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ЉАЊОНИ ЗАБОН 

Ризоева Фотима, 
магистранти соли якуми факултети филологияи тоҷик 

 
ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР  

РОМАНИ “ДАР ОРЗУИ ПАДАР”-И КАРОМАТУЛЛО МИРЗО 
 

Як омилҳои хеле муҳимме, ки баѐнгари маҳорати баланди суханварии нависанда 
шуморида мешавад, қабл аз ҳама, дарѐфти мавзуъҳои нотакрору дархӯри замон, офаридани 
образҳои дилписанди мардумӣ ва услуби баѐни суханвар маҳсуб меѐбад. 

Дар бобати ҷустуҷӯи мавзуи бикри замонавӣ Нависандаи халқии Тоҷикистон, адиби хеле 
тавонои тоҷик Кароматулло Мирзо ҳамто надорад. Роҷеъ ба хусусиятҳои осори ӯ мулоҳиза 
ронда, адабиѐтшинос А.Сайфуллоев чунин нигоштааст: ‚Кароматуллоҳи Мирзо мисли Сотим 
Улуғзода оромона, ботаанӣ менависад, ҷою мақоми суханро санҷидаю дониста истифода 
мебарад‛ (2010, 149). Хусусан, маҳорати баланди суханофаринии ӯро дар романи ‚Дар орзуи 
падар‛, ки дар сатҳи баланд навишта шудааст ва дар кори тарбияи насли ҷавон чун дастури 
роҳнамо хизмат карда метавонад, ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст.  

Кароматулло Мирзо аз тамоми имкониятҳои забонӣ, хусусиятҳои луғавию маъноии 
калимаҳо, унсурҳои шевагӣ, воҳидҳои фразеологӣ ва дигар боигариҳои забони халқ моҳирона 
истифода бурдааст. Чунин дақиқкории ин суханвари мумтозро дар корбурди диалектизмҳои 
фразеологӣ низ мушоҳида кардан мумкин аст. 

Фразеология ҳамчун як ҷузъи мустақили илми лексикология дар забоншиносии муосир 
дар солҳои 40-50-уми асри гузашта (ХХ) ба вуҷуд омадааст, вале фразеологияи тоҷик таърихи 
дуру дароз дошта, дар аввалин луғатҳо ” ‚Луғати фурс‛, ‚Фарҳанги Сурурӣ‛, ‚Фарҳанги 
ҷаҳонгирӣ‛, ‚Бурҳони қотеъ‛, ‚Фарҳанги Рашидӣ‛, ‚Баҳори Аҷам‛, ‚Чароғи ҳидоят‛ ва ғайра 
воҳидҳои фразеологии зиѐде тафсир ѐфтаанд. Бино ба маълумоти мураттибони ‚Фарҳанги 
истилоҳоти забоншиносӣ‛ ‚Фразеология (аз юн.: phrasis ” ибора, ифода ва логия) як қисми 
забоншиносист, ки маҷмуи таркиб, ибора, ҷумлаҳои рехтаю устувор, қонуниятҳои инкишоф ва 
категорияҳои лингии онҳор меомӯзад. Чунин ифодаҳои рехтаю устувори забонро воҳидҳои 
фразеологӣ (фразеологизмҳо) меноманд [1, 353-354].  

Ҳамин муҳаққиқон истилоҳи диалектизмро дар ҷойи дигар чунин маънидод намудаанд: 
‚1. Калимае, ки аз шеваю лаҳҷаҳои гуногун дар забони адабиѐти бадеӣ ҳамчун воситаҳои 
муайяни услубӣ: барои ба вуҷуд овардани обуранги хоси ин ѐ он маҳал, барои тавсифи нутқи 
персонажҳо истифода мешаванд. 2. Аломату хусусиятҳои фонетикӣ, морфологӣ, синтаксисӣ, 
фразеологӣ ва семантикӣ, ки хоси шеваҳои ҷудогона буда аз забони адабӣ фарқ мекунанд‛ [1, 
77]. Пас, аз ин ҷо маълум мешавад, ки диалектизмҳои фразеологӣ бораҳои рехтаву устуворе 
мебошанд, ки онҳо хоси лаҳҷаҳои ҷудогона ба шумор мерафтаанд.  

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик Ҳ.Ҷалилов (1976), Ҳ.Маҷидов (1982, 1998, 2006), 
М.М.Мирзоева (2008) ва дар заминаи маводи лаҳҷаҳои забонамон бошад, муҳаққиқон: 
Д.Қодиров дар заминаи маводи лаҳҷаи Дарвоз (2007), Н.Гадоев дар асоси маводи лаҳҷаҳои 
ҷанубии Кӯлоб тадқиқоти арзишманд анҷом додаанд. Дар бобати таҳия ва нашри фарҳангҳои 
фразеологӣ хизмати М.Фозилов (1963, 1964, 1975), Р.Абдуллозода (1988) ва дигарон саҳми 
калон доранд. 

Андешаҳои ҷолиби профессор В.Асрориро дар хусуси нақши воҳидҳои фразеологӣ дар 
асари бадеӣ комилан ҷонибдорӣ менамоем, ки барҳақ навиштааст: ‚калима, ибораҳои рехта, 
зарбулмасал ва мафҳуму таъбирҳои халқие, ки аз забони зиндаи гуфтугӯӣ гирифта шудаанд, 
ҳамчун унсури бадеӣ дар офаридани образҳо. Ифода намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 
шахсию маишӣ хизмат мекунанд‛ (1968, 50). Далектизмҳои фразеологиро адиби хушсалиқа 
К.Мирзо бо мақсади ба сухан бахшидани тобишҳои рангоранги услубию эмотсионалӣ бевосита 
дар нутқи тасвирии худаш ва ҳам дар нутқи персонажҳои романаш устокорона ба кор бурдааст. 
Дар ҳар ду маврид ҳам нависанда фразеологизмҳоро бо мақсади таъмини содагии услуби баѐн 
ва офаридани образҳои типпию барҷастатар инъикос намудани ғояи асар истифода бурдааст. 

Тибқи анъана вобаста ба дараҷаи истеъмол фразеологизмҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 
Он таъбироту ибораҳои фразеологие, ки ҳам дар забони адабӣ ва ҳам дар шеваҳои забонамон 
дучор меоянд, онҳо ба гурӯҳи фразеологизмҳои умумитоҷикӣ дохил мешаванд. 
Фразеологизмҳое, ки танҳо дар нутқи мардуми минтақаи шевагӣ ѐ ҳудуди интишори лаҳҷаҳои 
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муайяни забонамон вомехӯранд ва дар забони асар барои ифода намудани ниятҳои услубии 
нависанда, ҳаққонияти инъикоси тарзи баѐни персонажҳо дар ҷараѐни муошират ба кор 
мераванд, диалектизмҳои фразеологӣ мебошанд. 

1) Фразеологизмҳои умумитоҷикӣ. Ба гурӯҳи якум мо ибораҳои рехтаи зеринро шомил 
менамоем: а) ибораҳои рехтаи сода, ки аз ду ҷузъ иборатанд: саришта кардан (чора дидан; 

куштан), сар тоб хӯрдан (беҳушӣ, гарангӣ), сиѐҳ шудан (бадномӣ), бало назадан (тинҷ ва осуда 
будан), бардор додан (ангехтан; водор намудан), бачаи динангӣ (кӯдак; ҷавон ѐ наврасе, ки дар 
назди калонсолон ҳуқуқи гап задан надорад), лаҷом кашидан, ҷилав кашидан, лаҷом задан (ин се 
ибора муродифанд; касеро ба итоат даровардан), булбулӣ хондан (бисѐр ва беҷо гап задан), обу 

адо шудан (харобӣ; ғам хӯрдан), дарди сар (ташвиш), талхакаф шудан (тарсидан), лаб ба лаб 

шудан (гап гардондан; бо касе моҷаро кардан), духтари хона (бокира), сабук будан 

(беандешагӣ), чашм сих задан (бахилӣ); б) ибораҳои рехтаи мураккаб, ки аз се ва ѐ зиѐда 
калимаҳо таркиб ѐфтаанд: ба тақдир тан додан (ноилоҷӣ), сию ду дандон сафед кардан (сухан 
гуфтан), ба гап ғалтидан (розӣ шудан), пардаи хук ба рӯй кашидан (бешармӣ), ба гузашта 

салавот гуфтан (бахшидан), дар хун ташна будан (интиқом ҷустан), пеши кор баста будан 

(нобарорӣ), ба ҷон расонидан (безор кардан), хун равшан кардан (қасди куштан) ва ғайра. 
Фразеологизмҳои сода ва мураккаб дар нутқи мардум серистеъмол буда, ҷиҳати инъикоси 

вазъи эмотсионалии одамон ва нишон додани олами ботинии онҳо зимни рӯ ба рӯ омадан ба 
воқеаҳои гуногун, гирифтор шудан ба комѐбиву нокомиҳо дар забони романи ‚Дар орзуи 

падар‛ хизмат кардаанд. Чанд намуна аз матни роман: Шояд ҳамин Шафиӣ, устодаш вайро 

бардор додааст (с. 55). Сағираҳои вай мардак акнун дарди сари мо (с. 116). Аз ҳамин шаб ба 

тақдир бояд тан диҳанд чӯҷаҳояш (147). Талхакаф шудем, туро кофтем, пурсидам аз вай (с. 169). 
Дар хоку хокистар дуо хонда, паси дарвоза пошида, пеши корашро мебастанд (373) ва ғайра. 

Бояд қайд кард, ки дар баъзе мавридҳо К.Мирзо бо мақсади дучанд гардонидани таъсири 
сухан дар баробари дар нутқи персонажҳо ҷой додани ибораҳои рехта, онҳоро якҷоя бо 

муродифоташон ба кор бурдааст: хун шудан – обу адо шудан – сӯхтан: – Ба гузашта салавот 
гӯед, додош, коҳи куҳнаро бод надиҳед, бе ин ҳам хун, обу адо шудааст, сӯхтааст (с. 115); обу адо 
шудан ” саги сӯзанхӯрда: Обу адо шудӣ, ба оина нигоҳ кун, саги сӯзанхӯрда барин гаштӣ, эҳтиѐт 

шав (с. 122). Ё ин ки: пардаи хук ба рӯй кашидан – шарм надоштан: Пардаи хукро ба рӯят каш 
бачам, дудила нашав, шарм мадор (191). Чашм сих задан – дидан нахостан: Чашмаш сих мезад, 
дидан намехоҳандашон (147). 

2) Диалектизмҳои фразеологӣ. Ин гурӯҳи ибораҳои рехтаро дар забоншиносии тоҷик дар 
сатҳи шевашиносӣ қаблан Т. Мақсудов (‚Лексика ва фразеологияи шеваи тоҷикони Исфара‛, 
1977) бо таҳияи як рисолаи илмии калонҳаҷм Н.Гадоев (Баъзе хусусиятҳои воҳидҳои 
фразеологӣ дар лаҳҷаи ҷанубии Кӯлоб‛, 2017) таҳқиқ кардааст, вале дар бобати корбурди 
диалектизмҳои фразеологӣ дар забони асари бадеӣ, аз лиҳози талаботи илми услубшиносӣ 
мақолаи калонҳаҷми Ш.Исмоилов ” ‚Як омили халқияти асари бадеӣ‛ (2001), ки ба халқияти 
забони ашъори Гулрухсор (достони ‚Мотами сафед‛) бахшида шудааст, қобили қайд мебошад. 
Бино ба нуқтаи назари Ш.Исмоилов диалектизмҳои фразеологӣ (дар осори Гулрухсор) ‚аз 
лиҳози иртибот ба мавозеъ асосан мансуб ба шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ шинохта мешаванд 
ва ҳамчун дигар ифодаҳои гуфтории халқӣ аз ҳайси мазомин рангомез буда, дар нигоришоти 
шоира ҷилои тозаи мантиқию услубӣ пайдо мекунанд‛ (Исмоилов. 2001, 159).  

Ибораҳои рехтаи лаҳҷавӣ дар забони романи ‚Дар орзуи падар‛-и К.Мирзо барои 
таъмини ҷаззобияти сухани нависанда ва персонажҳои асараш ба кор рафтаанд. Нависанда 
чунин воҳидҳои забонро дар ҳалли муносибатҳои шахсии байни персонажҳо, кушодани гиреҳи 
низоъ ва ҷанҷолҳои қавмӣ, инъикоси нутқи баъзе табақаҳои иҷтимоӣ ва амсоли инҳо дар 
мавриди зарурӣ истифода бурдааст. Масалан, дар нутқи яке аз персонажҳои марказии роман ” 
Мушаррафа ҳангоми дар ҳолати кандашавии вазъи руҳӣ (стрес) диалектизми фразеологии 

‚шармандаи бозори маҳшар кардан” чунин садо додааст: ...мекунам, шармандаи бозори маҳшар 
мекунам, -оташинтар мешуд Мушаррафа (с. 5). Агар аз ин ибораи рехта ҷузъи ‚бозори 
маҳшар‛-ро ҷудо кунем, ки он маҷозан мафҳуми ‚рӯзи қиѐмат‛-ро ифода кардааст, таъсири 
эмотсионалии сухани гӯянда камтар мешавад. Аз ин рӯ, ибораҳои рехта дар бисѐр мавридҳо 
пурра маънои маҷозӣ доранд ва ѐ ин ки як ҷузъи муҳимми онҳо ба маънои маҷозӣ корбаст 
мешавад. Ё ин ки дар нутқи тасвирии худи нависанда диалектизми фразеологии бӯбар шудан, ки 

маънои ‚воқиф шудан, хабардор шудан, пай бурдан‛-ро маҷозан инъикос кардааст: Аз 
муносибати байни онҳо дар мактаб, дар деҳа бӯбар шуданд (с. 36). Таркиби фразеологии бӯбар 



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-8- 

шудан дар ин матн бо вожаи ‚миш-миш‛ муродиф буда, аз саршавии интишори ягон воқеа ѐ 

рафтору кирдори мамнуъ дарак медиҳад. Ибораи фразеологии ба гӯши мурда азон хондан 
мафҳуми ‚нафаҳмидан‛, ‚худро ба карӣ задан‛, ‚таъсир надоштани сухан‛-ро инъикос 
кардааст, ки ин маъниро ҳанӯз дар асри 16 Восифӣ дар ‚Бадоеъ-ул-вақоеъ‛ дар шакли назм ин 
тавр ифода кардааст: 

 
Хормушу гулоб, яъне чӣ? 
Гӯши кару рубоб, яъне чӣ? 

 
Дар матни роман К.Мирзо: Ё ба гӯши мурда азон гуфтам? (19). Баъзе роҳбарони 

корхонаву муассисаҳо ва ѐ кормандони он бо мақсади намоиш додани маҳорати ‚баланд‛-и 
сухандонияшон бисѐр гап мезананд, ки мардум онҳоро ба саг ва гуфторашонро ба ‚аккос ѐ 

ҷакидани саг‛ тавассути ибораи фразеологии ташбеҳии зерин монанд мекунанд - саг барин 

ҷакидан: ...дар маҷлисҳо саг барин меҷакад, худнамо (44). Муддаои нависанда нишон додан ва 
маҳкум кардани рафтори манфӣ аст, бинобар ин пас аз овардани ибораи рехтаи мазкур 

синоними адабии он: худнамо-ро низ дар матн ҷой додааст. Дар муҳитҳои гуногуни иҷтимоӣ 
одамони дорои хислатҳои мухталифи мусбату манфӣ кору фаъолият менамоянд. Адиби 
борикбин хислати фитнангезии баъзе касонро мазаммат карда, барои ҳадафманд баѐн 

намудани матлаб аз диалектизми фразеологии ба бузакбозӣ андохтан (фитна ангехтан; ташвиш 
додан; сарсону саргардон кардан) истифода бурдааст: ...дар ҳамин идораи газета, ҳамаамонро ба 

бузакбозӣ меандохт (19). Калимаи бача маънои ‚кӯдак, наврас; ноболиғ, ҷавон; хом, нопухта‛-
ро бевосита ва маҷозан ифода менамояд. Бо калимаи сифатии булулак, ки мафҳуми ‚гул ѐ 

ғунчаи ношукуфта‛-ро дорост, дар қолаби ибораи исмии изофӣ фразеологизми бачаи булулак-ро 
сохтааст, ки он мафҳуми ‚ҷавони хом, нопухта; бетаҷриба, ноозмуда‛-ро ифода мекунад: Вай 
ҳоло бачаи навхат, бачаи булулак, зану фарзанд надорад (17). Дар ин ҷумла, агар ибораи бачаи 
навхат ба мафҳуми ‚хурдсолӣ‛ далолат кунад ва ѐ ибораи ‚зану фарзанд надоштан‛ маънои 

‚ҷавони болиғи муҷаррад‛-ро ифода созад, пас, фразеологизми бачаи булулак дар байни ду 
ибораи зикрѐфта мавқеи нейтралиро ишғол кардааст. Диалектизми фразеологии бахшибонӣ 

кардан бо фразеологизми ‚ба гӯш хондан‛ муродиф мебошад ва он маънои ‚маҷбур кардан, 

розӣ кунонидан‛-ро молик мебошад: Мушаррафаро гӯѐ бахшибонӣ мекард (118). Рӯ баровардан – 
‚кушода ва рӯйирост ба рӯйи касе сухан гуфтан; ба таври дигар: бешармӣ‛ маънӣ мешавад: Ба 
ихтиѐри худат шӯ кардӣ, рӯ баровардӣ...(118). Ба дил қошуқ тарошидан ” орзу кардан; ҳавас 
доштан: Ба дилашон қошуқ метарошиданд, ки вай зани онҳо бошад (122). Рӯйи ҷо ” киноя аз 
бемори бистарӣ: -Зани биргадир ” амаки Шоҳон, рӯйи ҷо, зангир будааст (124). 

Ба ҳамин тариқ, аз намунаҳои баррасишуда бармеояд, ки доираи корбурди 
фразеологизмҳо, аз он ҷумла диалектизмҳои фразеологӣ дар романи ‚Дар орзуи падар‛-и 
Кароматулло Мирзо хеле васеъ ва домани корбурди онҳо дар забони асар ниҳоят фарох 
будааст. Дар ин мақолаи доирааш маҳдуд имконияти ба пуррагӣ таҳлилу тасниф ва баррасӣ 
кардани тамоми навъҳои лаҳҷавии фразеологизмҳо аз имкон берун аст. Бинобар ин, таҳқиқи 
хусусиятҳои дигари ин гурӯҳи ибораҳои рехтаро ба вақти дигар вогузор менамоем. 
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Аннотация 

 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В РОМАНЕ К. МИРЗО «В МЕЧТЕ ОБ ОТЦЕ» 

 
В данной статье автор исследует стилистические оттенки фразеологических 

словосочетаний в языке романа Кароматулло Мирзо «Дар орзуи падар» («В мечте об отце») и 
классифицирует их на две группы: а) общетаджикские фразеологизмы; б) фразеологические 
диалектизмы. Отмечается, что общетаджикские фразеологизмы в основном используются в 
современном литературном языке и употребляются в диалектной речи с небольшим 
фонетическим изменением. Но фразеологические диалектизмы не изменчиви и встречаются в 
разговорной речи отдельных местностей. 

Ключевые слова: фразеологизмы, фразологическая словосочетания, общетаджикские 
фразеологизмы, фразеологические диалектизмы, лексикология, диалектология, стилистический 
оттенок, простые фразологические словосочетания, сложные фразологические словосочетания. 
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PHRASEOLOGICAL DIALECTISMS IN  

K. MIRZO'S NOVEL "IN THE DREAM OF A FATHER" 
 

In this article, the author examines the stylistic shades of phraseological phrases in the language 
of the novel by Karomatullo Mirzo "Dar orzui padar" ("In the dream of his father") and classifies them 
into two groups: a) common Tajik phraseological units; b) phraseological dialectisms. It is noted that 
common Tajik phraseological units are mainly used in the modern literary language and are used in 
dialectal speech with a slight phonetic change. But phraseological dialectisms are not changeable and 
are found in the colloquial speech of certain localities. 

Keywords: phraseological units, phraseological phrases, common Tajik phraseological units, 
phraseological dialectisms, lexicology, dialectology, stylistic connotation, simple phraseological phrases, 
complex phraseological phrases. 
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КАЛИМАСОЗИИ ПЕШВАНДИ “ҲАМ-“ ДАР ОСОРИ АСКАР ҲАКИМ 

 

Калимасозӣ яке аз роҳҳои ғанӣ гардидани таркиби луғавии забон маҳсуб меѐбад. Бо ѐрии 
вандҳои калимасоз сохта шудани калимаҳо маъмултарин усули калимасозист. Дар забони 
тоҷикӣ аз ҳиссаҳои нутқ бештар исм ва сифат бо ин усули калимасозӣ сохта мешаванд. Бо ѐрии 
пешвандҳо сохта шудани калимаҳо дар доираи ҳиссаҳои нутқ якранг нест. Дар сохтани исм як 
пешванди калимасоз, дар сохтани сифату зарф ва феъл чанд пешванди калимасоз иштирок 

мекунанд. Мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола мавқеи калимасозии пешванди ‚ҳам-”-ро дар 

осори шоири шинохтаи тоҷик Аскар Ҳаким мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор диҳем.  

Пешванди ҳам- дар исмсозӣ серистеъмол буда, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ исмҳое месозад, 
ки ки ҳамроҳӣ, шарикӣ ва муносбати дутарафаи шахс ва предметҳоро ифода мекунад. Доир ба 
вазифаи калимасозии пешванди мазкур забоншинос Х. Ҳусейнов чунин ибрози андеша 
намудааст: ‚Хусусияти префикси ҳам- дар он аст, ки вай ба маънои аслии калимаҳо ифодаи 
ҳамроҳӣ, якҷоягӣ медиҳад, дурусттараш, вай ду ва зиѐда исмро аз ҷиҳати хусусияти дохилӣ ва 
хориҷӣ ба якдигар баробар мегузорад‛ [9, 84]. 

Дар осори Аскар Ҳаким ин пешванд дар калимасозӣ серистеъмол буда аз ҳиссаҳои 
гуногуни нутқ вожаҳои нав месозад. 

А). Аз исм исмҳое месозад, ки шарикӣ, ҳамроҳиро ифода мекунанд: ҳамнафас, ҳамроҳ, 

ҳамроз, ҳамдам, ҳамоғӯш, ҳамоҳанг: 
То нафас боќист моро, њамнафас хоњем буд, 
То шавад мањљурро кам дарди њиљрон як нафас [1, 1]. 
Шамъ њаргиз набувад бењ зи чароѓ, 
Сифр чизест ба њамроњи адад [1, 94]. 
Њамрање аз мо равад як лањза њамроњи дигар, 
Мекашам бо рафтанаш аз синаам оњи дигар [1, 97]. 
Ман њамоњанги ту рўде гаштам, 
То њамоѓўши ту бошам ба сафар [1, 191]. 
Дарѐ шитоб дораду амвољ дар бараш 
Њамрозу њамдам аст[1, 198]. 
Пешванди ҳам- бо исмҳои маънӣ омада, исми шахс месозад. Дар маводи гирдовардаи мо 

дар ин қолаб калимаҳои ҳамсоя, ҳамҷон, ҳамсаф мушоҳида гардиданд:  
Мо ба ў њамсояву њамљон шавем акнун, 
Мо ба дарди њамдигар дармон шавем акнун [1, 60]. 
Чу бинад киштаи њамсоя мехушкад зи беобї, 
Дилаш гўѐ шавад обу ба чашмаш шаб наояд хоб [1, 61]. 
Бори њамсафњо ба дўш истодаї, 
Зиндагият шуд давоми он зафар [1, 104]. 
Дар байти зерин шоир вожаҳои сохтаи ҳамсафар, ҳамдил, ҳамраҳро истифода намудааст. 

Вожаи сохтаи ҳамсафар дар ин ҷо ба маънои рафиқи ҳаѐтӣ омада, вожаҳои ҳамдилу ҳамроҳ низ 
ба маънои якандеша будан, шарик будан истифода шудаанд ва дар забон серистеъмоланд: 

Кош, сад соли дигар бошанд љуфти њамсафар, 
Дар вафои њамдилу њамрањ дилам гум мезанад [1, 113]. 
Дар байти зерин исми сохтаи ҳамқирон истифода гардида, ки хоси услуби китобист. Он 

дар луғатҳо чунин шарҳ ѐфтааст: ба маънии -ќарин шудану иттисоли чизе ба чизе... ва ба 
истилоњи илми нуљум якљо шудани ду кавкаб аз љумлаи кавокиби сайѐра сивои шамс [6, 666]; 
ҳамроҳ, наздик, ҳамсоя [11, 488] ва дар байти зерин ба маънои ҳамроҳ истифода шудааст:  

Баски њаргиз њамќирони хешро 
Аз пасаш ту корд натвонї задан [1, 58]. 
Б) Дар байтҳои зерин пешванди ҳам-бо исмҳои модии сар ва шаҳр омада, вожаи нав 

месозад: 
Њамсари ман нестед, охир, 
Рўзи сахтам дар сари ман нестед, охир [1, 60]. 
Ба гесў духтари њамшањрии мо 
Ба љойи гул зада атри фарангї [1, 67]  
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Ту на дилбари ман астї, дили дар бари ман астї, 
Ту на њамсари ман астї, сару сарвари ман астї [1, 73]. 
Ман чї кўњастам, 
Гар набошад кўњи дигар пойбасти ман 
Њамсари афлок, 
Њамчунин дар хок [1, 209]. 
Дар байти зерин дар ин қолаб вожаҳои ҳамҷавор, ҳамканор истифода гардидаанд. Вожаи 

ҳамҷавор хоси услуби китобист ва имрӯз дар забони ВАО низ серистеъмол аст ва ба маънои 

ҳамсоя, ҳамҳудуд корбаст мегардад: 
Аз азал ин кўњсорон њамчу боми тољик аст, 
Боми њар як тољике бошад ба гардун њамљавор. 
Сабз бошї, хоки тољик, њамљавори осмон, 
То зиям андар канорат њамканори осмон [1, 100]. 
Дар байтҳои зерин пешванди ҳам- бо исмҳои маънии овоз, ранг, сон, оғӯш, дам, қарин 

омада вожаи нав сохтааст: 
Рўди њамрозу њамовоз бигаштї ту ба ман, 
Бо ту ошиќ шудаму шоири озодасухан. [1, 110]. 
Њамоѓўшии мо айни гуноњ аст, 
Но онї дигару ман њам на инам [1, 116]. 
Ману ин осмони тозарў њамрангу њамсонем, 
Гање абриву гањ беабру ниливу дурахшонем, [1, 126]. 
Умри одамро, ки мегўянд, як дам будааст, 
Нек бинам, суњбати ѐрони њамдам будааст[1, 126]. 
Ман ба дунѐ њамќаринам, гар ќарини ман туї, 
Бењтарин пайдои ман, яктои ман, зебои ман… [1, 127]. 
Шоири базму тарона, 
Њамдами чангу чаѓона [1, 127]. 
Дар сохтани исмҳо дар ин қолаб асосҳои феъл низ серистеъмоланд. Дар маводи мо дар ин 

қолаб вожаи ҳамнишин мушоҳида гардид, ки он аз пешванди ҳам- ва феъли фармоиши нишин 
сохта шудааст:  

Шумо, ки мебаред рањ ба сўйи Кањкашон 
Ба азми њамнишинии ситорагони пок [1, 200]. 
Кашонам хешро аз бањру бар сўйи замини ту, 
Ки гардам њамнишини ту [1, 162]. 
Гург бо саг њамнишин дар як ќафас? 
Ин сухан то њол нашнидаст гўши кас [1, 187]. 
Дар байти зерин вожаҳои ҳамҷабҳа, ҳамдард, ҳамдил истифода шуда, ки ишора ба 

ҳамроҳӣ, шарик буданро дорад. Вожаи ҳамҷабҳа хоси услуби китобист ва вожаи ҷабҳа арабӣ 
буда, ба маъноҳои зерин шарҳ ѐфтааст: Љабња I а. جبهه пешонї, љабин; љабњаи пурчин пешонаи 

чиндор. Љабња II а. 1جبهه. хатти пеши љанг; майдони пеши њарбу зарб; љабњаи мењнат (кор) сањни 
мењнат. 2. соња, арса [11, с. 572]. Шоир аз ин вожа исми ҳамҷабҳа сохтааст, ки ба маънои 
ҳамарса, ҳамсоҳа, ҳампеша омадааст ва камистеъмол аст: 

Ассалом, 
эй њамдилу њамљабњаи шоистаам, 
устод Лоиќ, 
Гарчи ман гарди ту будам, 
Низ њамдарди ту будам [1, 275]. 

Дар асар вожаҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо чида шуда омадаанд, 

пешванди исмсози ҳам- ба ҷузъи якум васл гардида, ба ҷузъи дуюм низ дахл дорад: ҳамболу пар 

/ҳамболу ҳампар: 
Љуфти њамболу парам дур равад, 
Чї кунам, дил, ки варо пайванд аст [1, 176]. 

Вожаи ҳампарвоз низ дар ин қолаб сохта шуда, ҳамроҳӣ, якҷоя ширкат варзиданро 
мефаҳмонад: 

Ба само бо ту одами хокї 
Мешавад чун фаришта њампарвоз [1, 286]. 

Вожаи сохтаи ҳамсӯҳбат ба маънои мусоњиби њамдигар, дўсти наздик, њамнишин, 
њамсухан [11, 492] истеъмол мегардад: 
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Омадам аз маљлисе берун, ки шуд, 
Хонуми сарводагў њамсуњбатам[1, 292]. 
Вожаи ҳамқад ба маънои ду нафари дар ќад бо њам баробар [11, 492] истифода гардидааст: 
Шодмон – њамќади шамшоду чинор, 
Банди ѓам – маљнунбеди сархам [1, 320]. 
Дар ин қолаб вожаи ҳамсангӣ истифода шудааст, ки он аз пешванди ҳам-, исми модии 

санг ва пасванди муштараквазифаи ”ӣ таркиб ѐфтааст. Вожаи мазкур ба маънои баробарвазн; ду 
чизи ѐ каси бо њам баробар (дар маќом ва мартаба) [11, 491] истифода мешаванд: 

Чу њамроњи ту берун меравам аз тангии маљро, 
Сарам бар санг меояд. 
Сано мегўямат,бо ман, ки танњо ту њамоњангї, 
На андар соњили коњил дигар њамсанг мељўям, 
Ки танњоям ту њамсангї [1, 335]. 
Дар мисолҳои зерин вожаҳои сохтаи ҳамсафар, ҳамдил, ҳамнафас, ҳамдам, ҳамдам 

корбаст гардидааст. Вожаи ҳамдил ба маънои дорои як маслак ва маром; муттафиќ [11, с. 486]; 
ҳамдам-њамнафас, дўсти бисѐр наздик,њамнишин [11, 486]; ҳамсафар- њамроњ, шарики сафар; 
ҳамнафас-њамдам, дўст, дўсти наздик [11, 489]; ҳамсон њаммонанд, мисли њам [11, 492]; њамбар-
баробар, ќарин; монан д[11, 485]; ҳамроз- роздон, мањрами асрор; ду нафаре, ки рози дили худро 
ба њам мегўянд [11, 491] омадаанд: 

 
Љуз уќобе, ки занад чарх ба арш, 
Ку дар ин роњи фаро њамсафаре? [1, 87]. 
То ба пойи худ дарояд ноилољ андар ќафас, 
То шавад бо ѐри якто њамнафас [1, 188]. 
Њамдаму њамдили дарѐ бошам, 
Бистари об кунад пинњонам. 
Мављи пуршўр саропо бибарад 
Шўру ѓавѓои љањон аз љонам [1, 237]. 
Ту наѐбї ба хеш њамсоне, 
Ман наѐрам зи хеш бигрезам [1, 249]. 
Хоњї осон шавї ту њамбари ман, 
Сад дулар бар ту нест ќимат ку [1, 333]. 
Маро, эй рўди њамрозам, бењ аз ту ѐру ѐвар нест, 
Ки дар ман мешавї љорию таскин мекунї дардам [1, 336]. 
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Аннотация 

 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУФФИКСА “ҲАМ–“ НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ А. ХАКИМА 

 
Псевдонимы с таким же префиксом в поэзии современного таджикского поэта Аскара 

Хакима используются для определенных целей, в том числе для выражения стилистических 
нюансов. Поэт использует существительные, относящиеся как к личным, так и к неличным 
именам. 
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Мамарихимов Рустам Аликулович, 
донишҷӯйи соли панҷуми факултети филологияи тоҷик 

 

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ХАТТИ АРАБӢ 
 

Хатҳои ҳамсадоии овозии Шарқ, ки ташаккулашон аз хатти оромист, ба чаҳор шаҷараи 
бузург тақсим мешаванд. 

1. Шаҷараи ибронӣ. 
2. Шаҷараи сурѐнӣ, ки аз як навъи он хатти монавӣ ба вуҷуд омадааст. 
3. Шаҷараи эронӣ. 
4. Шаҷараи арабӣ [2, 25]. 
Ба назар мерасад, ки поѐни қарни чаҳорум ва қарни панҷуми мелодӣ аз хатти набатӣ 

қабоили оромии шимол, шарқ ва ҷануби саҳрои Сино сарчашма гирифта бошад [3, 570]. 
Ҳар падида дорои замина ва сарчашмаи худ ба шумор меравад, аз ҳамин лиҳоз, ба ақидаи 

олимоне, ки дар боло зикр кардем, пайравӣ менамоем. Зеро аксари тазкираҳо пайдоиши хатти 
арабиро аз хатти набатӣ ва сомӣ номидаанд. 

Хатти арабӣ, бевосита, аз хатти оромӣ пайдо нашудааст, балки пеш аз он бо номи хатти 
набатӣ маъруф буд, ки аз оромӣ ба вуҷуд омадааст. Набатиҳо мисли арабҳо мардуми сомӣ буда, 

дар қарни Ⅴ қабл аз мелод аз Арабистон ба Фаластин кӯчиданд ва дар асри Ⅺ пеш аз мелод 

давлати калоне ташкил додаанд, ки ҷанубу шарқии Сурия, нимҷазираи Сино ва шимолу ғарбии 
Арабистонро дар бар мегирифт. Набатиҳо оҳиста-оҳиста забони оромиро қабул кардаанд. Дар 

овоили асри Ⅱ мелодӣ Набатияро римиҳо забт кардаанд ва ин давлат аз байн рафт [2, 28]. 

Набатиҳо ақвоми оромизабон буданд, ки дар шибҳи ҷазираи Сино, шимоли Арабистон ва 
шарқи Урдан мезистанд [3, 578]. 

Хатти набатӣ тахминан дар асрҳои Ⅱ-Ⅰ пеш аз мелод дар заминаи хатти оромии палмирӣ 

ба вуҷуд омада буд ва аввалҳо барои забони оромӣ истифода мешуд. Ва аз асри ⅩⅣ инҷониб 

бо ин хат матнҳои арабӣ низ навишта шуд. Хатти набатӣ мисли хатти оромӣ дорои 22 ҳарф буд 
[2, 28]. 

Арабҳо то асри Ⅶ мелодӣ сохти ғуломдориро аз сар мегузарониданд. Баробари вусъати 

дини ислом, хатти арабӣ низ интишор ѐфт. Ислом дини ягона ва хатту забони арабӣ, хатту 
забони ягонаи расмии тамоми қаламрави хилофати араб қарор гирифт. Ин тааҷҷубовар нест, 
зеро дар замонҳои қадим ва дар асрҳои миѐна ин ѐ он хат баробари вусъату нуфузи ин ѐ он дин 

ривоҷ ѐфта, паҳн шудааст. Хатти арабӣ пеш аз ислом дар асри Ⅵ аз хатти набатӣ шакл гирифта 

буд. 
Алифбои қадими арабӣ аз 22 ҳарфи ҳамсадои бенуқта иборат буд ва садонокҳо навишта 

намешуданд. Баъдтар навишти баъзе ҳарфҳоро содатар карда, тағйир додаанд, чандин ҳарф ба 
якдигар монанд ва аз ҳарфҳои монанд панҷтоашро аз алифбо хориҷ кардаанд. Дар натиҷа 17 
ҳарф боқӣ монд. Ин миқдор барои ифода ва сабки пурраи овозҳои забони арабӣ намерасид. 

Барои аниқтар сабт кардани забон ѐздаҳ ҳарфи нав илова карданд. Ин кор бо роҳи ба 
ҳарфҳои мавҷуд илова кардани нуқтаҳо ба амал омад. Бо роҳи нуқтагузории ҳарфҳои "то"". 
""со", "ҷим", "хе", "зол", "зе", "шин", "зод", "изғӣ", "ғайн" ва "қоф" ба вуҷуд омадаанд [4, 62-63]. 

Чунонки мо тоҷикон аз таҷрибаи худ медонем, сабт нашудани садонокҳо боиси 
душвориҳои зиѐде дар хондани хатти арабӣ гардидаанд. Калимаҳоеро, ки садоноки онҳо 

навишта нашудаанд, ба тарзҳои гуногун хондан мумкин аст. Масалан, калимаҳои مهر ،بين، دور 
меҳр-маҳр-муҳр, бин-байн, дур-давр ва ғайра. Душвории мазкур хусусан баъди қабули дини 
ислом ва зарурати аниқ сабт кардани калимаҳо дар Қуръони азимушаън бештар ба назар 
мерасид. 

Қуръонро на танҳо халқҳои арабзабон, балки халқҳои дигар, ки арабиро намедонистанд, 
бояд мехонданд, ҳол он ки ба дигар забонҳо тарҷума ва тиловати он мамнӯъ буд. Барои рафъи 
душвориҳо ва ифодаи садонокҳои кӯтоҳ, аз як тараф, ҳарат-забар, зер, пеш ( фатҳа, замма, 
касра)-ро ва аз тарафи дигар, барои ифодаи садоноки дарози о, ӯ, ӣ ҳарфҳои "алиф", "вов", "йо" 
- ро истифода мебурдагӣ шуданд. 

Дар бораи он ки хатти арабӣ дар асри VI аз хатти набатӣ пайдо шудааст, то вақтҳои охир 
фикри олимони дунѐ як хел буд. Аммо соли 1968 дар маҷаллаи "Талош"- и чопи Теҳрон мақолаи 
забоншиноси маъруфи Эрон Рукниддини Ҳумоюнфаррух бо номи "Хати форсӣ" чоп шуд, ки 
фикри тамоми олимонро дар зери шубҳа гузошт. Муаллифи рисолаи мазкур собит карданӣ 
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шуд, ки "хати порсӣ решааш аз хутути эронӣ сарчашма гирифта ва ба ҳеҷ ваҷҳ ҳамбастагию 
пайванде бо хати куфӣ ѐ маккӣ ва маданӣ ва дигар хутути сомӣ надорад". 

Гарчанде баъзе далели муаллиф он қадар асоси илмӣ надорад, вале умуман фикрҳои ӯро 
сарфи назар низ нашояд. Муаллиф дар асоси навиштаҳои араб Ибни Надим, Ибни Халақон, 
Абуумари Даввонӣ, Ибни Халдун ба хулосаҳои зерин омадааст [2, 20]. 

Воқеан пайдоиши хатти мазкурро тамоми олимону муҳаққиқон бар он далолат мекунад, 
ки заминаи хатти арабӣ хатти набатӣ ба шумор меравад ва ин хат оилаи сомист. Дар баробари 
ин фикрҳои Ҳумоюнфаррухро муаллифони китоби ‚Хат ва пайдоиши он‛ рад карда, баъзеи 
онро, ки ба ақидаи эшон қобили қабул буд, иқтибос намудааст. 

1. Арабҳо баъди ҳиҷрат соли 622 мелодӣ бо хат ошно шудаанд ва аз байни арабҳо 
нахустин касоне, ки хат омӯхтанд, Абусуфиѐн бинни Ҳарб, Умари Хаттоб ва чанде дигар 
буданд. 

Вале ин далели муаллифи мазкур комилан ғалат аст, зеро сангнавиштаҳое, ки аз 
кишварҳои араб ѐфт шудаанд, собит менамоянд, ки арабҳо пеш аз ислом низ хат доштанд ва бо 
он менавиштанд [2, 20]. 

2. Хатти форсӣ, ки ҳоло бо хатти арабӣ машҳур аст, аз тарафи эрониѐн ихтироъ шудааст. 
Муаллифи китоби "Забони тоҷикӣ" Ш Кабиров ва С. Анварӣ (Душанбе 2013, саҳ 36_37) чунин 
як далели ҷолиби диққатро овардаанд. Аз ҷумла, Ибни Халдун навиштааст: "Ҷумлаи улуми 
шаръия ва ақлия ва асҳоби фунун ва бадоеъ ҳамагӣ аз эрониҳо буданд ва бо собиқаи қадимӣ, ки 
онҳо дар тадвину таълифи улум ва китобҳо доштаанд, ихтирои ин хат (хатти насх) аз тарафи 
онҳо шудааст. Дар замонҳои аввали ислом муаллифон гарчи забонашон арабист, аммо ҳасбу 
насабашон эронист ва тарбияташон низ эронист. 

Арабҳо ба иллати ин, ки мардумоне сода ва бадавӣ буданд, бад-ин ҷиҳат, аз фунун ва 
саноеъ бебаҳра будаанд. Дар замони Ҳорунаррашид барои сабту забти ҳадис ва ривоѐту тафсир 
дар бораи онҳо ва таълими бештари улум эҳтиѐҷи фавқуллода ҳис шуд. Саноеъ ва ҳикмат 
манбаи аслияш дар аввалзамон Форсу Ироқ ва Хуросону Мовароуннаҳр дар замони Даѐлама 
(Дайламиҳо) буд ва дар замони онҳо наҳву луғат ва калом дар Эрон тараққии фавқуллода кард. 
Илми хат ҳам монанди дигар саноеъ буд ва ба ҳисоб намеомад. 

Эрониҳо буданд, ки онро ба авҷи камол расониданд, монанди Иброҳим ва Юсуфи Сагзӣ 
ва Ибни Муқлаву Ибни Баввоб ва Валии Эронӣ, ки ҳамаи онҳо аз Эрон зуҳур карда буданд. 
Баъд аз мурури замон саноеъ аз Эрон ба Миср нуқл пайдо кард ва баъдҳо ба Рум рафта, дар он 
ҷо паҳн гашт" [1, 24]. 

3. Хати куфӣ нахустин бо хатти насх ва таълиқи форсӣ ҳеҷ муносибату қаробате надорад 
ва он ду хат аз хатҳои дигар ба вуҷуд омадаанд. Хатти куфӣ аз хатти сурѐнӣ ибтидо гирифта 
бошад, эрониѐн хатти таълиқро дар асоси хатти пиромӯзи форсӣ эҷод кардаанд. Баъдтар Ибни 
Муқлаи Байзовӣ, ки аслан эронӣ буд ва ба Муҳаммад бинни Алии Форсӣ шуҳрат дошт, дар 
асоси хатти таълиқ хатти насхро ба вуҷуд овард. Азбаски Ибни Муқла вазири халифаи Аббосӣ-
Ал-Муқтадирбиллоҳ буд, хатти эҷодкардаи ӯ ба зудӣ дар тамоми қаламрави хилофати 
Аббосиѐн интишор ѐфта, хатҳои дигарро аз истифода баровард. 

4. Хатти куфӣ бенуқта ва душворхон буд. Аммо хатҳои пиромӯз таълиқу насхи форсӣ 
мисли хатти монавӣ нуқта доштанд ва осонхон буданд. 

5. Навъҳои шашгонаи хатти форсиро, ки Ибни Муқла ба вуҷуд овардааст ва ҳар кадомро 
барои соҳаи ҷудогона ихтисос дод, ба пайравии хатҳои замони Сосониѐни Эрон аст, зеро 
арабҳо дар гузашта чунин таомуле надоштанд. 

Дуруст аст, ки қувватдиҳандаи хатти ситта (шашгона) Ибни Муқла ба шумор меравад, 
аммо наметавон гуфт, ки маҳз аз ҳамин лиҳоз, ихтирои хатти арабӣ аз ҷониби эрониҳост. 

Вале фикру ақидаҳои ин олим то имрӯз тарафдорони худро пайдо накардаанд. Ҳатто, 
муаллифони мақолаҳое, ки баъди он, дар Эрон навишта шудаанд, аз ин хусус чизе нагуфтаанд. 
Танҳо муаллифи китоби ‚Атласи хат‛ Ҳабибуллоҳи Фазоилӣ ба мақолаи Ҳумоюнфаррух 
таваққуф ва фикри ӯро рад карда бошад ҳам, далели тозае наовардааст ва фақат хати 
пиромӯзро, ки Ҳумоюнфаррух асоси хати таълиқ шуморидааст, хати "куфии шеваи эронӣ" 
номидаасту бас. Воқеан ҳам, то муайян шудани он, ки хатҳои пиромӯзу исфаҳонӣ чӣ хатте 
буданд, аз боби хатти форсии "соф" сухан гуфтан ва ба хулосаи қатъӣ омадан душвор аст [2, 21]. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки Ҳумоюнфаррух ақидаҳои ҷолиби диққатро, ки то ҳол 
дигарон истифода набурдаро аз сарчашмаҳои арабӣ ба кори илмӣ дароварда бошад ҳам, 
мақолааш яктарафа ва бо майли хеле бузург ва аз ҳад зиѐд нишон додани эрониѐн навишта 
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шудааст. Бинобар ин, ӯ гоҳе на дар асоси санадҳои таърихиву илмӣ, балки дар асоси далелҳои 
ақливу мантиқӣ хулосаҳои хешро мавриди истифода мебарад. 

Мақолаи Ҳумоюнфаррух муҳаққиқони хатро ба ҷустуҷӯи нав ба нав водор месозад. 
Дуруст аст, ки муаллиф хатти "соф" будани куфиро рад накардааст, ӯ фақат аз куфӣ ба вуҷуд 
омадани дигар навъҳои хати арабӣ ( хатҳои нуқтадори насх, таълиқ, настаълиқ ва монанди 
инҳо)- ро зери шубҳа гузоштааст. Барои исботи ин фикр фақат ба гуфтаи тазкиранависон такя 
намудан кам аст, ҳуҷҷату санадҳои раднопазир лозим аст [2, 21]. 

Чунонки дар боло зикр кардем, тамоми кишварҳои тобеи хилофат хатти арабиро қабул 
кардаанд. Мардуми ин кишварҳо барои ифодаи забони модарии худ ба он алифбо ҳарфҳои тоза 
илова кардаанд. Масалан, таърих гувоҳ аст, ки тоҷикону эрониѐн барои сабту навиштани 
овозҳои п, ч, ж ва ғ бо роҳи ба ҳарфҳои арабӣ илова кардани аломатҳову нуқтаҳо ҳуруфи нав 
сохтаанд. Дар натиҷа, ду шохаи хатти арабӣ ба вуҷуд омад, ки шохаи аввали он ғарбӣ: хатҳои 
форсӣ-тоҷикӣ, туркӣ, арабӣ, ки фарқияти онҳо хеле кам ба назар мерасад. Шохаи дигари он 
шохаи шарқӣ: пуштунӣ, покистонӣ, синтзянӣ, ки бо шаклу аломатҳои иловагии худ аз ҳамдигар 
фарқ мекунанд. 

Хатти арабӣ, агарчи ба забонҳои сомӣ мувофиқ бошад ҳам, барои сабти овозҳои дигар 
номувофиқ ва омӯхтанаш хеле душвор мебошад. Ба ҳамин сабаб аксарияти халқҳо аз он даст 
кашида хати лотиниро қабул намуданд. Масалан, туркҳо ва индонезиягиҳо бо хати лотинӣ 
гузаштанд, он халқҳои СССР, ки дар гузашта бо алифбои арабӣ менавиштанд, дар асоси 
алифбои русӣ хати худро сохтанд. Тоҷикон бошанд, соли 1930 дар заминаи алифбои лотинӣ ва 
соли 1940 дар асоси алифбои русӣ алифбои нави тоҷикиро қабул намуданд. 

Хатти арабӣ барои сабти забонҳои ғайрисомӣ мувофиқ намеояд ва боз камбудиҳои дигар 
дорад, вале фазилатҳоеро молик мебошад, ки дар дигар хатҳо ба назар намерасад. Пеш аз ҳама, 
вай барои сабти забонҳои ҳамсадоӣ-фонемагӣ ба осонӣ мутобиқ мегардад. Сониян, хатти арабӣ 
аз ҷиҳати шеваи нигориш ниҳоят такмил ѐфтааст ва хати арабӣ зич навишта мешавад [4, 22]. 

Аз ин рӯ, ва аз сабаби он ки садонокҳои кӯтоҳ дар хатти арабӣ ифода намешаванд, он 
ҷойи хеле камро ишғол менамояд. Масалан, як саҳифаи матни бо хатти лотинӣ навишташуда бо 
хатти арабӣ дар ним саҳифа ҷой мегирад ва сабту нигоришаш тезтар ба амал меояд. Ҳамчунин, 
ҳуруфи хатти арабӣ дар аввал, миѐна ва охири калима шакли худро тағйир медиҳанд ва ин ҳам 
ҷараѐни сабти нутқ ва ѐ матнро осон ва тез мегардонад. 

Хатти арабӣ яке аз хатҳои маъмултарину машҳуртарин ба ҳисоб рафта, зиѐда дар 20 
кишвар истифода мешавад ва қариб 10 дарсади мардуми кураи замин бо ин хат менависанду 
мехонанд. Масалан, Миср, Ироқ, Қатар, Дубай, Марокаш, Арабистони Саудӣ, Эрон, 
Афғонистон, Лубнон ва ғайра [4, 63]. 

Хатти арабӣ навъҳои зиѐд дорад, вале бояд таъкид кард, ки аксари ин навъҳо аз якдигар 
фақат бо хурд ѐ калон, борик ѐ паҳн навишта шуданашон фарқ мекунанд. 

Баъзе навъҳои хатти арабӣ монанди сунбул, зулф, мушаҷҷар фақат чун воситаи ороиш ва 
зебу зиннат истифода мешуданд ва барои омма дастрасу хоно набуданд. Вале дигар навъҳои 
хатти арабӣ ба амсоли куфӣ, таълиқ, насх, настаълиқ, шикаста ва чанди дигар воқеан аз 
ҳамдигар тафовути куллӣ ва сабки нигориши хоссае доштанд. Ҳарчанде ки онҳо дорои ҳамон 28 
ҳарфанд, вале услуби нигориши онҳо бо андозае фарқ мекунад, то андозае ки чашми ноошно 
ҳам бисѐр тафовутҳоро метавон пай бурд. 

 
Адабиѐт: 

1. Акобиров С. Аз таърихи пайдоиши хат. ” Душанбе, 2017. ” 36 с. 
2. Афсаҳов А., Қаҳҳоров Ҳ. Хат ва пайдоиши он. ” Душанбе: Маориф, 1994. ” 47 с. 
3. Ғуломалӣ Ҳ. О. Донишномаи ҷаҳони ислом. Ҷ. 15. ” Теҳрон, 1390 ҳ. ” 874 с. 
4. Ибодулло А. Таърихи пайдоиши хат ва инкишофи он. ” Душанбе, 2021. ” 155 с. 

 

Калидвожаҳо: хатти арабӣ, сомӣ, оромӣ, набатӣ, хатти куфӣ, насх, пайдоиши хат, 
шаҷара, суриѐнӣ, монавӣ, эронӣ ва арабӣ. 

 
Аннотация 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОТДЕНИЯ АРАБСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
Арабская письменность имеет долгую историю, а исторические периоды были 

свидетелями ее неудачи и совершенствования. Конечно, ясно, что в этой графике в началӣном 
этапе не были точки, потому что букв, которые теперь отсутствуют, не существовало. Со 
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временем эта письменность почти заменила других древних писем. В частности, мы таджики до 
1929 года писали свои стихи и трактаты именно на этой графике, однако из-за сложности его 
графической структуры мы постепенно отказались от этой графики.  

 
Ключевые слова: арабская каллиграфия, семитский, арамейская каллиграфия, куфи, насх, 

происхождение каллиграфии, сирийский, манихейский, иранский, арабский. 
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HISTORY OF THE ORIGIN OF ARABIC WRITING 
 

The Arabic script has a long history in historical periods and has witnessed its failure and 
perfection. Of course, it is clear that this line did not have a full stop at the beginning, because the 
letters that are now missing did not exist. Over time, this line has almost replaced the lines of the 
universe. In particular, we Tajiks used to write our poems and documents until 1929. As its 
grammatical structure became more complex, we gradually abandoned this line.  
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Давлатов Эраҷ Ҷонибекович, 

магистранти соли дуюми факултети филологияи тоҷик 
 

ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ ВА МАЪНОИИ НОМВОЖАҲОИ ҶУҒРОФИИ НОҲИЯИ ВАРЗОБ 
 

Таснифоти номвожаҳои ҷуғрофӣ аз рӯйи қолабҳои сохтории забонӣ яке аз масъалаҳои 
асосиву муҳим дар соҳаи илми номшиносӣ маҳсуб меѐбад. Роҷеъ ба ин масъала роҳу воситаҳои 
ба таҳқиқрасидаи донишмандони хориҷӣ ва ватанӣ, ки дар бораи роҳҳову равишҳои таҳлилу 
таснифи номвожаҳои ҷуғрофӣ рӯйи кор омадаанд, такя гардида, мавриди баҳрабардорӣ қарор 
дода шуданд. 

Муссалам аст, ки номвожаҳои ҷуғрофӣ дар забоншиносӣ як қисмати исмҳои хосро фаро 
мегиранд. Бинобар ин, мутахассисони соҳа бояд ҳангоми таҳлилу таҳқиқи ин масъала 
хусусиятҳои зеринро ба инобат гиранд, ки аз ҷониби Р. Додихудоев тавсия гардидааст. 

- сохт ва калимасозии номвожаҳои ҷуғрофӣ; 
- хусусиятҳои фонетикии (овозии) номвожаҳо; 
- хусусиятҳои морфологии номвожаҳо;  
- семантика ва маънои аслии номвожаҳо (решашиносӣ); 
- доираи истеъмоли таърихии номвожаҳо; 
- алоқаи номвожаҳо ба ҳодисаҳои табиӣ-таърихӣ; 
- муносибати номвожаҳо ва кӯчишу резиши гурӯҳои этникӣ; 
- ҳудуд ва сабабҳои паҳншавии номвожа ва ѐ қисме аз он; 
- пайдоиши номвожаҳо вобаста ба мифология ва дину ойини мардумон; 
- сабабҳои аз байн рафтан ѐ кам истифода шудани номвожа, каммаҳсул шудани 

морфемаҳои он; 
- сабабҳои иваз намудани ном ва аз нав номгузории маҳал [4, 5]. 

Ҳамин тавр, таҳлилу таҳқиқ ва таснифи сохториву граматикии номвожаҳои ҷуғрофӣ, 
пажӯҳиши сохтори морфологӣ ва граматикии онҳо, пеш аз ҳама муайян сохтани анҷомаҳои номсоз, 

пешванду пасвандҳо яке аз масъалаҳои асосии ташаккули номвожаҳо мебошад. 
Дар шарҳу тавзеҳи масъалаҳои забоншиносии номвожаҳои ҷуғрофии мақолаи худ асоси таснифоти 

асарҳои илмии А. Л. Хромов (1975), Р. Х. Додихудоев (1992), Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ (2015), О. 

Маҳмадҷонов ба назар гирифта шудааст. 
Мо дар мақола барои дастбандии сохтори граматикии номвожаҳои ҷуғрофии ноҳияи Варзоб чунин 

қолабҳои калимасозиро ба кор бурдем: 

1. Тавассути аффиксҳо сохта шудани номвожаҳо; 
2. Топонимҳои мураккаб; 
3. Топоним-ибораҳо (номҳои ҷуғрофие, ки аз ибораҳои изофӣ ба вуҷуд омадаанд; 

4. Номвожаҳои решагӣ. 
Сохтори номвожаҳои ҷуғрофӣ ва таҳлили онҳо. Яке аз қисматҳои муҳим ва судманди забон 

таҳлилу таҳқиқи ҳусусиятҳои сохториву калимасозии номҳои ҷуғрофӣ маҳсуб меѐбад. Дар ин масъала 
нақши ананавӣ ѐ суннатии номвожасозӣ, махсусан бо пешванду пасвандҳои номвожасоз, шаклҳои 
вожасозиву сохтории онҳо ба риштаи пажӯҳиш кашида мешавад. 

Дар таҳқиқи номвожаҳои ҷуғрофӣ се усул таснифоти мавод маълум аст, ки иборатанд аз: 
1) лексикӣ-семантикӣ; 
2) структуравӣ-калимасозӣ; 

3) лексикӣ-семантикӣ ва калимасозӣ. 
Аз таҳлил ва барасии донишмандони соҳа ба мушоҳида мерасад, барои номвожаҳои ҷуғрофие, ки 

баромади онҳо мутааллиқ ба забонҳои эронианд, истифода аз усулҳои сохторӣ ва калимасозӣ, инҷунин 

анҷомавӣ ба мақсад бештар мувофиқи матлаб мебошад. Ин гуна усули дастабандӣ дар пажӯҳишҳои 
муҳаққиқони номшиноси тоҷик, дар мисоли А. Л. Хромов, Р. Х. Додихудоев, Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, С. 
Сулаймонов, Д. Ҳамидов, М. Шодиев, О. Маҳмадҷонов, Б. Тураев, А. Насриддиншоев ва дигарон, ки бо 

масъалаҳои омӯзиши номҳои ҷуғрофии минтақаҳои гуногуни ҷумҳуриамон сурат гирифтаанд, дида 
мешавад. 

Дар таҳлилу таҳқиқи номвожаҳои ҷуғрофии дараи Варзоб мо низ кӯшиш кардем, ки аз усули 
истифоданамудаи донишмандони номбурда то ҷойи имкон ба кор барем. 

1. Номвожаҳое, ки тавассути аффиксҳо ба вуҷуд омадаанд. Номвожаҳое, ки тавассути аффиксҳо ба 
вуҷуд омадаанд, яке аз навъҳои пурмаҳсул ва рушду густаришѐфтаи номҳои ҷуғрофии минтақаҳои 

гуногуни кишварамон ба ҳисоб мераванд. 
Аз ин ҷиҳат, чунин вижагӣ аз тарафи олимони соҳаи номшиносӣ таъкид шудааст. Ин гуна 

пасвандҳои номвожасоз дар маҳалҳои дараи Варзоб низ мавҷуданд. Аз маводи дар ихтиѐрдошта маълум 

мешавад, ки бо пасвандҳо сохта шудани номвожаҳо дар Варзобдара низ ба назар мерасанд. Аз ин рӯ, 
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номвожаҳои ҷуғрофии бо пасвандҳо сохташуда, як бахши муайяни номҳои ин мавзеъро ташкил додаанд. 

1) Номвожаҳои ҷуғрофӣ, ки тавассути пасвандҳо ба вуҷуд амадаанд. Ба воситаи пасвандҳои 
номвожасоз сохтани топониму микротопонимҳо дар забоншиносӣ, аз ҷумла дар забони тоҷикӣ воситаи 
маъмулӣ мебошад. Ин падида дар номвожаҳои ҷуғрофии Варзоб низ ба мушоҳида мерасанд: бо 

пасвандҳои -ҳо ва -он. Дар забони тоҷикӣ ин пасвандҳо (-суфиксҳо) хусусияти шаклсози доранд ва асосан 
шакли ҷамъи исмҳо ва хурдиву навозишро месозанд. Пасванди -ҳо на ин дарзабони ҳозираи тоҷикӣ, 
балки дар таъриҳи забонҳои эронӣ хусусияти ҷамъсбзиро иҷро намудааст. Аз йн ҷиҳат пасвандиҳо яке аз 

категорияҳои муҳими морфологӣ дар ин забонҳо маҳсуб меѐбад. Аз нуқтаи назари таърихӣ пасванди-ҳо 
ҳам ба исмҳои ҷондор ва ҳам беҷон истифода мешудааст ва имрӯз ҳам вазифаро ба ҷо меоварад. 

Дар асоси маводи номвожаҳои ҷуғрофии мавзеи Варзоб пасвандҳои ба кор рафта хусусияти 

номсозӣ доранд ва ба таври зайл гурӯҳбандӣ шуданд: 
а) бо пасванди-ҳо: Дараи Яғнобиҳо (дар гуфтори мардум дар шакли Дараи Яғнобиѐ ба кор 

меравад) номи деҳаест мутааллиқ ба ҷамоати Айнӣ ва дар дараи Харангон қарор дорад. 
б) бо пасванди -ак: Шехак, Қӯлбедак, Ҷангалак -номи деҳаҳое мебошанд, ки яке (Шехак) ба 

ҷамоати Айнӣ ва Ҷангалак ба ҷамоати Чорбоғ дохил мешаванд. Деҳаи Ҷангалак дар самти рости дарѐи 

Варзоб қарор дорад. 
в) бо суфикси -зор: Дашти Хорзор-деҳаи навбунѐд буда, дар даҳсолаи охир ба вуҷуд омада, ба 

ҷамоати Айнӣ марбут аст. 

Чуноне аз номи ин номвожаҳои ҷуғрофи ба назар мерасад, онҳо аз ибораҳои изофии исмӣ ва исм ба 
вуҷуд омадаанд: 

1) исм+исм+пасванд: 
2) исм+пасванд: ҷангал+ак; шех+ак; қул+бед+ак: 

3) исм+бандаки изофӣ+исм+пасванд: дара+и Яғнобӣ+ҳо, дашт+и хор+зор 
Пасванди-ак таърихи қадима дошта, дар давраҳои гуногуни ташккул ва таҳаввули забони тоҷикӣ 

ба дигаргуниҳо дучор нагардидааст ва дар шакли бунѐдӣ омада расидааст, ки дар забон нақши муҳим 

дошта ҳам хусусияти шаклсозӣ ва ҳам калимасозӣ дорад. Масалан, ин пасванд аз назари таърихӣ тасвир 
шудааст, ки дар сохтани калимаҳои гуногун, бавижа номвожасозии ҷуғрофй ҳам пур маҳсул аст: п.қ.-ак-
п.м.-ак -п.н.-ак [6, 29]. Аз ин ҷо маълум мешавад, дар се давраи таътихйи забонҳои эронӣ-забонҳои 

форсии қадим, миѐна ва нав ин пасванд ва тағироте рӯ ба рӯ нашудааст. 
4) сифат+исм+пасванд: сафед+дор+ак. 
Ин номвожаи ҷугрофӣ дар шакли Сафедорак дар гуфтори мардуми ин мавзеъ талаффуз меѐбад, 

яъне як овоз, ҳамсадои ҷарангдор ва нӯгизабонии ‚д‛ ихтисор мешавад. Шакли дурусти ин калима 

Сафеддорак аст, ки аз се ҷузъ ду ҷузъи мустақилмаъно ва як ҷузъи ѐрирасон таркиб ѐфтааст. 
Пасванди-зор ҳам яке аз формантҳои пурмаҳсули номсозе аст ва бештар ба мавзеъ ва ѐ макону ҷое 

далолат мекунад, ки дар он ҷо ин ѐ он навъи гиѐҳу растанӣ ѐ ашѐе фаровон аст. Пасванди-зор низ мисли 

суффикси-ак бунѐди қадима дорад ва то ба ҳол дар забони тоҷикӣ асолати худро бидуни тағйирот нигоҳ 
доштааст, ки дар асари муҳаққиқи рус В.С.Растолргуева дар ин бора маълумот ироа гардида, шаклҳои 
забонҳои форсии бостон ва миѐнаи он ба сурати зайл оварда шудаанд: п.қ. -гаг-п.м. -2аг-п.н. гаг [6, 30]. 

2) Номвожаҳои ҷуғрофӣ, ки ба воситаи, пешвандҳои номсоз таркиб ѐфтаанд. Маълум аст, ки дар 
забони тоҷикӣ тавассути пешванду пасвандҳо (суффиксу преффиксҳо) сохта шудани номвожаҳои ҷуғрофӣ 
раванди маълум аст. Албатта, нақши пасвандҳои номсоз аз пешвандҳои номсоз дида бештар ба 

мушоҳида мерасад. Бо назардошти ин дар номи вожаҳои ҷуғрофии минтақаи Варзоб баъзе номвожаҳое 
мавҷуд аст, қи ба воситаи пешванд ба вуҷуд омадаанд. Лозим ба ѐдоварист, ки чунин ндвъи номвожаҳои 
ҷуғрофии мавзеъҳои Варзоб хеле кам вомехӯрад. Дар мавбди дар ихтиѐрдошта танҳо номи як деҳа Беғар 

мавҷуд аст. 
Деҳаи Беғар мутааллиқ ба ҷамоати Варзоб қалъа буда, аз ҷониби рости дарѐи Варзоб ҷой 

гирифтааст. Номвожаи мавриди таҳқиқ аз пешванди бе- ва калимаи ғар сохта шудааст. Маънои бе- барои 

мардуми тоҷик маълум аст ва шарҳу эзоҳи зиѐдати намехоҳад. Вале калимаи ғар шарҳу эзоҳ мехоҳад, 
чунки мардуми тоҷик ба маънои он сарфаҳм намераванд ва онро ба мафҳуми дигар мефаҳманд, ки он ба 

номвожаҳои ҷуғрофӣ хос нест. Вожаи ғар суғдӣ буда,маънои ‚кӯҳ‛-ро дорад,ки дар ин бора ниғарандаи 
ин сатрҳо дар як мақолаи худ шарҳи бисѐр ба тафсил додааст [5, 37-47]. 

Дар ин масъала С. Мирзоев бисѐр суханҳои ҷолиб ғуфта, андешаи худро чунин баѐн намудааст, ки 

хеле бамаврид ва барои аҳли илм судманд аст: «Дар маҷмӯъ номвожаи «Бекўњ» дорои маънои «бекӯҳ» 
(мавзеест, ки кӯҳ нодорад) мебошад. Дар ҳақиқат, мавзеи ҷуғрофии деҳа ба номаш сад дар сад аз ҷиҳати 
ҷойғиршавӣ мувофиқат мекунад. Деҳа дар бағали теппа ва тепачаҳои бекӯҳқарор дорад. Албатта, баъзе 

шахсони аз тахрихи илми забоншиносӣ бехабар ва ноғоҳ ба ин номвожаи ҷуғрофӣ этимолоғияи 
эҳтимолӣ(ғайри илмӣ) дода, мардум ва аҳли илмро ба ғумроҳӣ ҳидоят мекунанд, ки ин амри судманд 
нест» [5, 41]. 

2. Номвожаҳои ҷуғрофии сохти мураккабдошта. Номвожаҳои ҷуғрофиимураккаби дараи Варзоб аз 

навъҳои диғар дида зиѐдтаранд. Ин бахши номвожаҳои Варзоб аз ниғоҳи сохтор ва таркиби морфолоғӣ 
мураккабанд. Ба ин қисмат донишмандон номвожаҳоеро дохил намуданд, ки дар асоси ду ва ѐ зиѐда 
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ҷузъҳои мустақилмаъно ба вуҷуд омадаанд. 

Дар асоси маводи номҳои ҷуғрофии Варзоб онҳоро метавон ба чунин ғурӯҳо табақабандӣ кард: 
1) исм+исм: Девдара (деҳа), Санғхок, Деҳмалик, Широтола, Ширтуғай, Гароб (аслан Ғароп). 
2) исм+асоси замони ҳозираи феъл: Косатарош. Теъдоди чунин навъҳои топонимӣ зиѐд нест. Аз 

маводи дар ихтиѐрдошта маълум шуд, ки танҳо як номвожаи ҷуғрофии ба ин бахш тааллукдошта мавҷуд 
будааст. 

3) шумора+исм: Чорбоғ, Чорбед, Чормағзакон, Яккачағуз, Панҷхок. 
Лозим ба ѐдоварист, ки дар ин хели номвожаҳои ҷуғрофӣ шумора асосан вазифаи 

муайянкунандаро ба ҷо оварда, пеш аз исм, яъне муайяншаванда омадаанд. Чунин шакли калимасозии 
номвожаҳои ҷуғрофӣ хеле маъмул буда, дорои ҷудоғонаи номи деҳаҳо мебошанд. 

4) Сифат+исм: Кӯктеппа. Мавзеи сукунатие мебошад, ки асосан дар он деҳа яғнобиҳо зиндағӣ 

мекунанд. Дар ғузашта ин мавзеъ чароғоҳи тобистонаи туркнажодҳо будааст ва дар он ҷо теппачаҳои 
хокашон кабудранғ мавҷуд аст, аз ин сабаб ӯзбекҳо ин мавзеъро аз рӯйи ҳусусияти ҷуғрофиаш номгузори 
кардаанд. Бо эҳтимол дар гузашта ин ном дар шакли тоҷикии Кабудхок буда ва баъдан шакли 

туркишудаи онро қабул кардабошанд. 
Инчуни номвожаҳои ҷугрофии мураккаб на танҳо дар заминаи ду ҷузъи мустақилмаъно, балки 

тавассути пешванду пасвандҳо низ таркиб ѐфтаанд. Дар ташкил ѐфтани чунин қолаби калимасозӣ 
ҳиссаҳои гуногуни нутқ ва пасвандҳои номвожасози -а, -ак, -ҳо низ нақши боарзиш доранд: 

1) исм+исм+а: Гӯрраҳа (гӯр+раҳ+а), дар гуфтори мардум як овози ‚Р‛ ихтисор шуда, дар шакли 

Гӯраҳа талаффуз мешавад; Дӯғоба (дӯғ+об+а). 
2) Номвожаҳои мураккабе, ки бо пасвандҳои-ак ва -он таркиб ѐфтаанд. Ба инқисмат номвожаи 

ҷуғрофии Чормағзакон-ро метавон дохил кард, ки аз шумора, исм ва пасвандҳои -ак ва-он ба вуҷуд 

омадааст. Ба ин ном дар ноҳияи Варзоб ду деҳа вуҷуд дорад, яке ба тоҷикон ва дигаре ба ӯзбекҳо тааллуқ 
дорад ва бо номҳои номҳои Чормағзакони тоҷико ва Чормағзакони ӯзбеко маъруфият доранд. 

3) сифат+исм+ак: Сафедорак//Сафеддорак. Шакли саҳеҳи ин номвожаи ҷуғрофӣ Сафеддорак аст ва 

сафед (номи яке аз навъҳои ранг), дар ‚номи шахс, кӯҳ‛ва пасванди-ак сохта шудааст. Ин ном на аз 
дарахти сафеддор, чуноне бархе аз бошандагонаш шарҳ медиҳанд, балки аз дори ранги сафеддошта, ки 
дар рӯ ба рӯйи ин деҳа қарор дорад, берун омадааст. Мутаассифона, номи ин дараро бо унвони 

Сафеддара номгузорӣ кардаанд, ки ба ин маъно ҳеҷ робитае надорад ва ғалат аст. Чунки ин дара сафед 
нест. 

3. Номвожаҳои ҷуғрофие, ки аз ибораҳо таркиб ѐфтаанд. Ба ин гурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофӣ метавон 
номи деҳаҳоеро ворид қард, ки аз ду ва ѐ бештар унсурҳои номсоз ба вуҷуд омадаанд. Ин хели 

топонимҳоро донишмандони номшинос, ба таври дигар номвожаҳои ҷуғрофии таркибӣ ва ѐ бисѐрҷузъа 
номидаанд. Ба хотири он ки ин навъи номвожаҳои ҷуҷғорфӣ бар пояи қолабҳои синтаксисӣ ба вуҷуд 

меоянд аз ин ҷиҳат онҳоро топоним-ибораҳо низ қаламдод намудаанд. 
Дар минтақаи Варзоб ҳам, чун минтақаҳои дигар номи деҳаҳое мавҷуд аст, ки аз топоним-ибораҳо 

сохта шудаанд. Бештари донишмандони номшинос ба вуҷуд омадани чунин навъи номвожаҳои 

ҷуғрофиро ба вижагиҳои дастурии гурӯҳи забонҳои эронӣ алоқаманд кардаанд. Яке аз муҳаққиқони 
номшинос Ҷ. Алимӣ ташаккули топонимибораҳоро дар забони тоҷикӣ ба чунин омилҳо мансуб медонад: 

- робитаи байни ҷузъҳои номвожаҳо ба воситаи бандаки изофӣ сурат гирифтааст; 

- дар топоним-ибораҳо мавқеи ҷузъҳо ҳамеша устувор мебошад; 
- ҳар як ҷузъи топоним-ибора задаи худро дорад [Алимӣ 1995, 28]. 
Маълум аст, ки ин навъи номвожаҳои ҷуғрофӣ аз таркибҳои аз ду ва ѐ зиѐда ҷузъдошта иборатанд 

ва тавассути бандаки изофӣ (-и), инчунин дар пояи қолабҳои иборасозии забони муосири тоҷикӣ 
ташаккул ѐфтаанд. Дар минтақаи Варзоб ҳам чанд номвожаи ҷуғрофие ба мушоҳида мерасад, ки дар 
шакли ибораҳо ба вуҷуд омадаанд. Бо вуҷуди он ки шумораи онҳо зиѐд ҳам набошанд, метавон онҳоро аз 

ҷиҳати мансубияти забонии ҷузъҳояшон ва тарзи ташаккулѐбиашон ба чанд бахш дастбандӣ кард: 
Лозим ба зикр аст, ки бархе аз ин номвожаҳои ҷуғрофӣ дар гўйиши мардумони ин минтақа, дар 

шкли калимаи мураккаб талаффуз мешаванд. Масалан, барои осон талаффуз кардан Дараи фонӣ ба 

сурати Дарафонӣ ба кор меравад. Чуноне ба назар мерасад, дар инҷо бандаки изофӣ ихтисор ғардида, ки 
ин яке аз хусусиятҳои қолаби калимасозӣ дар забони тоҷикӣ мебошад. Яъне мешавад баъзе аз 

калимаҳоро ҳам дар шакли ибора ва ҳам ба сурати вожаи мураккаб истифода кард. Албатта, тарзи ба 
вуҷуд омадани калимаҳои мураккаб аз ибораҳои изофӣ ғуноғун аст. Ағар як бахши калимаҳои мураккаб 
ба монанди Сарикутал, Лабиғор танҳо ба воситаи бандаки изофӣ (-и) корбаст ғардида бошанд, шумораи 

диғари чунин навъҳои номҳои ҷуғрофӣ ѐ ғайриҷуғрофї бо ѐрии пасвандҳо низ сохта мешаванд, ки дар 
маводи мо ин гуна макротопонимҳо ба мушоҳида намерасад. 

5. Номвожаҳои ҷуғрофие, ки тавассути бандаки изофӣ бо ҳам алоқаманд гардидаанд ва аз яқчанд 

ҷузъи омехта ташаккул ѐфтаанд. Ин навъи номвожаҳо дар минтақаи Варзоб хеле қам ба мушоҳида 
мерасад. Масалан, Хоҷа оби гарм мақони зист, номи деҳа, чащкаи гарму шифобахш, ки номи деҳа ҳам аз 

номи ҳамин чашма ба вуҷуд омадааст. Аз ҷиҳати баромад ҳамаи калимаҳои таркиби номвожаи ҷуғрофии 
мавриди пажӯҳиш асолати тоҷикӣ доранд, ки маънои онҳо ҳам барои мардуми тоҷик маълуманд ва ба ҳеҷ 
шарҳу эзоҳи зиѐдатӣ эҳтиѐҷ надоранд… 
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БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ МОРФОЛОГИИ ЗАБОНИ ЧИНӢ  

(таҳлили типологӣ-муқоисавӣ) 
 
Дар замони муосири рушди илмҳои лингвистӣ зимни таҳлили ин ва ѐ он зуҳуроти забони 

алоҳида таваҷҷуҳи аҳли таҳқиқ бештар ба таҳлилу баррасии муносибатҳои типологӣ равона 
мегардад. Дар ин росто, таҳлили баъзе вижагиҳои морфологии забони чинӣ барои 
забоншиносии муосири тоҷик дорои аҳамияти муҳими назариявию амалӣ мебошад. Маврид ба 
таъкид аст, ки дар замони истиқлолият муносибатҳои иҷтимоию сиѐсӣ ва фарҳангию иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии халқии Хитой хеле густариш ѐфт. Ин боиси он гардид, ки 
забони чинӣ дар кишвари мо то андозае роиҷ гардад. Ҳамзамон, Ҷумҳурии халқии Хитой ба 
ҳайси яке аз кишварҳои тараққикарда дар кишвари мо мавқеи хосе касб кард, ки ин боиси он 
гардид, ки ба омӯзиши забони чинӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шавад. Имрӯз, ки ин забон аз 
ҷониби шаҳрвандони тоҷик мавриди омӯзиши васеъ қарор гирифтааст, мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор додани паҳлуҳои гуногуни луғавию грамматикии он аз аҳамияти холӣ нест.  

Азбаски забони чинӣ яке аз забонҳои қадимаи ҷаҳон аст, дар раванди рушди илми 
забоншиносӣ ба таҳлилу таҳқиқи он олимону донишмандони зиѐде таваҷҷуҳ зоҳир карда, 
вижагиҳои хоси ин забонро ба риштаи таҳлилу таҳқиқи илмӣ кашидаанд.  

Ҳамзамон, таҳлилу баррасии забони чинӣ дар асоси назарияҳои типологӣ боиси пеш 
омадани яке аз паҳлуҳои муҳими зарурияти таҳқиқотҳои илмӣ дар забоншиносии кунунӣ 
гардидааст. Зеро забони чинӣ ба ҳайси яке аз забонҳои қадимаи дунѐ бо тамоми системаи 
фарогирифтаи луғавию фонетикӣ ва морфологию синтаксисии худ аз мушкилтарин забонҳои 
ҷаҳон ба шумор меравад. 

Низоми морфологии забони чинӣ низ чун дигар қабатҳои лингвистии он басо мураккаб ва 
серпаҳлу буда, дорои вижагиҳои хоси грамматикӣ аст. Дар тӯли таърих ин забон бо вуҷуди 
нигоҳ доштани низоми умумии луғавию грамматикии худ вобаста ба густаришаш дар дохили 
мамлакат ва берун аз он дорои лаҳҷаю гӯйишҳои гуногун гардидааст. Бо вуҷуди ин дар тамоми 
гӯшаву канори ин кишвари паҳновар барои нигоҳдории низоми ягона ва умумии истифодаи 
забон аз ҷониби мардум забони меъѐр амал мекунад, ки ин боиси мондагории забони чинӣ дар 
ин сарзамин гардидааст. 

Раванди ташаккулѐбии сохтори морфологию грамматикии забонҳои дунѐ таърихи дуру 
дарозеро паси сар кардааст. Ҳар як забон дар як давраи муайяни таърихӣ як сохтори муайянеро 
пазируфта, дар раванди инкишофи таърихӣ вобаста ба ҳодисаю воқеаҳои таърихӣ ва бархӯрд 
бо тамаддуну фарҳангҳои гуногун ѐ аз байн меравад ѐ ба тағйирот дучор мешавад ва ѐ сохтори 
таърихию мондагории худро ҳифз менамояд. Маҳз чунин омилҳо боиси он гардидаанд, ки 
муҳаққиқон доир ба таснифоти забонҳои дунѐ таваҷҷуҳ зоҳир намоянд ва барои муайян кардани 
онҳо корҳои илмию таҳқиқотии зиѐдеро таҳия кунанд ва баҳсҳои илмии зиѐдеро ба анҷом 
расонанд. Дар ин маврид дар китоби «Лингвистический энциклопедический словарь» (минбаъд 

ЛЭС) ба таври васеъ маълумот дода шудааст [ниг. ба саҳ. 228]. 

Масъалаи баррасии таснифоти морфологии забони чинӣ аз ҷониби муҳаққиқони зиѐде 
мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. Аксари муҳаққиқон бар он назаранд, ки забони чинӣ 
вижагии моносилабикӣ дорад. ‚Моносилабизм (аз юнонии monos ” як ва syllbe - ҳиҷо) якҳиҷоӣ 
дорои якҳиҷо будани таркиби калимаҳои ягон забон аст. Дар ин гурӯҳ забонҳо зада ва тартиби 
доимии калима дар ҷумла муҳим дониста мешавад.Одатан ин аломатҳои сохторӣ на барои 
генеалогӣ, балки барои таснифоти типологӣ асос ба шумор мераванд. Моносилабизм барои 
аксари забонҳои чинӣ-тибетӣ, аз ҷумла забони чинӣ хос аст‛ [ЛЭС 2002, с. 310].  

Моносиллабизм одатан хусусияти аз ҳама хостари забонҳои ҷудошудаи ин гурӯҳҳо 
ҳисобида мешавад. Калимаҳои монослабикӣ дар забони чинӣ бо мукаммалии грамматикӣ 
тавсиф мешаванд Н.В. Солнсева дар ин маврид чунин таъкид кардааст: ‚Дар забони чинӣ 
калимаҳо мувофиқи хосиятҳои грамматикии онҳо (асосан аз рӯи табиати мутобиқати 
грамматикӣ бо ҳам ва бо унсурҳои гуногуни расмӣ) тибқи синфҳои грамматикӣ ” њисањои нутқ, 
тақсим карда мешаванд [5, 103].  

Дар асоси таснифоти морфологӣ, меъѐри адабии талаффуз ѐ путонхуаи муосир бояд, 
албатта, ҳамчун забон бо бартарии ҷудо будан тасниф карда шавад: муносибатҳо дар ҳукм 
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баробар ба ташаккули шаклҳо дар забонҳои аврупоӣ (ҷинсият, шумора, ҳолат ва ғайра) танҳо 
бо фармоиши калимаҳо ифода мешаванд ва якчанд аффиксҳо барои ташаккули воҳидҳои сатҳи 

синтаксикӣ меъѐр нестанд (ҳукм ба аффиксҳои "了 le ， 过 guo ， 着 zhe" бо контексти сатҳи 

болотар назорат карда мешавад) муқаррарӣ нест. Гарчанде ки аз ҷониби дигар, шумораи 
афзояндаи аффиксҳо, ки ногузир формативӣ мешаванд, ба баъзе олимон имкон дод, ки дар 
бораи чиниҳо бо аломатҳои агглютинатсия иктифо кунанд.  

Бо В.А. Курдюмов бо он розӣ шудан мумкин нест, ки дар забони чинӣ намунаҳои 
формативӣ аст, вале агглитсияи ҳосилавӣ бо истифодаи аффикс-пасоянд мавҷуданд: ин 

маҷмуаҳои навъи 浪 漫 住 主义 者 们 lang man zhu yi zhe men мебошанд, 共 产主 义 者 们 gòng 

chǎn zhǔ yì zhe men "коммунист" мебошанд (共 产 реша + суффикси 主义 zhuyi + суффикс 者 zhe 

+ суффикси формативӣ 们 мардум) аст (Курдюмов 2005, с. 230). 

Дар забони чинӣ калимаҳои мураккаб ва калимаҳое, ки дар таркиби худ аффиксҳоро 
қабул қабул мекунанд, ҳастанд.  

Масалан, агар форматсияҳои 火车 huoche ‚қатор‛ калимаҳои мураккаб ҳисобида шаванд, 

мо бояд ҳатман ҷузъҳои таркиби калимаро муайян намоем. Аз ин рӯ, мувофиқи таърифи 

қабулшуда, 火huo ва 车che- ро ҳамчун як қисми калима донистан мумкин аст. 

Ғайр аз он, аз калимаҳои 车子 che zi ‚ҷузъи вагон ‛子 zi аффикс аст, ҷузъи 子 zi ва ҳамроҳ 

бо он ҳатман бояд ҳамчун ба истилоҳ реша муайян карда шавад.  
Солнтсев В.М. нуктаҳои зеринро қайд мекунад: агар мо эътироф кунем, ки феъли чинӣ 

ҷуфти мушаххас дорад ва масалан, шаклҳои 看 kan, 看着 kan zhe, 看了 kan le, 看过 kan guo 

шаклҳои мухталифи ҳамон калимаро бо маънои ‚тамошо кардан‛ ифода мекунанд.  
Қобилияти морфемаҳо барои «барқароршавӣ» ҳамчун калимаҳо зуҳуроти хоси забони 

хитої буда, ду шаклҳои мавҷудияти калимаҳоро муайян мекунад: монослабикӣ ва бисмилликӣ. 

Дар ин масъала Солнтсев В.М. мисолҳои зеринро медиҳад: 眼 ян ва 眼睛 ян ҷинг ‚чашм‛, 火 хуо 

ва 火车 хуо че ‚вагон‛. Чунин ҷуфтҳо одатан синонимҳои мукаммал мебошанд.  

Ҳамин тариқ, барҷастатарин намунаи нишондиҳандаҳои агглютинативӣ дар забони чинӣ 

ин пасвандҳои муваққатии 了 le ， 过 guo ， 着 zhe мебошад: 

去 巴黎 的 时候， 我们 参加 了 各种各样 的 名胜古迹。 Qu Bali de shi hou, wo men can jia le 

ge zhong ge yang de ming sheng guji. "Вақте ки мо дар Париж будем, мо аз ҷойҳои ѐдгориҳои 
гуногун боздид кардем." 

 父亲 有 很不 好的 毛病 ： 他 吃着 饭 看 报纸。fu qin you heng bu hao de mao bin: ta chi zhe 

fan kan baozhi. "Падар одати хеле бад дорад: ҳангоми хӯрокхӯрӣ рӯзнома мехонад." 

他 一次 也 没 找 过 我 。Ta yi ci ye mei zhao guo wo. "Вай якбор њам маро ҷустуҷӯ 

накардааст." 

пасванди тарзи ғайри фаъол барои феълҳои ҳаракат- самти 起来 qilai: 

马克萨特 进来 了 屋子 里 的 时候 大家 笑 起来 了。 ma ke jin lai le wuzi li de shi hou dajia xiao 

qilai le. "Вақте ки Макс ба ҳуҷра даромад, ҳама хандиданд". 

Пешванди давомнокии амал 在 zai: 

今天 玛丽亚 不能 给 您 打 个 电话 ， 她 在 工作ji tian Maliya bu neng gei nin da ge dian hua, ta 

zai gong zuo. "Имрӯз Малия ба шумо занг зада наметавонад, ҳоло кор карда истодааст." 

Нишондиҳандаҳои зиѐди исмҳои намоишӣ 些 xie: 

这里 所说 的 一些 看法 我 不 同意。 Zheli suo shuo de yi xie kanfa wo bu tong yi. "Ман бо 

баъзе андешаҳое, ки дар ин ҷо баѐн шудаанд, розӣ нестам." 

Нишондиҳандаи 第di: 

请 给 我 第三 本书。 Qing gei wo disan ben shu. "Лутфан ин китоби сеюмро ба ман деҳ." 

Хулоса, забони чинӣ бо вижагиҳои хоси лингвистии худ дар тӯли садсолаҳо тавонистааст, 
ки сохтори луғавию морфологии худро ҳифз кунад ва бо сохтори устувору мукаммалгардидааш 
барои барандагони худ хидмат намояд. Таҳлилу баррасии васеъ ва комили хусусиятҳои 
лексикию морфологӣ ва синтаксии забони чинӣ барои боз ҳам бештар аз худ кардани ин забон 
мусоидат карда метавонад. 
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Аннотация 

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
(сравнительно-типологический анализ) 

В данной статье рассматриваются некоторые морфологические вопросы китайского языка 
и анализируются особенности слов на основе грамматических норм китайского языка. 

Ключевые слова: язык, китайский язык, классификация, слово, морфология, синтаксис, 
афикс, корень, основа, силлабизм, моносиллабизм. 
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ХУСУСИЯТҲОИ МАЪНОИИ ҶОНИШИНҲО ДАР ПОВЕСТИ «СИТОРАҲОИ САРИ 

ТАНУР»-И САЙФ РАҲИМЗОДИ АФАРДӢ 
 

Дар забонҳои қадимаи эронӣ агар ҷонишинҳо ба ҳолатҳо, се шумора ва се шахс тасриф 
шуда, ба хелҳои шахсӣ, ишоратӣ, саволии номуайянӣ, нисбиву энклитикӣ тақсим мешуданд, пас 
дар давраи миѐнаи инкишофи забонҳои эронӣ системаи ҷонишинҳо комилан ба тағйирот рӯ ба 
рӯ гардида ва минбаъд дар забони адабии тоҷик вазифаи онҳо мушаххас гашт [6, 48]. 

Ҷонишин ба гурӯҳи ҳиссаҳои номии нутқ мансуб бошад ҳам, аз дигар калимаҳои ин гурӯҳ аз 
ҷиҳати маъно ва хусусиятҳои грамматикӣ фарқ мекунад. Ҷонишин предмет ва аломати онро бевосита 
ифода намекунад, балки ба онҳо танҳо ишорат менамояд. Чунончи, предмети алоҳидае бо номи ин 

вуҷуд надорад, вале ҳангоми зарурат ҳама гуна исмҳо бо ҷонишпни ин иваз шуда ва ѐ бо он 
ишорат ѐфта метавонанд [1, 126]. 

Ҷонишин одатан ба ҷои ягон ҳиссаи номии нутқ ва зарф кор фармуда мешавад. Аммо ҳамаи 
ҷонишинҳо қобилияти ивазкунӣ надоранд. Ҳатто ҷонишинҳои аслии шахсӣ шахсҳоро иваз карда 
наметавонанд. Аз ҳамин ҷиҳат ҷонишинро чунин таъриф кардан мумкин аст: Ҷонишин ҳиссаи номии 
нутқ буда, предмет ва аломатҳои онро нишон медиҳад, вале онҳоро бевосита ифода намекунад. 
Ҷонишин ба ҷои исм, сифат ва шумора меояд.  

Яке аз категорияҳои мустақили калима ҷонишин мебошад. Ҷонишин калимаҳоеро дарбар 
мегирад, ки маънои ҷудо ҳам умумиро дошта, ба ҷои исм ва якчанд категорияҳои дигари 
калима (сифат, шумора, зарф) меоянд [3, 37]. 

Ҷонишинҳо ду хусусияти муҳим доранд: аввалан, онҳо аз рӯи баъзе аломаташон калимаи 
мустақилмаъно буда, дар матн нисбат ба калимаҳои ѐридиҳанда мустақилтар воқеъ мешаванд ва 

аъзои ҷумла шуда, калимаҳои дигарро тобеъ мекунанд: Ман гуфтам, китоби ту, ҳамаи одамон ва ғ.; 
сониян, онҳо дорои баъзе хусусиятҳои калимаҳои ѐридиҳанда мебошанд: ҳамеша ба калимаҳои 
мустақил алоқаманд шуда меоянд. Ин ду ҷиҳат ба маънои ҷонишинҳо, ки ниҳоят абстракт 
мебошад, зич алоқаманд аст [1, 126]. 

Бинобар ин барои равшан шудани маънои ҷонишин матн, имову ишора ва шароити сухан 
кӯмак мекунанд. Матн ба кадом предмет, вобаста будани ҷонишинро муайян мекунад. Масалан, 
матни поѐн имконият медиҳад, муайян кунем, ки ман (оне, ки дар аввали ҷумла омадааст) ба исми 

Алӣ Махсум алоқаманд мебошад: Тобистон шуд, ман ба сайри Самарқанд рафтам, гуфта Алӣ 

Махсум ба ман саргузашти худро нақл карда буд. 
Ҷонишинҳо калимаҳое мебошанд, ки тағйир намеѐбанд ва предметҳою аломату миқдори 

онҳоро номбар намекунанд, балки ба онҳо далолат мекунанд. Пас ҷонишинҳо ҳамчун ҳиссаи 
нутқ ба предметҳо аломату миқдори онҳо далолат намуда, бо исму сифати шумора чанд 

хусусияти якхелаи морфологӣ ва синтаксисӣ доранд: Пагоҳ ӯ, Саидбек, мебоист ба Сочак 
мерафт. Ту хавотир нашав, ба мо ҳеҷ гап намешавад. Ба ин кори ман худи шумоѐн шоҳид ҳастед. 

Ҳамаашон омадаанд [5, 85]. 
Дар ин ҳолат мафҳуме, ки ҷонишини ман дар бар кардааст, маълум аст. Вале имконияти 

матн баъзан маҳдуд мебошад, чунки гоҳо вай нопурра оварда мешавад. Инро ҳам бояд кайд кард, 
ки шахе ѐ предмете, ки ҷонишин ба он алоқаманд аст, дар матн баъзан дар фосилаи зиѐдтар воқеъ 
мегардад. 

Дар ин маврид ҳам бо кӯмаки матн маънои чонишинро дарк кардан мумкин аст. Ин ҳолат 
дар асарҳои тарҷумаиҳолӣ бештар мушоҳида мешавад. Гоҳо исме, ки ҷонишин вобастаи он аст, 
умуман зикр намешавад. Бо ѐрии имову ишора гӯянда шунавандаро ба предмете, ки ҷонишин ба он 
алоқаманд аст, шинос менамояд [1, 126]. 

Ба воситаи имову ишора бештар маънои ҷонишинҳои ишоратӣ муайян карда мешавад. Воситаи 

сеюм шароити сухан бештар ба воситаи суолу ҷавоб сурат мегирад. Чунончи, дар ҷумлаи Кӣ аз 

Москва омад? маънои ҷонишини саволии кӣ номаълум аст, зеро исме, ки бо ҷонишини кӣ алоқа 
дорад, муайян нест. Вале баробари гирифтани ҷавоб маънои ҷонишин равшан мешавад.  

Ҷонишинҳо аз рӯи маънои худ ба хелҳои зерин ҷудо мешаванд: 

1. Ҷонишинҳои шахсӣ: ман, мо, моѐн, моҳо (шахси якум), ту, шумо, шумоҳо, шумоѐн 
(шахси дуюм) ; вай, ӯ, онҳо, вайҳо (шахси сеюм). 

Ва ҳоло бошад истифодаи ҷонишинҳои шахсиро дар асари мавриди тақиқ дида мебароем, 
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бале гуфтан мумкин аст, ки воқеан ҳам дар асар қариб ҳамаи ҷонишинҳои шахсӣ истифода 

шудааст. Масалан, ‚Миѐни мову ту чизе набуд” [4, 24]. Дар ҷумлаи мазкур дар як ҷумла дуто 

ҷонишини шахсӣ истифода гардидааст яке ҷонишини шахсии мо ва дигаре ҷонишини шахсии ту 
ки яке ҷонишини шахси якуми шумораи ҷамъ ва дигаре ҷонишини шахси дуюми танҳо 
мебошад. 

2. Ҷонишини нафсӣ - таъкидӣ: худ, (худам, худат, худаш) хеш, хештан. 
3. Ҷонишинҳои саволӣ: кӣ, киҳо, чӣ, чиҳо, кадом, чанд, чандум, чӣ хел, чӣ гуна, чӣ навъ. 
Намуди дигар ҷонишинҳо ҷонишини саволӣ мебошад, ки ин намуди ҷонишин ҳам дар 

асари нависанда бисѐр хуб ба назар расидааст. Масалан дар ин ҷумла ‚Чӣ набуд? Ҳама чиз буд‛ 
[4, 24]. Ин ҷо ҷонишини саволии чӣ омадааст ва албатта ҷонишини саволӣ барои пурсиш 
истифода мегардад. 

4. Ҷонишинҳои ишоратӣ: ин, он, ҳамин, ҳамон, чунин, чунон, чӣ гуна, он гуна, ин хел, он 
хел. 

Ҷонишини дигар, ки бо номи ҷонишини ишоратӣ аст ин намуди ҷонишинро аз ҳама 
ҷонишини серистеъмолтарин ҳам гуем хато намешавад масалан мо фақат дутои онро интихоб 

мекунем, ки яке ҷонишини ишоратии ин ва дигаре он мебошад, ки яке аз ин наздикӣ ва дигаре 

дуриро ифода мекунад. Мисол. Ин номаъқулиро ба ғайри ту дигар ҳеҷ кас карда наметавонад. [4, 
31]. Дар ҷумла ҷонишини ишоратии ин истифода гардидааст. 

5. Ҷонишинҳои таъйинӣ: ҳама, ҳар, (ҳар кӣ, ҳар чӣ, ҳар кас, ҳар кадом, ҳар як) 
Ва ҳоло мехоҳем, ки дар бораи ҷонишини таъйинӣ ҳарф занем ва истифодаи онро дар асар 

дида бароем. Барои мисол ин ҷумларо интихоб мекунем. ‚Чӣ набуд? Ҳама чиз буд‛ [4, 24]. Бале 
дар ин ҷумла бошад ҷонишини таъйинӣ ҳама аст. 

6. Ҷонишинҳои манфӣ: ҳеҷ (ҳеҷ кӣ, ҳеҷ чӣ, ҳеҷ як, ҳеҷ кас, ҳеҷ чиз, ҳеҷ кадом). 
Бале чигунае, ки аз номи худи ин ҷонишин маълум аст, ин ҷонишин ҷонишин манфӣ яъне 

инкор кардани кореро ифода мекунад ва ҳоло барои мисол аз нависандаамон ҷумлаеро 

меоварем. Ҳеҷ чи не, симчуббозӣ карда истодаем. [4, 35]. Бале дар ҷумла ҷонишини манфии ҳеҷ 
истифода гардидааст. 

7. Ҷонишинҳои номуайянӣ: кадом, баъзе, ягон, якчанд, фалон, фалонӣ, ким - кӣ, ким - чӣ, 
ким - кадом.  

Ҷонишини номуайянӣ гуфта мо ҷонишинеро дар назар дорем, ки предметро ба таври 

номуайянӣ ифода мекунад. Мисол Мо ягон нафарамон ба ту нагуфтем, ки аз симчуб бупар. дар 
ин ҷумлае, ки мо аз асари нависанда барои мисол овардаем дар ин ҷо ҷонишини номуайянии 
ягон истифода гардидааст [2, 216]. 
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Аннотация 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОИМЕНИЙ В РАССКАЗЕ «СИТОРАХОИ 
САРИ ТАНУР» САЙФА РАХИМЗОДИ АФАРДИ 

 
Местоимение обычно используется вместо именной части речи или наречия. Но не все 

местоимения заменимы. Даже оригинальные личнҷе местоимения не могут заменить 
индивидуумов. С этой точки зрения местоимение можно определить следующим образом: 
Местоимение является именной частью речи и указывает на его предмет и символы, но не 
выражает их непосредственно. Местоимения заменяют существительных, прилагательных и 
числительных. 
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Ключевые слова: местоимения, энклитика, падеж, признак, неопределенность, отрицание, 
обозначение, вопрос, этот, ты, они, ничто, все, каждый, я, любой. 
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SEMANTIC FEATURES OF THE PRONOUN IN THE STORY "SITORAHOI SARI TANUR" 

SAIFA RAHIMZODI AFARDI 
 

A pronoun is usually used instead of a nominal part of speech or adverb. But not all substitutes 
are replaceable. Even original personal substitutes cannot replace individuals. From this point of view, 
a pronoun can be defined as follows: A pronoun is a nominal part of speech and indicates its subject 
and symbols, but does not express them directly. Substitutes replace nouns, adjectives, and numerals.  

Keywords: pronouns, enclitic, condition, sign, uncertainty, negative, designation, question, this, you, 
they, none, all, each, me, any. 
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магистранти соли дуюми Академияи идоракунии давлатии назди  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

ЗАБОН ОМЎЗ, ТО МИЛЛАТ НАМИРАД 
 

Забони модарии ман! Ту сарвати ман, ганљинаи ман њастї. Ту давои њамаи дардњои дили 
манї. Ман дили сурудпарваре дорам ва ин дил садое дорад. Ин садо туї, забони модарии ман!  

Р. Ѓамзатов 
 
Забон яке аз рукнњои давлатдорї буда, дар ќатори Нишон, Парчам, Суруди миллї аз 

муќаддасоти миллї ба шумор меравад. 
Забони тољикии мо дар таърих наќши маќоми забони давлатиро бозид. Дар њамаи давру 

замонњо нобиѓањои адабиѐти тољик бо эљоди асарњои љовидонаю арзишманди хеш ба тамаддуни 
љањонї њиссаи бузург гузоштаанд. Забони тољикї, ки забони «Авесто», забони Рўдакї, 
Фирдавсї, Айнї, Турсунзодаву Лоиќ аст, њазорсолањо боз нумўъ меѐбад ва он зери асорати 
аљнабиѐн асолаташро аз даст надодааст: 

 
Навои уди Рўдакї дар анљуман садо дињад, 
Тавони рўњи Мавлавї ба љону тан сафо дињад. 
Забони пири Тўсро ману ту ворисї кунем, 
Шањомати худоиро барои мо Худо дињад. 
 
Забони тољикии мо ширинтарин, равонтарин забони дунѐ мањсуб меѐбад. Дар ин бора 

Муњаммад Иќбол фармуда: 
 
Гарчї њиндї дар узубат шаккар аст, 
Тарзи гуфтори дарї ширинтар аст. 
 
Дар замони салтанати Сомониѐн забони форсї-тољикї ба ављи камолоти хеш расида, 

маќоми забони давлатиро соњиб гашт. 
Баъди зиѐда аз њазор соли давлатдорї, давлати тољикон соњиби сарваре гашт, ки чун 

амирони Сомонї масъалаи рушди забон ва фарњангро як љузъи таркиби сиѐсати худ ќарор дода 
тавонист. «Забон рукни асосии миллат ва давлат аст. Миллату давлат соњиб ва пуштибони 
забонанд. Забон омили асосии давлат аст. Ин аст, ки забон ва давлату миллат дар паноњи 
якдигаранд», ” мегўянд сарвари мо муњтарам, Эмомалї Рањмон. 

Имрўз љањон «Шоњнома» мехонад, ки бо забони ноби тољикї эљод шудааст. Мардум аз он 
хираду мењанпарастї, ќањрамонию фидокорї, дифоъ аз обу хоки кишвар, фарњанг ва арзишњои 
миллатро аз бар мекунанд. 

Мо мефахрем, ки ворисони забони тољикї ва Синою Мавлавї њастем. Теѓи шифои Сино 
оламро тадбир кард. Ва Мавлонои Балх бо забони њамдилї тавонист халќияту миллатњои 
гуногунро ба њам орад, вањдату якдилиро миѐни намояндагони динњои мухталиф барќарор 
намояд: 

 
Маро модар забони модарї дод, 
Китоби Бўалї лафзи дарї дод. 
Кушода «Маснавї»-и Мавлавиро, 
Сабаќ аз одаму одамгарї дод. 
 
Мутаассифона, дар як муддати начандон тўлонї дар байни љавонони мо афроде пайдо 

шудаанд, ки аз забону фарњанги худ кам ѐд мекунанд. Бештар ба забонњои хориљї њарф 
мезананду ба маданияти бегонагон таќлидкорї менамоянд. Дар ин боб Лоиќи нуктасанљ 
фармуда: 

 
Аз тамоми ину он гумкардагон, 
Зиштрўтар нест дар рўйи љањон. 
З-он ки гум карда забони модарї, 
Њарф гўяд бо ту бо чандин забон… 



_________________________________________________________________________________________№ 2 (55) 
 

-29- 

Зањр бодо шири модар бар касе, 
К-ў забони модарї гум кардааст! 
 
Шахсе, ки лафзи модарро пос намедорад ва ба фаромўшї медињад, њељ гоњ ба ќадри 

модар, Ватан ва фарњангу миллаташ нахоњад расид. Бузургтарин тадбир дар роњи њифзи забон 
ќабули Ќонуни забон дар љумњуриамон гардид. 

Ќонуни забон ба забони тољикї маќоми давлатї дода, мартаба ва њуќуќи инкишофи 
озодонаи забонњои дигари ќаламрави Тољикистонро кафолат дод. ЮНЕСКО соли 1999 тасмим 
гирифт, ки 21-феврал Рўзи љањонии забони модарї эълон шавад. Маќсад аз таъсиси «Рўзи 
забони модарї» ин аст, ки аз байн рафтани забонњо устувор нагардад: 

 
Забони модариро, ки дар олам, 
Чу шири модарон поку зулол аст.  
Касеаш пок дорад, пок бошад, 
Њамон фарзанд фарзанди њалол аст. (Саидљамол Зиѐї) 
 
Имрўзњо љавонони мо зиѐд рў овардаанд ба омўзиши забонњои дигар. Ин хуб аст, аммо мо 

сараввал, бояд аз забони модарии хеш дифоъ намоем, пас, бипардозем ба омўхтани дигар 
забонњо.  

 
Агар сесад забон донї, фузун ест, 
Њама рўзе ба кор ояд, забун нест. 
Надонї гар забони давлати худ, 
Пушаймонї надорад оќибат суд. (Аљзї) 
Њар к-ў ба забони худ сухандон гардад, 
Донистани сад забон осон гардад. 
 
Забони модарї пайвандгари дирўзу имрўзу фардои мост. Барои њамин то, ки насли 

ояндаи мо аз шевои ширини забони модариамон бањра баранд, мо њамагон кўшиш ба он харљ 
дињем, ки забони худро софу беѓубор нигањ дорем. 

 
Тавалло мекунам, эй њамзабонам, 
Забони модарї омўз имрўз, 
Ки лафзи модар аст, дар шири модар, 
Забони шири модарро биомўз. 
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Аннотация 

 
УЧИ ЯЗЫК, НЕ УМИРАЛА НАЦИЯ 

 
Родной язык - это великое, сладкое и священное слово, которое является каждому 

совершенному человеку, как только душа рождается в теле. Ребенку, только что открывшему 
глаза на мир сущего, нужен язык матери, который выражается на его родном языке, и под его 
приятную мелодию он чувствует себя свободным и расслабленным, слушает и ждет, чтобы 
услышать слово, а  это чистое слово должен звенеть звонкой мелодией дорогой мамы. Потому 
что оно дорогое, оно звучит изящно, и от приятного тона успокаивает сердце, потому что это 
материнское слово. Он страстный и приятный, он милый и добрый. Приятно слышать слова 
твоей мамы. Удивительно сладкий, чистый и трогательный. Удивительно ” живительный, 
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гладкий и душевный родной язык. Задача каждого таджик язычного человека, прежде всего, 
способствовать чистоте и свободе от недостатков других или говорить на иностранном языке. 
Каждый должен знать свой родной язык, прежде чем говорить на другом языке. На самом деле, 
если человек знает свой язык, ему будет легче выучить другие языки. 

 
Ключевые слова: язык, нация, родной язык, таджикский язык, государство, 

государственный язык, столпы государственности, таджикская литература, национальные 
святыни. 

 
 

Annotation 
 

LEARN THE LANGUAGE UNTIL THE NATION DIES 
 

The mother tongue is a great, sweet and sacred word that appears to every perfect human being 
as soon as the soul is born in the body. The child, who has just opened his eyes to the world of 
existence, needs his mother's tongue, which is expressed in his mother tongue, and under its pleasant 
melody he feels free and relaxed, listens and waits to hear a word in this pure word. Deserves to be a 
high-sounding melody of a dear mother. Because it is dear, it sounds elegant, and from its pleasant 
tone it calms the heart, because it is a mother's word. It is passionate and pleasant, it is lovable and 
kind. It's nice to hear your mother's words. Marvelous is sweet, pure and heartfelt. Marvelous is a life-
giving, smooth and heartfelt mother tongue. The task of every Tajik-speaker is, first of all, to 
contribute to the purity and purity of our mother tongue, to speak the language of a foreign language. 
Everyone should know their mother tongue before speaking another language. In fact, if one knows 
one's own language, it will be easier for him to learn other languages. 
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statehood, Tajik literature, national sacred things. 
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ХУСУСИЯТИ СЕМАНТИКИИ ПАЙВАНДАКЊО 

 

Пайвандак ҳиссаи ѐридиҳандаи нутқ буда, аъзоҳои чидаи ҷумла ва ҷумлаҳои соддаи 
таркиби ҷумлаҳои мураккабро ба ҳам алоқаманд менамояд. 

Пайвандакҳо нисбат ба ҳиссаҳои мустақили нутқ дертар пайдо шудаанд. Миқдори 
пайвандакҳо мувофиқи талаботи забон аз ҳисоби калимаҳои мустақил рӯз то рӯз зиѐд мешавад. 
Бисьѐре аз калимаҳои мустақил дар процесси дурударози таърихй мувофиқи қонунҳои до-хилии 
инкишофи таърихии забони тоҷикӣ маънои худро сует карда, ба гурӯҳи пайвандак дохил 
шудаапд. Пайвандакҳо аз рӯи пайдоиш ба ду гурӯҳ; аслї ва номї ҷудо мешаванд. Як қатор 
пайвандакҳо дар забони тоҷикӣ тамоман грамматиконида шудаанд ва шарҳ додани маънои 
ибтидої ва пайдоиши онҳо мушкил аст. Пайвандак - ҳиссаи ѐридиҳандаи нутқ буда, аъзои 
чидаи ҷумла ва ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаҳои мураккабро ба ҳам алоқаманд менамояд. 
Миқдори пайвандакҳо мувофиқи талаботи забон аз ҳисоби калимаҳои мустақил рӯз то рӯз зиѐд 
мешавад. Пайвандакҳо мувофиқи вазифаи наҳвиашон (синтаксисӣ) ба ду гурӯҳи калон ҷудо 
мешаванд: пайвандакҳои пайвасткунанда ва пайвандакҳои тобеъкунанда. 

Дар ќисме аз китобњои грамматикаи забоншиносони хориљ дар забони англисї 
пайвандакњои пайвасткунандаро ба чор гурўњ таќсим намудаанд: 

1. Copulative conjuncts: and, nor, as well as, both … and, not only … but (also), neither … nor. 
Пайвандакњои мазкур одатан илова гардидани як тасдиќот ва ѐ далелро ба дигаре ифода 
менамоянд. Пайвандакњои ‘nor’ ва ‘neither’ тобиши инкорї доранд. 

There was a scent of honey from the trees lime trees in flower, and in the sky the blue was beautiful, 
with a few white clouds. (Galsworthy) 

His whole face was colourless rook; his eye was both spark and flint. (Ch.Bronte) 
I do not know what they knew of the things happening beyond the hill? Nor do I know if the silent 

houses I passed on my way were sleeping securely … (Wells) 
…but it made him indeed suspect that she could give as well as receive; and she gave him nothing. 

(Galsworthy) 
…the newspapers discussed the plan for a whole fortnight not only in the ordinary theatrical notices 

and criticisms, but in leading articles and letters. (Shaw) 
He went on as a status would: that is? He neither spoke nor moved. (Ch.Bronte) 
2. Disjunctive conjunctions: or, either … or, or else, else. Ин гурўњи пайвандакњо интихобро 

байни ин ва ѐ он тасдиќот пешнињод менамояд [1, 75]. 
The majority of the inhabitants had escaped, i suppose, by way of the old warning road … or they 

had hidden. (Wells) 
… either his furlough was up, or he dreaded to meet any witnesses of his Waterloo flight. 

(Thackeray) 
He was compelled to think this thought, or else there would not be any use to strive, and he would 

have lain down and died. (London) 
“You go and fetch her down, Tom”, Said Mr. Tulliver, rather sharply, his perspicacity or his 

fatherly fondness for Maggic making him suspect that the lad had been upon, the little un, else she would 
never have left his side … (Eliot) 

3. Adversative conjunctions: but, while, whereas. Ин гуруњи пайвандакњо нишон медињад, ки 
тасдиќот ва ѐ далел дар акс бо дигаре пешнињод мегардад. 

Fabermacher nodded in agreement, but his eyes glittered with silent triumph and contempt for the 
victory. (Wilson) 

His nerves had become blunted, numb, while his mind was filled with weird visions and delicious 
dreams. (London) 

4. Causative-consecutive conjunctions: so, for. Пайдарњамии натиља ва сабабро мефањмонад: 
He had gone some miles away, and was not expected home until late at night; so the landlady 

dispatched the same messenger in all haste for Mr. Pecksniff. (Dickens) 
His eyes must have had in them something of George Forsyte is sardonic look; for her gloved hand 

crisped the folds of her frock, her eyebrows rose, her face went stony. (Galsworthy) [5, 68]. 
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Пайвандакњои тобеъкунанда љумлањои пайравро ба сарљумлаи љумлаи мураккаб тобеъ 
менамоянд. Аксарияти пайвандакњо метавонанд навъњои гуногуни љумлањои пайравро тобеъ 
созанд: хабарї, мубтадо, муайянкунанда, пуркунанда, њол, маќсад ва натиља. 

Масалан, пайвандаки that љумлањои пайрави муайянкунанда, пуркунанда, натиља ва 
сабабро тобеъ карда метавонад. 

Масалан: 
1. That Ruth had little faith in his power as a writer did not alter her nor diminish her in Martinis 

eyes. (London) (Subject clause) 
2. That I mean is that you’re the first man I ever met who’s willing to admit out loud to a woman 

that he thinks she’s better than he is. (Wilson) (Predicative clause) 
3. He looked to the south and knew that somewhere beyond those blue hills lay the Great Bear lake 

(London) (Object clause) 
4. He walked into the Green Park that he might cross to Victoria Station and take the 

Underground into the City. (Galsworthy) (Adverbial clause of purpose) 
5. He bailed wildly at first, splashing himself and flinging the water so short a distance that it ran 

back into the pool. (London) (Adverbial clause of result) [4, 87]. 
Дар умум бошад пайвандакњо аз рўи маъно дар забони англисї чунин тасниф карда 

мешаванд:  
1) Пайвасткунанда: and, as well as, nог, neither ... nor, not only ... but (also), both ... and. 
2) Хилофї: and, but, still, nevertheless, yet, however. 
3) Људої: or, either ... or.  
Ба пайвандакњои пайвасткунанда пайвандаки for бинобарин, ки, барои он ки дохил 

мешавад, зеро ин пайвандак љумлањоеро ворид менамояд, ки маълумоти иловагї медињанд, на 
ин, ки љумлањои пайрави шарт [2, 315]. 

Аз рўи маънї пайвандакњои тобеъкунанда мешаванд ба:  
1) Шарњ: that, whether, if. 
2) Замон: as, as soon as, as long as, till, until, before, after, since, directly, when, while. 
3) Сабаб: as, because, since, seeing. 
4) Маќсад: that, in order that, so that, lest. 
5) Шартї: if, unless, provided (that), providing (that), supposing, once. 
6) Гузашт: though, although. 
7) Тарзи амал ва муќоиса: as, as if, as though, so ... as, as ... as, not so ... as, than, the ... the. 
8) Натиља: so ... that, that. 
Мањз чунин омил дар забони тољикї низ мушохида мегардад, яъне дар забони тољикї низ 

пайвандакњо аз рўи семантики ба хелњои зерин људо карда мешаванд:  
1) Пайвандакњои замон: аз бозе, ки баъд аз он ки, њар ваќте ки, пештар аз он ки, њар боре 

ки,  њамин ки,  њар гоње ки, пас аз он ки,  пеш аз он ки, гоње ки, даме ки баробари ин ки, чун, 
њангоме ки, дар ваќте ки ва ѓ. 

2) Пайвандакњои макон: њар љо ки, ба њар љо ки, куљо ки, дар куљо ки, љое ки, онљо ки; 
3) Пайвандакњои сабаб: ки, зеро, зеро ки,  азбаски, чунки, модом ки. 
4) Пайвандакњои маќсад:  ки, то ки,  то ин ки,  барои ин ки,  барои он ки; 
5) Пайвандакњои шартї: агар, ба шарте ки; 
6) Пайвандакњои хилофї: агарчї, гарчї, агарчанде ки, њарчанд ки, бо вуљуди он ки, ба 

љои он ки.  
7) Пайвандакњои ќиѐсї: ки, монанди он ки, мисли он ки, мисли ин ки, гўѐ, гўѐ ки, ба тарзе 

ки, чунон ки, чї тавре ки. 
8) Пайвандакњои миќдору андоза: њар ќадар ки, њар чї ќадар ки, ба ки, чї ќадаре ки.  
Чун аз таснифоти боло мушоњида менамоем, дар забонњои муќоисашаванда пайвандакњо 

аз лињози семантика шабењияти зиѐд доранд ва гурўњбандии онњо низ якзайл аст. 
Хулоса, аз омўзиши назариявии пайвандакњо дар забонњои муќоисашаванда чунин 

бармеояд, ки нуќтаи назари забоншиносон дар хусуси пайвандакњо њамчун њиссаи нутќ 
мухталиф мебошад, Њар яке онро аз диди худ бањо медињанд, аммо дар умум чунончї муайян 
мегардад пайвандакњо вазифаи пайвастнамоии љумлањои соддаро иљро менамоянд. Дар 
системаи забони низ наќши пайвандакњо хосса буда, дар пайваст намудани љумлањои содда, 
алалхусус љумлаи пайрав ба сарљумла хизмати бузург мерасонанд. Аз лињози семантика дар ин 
ду забони номбаршуда шабењият дида мешавад, чунки таснифот аз рўи семантика нињоят 
монанд аст, аммо масъалаи дигаре ки забоншиносон пайваста дар омўзиши он майл менамоянд 
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ин доштан ва ѐ надоштани маънии пайвандакњо мебошанд ва дар ин самт андешањо нињоят 
мухталиф мебошанд. 
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Аннотация 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЮЗОВ 
 

Данная статья посвящена союзу в английском языке. Союз ” как вспомогательная часть 
речи, которая соединяет части предложения и простые предложения сложных предложений. 
Союзы делятся на две основные группы в соответствии с их синтаксической функцией: 
соединительные и подчинительные. В статье анализируются также высказывания зарубежных 
лингвистов, которые разделяют союзы на 4 группы: соединительные союзы, разделительные 
союзы, противительные союзы и последовательные союзы. 

Ключевые слова: союз, простые, составные, сложные, последовательные союзы, 
независимые части речи, общие вспомогательные части речи, соединительные союзы. 
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SEMANTIC CHARACTERISTICS OF CONJUNCTIONS 

 
This article is devoted to the conjunction in English. Conjunction as an auxiliary part of speech 

that connects parts of a sentence and simple sentences of complex sentences. Conjunctions are divided 
into two main groups according to their syntactic function: connective and subordinate. The article 
also examines the statements of foreign linguists who divided conjunctions into 4 groups: connecting 
conjunctions, separating conjunctions, opposing conjunctions and consecutive conjunctions. 
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ТАҲЛИЛИ СИНТАКСИСИИ ИБОРАҲОИ  

ЗАРФЇ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Барои сохтани ибора, пеш аз ҳама, бояд таркиби калимаҳо ва маънии љузъҳои ибораро ба 
назар гирифт. Дар забонҳои тоҷикї ва англисї сохтори морфологии ибораҳо дар баъзе аз 
мавридҳо яксон аст ва ин ба умумияти генетикии забонҳои мазкур ишора мекунад. Дар 
ибораҳои зарфї љанбаи асосї ҷузъе мебошад, ки аз рўи сохтори морфологии худ ба зарфҳо дахл 
дорад ва љузъи тобеъ ба дараҷаи шиддат ишора мекунад: беандоза хурсанд - very happy, бисѐр 
зарур - most impossible, бисѐр душвор - rather hard [1, 20]. 

Ибораҳои зарфї дар забони тоҷикӣ монанди дигар забонҳо аз ду, се, чаҳор калимаҳои 
мустақил иборат мебошанд, яъне асос ва пуркунанда. Алоқањои синтаксисї, новобаста аз 
дараҷаи интишори онҳо, дар дохили ибораи дутаркиба муайян карда мешавад. Он баъзан танҳо 
ҷузъҳои (компонентҳои) ҷудогона фаро мегирад ва баъзан барои ҳамаи љузъҳо паҳн мешавад. 
Њар љузъи ибораҳо метавонад тағйир ѐбад. Таѓйирѐбї, пеш аз ҳама, мумкин аст дар шакли ҷузъ 
бошад, ки ин варианти расмӣ номида мешавад. Сониян, таѓйир метавонад дар таркиби ҷузъ 
бошад, ки он варианти лексикӣ ном бурда мешавад. Сеюм, тағйир метавонад ҳамзамон дар 
шакл ва таркиби љузъ бошад ва ин варианти омехта аст [4, 49]. 

Калимаи асосї, яъне асосро метавон дар алоқаҳои ҷудошудаи синтаксисии унсурҳои ба он 
тобеъ муайян кард. Ба таври мисол, дар ибораи extremеly beautiful ” бисѐр (беандоза) зебо зарфи 
extremеly вазифаи унсури синтаксисии ҳолро муайян мекунад ва он вазифаи сифатро дар 
сохтори ибора муайян намекунад, ки нақши асосро бозӣ мекунад. Агар ибора тавассути ворид 
намудани воҳидҳои нави тобеъкунанда сохта шавад, омехташавии калимаи асосӣ сурат мегирад 
ва ин нишон медиҳад, ки муайян кардани нақши синтаксисии он номумкин аст. Мисол, дар 
ибораи extremely beautiful people - одамони беандоза зебо зарфи extremely ҳамчун ҷузъи ҳоли 
синтаксисӣ муайян карда мешавад ва сифати beautiful вазифаи ҷузъи муайянкунандаи 
синтаксисиро иҷро мекунад; нақши синтаксисии исми people -одамон дар калимаи 
таҳлилшавандаи ибора муайян карда намешавад ва ин нишон медиҳад, ки он асоси ибора 
мебошад [4, 50]. 

Роњи морфологї - синтаксисии калимасозї, ки тавассути он калимаҳои нав бидуни 
таѓйири шакли асосии калимаи аслї сурат мегирад, конверсия номида мешавад. Калимаҳои 
сохташаванда тавассути конверсия вазифаи дигари синтаксисї ва маънии нави лексикї-
грамматикиро соҳиб мешаванд. Ѓайр аз ин, натиљаи конверсия омонимияи шаклҳои асосии 
калимаи ҳосилшаванда ва калимаи ҳосилкунанда (аслї) мебошад, яъне ба вуҷуд омадани 
воҳидҳои забонї, ки аз рўи шакл, талаффуз ва навишт мувофиқ ҳастанд, аммо дорои маънии 
гуногун мебошанд ва ба ҳиссаҳои мухталифи нутқ тааллуқ доранд. Дар ин замина, бояд зикр 
кард, ки њангоми конверсия калима бо як маънї сохта мешавад, вале дар оянда бештари он 
калимаҳо маънињои зиѐдро соҳиб мешаванд. 

Калимасозї худ системаи воситаҳои махсус мебошад, ки яке аз љузъҳои сохтори забонро 
ташкил медиҳад ва ба навъи хусусияти типологии он муносибати мустақим дорад. Дар забони 
аглисї чанд роҳи калимасозї вуҷуд доранд, аз ҷумла аффиксатсия, ҳамроҳ намудани калима, 
конверсия, ихтисора ва ѓайра. Мутобиқ бо таркиби сохтории худ, моделҳои калимасозї ба ду 
гурўҳ људо мешаванд: рахдор ва берах [3, 40]. 

Моделњои рахдор ” моделњое мебошанд, ки дар онҳо калимаи сохта ба таври возеҳ ифода 
шудааст ва тибќи он калимаҳои нав тавассути роҳҳои муайяни калимасозї (пешвандҳо, 
пасвандҳо, асосҳои решагї) сохта мешаванд. Моделҳои мазкурро метавон ба шакли формулаи 
зерин пешниҳод намуд: A = B + C + D, ки дар он A ” калимаи нав, B, C, D ” унсурҳои 
калимасозӣ мебошанд [3, 40]. 

Ба моделҳои рахдори (линейный) калимасозї моделҳои аффиксї ва моделҳои ҳамроҳсозї 
дохил мешаванд. Моделҳои берах (нелинейный) ” моделҳое мебошанд, ки дар онҳо калимаи 
сохта ифода нашудааст, яъне тавассути модлеҳои мазкур калимаҳо бидуни ҳар гуна роҳҳои 
калимасозї сохта мешаванд. Моделҳои мазкур мумкин аст дар шакли формулаи зерин 
пешниҳод карда шаванд: A ” B. Ба моделҳои берах њамаи мавридҳои конверсия ва ҳамчунин 
калимасозии бараъкс ѐ реверсия дохил мешаванд. Дар калимасозї ду гурўҳи асосии роҳҳои 
сохтани калимаҳои нав ҷудо мешаванд: калимсозї ва ҳамроҳ кардани калима. Яке аз роҳҳои 
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пурмаҳсули калимасозї дар забони англисии муосир аффиксатсия мебошад, ки бо ҳамроҳ 
кардани афиксҳо ба решаҳо ѐ асосҳо ифода меѐбад [3, 42]. 

Калима воҳиди асосии лексикии забон мебошад. Калима воҳиди марказии забон аст: 
забон, пеш аз ҳама, системаи калимаҳо мебошад. Њамчун воҳиди номинативї, калима ҳамзамон 
хусусиятҳои грамматикии забонро муайян мекунад ва воҳиди грамматикї мебошад. Калимаро 
ҳамчун воҳиди лексикї лексема меноманд ва калимаро ҳамчун воҳиди грамматикї шакли 
калима (словоформа) номида мешавад. Тавре ки маълум аст, калима ” воҳиди дорои 
бисѐраломат мебошад. Аз ин рў, худи таърифи калима ишора ба чанд аломати онро дар бар 
мегирад. Дар таърифи калима чунин аломатҳое дохил мешаванд, ки онҳо типологї ҳастанд ва 
бар асоси аломатҳои мазкур калима аз дигар воҳидҳои забон, яъне фонема, морфема маҳдуд 
мешавад.  

Дар тўли солҳои зиѐди рушди худ, илм таърифҳои зиѐди калимаро ҷамъ намудааст. Аз рўи 
хусусияти забонии худ, калима мураккаб, дорои аломати зиѐд ва воҳиди мухталиф мебошад. 
Дар забоншиносї њанўз таърифи ягонаи калима вуҷуд надорад.  

В.В. Виноградов чунин навиштааст: ‚Калима ” воҳиди кўтоҳтарини маънидори забон 
мебошад, ки дар баробари таркиби фонетикӣ ва морфологӣ системаи дохилии маъниҳои 
алоқаманд дорад‛ [2, 5]. Дар ин замина, системаи дохилии маъниҳои алоқаманд ” маҷмўи 
маъниҳои лексикї ва грамматикї мебошад. 

Аломатҳои асосии калима мавридҳои зеринро дар бар мегиранд: Мавҷуд будани маънї. 
Калима ” ҳамеша маљмуи овоз мебошад, ки дорои маънї аст. Калима ” воҳиди 
талаффузшаванда аст, яъне воҳиде, ки на дар нутќ эҷод мешавад, балки ҳачун воҳиди тайѐр 
талаффуз карда мешавад. Калима ” ин воҳиди аз нигоҳи овози ташаккулѐфта мебошад. Ин 
чунин маънї дорад, ки ҳар калима маҷмўи овоз аст ва дорои зада мебошад. Калима ” воҳиди 
номинативї (номї) аст. Ин чунин маънї дорад, ки калима ҳамчун номи ашѐҳо, ҳодисаҳо, 
рўйдодҳо ва ѓайра мебошад.  

Дар забони англисии муосир калимаҳое вуҷуд доранд, ки онҳо тавассути ҳамроҳ кардани 
асосҳои дорои маънии комил ба вуҷуд омадаанд, аммо дар ҳоли ҳозирҷузъҳои таркибии онҳо 
аллакай ҳамчун шаклҳои мустақили истифодашаванда маҳсуб намешаванд. Мисол, калимаи 
woman аз ибтидо шакли wif-man (wife - man) - ро дошт, ки дар он f бисѐр заиф буд ва бо мурири 
замон аз байн рафт. Њамроҳ кардани калима ” воситаи муҳим барои ѓанӣ намудани таркиби 
луѓавї ва такмили сохтори он мебошад. Дар забони англисии муосир ин яке аз роҳҳои 
пурмаҳсули калимасозї мебошад. Монанди дигар роҳҳои сохтани калимаҳои нав, ҳамроҳ 
кардани калима дорои хусусиятҳои худ аст, ки ба сохторҳои навъњои истифодашавандаи 
ҳамроҳ кардани асосҳо ва мувофиқатии онҳо, соҳаи корбурди роҳи мазкури калимасозї ва 
ҳамчунин ба омилҳое дахл дорад, ки ба маҳсулнокии онҳо мусоидат мекунанд. Њамин тавр, 
сохти аналитикии забони англисї, истифодаи васеи тартиби калимаҳо ҳамчун воситаи ифодаи 
муносибати лексикию грамматикї мавҷудияти миқдори зиѐди калимаҳои ҳамроҳшавандаро 
тавзеҳ медиҳанд, ки бидуни унсурҳои пайвасткунанда ва флексияҳо сохта шудаанд. Ба таври 
мисол: brainwork, browbeat, handshake, job-hunt. Дар забони англисї таҳти истилоҳи 
‚калимаҳои ҳамроҳшаванда‛ монанди whitewash, blackmail маъмулан калимаҳое фаҳмида 
мешаванд, ки аз ду реша иборат ҳастанд ва якҷо навишта мешаванд. Бояд зикр кард, ки 
калимаҳои ҳамроҳшаванда ҳатто дар забони аглисии қадим паҳн шуда буданд, бо вуҷуди ин, 
бештари онҳо бо калимаҳои иқтибосшудаи забони фаронсавї ва лотинї иваз карда шудаанд. 
Мисол, ба ҷойи калимаи англисии қадим goldhoard ҳоло калимаи фаронсавии treasure истифода 
мешавад [3, 64]. Бо вуҷуди ин, тавре ки иқтибоси калимаҳо дорои чунин имкониятҳои васеъ 
монанди ҳамроҳ кардани калимаҳо намебошад, иқтибос ба рушди роҳи мазкури калимасозӣ 
мусоидат накард. Њангоми сухан дар бораи сохтори калимаи ҳамроҳшаванда, бояд зикр кард, 
ки дар забони англисии мусоир як қатор калимаҳои ҳамроҳшаванда вуҷуд доранд, ки онҳо 
мувофиқати калимаи ҳамроҳшаванда ва калимаи аслиро ифода мекунанд, яъне ба асоси 
ҳамроҳшаванда аффикси калимасоз ҳамроҳ мешавад ва он асоси мазкурро дар калимаи 
мустақил ташкил медиҳад. Мисол, калимаи child - oriented дар натиҷаи ҳамроҳ шудани 
суффикси - ed ва асоcи ҳамроҳшавандаи child-orient - ба вуҷуд омадааст ва калимаи wide-
awakeness натиҷаи ҳамроҳшавии суффикси - ness ба асоси ҳамроҳшавандаи wideawake- мебошад 
[3, 65]. 

Навъи мазкури омехтаи калимасозї дар забони англисии муосир ба таври кофї сермаҳсул 
аст. Њамчунин боз як гурўҳи дигари калимаҳои ҳамроҳшаванда вуҷуд дорад, ки дар забони 
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англисии муосир мавриди истифодаи васеъ қарор гирифтааст. Онҳо калимаҳои 

ҳамроҳшавандае мебошанд, ки ҷузъи аввали онҳо унсури калимасоз аст. Чунин унсурҳои 
калимасоз мавридҳои зеринро дар бар мегиранд: Anglo -, astro -, cosmo -, eco-, Euro -, half -, mini 
-, micro -, neo-, para -, self. - Дар ин маврид, унсури калимасоз монанди асоси калима ва префикс 
дорои хусусиятҳое мебошанд, ки ба он хосияти ташаккули фосилавиро медиҳанд. Њамчун асоси 
калима, онҳо дорои маъниҳои мушаххас мебошанд. Ба таври мисол, маънии унсури micro - 
(хурд) мушаххас аст ва ҳамзамон он абстактї мебошад, ки унсури мазкур ба таркиби шумораи 
зиѐди калимаҳо дохил мешавад ва маънии онҳоро ба таври доимї такрор менамояд. Дар ин 
замина онҳо маъмулан дар забони англисї ба таври мустақил ҳамчун воҳидҳои ҷудогонаи 
забон истифода намешаванд. Истисно унсурҳои калимасозии half -, self - мебошанд. Намуди 
мазкури ҳамроҳсозии калимаҳо ба таври васеъ истифода мешаванд ва дар забони англисии 
муосир роҳи комилан пурмаҳсул ҳастанд. Махсусан роҳи мазкури калимасозї барои шеваҳои 
илмї, техникї ва иҷтимоию сиѐсї хос аст [3, 68]. 
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таджикском и английском языках, словообразованию и его структуру. 
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элементы словообразования. 

 
Annotation 

SYNTACTICAL ANALYSIS OF  
ADVERBIAL WORDS IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

 
The article examines the grammatical and syntactic aspects of learning adverbs in the Tajik and 

English languages. The author analyzes the features of syntactical analyze in the Tajik and English 
languages, word formation and its structure. 

Keywords: phrase, morphological, structure of word combinations, word, syntaxes, adverbs, verb 
phrases, linear models, empty models, phraseology, word formation, word formation elements. 

 

Маълумот оид ба муаллиф: Исмоилова Мањина Ёдгоровна, магистранти соли дуюми 
кафедраи забоншиносї ва типологияи муќоисавии факултети забони англисии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї. Тел.: +992 501022965 

Роњбари илмї: Сангинова М. 
 

Сведение об автор: Исмоилова Махина Ёдгоровна, магистрантка второго курса кафедры 
языкознания и сравнительной типологии факультета английского языка Таджикского 
государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Тел.: +992 501022965 

Научный руковдитель: Сангинова М. 
 

About the author: Ismoilova Mahina Yodgorovna, second-year master of the Department of 
Linguistics and Comparative Typology of the Faculty of English of the Tajik State Pedagogical 
University named after Sadriddin Aini. Tel.: +992 501022965 



_________________________________________________________________________________________№ 2 (55) 
 

-37- 

Ањмадова Анора, 
магистранти соли дуюми факултети забони англисӣ 

 
ТАФСИР ВА ШАРҲИ ВОЖАИ «ОБ» (WATER) ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Дар илми забоншиносї дар забонњои тољикї ва англисї тањлил ва муќоиса дар замони 

истиќлол зиѐд ба назар мерасад ва ин тањлилу муќоисањо барои ѓани гардидани фонди луѓавии 
забонњои муќоисашаванда таъсири амиќи худро мерасонад. 

Дар маќолаи мазкур сухан оиди вожаи «об-water» дар забонњои тољикї ва англисї меравад. 
Чихеле ба мо маълум аст, вожаи об дар адабиѐти забонњои тањилишаванда хело зиѐд ба назар 
мерасад.  

Дар осори олимони ва шоирони тољик ба монанди Умари Хайѐм, Абдурањмони Љомї, Саидои 
Насафи, Аҳмади Унсурии Балхӣ,  

Вожаи дигаре, ки дар қасоиди Аҳмади Унсурии Балхӣ хеле зиѐд мавриди истифода қарор 
гирифтааст, калимаи «об - water» аст, ки яке аз сермаънотарин калима дар забони адабии ҳозираи 

тоҷик ба ҳисоб меравад. 
Оби ҷудаш бардамид зарин шавад, гетӣҳаме, 
Оташи чашмаш бихезад, сангу хокистар шавад [2, 18]. 
Маъно ва шарҳи зиѐди вожаи «об» дар мақолаи забоншиноси тоҷик Додољон Тоҷиев «Слово 

«об»- вода на современном таджикском языке» оварда шуда, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода 
шудааст. 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» мафњуми «об». 
1. Моеи шаффофи беранг, ки дар њолати софї аз омезиши кимиѐвии њидроген ва оксиген 

иборат аст: a clear liquid, having a formula H2O, required by all forms of life on Earth. 
Чу ташна обро, зи биму зи ранљ, 
Ҳалоки њувишро гашта харидор . 
2.Киноя аз май, шароб: 
Об гардад озар ар бар ҳилми ӯѐбад, гузар, 
Боз об ар бигзарад, бар чашми ӯозар шавад [3, 19]. 
Дар «Фарҳанги ашъори  Рӯдакӣ», «Фарҳанги мухтасари Шоҳнома» ва «Фарҳанги осори 

Ҷомӣ» нӯҳмаънои ин калима ва ибораҳои зиѐди бо вожаи «об» сохташуда оварда шудааст [2, 197]. 

1. Оби теғ- ҷавҳари теғ, ҷилои теғ; тезии дами теғ: 
Боди он аз об дода теғи ӯхезад агар, 
Дарҷаҳон бар кофарон бори дигар тӯъфон шавад [3, 22]. 
2. Оби зулол-оби соф; оби ширин, оби гуворо: 

Ҷаҳонро хидматаш оби зулол аст, 
Киро пора буд, зи оби зулоло [3, 5]. 
3. Киноя аз ашк, оби дида: 
Гуфтам, ки дудам зи дилу абрам зи чашм хост, 
Гуфто, ки дуд зи оташ хезад, бухор зи об [2, 10]. 
Ҳаме дар шаҳрҳои ҳосудонаш, 
Ба ҷойи об, норояд дар анҳор [2, 32]. 
4.Киноя аз шароби лаълӣбошад; 
Ба-дон санг ранги оташ, оби чеҳра, 

Бе обу на оташ, ҳам обу ҳам озар [3, 32]. 
Вожаи об дар «Бурҳони қотеъ» чунин шарҳва тавзеҳдода шудааст: 
«Об маъруф аст, ки яке аз ҷумлаи чаҳор унсур бошад ва ба маънои ривоҷу равнақва иззату 

обрӯ, давлат, тараққӣва ҷоҳи манзаллат, тарз ва равиш ва қоидаву қонун…» [4, 34]. 
Дар «Фарҳанги фишурдаи забони форсӣ» калимаи «об» ба маънии восита ѐ масрафи пухтупаз, 

шустушӯй ва таҳорати бадан шарҳва тавзеҳѐфтааст. Калимаи дигареро, ки дар эҷодиѐташ устод 
Аҳмади Унсурии Балхӣхеле фаровон мавриди истифода қарор додааст, вожаи сероб мебошад. 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои 1. пуроб; 2. маҷозан тобон, дурахшон омада, вобаста 
ба ин маъно мисолҳо оварда шудааст [5, 230]. 

Ҳар саволе к-аз он лаби сероб, 

Дӯш кардам ҳаме бидод ҷавоб [3, 7]. 
One of the four basic elements.(alchemy) 
He showed me the river of the living water, sparkling like crystal, 
flowing from the throne of God. 
Spa water.Many people visit Bath to take the waters. (countable). 
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I know he’ll succeed. I feel it in my waters. 
Дар «Фарҳанги фишурдаи забони форсӣ» бошад, ин калима ҳамчун 
Муродифи вожаи сер, зидмаънои калимаи гурусна, аз обсер [9, 560] маънидод шудааст. 
Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» зикр гардидааст, ки вожаи об маънои киноя аз ашк, сиришк, 

обидида бо калимаҳои чашм ва дида меояд [4, 883]. 
Доктор Маҳшед Муширӣ дар «Фарҳанги фишурдаи забони форсӣ» калимаи об-ро ба маънои 

ашк, сиришк шарҳ додааст. 
Аз тањќиќ дар маќола ба мо маълум гардид, ки дар забонњои тањлилшаванда вожаи об ба 

маъноњои гуногун омада дар ашъори орифони дар болозикршуда хело зиѐд ба назар мерасад. 
Инчунин ба маълум аст, ки забони англисї доир ба вожаи об калимањои зиѐдоре дорост ва онњо ба 
маъноњои гуногун истифидо мешавад. Аз лињозе, ки мамлакати англисњо дар лаби бањр љойгир аст 
да ин забон назар ба забони тољики вожањои гуногун зиѐд ба назар мерасад. 
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Аннотация 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЛОВА «ОБ» (WATER) В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В этой статье исследуется лексические особенности слова «об» (water) в таджикском и 
английском языках. Автор отмечает, что омонимия или ее эквиваленты широко используются в 
исследуемых языках (таджикском и английском), а омонимия сильно развита в обоих языках. 
Поэтому он отмечает, что таджикский и английский языки являются наиболее развитыми и 
богатыми языками с точки зрения их использования и существования. 

Ключевые слова: вода, масло, однородный, таджикский, английский, потребитель, язык, 
слова, семантика, страница, различие, вроде, смотри, объекты. 
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магистранти соли дуюм факултети забони англисӣ 
 

ВАЗИФАИ ҶУМЛАҲОИ САВОЛИИ ҶУДОКУНАНДА ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Як ѐ якчанд калимае, ки фикри нисбатан мукаммалро ифода мекунанд, ҷумла номида мешавад 
[1, 237]. Фикр дар нутқ одатан дар ҷумлаҳо зоҳир мегардад. Ҷумлаҳо бошанд дар натиҷаи алоқаи 
грамматикии пайваст кардани калимаҳо ташкил меѐбанд. Ҷумла воҳиди томи аз ҷиҳати грамматикӣ 
ташаккулѐфтаи нутқ аст. Аз ин ҷост, ки нутқи мо, пеш аз ҳама ба ҷумлаҳо тақсим мешавад. Ҷумлаҳо 
дар талаффуз аз ҳамдигар ба воситаи пауза (ист) ҷудо карда мешаванд [6, 4]. Забоншиносони рус 
Ганшина М. А. ва Василевская Н. М. қайд мекунанд, ки: ‚Every sentence shows the relation of the 
statement to reality from the point of view of the speaker‛. Яъне дар ҳар як ҷумла муносибати гӯянда ба 
воқеият дида мешавад [11, 259]. Масалан: ‚Ман ба ҷасорати халифа ҳайрон шудам ва мехостам, ки 
ман ҳам мисли он нотарс шавам.” (С. Айнӣ, Мактаби кӯҳна, 15). 

Хусусияти асосии ҷумла аз он иборат аст, ки дар он амал ѐ аломати предмет тасдиқ ва ѐ инкор 
карда мешавад [6, 4]. Масалан: “Азбаски ҷои нишасти ман аз ҷои нишасти Қориишкамба дур буд, дар 
байни ӯ ва сандуқфурӯш чӣ гуфтугузор шуданро шунида натавонистам.” (С. Айнӣ, Марги судхӯр, 16). 

Ҷумла нафақат ба воситаи калимаҳои бо ҳам алоқаманд, балки ба воситаи калимаҳои алоҳида 
низ ташкил ѐфта, фикри томро ифода мекунад. Бо як калима ифода ѐфтани фикр бештар ба 
диалогҳо характернок аст [6, 4]. Масалан: 

- ‚Ҳушѐр бошу ба гӯши худ нигоҳ дор, ки баъд аз ин агар аз гапи ман бароӣ, сахт мезанам. 
Фаҳмидӣ? 

 - Фаҳмидам.” (С. Айнӣ, Ёддоштҳо, 97). 
Ҷумлаҳо аз ҷиҳати сохт, таркиб ва вазифаашон ба хелҳо ҷудо мешаванд: ҷумлаҳои соддаю 

мураккаб, яктаркибаю дутаркиба, хулласу тафсилӣ, пурраю нопурра, тасдиқию инкорӣ, ҳикоягӣ, 
амрӣ, хитобӣ ва саволӣ [7, 9]. 

Ҳангоми сохтани ҷумла сухангӯй метавонад ҳадафҳои гуногун дошта бошад. Аз ин рӯ, 
ҷумлаҳо ба ҳикоягӣ, амрӣ ва саволӣ ҷудо мешаванд [11, 259].  

Ҷумлаҳои саволии забони англисӣ ба чор намуд ҷудо мешаванд: умумӣ (General Questions ѐ 
Yes/No Questions), махсус (Special Questions ѐ Wh-Questions), алтернативӣ (Alternative Questions ) ва 
ҷудокунанда (Disjunctive Questions ѐ Tag Questions) [8, 9]. 

Дар мақолаи мазкур ҷумлаҳои саволии ҷудокунанда мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. 
Саволи ҷудокунанда аз ҷумлаи ҳикоягӣ ва саволи умумии ‚ҳа/не‛ (‚yes/no‛) иборат мебошад [5, 

213]. Масалан: ‚Carson has a birthday coming up, does he?‛ (C. Keene, Nancy Drew, 2). Карсон зодруз 
дорад, ҳамин тавр не? 

Саволҳои ҷудокунанда (Disjunctive Questions ѐ Tag Questions) гуногунии равониро аз қабили 
ҷанбаҳои эмотсионалӣ, шубҳа, киноя, эътимод, нобоварӣ, муқовимат, тааҷҷуб ва ғайраро ифода 
мекунанд. Сохтори ҷумлаҳои саволии ҷудокунанда аз ду қисм иборат мебошад: ҷумлаи ҳикоягӣ (дар 
шакли тасдиқӣ ва инкорӣ) ва саволи умумии кутоҳ (the tag). Саволи умумии кутоҳ дар охири ҷумла 
гузошта шуда, аз ҷумлаи ҳикоягӣ ба воситаи вергул ҷудо карда мешавад [2, 643]. Масалан: ‚That 
changed things a little, didn’t it?‛ (C. Keene, Nancy Drew, 8). Ин корҳоро андаке тағъир дод, ҳамин тавр 
не? 

Саволҳои ҷудокунанда яке аз  навъҳои махсуси саволи умумӣ мебошанд. Ин савол дар ҳолате 
ифода карда мешавад, агар гӯянда тасдиқи хабареро, ки дар қисми хабарии ҷумла омадааст, мехоҳад 
[8, 9]. 

Бояд қайд кард, ки қисми якуми саволи ҷудокунанда одатан бо интонатсияи паст талаффуз 
карда мешавад ва қисми дуюми он бо оҳанги баланд [3, 223]. Қисми дуюм бошад вобаста ба мақсади 
изҳорот метавонад бо оҳанги баланд ѐ паст низ талаффуз карда шавад [2, 644]. Дар мавриде, ки 
ҷавоб лозим намешавад, яъне агар он саволи риторикӣ бошад, бо оҳанги паст талаффуз карда 
мешавад [2, 644]. Масалан: ‚He can’t live in two places at once, can he?” (H. Naylor, When Summer 
Comes, 23). Ӯ якбора дар ду ҷой зиндагӣ карда наметавонад, ҳамин тавр не? 

Бо оҳанги баланд талаффуз шудани қисми дуюми ҷумла аз он шаҳодат медиҳад, ки гӯянда 
хоҳиши маълумоти бештар шуниданро дорад [9, 389]. Масалан: 

“She doesn’t live there now, does she?” (H. Naylor, When Summer Comes, 24). Вай ҳозир дар он ҷо 
зиндагӣ намекунад, ҳамин тавр не? 

Агар саволи кутоҳи умумӣ бо оҳанги пастшуда ифода шавад, сухангӯй эҳсосоти манфиро ба 
монанди ноумедӣ ѐ норозигӣ баѐн карда истодааст [9, 389]. Масалан: 

“We don’t know where we are, do we?” (M. Morpurgo, Why the Whales Came, 82). Мо намедонем мо 
дар куҷо ҳастем, ҳамин тавр не? 
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Забоншиноси рус, тарҷумон, забондон, шоира ва муаллифи китобҳои маъмули забони англисӣ 
ва немисӣ Татяна Камянова чунин хусусиятҳои саволҳои ҷудокунандаи забони англисиро дар 
китоби ‚Грамматикаи забони англисӣ‛- и хеш ишора намудааст: 

а) Ба ҷумлаи ҳикоягие, ки дар шакли тасдиқӣ дар таркиби саволи ҷудокунанда мавҷуд аст, 
саволии умумии кутоҳи инкорӣ мувофиқат мекунад. Ба ҷумлаи ҳикоягие, ки дар шакли инкор омада 
аст, саволии умумии кутоҳи тасдиқӣ мувофиқат мекунад [2, 644]. Масалан: 

“You are really worried about it, aren’t you?” (C. Keene, Nancy Drew, 14). Шумо дар ҳақиқат аз ин 
хавотир ҳастед, ҳамин тавр не? 

“The lion is not on the bus, is it?” (C. Keene, Nancy Drew, 96). Шер дар болои автобус нест, ҳамин 
тавр не? 

Шакли инкории ҷумлаҳои ҳикоягие дар таркиби ҷумлаҳои саволии ҷудокунанда мавҷудбуда, 
на фақат ба воситаи шакли инкории феъли хабарӣ, балки ба воситаи зарфҳо ва ҷонишинҳои шакли 
инкорӣ дошта ҳам ифода карда мешавад. Дар ҳамин маврид саволи умумии кутоҳи дар таркиби 
ҷумлаи ҷудокунанда буда, шакли тасдиқӣ мегирад [2, 644].  Масалан: Life is never easy for those who 
dream, is it? Зиндагӣ барои онҳое, ки орзу мекунанд, ҳеҷ гоҳ осон нест, ҳамин тавр не? 

б) Саволии умумии кутоҳи дар таркиби ҷумлаи ҷудокунанда буда, шакли тартиби баръакси 
калима дорад. Он аз хабари ба воситаи феъли ѐрирасон ифодашуда иборат мебошад, ки он ба феъли 
хабарии дар ҷумлаи ҳикоягибудаи қисми якуми савол мувофиқат мекунад. Агар хабари ҷумлаи 
ҳикоягӣ феъли дар шакли замони ҳозира ѐ гузашта (Present ѐ Past Indefinite) бошад, дар саволи 
умумии кутоҳ феъли ѐрирасони to do истифода карда мешавад. Агар хабари ҷумлаи ҳикоягӣ феъли 
модалӣ бошад, дар саволи кутоҳ ҳам инчунин феъли модалӣ истифода карда мешавад [2, 645]. 
Масалан: ‚I mean we know he’s not mad now, don’t we? ‛ (M. Morpurgo, Why the Whales Came, 45). Ман 
дар назар дорам, ки мо медонем ки ӯ ҳоло ғазабнок нест, ҳамин тавр не? 

‚We nearly ended up on the rocks after that, didn’t we?‛ (M. Morpurgo, Why the Whales Came, 50). 
Мо қариб ки пас аз он ба сангҳо расидем, ҳамин тавр не? 

с) Агар хабари ҷумлаи ҳикоягӣ бо феъли to be ” и шахси якуми танҳо ифода ѐфта бошад, дар 
саволи тасдиқии кутоҳ шакли am ва дар саволи инкории кутоҳ шакли aren’t истифода мешавад [2, 
645]. Шакли aren’t дар забони англисии бритонӣ хеле маъмул аст, ҳол он ки шакли ain’t стандартӣ ба 
ҳисоб намеравад. Ин шакл бисѐртар ба забони англисии амрикоӣ хос аст [4, 265]. Масалан: 

I am not incredible, am I?  Ман беҳамто нестам, ҳамин тавр не? 
I am ordinary just like everyone else, aren’t I? Ман мисли дигарон оддӣ ҳастам, ҳамин тавр не? 
I am coming tomorrow, ain’t I? Ман пагоҳ меоям, ҳамин тавр не? 
д) Дар қисми аввали саволи ҷудокунанда инчунин ҷумлаҳои амрӣ бо хабар омада метавонанд. 

Онҳо дар шаки шахси якуми ҷамъ омада, бо ѐрии феъли to let ифода мешаванд. Дар ин маврид 
саволи кутоҳ ба воситаи феъли ѐрирасони shall сохта мешавад [2, 646]. Масалан: 

Let’s be good  friends, shall we? Биѐед дӯстони хуб бошем, ҳамин тавр не? 
Let’s do a business, shall we? Биѐед тиҷоратро сар кунем, ҳамин тавр не? 
e) Ҷавобҳо ба саволҳои ҷудокунанда одатан кутоҳ буда, аз ҳа/не (yes/no) иборатанд. Баъди 

ҳа/не (yes/no) вергул гузошта шуда, мубтадо мебиѐяд, ки он ба воситаи ҷонишин ифода шудааст. 
Баъд аз ин ҷонишин хабар гузошта мешавад, ки он бо феъли ѐрирасон ѐ феъли модалии мувофиқ 
ифода меѐбад [2, 646]. Масалан: 

It’s extremely cold outside, isn’t it?  - Yes, it is. 
Дар берун хеле хунук аст, ҳамин тавр не? 
The new generation can’t live without new technology, can they? - No, they can’t. 
Насли нав бе технологияи нав зиндагӣ кардан наметавонад, ҳамин тавр не? Не, наметавонад. 
Moscow wasn’t built in a day, was it? - No, it wasn’t. 
Москва дар як рӯз сохта нашудааст, ҳамин тавр не? Не, (ҳамин тавр не). Не, нашудааст. 
Гуфтан ба маврид аст, ки ҷумла воҳиди асосии забон буда, ба воситаи он инсон фикр худро ифода 

мекунад ѐ тасдиқ бошад ѐ инкор ва ѐ савол. Ҷумла метавонад аз якчанд ѐ ҳатто аз як калима иборат 
бошад, агар он фикри томро ифода кунад. Аз сабаби ҳадафҳои гуногун, ҷумлаҳои забони англисӣ ба 

ҷумлаҳо ҳикоягӣ, амрӣ ва саволӣ ҷудо мешаванд. Ҷумлаҳои саволӣ дар забони англисӣ яке аз муҳимтарин 
ҷумлаҳо ба ҳисоб мераванд. Вазифаи асосии онҳо аз донистани маълумоти иловагӣ ва ба даст овардани 
ахборот иборат мебошад. 

Яке аз маъмултарин намудҳои ҷумлаҳои саволӣ ин саволҳои ҷудокунанда мебошанд. Вазифаи 

чунин саволҳо дар забони англисӣ мақоми калонро ишғол кардааст. Вазифаи асосии онҳо изҳори ҳиссиѐт, 
шубҳа, киноя, тааҷҷуб, нобоварӣ ва муқовимат ба ҳисоб меравад. Ин намуди саволҳо аз ду қисм иборат 
буда, қисми якумашон ҷумлаи ҳикоягии инкорӣ ѐ тасдиқӣ ва қисми дуюмашон саволи умумии кутоҳро 
(the tag) дар бар мегирад. 

Ба воситаи оҳанг мақсади гӯяндаро ба осонӣ дарк кардан мумкин аст. Оҳанги баланд нишонаи 
ахбороти зиѐдтар пурсиданро дорад. Оҳанги паст бошад хоси ҷумлаҳои риторикӣ мебошад. 
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Ҷавоби саволҳои ҷудокунанда аз ҳа/не (yes/no) иборат буда баъди онҳо ҳатман вергул гузошта 

мешавад ва баъдан мубтадою хабар гузошта мешаванд. Саволҳое, ки бо феъли ѐрирасони to let оғоз 
меѐбанд аз дигар намудҳои ин савол фарқ мекунанд, зеро дар ҷавоб онҳо феъли ѐрирасони shall ” ро талаб 
мекунанд. 
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Аннотация 

РОЛЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В этой статье речь идѐт о разделительных вопросительных предложениях, и их структура в 
английском языке. Видно, что разделительные вопросы состоят из двух частей. Первая часть 
включает в себя повествовательное предложение, а вторая часть содержит короткий общий вопрос, 
который называется tag. Интонация играет большую роль в таких типах вопросах. В 
повествовательных предложениях используется отрицательный короткий общий вопрос, а в 
негативных предложениях, положительный короткий общий вопрос. Короткий общий вопрос имеет 
инверсированный порядок слов. Разделительные вопросы являются разновидностью общих 
вопросительных предложений, ответ на них тоже состоит из да/нет (yes/no). 

Ключевые слова: предложение, разделительные вопросы, порядок слов, общий короткий вопрос, 
положительный, отрицательный, риторический вопрос, интонация, вспомогательный глагол, 
модальный глагол. 

 
Annotation 

THE ROLE OF DISJUNCTIVE QUESTIONS IN ENGLISH LANGUAGE 
Disjunctive Questions and their structure in English are discussed in this article. It is evidently that 

Disjunctive Questions consist of two parts. The first part includes an affirmative sentence and the second 
part consists of a short general question, which is called a tag. Intonation plays a significant role in these 
kinds of questions. In affirmative sentences a negative short general question is used, in negative sentences, 
a positive short general question is appropriate. Short general question has inverse word order. Disjunctive 
Questions are one type of General Questions, and their answer also consists of yes-no. 

Keywords: sentence, disjunctive questions, word order, short general answer, positive, negative, rhetorical 
question, intonation, auxiliary verb, modal verb. 
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Иѓболова Зебонисо, 
магистранти соли дуюми факултети забони англисӣ 

 
ХУСУСИЯТИ ФОНЕТИКӢ ВА ТАРКИБИ  

ЛУЃАВИИ ГИДРОНИМҲО ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Масъалаи меъѐрњои талаффуз дар гидронимњо хеле печида аст: номувофиќии имло ва 
талаффуз дар гидронимия ба мисли топонимияи кишварњо хеле намоѐн аст. Ин падида дар 
баъзе мавридњо метавонад боиси пайдоиши гузинањои мањаллӣ гардад. Гидронимњои забони 

англисї Holm [houm], Alne [o:n], Beult [bʌlt], Cardew [ko:de], Gilcambon [gilk′o:men], Lune [′liun], 
Fowey [foi], Frome [fru:m] талаффуз карда мешаванд. Гидронињои забони тољикї Аму-Ому, 
Вахш-Охшо-Оахшо, Сир-Сайхун, Қашќадарѐ-Кешруд-Кашафруд, Оқсу-Осруд. Назар ба ин 
рӯйхати номувофиќиро ба таври назаррас метавон афзоиш дод: дар баъзе аз гузинаҳои мањаллӣ 
шакли соддатари талаффузи гидронимњо инъикос ѐфтаанд ва дар баъзеи дигар раванди 
омезиши талаффузи анъанавӣ бо талаффузи ба истилоњ «имлої» ба роҳ монда шудааст. Ба 

сифти намунаи фонетикї гидронимњои зерин мисол шуда метавонанд: Eamont [′iament], [jament], 

[ement], [i:ment]; Glaven [glænv], [gleivn]; Chalk Besk [ʃo:k], [tʃo:k], Deben [di:vn], [di:bn]. Ин 
равандро айнан дар забони тоҷикї мушоњида кардан мумкин аст. Масалан дар њар як манотиќи 
Ҷумњурии Тољикистон навъњои гуногуни гўиш ѐ лањља ба кор бурда мешавад. 

Инчунин гузинањои синхронии гидронимњои забони англисї, бинобар сабаби мављуд 
будани рангу бори услубї, хело љолибанд. Ҳамин тариќ, дар Уэлс муддати тӯлонї дар баробари 

номи дарѐи Ди (Dee), нусхаи шоирона дар шакли Аэрфен (Aerfen), ки маънояш «олиҳаи ҷанг» 
буд, вуљуд дошт. То имрӯз ин гидронимия номи аслии худро нигоњ доштааст. Темза–Isis аз номи 
буридаи лотинии «дарѐ» ба вуљуд омадааст ва дар забони англисӣ чунин талаффуз дорад: 
Tamesis > Isis [temz]. 

Яке аз намунаи барљастатарини пайдоиши гузинањо, номи дарѐи Гранта мебошад, ки 
расман дар ду вариант мављуд аст: Granta ва Cam. Пайдоиши вожаи Кам натиљаи равандест, ки 
баръакс номгузорї шудааст. Дар солномањои асри XII шањраки Грантасеастир (Grantaceastir) 
зикр шудааст, ки дар соњили дарѐи Гранта љойгир аст ва дар љои ќалъаи харобшудаи Рум таъсис 
ѐфтааст. Дар асри X шакли Грантабриҷ (Grantabrycge) сабт карда шуд (ќароргоњ дар пули 
болои Гранта). Дар давраи истилои нормандињо ин шањрак ба яке аз марказњои муњими 
маъмурӣ ва иќтисодї табдил ѐфт. Дар натиљаи таѓйироти мураккаби фонетикї, ки бо 
монандшавї, ассимилятсияи номи онњо дар муњити скандинавї алоќаманд буд, бинобар сабаби 
душвории талаффуз скандинавиѐн Gr-и ибтидоиро бо Cr иваз карданд. Сипас садои -r- аксар 
ваќт тамоман партофта мешуд. Шаклҳои Crantebrige ва сипас Canbrige ба миѐн омад. Содда 
кардани гурўњи њамсадоњо дар мобайни калима Canbrige ва нињоии Кембриљро медињад. Алакай 
дар асри XIV номи Crantebrige бо маънои пули болои дарѐи Канте дарк карда мешуд ва дар 
асри XVI мисли пуле, ки дар болои дарѐи Кем аст. Ҳамин тариќ, дарѐи Гранта дар назди шањре 
бо номи Кем-ро мегирад. Ҳардуи гузинањои номњо дар айни замон якљояаанд. Ба монанди ин 
дар забони точикї дарѐи Аму мисол шуда метавонад. Ҷайњун ” калимаи арабӣ буда маънояш 
дарѐи калон аст. Ин муродиф дар байни мардум на он ќадар маъмул аст, чунки дар истифода 
ќарор надорад, танњо дар сарчашмањо барои ифодаи номи дарѐи Аму меояд. Айни њол бо номи 
Аму мавриди истифода аст, аммо дар байни мардум шакли Ому хеле серистифода аст. Яъне аз 
мисолњои овардашуда бармеояд, ки гидронимњо таърихи дуру дарозро аз сар гузаронида 
шаклњои мухталифро иваз кардаанд. 

Дар ин таҳаввулот таъсири Вахш /Охшо/ Оахшо[vaxs/ axsa/aaxsa] ” номи дарѐ, води, 
ќаторкўњ, ноњия, деҳа дар Ҷумњурии Тољикистон ва дар шакли Охшо, Оахшо номи олињаи 
обѐри дар тасаввури бохтариѐни ќадим аст. Баромади он аз калимаи «вахшу»-и порсии ќадим 
сарчашма мегирад. Дар забони авастої ва дар китоби «Авасто» вахш истилоње мебошад, ки 
маънои луѓавиаш «сухани гуфташуда» буда, дар забони суғдӣ ба маъноњои мафњум, сухан, 
гуфтор фањмида мешавад. 

Хусусияти хоси гузинаи амрикоии забони муосири англисї дар соњаи фонетика хеле возењ 
ва намоѐн аст. Як ќатор овозњоро ќайд кардан мумкин аст, ки аз љињати хусусиятњои 
артикулятор,-акустикии худ аз садоњои, ки дар талаффузи забони англисї шунида мешаванд, 
инчунин фарќиятњои зиѐди талаффузи њамон як калима ва фишори шифоњї фарќ мекунанд. 
Баръакси топонимњои бритониѐї, ки ба номњои аслии англисї ѐ номҳои аз забонњои келтї 
гирифташуда асос ѐфтаанд ва ба мутобиќсозии фонетикї дучор шудаанд ва онњо дар нусхаи 
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амрикої дар баробари номњо аз дигар забонњо њамчун забони англисї дониста мешаванд. Дар 
миѐни кишварњои Аврупо, забонњои њинд, љои хеле муњимро ишѓол мекунад, талаффузи онњо на 
ҳамеша ба ќоидањои талаффузи забони англисї итоат мекунанд. Англисњо њангоми талаффузи 

Arkansas - амрикоињоро ба ханда меоранд. Номи иѐлати Арканзас танњо њамчун [′a:rken, so:] 
талаффуз карда мешавад. Номи дарѐро метавон ҳамчун [′a:rken′so:] ва [a:r′kænzes] талаффуз кард. 
Гузинаи охирин дар иѐлати Канзас истифода мешавад. 

Сабаби пайдоиши дублетњои (љуфтњо) фонетикї дар он аст, ки дар аввал талаффузи 
гидронимњои забони хориљї дар шакли аслии худ ќабул карда шудаанд. Аммо, дар љараѐни 
коркарди минбаъдаи номњо дар муњити забони англисї, гузинањои дигар ба монанди талаффузи 
мањаллї ба вуљуд меоянд, ки дар онњо љозиба ба талаффузи имло инъикос меѐбад. Албатта ин 
мушкилї дар забони тољикї низ бараъло ба назар мерасад. Ҳамин тариќ, гузинањои монанди 

[a:r′kænzes] барои Арканзас мављуданд. Шакли маъмултарини номи давлат [′a:rken, so:] мебошад. 

Номи дарѐи Арканзас [′a:rken′so:] дар дохили Канзас [′a:rken, so:] талаффуз карда мешавад. 
Дар миѐни гидронимњои дорои хосияти фарњангї гидронимњои пайдоишашон аз забони 

њиндї хеле зиѐд аст, ки мушкилињои зиѐдро дар ваќти талаффуз на танњо барои хориљиѐн, балки 
барои худи амрикоињо низ ба вуљуд меорад: Миссури [mi′zuri:] номи дарѐ ва иѐлат. Дар нутќи 
амрикоињои тањсилкарда (хусусан дар шањри Сан-Луис), тамоюли талаффузи ин љой бо ќиѐс бо 
«jury» (тарљумааш ба забони тољикї «доварон») [mi′zueri] мушоњида мешавад. Аксари сокинони 

Миссур, ва Канзас онро ба мисли mizoora [mi′zu:re] талаффуз мекунанд. 
Puget Sound [′pju:dʒit] номи халиље дар иѐлати Вашингтон аст, ки дар он аввалин њиљои 

таъкидшуда [pju] талаффуз карда мешавад ва ду њиљои аввали калима маънои «fugitive» (бо 
забони тољикї тарљумаи «фирорї»)-ро дорад. 

Tahoe Lake[′ta:heu] номи кўл дар Калифорния аст, ки дар он талаффузи њиндї калимаи 
«tah ho» њифз шудааст, ки зоњиран маънои «чуќур» ва «кабуд»-ро дорад. 

Willamete [wi′læmit] номи дарѐ дар иѐлати Орегон аст. 
Дар гидронимия зуд-зуд ивазшавии талаффуз ба миѐн меояд. 
Гидронимияи Амрико ва дар маљмуъ топонимия талаффузе љорї карда шудааст, ки ба 

имлои муосири он мувофиќ аст, на ба оне, ки одатан дар Англия љой гирифтааст. Дар 
«талаффузи имло» дар нусхаи англисї агар зада вуљуд надошта бошад, дар нусхаи амрикої зада 
дар њиљои дувум меояд. Амрикоињо ва бритониѐињо метавонанд дар бораи як имло 
тасаввуротњои гуногун дошта бошанд. 

Илова ба донистани фарќиятњо дар талаффузи адабии гузинањои бритониѐї ва амрикої, 
донистани талаффузи гидроним аз љониби ањолии мањалл, зарур аст, зеро талаффузи он на 
њамеша ба меъѐрњои забони адабї, итоат мекунанд. Албатта ин фарќиятњо дар забони тољикї 
бараъло намоѐн мебошанд. 

Пайдоиши ќисми зиѐди гидронимҳо дар забони англис, ба қаъри асрҳо рост меояд ва 
муайян кардани робитаи номгузории терминҳое, ки дар решаи асосии гидронимҳо хобидаанд, 

хеле мушкил аст. Бисѐре аз гидронимҳо аз исм таркиб ѐфта ба он калимаи «об» ҳамроҳ шудааст, 
ки дар якчоягӣ, ибораи исмиро ташкил медиҳад («дарѐ», «рӯд», «сарчашма»): Avon, Axe, Amber, 

Humber, Ouse, Wear, Tyne, Done. Навиштаҳои ба монанди Blackwater – оби Сиѐҳ дар забони 
тоҷик, синоними он дар номи Сияов (Сиѐҳоб дар ноҳияи Hамадон,), Blackburn - оби Гарм дар 
забони тоҷик, синоними он дар номи оби Гарм (дар ноҳияи Роғун) низ бисѐр вомехӯранд. 

Вожаи маъмултарине, ки дар ташаккули гидронимҳои забони тоҷикӣ низ хизмат мекунад 
вожаи «об» мебошад. «Об» вожаи тоҷикӣ аст ва дар фарҳангҳо ба маънои моддаи моеъ, моеъи 

маъруф, ки аз омезиши обзо ва туршизо иборат аст, омадааст [1, 8]. ГИДРО (ю). گيدرا ҷузъи пешини 
калимаҳои мураккаб ба маънои об ва обӣ, ГИДРОГЕН (ю), ГИДРОГЕОЛОГИЯ (ю), 
ГИДРОЛОГИЯ (ю)- илми омӯзиши обҳои рӯизаминӣ (дарѐ, кӯл, ботлоқ, обанборҳо ва ғ.) [2, 319]. 
Дар ташаккули номҳои ҷуғроф, низ вожаи «об» ҳамчун анҷомаи топонимсоз хизмат мекунад, ба 
монанди Анзоб, Варзоб, Лучоб, Такоб, Фароб, Панҷоб, Сероб, Хуталоб, Андароб ва ғайра. Ин вожа 
дар байни давлатҳои ҳамзабони Афғонистону Эрон ва ҳамсарҳади ба монанди Узбекистон 
серистеъмол мебошад: Сайроб, Китоб Сиѐҳтоб, Шероб, Сентоб, Гирдоб Лойоб, Кантоб ва Кифтиоб 
дар ҳудуди Узбекистон, Миѐноб... дар ҳудуди Ҷумҳурии Исломии Эрон ва дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон Панҷоб… дар истифода қарор доранд. Қайд кардан зарур аст, ки вожаи «об» 
зери таъсири забони гуфтугӯ, ѐ лаҳчавӣ ва ѐ гӯишҳои маҳалл, дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофӣ «ов» 
талаффуз мешавад: дарѐи Сърхов, дарѐи Камаров, дарѐи Хингов ва ғайраҳо. 

Илова бар ин «об» ба маънои васеъ истифода мешавад ва бо вожаҳои рӯд ва дарѐ муродиф 
мебошад: Hафтрӯд, Кешрӯд, Амударѐ, Қашқадарѐ ва ғайра. Дар забони англисӣ низ ҳолатҳое, 
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ки дар таркиби номвожа апелятивҳои муосир маънои асилии худро нигоҳ медоранд, бисѐранд: 
Beam River-«дарѐ», Marden River, Sloglin Water ”«об», Marl Brook (рӯд), Dan’s Brook. 

Топонимҳое, ки дар таркибашон вожаҳои гидронимсози об, ҷӯй, ҳавз, обанбор, рӯд ва ѐ 

дарѐ доранд аз он далолат медиҳанд, ки дар наздикии ягон навъи объекти об, воқеъ шудаанд. 
Масалан, Анҷиров (дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин), Дуоб, ҳавзи Сир (дар ноҳияи 

Муъминобод), ҳавзи Кабуд (дар ноҳияи Тавилдара), обанбори Қайроқум (аксар вақт онро 
‚Баҳри Тоҷик‛ низ меноманд) (дар вилояти Суғд), обанбори Норак (дар шаҳри Норак), 
обанбори Муъминобод (дар ноҳияи Муъминобод), дарѐи Панҷ (берун аз ҳудуди Тоҷикистон 
онро Амударѐ меноманд), дарѐи Вахш (бо ҳам пайвастани дарѐҳои Хингоб ва Сурхоб), Сирдарѐ 
ва ғайраҳо мебошанд. 

Анзоб номи дарѐ ва мавзеъ дар ноҳияи Айнӣ, аст. Ин топоним аз ҷиҳати сохт мураккаб 
буда маънои ‚сарду зулол‛, ‚тоза” бо иловаи ҷузъи об сохта шудааст. 

Варзоб - номи дара, дарѐ, мавзеъ дар қисмати шимолу-ғарбии Душанбе. Ин топоним 
маънояш ҷоришавии об аз замини бандрро дорад, яъне дарѐе, ки аз боло ѐ баланд, ҷорӣ 
мегардад, мебошад. 

Камароб номи мавзеъ дар води ноҳияи Рашт. Назар ба маънои луѓавї, он маънои ҷорї, 
гардидани об аз ‚тангно‛ ва ‚камар‛-и кўҳро дорад. 

Дар ҳамаи забонҳо таъсири забонҳои дигар дида мешавад ва ин аст, ки ягон забони 
мустаќил забони холис буда наметавонад. Сол ба сол, аср ба аср таркиби грамматикӣ ва 
таркиби фонетикии ќисми зиѐди калимањо ба куллї дигаргун шудаанд. Махсусан дар забони 
англисї, таъсири забони скандинавї, фаронсавї, њиндї ва дар забони тољикї, таъсири забони 
арабї, ўзбекї, туркї, ва ѓайра хеле зид аст. Бешубха гуфта метавонем, ки гидронимҳо дорои 
хусусиятҳои зиѐди забонї, таърихӣ ва ҷуғрофианд. Шумораи умумии номҳои ба об алоќаманд 
ва ѐ гидронимњо тавассути мављудияти шаклу муродифоти зиѐд аз худи шумораи мавзеъҳои обӣ 
зиѐдтаранд. Як дарѐ ва ѐ баҳр дар тӯли таърих тавонистааст чандин маротиба номи худро 
табдилу тағйир додааст. 
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Аннотатция 
 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 ГИДРОНИМОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Гидронимы имеют большое значение в изучении истории человечества. Нет сомнений в 

том, что гидронимы можно использовать как инструмент для восстановления прежних 
культурных связей, перемещений населения, обращений или древних языков. В связи с этим 
исследования показывают, что гидронимы произносились по-разному в результате влияния 
других языков на протяжении своей истории. Даже сегодня, под влиянием диалекта или говора 
произношение существительных неверно в их написании, потому что это реалии определенных 
регионов, районов, деревень и так далее. С точки зрения строения гидронимов в таджикском 
языке значительную роль играет слово «вода» с его синонимами «руд», «дарѐ». Несмотря на 
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некоторые исключительные слова, большинство гидронимов названо этими словами, которые 
легко идентифицируются в таджикском языке. 

 
Ключевые слова: гидронимы, топонимы, вода, река, озера, орфография, варианты 

произношения, лексическая структура. 
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Hydronymies plays a great role in learning of the history of humanity. Hydronymies can be a 

tool to reconstruct past cultural interactions, populations movement, religious conversions or older 
languages. In connection of the researcher’s conclusion Hydronymies got different kinds of spellings 
during the history of their existence with the influence of other languages. Nowadays, also with 
influence of dialects or speaking dialects the pronunciation of name places cannot concede with the 
spelling, because they are realities of the definite areas, regions, districts, villages and others. According 
to the structures Hydronymies play significant role with word ‚water‛ and its synonyms as ‚rod‛, 
‚dray‛ in Tajik language. Independently from some of exceptions more part of Hydronymies by the 
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Иѓболова Зебонисо, 
магистранти соли дуюми факултети забони англисї 

 

ЭТИМОЛОГИЯИ ГИДРОНИМҲО ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Омўзиши этимологии таърихи пайдоиш дар калимасозї аҳамияти калон дорад, чунки 
маҷмўи калимаҳо, ки аз як реша ва вобастагии онҳо аз ҳамдигар аз ҷиҳати баромади макони 

таърихї-этимологї мебошад. Этимология (юнонї: etymologia-маънои ҳаќиќии калима, etimon-

ҳаќиќат+logos-таълимот) ин яке аз бахшҳои забоншиносї буда, баромади вожаҳоро меомўзад. 
Маќсади ниҳоии таҳлили этимологї ин муайян кардани ҳодисаҳои калимасозї, сохтани 
калимаи нав дар асоси калимаҳои собиќ ва манбаи пайдоиши онҳо мебошад. Этимология 
алоќаи аз ҳама зич бо диалектология (лаҳҷашиносї) дорад, хусусан ба омўзиши луѓати лаҳҷа 
(шева). 

Омўзиши гидронимҳо яке аз мавзуҳои ҷолиби диќќат буда, диќќати муҳаќќиќон, саѐҳон ва 
этимологҳоро ба худ ҷалб кардааст ва иншоотҳои обї аз рўйи хусусияташон ҷудо мекунанд: 

Гидронимҳо (юн. hidronimus) ” номи иншоотҳои обї, аз ҷумла, Океанонимҳо (юн.) номи 
уќѐнусҳо, Пелагонимҳо (юн. πέλαγος) номи баҳрҳо, Лимнонимҳо (юн. λίμνή) ” номи кўлҳо, 
Потамонимҳо (юн. ποταμός) ” номи дарѐҳо, Гелонимҳо (юн. έλος) ” номи ботлоќҳо 
[Сравнительно-историческое языкознание, 2013, 117]. 

Як дарѐ ва ѐ баҳр дар тўли таърих метавонад чандин маротиба номи худро табдилу тағйир 
диҳад. Барои халқҳои ориѐинажод ва ҳамчунин мардуми англисзабон дар гузаштаи дур обҳо 
аҳамияти зиѐд дошта, дар шакли гуногун номгузорї мегаштанд. Њатто дарѐҳо метавонистанд 
сарчашмаи пайдоиш ва ташаккули этникии қавму қабилаҳои алоҳида гарданд. Вожаномҳои 
ҷуғрофии ба мавзеъҳои мутааллиќ ба об, яъне гидронимҳо низ дар сарчашмаҳои хаттӣ бо 
шаклҳои гуногуну калимаҳои мухталиф зикр ѐфтаанд, ки онҳоро аз рўйи ифодаи шакл ва 
мазмун метавон муродифот ѐ муодили луғавии гидронимҳо ном бурд. Аз ин ҷиҳат, ба номҳои 
дарѐву рўдҳо, наҳру рўдхонаҳо, баҳру кўлҳо нигарем, онҳо дорои таърихи тўлонӣ буда, бо 
номҳои гуногун баѐн карда мешаванд. Маъмулан номгузорї дар иншоотҳои об, аз рўйи 
хусусиятҳои хоси онҳо сурат мегирад: ранг ва дараҷаи шафофии обї  андоза ва сохти обанбор, 
хусусияти ҷоришаї, ва ѓайраҳо. Табиати гидронимҳо хело гуногун њастанд. Таърихи пайдоиши 
онҳо таќрибан номаълум аст ва муайян кардани онҳо меҳнат ва талоши хеле зиѐдро талаб 
мекунад. Ба аќидаи А.Л. Хромов, «…маводҳое, ки аз сарчашмҳои араб, ва форсї-тоҷикии 
асрҳои X-XIII ба даст омадаанд, исбот мекунанд, ки то омадани арабҳо ба Осиѐи Миѐна дар 
асрҳои V-VIII таѓйиротҳо дар топонимҳо ногаҳон ва яку якбора ба амал наомадаанд» [Хромов, 
1977, 130]. 

Чуноне ки, аз нигоҳи сохту таркиб ва хусусиятҳои калимасозӣ маводи гидронимии 
сарзамини Мовароуннаҳрро низ ба навъҳо ва қолибҳои гуногун ҷудо кард. Аз ҷумла, аз ҷиҳати 
пайдоиш ва баромади забонӣ (этимологӣ) маводи гидронимии сарзамини Мовароуннаҳр аслан 
ба гурӯҳи забонҳои эронӣ (тоҷикӣ, форсии қадим, форсии миѐна, суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ, 
яғнобӣ, помирӣ тааллуқ дошта, инчунин гидронимҳои туркиву арабӣ ва муғулӣ низ ба назар 
мерасанд. Илова бар ин таѓйири номвожаҳо дар муайян кардани сарчашмаи пайдоиш ва 
пешрафти гидронимҳо метавонад моро ба натиҷаҳои нодуруст расонад. Дар ќатори ќисми 
калони гидронимҳои ҷумҳурї калимаҳои арабї ва унсурҳои иќтибосшуда, ѐ ки аксари 
топонимҳо пурра аз калимаҳои арабї ташкил ѐфтаанд, чунки ќариб 75%-80% фоизи калимаҳои 
забони тоҷикиро вожаҳои арабї ташкил мекунанд, аммо истифодашавии дар ќатори лексикаи 
забони тоҷикї пурра ба ќоидаву меъѐр ва ќонунҳои забони тоҷикї ҳазм шудаанд.  

Аму // Ому < Окс > Жайҳун [Amu // Оmu < Оks > Jayhun] номи яке аз калонтарин дарѐи 
Мовароуннаҳр буда, дар сарчашмаҳои хаттӣ бо номҳои гуногун, ки забонҳои юнонӣ тааллуқ 
[Оксус] ва арабӣ [Жайҳун] мебошанд, зикр гардидааст. Куҳнатарин номи таърихии Амударѐ 
Вахш аст, ки аз вожаи «vaxšu-» буда, маънояш «боланда, фазоянда» аст. Ҳамин номро юнониѐн 
«Ὄξος» навиштанд ва румиѐн онро лотин, карданду «Oxus» нигоштанд [Hомидов, 2018, 232].  

Вахш (وخش) ” 1. кит. ибтидо, оѓоз. 2. номи водиест дар ќисми љанубу ѓарбии 
Тољикистони њозира, ки дар љараѐни дарѐи Вахш (яке аз шохобњои Амударѐ) воќеъ гардидааст. 3. 
Номи олињаи обу обѐрист дар тасаввури бохтариѐни ќадим [ФТЗТ, 2008, 71]. Тавре Абӯрайҳони 
Берунӣ зикр менамояд, ки аҳолии маҳаллӣ, яъне хоразмиҳо олиҳаи (Худо ѐ фаришта) умуман 
обҳоро ва махсусан дарѐи Омуро бо номи Вахш ѐд мекарданд [Боголюбов, 1966]. 
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Дар шакли Āksā, Āaxsa номи олиҳаи обу обѐрӣ номи дарѐи Вахш дар тасаввури 
бохтариѐни ќадим фаҳмида мешуд. Пас маълум мешавад, ки вожаи «vaxšy»-и порсии ќадим аз 
ин маъно сарчашма мегирад [Девонаќулов, 1989].  

Дар забони авестоӣ ва дар китоби «Авасто» вожаи вахш истилоҳе мебошад, ки маънои 

луғавиаш «сухани гуфташуда» аст ва дар забони суғдӣ бо «logos»-и юнонӣ (мафҳум, сухан, 
гуфтор) ҳаммаъност. Дар забонҳои миѐнаи эронӣ Вахш ба маънои «рӯҳ» истифода шуда, 
маънои «оби ҷорӣ»-ро низ ифода мекардааст. Дар сарчашмаҳои ҳиндӣ калимаи «ваҳшу» номи 
Амударѐст, ки юнониѐн онро бо калимаи ба он ҳамоҳанги āp āksys ном мебурданд. Дар катибаи 
рӯйи санге, ки дар музеи Калкутта маҳфуз аст, Вахш худои яккаву ягона номида мешавад 
[Расторгуева, 2000]. 

Ёхсу (Охсу) калонтарин дарѐи мавзеи Кӯлоб аст, ки маънои оби сафед-ро дорад.  

Яке аз хусусиятҳои хоси об ва номвожаҳо ин ҳарорати он аст. Аз ҷумла: Обигарм - номи 
чашма, осоишгоҳ ва шаҳрак дар ноҳияи Роѓун воќеъ аст. Дар ҳаќиќат оби чашма гарм буда, аз 

ҷузъҳои «об» ва «гарм» ташкил ѐфта ва сирф калимаи тоҷикист. 
Хоҷаобигарм - номи чашма, осоишгоҳ ва деҳа дар ноҳияи Варзоб. Вожаи мураккаб буда аз 

се ҷузъ «хоҷа», «об» ва «гарм»  иборат аст ва калимаи тоҷикист. 
Гармчашма - номи чашма ва осоишгоҳ дар ноҳияи Ишкошими вилояти Бадахшон ќарор 

дорад ва он аз ќисматҳои «гарм» ва «чашма» иборат аст. 

Дар Англия низ чашмаҳои оби гарм вуҷуд доранд, аз ҷумла шаҳри Bath (аз ҷиҳати 
этимолог, аз забони аслии англисї) бо чашмаҳои оби гармаш машҳур аст. Гидроними Bath – 

маънои хонаи алоњидае дар манзил ѐ њаммом, хона барои шустушў ва оббозї мебошад. Римиҳо 
ҳангоми ҳукмрон, дар асрҳои I-V дар ин ҷо ҳаммом, роҳҳо ва дигар иншоотҳое сохтанд, ки то 
ба ҳол ҳамон сохти ќадимаашонро нигоҳ доштаанд. 

Хусусиятҳои гидронияи об чи дар забони тоҷикї ва чи забони англисї ин ранги он 

мебошад. Масалан: Сиѐҳоб - дарѐча дар ноҳияи Hамадонї, ки аз ҷузъҳои «сиѐҳ» ва «об» иборат 
буда, Сияов (лаҳҷавї) маънои «оби сиѐҳ» ѐ «торик»-ро дошта вожаи тоҷикї мебошад.  

Дар Англия низ ба ин монанд дарѐчаи Bleackburn мебошад, ки маънои- «дарѐчаи сиѐҳ»-ро 
дошта, калима сирф англисї мебошад. 

Дарѐи Темза-(Tamesis >Isis) яке аз аввалин намунаҳои забони гуфтугўии донишҷўѐн аст. 
Ин вожа аз номи буридаи лотинии «дарѐ» ба вуҷуд омадааст. Ин номвожа дар забони келтї 
Tamesas маънои «торик»-ро дорад ва ба калимаи ҳиндуаврупоии ta «равон» монанд аст, ҳама ин 
монандиҳоро ба назар гирифта ин гидроним маънои «дарѐи торик»-ро ифода мекунад. Ќайд 
кардан зарур аст, ки аз рўйи маъно бо дарѐи Тими (Уэлс), Тейми (ҷанубии Англия), Теймари 

(ҷанубу ѓарбии Англия) хеле монанд аст, чунки ҳамаи онҳо аз як реша сохта шудаанд ва дар 
забони келтї маънои «торик»-ро ифода мекунанд.  

Лох лохи - номи кўл дар Шотландия аст. Ин номвожа калимаи аз забони гелї гирифта 
шуда, маънои «торик»-ро дорад. Гуфтан метавонем, ки ин гидроним маънои «кўли торик»-ро 
ифода мекунад. 

Hавзи кабут (кабуд) ” дар ноҳияи Сангвор буда, обаш ширин ва рангаш кабуди осмонист 
ва калима комилан тоҷикї мебошад.  

Tahoe Lake[′ta:heu] номи кўл дар Калифорния аст, ки дар он талаффузи ҳинду калимаи 
«tah ho» ҳифз шудааст ва зоҳиран маънои «чуќур» ва «кабуд»-ро дорад. 

Метавон гуфт, ки Британияи Кабир ва умуман ҳамаи мамлакатҳои англисзабон аз 
объектҳои оби бой мебошанд, чунки аксари онҳо бо об иҳота шудаанд. Дар ҳамаи манотиќи ин 
кишварҳо дарѐҳои пуроб ва хушманзара, кўлҳои сершумор воќеъ ҳастанд. Њангоми омўхтани 

объектҳои обии Бритониѐ метавон муайян кард, ки дар онҳо решаҳои келтї ва ҳатто пеш аз 

келтї нигоҳ дошта шудаанд. Топонимияи ҷазираҳои Британия асосан аз таъсири панҷ забонҳои 
гуногун: келтҳо, римиҳо, англосаксонҳо, скандинавҳо ва фаронсавиҳо сарчашма мегирад. 

Таќрибан аксари номвожаҳои об, баромади келтї доранд: Avon, Thames, Severn, Axe, Usk. 
Номгузорї дар бисѐре аз иншоотҳои обї, ки барои инсоният аз замонҳои ќадим маълум аст на 

ҳамаи онҳо маънои «об» ва «дарѐ»-ро ифода мекунанд. Масалан калимаи санскритии «синдху», 
ки маънои «дарѐ»-ро ифода мекунад, тавассути юнониҳо ва римиҳо  дар шакли гуфтугў, ба 
Аврупо омада буд. Дар номҳои бисѐре аз дарѐҳо, решаи пеш аз келтии «dur» вуҷуд дорад. Барои 

мисол, дарѐи Дон аз номи худо, ки ҳимоягари Уэлс ва Ирландия буд, Дан ба миѐн омадааст. 
Шохоби Уза (минтаќаи маъмурии Саут-Йоркшир), Даур (минтаќаи маъмурии Кент), Эйвон 
шохоби Северн аз забони Уэлс, «дарѐ» тарҷума мешавад. Иден аз ќисмати шимолу ѓарбии 
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Англия аз минтаќаи маъмурии Кембрия мегузарад, мувофиќи навиштаҳои ҷуѓрофшинос 

Клавдио Птоломей дарѐ барои римиҳо дар шакли «Itouna» маълум буд. Ин ном аз калимаи 
келтии «ituna» бармеояд, ки маънои «об» ѐ «саросема»-ро дорад.  

Маъмулан номгузорї дар иншоотҳои обї аз рўи хусусиятҳои хоси онҳо сурат мегирад: 
ранг ва дараҷаи шафофии об, андоза ва сохти обанбор, хусусияти ҷоришавї ва ѓайраҳо. Мисол: 

River Glyme - «дарѐи ҷилодор», Bleackburn - «дарѐчаи сиѐҳ», Little Lough - «кўли хурд»,  Gwy -

«дарѐи каҷ ѐ печида». 
Дарѐи Мерс, дар Англия љойгир буда, дар забони англосаксонҳо бо маънои «дарѐи 

сарҳад»-ро дорад. Маълум мешавад, ки ин дарѐ дар замони шоҳигарии Мерсї ва шоҳигарии 

Нортумбрияи ќадим наќши сарҳадро доштаааст. 
Дарѐи Северн мувофиќи этимологияи халќї, ки гўѐ парии Сабрина дар он ѓарќ шудааст.  
Њавзаҳои дигар номи худро аз минтаќаҳои аҳолинишин, ки дар наздикии онҳо ќарор 

доранд, пайдо кардаанд. Мисол, кўли Бала (Уэлс) ба ифтихори шаҳраки на он ќадар калон, ки 
номи он дар забони уэлс, маънои «баромад аз кўл»- ро дорад номгузорї шудааст. Ё ин ки 
Басейнтуэйт (минтаќаи маъмурии Кембрия) низ номи худро аз номи деҳаи наздиктаринаш 
гирифтаст. 

Хулоса дар ҳамаи забонҳо таъсири бевоситаи забонҳои дигар бараъло мушоҳида мешавад 
Дар натиҷаи омўхтан ва баррасии этимологияи гидронимҳо муайян кардем, ки номвожаҳои 
иншоотҳои об, ҳам дар забони тоҷикї ва ва ҳам дар забони англисї решаҳои ѓайритоҷикиву 
ѓайрианглисии зиѐдро доро мебошанд, ки дар боло шарҳ додем. Унсурҳои умумии зиѐде низ 
ҳастанд, ки дар номгузории иншоотҳои об, дар ҳарду забонҳо вуҷуд дорад. Аз ҷумла дар назар 
гирифтани хусусиятҳои хоси ҳавзаи обї ва инчунин ҳамном будани гидронимҳо ва номи 
топонимҳо дар ҳарду забон ва ѓайраҳо мебошанд. 
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Аннотация 
 

ЭТИМОЛОГИЯ ГИДРОНИМОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Вода всегда была и имеет огромное значение для людей во все времена. По этой причине 
их изучение и рассмотрение в языкознании является важной и актуальной проблемой. Названия 
водоемов имеют очень давнюю историю. Люди, называющие водные объекты, обычно 
учитывают его отличительные особенности и характеристики. Британские острова населяли 
кельты на протяжении десятилетий. Таким образом, кельтский язык оказал большое влияние на 
гидронимы и топонимию в целом.  
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Раҳмонова Малика Назаровна, 

магистранти соли якуми факултети забони англисӣ 
 

БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ИНФИНИТИВ / МАСДАР (INFINITIVE) ВА ГЕРУНДИЙ / ИСМИ 

МАСДАР (GERUND) ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Мавзуи инфинитив ѐ масдар (Infinitive) ва герундия ѐ исми масдар (Gerund) яке аз 
масъалаҳои доманадор ба ҳисоб рафта, дорои тобишҳои зиѐд аст. Омӯзиши мунтазам ва 
таҳлилу таҳқиқи мисолу намунаҳо барои фаҳмидану аз худ кардани он ва беғалат мавриди 
корбурд қарор додани он ѐрмандӣ мекунад. 

Дар доираи як мақолаи фаро гирифтани тамоми ҷузъѐти ин мавзуъ вазифаи саҳл нест ва 
метавон гӯфт, ки ғайри имкон аст. Мураккабӣ дар он зоҳир мегардад, ки барои интихоби 
verb+ing ѐ Infinitive қоида якранг муқаррар кардан номумкин аст. Интихоб метавонад дар ҳар 
як вазъияти ҷудогона тафовут дошт, ва он аз тарафи феъл муайян карда мешавад, ки инфинтив 

(масдар) / герундия (исми масдар) (мибаъд инфинитив ва герундия) аз он вобастагӣ дорад. 
Бинобар ин зарур аст, ки ба таҳлилу омӯзиши ҷумлаҳои мушаххас таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
карда шавад, то ки дуруст дар хотир гирифт, ки чӣ дар куҷо мавриди корбур бояд қарор дода 
шавад.  

Феъл дар шакли инфинитив ва ѐ герундия дар забони англисӣ хеле зуд-зуд вомехўрад ва 
дар ибтидо ба навомӯзони ин забон мушикилиҳои зиѐде эъҷод мекунад. Герундияро аз рӯи 

иштибоҳ ба ҷои present continuous (ҳозираи давомдор) қабул мекунанд, гарчанде герундия 
ҳамчун феъл бо охирчаспаки ing ба назар мерасад ва ҳамроҳ бо феъли to be ҳеҷгоҳ мавриди 
корбурд қарор намегирад. Масалан, дар ҷумлаи «I go swimming to the lake in summer», swimming 
” ин герундия аст. Мо онро ҳамчун «Ман ба кӯл барои шиноварӣ дар фасли тобистон меравам» 
тарҷума мекунем. 

Инфинитив (масдар) бо ҳиссачаи to дар раванди тарҷума мушкилиҳои зиѐд ба миѐн 
меоварад. Дар аксари мавридҳо ҳангоми таҳвил дар забони тоҷикӣ зарурати мавриди корбурд 

қарор додани калимаҳои иловагӣ ва ѐ ҷумлаи пайрав ба миѐн мояд. Мисол, ҷумлаи содаи «He 

stood up to say something» тарҷума кардан замон, то замоне ки тахмин карда мешавад, ки 
варианти дуруст «Ӯ аз ҷояш бархост, (барои он) ки чизе гӯяд». 

Дар маҷмӯъ панҷ шакл дар феъли забони англисӣ мавҷуд аст: 
- шакли ибтидоии феъл (инфинитив); 
- феъл бо охирчаспаки ”s (es) ” дар замони present simple истифода карда мешавад; 
- феъл бо охирчаспаки -ing ” барои замонҳои continuous, ба сифати герундия, сифати феълӣ 

ѐ сифат истифода менамоем; 
- феъл бо охирчаспаки -ed (шакли 2 ва 3); 
- феълҳои нодуруст (шакли 2 ва 3). 

Шаклҳои аз ҳама бештар маъмули феъл ду шакли он мебошад ” инфинитив ва феъл бо 

охирчаспаки -ing. Ҳар дуи ин шаклҳо дар таркиби замонҳои гуногун шомиланд, дар алоқамандӣ 
бо феълҳои модалӣ истифода мегарданд, ва зуд-зуд танҳо амали иловагӣ медиҳанд, албатта бе 
мутобиқат ба замонҳо. Дар мақолаамон маҳз ҳамон доир ба ҳолати ниҳоӣ баҳс мекунем. 

Инфинити (масдар) ѐ герундия ” ин феъле мебошад, ки ҷузъи хабари ҷумла маҳсуб 
намеѐбад ва дар худ категорияи замонро таҷассум намекунад. Номҳои дигаре, ки метавонад ба 
шумо бархурад, инҳоянд: Complex object ” пуркунандаи мураккаб, to-infinitive ва verb ” ing. 

Ҳамин тавр, алакай ба мо маълум аст, ки феъл на ҳамеша хабар маҳсуб меѐбад, он на 
ҳамавақт категорияи замонро дар худ таҷассум мекунад. Дар забони тоҷикӣ зуд-зуд метавон 
феълро дар шакли номуайянї вохўрд (шакли ибтидоӣ): 

Ӯ ѐрӣ додан хост. 
«Ёрӣ додан» - ин шакли ибтидоии феъл маҳсуб ѐфта, он аз замон орӣ аст, яъне ҳеҷ гуна 

замонро ифода намекунад. Дар грамматикаи забони англисӣ ин мавзуи масъалаи «Инфинитив 
ва герундия» ба шумор меравад. 

Инфинитив (infinitive) ” ин феъл дар шакли ибтидоӣ, феъл бе тағйироту дигаргунӣ. Пеш аз 

инфинитив (масдар) одатан ҳиссачаи to меистад. 
Герундия (gerund, ing-clause, сифати феълӣ бо -ing) ” ин феъли бо охирчаспаки ”ing, ки 

ҷузъи замонҳои continuous маҳсуб намеѐбанд. Пеш аз онҳо ҳеҷгоҳ ҳиссачаи to гузошта 
намешавад. 
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Дал ҳолате ки дар ҷумлаи англисӣ якчанд калима пай дар пай меоянд, дар ин маврид 
феъли якум хабар ҳисобида мешавад (ба савол ҷавоб мешавад), ва феъли минбаъда, ҷудо аз 
замон, дар шакли инфинитив / герундия меояд. Чунин феълҳои дар таркиби як ҷумла метавонад 
якчандто бошад. 

Инфинитив ва герундия маъмулан дар нимаи дуюми ҷумла ҷойгиранд. Аммо ба мову 
шумо ҳолатҳое низ вомехўранд, ки to-infinitive ва ѐ ing-verb ҷумларо оғоз намоянд, яъне дар 
оғози ҷумла меоянд. На ҳама вақт инфинитив / герундия дар қисмати дуюми думҷа мавқеъ 
мегиранд. Аммо дар аксари мавридҳо шумо онҳоро маҳз дар ҳамин вазъият вомехўред. 

Дар ҳолате, ки дар ҷумлаи тоҷикӣ шумо феълро дар шакли ибтидоӣ рӯ ба рӯ мешавад 
(«давидан», «бозӣ кардан», «ошуфтаҳол шудан»), пас дар забони англисӣ, эҳтимол, он дар 
шакли инфинитивӣ тарҷума карда мешавад (‚to run‛, ‚to worry‛, ‚to play‛), гоҳ-гоҳ ҳамчун 
герундия тарҷума мешавад. 

Тафовут ҳангоми тарҷумаи инфинитив ва герундия амалан вуҷуд надорад. Инфинитив ва 
герундия бо якчанд роҳу воситаҳо тарҷума карда мешаванд: 

- шакли ибтидоии феъл («иҷро кардан») 
- сифати феълӣ («иҷрокарда») ѐ феъли ҳол («иҷро карда») 
- ҷумлаи пайрав («то ки иҷро кард»…) 
- герундия метавонад инчунин ба ҳайси исм тарҷума карда шавад (кор). 
Мутаассифона, қоидаҳои возеҳу равшани истифода кардани ин ду шакл вуҷуд надорад. 

Соҳибони забон аксар вақт ин ду шаклро аз рӯи майл мавриди корбурд қарор медиҳанд ѐ барои 
он ки дар он минтақа чунин қоида қабул шудааст. Аммо ба ин ҳама нигоҳ накарда, тавсияҳои 
умумӣ дар робита ба интихоби шаклҳои зарурии феъл вучуд доранд, ки омӯзиши онҳоро зарур 
мешуморем. 

Одатан инфинитв ва герундияро дар асоси он интихоб мекунанд, ки пеш аз онҳо чӣ меояд: 
- феъл 
- феъл + объект 
- сифат 
- пешоянд 
Номгӯи феълҳое мавҷуданд, ки баъд аз онҳо феълҳои минбаъда аз рӯи қоида қабулшуда 

бояд дар шакли инфитив ѐ дар шакли герундия гузошта шаванд. Номгӯи чунин феълҳоро аз худ 
намудан аз манфиат холӣ нест. 

Айниҳол қоидаҳои асосиро дида мебароем, ки ба онҳо инфинитив ѐ герундия итоат 
мекунанд. 

Дар забони англисӣ теъдоди муайяни феълҳое ҳастанд, ки баъди онҳо инфинитив бо 
ҳиссачаи to барои ишораи амали иловагӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Рӯйхати феълҳое, 
ки баъди онҳо инфинитив бо ҳиссачаи to истифода мегардад: 

want - хостан; 
need - ниѐз, эҳтиѐҷ доштан; 
plan - нақша (тарҳ) кашидан; 
decide - бартараф (ҳал) кардан, тасмим гирифтан; 
offer - пешниҳод (таклиф, пешкаш, арз, тақдим) кардан; 
hope - 1) умед доштан, умедвор будан, умед бастан; 2) эътимод (боварӣ) доштан, бовар 

кардан, дилпур шудан; 
promise - 1) ваъда (қавл) додан; 2) умед бахшидан; 
try - кӯшиш (озмоиш) кардан, кӯшидан, зӯр зада дидан, озмудан; 
forget - фаромӯш кардаи, аз хотир (аз ѐд) баровардан; 
learn - изучать омӯхтан, ѐд гирифтан; аз худ кардан; тадқиқ (таҳқиқ) кардан, омӯхтан; 
Бандаки would like ” хостан (рус. хотел бы) 
I promise to call you later. ” Ваъда медиҳам, ки ба шумо баъдтар занг мезанам. 
He forgot to call me. ” У фаромуш кард, ки ба ман занг занад. 
Инфинитив одатан дарҳол баъд аз феъл пайравӣ мекунад. Аммо зуд-зуд онҳоро 

пуркунанда, ки амал-хабар ба он нигаронида шудааст, ҷудо мекунад. 
I asked Mike to call me. ” Ман аз Майк хоҳиш кардам ба ман занг занад. 
Миѐни феъли asked ва инфинитиви to call пуркунанда (Mike) қарор дорад, ки амал ба он 

равона шудааст. 
Дар аксари ҳолатҳо баъди феълҳои зерин пуркунанда ишора карда мешавад: 
ask ” пурсидан, савол додан; 
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tell ” гуфтан, сухан рондан, гап задан; 
advice ” маслиҳат додан; 
expect ” интизор кашидан, мунтазир (маътал) шудан, нигарон (чашм дар роҳ) шудан; 

умедвор шудан, чашм доштан; 
persuade ” боварӣ ҳосил кунондан, бовар кунондан; розӣ кунондан, моил кардан; 
teach ” омӯхтан, хонондан, таълим (ѐд) додан; 
Инфинитив ва герундия дар забони англисӣ шаклҳои феъл ба шумор мераванд. 

Инфинитив мустақилона аз худ шакли номуайяни бешахси феълро мемонад (барои мисол, to 
read ” хондан). 

Герундия дар забони тоҷикӣ муодил надорад, аммо бо роҳи ҳамроҳ кардани охирчаспаки 
-ing (reading) ба шакли номуайяни феъл сохта мешавад. Интихоб ин ѐ он шакли феъл ҳангоми 
созмон додани ҷумлаҳо дар асоси якқатор нозукиҳо ва тобишҳо муайян карда мешавад, ва 
аксарияти қоидаҳои дахлдорро аз худ намудан зарур аст. 
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Аннотация 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИНФИНИТИВА И ГЕРУНДИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Данная статья посвящается одной из спорных и важных проблем современного 

английского языка ” инфинитиву и герундию. Эти безличные формы английских глаголов очень 
часто создают трудности для изучающих этот язык, в основном на первых уровнях. Эти 
трудности в основном проявляются в выборе между verb + ing или infinitive в разных ситуациях. 
Поэтому особое внимание стоит уделить разбору конкретных предложений, чтобы лучше 
запомнить, что с чем употребляется. 

Ключевые слова: инфинитив, герундий, современный, английский язык, неличная форма 
глагола, длительный, время, различие, сложное дополнение. 
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SOME FEATURES OF INFINITIVE AND GERUND IN ENGLISH 
The given article refers to one of the argumentative and vast problems of modern English 

language ” Infinitive and Gerund. These impersonal forms of the English verbs very often create 
difficulties to the learners of this language, mostly in the first levels. These difficulties mostly reflect 
themselves in choosing between veering and Infinitive in different situations. Special attention must be 
paid to exact sentences and examples to remember what is placed where. 

Keywords: infinitive, gerund modern, English language, non-finite form, verb, continuous, tense, 
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КОНЦЕПТ «ХЛЕБ/BREAD» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ, 

АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 
 

Концепт - это содержания представления, его смысловая наполненность в отвлечении от 
реально-языковой формы его выражения. Концепт представляет собой единицу речевого 
высказывания, логически смысловой компонент его семантической конструкции; характеризует 
акт понимания и его итог. Задача изложения сущности концепта остаѐтся востребованной для 
нынешней лингвистической науки. Система концептов образует картину мира, в которой 
отражается осознавайте человеком действительности. Человек живѐт не столько в мире 
предметов и пророческой, сколько в мире концептов, сделанных им для своих умственных, 
духовных и общественных надобностей. Обзором проблемного поля концептов и пониманием 
языковой картины мира занимается сравнительного юная ветвь научного познания 
когнитивная лингвистика. Концепт является одним из ключевых явлений в нынешней 
когнитивной лингвистике, и обширно применяется во многих гуманитарных науках.  

Национальный менталитет всякой лингвокультурной общности имеет свои особенности, 
которые отражаются в оглавлении и строении культурных концептов. Свойством выражать 
национальную специорику владеет всякая единица языка и культуры. Концепт культуры в 
рамках словесного знака и языка в совокупности предстаѐт (как явление) в своих обстоятельных 
формах-как образ, каким представление и как символ [2, 81]. В этом случае под концептом 
воспринимается не conceptus (условно переводимый  термином представление), а conceptum- 
зародыш, зернышко, из которого ‛произрастают в процессе коммуникации все эти 
обстоятельные формы его воплощения в действительности‛ [2, 81]. Как подчѐркивает В. В 
Колѐсов, изложение словарного материала по концептам национального менталитета - 
‚является твердо новой формой толкования слов: слово выступает материалом (материей) 
концепта наравне обстоятельной его формой в виде образа, представления и символа‛ [2, 156]. 
Концепт существует в коллективном сознании и опредмечивается в той либо другой языковой 
форме 

Термины как ‚концепт», «понятие», «значение», зачастую рассматриваются как 
эквиваленты. На противопоставлении этих 2-х терминов- ‚концепт‛ и ‚понятие‛ - основа 
доктрина нового семантического словаря Н.Ю. Шведовой. Как пишет автор: ‚концепт‛ - это 
обстоятельная сторона словесного знака (значение -одно либо некоторый комплекс ближайшей 
связанных значений), за которой стоит представление (т.е. идея фиксирующая значительные 
свойства реалий и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее умственной, 
духовной либо животрепещуще значимой физической сфере существования человека. Основа 
представления выдается логическим метод, а основа концепта проявляется в виде сублогических 
образований. Сфера проявлений концепта больше разнообразна и объѐмна во всех отношениях. 
Концепт имеет чувствительно-экспрессивную окраску, и таким образом, данный термин 
ассоциируется с различными представлениями, воображениями и умениями. В различие от 
представления, которое проходит через индивидуальное сознание, концепт требует 
комплексных средств выражения: эмоций симпатий, антипатий и изредка даже столкновений [3, 
115]. Взоры многих учѐных различаются в определении термина ‚концепт‛, и следственно в 
текущее время существует уйма дефиниций в лингвистике. В то же время когнитивная 
психология выделила концепт от представления, и следственно в текущее время данные 
термины чѐтко разграничены. 

Знаменито, что концепт выражается знаком. Оттуда и появляются вопросы: что первичен 
знак либо концепт? Имеет ли всякое слово свой концепт? Если у всякого слова имеется концепт 
то, тогда сколько концептов имеет многозначное слова? Согласно точке зрения учѐных, знак 
первичен по  отношению к концепту. Концепт по своей природе анализируется в контексте 
других явлений. Если слово реализует себя в контексте речи, то концепт проявляется в 
контексте культуры. Таким образом, концепт изучается на клише литературных произведений, 
идиом, на материале поговорок пословиц. Помимо того, не все слова, выражающие то либо 
иное явление, могут выступать в роли концепта. Изыскатели при постижении сущности 
концепта, особенно подмечают его принадлежность культуре человека. Из множества 
разновидных трактовок, учѐные выделили соотношения концепта к значению слова, три разных 
основных направления, по которым идѐт постижение данной загвоздки. 
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Степанов Ю.С. отличает что концепт это как бы сгусток культуры сознание человека; то, 
в виде чего культура входит ментальный мир человека. Второе направление научной мысли 
(Н.Д.Арутюнова, Т.В.Булычина, А.Д.Шмелѐв) предполагает, что семантика формирует 
концепт. Последователи третьего направления (Д.С.Лихачѐв, Е.С.Кубрякова) считают, что 
концепт не появляется не посредственно значения слова, а является итогом соударения значения 
национальным и личным навыком носителя языка. Осознание концепта  как ментального 
образования разрешает не только реконструировать ментальный мир носителя определѐнного 
языка, но и воссоздать его этнокультурный образ мира, потому как, развивая принцип Ю.С. 
Стенанова, концепты дозволено представить как так сказать ячейку культуры в ментальном 
мире человека. Общность концептов определѐнного языка представляет собой концептосферу 
данного языка, где ‚язык является некоторым концентратом культуры нации и еѐ воплощением 
в различных слоях населения вплоть до отдельной личности‛ [4, 8]. 

Для обзора концептосфер разных языков рациональных представляется обращение к 
ассоциативному эксперименту. По словам А.А. Леонтьева, ‚если нам необходимо обнаружить 
способ, с наибольшей объективностью дозволяющий вскрыть культурную специфику 
словарных единиц вскрыть те побочные, непринужденно не релевантные для общения 
семантические связи, которые имеет данное слово, его семантические ‚обертоны‛ - без 
сомнения, таким способом является ассоциативной эксперимент‛ [3].  

Ассоциативный эксперимент (АЭ) заключается в том, что испытуемому даѐтся слово- 
толчок и предлагается реагировать на него одним либо несколькими словами, сразу 
‚пришедшими в голову‛. Получаемое в итоге проведения эксперимента ассоциативное поле 
определѐнной слово- толчка - это не только фрагмент вербальной памяти человека, но и 
фрагмент концептосферы этноса, отражѐн носителя этнического языка и культуры. Как 
подчѐркивает А. А. Залевская ассоциативный эксперимент даѐт богатенький материал для 
межкультурных и междисциплинарных изысканий, разрешая выявить как "общечеловеческий" 
колляции свободных ассоциации, так и ту неповторимость, которую им даѐт та либо другая 
культура, [1]. В целях научного изыскания был проведѐн ассоциативный эксперимент с 
регистрации цепи результатов, в котором приняли участие русские, английские и заокеанские 
студенты в возрасте от 20 до 28 лет (в всякой группе по 50 человек). Испытуемым предлагалось 
реагировать на слово - толчок "хлеб/bread" таким числом результатов, которое они поспеют 
воспроизвести за 1 минуту (АЭ проводила Решке Н.А). Потому что были главны равные 
языковые вероятности, ассоциативный эксперимент проводился на родном языке студентов. 
Ассоциативные реакции на толчок "хлеб/bread", полученные в ходе провидения эксперимента с 
русскими, английскими и заокеанскими студентами, приведены ниже. 

Русские ассоциации English associations American associations 
каждому голова 12, еда, 
насущный 8, жизнь, труд, 
черный 6, соль 5, белый, 
ржаной, свежий, теплый 4, 
буханка, пища 3, булка,  

butter 20; food 15; water 5; 
loaf, bread bin 4; knife, 
money 3; eat, sandwich, 
staple, toast 2; black, board, 
cheese,  

water 15; butter 14; food, 
wheat 7; money 5; butter and 
bread 4; sustenance 3; 
French, white, wine, yummy 
2;  

Полученные ассоциативные реакции отличаются в исследуемых лингвокультурных 
группах. Между английскими и заокеанскими реакциями отслеживается некоторое сходство. У 
русских студентов самой частотной ассоциацией был фразеологизм «хлеб каждому голова» (12), 
у британцев и американцев - масло (20) и вода (15) соответственно. 

Концепт «хлеб» является больше важным для носителей русской культуры, в их языковом 
сознании закрепилось отношение к хлебу как к чему-то лидирующему, первостепенному, 
основополагающему. С хлебом связываются представления о жизни, труде, гостеприимстве 
(хлеб-соль). В представлении русских хлеб, раньше каждого, черный (у британцев и 
американцев - белый и французский), а потом теснее ржаной и белый. Хлебу помогают разные 
осязательные колляции: теплый, свежий, аппетитный, жгучий, мягкий, черствый, буханка, 
булка, каравай, хлеб является «нашим богатством» 

Рассматривая хлеб как базовый концепт, В.Синячкин подчѐркивает, ‚что на всѐм пространстве 
Евразии, во всех бытовавших на нѐм цивилизациях хлеб как всеобщее (абстрактное) представление пищи 
существовало у многих народов древности‛ [6, 33]. То его суждению, начинать разговор о нашем (то есть 
русском) столе нужно, финально, с хлеба, потому как без хлеба каждый стол, а исключительно русский, 
вообще невероятен. Ни один русский человек не сядет за стол без хлеба [6, 64]. 

Таджикская картина мира также в качестве одного из основных продуктов питания выбирает 
разнообразие лепѐшек домашнего приготовления и крайне богатенький выбор мучных изделии и блюд. В 
таджикской культуре концепт (нон) является важным для носителей культуры. Говоря (нон) сразу 
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появляются первые ассоциации: нони гандуми -пшеничная лепѐшка, нони гарм-жгучая лепѐшка, нони 
сиѐҳ-нону намак, нону об кардан-угостить, нон додан-кормить, дӯсти нони -неискренний друг, и так 
дальше. 

Исходя из этого, дозволено говорить о том, что концепт ‚хлеб‛ является ‚константой‛. Таких 
культур как русской, английской, заокеанской и таджикской, т.е. ‚концептом‛, присутствующим 
непрерывно, либо, по крайней мере, дюже длинное время как некоторый непрерывный тезис культуры. 

Таким образом, концепт выступает как посредник между словам и реальностью. Концепт 
представляет собой целый потенциал значения слова, при этом содержит целый комплекс ассоциативных 
воображений. Переосмысление соотношение концепта и значения слова дюже главно, потому что от 
этого зависит как определение предмета когнитивной лингвистики, так и разработка способов обзора 
семантики языка. Концепт-продукт когнитивного сознание человека, значение-продукт языкового 
сознания. Также, концепт ‚хлеб‛ выступает в роли объекта оценки: подлинный, отличный, всеобщий, 
цельный, дорог нам. 
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Аннотатсия 
КОНСЕПТИ «НОН» ДАР ШУУРИ ЗАБОНИИ НАМОЯНДАГОНИ ҶАМЪИЯТҲОИ ЗАБОНИИ 

ЗАБОНИИ РУС, АНГЛИС ВА АМРИКОӢ 

Дар ин мақола мафҳуми «нон» дар шуури забоншиносии намояндагони ҷомеаҳои забонӣ ва 

фарҳангии рус, англисӣ ва амрикоӣ таҳлил карда мешавад. Муаллиф қайд мекунад, ки системаи 
мафҳумҳо манзараи ҷаҳонро ташкил медиҳанд, ки дарки инсон аз воқеият дар он инъикос меѐбад. Дар 
мақола ҳамчунин гуфта мешавад, ки тафаккури миллии ҳар як ҷомеаи забонӣ дорои вижагиҳои хоси худ 

аст, ки дар мундариҷа ва сохтори мафҳумҳои фарҳангӣ инъикос меѐбанд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки 
мафҳуми «нон» як «довим» аст ва дар зеҳни инсон бо мафҳуми «нон/нон» аз замонҳои қадим тасаввурот 

дар бораи ғизо ва рӯзгор сахт алоқаманд буданд. 
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and structure of cultural concepts. The author comes to the conclusion that the concept of "bread" is a "constant" 
and in the mind of a person with the concept of "bread / bread" since ancient times, ideas about food and life are 
tightly connected. 

Keywords: linguistics, concept, bread, English, Russian, Tajik languages. 
Маълумот дар бораи муаллиф: Салиева Гулнора Абдухамидовна, магистранти соли якуми 

факултети забони англисии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї. 
Телефон: +992 917363688 

Роҳбари илмӣ: дотсент Каримов Ш. Б. 
Сведения об авторе: Салиева Гулнора Абдухамидовна, магистрантка первого курса факультета 

английского языка Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. 
Телефон: +992 917363688 

Научный руководитель: доцент Каримов Ш. Б. 
About the author: Salieva Gulnora Abdukhamidovna, the second-year specialty of English language, Tajik 

State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Теl.: +992 917363688 



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-56- 

Сатторов Шукрулло Толибҷонович, 

магистранти соли якуми факулети забони англисӣ 
 

ТАСНИФОТИ МУҚОИСАВИИ  

ҶУМЛАИ ПАЙРАВИ МУБТАДО ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Мубтадо ва хабар аъзоҳои асосӣ ва ташкилдиҳандаи ҷумла буда, аломатҳои асосии 
граматикии ҷумла маҳз дар он инъикос меѐбанд. Мубтадо аъзои асосии ҷумлаи дутаркиба ба 
шумор меравад. Хабар онро аз ягон ҷиҳат муайян мекунад. Хабар аз бобати маъво, шакл танҳо 
ба мубтадо вобаста буда, амалу ҳолат хусусияти мубтадоро, ки дар замони муайяне воқеъ 
гардида ба шахсу шумораи муайян тааллуқ дорад мефаҳмонад. Хабар дар натиҷаи бастагӣ ба 
мубтадо вазифаи худро пурра адо менамояд. Муносибати хабарӣ, ки хосияти зарури хоси ҷумла 
аст, дар муносибати ҳамдигарӣ предикативӣ оид ба амал, ҳодиса, ҳолат, вазъият ва аломат дар 
сиға замони муайян тасдиқ ѐ инкор мешавад [1, 56]. Мубтадои забони тоҷикӣ бештар дар шакли 
холис ифода мегардад. Аломати граматикии мубтадоро хабар ифода мекунад, ки бо шаклҳои 
тасрифии феъл ва ѐ ҳиссаҳои дигари нутқ ифода меѐбад. Дар муайян кардани сараъзоҳо дар 
ҷумлаҳои дутаркиба, ки бо исм ифода гаштаанду бандаки хабарӣ надоранд, ҷои калима аҳмият 
надорад. Дар ҷумлаи ‚Фарҳод- муҳандис‛ Фарҳод мубтадо, муҳандис хабар аст, вале дар 
ҷумлаи  ‚Муҳандис- Фарҳод‛ мубтадо муҳандис буда, Фарҳод хабар мебошад. Мубтадо 
предмети сухан мебошад, ки амал таъсиру ҳаракат ҳолату вазъият аломату хусусияте, ки хабари 
ҷумла ифода мекунад ба он нигаронидашудааст. Мубтадо аъзои мустақили ҷумла буда ба 
саволҳои кӣ киҳо, чӣ чиҳо ҷавоб мешавад. Исмҳои шахс ва ҷонишинҳои шахсӣ ба саволи кӣ 
киҳо дигар хели исмҳо ҷонишинҳо ба масдар ба саволи чӣ чӣҳо ҷавоб мешаванд. Дар забони 
аглиси it- мубтадои шаклӣ буда дар ҷумлаҳои англисӣ ҷузъи ҳатмии ҷумла мебошад, дар 
ҷумдаҳои бешахси англисӣ мубтадои шаклӣ, ки бо воситаи ҷонишини it- ифода ѐфтааст, 
истифода карда мешавад.  

Мубтадо дар ҷумлаҳои англисӣ ҷузъи ҳатмии ҷумла мебошад. Ҷонишини it ба сифати 
мубтадои шаклӣ дар ҷумлаҳои зерини бешахс истифода карда мешавадю Ҳангоми дар бораи 
ҳодисаҳои табиат маълумот дода; it is getting dark. it was warm spring day. Пеш аз феълҳое, ки 
вазъи ҳаворо ифода мекунанд: To rain, to snow to freeze ва ғайра. It is often snows in Fabruary. It 
has been raining science three oclock, ҳангоми ифодаи замон ва масофа It is early morning. It is five 
oclock. Ҳангоми махсусан қайд кардани яке аз аъзоҳои ҷумла он аъзоро дар аввали ҷумла дар 
байни  It is (was) ва that (who, whom) мегузарад. Масалан, агар дар ҷумлаи I met his sister in the 
park. Ман хоҳари ӯро дар боғ дидам, мубтадоро махсусан қайд кардан лозим бошад, яъне маҳз 
ман- на каси дигар хоҳари ӯро дидам, он гоҳ дар байни it was-и  that (who) гузошта мешавад.It 
was I that (who) met his sister in the park. Агар пуркунандаи  his sister-ро махсусан қайд кардан 
лозим бошад, яъне ман маҳз хоҳари ӯро, накаси дигарро вохурдам. Пас his sister-ро бояд байни 
it was ва that (whom) гузошт: It was his sister that (whom) I met in the park. Агар худи макони 
park-ро махсусан қайд кардам лозим бошад. Яъне хоҳари ӯро маҳз дар боғ диданд, пас in the 
park байни it was ва that монда мешавад: it was in the park that I met his sister. Дар вақти 
тарҷумаи ин ифода калима маҳз истифода бурда мешавад. Бо ѐрии ифодаи It is. that ин чунин 
ҷумлаи пайравро махсусан дар ҷумла алоҳида қайд кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат ҳангоми 
тарҷума чунин ҷумлаҳо калимаҳои танҳо истифода карда мешавад: I told him the news after hi 
had returned from London [5, 117]. It was after hi had retuned from London that I told him the news, 
ман ин хабарро ба ӯ пас аз Лондон баргаштанаш расондам танҳо пас аз Лондон баргаштанаш 
ин хабарро ба ӯ расондам. Ба тарҷумаи ин ифода дар ҳиссачаҳои инкории not ва пешоянди until 
ѐ till таваҷҷуҳ намоед: Hi did not recive a latter from than until (till) may. It was not until (till) may 
that we recived a latter from tham. She did not learn the truth until (till) she returned home. it was not 
until (till) she returned home that learned the truth. Ҷонишини one ҳар фард, ҳар кас (бо 
дарбаргирии гуянда) ба вазифаи мубтадо истифода карда мешавад: one should be cereful when 
crossing the road. One must always keep once word. Ба вазифаи ҷонишини thay- низ ба маънои 
одамон (ба ғайр аз гӯянда) истифода карда мешавад.Thay дар ин ҳолат бештар бо феъли to say 
истифода мегардад: 

Хабар дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хабар чунон, ки гуфта шуд,  яке аз сараъзоҳои 
ҷумла буда амал, ҳолату вазъият ва аломатеро ифода  менамояд, ки ба предмети сухан- мубтадо 
нигаронида шудааст. Дигар аъзоҳои ҷумла (ҳол, пуркунанда ва муаянкунанда таркиби хабар) 
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[4, 65]. Хабар тобеъ гашта, ба воситаи он ба мубтадо муносибат пайдо мекунад. Феъл ва номи 
хабар дар ҷумла нисбат ба мубтадо чунин маъноро мефаҳмонад: амалеро мефаҳмонад, ки аз 
тарафи мубтадо иҷро шудааст, мубтадои ини гуна ҷумла асосан аз исмҳои ҷондор ва 
амалкунанда ташкил мегардад: Аскарони сурх аз Кӯлоб баромаданд, ба Кангурт расиданд. 

Дар дами дари хонаи калони ҳавлии дарун модарарӯс аз сари домод тангаву тилло пошид ман 
ба аломати тасдиқ сар ҷунбондам ҳавои сабуки буруни чорбоғҳои инҷо занги дили касро мерабояд. 
Амалеро мефаҳмонад, ки мубтадо қабул кардаст. Дар дигар тарафҳои ҳавлии дарун анбор, ошхона, 
танурхона ва ҳузумхона барин иморатҳои иловагии даркорӣ бино ѐфта буданд. Атроф алакай дар 
зери пардаи торики монда буд. Боғ аз хандаву гапзании мардум пур гардида буд. Аломатеро 
мефаҳмонад, ки ба мубтадои ҷумла нигаронида шудааст. Мубтадои ингуна ҷумлаҳо аксар бе 
муайянкунандаи сифатӣ меояд, чунон ки муайянкунандаи сифатӣ дар вазифаи хабар воқеъ мешавад. 
Рӯяш мисли кулчаи ширмоли сурху сафед мешавад, абрувонаш сиѐҳу дароз, чашмонаш хумор ва 
дилкаш. Алочаи қаршӣ алотарини алочаҳост. Дар забони англисӣ хабар (predicate) сараъзои 
ҷумлаест, ки дар бораи он чи кор кардани мубтадо хабар медиҳад. Хабар ба саволҳои what does the 
subject do? Мубтадо чи кор мекунад? What is done to the subject? Ба мубтадо чи рух медиҳад? ва what 
is it like? Ин чи гуна аст? Ин чи гуна аст? What is it? Ин чист? Who is it? Ин кист? Хабарҳо аз рӯи 
сохташон  сода (the simple predicate) ва таркиби (compound Predicate) мешаванд. Хабарҳои таркиби 
дар навбати худ ду намуд мешаванд. Таркибҳои номӣ ва таркибҳои хабарӣ: He learns French (хабари 
сода). My father is a doctor (Хабари таркибии номӣ). I must go there at once. Хабари сода ба воситаи 
феъл дар шакли шахсӣ дар замон, тарз ва сиғаи муайян ифода мегардад: She works at a factory. He is 
reading. Мубтадаву хабар ва роҳои ифода гардидани онҳо дар забонҳои муқоисашаванда ифодаи 
мубтадо дар ҷумла ба вазифаи мубтадо ҳамагуна калимаҳое, ки предметро ҳамеша ифода мекунанд 
ва амалу ҳолат ва ѐ аломати хабар аз рӯи шахсу шумора ва замон ба ӯ равона шудааст, омада 
метавонад.Аз ин рӯ ҳамаи хелҳои исм, ҷонишинҳо ва масдар, инчунин калимаҳои дигар, ки 
хусусияти предмети пайдо кардаанд, ба вазифаи мубтадо омада метавонад. Исмҳои хос ва ҷинси 
ифодакунандаи шахси нисбат ба дигар гурӯҳи исмҳо хело серистифодаанд Хона бо кашидаву  
сӯзаниҳо ороста, дар тоқчаҳо мискӯза ва зарфҳоичинӣ, дар таҳмон, то худи шифт, кӯрпаҳои 
рангоранг. The crew were standing on deck [2, 70]. The family were sitting round the table. Дар забони 
тоҷикӣ агар мубтадо калимаи мардум бошад, дар бисѐр маврид хабар дар шакли ҷамъ меояд, дар 
шакли танҳо омадани хабари ин гуна мубтадоҳо серистеъмол нест: Мардуми ин ҷойҳо аз санг- нон 
мeрӯѐнанд. Албата мардум ба пешво як-як чиз доданд.. Баъд аз ин ҳодиса мардум моро дар раѐн бад 
медидагӣ шуданд. Ин чунин дар забони англисӣ як қатор калимаҳое вуҷуд дорад, ки аз онҳо шакли 
ҷамъ сохта намешавад, чунки худи сохти онҳо дар шакли ҷамъ ифода ѐфтаанд: news-ахбор, phisics- 
физика, statistics статистика. Агар дар ҷумла онҳо ба вазифаи мубтадо оянд, хабар одатан дар шакли 
танҳо ифода мешавад [3, 150]: contents-мазмун, мундариҷа ва амсоли инҳо дар ҷумла ба вазифаи 
мубтадо ояд, хабар дар шакли ҷамъ ифода мешавад: his clothes were making their last stand in favour 
of the conventions. Ифодаи хабар дар ҷумла аз ҳиссаҳои нутқ, фуъл чунон, ки дар боло қайд шуд, 
бештар ба вазифаи хабар истифода мешавад, чунки фуъд ягона ҳиссаи нутқест, ки амал ҳаракат ва 
ҳолати мубтадоро дар замони муфйян нишон медиҳад. Ҳангоми ба вазифаи хабар омадани исм, 
сифат, шумора, ҷонишин, сифати фуълӣ, масдар ва дигар ҳиссаҳои нутқ (баробари истифодаашон 
дар шакли холис) барои ифодаи категорияи граматикии ахбор, шахсу шумора ва замону сиға ба 
онҳо фeълҳои ѐридиҳанда ва бандакҳои хабарӣ илова мегардад [1, 273]. Ба вазифаи хабар як калима, 
ду ва зиѐда калимаҳое, ки як воҳиди морфологианд, ҳамчун таркибҳо ибораҳои фразеологӣ  дар 
алоҳидагӣ омада метавонанд. Аз ин рӯ, хабарҳои феълӣ ба се гурӯҳ сода, таркибӣ ва пайваст ҷудо 
мешавад: Хабарҳои феълии сода бо калимаҳои алоҳида ифода мешаванд, ки бандакҳои хабарӣ, аз 
ҷумла аст-ро метавонад қабул кунад: Монанди ин коркун боз 10 нафари дигар ҳаст. Лекин дар ақл 
ва ҷасорат ин аз онҳо пеш аст Дар инҷо касби вазнини ӯ гунаҳгор аст. Шахси девона зирак ва нокор 
аст Ифодаи ин гуна хабарҳои феълии садои забони тоҷикӣ аз забони англисӣ аз руи сохтор 
фарқкунадҳам, вале ба воситаи феъли to be-am, is ва areдар ҷумла меоянд, вале бар хилофи забони 
тоҷикӣ дар забони англисӣ ин гуна калимаҳои алоҳида бо бандакҳои хабарӣ ифода намешавад, бо 
истиснои замони ҳозираи номуайяни, ки феъл дар шахси сеюми танҳо бандаки-s ва англисӣ-es 
мегирад [5, 27]. Дар забони тоҷикӣ ҳолатеро вохӯрдан мумкин аст, ки калимаи ‚аст‛ бо феълҳои 
асоси ѐ дигар калимаҳо ҳамроҳ шуда, як калимаро ташкил медиҳад, ин танҳо хоси забони тоҷикист 
ва ин чунин дар забони тоҷикӣ дар баъзе мавридҳо калимаи мазкур ба ҳодисаи эллипсис дучор 
мешавад, ки аз мазмуни матн онро барқарор кардан мумкин аст. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Американский вариант восходит к английскому языку поселенцев, основавших в XVII в. 
первые английские колонии в Вирджинии и Новой Англии. Различительные признаки 
американского варианта частично обусловлены сохранением в речи американцев реликтовых 
черт в области фонетики, грамматики и лексики, а также собственными инновациями. В XIX-
XX вв. эти различительные элементы стали нормативными, а английский язык в Америке 
приобрел статус равноправного варианта английского языка [5, 83]. 

Как известно, в Англии наличие единой диалектной базы литературного языка 
обеспечивает значительно более высокую степень унификации его произносительных норм. Так 
называемое ‚южноанглийское‛ или ‚общепринятое произношение‛ (Received Pronunciation или 
RP) весьма широко распространено среди образованного населения всей страны и, в отличие от 
территориальных диалектов, не имеет местной окраски. 

Литературное произношение BE (British English) детально описано в научной и учебно-
методической литературе. Между тем вопрос о стандарте американского произношения 
значительно менее изучен. Тот факт, что в Америке отсутствует единый произносительный 
стандарт, базирующийся, как это имеет место в Англии, на каком-либо местном типе 
произношения, достаточно хорошо известен [4, 28]. 

Существенным фонетическим отличием в британском варианте английского языка В.В. 
Ощепкова называет множество интонационных моделей. Так, в американском варианте 
присутствует практически одна ровная шкала и нисходящий тон. Эта интонационная модель 
определяет и всю звуковую структуру американского варианта. В британском варианте 
английского языка, напротив, много особенности, прежде всего, нисходяҳих и восходящих 
ступенчатых и скользящих шкал. Вышесказанное относится и к тонам. Иногда акцент выдает не 
произнесение звука, а темпоральные характеристики, такие как удлинение или укорочение 
звука, что и выдает в говорящем иностранца [1, 51]. 

Рассмотрим некоторые произносительные отличия американского варианта английского 
языка от британского. 

В американском английском звук [æ] вместо [a:] произносится в таких словах, как ask [æsk], 
dance [dæns], path [pæθ]. 

Звуки [כ] и [כ:] произносятся еще с меньшим округлением губ и четким оттенком [a:], слова 
cot и caught звучат как [ka:t] [1, 52]. 

В американском английском t очень часто произносится как слабо артикулируемый звук 
[d], например, в словах: later [leidə], writer [raidə]. Таким образом, слова writer и rider могут 
звучать совершенно одинаково. 

Звук [h] часто выпадает в тех случаях, когда находится в безударном слоге, но 
произносится в ударных слогах. 

Например: an historical novel [ən is’torical nзuvl]; I saw him [ai ‘sכ: im], но history [‘histri], him 
[him]. 

Сочетание ile например, fragile - английский вариант: [frædзail], американский вариант: [-
dзil] 

Следующие слова произносятся различными способами в английском и американском 
вариантах: 

 

 
британский американский 

advertisement [æd'vз:tismənt] [ædvз:'taismənt] 

clerk [kla:k] [kl :k] 

either ['aiðə] ['iðə] 

neither ['naiðə] ['niðə] 

forehead ['forid] ['forhed] 

erase [i'reiz] [i'reis] 
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В американском варианте английского языка существует тенденция к четкому 
произнесению отдельных слов в таких словах, как voluntarily, в то время как британцы 
‚проглатывают‛ слоги в таких словах [1, 52]. 

Американская интонация диктует связывание слов и произношение, в то же время, 
показывает настроение и кратко обозначает значение. 

Для американской речи характерны ровное направление движения тона, более 
ритмизованная мелодика, приводящая к убыстрению темпа произношения (что в русской 
речевой традиции воспринимается как небрежность со стороны говорящего). Наблюдается 
более четкая выделенность ударных слогов за счет нисходящего тона. 

Одна из главных особенностей американской интонации ” ее ступенчатость. Американцы 
удлиняют гласные звуки и ставят их на две разные ступени вместо одной [6, 3-5] 

Наиболее заметные различия между американской и британской интонацией в 
неэмфатических утверждениях и вопросах обнаруживаются не в конечном, завершающем 
контуре, несущем основную смысловую нагрузку, а в предшествующем ему мелодическом ходе. 
При этом различия носят не смысловой, а экспрессивно-стилистический характер [4, 82]. 

Фонологическая макросистема американского варианта литературного английского 
языка распадается на микросистемы восточноанглийского, восточно-центрального, юго-
восточного и среднезападного ареалов [5, 83]. 

По мнению Аллана Меткэлфа, в американском английском насчитывается 270 млн. 
диалектов [9, 7]. Самые распространенные ” северный и южный. Менее распространен западный 
диалект. 

Несмотря на бытующее мнение о постепенном стирании диалектных различий в 
современном американском английском, южные диалекты приобретают все более яркие черты, 
отличающие их от других американских диалектов и являющиеся их своеобразной визитной 
карточкой. Южные диалекты ” это не только самые известные и наиболее широко обсуждаемые 
разновидности американского английского, но и оказывающие огромное влияние на всю 
культуру Америки в силу того, что именно их ассоциируют с английским, свойственным афро-
американскому населению США. Более того, американский английский зародился именно на 
юге, в штате Виржиния, где обосновались первые колонии англо-говорящих поселенцев. 
Традиционно считается, что речь южан звучит более мягко, доброжелательно, но в то же время 
менее культурно и утонченно [2, 1]. 

Исследователи выделяют следующие особенности южного диалекта: в штате Калифорния 
ing-овые окончания [iŋ] заменяются на een [i:n]. Например, thinking [θiŋki:n], going [gзui:n], 
camping [kæmpi:n]. 

В Филадельфии местные жители произносят very [vзri] вместо vary [veri], а merry [meri] 
звучит как myrray [m٨rei] [9]. 

Рассмотрим другие фонологические особенности южного диалекта американского 
варианта английского языка. 

Дифтонг [ai] произносится как долгий [a:]: I’m fine звучит как [a:m fa:n] 
nice white rice ” как [na:s wa:t ra:s], соответственно ‚ try, time, tire, hide, size‛ ” [tra:, ta:m, 

ta:r, ha:d, sa:z] и т.д. Интересно отметить, что произношение южного [a:] отличается от 
американского звука в слове ‚father‛,являясь звуком более заднего ряда. 

Многие американцы имеют тенденцию произносить долгий гласный [u:] как [i:]. Это 
происходит повсеместно, но на юге проявляется ярче всего. Например, гласный в слове ‘who‛ 
звучит так же, как в слове ‚tree‛.Соответственно, звучание ‛true blue‛ напоминает ‚tree blee‛. 
Один из американских исследователей диалектов, Эрик Томас, считает, что в регионе, 
включающем штаты Миссисипи, Алабаму, Джорджию, Южную Каролину, Теннеси, Кентукки, 
Западную Виржинию и запад Виржинии, подобный звук произносится в конце, как гласный 
высокого подъема (‚treey bleey‛ вместо ‚tree blee‛). Остальная часть страны произносит его как 
‚treew bleew‛. 

В конце слов ‚y‛ звучит как краткий гласный [i] у южан и как долгий [i:] у северян. 
Например, в таких словах как carefully, happy, elementary. 

Одной из самых ярких отличительных черт американских диалектов является присутствие 
или отсутствие звука ‚r‛ после гласных. Представители большей части юга, как и жители Новой 
Англии и Нью-Йорка, этот звук не произносят, в отличие от остального населения США. 
Например, ‚far‛ произносятся как [fa:], harm как [ha:m], bird как [bз:d] и т. д. [2, 2]. 

Также отмечается использование палатализованных аллофонов [k] и [g] в таких словах как 
car, garden, а также употребление gwine вместо going [5, 83]. 
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Согласный звук [r] здесь не произносится, как и в Восточной Новой Англии. Жители 
новой Англии, района США, включающим штаты Массачусетс, Вермонт, Рой Айленд, 
Коннектикут, Нью-гемпшир, переняли потерю [r] в словах [8, 343]. 

Автор книги ‚How we talk‛ Аллан Меткэлф приводит пример со словом card. В Нью-
Йорском диалекте оно звучит как [ka:hd] [9, 82]. 

В словах, оканчивающихся на звук ‚r‛ данный согласный превращается в ‚uh‛ и 
произносится, соответственно, four [fowh]. Исключением вышеуказанного фонетического 
правила являются слова, начинающиеся с гласного звука. В этом случае ‚r‛ сохраняется: ear of 
corn [iər כf kכ:hn]. 

В целом, в Нью-Йорке отмечается следующая тенденция, чем образованнее и успешнее 
человек, тем он больше прилагает усилия, чтобы избавиться от своего родного произношения. 
Кроме того, люди стараются приблизить свою родную речь к речи остальной части населения 
континента, в особенности к калифорнийскому стандарту. Он считается эталоном 
американского произношения на телевидении и радио, в различных музыкальных программах и 
развлекательных мероприятиях. Остановимся на основной фонетической особенности 
названного диалекта. Так, в словах не принято произносить ‚t‛. К примеру, предлог about 
звучит в Калифорнии как [ə'bau]. В большинстве штатов Америки ‚h‛ не оглушается при 
произношении human [hju:mən]. В Нью-Йорке и на острове Лонг-Айленд данная фонетическая 
особенность не наблюдается. Обычно названный звук не произносят [1, 53]. 

На американском варианте английского языка говорит примерно в 2 раза больше человек, 
чем на какой-либо разновидности английского языка и в 4 раза больше человек, чем на 
британском английском [3]. Английский язык в США представляет собой один из 
национальных вариантов английского языка. Ему присуща вся та сумма признаков, которые 
характеризуют национальный язык как социолингвистическую категорию. Для языковой 
ситуации в англоязычных странах характерно то, что англичане, американцы, канадцы, 
австралийцы хотя и склонны порой преувеличивать языковые различия между используемыми 
ими вариантами английского языка, вместе с тем ощущают свою принадлежность к единой 
языковой общности. То, что английский язык в США является вариантом английского языка, а 
не отдельным языком, находит свое отражение как в объективной, так и в субъективной 
стороне языковой ситуации. 

Таким образом, американское произношение становится все более популярным. 
Экономические связи страны и межнациональные контакты способствуют распространению 
американского английского. Изучение произносительной стороны данного языка позволит 
избежать неточностей в процессе межкультурной коммуникации и обеспечит полное понимание 
сообщаемого. 
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Аннотатсия 

 
ХУСУСИЯТҲОИ ФОНЕТИКИИ ГУНАИ АМРИКОИИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 

 
Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои талаффузи гунаи забони англисии америкоӣ мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор гирифта шудааст. Муаллиф тавонист фарқиятҳои фонетикии байни 
забони англисии бритониѐӣ ва амрикоиро таҳлил кунад. Инчунин аз ҷониби муаллиф диққати 
махсус ба хусусиятњои асосии интонатсияи забони англисии амрикоӣ дода шудааст. Дар мақола 
мисолҳое оварда шудаанд, ки фарқиятҳои фонетикиро тавсиф мекунанд. 

 

Калидвожаҳо: забони англисӣ, фонетика, забони англисии америкоӣ, интонатсия 
 

 
Annotation 

 
PHONETIC FEATURES OF THE AMERICAN VARIANT OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 
This article is dedicated to the features of American pronunciation. The author was able to 

analyze the phonetic differences between British and American English. The author pays special 
attention to the main characteristics of American intonation. The article also provides examples that 
characterize phonetic differences. 
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Султонбии Саидасрор, 
магистранти соли дуюми факультети забони англисї 

 
ЉУМЛА ВА МАВЌЕИ ОН ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 
Љумла воњиди асосии синтаксис мебошад. Калимаву ибора дар љумла ба њам алоќаманд 

мешаванд ва онњо мањз дар дохили љумла омўхта мешаванд. Љумла ва љумласозї дар синтаксис 
љои асосиро ишѓол менамояд. Иљрои вазифаи асосии забон таъмини мубодилаи афкор ба 
воситаи љумла имконпазир мегардад ва ахбор мањз дар љумла ва ба воситаи љумла ба амал 
меояд. Ба туфайли пайвастшавии калимаю иборањо хелњои гуногуни љумла ташкил  мешавад. 

Забони адабии англисӣ ќонунњои хоси адабие дорад, ки барои сохтани љумлањои гуногун 
заминаи асосї ба шумор меравад. Аломатњои асосии љумла, сохти љумлањои сода, тарзи тафсил 
ѐфтани љумлањои сода, Таснифоти љумлањои сода аз љињати оњангу мазмун ва сохт, тарзи 
ташаккули љумлањои мураккаб ва воситањои граматикии онњо, вазифа ва маќоми љумлањои 
содаи таркиби љумлањои муракаб ва муродифоти онњо аз муњимтарин масъалањои синтаксис 
мебошад [6, 77]. 

Љумлаи мураккаб воњиди олиташакули синтаксис аст, ки аз ду ва зиѐда љумлањои сода 
ташкил ѐфта, дорои ягонагии маъно, сохт ва интонация мебошад. Љумлањои мураккаб низ 
монанди љумлањои сода воситаи ахбор буда, барои ташкил додан, фода намудан ва фањмидани 
фикр хизмат мекунад, ба њастии реалї чи гунна муносибат доштани ояндаро нишон медињад. 
Аммо љумлаи мураккаб идроки мураккабтари њастї, тасаввуроту робитањои мураккабтари 
байни њодисањои онро ифода мукунад ва табиист, ки интишору истифодаи он ба даврањои 
нисбатан интишорѐфтаи љамъият, забон ва тафаккури инсон вобаста аст. 

Бояд тазакур дод, ки ќонун ва ќоидањои граматикї аз сайри таърихи инкишофи худи 
забон ба миѐн омада, дар даврањои дурру дарози таърихї ташакул меѐбад ва дар амалияи забон 
нутќи онњоеро, ки бо ин забон мубодилаи афкор мекунанд, ба тартибу низом медарорад. 
Донистан ва риояи ќонуну ќоидањои граматикии забон дар навиштор ва гуфтор дараљи омўзиш 
ва савияи забондонии шахсро баланд бардошта, барои ифодаи дуруст ва пурраи фикр мусоидат 
њам менамояд, фањмиши матлабро осон мегардонад ва нињоят ба такмили забони адабї ва 
баланд шудани маданият хизмат мерасонад. 

Яке аз забоншиносони машњури даниягї Отто Есперсон дар як ќатор пажўњишоти худ дар 
атрофии омўзиши масъалањои забоншиносии умўми ва хусусан ба масъалаи таърих, назарияи 
забони англисї ва граматикаи он назари андеша намудааст. Мањз, ў забонро ба бахшњои сарфу 
нањв људо намуда, тафовуту шабоњати онњоро муфассал шарњ дода аст [5, 94]. 

Категорияи модалиятро як хоси љумла меноманд, вай муносибати мундариљаи љумларо 
нисбат ба воќеият ифода менамояд. Модалияти љумла ба воситаи шаклњои сиѓаи феъл, тартиби 
калима ва интонация ифода мешавад. Дар ифодаи модалияти субъективї њамчунин таркибњои 
махсус, такрорњо, калимањои модалї, туфайлї, нидо истифода мешавад. 

Категорияи модалияти љумла ба категорияи сиѓаву замон алоќаманд аст, маънии 
синтаксисии замон дар љумла зоњир мешавад, љумлањои ѓайрифеълї њатто, љумлањои унвонї ба 
замон далолат мекунад [1, 15]. 

Ифодаи замон дар љумлањои дутаркибаи номї ба туфайли феълњои ѐридињанда 
имконпазир мегардад ва дар дигар мавридњо онњо асосан замони њозираи синтаксисиро далолат 
мекунад. Категорияи предикативият ба категорияњои модалият, замон ва шахс алоќа дошта, 
мансуби њама гуна љумла мебошад. 

Дар ташкили таркибњои синтаксисї њар як воњиди забон сањми муайяне дорад. Калима 
дар таркиби љумла мувофиќи маънои луѓавї ва грамматикиаш иштирок менамояд. Ин маънои 
калима ба пайваст шудани калимањо ва ќонунияти ташкили ибора ва љумла имконияти луѓавию 
грамматики фароњам меорад [2, 188]. 

Маънои ибора натиљаи муносибати љузъњои таркибии он ба шумор меравад. Ин 
муносибат дар љумла бо таъсири омилњои ахбор метавонад мураккабтар гардид ва таѓїир 
пазирад. Маъноиљумла аз муносибати њиссањои таркиби он ба амал меояд. Аз њаминљињат 
предикативият маънои грамматикии њама гунна љумла мебошад.  

Дар илми забоншиносиї муносибати байни љумла ва муњокима бањснок мебошад. Муњокима 
яке аз шаклњои тафаккур аст, ки вай алоќа, муносибати предметњо ва нишонањои онњоро тавасути 
тасдиќ ѐ инкор инъикос мекунанд. Дар муњокима њамеша ба предмет хос будан ѐ набудани аломате, 
Хосият тасдиќ ѐ инкор карда мешавад. Муњокима аз ин рў њамеша субъект ва предикат дорад. 
Субъукт- ин предметест, ки буд ѐ набуданаш тасдиќ карда мешавад. Предикет- ин аломат хосияти 
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даркшудаи субъект аст. Дар муњокима ин аломат (хосият) ба субъукт мансуб ѐ бегона дониста 
мешавад. Аз ин рў, њар як муњокима фаќат дар асоси љумла арзи вуљуд карда мешавад. Бинобар он 
њар як муњокима љумла аст. Вале, ба ќавлї А.И. Смирницкий, њар як љумла муњокима нест, зеро дар 
муњокима танњо хосияти ягон предмет тасдиќ ѐ инкор карда мешавад, вале дар љумла танњо хосияти 
ягон предмет тасдиќ ѐ инкор карда мешавад, балки гуянда мусоњибаро ба иљрои коре водор месозад, 
то таљрибаи худро дар хусуси байни предметњои воќеият зоњир кунад ѐ худ гуянда мусоњиб чизеро 
пурсида гирад ва ѓайра [4, 200]. 

Аз њамин нуќтаи назар дар забон натанњо љумлаи хабарї ( њикочгї), балки саволї ва амрї 
мешавад. Муњокима бошад, савол ва амриро истсно мекунад. Аз ин рў љумлањои саволи ва амриро 
зуњуроти овозии муњокима њисобидан мумкин аст. 

Бинобар он моњияти муњокима ва љумла мусови нестанд. Бар зами он дар муњокима 
мављудияти субъект ва предикет њатмист. Њамин буд, ки баъзе забоншиносон ќаблан љумла ва 
муњокимаро як дониста дар љумла низ њатми будани субъект (мубтадо) ва предикет (хабар) талќин 
мекарданд. Њоло он, ки дар љумла мављудияти муптадо ва хабар њамеша шарта ва зарури аст. Дар 
ин бора љумлањои яктаркиба хуб шањодат медињад. 

And from there? How do I know. Something about this leg. Poor bloody jld farmer, old dump. Read. 
(O.Jesperson) [5, 123]. 

Дар инљо ѓайр аз як љумлаи комил «How do I know» се љумлаи дигар танњо як таркиба доранд. 
Иќрор бояд шуд, ки дар забон љумлањои яктаркиба хеле каманд. Бо вуљуди он амали 
истифодашудани љумлањои яктаркиба аз он шањодад, медињад дар байни љумла ва муњокима 
тафовути муайне мављуд аст. 
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Аннотация 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЕГО МЕСТО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Данная статья посвещается предложению как основной единице синтаксиса. Слово и фразы 
связаные в предложении, и они изучаются внутри предложения. Предложения и фразы играют 
ключевую роль в синтаксисе. Основная задача языка ” обеспечить обмен идеями посредством 
предложений, а информация происходит в предложениях и посредством предложений. Различные 
типы предложений образуются благодаря сочетания слов и словосочетаний. 

Ключевые слова: слово, предложение, язык, слово, фраза, односложное, двухсложное, 
подлежащее, сказуемое, составное предложение. 
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магистрантка первого года обучения факультета английского языка 

 
КОНЦЕПТ "СТРАХ- FEAR" В ЕГО ЯЗЫКОВОМ  

И РЕЧЕВОМ, ИНТОНАЦИОННОМ И СЕМАНТИЧЕСКОМ ВЫРАЖЕНИИ 
 
В понимании феномена страха мы сталкиваемся с альтернативным значением его как сложного 

чувственно психологического состояния. Согласно любому установлению нужно крупная пробная 
основа, что стала причиной этого, то что в современной психологической науке сформировалась 
конкретная концепция исследования страха, что содержит научные тенденции, подходы, концепции, 
характеризующие особенности появления также протекания страха [4, 4]. 

Страх, ярость, гнев - такие эмоции увеличивают насыщенность неустойчивых действий, 
приводят к наилучшему развитию мозга также сопротивляемость организма увеличиваются 
перегрузкам и инфекциям.  

Резидентами психофизиологического тенденции страх рассматривается как эмоция, что 
возбуждается стремительным повышением нейронной деятельнаости. В соответствии с 
исследованной К.И.Изардом теории "дифференциальных эмоций", есть три типа эмоций, 
которые связаны с повышениям интенсивности: 

- удивление-испуг; 
- страх-ужас; 
- интерес-возбуждение; [1, 34]. 
Урожденная также полученная разделение данных три эмоций подготавливает человека к 

каждому внушительному, внезапному увеличению стимуляции. Более внезапный и 
стремительный увеличение в насыщенности нейронной стимуляции активизирует удивление-
испуг. Незначительное расширение данного состояния приводит к страху или даже в ужасу, в 
связи с продолжительности либо необычности стимуляции, также с личных отличительных черт 
восприятия и мышления личности. Как неизвестные стимулы не воспринимаются, когда 
наименее резкое и внезапное повышение стимуляции ведет к возбуждению или к интересу. 

Результаты изучений, проделанных К.Е.Изардом, выявили, то что интенсивный страх 
согласно мощи протекания никак не способен выдержать сравнение с десяти базовых эмоций. 
Угроза жизни возникает при большой интенсивности страха и переживание этой эмоций вредно 
для человека. Эта эмоция мобилизует энергию на преодоление опасности, когда страх 
парализует за исключением частных случаев [2, 122]. 

Грей и Боулби полагают, что конкретную значимость в активации страха играет не 
только избирательная активность рецепторных органов, но и уровень стимуляции. В эмоциях 
страха, испуга и интереса ” возбуждения, они определили что существует отчасти 
перекрывающие элементы. В основе всего этого Д.И. Изард создает заключение, то что 
всхожесть нейрофизиологических элементов дает возможность каждой эмоции являться 
активатором страха. 

В работе Я.Рейковского "Экспериментальная психология эмоций" изображены перемены, 
которые на физиологическом уровне под воздействием страха совершаются в организме. 
Особенности изменений которые им установлены: 

- мощи сердечных уменьшений, увеличение частоты сердцебиения, сужения кровеносных 
сосудов, в органах абдоминальный полости, расширения сосудов конечностей, увеличения 
кровавого давления, расширения венечных сосудов; 

- снижение тонуса мускул желудочно-кишечного тракта, остановки работы пептических 
желез, торможения действий пищеварения и отделения; 

- расширение зрачков глаза, напряжѐнность мышц, которые обеспечивают моторную 
реакцию; 

- усиление потоотделения; 
- усиление секреторной функции медуллярного элемента надпочечников, в следствии чего 

же возрастает число адреналина в крови, что порождает повышение сердечной работы, 
торможения перистальтики, форсирование возможности крови к свертыванию, повышения 
охватываемого глюкоза в крови.  

Геллхорн в своих изучениях определил, то что при присутствие детонаторной форме 
страха (синдром страха-гнева по Изарду) прослеживается беспокойство, активность, 
симпатичные взаимодействия; при тормозной форме (синдром страха-страдания) - 
гипоактивность, беспомощность, парасимпатические взаимодействия [1, 55]. 
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В следствии изучения процесса воздействии страха на вегетативную концепцию Е. 
Геллхорн прибыл к заключению о том что присутствие воздействии на человека раздражителей, 
которые активизируют страх, (вне зависимости с осознанности их) симпатичная нервозная 
концепция организма воодушевит зоны, за которые несет ответственность, в преoдоление 
верoятно угрoжающих фактoров. 

Как известно, с целью агентов психoфизиологическогo тенденции свойственно тoлковать 
системa страха из позиций популярных физиологических действий. При таком раскладе 
специфические особенности дифференцированных психологических волнению отступают на 
второй план. На первый план выставляется общебиологическая значимость страха. У 
представителей эмоционального тенденции в исследовании феномена страха не имеется 
общепризнанного понимание факторов и механизма страха. Таким образом, В.К Вилюнас 
подмечает, то что обобщающей концепции страха до тех пор не основано; о том, что 
отсутствует общепризнанного осмысления, свидетельствуют, в частности, те определения 
страха, которые мы обретаем в отечественных и зарубежных работах в заключительное период. 
Так, в словаре "Психология" ратифицируется, то что "страх - эмоция, которые появляется в 
моментах опасности биологическому либо существованию индивида также нацеленная в ресурс 
реальной или кажущийся опасности". Писатель книги "Психология личности" Н.И. Рейнвальд 
считает, то что "необходимость в самосохранении способен в связи с факторов проявиться в 
безучастно оборонной чувства - страхе". В работе Р.М. Грановска " Элементы практической 
психологии" дает согласие с этим, то что наиболее "мощной отрицательной впечатлением 
считается страх, что обусловливается как предвкушение также предвидение провала 
присутствие исполнении воздействия, что обязано являться осуществлено в сведений условиях". 
А. И. Захаров в работе "Неврозы у детей и подростков" подразумевает страха как "аффектное 
заостренное восприятие угрозы для жизни, самочувствие и благополучия человека" [4, 27]. 

Беспокойность - непростая сочетание аффектов и аффектных структур, что считается 
фоновой для эмоции страха. Многие ученые в основном считают, причинами страха опасность, 
угрозу, любой, какой бы то ни было потенциальный ущерб как физического, так и 
психологического, характера. 

Одним из вариантов тревожного расстройства это паническое нападение ” это 
неожиданно появляющееся положение интенсивно переживаемой тревоги, что сопутствуется 
соматическими также психологическими признаками и ощущением стабильной опасности. 
Паническое нападение доходит апогея в протяжение нескольких минут также непрекращается в 
среднем 20-30 минут. Но ее продолжительность способен изменять как в одну, так и в другую 
сторону. 

Вызовет ли то или иное событие страх или тревогу, зависит от контекста, в котором оно 
происходит, от индивидуальных отличий в темпераменте, от особенностей восприятия и мышления, 
от характера склонностей, от опыта и возраста индивида. Почти все традиционно выделяют 
врожденные и приобретенные причины страха, лишь по-разному их называя, как, например, 
биологические и социальные, естественные и производные от них стимулы страха [3, 14]. 

Грей считает, что страх вызывает событие, если оно не происходит в ожидаемом месте или 
в ожидаемое время, или же, напротив, в данном месте или на данный момент является 
неожиданной. Это и есть событие, которое срывает наши планы, или не отвечает нашим 
ожиданием. 

Согласно Изарду страх бывает предметный и беспредметный, то есть вызванный 
объектом или человеком и не связанный с чем-то конкретным.  

Определяющий фактор страха согласно Изарду - это наружные действия и движения.  
Как указано выше, существуют врожденные и приобретенные детерминанты. К. Грей 

определил что, врожденные детерминанты делятся на четыре категорий: 
- интенсивность - к этой категории относятся страдание, звучание, освещение, 

неожиданные и неприятные, улавливаемые как вредоносные и т.п., в связи с личных 
отличительных особенностей субъекта и ситуации; 

- новизна - к этой категории относятся неизвестные лица и объекты; 
- выбранные эволюцией сигналы угрозы ” водные глубины, высота, и все, что неминуемо 

ведет к гибели относятся к этой категории; 
- сигналы опасности, произведенные в социальном взаимодействии, например, ярость или 

угроза человека, что принимается, как наиболее сильная от субъекта [1, 247]. 
Естественные, цивилизованные детерминанты страха имеют все шансы являться итогом 

"воспитания‛. Это зафиксированные в обществе табу, социальные нормы, суеверия и нормы морали. 
Боулби выделяет такие стимулы страха: 

- неизвестность;  
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- внезапное приближение; 
- внезапное изменение стимула; 
- высота; 
- боль [1, 316]. 
Это то, на что мы реагируем страхом, тревогой, обеспокоенностью сразу, не задумываясь. C 

этим страхом бороться тяжелее всего, на него возможно влияние лишь с помощью волевых усилий, 
поскольку он не поддается рационализации и интеллектуальному анализу 

Стимулы, производные от естественных: 
- темнота, это производное от одиночества и неизвестности противоположное яркость; 
- животные, производные от внезапного приближения; 
- незнакомые предметы и люди, то есть производные от неизвестности; 
Страх несознателен перед этим стимулам, но мы его иногда стремимся объяснить и устранить 

с помощью самореализации и конпенсации. 
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ИФОДА БО ИСТИФОДАИ ВОҲИДҲОИ ОҲАНГӢ, ЗАБОНӢ ВА НУТҚӢ 
Дар байни эҳсосоти асосии шуури ҷамъиятии англисзабон эҳсоси "тарс" дар яке аз ҷойҳои 
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карда шудаанд. 
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Темурзода Комилаи Курбоналӣ, 
магистранти соли якуми факултети забони англисї 

 

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ КОНСЕПТИ “ГУРБА / CAT” ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА 

АНГЛИСӢ (ДАР АСОСИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ) 
 

Забоншиносон забонро бо тарзҳои гуногун, аз ҷумла як гурӯҳ забонро бо тафаккур, 
гурӯҳи дигар бошад, онро бо фаъолияти руҳӣ, бо соҳаҳои иҷтимоӣ, бо ҳодисаҳои табиат, бо 
системаи аломатҳо маънидод кардаанд. Аз ин бармеояд, ки вобаста ба фаъолиятҳои 
гуногунҷабҳаи одамон ва худи ҷамъият забон ҳодисаи хеле мураккаб мебошад.  

Забон ин системаи калимаҳо ва аломатҳое мебошад, ки инсонҳо онро барои ифодаи фикр 
ва ҳиссиѐтҳояшон истифода мебаранд. Забонро мо вақте истифода мебарем, ки барои ифодаи 
фикри худ ниѐз дорем. Калимаҳоро инсонҳо аз хурдсолӣ истифода намуда, онҳоро дар 
хотираашон нигоҳ медоранд ва дубора дар лаҳзаи лозимӣ коркард менамоянд. Ба ақидаи В. И. 
Ленин ‚Забон воситаи муҳимтарини алоқаи байни одамон мебошад‛. Карл Маркс ва Фридрих 
Энгел чунин зикр кардаанд: ‚...Забон амалан барои шахсони дигар ва танҳо ба туфайли ҳамин 
барои ман чун ҳақиқати шуур вуҷуд дорад‛ [4, 135]. Пас аз ин ҷо бармеояд, ки забон ҳодиаи 
ҷамъиятӣ буда, вуҷуд дорад ва муайян карда мешавад. Яъне дар вақти муайян кардани табиат 
ва моҳияти забон муносибати гӯяндагони он, табақаҳои иҷтимоӣ ва умуман ҷамъият, нисбат ба 
забон дар давраҳои гуногуни тараққиѐти он бояд ба назар гирифта шавад.  

Фарҳанг - ин натиҷаи фаъолияти дуру дарози инсон дар дарозои таърих мебошад. 
Муҳиммияти донишҳои фарҳангӣ рӯз то рӯз меафзояд. Инсоният дар тӯли зиндагии таърихии 
худ дарк намуд, ки донистани арзишҳои фарҳангӣ, бахусус донистани тамаддуни аҷдодони 
гузаштаи худ, барои ҳар як шахс зарур мебошад. 

Истилоҳи фарҳанг аз решаи калимаи лотинии “cultus” баъдтар “cultura” сарчашма 
мегирад, ки маънои шудгор кардан, рӯѐнидан, сабзонидан ва парвариш караданро дорад. Бар 
ақидаи Берияев Н. А. ‚Фарҳанг ин хотираи таърихии халқ мебошад‛ [1, 96].  

Алоқаи забон бо фарҳанг хеле гуногун ва васеъ мебошад. Забоншиносон ва нависандагон 
алоқаи байни забон ва фарҳангро гуногун шарҳ медиҳанд. Масалан, забоншиносони амрикоӣ 
забонро ҷузъи фарҳанг мешуморанд. Забоншиносони Шуравӣ бошад, забонро шакли ифодаи 
фарҳанг шуморидаанд. Забон ва фарҳанг дар алоҳидагӣ бе якдигар вуҷуд дошта наметавонанд. 
Бархе олимони ҷомеашинос бар он ақидаанд, ки агар забон вуҷуд надошта бошад, вуҷуд 
доштани фарҳанг имконнопазир аст. Забоншиноси англис Броун Ҳ. Доуглас (Brown.H Douglas) 
ин ҳардуро чунин шарҳ медиҳад: ‚Забон як қисми фарҳанг ва фарҳанг як қисми забон аст. Ин 
ҳарду ба якдигар ба таври мураккаб ва печдарпеч алоқаманданд, ки кас наметавонад онҳоро бе 
гум кардани муҳиммияти яке аз онҳо ҷудо созад‛. Бердяев Н.А. чунин мешуморад, ки ‚фарҳанг 
хотираи халқ аст. Забон бошад тавассути кори кумулиятивии фарҳанг онро ҳифз намуда 
мусоҳибаи наслҳои натанҳо гузаштаро бо ҳозира, балки ҳозираро бо оянда таъмин менамояд‛ 
[1, 96]. Аз ин рӯ, яке аз машҳуртарин ва серистеъмолтарин усули омӯзиши фарҳанг ин дар асоси 
забон омӯхтани он мебошад. 

Воҳидҳои фразеологӣ ин ифодаҳои рехатаю устувори забон мебошанд, ки одатан маънои 
маҷозиро соҳибанд. Воҳидҳои фразеологӣ дорои тобишҳои миллӣ буда, на ҳама вақт тарҷумаашон 
ба забони дигар мувофиқ меояд. ‚Воҳидҳои фразеологӣ дунѐи хурди махсус буда, ҳам аз расму 
оинҳои одобу руфтор ва ҳам аз тафаккури солим иборат мебошанд, ки дар панду ҳикматҳои 
мухтасар инъикос ѐфта, аз насли гузашта ба насли оянда мерос гузошта мешаванд‛ [2, 37]. Урфу 
одат, анъана ва расму оини ҳар як миллат дар воҳидҳои фразеологии он инъикос меѐбад. 

Дар ин маҳола мо консепти ‚cat-гурба‛-ро дар асоси воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ муқоиса менамоем. 

Дар ‚Фарҳанги тафcирии забони тоҷикӣ‛ гурба чунин шарҳ дода шудааст: ‚ҷонвари 
маъруф аз ҷинси ширхӯрҳои даранда, пишак. Фарҳанги забони тоҷикӣ консепти "гурба"-ро 
чунин баѐн намудааст: "ҷонвари хонагии ширхор аз гурӯҳи паланг, шер ва гайраҳо: пишак". 
Луғоти имлои забони адабии тоҷикӣ гурбаро ба гурӯҳи ҳайвоноти хонагӣ дохил карда, бачаи 
онро гурбача нишон додааст.  

Дар ‚Ғиѐс-ул-луғот‛ чунин мафҳумҳо бо калимаи гурба шакл гирифтааст: Гурбагун 
(маккор, ҳиллигар ва муҳил), гурбаи мушкин (навъе аз гурбаи саҳроӣ, ки ба арабӣ забод гӯянд 
(ба фатҳи зои муъҷама ва бои муҳҳавада) ва баѐнаш дар забод гузашт), гурбабед (навъе аз 
ҳафтдаҳ анвои бед) [3, 192]. 
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"Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary " " консепти "саt"- гурбаро чунин шарҳ 
додааст: 1 a small animal that is related to lions and tigers and that is often kept by people as a pet 
(ҳайвоне, ки ба оилаи шеру палагон алоқаманд аст ва одатан мардум онро ҳамчун ҳайвони 
хонагӣ нигоҳ медоранд). 2. А lion, tiger, leopard, or similar wild animal (шер, паланг, леопард ѐ ба 
ҳамин монанд ҳайвони ваҳшӣ). 3. a man (мард, ҷавон). 4. А: a carnivorous mammal (Felis catus) 
long domesticated as a pet and for catching rats and mice (ҳайвони гӯштхӯру ширхӯре, ки хело боз 
бо мақсади доштани мушу каламушҳо хонагӣ карда шудааст). 5. А malicious woman (зани баду 
бахил). 6. A player or devotee of jazz (навозанда ѐ фидоии ҷаз). 

Oxford Advanced Learner's Dictionary шарҳи гурбаро чунин баѐн кардааст: 1) a small animal 
with soft fur that people often keep as a pet(ҳайвони хурд бо пашми мулоим, ки одатан одамон 
онро ҳамчун ҳайвони хонагӣ нигоҳ медоранд). 2) А wild animal of the cat family (ҳайвони ваҳшӣ 
аз оилаи гурбашаклон). 

English Persian Dictionary гурбаро бо талаффузи на "æ" (э) балки ҳамчун ‚а‛ -и кӯтоҳ " 
яъне cat [ˈkat] нишон дода, маънои онро чунин баѐн карадааст" гурба, гурбаи хонагӣ, 
гурбамонанд. 

Бараъкси ин дар English Tajik Dictionary гурба бо талаффузи "æ" (э) кӯтоҳ яъне cat [kæ] 
гурба, пишак оварда шудааст. 

Дар Фарҳанги мухтасари мавзуии англисӣ ба тоҷикӣ гурба ба гурӯҳи ҳайвоноти хонагӣ 
дохил карда шуда, бачаи онро kitten яъне гурбача ном бурдаанд. 

Oxford Theaurus Dictionary (Луғати синонимҳо) синонимҳои гуногуни гурбаро додааст: cat 
( гурба), kitten (гурбача) tomcat ( гурбаи нарина), moggy (informal), (пишак, ғайрирасмӣ), pussy 
(informal) (пишак, ғайрирасмӣ), tabby (гурба, пишак аслан хонагӣ ва серпашм). 

Аз рӯйи муқоисаи дар боло намуда маълум гашт, ки консепти "cat" "гурба" дар шарҳи 
фарҳангҳои тоҷикӣ ва англисӣ дорои маъноҳои умумӣ ва хос мебошад. 

Бояд қайд кард, ки дар ҳар ду забон ҳам консепти гурба ба ғайр аз маънои луғавӣ дорои 
маъно маҷозӣ низ мебошад. Дар адабиѐти бадеии халқҳои тоҷику англис мафҳуми гурба ҳам ба 
маънои аслӣ ва ҳам дар таркиби ибораҳои маҷозӣ ба таври васеъ корбурд шудааст. Барои 
исботи гуфтаҳои боло консепти гурбаро дар воҳидҳои фразеологии забонҳои муқоисашаванда 
дида мебароем. 

Гурба барин газида (лесида) калон кардан [6, 141] (маънои аслии воҳиди фразеологии мазкур 
касеро бо эҳтиѐт, гамхорӣ, меҳру муҳаббат парварида ба воя расонидан аст) масалан: 

1.Падару модар ӯро гурба барин газида калон кардаанд. Худашон гурусна, аммо вайро сер 
кардаанд, худашон луч, вале ӯро пӯшонидаанд (Р. Ҷалил “Одамони ҷовид” қ.1).  

2. Хола ин духтарашонро гурба барин лесида калон кард (Ҳ. Карим “Ҳикояҳо”). 
Гурба шондан ѐ шона кардан [5, 293]. а. (фиреб хӯрдан ѐ ба чизе фирефта шудан). 
Ба ҳасрат ҷавонӣ ба ту боз н-ояд, 
Чаро жож хоҳӣ, чаро гурба шонӣ? (Носири Хусрав) 
б. (ҳилла кардан, фирефтан макр ба кор бурдан). 
Чун дид хирадманд рӯи коре, 
Хира накунад гурбаро ба шона. (Носири Хусрав) 
Гурба аз бағал афкандан [5, 293]. (тарки ҳиллаву фиреб кардан). 
Гарчи палагонро гулу бифшурд чархи шерхӯ, 
Пеши саги даргоҳи ӯ гурба биафканд аз багал. (Фалакї) 
Let the cat out of the bag (таҳтуллафзӣ: гурбаро аз ҷузвдон раҳо кардан) (киноя аз нохост чизеро 

ошкор кардан, сиреро нохост фош кардан). 
We planned a surprise party for you but Marry let the cat out of the bag. (Мо барои шумо 

шабнишиние чун армуғон ба накша гирифта будем, аммо Мерри хамаашро ошкор кард). 
Curiosity killed the cat (таҳтуллафзӣ: кунҷкобӣ гурбаро куштааст), ( киноя аз он ки биѐр савол 

надеҳ ва биѐр кунҷкобӣ накун зеро кунҷкобӣ шахсро ба мушкилӣ гирифтор мекунад). 
Why do you want to go to the city tomorrow? Curiosity killed the cat. ( Барои чӣ шумо мехоҳед 

пагоҳ ба шахр равед? Кунҷкобӣ гурбаро куштааст. (Яъне бисѐр савол надеҳ). 
Fat cat (таҳтуллафзӣ: гурбаи фарбеҳ) (киноя аз шахси баладпояву сарватманд). 
These days it seems as though the fat cats do better and better but the workers do worse worse. 

(Имрӯзҳо чунин ба назар мерасад, ки гуѐ зиндагии гурбаҳои фарбеҳ беҳтару беҳтар ва аз мардуми 
коркар бадтару бадтар шуда истодааст). 

Дар "Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ" мафҳумҳои "гурбавор" (мисли гурба, 
гурбамонанд, гурбасон) ва"гурбагӣ" (маҷ. гурбавор рафтор кардан) оварда шудааст. Гурбавор 
барои ифодаи тасвирии шакли зоҳирии шахс истифода бурда мешавад, гурбагӣ бошад ҳамчун 
фразеологизм ба маънои мисли гурба рафтор кардан истифода бурда мешавад. 
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Мисол: "Гурбагун" гурбасон монанди гурба ба маънои маҷозиаш киноя аз шахси маккор, 
ҳиллагар ва фиребанда аст [5, 294]. 

Аз ин гурбагун хок то чанд- чанд 
Ба шери тавон карданаш гургбанд. (Низомї) 
Дар забони англисӣ калимаи ‚catlike‛ истифода мегардад, ки пурра бо калимаҳои" 

гурбавор ва гурбагӣ"- и забони тоҷикӣ эквивалент аст. 
Catlike (гурбавор, гурбагӣ) дар забони англисӣ дар ду шакл: сифат ва зарф истифода 

мешавад. Мисол:  
Crocodiles usually have a catlike movement while they hunt (Тимсоҳҳо одатан дар вақти 

шикор ҳаракати гурбагӣ доранд). 
Ҳамин тавр, таҳлили муқоисавӣ нишон дод, ки консепти "саt" "гурба" дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ дорои хусусиятҳои ҳам ба якдигар монанд ва ҳам аз якдигар фарқкунанда 
мебошад. Масалан, баъзе ибораҳое ҳастанд, ки дар забони тоҷикӣ ба маънои аслӣ истифода 
бурда мешаванд, аммо дар забони англисӣ дорои маъноҳои маҷозианд. Бинобар ин, дар вақти 
муқоиса бояд ба ҷиҳатҳои фарҳангии воҳидҳои фразеологӣ диққати калон дод. 
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Аннотация 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА КОШКА В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ (НА ОСНОВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ) 
В статье проводится сравнение концепта «Кот» в обоих языках на основе фразеологизмов. Хотя 

слово «кошка» на обоих языках ассоциируется с домашним животным, фразеологические единицы 
раскрывают его скрытое значение. Слово «кошка» как фразеологизм продуктивно употребляется в обоих 
языках. Фразеологические единицы, построенные со словом «Кот», иногда могут быть синонимами, а 
иногда антонимами друг другу по смыслу, и это можно увидеть на примерах, приведенных в статье. 
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Ҷумахонова Ёсуман, 
магистранти соли якуми факултети забони англисӣ 

 
ИБОРА ВА НАМУДҲОИ ОН ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

 
Забон яке аз воситаи муҳимтарини иртиботи байни одамон мансуб ѐфта, ҳамвора 

вазифаҳои мушаххаси худро дар ҷомеа ба сомон мерасонад. Чун дигар низомҳои маъмул, забон 
ҳам низоми хоси худ ва ду ҷабҳаи аслиро соҳиб аст. Нахуст, он аз вохидҳои гуногун мисли 
фонема, морфема, калима ва баъдан аз сохтор ѐ таркиб иборат мебошад. Дар зери мафҳуми 
«сохтори забон» мо унсурҳои дохилии он ва истимоъи онҳоро дар раванди муоширати нутқ 
мефаҳмем. Тавассути таҳлил, баррасӣ ва муқоисаи забонҳои ҷудогона, мо зуд дарѐфт менамоем, 
ки дар бештари забонҳо аломатҳо ѐ вижагиҳои монанд ҷой доранд.  

Яке аз забоншиносони намоѐни рус Бодуэн де Куртенэ дар ин росто бамаврид қайд 
намудааст: «Мо забонҳоро қатъи назар аз хешигариашон ва иртиботи таърихиашон комилан 
метавонем муқоиса намоем. Мо ҳамеша дар забонҳое, ки аз нигоҳи таърихӣ ва ҷуғрофӣ ба ҳам 
бегона ҳастанд вижагиҳои якранг, тағйиротҳои якранг ва раванди таърихӣ ва ба куллӣ 
дигаршавии якрангро дарѐфт менамоем». 

Ибора, ҷумлаи содда ва ҷумлаи мураккаб воҳидҳои муҳимтарини навии ҳар як забони 
муқоисашаванда ба шумор мераванд. Ду ва ѐ зиѐда калимаҳои мустақилмаъное , ки бо хам тобеъ буда 
як мафҳуми мураккабро ифода мекунанд, ибора номида мешавад. Дар инчо якчанд мисолҳоро дида 
мебароем. Мисол: субҳи босафо, асари нависанда, шахси софдил, аз китоб хондан ин суханҳо, чор 
тараф ва ғайра. Ҳамаи ҳиссахои мустақили нутқ дар ташкили ибора иштирок мекунанд. Ба хелҳо чудо 
шудани ибора ба ҷузъи асосӣ вобаста аст, чунки ҷузъи асоси тобеъкунанда буда, ҷузъи тобеъшаванда 
онро эзоҳ медихад. Дар ибора як калима тобеъ аст ва дигаре ҷузъи асосӣ ба ҳисоб меравад. Савол 
ҳамеша дар калимае меафтад, ки он калима калимаи асосӣ ба ҳисоб меравад: китоби хуб, бинои 
мактаб, аз кор баргаштан, бехтарин талабаҳо, духтари зебо, марди қадбаланд, дастони моҳир ва 
ғайрахо. Агар дар ибора калимаи асоси феъл бошад, калимаи тобеъ ба он ба воситаи пешоянду 
пасояндҳо ѐ ба тартиби калима алоқаманд мешавад: ба мактаб рафтан, иншо навиштан ва ғайраҳо. 
Калима воҳиди махсуси наҳв набошад ҳам, вазифаи худро маҳз дар таркиби ибора ва ҷумла иҷро 
менамояд, вай дар ташкили воҳидҳои махсуси наҳв фаъолона иштирок менамояд. Калимаи мустақил 
мувофиқи имконияти луғавию грамматикии дигар калимаҳоро ба худ тобеъ менамояд ва ба онҳо 
тобеъ мешавад ва ба ин восита таркибҳои нањвиро созмон медиҳад. Калима шаклҳои гуногун 
дорад, ки дар ташкили ҳамаи воҳидҳо ва категорияҳои нав иштирок менамоянд. 

Ибора дар ҳарду забон ҳам аз ду ва ѐ зиѐда калимаи мустақилмаъно бо роҳи алоқаи тобеъ 
ташкил меѐбад. Ибора дар таркиби ҷумла ба тағйирот дучор мешавад, вале ин тағйирот асосан дар 
доираи шакли калимаи асосӣ воқеъ мегардад. Аз ин тағйирот маънои ибора тағйир намеѐбад, 
муносибати синтаксисии он низ тағйир намеѐбад. Масалан, ибораи падарро дидан дар шаклҳои 
гуногун: падарро дидам, падарро дид, падарро дидӣ,падарро дидем, падарро дидет,падарро диданд 
ва амсоли инҳо калимаи асосӣ тағйир ѐфта бошад ҳам, маънои граммматикии он тағйир намеѐбад. 
Дар ҷумла ибора ҳамчун материалист ифода мешавад. Аз ин сабаб, ибора мисли калима танҳо ба 
воситаи ҷумла ба системаи воситаҳои коммуникативии забон дохил мешавад. Ибора ба монанди 
калима ба гурӯҳи воситаҳои номинативии забон дохил шуда, муносибати байни предмету ҳодиса ва 
аломату амалро мефаҳмонад. Ибора баръакси калима мафҳуми ба қисмҳо ҷудошавандаро ифода 
менамояд. Ҷузъҳои ибора дар шакли калима воқеъ мешаванд, ки ҳар кадоми онҳо дорои аломатҳои 
грамматикии калима мебошанд. Ин мустақилияти грамматикӣ имконият медиҳад, ки дар байни 
ҷузъҳои ибора дигар калимаҳои эзоҳдиҳанда дохил шаванд. Инчунин абстрактсияи калима аз 
абстрактсияи ибора хеле баланд аст. Аз ин ру ибораҳо ба ду гуруҳи калон ҷудо мешаванд: 
иборҳои озод ва ибораҳои рехта. Ибораҳои озодро ибораҳои синтаксисӣ меноманд ва ибораҳои 
рехтаро ибораҳои фразеологӣ меноманд. Ибораҳои озод мавзуи тадқиқи синтаксис буда, 
ибораҳои рехта мавзуи фразеологӣ ба ҳисоб мераванд. Ибораҳои фразеологӣ аз ибораҳои озод 
бо хусусияти ретагӣ ва ҷудонашавандагӣ фарқ мекунанд. Ибораҳое, ки дар ҳар ду ҷузъашон 
симои ҷондоранд, маънои маъҷозӣ гирифтан метавонанд. Масалан ибораҳои хари Маҳмуд, 
гови Аҳмад, ва монанди инҳо ғайр аз соҳиб будан, ба маънои аслӣ дорои маъно маъҷозӣ низ 
мебошанд.Яъне дар онҳо исми хос, ба исмитбеъкунандаи худ, ки номиҳайвонҳои гуногунро 
ифода мекунанд, нисбат дода мешавад. Варианти ин ибораҳо ибораҳои Маҳмуди хар, Аҳади 
гов ба шумор меравад. 
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Вижагиҳо ва тафовути ибора дар ҳарду забони муқоисашаванда гуногун ба ҳисоб рафта, 
бисѐр масъалаҳоро дар бар мегирад, ки дар як таҳқиқ ба таври кушоду васеъ ҳал кардани онҳо 
аз имкон берун аст. Хусусан алоҳида омӯхтани маънои ибораҳо; аниқтар тадқиқ кардани 
воситаҳои муайянкунандаи маънои онҳо; ба таври муфассал таъин кардани мавқеи ибораҳо дар 
жанру услубҳои гуногуни ду забон; пурратар тадқиқ кардани ҳодисаҳои ин ба ибора табдил 
додани дигар ҳиссаҳои нутқ ва муносибати онҳо; чуқуртар омўхтани вазифаҳои услубии 
ибораҳо ва монанди инҳо ҳоло ҳам мунтазири тадқиққарор доранд. 

Чӣ тавре, ки қайд кардем ибораҳо дар забонхои англиси ва тоҷикӣ ба амсоли noun phrases -
ибораҳои исмӣ, дили модар-the heart of mоther, дарахти зардолу-the apricot tree, adjective phrases - 

ибораҳои сифатӣ, духтари зебо- the beautiful girl,ҷавони нозук-the tender young,numeral phrases-
ибораҳои шуморагӣ, соли 1917-the 1917 year, рӯзи бистум-twenty days, роҳи сеюм-the third 

way,pronoun phrases-ибораҳои ҷонишинӣ, хонаи мо-our home, марҳамати шумо-you are wellcome, 
фармони ӯ-his order, verb phrases - ибораҳои феълӣ фурсати рафтан-the time going , ѐрони рафта, 
ғайрати гап задан, ҷавонии гузашта-the passing younger.For example: He is standing near a wall-Вай 
дар наздикии девор истодааст. Ибораҳои исмӣ дар навбати худ бо дигар ҳиссаҳои номии нутқ 
аз он ҷумла бо худи исм, сифат,шумора, ҷонишин омада, ибораҳои исмӣ бо исм, ибораҳои исмӣ 
бо сифат, ибораҳои исмӣ бо шумора, ибораҳои исмӣ бо ҷонишинро ташкил медиҳанд. 
Ҳамчунин ибораҳои исмӣ бо сифати феълӣ ва масдар якҷоя омада, ибораҳои исмӣ бо сифати 
феълӣ, ибораҳои исмӣбо масдарро месозанд. Ибораҳои сифатӣ аслан бо пешояндҳо омада, 
ибораҳои сифатии пешояндӣ ва ибораҳои сифатӣ бо пешояндҳои номиро ташкил медиҳанд. 

Ибораҳои ҷонишинӣ ва феълӣ намудҳо ва зернамудҳои хоси худро ба мисли ибораҳои 
исмӣ, сифатӣ ва шуморагӣ надоранд. Вале ибораҳои феълӣ серистифодатарин ибораҳои 
синтаксисӣ мебошанд ва як гурӯҳи исмҳо бо феъл бо роҳи ҳамроҳшавӣ тобеъанд. 

Гурӯҳи калони ибораҳоро дар забони тоҷикӣ ибораҳои исмӣ ва ибораҳои сифатӣ ташкил 
медиҳад, лекин дар забони англисӣ бошад, ибораҳои исмӣ гурӯҳи калони ибораҳоро ташкил 
медиҳаду халос. Ибораҳое, ки аз исм ва сифатҳои ифодакунадаи ранг ташкил ѐфтаанд, хосияти 
предметро аз ҳар ҷиҳат ифода мекунанд. 

а) аз ҷиҳати аломати зоҳирӣ: Доруи сиѐҳро ба бачае,ки халаашро халонда истода буд, 
додам ки ба халоҷо бурда партояд (Ҳаким Карим). Кулоҳи сабз ба сар карда буданд ” Зи 
шабнам чеҳраро тарҳ карда буданд (Турсунзода). Силос хӯрокӣ бобаракат аст, хӯроки 
модаговҳо ҳамин, то алафи кабуд мерасад ( Тоҷикистонӣ Советӣ). 

б) аз ҷиҳати хислати ботинӣ. Ба шумо маълум аст, ки аз шаҳру саҳро ба пеши шайх 
муридони соддадил бисѐр меоянд (Айнӣ). 

в) аз ҷиҳати ҳолат. Чашмони беҷояш саросемавор ҳама ҷоро такопу мекарданд (Ҳаким 
Карим). 

г) аз ҷиҳати ҳаҷму андоза. Кӯчаҳои тангу тораш, ки дар рӯзи равшан ҳам он қадар банур 
набуданд, шабҳо айнан монанди гӯри торик мешуданд (Деҳотӣ). 

Хулоса, қайд кардан ба маврид аст, ки сухан асосан дар бораи масоили ибора, намудҳои 
он ва хусусиятҳои сохтори грамматикии он, дар қиѐс ба ибораҳои харду забон яъне забони 
тоҷикӣ ва забони англисӣ, мақсади истифодаи ибораҳо, хелҳои онҳо аз ҷиҳати грамматикию 
услубӣ ва умуман сохти ибораҳо меравад. 

Хусусияти ибораҳо дар харду забон мухталиф буда, бисѐр муаммоҳоро дар бар мегирад, 
ки дар як макола ба таври кушоду васеъ ҳал кардани онҳо аз имкон берун аст. Хусусан алоҳида 
омӯхтани маънои ибораҳо; жарфтар тадқиқкардани воситаҳои муайянкунандаи маънои онҳо; 
ба таври муфассал таъин кардани мавқеи ибораҳо дар жанру услубҳои гуногуни ду забон; 
пурратар тахқиқкардани ҳодисаҳои ин ба ибора табдил додани дигар ҳиссаҳои нутқ ва 
муносибати онҳо; чуқуртар омўхтани вазифаҳои услубии ибораҳо ва монанди инҳо ҳоло ҳам 
мунтазири тадқиққарор доранд.Ҳоло бошад аз гуфтаҳои боло ба чунин хулоса меоем 
ки,намудҳои гуногуни ибораҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавҷуд меошанд.Чунончи дар 
забони тоҷикӣ ибораҳо аз рӯйи ҳиссаҳои нутқ ҷудо мешаванд. Мисол: ибораҳои ҷонишинӣ, 
ибораҳои феъли, ибораҳои сифатӣ, ибораҳои феъли, ибораҳои исмӣ ва дигар намуди ибораҳо. 
Бо мо метавонем ин намуди ибораҳоро дар забони англисӣ низ дида бароем. Доир ба ибора, 
намудҳои он ва тарзи истифода бурдани ибораҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ фикру 
ақидаҳои олимон бисѐр зиѐд аст. Инчунини дигар ҷилди дуюми китоби граммматикаи забони 
адабии ҳозираи тоҷик доир ба ибора ва намудҳои ибора маълумоти бештаре ҷамъовари карда 
шудааст. 
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ҳисоб гирифтани хусусиятҳои забони модарӣ. 
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Ҷунаева Шабнам Улмасовна, 
магистранти соли якуми факултети забони англисӣ 

 
СИФАТ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Дар солњои Њокимияти Шуравї аз тарафи забоншиносон монография, маќолањо ва 

китобњои таълимии зиѐде нашр шудаанд, ки онњо категория ва соњањои гуногуни забонро дар бар 
мегиранд ва хусусиятњои онро равшан мекунанд. Бо вуљуди њамаи ин гуфтањо лозим аст, ки як 
ќатор масъалањои забони њозираи адабии тољик ва забони муосири англисї тадќиќи амиќу даќиќ 
ва љамъбасти илмии худро алалхусус дар муќоиса байни ду забон њам забони тољикї ва њам 
забони англисї муњтољ аст. Махсусан, дар нимаи дуюми асри бист ва солњои охир маќолаву 
асарњои зиѐде ба табъ расидаанд, ки дар муайян намудани хусусиятњои савтї, грамматикию 
лексикї ва лексикографии калимасозї дар сифатњо сањми босазо гузоштаанд. Масалан, дар ќисми 
якуми китоби «Забони адабии њозираи тољик», ки бахшњои лексикология, фонетика ва 
морфологияро дар бар гирифта, соли 1973 зери тањрири профессор Б.Ниѐзмуњаммадов ба табъ 
расидааст, дар бораи сифат хусусиятњои маъноию морфологї ва роњњои сифатсозї маълумотњои 
амиќу даќиќ дода шудааст. Баъдтар, аниќтараш соли 1988 аз љониби забоншиносон Њалимов С. 
ва Шукурова К. китоби «Забони њозираи тољик-Њиссањои номии нутќ» ба табъ расид, ки дар ин 
ќариб ба пуррагї њама фикру аќидањои профессор Б. Ниѐзмуњаммадов љой дода шудаанд. Дар 
рафти тадќиќотњо оиди корамон ба мо маълум гардид, ки Шукурова К. яке аз шогирдони 
доктори илми филологї, профессор Ниѐзмуњаммадов буда, кори номзадияшро зери роњбарии ин 
шахсияти маъруф дар мавзуи «Сифатњои аслї дар забони адабии њозираи тољик» ба анљом 
расонида, дар ин кор дар бораи сифат ва дигар хусусиятњои он маълумоти мукаммалтар дода 
шудааст. Зимни тадќиќи хусусиятњои морфологии сифат муњаќќиќон дар робита ба мавќеи 
роњњои калимасозї, ба таври хеле мухтасар маълумот додаанд. Ин аст, ки як бахши муњимми 
грамматика ” сифат ва хусусиятњои грамматикию калимасозии он мавриди баррасии махсус 
ќарор нагирифта буд. Аммо соли 2012 аз љониби забоншинос Исмоилова Холисахон Эшматовна 
китоби дарси барои донишљўѐн, аспирантон ва омўзгорони факултетњои филологї, њамчунин 
барои шахсоне, ки ба проблемањои муќоисавии байни забонњои гуногун сару кор доранд бо номи 
«Словообразование качественных прилагательных в современных русском и таджикском языках» 
зери роњбарии забоншиноси машњуру маъруфи тољик Ќосимова Мукаррама Набиевна ба табъ 
расид, ки ин китоб 118 сањифаро дар бар гирифта, дар бораи калимасозии сифатњои аслї 
маълумоти кофї дода шудааст. 

Аз љониби забоншиносони англис низ дар бораи сифат, хусусиятњои маъної, морфологї ва 
синтаксисии он маълумотњои муфассал дода шудааст. Масалан, Эмиил Бенвениист ( Emile 
Benveniste), - забоншиноси англисї ва яке аз забоншиносони машњури асри XX, ки оид ба 
мушкилоти забонњои њиндуаврупої, назарияи забоншиносии умумї ва дигар ќисматњои 
муќоисавии забонњои њиндуаврупої кору фаъолияти аввалиндараља ва беандоза кардааст, дар 
бораи сифат ва хусусиятњои он маълумотњои зиѐд додааст. Гарчанде, ки шогирди ў низ дар 
китобњои «стилистикаи забони англисї» -«Услубшиносии забони англисї» ва дар китоби 
«Забоншиносии умумї» дар бораи сифат маълумот дода бошад њам инњо забоншиносон ва касоне, 
ки оиди сифатњо кор кардани бошанд наметавонанд ќонеъ кунанд, зеро ќариб њама китобњои ў 
оиди услубшиносї буда, дар онњо сифат бештар аз рўи услубњои гуногуни забон ифода гардидааст. 
Забоншиносони машњур ва муосири англисї Мартин Њевингс (Martin Hewings) Раймон Мерфи 
(Raymond Murphy) Љон Иствуд (John Eastwood) Љорљ Юли (George Yule) Норман Кое, Марк 
Њерисон, ва Кен Патерсон (Norman Coe, Mark Harrison, and Ken Paterson) «методика английской 
граматики», ки ин китоб 1152 сањифаро дар бар мегирад, тамоми пањлўњои сифат ва хусусиятњои 
морфологию синтаксии он ба таври возењ ва мукаммал гуфта шудааст.  

Бо вуљуди њамаи ин гуфтањо, гарчанде, ки дар алоњидагї оид ба сифат корњои зиѐде анљом 
ѐфта бошанд њам боз як чизи аз њама муњимро метавон ќайд намуд, ки хушбахтона имрўз аз 
љониби забоншиносони тољик оиди сифат як ќатор маќолањо ба табъ расидаанд, ки ин њам 
барои иљрои кори мо кўмаки аввалиндараља расонидааст. Аз ин љост, ки ин рисола ба масъалаи 
муњим ва актуалии мутобиќати сифат, љойи сифат ва калимасозии сифат дар забонњои тољикї 
ва англисї бахшида шуда, аввалин иќдомест дар ин соња.  

Сифат дар забонњои тољикї ва англисї аломат ва чигунагии предметро мефањмонад. 
Аломатњои хоси он одатан дар дохили ибора равшан зоњир мегардад. 

Сифат дар њарду забони муќоисашаванда дорои хусусиятњои зерин мебошад: 
1) Семантикаи махсус: исм агар предметро ифода кунад, сифат аломат, хусусият ва 

нисбати чизе ѐ шахсеро ба чизе ѐ шахсе мефањмонад: шањри зебо, роњи ноњамвор, марди доно, 
корњои сањрої; large city, clever man,  
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2) Дараљањои муќоиса (ќиѐсию олї) ва шакли таъкидї: бинои калонтар, калонтарини 
шахрхо, рўи суп-сурх; larger room, best friend  

3) Аффиксњои махсуси калимасоз; -ї, -манд, -нок, -она, -гун, -ин, но-, ба-, бе-: ранги 
чигарї, марди хирадманд, чизи фоиданок, корњои оќилона, рўи гандумгун, камзули чармин, 
бачаи боаќл љомаи базеб, гули бебўй, љойхои ношинос; -ful,-al, -en, -ic, -ous, -y, -ly, -able, -ible, -
ant, -ent, -ive, -less, -ish wooden, economic, mountainous, dirty, daily, movable, sensible, resistant, 
dependent, creative, useless, whitish, Danish. 

Сифат дар љумла ба вазифаи муайянкунанда ва хабар меояд:  
Дар фазои пурсамар,  
Даштњою кўњњои сарбаланд,  
Пањн карда мужда аз фатњу зафар,  
Мевазад форам насими дилписанд.  
...њоло љомаи Хуљаназар тозатар, шикамаш аз шиками Рањим ќассоб калонтар, ришаш аз 

риши Тураќули равѓангар ѓулитар ва њам равѓанинтар аст. 
Дар забонњои тољикї ва англисї сифат аз љињати ифодаи чигунагии исм ба ду гуруњ људо 

мешавад. 
1) сифатњои аслї (qualitative). Сифати аслї аломати хос ва асосии исмро мефањмонад. Мисол: 

девори баланд, њавои тира, кулоњи сафед, доруи талх; square, small, heavy, sweet, white, solid 

Њусайн дар рўзои аввли хониш истеъдоди аљибе нишон дода, устодонашро ба њайрат 
меандохт. 

Аз љињати маъно ва аломатњои морфологї сифат ба ду гурўњи калон чудо мешавад: аслї 
ва нисбї. 

Сифати аслї аломат, хусусият ва чигунагии предмету њодисањоро бевосита ифода 
менамояд: одами озод, фикри олї, љомаи тар, њавои гарм, меваи ширин 

Љињати махсуси сифати аслї ин аст, ки дар калимањои ифодакунандаи он аломати предмет 
метавонад таѓир ѐбад: ширин, ширинтар, ширинтарин, хеле ширин, багоят ширин, каме ширин, 
ширинак. 

Сифатњои аслї чунин аломатњоро ифода карда метавонанд: ранг (сурх, сафед, кабуд, зард 
ва монанди инњо); сатњу масоњат (дур, наздик, рост, васеъ, паст, пањн, кутоњ, чап ва ѓайра); 
хусусияти ашѐњое, ки бо узвњои њис дарк мешаванд (ширин, талх, гарм, сард ва ѓайра); аломати 
љисмонии шахс ва хайвонот (зур, пир, суст, заиф, њароб, фарбењ, кар, гунг, ланг ва ѓайра); 
хусусиятњои маънавии одамон (оќил, доно, ѓам- хор, бахил, даѓал, шўљоъ) ва ѓайра. 

Сифатњои аслї як ќатор хусусияти лексикию грамматикї доранд. Онњо аломати предмет, 
њодиса ва воќеаро бевосита ифода менамоянд: калон, хушбахт, муќаддастарин. 

Сифатњои аслї аломати предметро дар шакли сода њам ифода мекунанд, чунки бештарини 
онњо аз рўйи баромад калимањои аслї-решагї буда, ба давраи ќадимтарини забон мансубанд: 
нек, бад, гарм, хунук, сурх, тоза, калон, бузург, пир, нав. 

Дар рўи карнайчињо гулпартої кард, ки баъд аз он бозораш часпонтар шуд. 
Дар забон њангоми муќоисаи аломати предметњои бо њам муќоисашаванда чунин њолатњо 

дида мешаванд: 
- аломати як предмет бо аломати предмети дигар муќоиса мешавад: Шумо аз ман љавонтар 

будаед? - пурсид оймулло; 
- аломати як предмет бо аломати предметњои њамљинс муќоиса карда мешавад: Дуруст аст, ки 

шиками нн одам аз шикамњои одамони дигар хеле калон буд. Чї гуям? - Ман оѐ ягон бор гуфта 
будам, ки ту аз дугонањоят ѐ њамсоязанон камтарї. Ман гумон мекунам, ки нияти ў, - Аз аќиќ, аз 
булур софтар аст; 

- аломати якчанд предмет бо як предмет муќоиса карда мешавад: Сафар Ѓулом ва Ака-Эргаш 
дар ин соња аз ту кўњнатаранд; 

- аломати якчанд предмет бо аломати якчанд предмет муќоиса карда мешавад: Њамин ќадараш 
њаст, ки мо калонтар, инњо донотар, яъне мо соддатар, инхо фиребгартаранд... Эшон аз мурдашўѐн 
боиззаттар ва хуштолеътаранд.  

- дар мавриди муќоиса баъзан аломатњои гуногуни як предмет бо њам муќоиса карда мешавад: 
Нон бошад-чи? - гуфт гадозан, - барои ў барин кампирњои бедандон тар кардагиаш аз хушкаш 
бењтар аст; 

- дараљаи ќиѐсии сифат дар ваќти љузъи номии феъл шуда омадан вобаста ба хусусияти феълњои 
ѐридињанда чунин маъноњоро ифода мекунад: 

а) муќоиса бо аломати пешинаи предмет (мантиќан) амалї мегардад: Ваќте ки ў калонтар ва 
серпултар шуд, майдафоидахурии сарикў- чагиро, ки баъзан пулаш месўхт, ба як тараф гузошта ба 
дукондорони калон ва савдогарон муомила cap кард ; 
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б) муќоисаи аломати предмет бо аломати баъдинаи он: Ваќте ки ќишлоќ бойтар мешавад, хољагии 
љамоавї имконият медињад, ки дар пањлўи он шумо як беморхона њам бино кунед. То ки хушбахттар 
шави, Помир, - Пора бинмой синаи кўњсор. 

2) нисбї (relative). Сифати нисбї аломатро нибат ба чизе (макон, замон) ѐ кассе мефањмонад ва аз 
дигар калимањо дар забони тољикї бо ѐрии пасвандњои -ї, -манд, -нок, -она, -гун, -ин, но-, ба-, бе- ва дар 
забони англисї бо пасвандњои ful,-al, -en, -ic, -ous, -y, -ly, -able, -ible, -ant, -ent, -ive, -less, -ish сохта мешавад. 
Мисол: девори баланд, њавои тира, кулоњи сафед, доруи талх; wooden, economic, mountainous, dirty, daily, 
movable, sensible, resistant, dependent, creative, useless, whitish, Danish. 

Падараш баъд аз ин ўро назди Абдуллоњи Массоњ ном марди риѐзидон ва танобчї, ки дар 
њамсоягии онњо дўкони баќќолї дошт, ба таълими илми њисб ва њандаса гузошт. 

Хулоса масъалаи сифат ва мутобиќати он дар илми забоншиносии муосир яке аз масъалањои 
муњиму мураккаби доманадор ба шумор рафта дар таърихи илми забоншиносї олимону донишмандони 
зиѐди тољику англисро ба худ љалб намудааст. Масъалаи мутобиќати сифат дар забонњои тољикию 
англисї, ки њарду шомили оилаи забонњои њиндуаврупої њастанд аз њар љињат љолиби диќќат аст ва дар 
илми забоншиносии тољик тамоман мавзуи нав ва толиби тањќиќот аст. 

Ҳамин тариқ, дар мақолаи мазкур сифат ва навъҳои он дар ҳарду забон ҳам дар забони тољикӣ ва 

ҳам дар забони англисӣ ва инчунин сохти сифат дар ин забонҳо мавриди омўзиш қарор гирифтааст. Бояд 
зикр кард, ки дар ҳарду забон сифат ба сифатҳои аслӣ ва сифатҳои нисбӣ људо мешаванд. Сифатҳои аслӣ 
аломатҳоро ба мисоли ранг, сатҳу масоҳат, хусусияти ашѐҳое, ки бо узвҳои ҳис дарк мешаванд, аломати 

љисмонии шахс ва ҳайвонот, хусусиятҳои маънавии одамон ва ғайра ифода мекунанд. 
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Калидвожаҳо: сифат, кор сифат, маълумот сифат, дараҷаҳои сифат, хелҳои сифат, граматика 
сифат. 

 
Аннотация 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  
В данной статье рассматривается вопрос об имен прилагательных и их структуре в английском и 

таджикском языках. Следует отметить, что в изучаемых языках прилагательное связано с исходными 
формами, которые разделены на исходные качества объекта, такие как цвет, объем поверхности, характер 
предметов, которые воспринимаются органами чувств, физические характеристики человека и животных, 
духовные качества людей. 

 
Ключевые слова: имя прилагательное, качество, информация прилагательных, виды прилагательных, 

грамматика, структура прилагательных. 
 

Annotation 
AN ADJECTIVE IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES  

This article deals with the issue of quality and its structure in the English and Tajik languages. It is worth 
notin, that in the studied languages, the quality is associated with the original forms, which are divided into the 
original qualities of the object, such as color, surface area, the nature of objects that are perceived by the senses, 
the physical characteristics of humans and animals, and the spiritual qualities of people. 
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Нимaтoвa Миҷгoнa Кaрaевнa, 
мaгистрaнти сoли дуюми фaкултети зaбoни aнглисӣ 
 

ИСТИЛOҲOТИ ТИББИИ AНГЛИСӢ  

ВA МOҲИЯТИ ИСТИФOДAИ OНҲO ДAР ЗAБOНИ ТOҶИКӢ 
 

Прoблемaи истилoҳoти тиббии aнглисӣ дaр тaмoми ҷaҳoн ҳaм aз ҷиҳaти нaзaриявӣ вa ҳaм aз 
ҷиҳaти тaҷрибaвӣ дaр зaбoншинoсии тoҷик вa сoҳaи тиб чaнд дaҳсoлa aст, ки oбъекти aсoсии 
тaдқиқoти мaхсуси кoршинoсoн мегaрдaд. Бoяд гуфт, ки oмӯзиши тaрҳи луғaвӣ вa истилoҳoти 
тиббии мaмoлики хoриҷa, aлaлхусус aнглисӣ бaрoи ҷaнбaҳoи aсoсии сoҳaи тиб муҳим aрзѐбӣ 
мешaвaд. Тaвре ки бa ҳaмaгoн мaълум aст,  зaбoни aнглисӣ нa тaнҳo бaрoи зaбoншинoсoн, 
бaрнoмaсoзoн, тaҷoрaтгaрoн, диплoмaтҳo, рoҳбaлaдoн, инҷунин бaрoи кoрмaндoни сoҳaи тиб 
ниҳoят лoзим мебoшaд. Дaр дaвoми ҳaѐти худ oдaмoн aз рaфтaн бa клиникaи тиббӣ эмин нестaнд, aз 
ин рӯ муҳим aст, ки ҳaдди aққaл кaме зaбoни aнглисии тиббирo дoнистaн зaрур мебoшaд. Зерo дaр 
зaмoни муoсир aксaрaн вaқт вoситaҳoи дaрмoн бaхшидaн бa ҳaр гунa бемoрӣ вa дoрухaтҳo бo 
зaбoни aнглисӣ тaҳия вa пешниҳoд кaрдa мешaвaнд. 

Терминoлoгияи муoсири кoмпютерӣ дaр шaрoити пешрaфти илмию техникӣ aҳaмияти мaхсус 
пaйдo кaрдa истoдaaст. Ин ҳaмчун мaнбaи мaълумoт, вoситaи aзхудкунии мaҳoрaту мaлaкaҳoи нaв 
вa мaвoдҳoи oмӯзишии aлoҳидa шудa метaвoнaд. Ҳaр як сoҳaи илм вa техникa ифoдaи худрo дaр 
истилoҳoт пaйдo кaрдa истoдaaст. Aмaлaн ягoн сoҳaи дoнише нест, ки oнрo бе дoнистaни истилoҳoт 
oмӯхтaну тaҳқиқoт гузaрoнидa азхуд кардан мумкин бoшaд. Истилoњoти тиббї яке aз қaбaтҳoи хoси 
луѓaт мебoшaнд, ки бинoбaр хусусиятњoи тaркибї, мaънoї, вa услубии худ aз кaлимaњoи мaъмул 
фaрќ мекунaд вa бa ин вaсилa дaр системaњoи луѓaвии зaбoн љoйгoњи хoсaерo ишѓoл менaмoяд. 
Тaњлили мунoсибaтњoи сoхтoрии иерaрхї дaр як гурўњи aлoњидa гирифтaшудaи лексикї-семaнтикии 
истилoњoти тиб имкoн медињaд, ки нa тaнњo мунoсибaтњoи системaвї дaр тaркиби луѓaвии зaбoнњoи 
тoљикї вa aнглисї oшкoр кaрдa шaвaнд, инчунин хусусият вa тaфoвути пaдидaњoи 
лексикoсемaнтикї дaр истилoњoт oшкoр кaрдa шaвaнд, инчунин низоми истиҳот бaрoи тaҳқиқoти 
муқoисaвии типoлoгӣ вa тaвсифӣ муҳим aст. 

Тавсеаи равобити хориҷии кишвари мо дар соҳаи тиб, рушди босуръати муоширати касбии 
кормандони соҳаи тиб ба забони англисӣ, инчунин афзудани шумораи мутахассисоне, ки ба 
муоширати байналмилалӣ ҷалб шудаанд, боиси зиѐд шудани таваҷҷуҳ ба омӯзиши илми тиб 
мегардад. Истилохот ва мушкилоти тарҷумаи он дар раванди дарк, эҳсос, тафсир ва тарҷумаи 
матнҳои тиббӣ вазифаи асосии забоншиносон аз он иборат аст, ки мазмуни амиқи маърифатии 
мафҳумҳои воридгардидаро аз забонҳои дигар дар шакли равшан, возеҳ, дақиқ, ба намояндагони 
фарҳанги забоншиносии мизбон ошнотар ба хонанда расонида шавад. Вобаста ба ин дар бораи 
истилоҳоти тиббӣ дар забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ таҳқиқтчиѐну коршиносони соҳа ба мисли 
С.В Шведсова, В.В. Акуленко, Н.Н. Толстой, А.А. Реформатский, Ю.В. Рождественский, В. В. 
Виноградов, А. О. Смирницкий, А.А.Уфимцева, В. Н. Солнцев, Ю. С. Степанов, Д. Н. Шмелев, С. Д. 
Кацнельсон, Ю.Д. Апресян, И.Н. Сухова, В. В. Гак, А. М, Кузнецов, Ю. И. Караулов, В. А. 
Звегинцев, Э. В. Кузнецова, Н. Д. Арутюнова, Л.А. Новиков, Н. С, Новикова Е. Кубрякова К. Г. 
Комлев, Н. М. Шанский, Д. Степанова Н. В. Арнольд, Р. С. Гинзбург, М.В. Никитин, Ф.де Соссюр, 
В. фон Гумбольдт ва дигарон корҳои назарраст ба анҷом расонидаанд. 

Бо ақидаи профессор М.И. Чернявский нобоаробарӣ ва ноҷобаҷогузорӣ дар истилоҳоти тиббӣ 
дар ҳамаи забонҳои олам дида мешавад, ки ин ба рушди соҳаи мазкур садди бузург шуда истодааст. 
Таҳқиқот дар ин самтҳо масъалаи мубрам барои илми тиб ва истилоҳоти забони русӣ ва англисӣ 
шуморида мешавад. Дар ин ҷо барои ҳалли масъалаҳои мубрам, иҷрои якчанд вазифаҳо муҳим 
мебошад. 

1. таърифи моҳияти истилоҳотро пурра карда, хусусиятҳои асосии онро шарҳ додан лозим 
мебошад; 

2. мавқеи истилоҳоти тиббиро дар системаҳои лексикии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ муайян 
кардан;  

3. муайян намудани хусусиятҳои лексикию семантикии истилоҳоти тиббӣ ҳамчун соҳаи 
махсуси системаҳои лексикии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ; 

4. хусусиятҳои этимологияи истилоҳоти тиббиро аз рӯи маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 
тавсиф кардан; 

5. таҳлил ва муқоисаи хусусиятҳои ташкили калимасозии истилоҳот дар шароити имрӯзаи 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ; 

6. нақши истилоҳоти юнонӣ ва лотиниро дар истилоҳоти тиб тавсиф намудан ва баргардонии 
онҳо ба забонҳои ҷаҳонӣ (англисӣ, франсузӣ); 
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Истилоҳоти тиббӣ дар чаҳорчӯби низоме, ки одатан ба он дохил мешавад таҳлил карда 
мешавад, яъне дар таркиби луғавии забон ба таври алоҳида мавриди омӯзиш қарор мегирад. 
Истилоњот аз рўи вазифаи бевоситаи худ ба ягон системаи луѓавии дигар тааллуќ надорад ва буда 
наметавонад. Истилоњот роҳу восита ва нақшаҳои махсуси худро дорад, ки татбиќи он танњо дар 
забони илмї имконпазир аст. Истилоҳот ба мафҳумҳои махсусе дахл доранд, ки на дар ҳаѐти 
ҳаррӯза, балки дар соҳаҳои дахлдори фаъолияти илмию амалӣ ба вучуд меоянд. Мансубияти 
истилоҳот ба системаи луғавии забони илмӣ на танҳо аз чиҳати функсионалӣ, балки бо он шарт 
шудааст, ки онҳо аломатҳои характери семотикии гуногун доранд, ки асоси онҳо «мувофиқати як ба 
яки аломат мебошад ва ишорашуда метавонад», ки «хусусиятхои аломати забониро танзим намуда, 
онро истилоҳ месозад», яъне чунон ки В.П.Даниленко таъкид мекунад, «истеъдод калимаи махсус 
нест, балки калимаест, ки вазифаи махсус дорад, ин вазифа аст. ҳамчун вазифаи номинативии 
истилоҳ фаҳмида мешавад  

Истилоҳоти тиббӣ ҳамчун вожаномаҳои илмӣ дар таркиби луғатҳои забонҳои муосири 
англисӣ ва тоҷикӣ дохил шудааст. Ин микросистема, чунон ки маълум аст, аз як тараф, хусусиятҳои 
ба забони умумии адабӣ хос дошта бошад, аз тарафи дигар, хусусияти баѐни худро низ доро 

мебошад. Маълумоте, ки дар натиҷаи тадқиқи чунин проблемаҳои истилоҳоти тиббӣ, монанди 
тавсифи моҳияти чунин мафҳуми мураккабу серҷабҳа, ҳамчун истилоҳ ва тадқиқи мунтазами 
хусусиятҳои маъноӣ ва сохторӣ „ калимасозии ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар забонҳои тоҷикӣ 
ва англисӣ, таҳлили усулҳои асосии истилоҳот, истифодаи истилоҳоти лотинӣ ва юнонӣ, омӯзиши 
этимологияи истилоҳоти тиббӣ, тавсифи ҷанбаҳои хоси истилоҳоти тиббӣ, аз қабили 
интернатсионализатсия, пайвастагӣ ва ягонагии истилоҳоти тиббӣ, тавсифи масъалаи ҳаммаъногӣ 
дар истилоҳоти тиб, вижагиҳои тарҷумаи истилоҳот ва истилоҳоти тиббӣ барои тарҷумаи матнҳои 
махсус аз забони англисӣ ва инчунин барои омӯзиши худи забон аҳамияти бузурги назариявӣ ва 
амалӣ доранд. Дар баробари ин маълумотхое, ки дар энсиклопедия ба мафҳумҳои ҳаммаъноӣ аз 
дигар фарҳангҳо бардошта шудаанд бояд маънои аслии худро гум насозанд.  

Истилоҳоти синтаксиси муосир бо як қатор хусусиятҳои хосе, ки метавонанд аз ҷиҳати 
алоқаҳои маъноии он муайян мекунанд, истеҳсолӣ равандҳои ҳосилшуда, ки дар гуногун фаъолият 
мекунанд зерсистемаҳои забонҳои муосири тоҷикӣ ва англисӣ ҳисоб мешаванд. Ҷавоб ба саволе, ки 
системаи истилоҳоти синтаксиси муосир чӣ гуна аст аз системаҳои истилоҳии дигар илмҳо фарк 
мекунад, пеш аз ҳама, талаб мекунад муайян кардан, тавсиф ва муқоисаи минбаъдаи асосии он 
параметрҳои функсионалии система мебошад. Дар фасли аввал тафсилоти фарқияти байни ду 
истилоҳ- синтаксис ва ибора. Бояд гуфт, ки таърифхои гуногуни истилохи «наҳв-синтаксис» 
мавчуданд. Бо вуҷуди ин, ҳамаи онҳо сарфи назар аз баъзе ихтилофи худ дар муқаррароти муайян ба 
таври равшан ба таври зерин кам карда шудаанд ду мафҳуми синтаксис. Мувофиқи таърифи аввал, 
истилоҳи «синтаксис» таълимоти ибораро ифода мекунад ва аз рӯи таърифи дуюм истилохи 
«синтаксис» аст таълим дар бораи пешниҳод.  

Дар гурӯҳи истилоҳоти синтаксиси англисӣ як қатор ҷуфтҳои синонимӣ мавҷуданд. Ба чунин 
истилоҳҳо дар бар мегиранд: "банд", - "ҷумла", "созиш"-"шартнома", "пайванд"-"облигация", "қисм"-
"сегмент", "асосӣ"-"Асос", "комбинатсияи калима"-"якҷоя" - "ибора", «координатив» 
«ҳамоҳангкунанда», «дуюм» - «тобеъ». В ҳар яке аз ҷуфтҳои синоними интихобшуда як ‚лексемаро‛ 
муттаҳид мекунад, ки он калимаи замимавии англисӣ аст.  

Маҷмӯи калимаҳои дароз кардан (даст ва ѐ чизе дароз кардан), сар фуруд овардан, лаб 
кушодан (гуфтан), дил бой додан (ошиқ шудан), чашм дӯхтан (бо диққат нигоҳ кардан), фишурдан 
(даст фишурдан), сар фаровардан (сар хам кардан), гӯш андохтан (гӯш кардан), чашм пӯшидан 
(чашм пӯшидан), аз даст додан (аз даст додан), дар сар доштан (нақша гирифтан), ба забон овардан 
(гуфтан), ба гӯш расонидан), ба сар бардоштан (исѐн кардан), дилу гурда кардан (ҷуръат кардан), 
дилтангӣ кардан (ташвиш, нигаронӣ доштан), аз ѐд кардан (аз ѐд гирифтан, ба хотир нигоҳ доштан), 
дилгарм шудан (бо таваҷҷуҳ зоҳир кардан ба чизе) дар таркиби онҳо калимаҳои ифодакунанда 
доранд. Ин ва ба ин монанд ибораҳою мафҳумҳои истилоҳӣ дар осори устод Садриддин Айнӣ бисѐр 
истифода шудаанд. 

Ибораи бемори дил ба маънои маҷозӣ кор фармуда шуда, ранҷидан, зиқ шудан (роҳат 
кардан)-ро ифода мекунад, ки дар мисол бомуваффақият истифода шудааст: Нигаронӣ дар ман аз 
мизоҷам не, нурҳо аз аҳволи ноҳияи Шофирком омад, - гуфт падар ва боз хомӯш буд (Аз осори 
устод Садриддин Айнӣ).  Истилоҳи «Беморам хуб, вале на аз ягон бемори „ дил ба мардуми 
Шофирком», „ чавоб дод у ва боз хомӯш шуд. 

Хулоса таҳқиқи сохторӣ-маъноӣ ва табиати этимологии истилоҳоти синтаксисӣ, бо усули 
интихоби умумӣ аз лексикографии гуногун манбаҳои монолексемикӣ ва полилексемикӣ истихроҷ 
карда шуданд истилоҳоте, ки дар бахши синтаксис истифода мешаванд, онҳоро забонҳои 
муқоисашаванда мешуморанд. Ин гурӯҳи истилоҳот аз рӯи синфҳо, системаҳо ва гурӯҳҳо дар 
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вобаста ба давраи пайдоиш ва инкишофи он дар истилоҳоти маъноию луғавй таркиби забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ пайдо шудаанд. Дар рафти таҳлилу муқоиса маълум гардид, ки барои ташаккул, 
инкишофдиҳӣ ва пурра шудани тоҷик ва истилоҳот ва вожаҳои синтаксиси англисӣ забонҳои қадим 
таъсири назаррас доштанд. Пас, дар истилоҳҳои арабии форсии бостон ва давраи форсии миѐна 
пайдоиш тақрибан 92% ва истилоҳҳои германиро ташкил дод пайдоиш - тақрибан 91% баррасӣ ва 
маҷмӯи истилоҳотӣ дар забони англисӣ қадим ва замони миѐнаи англис, аз асрҳои 9„10 сар карда 
истилоҳот ба англисӣ баргардон мешуданд. Ҳамин тариқ, истилоҳоти синтаксиси тоҷикӣ дар 
аксарият аз мафҳумҳои арабҳо манша мегирад ва забони англисӣ асосан - юнонӣ-лотинӣ дар 
дараҷаҳои баъдӣ меистанд. Шумораи чунин навъи истилоҳот дар ҷараѐни ташаккул пайваста зиѐд 
мешуд ва инкишофи забоншиносӣ ҳамчун илми мустақил, ки дар бораи баланд шудани дараҷаи 
интернационализация шаҳодат медиҳад истилоҳоти забоншиносии тоҷикӣ ва англисӣ дар замина 
бемайлон кам шудани ҳиссаи шартҳои ибтидоӣ пайдоиш. 

Муайян карда шудааст, ки аксарияти тағйиротҳои куллӣ ҳамчун истилоҳоти монолексемикӣ 
(тақрибан 85% ба забони тоҷикӣ ва 87% дар забони англисӣ) истилоҳҳои исмӣ (номӣ) мебошанд. Ин 
вазъиятро шарҳ додан мумкин аст далели он, ки исмҳо маводи асосии истилоҳот ба шумор меравад, 
дар бисѐр ҳолатҳо ба номгузории истилоҳотӣ рост меояд. Саҳми сифатҳо дар забони тоҷикӣ 
тақрибан 80% ва ба забони англисӣ - 75% ва саҳми феълҳо дар забони тоҷикӣ тақрибан 8% ва 10% 
мебошад. 
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Ѓуломова Аниса, 
магистрантии соли дуюми факултети забони англисӣ 

 
ВА ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ИСТИФОДАИ ЭВФЕМИЗЊОИ ВОЖАЊОИ «МАРГ - 

DEATH» «МУРДАН - DIE» ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Корбурд ва тањќиќи гардидани муќоисаи эвфемизмњои вожањои «марг - death» ва «мурдан 
- die» дар забонњои тољикї ва англисї яке аз масъалањои асосї ва камомўхташудаи 
забоншиносии типологї ба шумор меравад. 

Дар њама давру замон масъалањои омўзиши эвфемизмњо дар маркази омўшиш ва 
таваљљўњи олимону забоншиносон ќарор гирифта буд. Забоншиноси маъруфи тољик Н.Бозидов 
дар асари худ «Муќаддимаи забоншиносї» чунин ќайд намудааст: «Дар илми забоншиносї 
боадабона ва нарм баѐн кардани ягон мафњумро эвфемизм мегўянд. Эвфемизм њамчун 
ивазкунандаи калима ва ѐ иборањои нисбатан даѓал ба њисоб рафта, маќсад ва истифодабарии 
он ба сухан нармї бахшидан аст» [5, 123].  

Оиди масъалаи мазкур забоншиносони хориљи аз ќабили: С. И. Ожегова, Е. П. 
Сеничкина, А. Мейера, Х. Фаулер, Ч. Кейни, И. Р. Гальперин, А. Спирса, Э. Партридж, У. А. 
Кацева, Е. Тюриной забоншиносони тољик М. Норматов, Ф. Зикриѐев, Р. Ѓаффоров ва дигарон 
ба шумор рафта, як ќатор корњои илмї-тањќиќотии худро ба нашр расонидаанд. 

 Њатто баъзан ин хусусияти эвфемизмро ба назар гирифта, дар забони англисї онро 
маљозан «a whitwashing device», яъне тањтуллафзан «усули сафедкунанда» меноманд.  

Дар захираи луѓавии њар як забон мављудияти ин навъ вожањо, ки хусусияти эвфеметикї 
доранд ба чашм мерасад. Забонњои тољикї ва англисї низ истисно нестанд. 

Эвфемизмњоро мувофиќи нуќтаи назари забоншиносон вобаста ба самти 
истифодабариашон метавон ба як чанд гурўњ таќсим намуд, ки аз њама маъмулаш эвфемизмњои: 
1. динї; 2. тиббї ва 3. парламентарианд. 

Аммо сарчашмањои пайдоиши онњо дар забонњои гуногун аз њам фарќ мекуннд. Масалан, 
дар забони тољикї бештари эвфемизмњо дар адабиѐти бадеї ба вуљуд оянд, пас дар забони 
англисї наќши матбуот бештар ба чашм мерасад.  

Дар забонњои муќоисашаванда яке аз калимањое, ки синоними эвфемитикии зиѐд дорад 
мавриди пажўњиш ќарор додем. Ин феъли «мурдан»-«to die», ва исми «марг»-«dealth» мебошад. 
Њангоми ифодаи ин мафњум дар забони тољикї муродифоти шакли нарми он сершумор аст, ба 
монанди: вафот кард, фавтид, ќазо кард, дилаш аз тапидан монд, љон ба љаббор супорид, чашм 
аз дунѐ пўшид, рењлат намуд, ба дунѐи абадї рафт ва ѓайра. Масалан:  

«Ва аз руфаќои мо, ки њаждањ нафар буданд, то он рўз миќдори дувоздањ кас фавтида 
буданд». (Ањмади Дониш) [6, 404]. 

Феъли «мурдан» дар забони тољикї вобатса ба характери асар ва жанри он ба таври 
мухталиф ифода мегардад. Масалан, дар жанри назмї ” достон, ќасида ѐ ѓазал вобаста ба вазни 
шеър ва нашикастани ќофияњои он баъзан ин мафњум ба тарври кўтоњ корбаст шуда, њатто як 
ду калимаи ин воњид партофта мешавад. Аммо ба ин нигоњ накарда, мазмуни он ба хонанда 
равшан боќї мемонад. Чунрнчї:  

Рафт он пири хирадманди замон, 
Бо сарафрозїи олам зи миѐн. (Толло Пуллодї) 
Феъли шакли замони гузаштаи рафт дар ин љо ба маънои аз дунѐ рафтан, вафот кардани 

шахсро ифода кардааст. 
Дар асарњои бадеї вобатса ба характери оразњои он истифодаи калимаи «мурдан» таѓйир 

меѐбад, яъне адиб њангоми ќазо намудани ќањрамони манфии асар шакли нисбатан даѓали он - 
«мурд»-ро истифода намояд, аммо нисбати ќањрамони мусибї шакли нарми он истифода 
мегардад. Мисол, устод Садриддин Айнї дар фарљоми повести «Марги судхўр» ќазои Ќорї 
Исматро чунин ба ќалам додааст: 

«... аз дандони Ќори-Ишканба ќадре хуну зардоб омада, ба рўйи санги сањн рехтааст, як 
тарафи рўй ва љоѓаш ба санг бархўрда харошида шудааст, симояш» ранги хокистарии тира 
пайдо кардааст, њам ангуштони дасташ ба гўшњояш часпида шах шуда мондааст... Ў мурда буд» 
[4, 182]. 

Аммо дар «Мухтасари тарљумаи њоли худам» марги нобањангоми Њайратро чунин баѐн 
намудааст:  

... як мусибати бисѐр зўре рўй дод. Њайрат баъд аз ду соли бемории сил вафот кард [3, 53]. 
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Дар забони тољикї дар баробари мављудияти шаклњои оммафањми синонимњои 
эвфеметикї «марг» њамгунањои душворфањм ва камистеъмоли он мављуданд, ки онро метавон 
баштар дар осори адибони классик вохўрад. Њарчанд асари устод Садриддин Айнї - «Намунаи 
адабиѐти тољик» дар ибтидои асри ХХ таълиф ѐфта, бошад њам ќайди санаи таваллуд ва вафоти 
шоиру нависанда шакли мураккаби синоними вожаи марг итстифода гардидаанд, ба монанди:  

Махфї мабод, ки њар гоњ аз «чароѓи анљуман», ки 1348 аст, «дуд», ки 14 аст, барояд, боќї 
мемонад 1334, ки санаи матлуб аст» [1, 133]. 

Устод Садриддин Айнї њамин маъноро дар «Мухтасари тарљумаи њоли худам» њангоми 
иншои мактуб бо санъати баланди ташбењ чунин баѐн намудааст: 

Њарчанд бурида шудани яке аз нињолњои бехљаст љои таассуф аст, ки бо ќонуни табиат, 
инњол сабаби ба камол расониидани нињолњои боќимонда мешавад. Бинобар ин, љои табрик 
аст, ки шумо ба љои фарзанди вафотѐтаатон, фарзанди навхези ба камолрасида доред» [3, 65]. 

Исми «марг» дар адабиѐти хаттї ва шифоњии мардуми тољик муродифи сершумор дорад. 
Аммо дар баробари ин, дар захираи луѓавии забони тољикї воњидњои фразеологї ва идеомањое 
низ ба назар мерасанд, ки ифодакунандаи вожаи марг мебошанд.  

«Модаркалони њафтсолаам бо таъсири доѓњои фарзанд ва бадии зиндагонї аз љо љунбида 
наметавонист» [2, 278]. 

«дар ин миѐн бемор дар љояш ќад рост кардан хост ва ба тарафи ман чашм андўхт, дубора 
ѓалтид ва дастонаш як љунбиш хўрданд ва баъд аз ин ором гирифт. Ин оромии абадии ў буд!» 
[2, 170]. 

Дар забони англисї бошад, синоними эвфемитикии калимањои мухталиф сершуморанд. 
Аммо як хусусити хоси эвфемизмњои забони англисї чун баъзе дигар забонњо дар он 

мебошад, ки барои ифодаи як мафњуми вожае, ки аллакай эвфеизми ягон калима аст, боз як 
шакли нармтари он корбаст мегардад ва эвфемизми ќалбї маќоми худро дар нутќ то андозае 
гум мекунад. Масалан, истилоњи тиббии madhouse (айнан: девонаона) ба lunatic asylum баъд ба 
mentally hospital (айнан: беморхонаи касалињои рўњї) мубадал гашт, ѐ insane (айнан девона) ба 
persons of unsound mind табдил ѐфт ва дар охир воњиди mentally-ill patient (айнан: шахси рўњан 
носолим) ќабул кард. Яьне, ин аз он гўвоњї медињад, ки њангоме ки як эвфемизм дигареро иваз 
кунад, пас ба кам гаштани умри он дар нутќ сабаб мегардад. Олимон таъкид менамоянд, ки дар 
нутќ умри кам дидан яке аз хусусияти эвфемизм аст. 

Дар забони англисї вожањо «to die - мурдан» ва «death - марг» эвфемизмњои зеринро 
дорост: to pass away, to expire, to be no more, to de-part, to join to the majority, to be gone, to kick 
the bucket, to give up the ghost, to go west, disappear, passing, end, loss, fall ва ѓайра. 

«His passing grieved us all»- Марги ў њамаи моро андуњгин кард. «…Leave. On the ivy-vine. 
When the last falls, I must go too». Ваќте ки охирин барги дарахт афтад, ман њам бояд бимирам. 
(O. Henry, The last leaf). 

Дар забони англисї чун дар забони тољикї воњидњои фраззеологие мављуданд, ки 
хусусяти эвфемитикї дошта, мафњумњои ифода мекардаи онњо ба таври пўшида, номустаќим ва 
дар шакли нармгуфторї зоњир мешавад. Дар байни ин гуна фразеологизмњо воњидњои 
ифодакунандаи «марг» низ бисѐранд. Ба мисли: the great (ва ѐ the last) enemy (айнан душмани 
бузург (ва ѐ охирон) ”«марг»; the last great change (айнан: таѓйироти бузурги охирон)-«хоби 
абадї»; one’s (ва ѐ the) last sleep (айнан: хоби охирини касе); the never ending sleep (айнан: хоби 
беохир, тамомнашаванда)-«хоби абадї»; a leap in dark (айнан: љањиш ба торикї)-«љањиш ба 
гумномї, бедаракї». 

Эвфемизмњо умуман дар баробари ба мафњумњои мухталиф нармї бахшидан, њамчунин ба 
сухан њусни дигаре зам кардан истифода мегарданд. Дар баъзе мавридњо барои такрор 
нагаштани як калима муродифоти эвфеметикии он ба кор бурда мешавад. 
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Аннотация 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭВФЕМИЗМОВ СЛОВ «МАРГ-DEATH» И  
«МУРДАН - TO DIE» В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В данном статья автор рассматривает проблему сопоставительного анализа эвфемизмов 

глагола «умирать» и существительного «смерть» в таджикском и английском зыках. Надо 
отметить, что эвфемизмы в сопоставимых языках, в зависимости от характера текста, 
используются как устно, так и письменно. Также в обоих языках есть фразеологические 
выражения, выражающие данное понятие и имеющие эвфемистический характер. 

 
Ключевые слова: эвфемизм, умереть,  смерть, фразеология, слово, синоним, языкознание, 

литература, лексика. 
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ҲУСНИ НАЗМИ РИЁЗӢ 
 

Абдураззоқ Раззоқов 26-уми марти соли 1972 дар деҳаи Ёрии ноҳияи Панҷакент дар оилаи 
деҳқон таваллуд шудааст. Абдураззоқ Раззоқов номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, аз 10-уми 
январи соли 2013 то соли 2017 дар факултети математикаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ ба ҳайси 
декан ифои вазифа кардааст, ҳамзамон дотсенти кафедраи математика ва информатикаи 
Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи С. Айнӣ буда, муаллиф, 
мусанниф, мураттиб, муқарриз ва муҳаррири беш аз 58 номгӯйи китобу дастурҳои илмиву 
адабиву соҳавӣ буда, беш аз 345 номгӯи мақолаҳои илмиву методӣ ва оммавиаш дар матбуоти 
даврӣ чоп шудааст. Ҳамчунин, Абдураззоқ Раззоқов аз соли 2000 узви Конфедератсияи 
байналмилалии рӯзноманигорон дар назди ИЖ Тоҷикистон мебошад. 

Гарчанде Абдураззоқи Раззоқ таълимдида ва ихтисосманди равияи риѐзиѐт бошад, 
хушбахтона табъи шоирӣ ва дарки хуб нисбат ба равияи гуманнитарӣ аллалхус адабиѐт дорад. 

Дар ин бора Аллома Абулҳӯсайни Зарринкӯб мефармоянд ”Дар ҳар ҳол, нақд ва наққодӣ, ки 
иборат аз шинохти неку бад аст ва ихтисос ба осори адабӣ надорад” [1, 16]. чуноне ки аз 
рубоиѐти ӯ бармеояд, эҳсоси вазну оҳанг дар Абдураззоқи Раззоќ хуб ташаккул ѐфтааст ва 
сириштист. Доир ба сириштӣ будани эҳсос устод Рустами Ваҳҳоб дар китоби ‚Шеър ва Дониш‛ 
чунин қайд мекунанд, ки: ‚Ин эҳсос асли табиӣ ва модарзодӣ дорад‛ [4, 75], албатта шоири 
риѐзидони мо низ аз ин эҳсос бенасиб намондааст: 

 
Раззоқ сухан аз маи гулфом намо,  
Бо чашми хирад нигаҳ бар айѐм намо. 
Касби ту риѐзиву бигӯӣ шеъре,  
Таъзим ба хоки поки Хайѐм намо. 
Ё: 
Маро шоир магӯ корам риѐзӣ, 
Саногӯи Муҳаммад, Қайси Розӣ. 
Манам вориси Беруниву Сино, 
Чу Хайѐм мекунам рубоисозӣ. 

 
Чуноне ки дар боло зикр гашт, эшон муаллифи якчанд мақолаву адабиѐти соҳавӣ аст ва 

ногуфта намонад, ки чанд сол қабл маҷмӯаи шеъри эшон бо номи ‚Баҳори ишқ‛ ба табъ расида 
буд. Инак, маҷмӯаи дигаре бо номи ‚Нӯшбоди Хайѐм‛ дар ш.Душанбе аз тарафи нашриѐти 
‚Истеъдод‛ соли 2020 аз чоп баромад, ки дар давоми 30 сол (аз соли 1990 то имрӯз) ашъори 
эҷодкардаи муаллифро дар бар гирифта, аз 120 саҳифа иборат аст ва дар он 99-то рубоӣ, 102-
дубайтӣ ва мушоираи шоир (Булбул) ва Абдуманнон Маҷидӣ (Зоғ)-ро дар бар мегирад. Ва дар 
бораи сари вақт ва зарурӣ нақд кардани адиб фикри адабиѐтшинос Холиқ Мирзозода аз 

аҳамият холӣ нест ‚Аз рӯи зарурат эҷодиѐти адибро омӯхтан лозим аст” [2, 10]. 
Аз номи маҷмӯа бармеояд, ки муаллиф пайравӣ ба шоири забардаст ва рубоисарои 

оламшумул Умари Хайѐм карда, бештар дар мавзуъҳои табиӣ ва риѐзӣ ҳунари шоирии худро 
санҷидааст ва инчунин дар ин миѐн мавзуъҳои ваҳдат, ишқ, охират, қадр кардани волидайн, 
мадҳ, шарҳи таърих бо назм ва шикоят аз ин дунѐи бевафоро дар бар мегирад, ба мисли он ки 
дар рубоии мазкураш ба маврид овардааст: 

 
Ин куҳнасаро, ки манзили мо гашта,  
Бунѐдгари обу гили мо гашта. 
Дар сина, агарчи меҳри ӯ парвардем, 
Рӯзе бинигар, ки қотили мо гашта. 

 
Инчунин, муаллиф аз калимоти соҳавие, ки марбут ба илмҳои табиӣ риѐзӣ ҳастанд васеъ 

истифода намудааст, ба мисли ‚игрик‛, ‚икс‛, ‚кура‛ ва бо номҳои ҷисмҳо физикӣ радифу 
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қофия сохта, ташвиқу тарғиби илму технологияи навинро дар шароити имрӯза муҳим ва зарурӣ 
арзѐбӣ кардааст: 

 
Ба компутар аҷаб дорӣ назора, 
Варо бо тугмаҳо созӣ идора. 
Манам мафтунат, эй бонуи тоҷик, 
Ки асрори замон омӯзӣ мора. 

 
Аз Саразми бостон, Роғуни нурафкан, Ховарону Файзобод, Нурободу Душанбе санъати 

талмеҳ офаридааст. Ҳамчунн, дар рубоиѐт ва дубайтиҳояш шукри даврони Истиқлол карда, ѐд 
аз давлати Сомониѐн оварда, шукр аз он мекунад, ки Тоҷикистон дубора Истиқлолият ба даст 
овардааст ва доир ба хидматҳои шоѐни Асосгузори сулҳу ваҳдатӣ миллӣ - Пешвои миллат, 
Эмомалӣ Раҳмон шукргузорӣ кардаст, инчунин озодӣ, ҷашни Наврӯз, ҳунари шоирӣ. субҳи 
саодат, шаби Қадр, моҳи Рамазон, ситорашиносӣ, касбомӯзӣ, маю шароби ноб, одаму 
одамгарӣ, фарзанди Ҳавою насли Одам, ѐде аз шоирон, мисоли Рӯдакию Фирдавсӣ, Хайѐму 
Айнӣ, Лоиқу Бозор ва ҳунармандони чирадаст Нигина Раупова ва Дӯстмурод Алиев ҳусне дар 
назми риѐзӣ бахшидааст. Инчунин, доир ба вабои аср ‚КОВИД-19‛ дарди дил ва бедодии 
мардуми сайѐраро дар рубоиҳояш ифшо кардааст, чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, аз ин 
беморӣ ҷаҳони имрӯзаро ба ташвиш овардааст. Мавзуи дигаре, ки дар ин маҷмӯа зикр 
мегардад, аз фарҳанги пасти либоспӯшии духтарону бонувон ва бегонапарстии онҳо махсусан 
тақлид кардан ба либосҳои аврупоӣ дар худашон, ки зеби духтари тоҷик нест, басо дуруст ва ба 
маврид қайд кардааст: 

 
Рангинарухо, аҷаб ту ранге дорӣ,  
Пӯшоки ҳариру шими танге дорӣ. 
Дорӣ ту либосу лек нимурѐнӣ,  
З-ин ҳол магар ту ному нанге дорӣ? 

Истифодаи санъатҳои бадеӣ дар маҷмӯаи мазкур: 
Санъати ташбеҳ: 

Абрӯи ту монанди камон афтода, 
Қадди ту бигӯӣ, хатти росте зода. 
Эллипс бувад ду дидаи махмурат, 
Симои ту тарҳи ҳуррухонро дода. 

 
Дар ин ҷо абрӯро ба камон ва қадро ба хатти рости математикӣ ташбеҳ додааст, ки абрӯй 

монандкунанда ва камон монандшавандаи ташбеҳ аст. 
 
Санъати тазмин: 

Гуфтӣ, ки “Равему боз оянду раванд”, 
Рафтанду биѐмаданду Хайѐме ку? 

‚Равему боз оянду раванд‛ тазмин ба рубоиѐти машҳури Хайѐм: 
Онон ки куҳан буванду онон ки наванд..., ишора шудааст. 
Санъати саволу ҷавоб: 

...Гуфтам, ки ҷавонии ту чун буду бирафт? 
Гуфтӣ, ки ҷавониам аҷаб нодир буд... 

Санъати ташхис: 
Гар модда ба се навъ бувад дар олам, 
Ҷисми ту на сахт асту на газ, на моеъ... 

Тахассуси касбӣ ва фахрия: 

Маро шоир магӯ корам риѐзӣ, 
Саногӯи Муҳаммад, Қайси Розӣ. 

*** 
Раззоқаму сабки шеъри Лоиқ дорам, 
Хайѐмсифат рубоиҳо меорам: 

 
Гаранде ки муаллиф аз аҳли илми риѐзї бошад ҳам, дар шеъру шоирӣ маҳорати баланд 

дорад, вале ногуфта намонад, ки дар ин маҷмӯа нуқсонҳое пайдо шудаанд, ки барои ин шоир 
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гузаштанӣ ва бахшиданист, аммо ин нуқсонҳо тасҳеҳу дурустиро талаб мекунанд, ба мисли он 
ки Арасту гуфтааст: ‚Афлотун азиз аст, аммо ҳақиқат пеши ман азизтар аст‛ [5], бо ин ҳама дар 
ин маҷмӯа иштибоҳоти имлоӣ ба назар мерасанд, мисли он ки дар рубоии мазкур исми Худои 
таоло бо ҳарфи хурд навишта шудааст, бояд исми Худо бо ҳарфи калон навишта шавад: 

 
Худоям, эй худоям, эй худоям!... 

ѐ 
Чаро ду бишмарӣ вақте худо як. 

Ё, дар рубоии дигар: 
 
Бо ѐди ту бе ѐди худо хоҳам шуд..., агар дар ин рубоиҳои зикргардида дар навишти исми 

шарифи Худо бо ҳарфи хурд роҳ дода бошад, дар рубоии зерин ғалатнависї дида мешавад: 
 
Ман ошиқи зорам, ошиқи зори Худо, 
Коре накунам, ба ҷуз ҳама кори Худо. 
Дар лаҳзаи танҳої Худо ѐри ман аст, 
Дар ҳарду ҷаҳон шавам талабгори Худо., 

ва нодуруст истифода бурдани луғат дар рубоиѐти Абдураззоқ дида мешавад: 

Эллипс, агар бихоҳӣ бингар басар, 
 
Гар кӯра биҷӯӣ, кӯра монандаи сар..., калимаи ‚кўра‛ дар ин ҷо ба маънии оташдони 

оҳангарону мисгарон ва ѐ ин ки як тӯб шоҳӣ, ки ба дувоздаҳ куртаи занона мерасад, кӯра-кӯра 
атлас аз ин чунин бармеояд, ки муаллиф элипс, сар ва кӯраро ба оташдони ангишт монанд 
кардааст ҳол он ки ‚Эллипс‛ дар риѐзиѐт ба маънои доираи дарозрӯя, сарро низ ба хумдон 
монанд кардааст. Вале муаллиф дар ин мисраъҳо шакли дурусташро нанавиштааст. Бояд дар ин 
мисраъ чунин навишта мешуд:  

 
Эллипс, агар бихоҳӣ бингар ба сар, 
Гар кура биҷӯӣ, кура монандаи сар... 

 
Ва дар натиҷа сар, эллипс, кура ҳаммаъно мешуданд ва пешоянде, ки истифода бурдааст, 

чуноне ки дар мисраи боло нишон додо шудааст, бояд аз калимаи сар ҷудо навишта шавад. 
Рубоии дигар: 

 
...Ин хома бувад туро чу ассои Хизр, 
Меҳроб туро сурудаҳои Хайѐм.  

 
Дар рубоии мазкур бояд калимаи ассо бо як овози ‚с‛ навишта шавад чунки бо ин тарзи 

навишт маънои худро аз даст медиҳад ва агар асо навишта мешуд ба хонанда маълум мегардид, 
ки ишора ба чизе карда мешавад, ки бештар одамони барҷомонда ва ѐ бемор аз он истифода 
мебаранд, то бо ѐрии он роҳ раванд ва калимаи Хизр бояд ба шакли Хизир навишта мешуд, 
чунки маънои калимаи якум сабзазор, ҷои серсабзаро мефаҳмонад ва ин калима дар лаҳҷаи 
мардуми гунони минтақа тағйир ѐфта шакли Хизро, аммо ин ғалат аст, маънои дувум ривоѐти 
диниест, ки пайѓамбар Хизр оби ҳаѐтбахш нӯшида, умри абадї ѐфтааст, дар ҷои дигар номи яке 
аз мавзеъҳои Ҷаннатро бо ҳарфи хурд навиштааст, ки ин саҳв буда, исми хос аст: 

 

Аѐ Норак, аѐ нурофаринам. 
Зи нури ту мунаввар сарзаминам. 
Агар фирдавс бошад манбаи нур, 
Тӯи паси ҷаннати рӯи заминам. 

 

Бояд ки дар ин ҷо калимаи фирдавс-ро бо ҳарфи калон менавишт, ки ин ба имлои забони 
тоҷикӣ мутобиқат намекунад. 

Маҷмӯаи ‚Нӯшбоди Хайѐм‛, ки ба тозагӣ нашр шудааст, аз вусъати андешаҳои шоир 
Абдураззоқи Раззоқ дарак медиҳад, ки дар дубайтиҳо ва рубоиѐти наваш сухани равшану тоза 
ва ибдооти шоирона ба назар мерасад. Умед дорем, ки маҷмӯаи ‚Нӯшбоди Хайѐм‛ писанди 
хонандаи соҳибзавқ мегардад. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ С.ЕСЕНИНА 

 
В последние годы возрос интерес ученых к проблемам литературы начала XX века, 

усилилось стремление исследовать такие моменты литературного процесса, которые раньше в 
силу сложившихся социально-исторических условий освещались частично или негативно. 

В настоящее время пересматриваются прежние концепции восприятия отдельных 
творческих индивидуальностей и соотношения художественных тенденций внутри разных 
направлений. В числе художников, чья личная и поэтическая судьба находится в центре 
внимания российского литературоведения, следует назвать С.А.Есенина. 

Интерес русского читателя к творчеству этого замечательного мастера слова не удалось 
подорвать даже массовыми запретами. С.Есенин уже давно возвращен в отечественную 
литературу. Современный читатель с трудом представляет его творчество в числе "закрытых" 
авторов. Тем не менее, не так просто разобраться в его литературной эволюции, в своеобразии 
художественной системы, в творческих связях, причинах разноречивого восприятия есенинских 
стихов его современниками, и главное - в истоках его таланта. Это и явилось главной причиной 
выбора темы дипломной работы. Как ни прискорбно, но до настоящего времени никто из 
литературоведов серьѐзно темой любовной лирики Есенина не занимался. На данный момент 
по теме адресатов любовной лирики существует всего несколько статей в газетах и журналах. В 
основном о взаимоотношениях Есенина с женщинами писали историки и биографы. Очень 
большой материал воспоминаний людей окружавших поэта в тот или иной период его жизни и 
творчества. 

Со школы памятное, весомое, глубокое определение: «Сергей Есенин не столько человек, 
сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой 
«печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое ” более всего иного ” 
заслужено человеком» (М. Горький) [2, 20]. 

А вот ещѐ высказывания-свидетельства современников, близко знавших поэта. «Для него 
не было никаких ценностей в жизни, кроме его стихов… Женщины не играли в его жизни 
большой роли» (С. Городецкий). «С женщинами, говорил он, ему по-прежнему трудно было 
оставаться подолгу. Он разочаровывался постоянно и любил периоды, когда удавалось жить 
«без них»; но зато если чувственная волна со всеми еѐ обманами захлѐстывала его на вовремя, 
то опять таки по-старому ” «без удержу». Обо всѐм этом говорил он попросту, по-мужицки и 
смеясь, но без грусти и беспокойства» (В. Чернявский) [2, 20]. 

И в самих стихах Сергея Есенина мы можем прочитать: «В глупой старости сердце жить не 
в силе», «И тебя любил я только кстати, Заодно с другими на земле». И, наконец, как бы 
итоговое: «Отдам всю душу октябрю и маю, Но только лиры милой не отдам. Я не отдам еѐ в 
чужие руки, Ни матери, ни другу, ни жене…». 

Однако вместе с образом сугубого поэта, исключительного, небесного лирика в тех же 
воспоминаниях друзей и знакомых, и в собственных его стихах присутствует ещѐ и образ 
«слишком земного», сжигаемого многими страстями и жгучими приманками разгульной жизни 
человека ” «хулигана», «забулдыги» и «Дон Жуана»: 

Пой же, пой. На проклятой гитаре 
Пальцы пляшут твои в полукруг. 
Захлебнуться бы в этом угаре, 
Мой последний, единственный друг… 
 
Я не знал, что любовь – зараза, 
Я не знал, что любовь – чума. 
Подошла и прищуренным глазом 
Хулигана свела с ума… 
 
Много женщин меня любило, 
Да и сам я любил не одну, 
Не от этого ль тѐмная сила 
Приучила меня к вину. 
«Пой же, пой. На проклятой гитаре». 
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В скандально знаменитом «Романе без вранья» Анатолия Мариенгофа приводится такая 
сцена: «В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих 
сердечных победах, махнул:  

- А ведь у меня, Анатолий, за всю жизнь женщин тысячи три было. ” Вятка не бреши. ” Ну 
триста. ” Ого! ” Ну, тридцать. ” Вот это дело» [2]. 

Так, может, есть смысл поделить на сто и оба полярных образа Сергея Есенина ” и 
сугубого поэта, и разгульного хулигана, не дающего прохода ни одной юбке? И попробовать за 
фасадом того и другого «имиджа» если не разглядеть подлинную суть этого удивительного 
человека-органа, то хотя бы приблизиться к ней.  

В представленном исследовании рассматривается любовная лирика разных лет жизни 
писателя. Творческий путь С.Есенина охватывает полтора десятилетия. Однако он необычайно 
насыщен художественными поисками, экспериментами. Стремясь к максимальной адекватности 
воплощения своих замыслов, Есенин обращается к разным литературным жанрам. Песенность 
его лирики, ее гармоничность сосуществовала с явными диссонансами, сочетанием 
несочетаемого в образах, звуках, красках. Исповедальность не исключала диалога, 
столкновения позиций. Пророчество и хулиганство в стихах звучали в унисон. 

Материалом, для данной статьи послужила поэзия С.Есенина, воспоминания 
современников о нем, литературоведческие работы о творчестве поэта. Предмет исследования ” 
образы есенинских женщин. В его судьбе, в его характере, как и в любом другом мужском, 
именно они служат своего рода лакмусовой бумажкой и «моментом истины». Будем 
вглядываться лишь в тех, кто был с ним рядом сравнительно долго и значил много. Анализ 
произведений посвящѐнных женщинам, с которыми Есенин пытался связать свою судьбу, но не 
нашѐл покоя, так сильно желаемого им, содержится в работе. 

Один из ближайших друзей поэта, литератор Георгий Устинов, недаром писал, что 
элементы эротики совершенно отсутствовали в стихах Есенина. «‛Были, впрочем, такие 
элементы, - добавляет он, - но совершенно целомудренного, я бы сказал детски-целомудренного 
характера, вроде: ‚Отрок-ветер по самые плечи заголил на берѐзке подол‛ или о той же берѐзке 
и о пастушке: ‚За голые колени он обнимал еѐ‛…»[24]. В таком духе, вероятно, должна была 
быть выдержана задуманная Есениным в начале 1918 года (но не осуществлѐнная) книга «Стихи 
о любви». 

Некоторые любовные стихи С.Есенина посвящены Анне Алексеевне Сардановской, 
которая родилась в селе Мощены Рязанской губернии. В 1896 году. Родители еѐ 
учительствовали в сѐлах Рязанской губернии. В семье было четверо детей. Вскоре после 
рождения Анны умирает еѐ отец. Мать с детьми переезжает в село Дединово в Рязанской 
губернии. С 1906 году вместе со своей подругой Марией Бальзамовой поступает в рязанское 
женское епархиальное училище. Заканчивает училище в 1912 году и в скором времени начинает 
работать учительницей в школе. В школе села Дединова Анна знакомится с здешним учителем 
Олоновским Владимиром Алексеевичем. Со временем их знакомство перерастает в дружбу 
которая выливается в более близкие отношения. В 1920 году Сардановская выходит замуж за 
Владимира Алексеевича. Их счастливый брак оказался недолгим. 8 апреля 1921 года при родах 
в возрасте 25 лет Анна умерла родив двух детей, один из которых умирает вместе с ней при 
родах а второго, Бориса ” воспитывает отец. Анна Сардановская была похоронена на кладбище 
села Дединова вместе со своей матерью.  

Дом священника Ивана Яковлевича Смирнова стал вторым родным домом Есенина. Иван 
Яковлевич настоял, чтобы Сережу после окончания земской школы отправили в Спас-
Клепиковскую учительскую школу а не к отцу в Москву, где тот служил приказчиком. В 
смирновском доме постоянно собиралась молодѐжь, затевались игры, ставились спектакли, 
звенела гитара, звучали песни, стихи. А там, где молодѐжь, там конечно же влюблѐнность, 
романы, и поиски, порывы, споры… 

В «доме с голубыми ставнями» Есенин и встретил свою первую любовь, озорную, 
черноглазую смуглянку Анюту Сардановскую. Это к ней относятся строки: 

В пятнадцать лет 
Взлюбил я до печѐнок 
И сладко думал,  
Лишь уединюсь, 
Что я на этой 
Лучшей из девчонок, 
Достигнув возраста, женюсь.  
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Дивное время полуотрочества, полуюности! Дивные долгие летние вечера, бесконечные, 
зимние ночи, когда кипение души, разговоры, притяжение-отталкивание, стыдливая и оттого 
ещѐ более горячая и неудержимая влюблѐнность. Анна Сардановская! Анна Сардановская! Еѐ 
имя уже известный поэт возьмѐт для лучшей своей поэмы. А тогда ” захлѐст чувств, радости и 
сомнения ” и строчки, строчки, строчки… (Анне посвящено стихотворение «За горами за 
жѐлтыми далями». Другие не сохранились.). И предчувствие будущего, и сладкая тяжесть 
призвания, и крепнущий зов судьбы ” всѐ, всѐ слилось, сконцентрировалось в эти два слова 
Анна Сардановская. 

Экономка Смирновых Марфуша, постоянно говорила: «Ох кума! У нашей Анюты с 
Сережей роман. Уж она такая проказница, скрывать ничего не любит. «Пойду, ” говорит, - 
замуж за Серѐжку», и всѐ это у неѐ так хорошо выходит». 

Но проходит совсем немного времени, и отношения Сардановской и Есенина резко 
меняются. Как считал сам Сергей ” причиной послужила его дружба с лучшей подругой Анны 
Марией Бальзамовой. Но всѐ оказалось довольно просто ” причиной изменений в отношениях 
Сардановской и Есенина послужило еѐ знакомство с Олоновским. Все мысли Анны заняты 
только Владимиром Алексеевичем.  

В начале июля 1916 года Есенин писал Анне Сардановской: «Я ещѐ не оторвался от всего 
того, что было, потому не переломил в себе окончательной ясности. Рожь, тропа такая чѐрная и 
шкаф твой, как чадра Тамары.  

В тебе, пожалуй, дурной осадок остался от меня, но я, кажется, хорошо смыл с себя дурь 
городскую. 

Хорошо быть плохим, когда есть кому жалеть и любить тебя, что ты плохой. Я об этом 
очень тоскую. Это, кажется, для всех, но не для меня. 

Прости, если груб был с тобой, это напускное, ведь главное-то стержень, о котором ты 
хоть маленькое, но имеешь представление. 

Сижу бездельничаю, а вербы под окном ещѐ как бы дышат знакомым дурманом. Вечером 
буду пить пиво и вспоминать тебя. 

Сергей. 
Царское село. Канцелярия по постройке  
Федоровского собора 
P. S. Если вздумаешь перекинуться в пространство, то напиши. Капитолине Ивановне и 

Клавдию с Марфушей поклонись» [15, 73]. 
Есенин ждѐт писем от Анны. Он явно огорчѐн и расстроен тем, что она не пишет ему, для 

него это сейчас особенно важно и необходимо. Настроение его подавлено, всѐ сильнее он 
ощущает чувство беззащитности и одиночества. Всѐ это находит своѐ отражение и преломление 
во многих стихах поэта.  

Он пишет «За горами, за жѐлтыми долами…» посвящѐнное А. Сардановской:  
«За горами, за жѐлтыми долами…» 
За горами, за жѐлтыми долами 
Протянулась тропа деревень. 
Вижу лес и вечернее полымя, 
И обвитый крапивой плетень. 
 
Там с утра над церковными главами 
Голубеет небесный песок, 
И звенит придорожными травами 
От озѐр водяной ветерок [1, 31]. 

Пейзаж Есенина ” не перечень композиционных элементов, не бесстрастное нанесение 
цветовых мазков и пятен, - это всегда нравственный итог : исповедь, восторг до опьянения от 
полноты жизни, покаяние до самобичевания, наставление (урок) и завещание. 

Но «жажда человеческой нежности» была присуща и самому поэту. Мы проследили этапы 
смятения и скорби поэта. Всѐ это он выразил в своих стихах. Есенин писал о том, что никогда не 
врѐт в своих произведениях. Все его стихи посвященные любимым женщинам ” это исповедь 
перед ними, раскрытие самых заветных и сокровенных тайн души поэта. Он так и не нашѐл той 
единственной, любимой женщины с которой мог бы связать свою судьбу. Поэтому то и звучит 
любовная лирика так печально, так безысходно. В этом то и заключается его трагедия. 
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Аннотатсия 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛИРИКАИ ИШЌИИ С. ЕСЕНИН 

Дар маќола аз гуфтањои њамзамонони С.Есенин дар бораи ашъори ў, муносибатњо, мавќеи 
њаѐтии ў ба ќадри кифоя истифода шудааст. Ва боз чанд гуфта ” далели њамзамононе, ки 
шоирро аз наздик мешинохтанд. ‚Барои ӯ дар зиндагӣ арзише набуд, ба ҷуз ашъораш... Дар 
маќола инчунин лирикаи ишќии солњои гуногуни њаѐти нависанда мухтасар тањлил карда 
шудааст. Есенин дар кўшиши ба ҳадди аксар мувофиқ будани таҷассуми идеяҳои худ ба 
жанрҳои гуногуни адабӣ муроҷиат мекунад. Дар сурудаҳои лирикаи ў, њамоњангии онҳо бо 
диссонансҳои аѐн, омезиши номувофиќи образњо, садоњо, рангњо дар як ваќт вуљуд дорад ва 
пешгӯӣ ва айѐшӣ дар назм яксон садо доданд. 

Калидвожаҳо: Есенин, лирикаи ишқ, жанр, шеър, шоир, шеър. 
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SOME FEATURES OF S. YESENIN'S LOVE LYRICS 
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maximize the adequacy of the embodiment of his ideas, Yesenin turns to different literary genres. The 
singleness of his lyrics, its harmony coexisted with obvious dissonances, a combination of incongruous 
in images, sounds, colors. Prophecy and hooliganism sounded in unison in verse. 
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Абдуҷабборзода Сафина, 
магистранти соли дуюми факултети журналистикаи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ САФАРНОМА ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ 
 

Истиқлоли давлатии кишвари мо барои рушди васоити ахбори оммад, махсусан, матбуоти 
даврӣ ва жанрҳои публитсистика, аз ҷумла сафарнома хеле зиѐд мусоидат кард. Дар ин давра 
бисѐр жанрҳои публитсистика инкишофу нумӯъ ѐфтанд. Маҳз дар замони Истиқлол 
хусусиятҳои жанрии ин гуруҳ тавассути матбуоти мустақил зуҳур намуд. Матбуоти мустақил 
ҳодисаю воқеаҳои гуногунро ҳаматарафа инъикос намуда, хонандаро бо беҳтарин ва волотарин 
лаҳазоти зиндагӣ, муаммоҳо, мушкилот ва навгониҳо ошно месохтанд. 

Сафар кардан хуб аст, зеро он як шакли кушоди ифодаи фикр мебошад, яъне муаллиф 
озодона метавонад иттилоъро дар ҳама гуна мавзуъ нишон диҳад. Забони сафарнома дорои 
аломати ором ва ғайрирасмӣ буда, дар он имкони истифодаи шева ва лаҳҷа ҳам мавҷуд аст. 
Луғатҳои хориҷӣ, калимаву ибораҳои фразеологӣ, жаргонизм, саволҳои риторикӣ ва амсоли ин 
метавонад дар доираи ин жанр корбаст шавад. Ҳамаи ин тасвирҳо эҳсоси матлабро, ки табиати 
субъективона дорад, пуробуранг мекунад. 

Жанри сафарнома дар даврони соҳибистиқлолӣ боз ҳам маъмул гардид, чунки агар дар 
замони Шуравӣ сафарнома дар маҷаллаҳо бештар нашр мешуд, пас, дар ин давра намунаҳои ин 
жанр дар матбуоти даврии мустақил зиѐдтар интишор ѐфтаанд. Яъне, раванди фаъол гардидани 
сафарнома солҳои охир хеле зиѐдмушоҳида мешавад, зеро Истиқлолият на танҳо дар рушду 
шукуфоии мамлакат замина гузошт, балки роҳи сайѐҳонро низ кушод. Махсусан, таваҷҷуҳ ба 
ин соҳа ва ду дафъа эълон кардани солҳои рушди сайѐҳӣ барои 4 сол дар ин самт такони ҷиддие 
шуд ва ҳам омили пешрафту истифодаи бештари сафарнома гардид. 

Дар сафарномаҳои имрӯзи матбуоти тоҷик хусусиятҳои жанрии он хеле мушаххас аст [1, 
618]. Онҳо ба хонанда дар баробари маърифат бахшидан, ҳамзамон, маконҳои ҷолибу 
тамошобобро муаррифӣ менамоянд ва диққаташонро ба маконҳои қадимаи таърихӣ ва дигар 
оини аҷдодӣ дар ин ҷалб месозанд. Барои ин, рушду такомул ва афзудани теъдоди нашрияҳо 
дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҳама ҷониб мувоиқ омад. 

Фаъол гардидани унсурҳои жанри сафарнома маҳсули ҳақиқии Истиқлолият аст, зеро 
маҳз дар ин давра роҳҳо кушода шуданду сафарҳои ҳунарии аҳли санъату фарҳанг низ афзуданд 
ва таббист, ки дастовези аҳли фарҳанг ба хонанда матолибе аз таассуроти сафар аст. Дар 
доираи ин жанр сайѐҳон мекӯшанд, то ин ки, ки ҷолибтарин лаҳзаҳои сафарро ба риштаи 
тасвир бикашанд. 

Муҳаққиқ Бозорзода ба он назар аст, ки дар замони истиқлолият маҳорати 
сафарноманависии рӯ зноманигорони тоҷик сайқал ѐфта, шахсони касбу кори гуногун ҳам ба 
навиштани сафарнома машғуланд. ‚Онҳо аз сафарҳои чи дохилӣ ва чи хориҷӣ мавод таҳия 
мекарданд, сафарномаҳо менавиштанд. Ба ин технологияи замони муосир ҳам мусоидат кард. 
Роҳҳои сабт кардан, захира намудан ва интиқолу пахши мавод осонтар гардид. Ин имконият 
дар замони Шуравӣ набуд. Он замон танҳо адибону қаламкашони варзида ва сиѐсатмадорон ба 
сафарҳои хориҷа мерафтанду сафарнома менавиштанд ва ҳар кас имкони ба хориҷа рафтану 
мавод навиштан надошт. Ҳар касе ки хориҷа мерафт ѐ аниқтараш фиристода мешуд, танҳо бо 
иҷозаи ҳукумати фавқ фиристода мешуд‛ [3, 102]. 

Методологияи навиштани сафарнома чанд давра ва унсурро дарбар мегирад. Давраи 
аввал, омӯхтани мавзеъ пеш аз сафар кардан аст. Яъне, рӯзноманигор қабл аз ба сафар рафтан 
бояд мавзеи мерафтаашро омӯхта, барои худ баъзе ҷузъиѐтҳоро қайд кунад. Марҳилаи дувум 
навиштани қайдҳои сафар ва дарҷи таассуроту хотираҳо мебошад, зеро ҳофиза қудрати сабти 
ҳамаи дидаву шунидаҳоро дорад ва баъзе аз таассурот метавонанд зудуда шаванд. Ин услуб аз 
одати навиштани журналист мустақиман вобаста аст [2, 282]. 

Сохтори жанри сафарнома одатан дар се қисм нишон дода шудаанд: вуруд, қисми асосӣ ва 
хулосаи сафар. Инчунин, таркиби ин жанр чанд унсури дигар ҳам дорад. Якум, шиносоии 
барвақтӣ бо макон пеш аз сафар. Яъне, муаллиф дар қисмати вуруд аввал омӯхтаҳояшро 
менигорад. Яъне, ӯ мавзуъро барои қаҳрамононаш барои муҳокима интихоб мекунад. Бо ин 
васила, аксар вақт хонанда гумон мекунад, ки ин муаллифро дидааст. Дуюм, муаллифи 
сафарнома эҳсосоти дар тӯли роҳ дидаашро тавсиф мекунад, дар ҳоле ки метавонад онро бо 
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тасвир ѐ дигар усулҳо ифода кунад. Сеюм, аз рӯи таркиби жанр муаллиф метавонад хотираро 
чунон оғоз карда, ба итмом расонад, ки ҳама чизро мувофиқи дидааш тавсиф кунад. Чорум, 
таъсири ҳузури муаллиф ва истифодаи усули мушоҳида. Панҷум, ҳар як мавзуи сафарнома 
дорои принсипи тадқиқотӣ мебошад. Шашум, дошани табиати илмӣ. Яъне, дар ин жанр дар 
роҳи сафар нақши махсуси муаллиф аст, ки вай дар айни замон таҳқиқи илмӣ ва сайѐҳат 
мекунад. Ҳафтум, тавсифи махсус ѐ тақсим кардани қайдҳои сафар ба ахлоқӣ ва расмӣ. Ҳаштум, 
ин жанр забони баѐни озодро талаб мекунад. Нуҳум, жанр сохтор ва ҳудуди худро дошта, 
сарҳади истифодаи қайдҳоро муайян мекунад [3, 105]. 

Ҳамин тариқ, дар сафарнома диққати асосии муаллиф ба ҳодисаҳои типии муайян равона 
карда мешавад. Дар ин ҳолат муаллиф барои инъикоси ҷузъиѐти гуногуни ашѐ, ки объекти 
диққати ӯ гардидааст, барои тасвири лаҳзаҳои ҷолиби сафар аз таркибҳои пурмазмун, ҷараѐн ва 
ҳодисоти ҳаѐтӣ ва ғайра истифода карда метавонад. 

Дар сафарнома аз ин шаклҳои публитсистӣ истифода бурдан имкониятест, ки 
рӯзноманигор танҳо дар ҳолатҳои мушаххас, аз рафти сафар, вобаста ба тақозои мавод корбаст 
мекунад. «Бинобар ин, хоста гирифтани мавод, - чуноне таъкид кардааст Н. М. Маслова, - 
пуррагии он ба сафарнома хос аст ва ҳеҷ яке аз нишонаҳои жанрҳои дигар ба шикастани 
қонунияти асар қодир нест. Надонистани ин қонуният муаллифро ба нокомии эҷодӣ меорад» [4, 
37]. 

Тафовути асосии сафарнома аз жанрҳои дигари публитсистика дар серсоҳагии маводи 
ҷамънамудаи муаллиф, васеию амиқии мушоҳидаҳои вай, диди шахсӣ, хулосаҳо, 
муқоисакуниҳо мебошад. Зеро яке аз аломатҳои асосии сафарнома ширкати бевоситаи 
муаллиф-қаҳрамон дар амалиѐтҳо, ки дар атрофи ӯ инкишоф меѐбанд, ба шумор меравад. Дар 
жанрҳои дигари публитсистика шахсияти муаллиф- қаҳрамон ба дараҷаи сафарнома зоҳир 
намегардад. 

Муҳаққиқ Н. М. Маслова таъкид кардаанд, ки ‚факт ва воқеаҳо дар жанрҳои публитсистӣ 
ҳақиқӣ ва дар жанрҳои адабӣ хаѐлӣ ѐ пероста бо образҳои хаѐлианд. Дар адабиѐти бадеӣ 
чигунагии воқеа ба тахайюли нависанда вобаста аст, дар жанрҳои публитсистӣ хислат ва 
имкони истифодаи тахайюл ба чигунагии воқеаи асосӣ вобаста аст‛ [5, 52]. 

Умуман, дар жанри сафарнома хатти ҳаракати сафар ва мавқеи муаллиф нақши бузург ва 
асосиро дорад, чунки дар ин жанр шахсияти муаллиф, падидойии сифатҳои шахсии ӯ ҳамчун 
пайвандгар, инъикосгар ва тасвиргари ҳодисоту вақеоти гуногун нисбат ба жанрҳои дигари 
журналистика дар сатҳи хеле баланд қарор мегирад [6, 20]. Аз ин рӯ, нақши фаъоли муаллифро 
худи жанр ва ҳатто табиати он тақозо менамояд. 

Хулоса, баъди муқоисаи жанри сафарнома бо дигар жанрҳо метавон гуфт, онҳо дар 
алоқамандии ҳамдигар арзи ҳастӣ менамоянд. Яъне, сафарнома ҳамчун жанри мустақил 
тасаввуроти хонандаро дар бораи рангорангии олами ҳастӣ инкишоф медиҳад, бо истифода аз 
унсурҳои лавҳа баъзе маконҳои дилфиреб ѐ лаҳзаҳоро тасвир менамояд, баъзе унсурҳои 
очеркро корбаст намуда, аз онҳо дар чеҳрасозии қаҳрамонон ” ҳамсуҳбатҳояш истифода 
мекунад ва бо истифода аз таркиби жанри ѐддошт хотираҳошро варақгардон менамояд. Худи 
ин жанр ҷаҳонбиниро васеъ ва фикрро амиқ месозад. 
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Аннотация 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК В ПЕРИОДЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Исследователи уже провели анализ жанра путевых заметок и его места в журналистике. В 

частности, в области таджикской журналистики Нуриддин Бозорзода написал и успешно 
защитил докторскую диссертацию. Его диссертация является результатом и заключением 
комплексного исследования, неоднократно публиковавшегося в виде монографий и отдельных 
статей. В данной статье рассматривается эволюция и развитие жанра путевых заметок в период 
независимости, а также определяется место этого жанра в современной журналистике. 

Ключевые слова: путеводитель, пресса, журналистика, жанр, публикация. 
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THE EVOLUTION OF THE JOURNEY TRIP AT THE TIME OF INDEPENDENCE 
Researchers have already done research on the genre of travel and its place in journalism and 

science. In particular, in the field of Tajik journalism, researcher Nuriddin Bozorzoda wrote a doctoral 
dissertation in this area and recently defended it. His dissertation is the result and conclusion of a 
complete study, which has been published several times in the form of monographs and separate 
articles. This article examines the evolution and development of the genre of travel during the 
independence, and identifies the place of this genre in journalism today. 
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ВОСТОК В ТВОРЧЕСТВЕ С. А. ЕСЕНИНА 
 

Великий русский поэт Сергея Александрович Есенин как и другие поэта любил Восток 
своими очаровательными образами и проблемами. Он в своих произведениях исследовал 
красоту Востока в своем сборнике «Персидские мотивы», оторый является лучшим 
произведениям русского поэта ХХ века. 

Алексеев А.Б. писал: «С. А. Есенин отмечал, что можно смотреть на Восток и жизнь 
персидского народа при воспитании русского морального характера и жизненные проблемы 
разрешить с воспитанием каждого члена российского общества. Он в своих произведениях 
показал развитие монархического строя и показал, как он был против этого общества и 
старался исправить характеры буржуазного дворянского общества» [1, 15.]. 

Сейчас основные путы развития литературы в взаимодействие и взаимообогащение 
происходит в процессе изменения различных литературных направлений. Сейчас, это 
становится еще более важным для изучения национальных проблем на примере культурного 
обмена и литературных взаимосвязей, в качестве одного из основных факторов образования. 
Поэзия в настоящее время и ее развития невозможно в ограниченных рамках любой нации или 
народа. Именно поэтому одним из главных вызовов современного мира литературы является 
комплексное изучение литературных связей, способствуют художественного роста, как на 
глобальном, литератур народов других стран, в частности, глубокое изучение творчества 
выдающихся представителей мира культуры, их роль в этом взаимодействия. 

Сборник «Персидские мотивы» и анализ стихотворений «Шаганэ, ты моя Шаганэ» 
показывает великих художников русской литературы на таджикский язык имеет большое 
значение и для проникновения в существо русского оригинала. И для изучения 
изобразительных средств таджикского языка, активизации его огромного потенциала, а также 
совершенствования теории и практики художественного перевода ” одного из важнейших путей 
сближения и взаимообогащения культур двух народов. 

Русско-таджикские литературные связи служат делу понимания народов и равноценного 
взаимодействия их языков. Поэтому русско-таджикские литературные связи является одно из 
важнейших направлений переводческого дела в республике, внимание к которому в настоящее 
время становится жизненно необходимым, имеющим и политическое, и экономическое, и 
неоценимое культурное значение. В этом плане особое место по праву принадлежит Сергею 
Есенину. 

С его именем в русской, да и во всей мировой литературе, связано развитие жанра 
рассказа и поэзии. К настоящему моменту Сергея Есениа переведен на многие языки мира: 
английский, болгарский, венгерский, датский, испанский, итальянский, немецкий, голландский, 
польский, португальский, румынский, сербохорватский, финский, французский, чешский, 
шведский и даже китайский и японский. А это означает, что творчество русского поэта вошло в 
инонациональные литературы. 

В работе подвергнуты сравнительному анализу таджикские переводы поэзии С. Есенина и 
их оригиналы. 

Таким образом, в сопоставительно-типологическом анализе темы переводов поэзии С. 
Есенина на таджикский язык сделана попытка определить теоретическое и практическое 
значение данной проблемы. 

Весомым вкладом в процесс духовного единения народов является перевод произведений 
русской современной литературы на таджикский язык. Переводы произведений великого 
русского поэта ХХ века Сергея Есенина существуют уже не один десяток лет. Однако научное 
осмысление их, по существу, в республике отсутствует. 

Ахрори Х. писал: «Надо отметить, что в результате проведенного сопоставительного 
анализа перевода поэзии Сергея Есенина на таджикский язык мы приходим к выводу о том, что 
процесс коммуникации между несколькими культурами отличается особым характером для 
каждой пары культур, что вызвано несовпадением национальных языковых картин мира и 
социокультурных контекстов» [4, 35]. 

Надо отметить, что все-таки таджикские переводы в полной мере передают идейно-
художественное содержание поэзии Сергея Есенина. 

В работе анализированы способы достижения функциональной эквивалентности и 
адекватности в переводе на примере поэзии Есенина. Данная тема по сей день в таджикском 
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литературоведении изучена недостаточно, в связи, с чем целый ряд вопросов, связанных с 
литературными связями и особенностью перевода русских поэтов на таджикский язык, 
остаются малоизученными. 

Последние десятилетия проблемы взаимного обогащения литератур стали предметом 
пристального внимания ведущих литературоведов. Своевременность и необходимость 
исследования многообразия форм литературных связей диктуется самой структурой 
современной литературы и приобретает особую актуальность в процессе изучения истории 
литературы. О необходимости исследования данной проблемы говорит большое количество 
монографий и научных трудов по вопросам литературных связей. 

Сборник «Персидские мотивы» Сергея Александровича Есенина, надо отметить, что в них 
находило отражение та же неуемная, всеобъемлющая сила и яркое слово, которые 
характеризовали все творчество поэтессы. Миры, в которых обитала только она сама и жила ее 
поэзия, объединявшая их внутренним своим огнем, творческие стили, которыми он писал, в 
некотором роде отличались друг от друга. Это облегчало поэту выбор стихов того автора, 
который отвечал переводимым его стихам: своеобразной поступи образов, увиденных его в 
поэзии, льющейся из глубины души, самого сердца песен Лорки с их прозрачной чистотой без 
всякой примеси, легкости и озорству народных баллад. 
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Аннотатсия 
ШАРЌ ДАР ЭЉОДИЁТИ С. А. ЕСЕНИН 

Дар ин мақола муаллиф проблемаи Шарќро дар ашъори Сергей Есенин таҳлил менамояд. 
Муаллифи мақола дар асоси маводи бисѐр, проблемаи таҳлили асари «Навои Шарќ»-ро нишон 
медиҳад. Проблемаи ин асари бадеї дар адабиѐти ҳозира ҷойи муайянро ишғол менамояд. 

Калидвожањо: Шарќ, бадеї, аслї, мундариља, матн, эҷодиѐт, шоири рус. 
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amount of material, shows the problems of the collection "Persian motives" and the transfer of the 
content of the original text when analyzing a work of art. The problem of a collection of fictional text 
occupies a special place in modern literature. 
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Гулнораи Садриддин, 
магистрантка второго курса факультета русского языка и лиьнратуры 

 
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ 

 
Великая русская поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина писала свои произведения на 

протяженный большого временного периода, начиная от середины двадцатого века до конца 
этого периода. 

Особенности творческого пути этой поэтессы в том. что стихи ее не завершено.Надо 
отметить, что впервые ее произведения была опубликовано в 1955 году в газете 
«Комсомольская правда» ее стихотворение под названием «Родина»,а первый сборник русской 
поэтессы под названием «Струна» была опубликовано в 1962 году. В настоящее время книги 
великой русской поэтессы опубликовано свыше 50 книг. 

В настоящее время книги и исследовательские работы анализа поэзии русской поэтессы 
может быть несколько монографии и научные статьи посвященные творчеству этой великой 
русской поэтессы. В своей научной работе Аведовой Н.В. исследует жанровой системе 
лирической поэзии Б.Ахмадулиной». В этой работе автор анализирует творчества русской 
поэтессы в форме жанрового метода. Другой исследователь поэзии русской поэтессы Алешка 
Т.В. анализирует черты поэзии русской поэтессы в аспекте золотого века Пушкина А.С., 
Лермонтова М.Ю.. а также поэтов и писателей «серебряного века». 

В своей первой книге великая русская поэтесса анализирует различные вопросы русской 
жизни. Она писала такие книги «Обретение Я», которая вышла 1960 году, «Струна», которая 
вышли 1962 году, «Уроки музыки» (1969), «Сны о Грузии» (1977), «Сад» (1987), «Зимняя 
замкнутость» (1999). 

В этих книгах русская поэтесса исследует вопросы мотивация героя, и временной 
координатной формы движения человека в новых произведениях.. 

В книге «Струна» русская поэтесса рассматривает вопросы развитии лирического 
развития вопросы литературоведение и анализа вопроса истории русской жизни. 

Русская поэтесса, переводчица, прозаик Ахмадулина Б.А. является одной из великой 
поэтессы начало двадцатого столетия. Первые стихи она начала писать, когда училась в 
средней школе. Она поступила в Литературный институт имени А.М.Горького и начала писать 
свои первые произведения. Русская поэтесса вместе с другими поэтами и писателя 
шестидесятников выступила со своими стихами в различные аудитории города Москвы перед 
студентами Московского университета имени М.В.Ломоносова. 

Впервые к русской поэтессы пришла имя, которая давала ее различные поэтические 
формы обращения к ее стихов. Особенно ее выступления и чтения лирических произведений на 
русском языке для слушателя были своеобразным манером чтения. 

Межлитературных связей и взаимодействия имеют немалое значение в развитии 
национальной литературы и литературного процесса. Постоянное взаимодействие и 
взаимообогащение национальных культур является стимулом обмена художественными 
ценностями. «Следует различать воздействие иноязычного писателя на литературу и 
распространение его произведений в читательской среде, ибо это явление разного порядка и 
обусловлены они различными причинами: первая ” внутренними потребностями 
воспринимающей литературы в процессе ее развития, вторая ” общим ростом культуры» [2, 11]. 
В развитии литературных взаимосвязей особое значение приобретают переводы сокровищ 
мировой литературы на таджикский язык и переводы произведений таджикской литературы на 
другие языки. Межлитературных взаимосвязей особенно сильное развитие получили в годы 
независимости нашей республики. То же самое можно сказать и о таджикско-русских 
литературных взаимосвязях. До провозглашения независимости Республики Таджикистан 
переводы русской художественной литературы на таджикский и, наоборот, переводы 
таджикской литературы на русский, осуществлялись через языки посредники (в основном через 
русский язык). Это тенденция продолжается и в наши дни, хотя в республики вырос целый ряд 
специалистов, хорошо знающих язык оригинала и прекрасно владеющих родным языком, 
переводящих непосредственно с русских языков и на иностранные языки. 

Так, например 2013 году был переведен с русского на таджикский язык известную повесть 
русского писателя Ахмадулиной. За прошедший период через русский язык на таджикский 
были переведены такие произведения русских писателей, повести на таджикский язык в журнале 
«Садои Шарк» в трѐх номерах за 1989 год и многие другие. 
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В этой работе мы остановимся на некоторых особенностях перевода русской литературы 
на таджикский язык. Выберем для этого оригинал известного повести Антона Павловича 
Чехова «Дамой с собачкой», а также его русский и таджикский переводы. Повесть появился на 
таджикском языке в журнале «Садои Шарк» («Голос Востока») в переводе известного 
таджикского переводчика Уктама Холикова. Как известно, главный герой повести Гуров 
желает стареть, не хочет увидеть в зеркале свое старческое отражение ” он хочет вечно остаться 
молодым, красивым. 

Необходимость исследования проблемы таджикско-русских литературных связей ХХ-ХХI 
веков в контексте творчества русских поэтов и писателей вызвана тем, что, несмотря на 
длительный период изучения таджикско-русских литературных связей, особенно литературы 
советского периода, исследователи все еще сталкиваются с огромным количеством нерешенных 
проблем. 

В этом смысле исключительный интерес для литературоведения представляет 
исследование проблемы влияния русской литературы, в том числе творчества поэтов и 
писателей России на таджикскую литературу ХХ века. 

Исследование проблемы таджикско-русских литературных связей и влияния персидско-
таджикской классической литературы на формирование мировоззренческих основ и истоков 
сюжетов, идей и образов произведений таджикских поэтов и писателей актуально и важно, 
особенно в наше время, когда Таджикистан приобрел суверенитет и появилось больше 
возможностей сближения с другими народами как в политическом, экономическом, так и в 
культурном и литературном аспектах. Изучение проблем взаимовлияния литератур стало более 
актуальным в современном обществе, когда происходят процессы глобализации основных 
культурных ценностей. 

Изучение проблем, относящихся к литературным контактам Таджикистана с России 
началось с первой половины ХХ века и получило дальнейший расцвет в таджикской 
ориенталистике конца ХХ и начала ХХI веков. Основополагающие методологические аспекты 
изучения творчества великих представителей персидско-таджикской классической поэзии, таких 
как Фирдоуси, Хайям, Саади, Хафиз и другие, заложены в научных трудах русских 
ориенталистов: Н. Конрада, В. Эбермана, Ю. Марра, Е.Э. Бертельса, А.Марта, Р. Дипенса и др. 
В дальнейшем определенный опыт в исследовании проблем таджикско-русских литературных 
связей был накоплен также литературоведами бывших советских республик. Опубликованы 
ценные научные исследования Л. Гроссмана, П. И. Тартаковского, Е. А. Илюшина, Е. 
Челышева, М. Шукурова, А. Сайфуллоева, С. Табарова, Ю. Акобирова, В. Самада, Х. 
Шодикулова, А. Турсунова, А. Давронова, А. Аминова, Б. Рахмонова и других, посвященные 
проблеме влияния персидско-таджикской литературы на творчество русских и других языков. 

Надо отметить, что основываясь на свойствах родного языка, найти нужный эквивалент. 
Таджикские поэты могут это сделать, так как их родная литература дала таких мастеров 
поэтического слова, как Лиок Шерали, Мастон Шерали, Кутби Киром и другие, в 
произведениях которых звукопись поражает своим богатством и разнообразием. Нам могут 
возразить, что звукопись присуща далеко не каждому произведению, что надо родиться, чтобы 
так виртуозно владеть рассказом. Безусловно, индивидуальность поэта, его одаренность играют 
первостепенную роль, но это не может оправдать плохие переводы „ переводческой технике 
следует учиться. Однако многие переводчики до сих пор пренебрегают переводческой техникой, 
считая, что достаточно владеть языком и уметь рифмовать. Пренебрежением к форме можно в 
какой-то мере объяснить и некоторый застой, и косность, который в переводческой практике. 
Только в последние годы в таджикском литературоведении стали появляться работы, в которых 
поднимаются проблемы переводческого мастерства, техники стиха и формы. Но не во всех 
литературоведческих работах дается правильная оценка роли и значения стихотворной техники. 
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Аннотатсия 
 

ХУСУСИЁТИ АШЪОРИ БЕЛЛА АХМАДУЛИНА 
 

Дар ин мақола муаллиф мушкилоти интиқоли мундариљаи матни аслиро ҳангоми 
тарҷумаи асари бадеӣ таҳлил кардааст. Муаллифи мақола дар асоси миқдори зиѐди мавод 
мушкилоти интиқоли мундариҷаи матни аслиро ҳангоми тарҷумаи асари бадеӣ нишон додааст. 
Проблемаи тарҷумаи матни бадеӣ дар адабиѐти муосир ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад. 

 

Калидвожаҳо: тарҷума, бадеӣ, аслӣ, мундариҷа, матн, эҷодкорӣ, осор Ахмадулина, шоир, 

забони точикӣ 
 

Annotation 
 

THE PROBLEM OF TRANSFERING THE CONTENT OF THE ORIGINAL TEXT  
WHEN TRANSLATING AN ARTISTIC WORK 

 
This article, the author analyzes the problems of conveying the content of the original text when 

translating a work of fiction. The author of the article, on the basis of a large amount of material, 
shows the problems of transferring the content of the original text when translating a work of art. The 
problem of translating literary text occupies a special place in modern literature. 
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Абдуллозода Дилноза, 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА ТВОРЧЕСТВА С. А. ЕСЕНИНА 

 
Русский поэт XX века Сергея Есенин является продолжателем писателей и поэтов 19 века, 

где руководителем был извественный поэт и писатель Пушкин, который оставил после себя 
огромное количество художественных произведений. Русский поэт Сергея Есенин в своих 
произведениях показал идею русского народа и тяжелой жизни русского народа. 

Абдулхаев Дж. писал: «Великий русский поэт писал, что можно улучшить жизнь русского 
народа при воспитании крестьянства морального характера и жизненные проблемы разрешить 
с воспитанием каждого члена российского общества. Он в своих произведениях показал 
развитие монархического строя и показал, как он был против этого общества и старался 
исправить характеры буржуазного дворяеского общества» [1, 15]. 

В настоящее время основные путы развития литературы в взаимодействие и 
взаимообогащение происходит в процессе изменения различных литературных направлений. 
Сейчас, это становится еще более важным для изучения национальных проблем на примере 
культурного обмена и литературных взаимосвязей, в качестве одного из основных факторов 
образования. Фантастика на современном этапе ее развития невозможно в ограниченных 
рамках любой нации или народа. Именно поэтому одним из главных вызовов современного 
мира литературы является комплексное изучение литературных связей, способствуют 
художественного роста, как на глобальном, литератур народов других стран, в частности, 
глубокое изучение творчества выдающихся представителей мира культуры, их роль в этом 
взаимодействия. 

Анализ переводов произведений великих художников русской литературы на таджикский 
язык имеет большое значение и для проникновения в существо русского оригинала. И для 
изучения изобразительных средств таджикского языка, активизации его огромного потенциала, 
а также соверше нствования теории и практики художественного перевода ” одного из 
важнейших путей сближения и взаимообогащения культур двух народов.  

Русско-таджикские переводы служат делу взаимопонимания народов Таджикистана и 
равноценного взаимодействия их языков. Поэтому русско-таджикские переводы является одно 
из важнейших направлений переводческого дела в республике, внимание к которому в 
настоящее время становится жизненно необходимым, имеющим и политическое, и 
экономическое, и неоценимое культурное значение. В этом плане особое место по праву 
принадлежит Сергею Есенину.  

С его именем в русской, да и во всей мировой литературе, связано развитие жанра 
рассказа и поэзии. К настоящему моменту Сергея Есениа переведен на многие языки мира: 
английский, болгарский, венгерский, датский, испанский, итальянский, немецкий, голландский, 
польский, португальский, румынский, сербохорватский, финский, французский, чешский, 
шведский и даже китайский и японский. А это означает, что творчество русского поэта вошло в 
инонациональные литературы.  

В работе подвергнуты сравнительному анализу таджикские переводы поэзии С.Есенина и 
их оригиналы.  

Таким образом, в сопоставительно-типологическом анализе темы переводов поэзии 
С.Есенина на таджикский язык сделана попытка определить теоретическое и практическое 
значение данной проблемы.  

Весомым вкладом в процесс духовного единения народов является перевод произведений 
русской современной литературы на таджикский язык. Переводы произведений великого 
русского поэта ХХ века Сергея Есенина существуют уже не один десяток лет. Однако научное 
осмысление их, по существу, в республике отсутствует.  

Ахрори Х. писал: «Надо отметить, что в результате проведенного сопоставительного 
анализа перевода поэзии Сергея Есенина на таджикский язык мы приходим к выводу о том, что 
процесс коммуникации между несколькими культурами отличается особым характером для 
каждой пары культур, что вызвано несовпадением национальных языковых картин мира и 
социокультурных контекстов» [4, 35]. 

Надо отметить, что все-таки таджикские переводы в полной мере передают идейно-
художественное содержание поэзии Сергея Есенина. 
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В работе анализированы способы достижения функциональной эквивалентности и 
адекватности в переводе на примере поэзии Есенина. Данная тема по сей день в таджикском 
литературоведении изучена недостаточно, в связи, с чем целый ряд вопросов, связанных с 
литературными связями и особенностью перевода русских поэтов на таджикский язык, 
остаются малоизученными. 

Последние десятилетия проблемы взаимного обогащения литератур стали предметом 
пристального внимания ведущих литературоведов. Своевременность и необходимость 
исследования многообразия форм литературных связей диктуется самой структурой 
современной литературы и приобретает особую актуальность в процессе изучения истории 
литературы. О необходимости исследования данной проблемы говорит большое количество 
монографий и научных трудов по вопросам литературных связей.  

Говоря о переводах Есенина, надо отметить, что в них находило отражение та же 
неуемная, всеобъемлющая сила и яркое слово, которые характеризовали все творчество 
поэтессы. Миры, в которых обитала только она сама и жила ее поэзия, объединявшая их 
внутренним своим огнем, творческие стили, которыми он писал, в некотором роде отличались 
друг от друга. Это облегчало поэту выбор стихов того автора, который отвечал переводимым 
его стихам: своеобразной поступи образов, увиденных его в поэзии , льющейся из глубины 
души, самого сердца песен Лорки с их прозрачной чистотой без всякой примеси, легкости и 
озорству народных баллад.  
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Ширинджонова Фарзона, 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОД РОМАНА «МАТЬ» А.М.ГОРЬКОГО НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 
Максим Горький писатель, поэт основоположник литературы социалистического 

реализма, родился 28 марта 1868 году в Нижним Новгороде. Еще в школе начал писать повести 
и рассказы. Во время студенчества выступал со своими стихами в различные аудитории города 
Москвы.  

Особенно слушателям нравилась его своеобразное манера чтения лирических 
произведений. Как отмечал Андреев А.А «.М. Горький является одним из великих писателей 
начало ХХ века. Он писал такие повести и рассказы как, «Легенда о Данко», которая вышла 
1860 году, «Легенда о Ларе», которая вышли 1862 году, роман «Мать» (1869) и другие [1, 11]. В 
этих своих произведениях поэт анализировал вопросы мотивация героя. 

Общеизвестно, что писатель показывал в своем творчестве различные проблемы русской 
действительности. Литературные связи и взаимодействия актуальны в развитии национальной 
литературы и литературного процесса. Постоянное взаимодействие и взаимообогащение 
национальных культур является стимулом обмена художественными ценностями.  

Баранова Л.М. писал: «Следует различать воздействие иноязычного писателя на 
литературу и распространение его произведений в читательской среде, ибо это явление разного 
порядка и обусловлены они различными причинами: первая ” внутренними потребностями 
воспринимающей литературы в процессе ее развития, вторая ” общим ростом культуры» [3, 11].  

В развитии литературных взаимосвязей особое значение приобретают переводы сокровищ 
мировой литературы на таджикский язык и переводы произведений таджикской литературы на 
другие языки. Межлитературные взаимосвязи особенно сильное развитие получили в годы 
независимости нашей республики. То же самое можно сказать и о таджикско-русских 
литературных взаимосвязях. До провозглашения независимости Республики Таджикистан 
переводы русской художественной литературы на таджикский и, наоборот переводы 
таджикской литературы на русский, осуществлялись через языки посредники. Это тенденция 
продолжается и в наши дни, хотя в республики вырос целый ряд специалистов, хорошо 
знающих язык оригинала и прекрасно владеющих родным языком, переводящих 
непосредственно с русских языков и на иностранные языки.  

За прошедший период через русский язык на таджикский были переведены произведения 
русских писателей, на таджикский язык в журнале «Садои Шарк» в трѐх номерах за 1989 год и 
многие другие.  

В этой работе мы остановимся на некоторых особенностях перевода русской литературы 
на таджикский язык. Выберем для этого оригинал известного романа А.М. Горького «Мать», а 
также его русский и таджикский переводы. Роман «Мать» в 2013 году был переведен с русского 
на таджикский язык. 

Роман появился на таджикском языке в журнале «Садои Шарк» («Голос Востока») в 
переводе известного таджикского переводчика Уктама Холикова.  

Необходимость исследования проблемы таджикско-русских литературных связей ХХ-ХХI 
веков в контексте творчества русских поэтов и писателей вызвана тем, что, несмотря на длительный 
период изучения таджикско-русских литературных связей, особенно литературы советского периода, 
исследователи все еще сталкиваются с огромным количеством нерешенных проблем.  

В этом смысле исключительный интерес для литературоведения представляет 
исследование проблемы влияния русской литературы, в том числе творчества поэтов и 
писателей России на таджикскую литературу ХХ века. 

Блинов Л.Ф. писал: «Исследование проблемы таджикско-русских литературных связей и 
влияния персидско-таджикской классической литературы на формирование мировоззренческих 
основ и истоков сюжетов, идей и образов произведений таджикских поэтов и писателей 
актуально и важно, особенно в наше время, когда Таджикистан приобрел суверенитет и 
появилось больше возможностей сближения с другими народами как в политическом, 
экономическом, так и в культурном и литературном аспектах. Изучение проблем 
взаимовлияния литератур стало более актуальным в современном обществе, когда происходят 
процессы глобализации основных культурных ценностей» [4, 88]. 

Изучение проблем, относящихся к литературным контактам Таджикистана с России 
началось с первой половины ХХ века и получило дальнейший расцвет в таджикской 
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ориенталистике конца ХХ и начала ХХI веков. Основополагающие методологические аспекты 
изучения творчества великих представителей персидско-таджикской классической поэзии, таких 
как Фирдоуси, Хайям, Сади, Хафиз и другие, заложены в научных трудах русских 
ориенталистов: Н. Конрада, В. Эбермана, Ю. Марра, Е.Э. Бертельса, А.Марта, Р. Дипенса и др. 
В дальнейшем определенный опыт в исследовании проблем таджикско-русских литературных 
связей был накоплен также литературоведами бывших советских республик. Опубликованы 
ценные научные исследования Л. Гроссмана, П.И. Тартаковского, Е.А. Илюшина, Е. Челышева, 
М. Шукурова, А. Сайфуллоева, С. Табарова, Ю. Акобирова, В. Самада, Х. Шодикулова, А. 
Турсунова, А. Давронова, А. Аминова, Б. Рахмонова и других, посвященные проблеме влияния 
персидско-таджикской литературы на творчество русских и других языков. 

Следует отметить, что основываясь на свойствах родного языка, найти нужный 
эквивалент. Таджикские поэты могут это сделать, так как их родная литература дала таких 
мастеров поэтического слова, как Лоик Шерали, Мастон Шерали, Кутби Киром и другие, в 
произведениях которых звукопись поражает своим богатством и разнообразием.  

Безусловно, индивидуальность писателя, его одаренность играют первостепенную роль, 
но это не может оправдать плохие переводы „ переводческой технике следует учиться. Однако 
многие переводчики до сих пор пренебрегают переводческой техникой, считая, что достаточно 
владеть языком и уметь рифмовать. Пренебрежением к форме можно в какой-то мере объяснить 
и некоторый застой, и косность перевода. Только в последние годы в таджикском 
литературоведении стали появляться работы, в которых поднимаются проблемы 
переводческого мастерства, техники стиха и формы. Но не во всех литературоведческих работах 
даѐтся правильная оценка роли и значения стихотворной техники. 
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ТАСВИРИ ШАХСИЯТИ ТЕМУРЛАНГ ДАР «ЗАФАРНОМА»-И НИЗОМИДДИНИ ШОМЇ 

 
Тасвири шахсияти Темурланг дар сарчашмаи таърихии «Зафарнома»-и Низомиддини 

Шомї инъикос ѐфтааст. Ў дар муќаддимаи асари худ ќайд менамояд, ки «Ва дар кушудани 
мамолик ва паймудани масолик ва тасхири билоду тарфењи ибод ва танќиси маоќиди дину 
давлат ва тамњиди ќавоиди мулку миллат иќтидо бад-он кунанд ва ќавлу феъли он њазратро 
муршиди рўзгор ва муддабири кору бори худ донанд» [7, 29]. 

Низомиддини Шомї дар асари худ «Зафарнома» њар як амали Темурро аз лињозї мусбї 
маънидод кардааст. Хусусан, заминањои ба сари њокимят омадани Темурлангро, ки аз 
мухолифати ў бо амир Њусайн ибтидо мегирад, хости Худо дониста дар фасли «Зикри 
мухолифати амири соњибќирон бо амир Њусайн ба машварати Шербањром ва Бањроми Љалоир» 
мегўяд: «Бар арбоби хираду биної ва асњоби аќлу доної равшан аст, ки чун хости њазрати 
Иззат љалла љалола ба коре тааллуќ гирад, аввал сабабе, ки муљиби будани он кор бошад, падид 
овард. Бинобар ин маънї чун иродати Худои таъоло ба заволи давлати амир Њусайн тааллуќ 
гирифт, нахуст дилњои халоиќро аз ў мутанаффир гардонид ва ахлоќи ўро мутаѓайир кард. Ва 
чун хост, ки амири соњибќиронро волии умури олам гардонад, дилњои арбоби ќулубро ба 
тарафи ў моил гардонид ва ўро тавфиќи корњои неку арзонї дошт. Лољарам давлати аз амир 
Њусайн рўй бартофта, дуаспа ба истиќболи ин соњибдавлат омад»[7, 62-63]. 

Низомиддини Шомї њангоми тасвири њодисањо, хусусан лашкаркашињои Темурланг 
ишорат ба раъиятпарварию мардумдўстии ў карда, бештари сабабњои задухурдњои Темурро бо 
раќибонаш пуштибонї аз халќу дин ва нест кардани зулму ситам аз болои мардум баѐн 
доштааст. Дар љойи дигари ин асар Низомуддини Шомї ѓорат шудани мусулмононро дар 
Дизах аз љониби дувист нафар муѓул шарњ медињад, ки дар ин њолат Темурланг гўѐ худро дар 
њимояи мусулмонон бисѐр масъул медонад [7, 222]. 

Дар бештари лашкаркашињои Темур дар «Зафарнома» Низомиддини Шомї бењтарин 
сифатњои љавонмардї ва халќпарвариро дар симои ў таљассум менамояд. Хусусан муаллифи 
ќайд менамояд, ки «Малик Иззудин, ки мамлакати Лури Кўчакро волї буд, эшонро ѓоратида 
буд ва шаноати он ба олам расида. Ва мулки ин савбро ѓорату ќудрати он набуда, ки љазои он 
муфсидон бад-эшон расонанд. Ва ин хабар ба масомеи шарифа расида буд. Ва нияти муборак 
бар он масруф гашта, ки њар гоњ ки рўзгор мусомањат кунад ва фурсат даст дињад, гўшмоли 
эшон дода, кинаи њуљљољ аз эшон бикашад». Ба навиштаи Шомї њангоми дар Фирўзкўњ 
буданаш Темур ин ќазияро ба ѐд оварда, мегўяд: «муддатест то маоши нописандидаи эшон 
шунидаам. Ва он чї аз эшон ба нисбат бо мусофирон воќеъ мешавад, ба тахсис дар бораи 
њуљљољи байтуллоњ маълум карда. Ва эзиди иззу ало раиятро, ки вадоеи Алоњанд ба мо супурда 
аст. Њаройина фардо аз мо хоњад пурсид, ки чї гуна раво бошад, ки дар васати мамлакат 
љамоате чунин муфсид бошанд ва моро ќудрати дафъу истисоли эшон бошаду дар он боб 
таќсир кунем. Пас бар зиммати њиммати мо вољиб бошад, баъзе аз авќотро ба дафъи шарри 
эшон масруф гардонидан ва вилояту мамлакатро аз муфсидони шаррир пок кардан» [7, 222]. 

 Њамин тариќ, дар «Зафарнома»-и Низомиддини Шомї Темурланг њамчун подшоњи одилу 
раъиятпарвар, пуштибони халќу давлат ва муборизи роњи адолату њаќиќат тасвир ѐфтааст. 
Аммо дар баробари ин, тавре дар фаслњои гузашта ба мушоњида мерасад, Шомї манфуртарин 
амалњои Темурро, хусусан ќатли шахсони бешумор ва ѓоратгариву яѓмогарии ўро њангоми 
лашкаркашињояш бо мадњу санохонињо низ инъикос намудааст.  

Дар дигар сарчашмањои хатти нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV, аз љумла 
«Рўзномаи ѓазовати Њиндустон»-и Ѓиѐсиддин Алї, [2] «Зафарнома»-и Шарофиддин Алии Яздї, 
[9] «Равзату-с-сафо»-и Мирхонд, [6] «Њабибу-с-сияр»-и Хондамир [8] ва ѓайрањо дар таркиби 
воќеањои таърихии марбут ба Темурланг ба мисли «Зафарнома»-и Низомиддини Шомї 
шахсияти Темур аз лињозї мусбї бањогузорї шуда, ў њамчун шоњи одилу раъиятпарвар инъикос 
намудаанд. Аммо аз лашкаркашиву забткорињои Темурланг ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
маълумотњои нисбатан ба њаќиќат наздик дар хусуси шахсияти Темур дар «Зиндагии 
шигифовари Темур» инъикос ѐфтааст. Маводи дар ин асар инъикосѐфта ќисме аз натиљаи 
мушоњидањои муаллиф бошад, дар ќисми дигари он муаллиф ба назари омма такя кардааст.  

Дар тањќиќотњои муњаќќиќоне, ки њаводиси нимаи дуюми асри XVI ва ибтидои асри XV ”
ро инъикос намудаанд, ба масъалаи шахсияти Темурланг вохўрдан мумкин аст. Ин масъала пеш 
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аз њама дар тањќиќотњои В. В. Бартолд, [1] Б. Ѓафуров, [3] Њ. Камолов [5] Ѓ. Ѓоибов, [4] ва 
дигарон ба назар мерасад, ки дар онњо Темур њамчун шоњи хунхору золим ва берањм инъикос 
ѐфтааст. Масалан, В. В. Бартолд мегўяд: «Новобатса аз хунхории беандозааш дар бораи 
Темурланг то ба мо ривоятњои омада расидаанд, ки дар муносибати ў ва љанговаронаш нисбат 
ба мамлакат ва њатто душманонаш нуќтахои муњимеро дидан мумкин аст, ки муносибати Темур 
ва љанговаронашро шабењи «љанговарони неки аврупої» (рицар) нишон медињанд» [2, 51]. Аз 
ин гуфтањои В.В. Бартолд бармеояд, ки ў њарчанд Темурро бо амалњои ѓайриинсонияш њамчун 
шахси хунхор инъикос намуда бошад њам, аммо дар нигањдории њокимият ва пойдории давлат 
Темур ва лашкариѐнашро фидої нишон дода, дар ин хусус ба онњо бањои мусбї додааст.  

Б. Ѓафуров дар тањќиќоти худ бештар ба лашкаркашињои Темурланг ањамият дода, аз 
каламанорасозиву ќатли омми мардум ѐдовар мешавад, ки агар ба ин гуфтањои Б. Ѓафуров 
ањамият дињем, симои Темур њамчун шахси хунхору ѓоратгар инъикос меѐбад. Ѓайр аз ин, Б. 
Ѓафуров дар китоби худ «Тољикон» мегўяд: «Тамоми лашкаркашињои Темур характери 
ѓоратгарона доштанд. Масалан, ваќте ки ў бо Тўхтамишхон љанг мекард, ободињои лаби дарѐи 
Волгаро чунин торољ ва хароб намуд, ки дар он љо ќањтї ва гуруснагї рўй дод. Мањалњои ободи 
шимоли Њиндустон низ вањшиѐна ба харобазор табдил дода шуданд. Ўрдуњои яѓмогари Темур 
аз ин сарзамин сарвати беандоза ба даст дароварда, пас аз рафтани худ фаќат шањру дењањои 
хароб, вабо ва гуруснагиро дар Њиндустон боќї гузоштанд. Темур Арманистони пуродамро, чи 
навъе ки як шоњид менависад, «бо ќањтї, бо дами теѓ, бо асорат, бо азобу уќубати гўшношунида 
ва муомилаи ѓайриинсонии худ ба биѐбон табдил дод» [3, 648-649]. Б. Ѓафуров дар асари худ 
дигар вањшигарињо, хусусан каламанорањо ва ќатли омми мардумро дар дигар шањрњо аз 
љониби Темурланг аз назари танќидї нигоштааст, ки шахсияти Темурро аз лињози манфї 
тасвир менамоянд.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки нисбат ба дигар муњаќќиќон Њ. Камолов дар тањќиќоти 
хеш ба шахсияти Темурланг бештар таваљљўњ намудааст. Аз рўйи тањќиќоти анљомдодаи ў 
Темур ба рўњониѐн эътиќоди хоса дошт ва бо онњо бо эњтиром суњбат мекард. Аммо 
саркардањои рўњонї аз суњбат бо Темур њамеша мењаросиданд ва инро як дом мењисобиданд. 
Вафодории љанговарон барои Темур муњимтар аз руњониѐн буд, чунки Темур пеш аз њама 
љанговари муѓул буд ва баъдан мусулмон» [5, 441]. Муњаќќиќ Њ. Камолов ба лашкаркашињои 
Темур, ки гўѐ маќсадаш пањн намудани дини Ислом, таваљљуњ намуда, изњор медорад, ки «дар 
асл вай ва љанговаронаш тамоман аз ислом дур буданд. Иљрои талаботњои ислом барои Темур 
танњо як воситаи ба даст овардани маќсадњои сиѐсї буданд» [5, 441]. Ў дар хулосае андешањои 
худ дар хусуси берањмињои Темур мегўяд: «Бадкорињои Темурлангро тањќиќ намуда, ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки Темур ќувваи вайронкории худро ба хароб кардани шањрњое равона 
сохт, ки бо кўшишу ѓайрати зиѐде сохта шуда буданд» [5, 451]. Аммо Ѓ. Ѓоибов дар тањќиќоти 
хеш ба шахсияти Темур ишора намуда, ўро сиѐсатмадор ва донандаи бесобиќаи фани љанг» [4, 
284] номидааст. Њамчунин, ќайд менамояд, ки кишваркушоињою ѓайрати беандозаи Темур бо як 
пои лангу дасти шал касро дар њайрат наоварда наметавонад» [4, 295]. 

Њамин тариќ, шахсияти Темурланг аз љониби Низомиддини Шомї ва дигар муаррихоне, 
ки дар навиштани таърихи Темурланг ба Шомї пайравї намудаанд, воќеъбинона тасвир 
наѐфтаанд.  
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Аннотация 

 
ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТИ ТАМЕРЛАНА В "ЗАФАРНОМА" НИЗОМИДДИНА ШОМИ 

 
В статье раскрывается личность Тамерлана (Темурланга) в «Зафарноме» Низомиддина 

Шами. Из событий, описанных в «Зафарноме», автор стремится исследовать взгляды 
Низомиддина Шами на действия Тамерлана. Автор приходит к выводу, что личность 
Тамерлана не была реалистично изображена Низамиддином Шами и другими историками, 
которые последовали за Тамерланом в написании его истории. 

 
Ключевые слова: Темурланг, «Зафарнома», Низомиддин Шоми, трактат, размышление, 

описание, личность. 
 
 

Annotation 
 

DESCRIPTION OF TEMURLANG'S  
PERSONALITY IN "ZAFARNOMA" - NIZOMIDDIN SHOMI 

 
The article describes Temurlang's personality in Nizomiddin Shami's Zafarnoma. From the 

events described in Zafarnoma, the author seeks to investigate Nizomiddin Shami's views on 
Temurlang's actions.The author concludes that Temurlang's identity was not realistically portrayed by 
Nizamiddin Shami and other historians who followed Temurlang in writing the history of Temurlang.  

 
Keywords: Temurlang, “Zafarnoma”, Nizomiddin Shomi, treatise, reflection, description, 
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Кароматуллои Убайдулло, 
магистранти соли дуюми факултети таърих 

 
АКБАР ВА НАҚШИ Ӯ ДАР МУСТАҲКАМГАРДОНИИ ҲОКИМИЯТИ ТЕМУРИЁНИ ҲИНД 

 
Яке аз роҳбарони сиѐсии давлати Темуриѐни Ҳинд шоҳ Ҳумоюн ба ҳисоб меравад, ки 

давраи ҳукумронии ӯ қариб, ки пурра дар муборизаҳо сарф мешавад ва ҳокимияти сиѐси то 
андозае ноором мегардад, баҳри аз байн бурдани вазъияти душвори сиѐсии ба амал омада, 
ворисони ӯ як қатор тадбирҳо ва ислоҳотҳоро ба амал баровардаанд. Махсусан, писари 13-
солаи ӯ Акбар, ки баъди марги падари худ Ҳумоюн (1556) ҳокимиятро соҳиб гардид, аммо дар 
асл бошад, давлатро васии ӯ Байрамхон, ки яке аз шахсони боэътимоди Бобур ва Ҳумоюн буд, 
идора мекард. Аз ҳукумати роҳбари ҷавон истифода намуда, лашкари 50-ҳазор нафараи Хему-
сарлашкари кастаи тоҷирон, ки ҳануз дар замони Ҳумоюн сар бардошта буд, ба шаҳр ҳуҷум 
карда, онро мавриди муҳосира қарор дод. Баъди таѐрии комил қӯшуни Акбар ва Байрамхон низ 
ба ҳуҷум  гузашт, 5-уми ноябри соли 1596 байни онҳо задухӯрди шадид ба амал омада, артиши 
Акбар пароканда гардид [1, 26]. Аммо Акбар ба ин номувафақият тан надода, ҳуҷуми ҷавобии 
худро мустаҳкамтар кард. Ба қӯшуни Хему шикаст расонда, ӯро ба ақибнишини маҷбур намуд, 
худди Хему бошад дар рафти ҷанг аз чашмаш тир хӯрда, асир гардид, баъдтар ба қатл расонда 
шуд. Ҳамин тавр лашкари Акбар Деҳлиро ба даст оварда, ба мувафақияти калон ноил шуд, ки 
ин боиси шӯҳрати Байрамхон ва норозигии дарбориѐни Акбар гардид ва онҳо кӯшиши нест 
намудани Байрамхонро карданд. Байрамхон дар гузашта фармонбардори шоҳи Эрон, баъдтар 
хизматгори боэътимоди Бобуру Ҳумоюн ва  акнун ба хизмати Акбар гузашта буд. Байрамхон аз 
мазҳаби шиа буда, барои Акбар низ монеъа эъҷод мекард. Соли 1560 Акбар бо дастгирии  
амалдорони маҳаллӣ идоракунии давлатро комилан ба дасти худ гирифта, Байрамхонро ба 
Макка фиристод ва соли 1561 ӯ дар роҳ ба қатл расонда шуд [1, 27]. Дар ибтидои идоракунии 
Акбар (1556-1605) ҳукуматаш дар ҳудуди дарѐи -Ганга ва Ҷамна, вилояти Деҳлӣ-Агра амал 
мекард ва дар замони ноиб салтанатии Байрамхон Гволѐр, Аҷмер, Ҷанпур, Малва, баъдтар 
Амбар ва Анбера ба қаламрави Акбар ҳамроҳ карда шуданд. Писар ва набераи Анбера, Ман ва 
Синх ба васал ва хизмати ӯ дохил шуданд. Дар солҳои 60-уми асри XVII бошад князигарии 
раҷпутҳо Гангаван ва қалъаҳои устувори Читар ва Ранхамбхор дар Раҷпутан ба ҳайати 
ҳукумати Акбар дохил гардиданд [2, 1]. Бо мақсади мустаҳкам намудани ҳукумати худ Акбар ба 
раҷпутҳо ваъда кард, ки дахлнопазирии масҷидҳоро нигоҳ дошта онҳоро аз андозҳои ҷизя озод 
мекунад, ҳатто ба онҳо дигар намуди имтиѐзҳоро низ пешниҳод кард. Масалан, онҳо 
метавонистанд дар қабулгоҳи шоҳ бо яроқҳояшон дароянд. Ин амалро дивани али меномиданд. 
Ба баъзе раҷпутҳо иҷозат дода шуда буд, ки бо роҳи издивоҷ муносибати хешутабориро бо 
Муғулҳои Ҳинд барқарор намоянд [3, 68]. Ин сиѐсати пеш гирифтаи Акбар боиси норозигии 
руҳониѐни ислом ва ниҳоят сабаби сарзадани шӯриши соли 1563-и  афғонҳо бо сардории  
Асафхон дар Панҷоб гардид. Шӯришчиѐн дар муддати кӯтоҳ  Лоҳурро ба даст оварда бародари 
хурдии Акбарро, ки дар Кобул ҳоким буд, шоҳ эълон карданд. Ба шӯришчиѐн мирзоҳо 
(шоҳзодагон) низ ѐри мерасониданд. Аммо шӯриш ба мақсад нарасида пахш гардид. Мирзоҳо 
ба Гуҷарот, ки дар он ҷо охирин шоҳи сулолаи Аҳмадшоҳ-Музаффари III ҳукм меронд, фирор 
намуданд. Ҳанӯз соли 1534 падари Акбар ” Ҳумоюн ба Гуҷарот ҳуҷум карда, подшоҳи он 
Баҳодуршоҳро шикаст дод ва пойтахти он шаҳри Аҳмадободро забт намуда, бародари худ 
Аскариро ҳоким таъин намуда, роҳи Аграро пеш мегирад. Бо дастгирии португалиҳо 
Баҳодуршоҳ ҳокимияти Гуҷаротро аз нав  соҳиб гардида, аммо дере нагузашта, аз тарафи 
фарангистон (Фарангистон-аврупоиҳоро дар Ҳиндустон чунин ном мебурданд) ба қатл 
расонида мешавад. 

Соли 1572 Акбар ба Гуҷарот ҳуҷум карда, Музаффаршоҳи III-ро тобеъ кард ва ҳокими 
якумраи ин мулк таъин гардид. Дар масъалаи амнияти аҳолӣ ба Акбар муяссар шуд, ки бо 
португалиҳо дар хусуси бехатарии ҳоҷиѐни мусулмон, ки аз ин минтақа ба Макка мерафтанд, 
шартнома имзо кунад [2, 11]. Сиѐсати дохилии Акбар асосан бо мустаҳкам намудани ҳокимияти 
марказӣ  нигаронида шуда буд. Дар ин кор аз ѐрии Абулфазли Аламӣ, ки дар идоракунии 
давлат тарҷибаи кофӣ дошта, бо назарияи сиѐсии мусулмонҳо ва ҳиндуҳо шиносоӣ дошт, васеъ 
истифода мекард. Ба ақидаи Абулфазл ҳокимияти шоҳ «ҳамчун ҷилои Худо дар замин, монанди 
шуъои офтоб мебошад». Шоҳ бояд нисбати халқ новобаста аз мансубияти диниашон шароит ва 
имконияти хуб фароҳам оварад ва таъмини ҳаѐти осоишта ба мардум вазифаҳои асосии подшоҳ 
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мебошад [3, 68]. Бо мақсади бекор намудани норозигии амалдорон Акбар мазмуни ислоҳотро 
тағйир дода, ҷагирдорон ва сипаҳсолоронро ӯҳдадор намуд, ки мувофиқи даромади заминҳои 
дар ихтиѐр доштаашон шумораи муайяни лашкарро нигоҳ доранд ва дар ҳолати зарури ба 
фоидаи шоҳ ва ҳукумат фаъолият намоянд. Акнун дар вақти назорат бурдан дигар ҷагирдорон 
наметавонистанд, ки аспонашонро иваз намоянд. Мувофиқи низоми ҷоринамӯдаи Акбар ҳам 
низомиѐн ва ҳам хизматчиѐни маъмурӣ ба 3 табақа тақсим мешуданд (мансабҳо бо рақам ишора 
мешуданд). Дорандагони мансабҳои баланд «10-ҳазор», «8-ҳазор» ва «7-ҳазор» шохзодагон 
буданд. Гурӯҳи дигарро мансабдороне, ки аз «5-ҳазор» то «200-ҳазор» (онҳо 412 кас буданд), ки 
онҳоро амирон меномиданд. Қисми зиѐди мансабдорон (1400 кас) рутбаҳои аз «150» то «10» 
буданд, амалдорон номбар гардида, аз ҳисоби давлат маоши муаянро соҳиб мешуданд [2, 11]. 

Дар низоми ҳарбии давлат мафҳумҳои «зат» (рутба) ва «савор» (аспсавор)-ро ҷорӣ карда 
шуданд, ки «зат» рутбаи махсуси шахси мансабдор ва рутбаи «савор» шумораи саворонро 
нишон медод. Дар сиѐсати иқтисоди таъғирот дароварда шуда, андозро ба тариқи пул ҷори 
намуд, аммо дар вилоятҳо андози пули ба заминдорон мушкилот эҷод намуда, онҳоро маҷбуран 
ба муносибатҳои молию пули мекашид ва побанди ҷаллобон ва судхӯрон мегардонид. Ба 
хотири ба танзим даровардани системаи андоз ва андозситони якчанд қонунҳо бароварда шуд, 
ки мувофиқаш ҳаҷми андоз аз рӯи вобастагии категорияи замин гузошта мешуд. Заминҳое, ки 
ҳар сол кишт карда мешуданд, андоз 1/3 фоизи маҳсулотро ташкил менамуд, аз заминҳое, ки 2-3 
сол дам дода мешуданд ва боз кишт карда мешуданд, андоз нисбатан камтар буда, ҳаҷми андоз 
ҳам ба интихоби андозсупоранда тасдиқ мешуд [2, 150]. Яъне андозсупоранда худаш муайян 
мекард, ки андозро баъд ѐ пеш аз ҳосил, ѐ бо роҳи чен кардани замин супорад. Дар вақти чен 
кардани заминҳо хизматчиѐни давлати барои фоида ба даст овардан фиребро ба кор мебурданд. 

Бо мақсади пойдор намудани муносибати озоди байни халқҳо новобаста аз ҳайати 
иҷтимои ва динӣ, Акбар принсипи сиѐсати дини «сулҳи кул» эълон намуд, ки маънои 
муносибати дӯстона миѐни пайравони динҳои гуногунро дошт. Ба ҳайси роҳнамои динӣ бошад 
Акбар шайх-сардорро интихоб намуд, ки аз демократия ва принсипҳои он огоҳ буд (номаш 
маълум нест). Соли 1563 Акбар ҷизяро, ки аз халқи ғайримусулмон  гирифта мешуд, бекор кард, 
ки боиси норозигии руҳониѐни ислом гардид. Баъди эълон шудани «Сулҳи кул» ба ҳамаи аҳли 
динҳо аз тарафи давлат бо як чашм нигоҳ карданд. Дар низоъҳои мазҳабӣ ба ҳамин асос ҳукм 
бароварда шудан гирифт. Аз тарафи Темуриѐни Ҳинд фармон бароварда шуд, ки ҳаммаи аҳли 
динҳо баробар буда, касе ба дини касе таарруз нанамояд, мусулмон, ҳинду, маҷуси, яҳуди ва 
насоро бо ҳам баробар ва дӯстона зиндагӣ кунанд. Мувофиқи тамаллуқкории диниаш дар соли 
1575 Акбар дар пойтахти давлат Фотеҳпур-Сикри ибодатхона таъсис дод, ки ба баҳсҳои дини 
тааллуқ дошт. Сардори олии онро Акбар ба зимма гирифт [2, 150]. Соли 1578 ба ибодатхона 
пайравони динҳои дигар низ даъват мешуданд. Аз соли 1580 Акбар дар даъватҳои динии худ бо 
нишонаҳои кастави, аз ҷумла дар даст бастани сангҳои қимматнок, ки хоси барахманҳо буд, 
иҷозат дода шуд. Ҳамчунин ба хотири эҳтиром гузоштан ба дини ҳиндуҳо вай куштани гов ва 
истифода бурдани гушти онро дар хӯрок мамнӯъ эълон кард. Эҳтироми дини ҳиндуѐн боиси 
норозигии уламои исломӣ гардида, соли 1580 уламои ислом фатво бароварда,  Акбарро 
бидъаткор эълон карданд ва аз пайи сарнагун сохтани ӯ шуданд [3, 69]. Акбар бо мушкилиҳои 
зиѐд шӯришро пахш намуд, аммо эътиқодаш нисбати ҳақиқати сиѐсати синкритизми диниаш 
тағйир наѐфт. Синкритизм-якҷоя кардани равияҳои динии ба ҳам мухолиф. Дар соли 1582 дини 
идеалии Акбар, ки «дини илоҳӣ» ном дошт, қонунӣ эълон гардид, ки аз таълимотҳои гуногун 
таркиб ѐфта буд, ки масъалаҳои асотирӣ ва  навиштаҷотҳои муқаддасро тасвир намекард. Худи 
ислом ҳам оҳиста-оҳиста ба расму русумҳои қадимаи Ҳиндустон мутобиқ гардид. Бо мақсади 
барқарор намудани сулҳ дар байни онҳо як микдор китобҳои қадимии ҳиндуҳо, аз ҷумла китоби 
«Маҳбдороия», ки оид ба таърих ва ақидаҳои динии ҳиндуҳо буд, бо забони форсӣ тарҷума 
гардида, дар байни мусулмонҳо паҳн кунонида шуд [4, 28]. Инчунин шоирони ҳинду баъзе 
китобҳои тасаввуфии мусулмонон, инчунин ҳикояҳои таърихи ва адабӣ аз ҷумла воқеъаҳои 
Карбалоро бо забони ҳиндӣ тарҷума ва нашр намуда, дар миѐни ҳиндуҳо паҳн карданд, ки ба 
ин восита дар миѐни мардуми мусулмон ва ҳиндуҳо як алоқаи адабӣ - маданӣ пайдо шуд. 

Дар ҷамбаст оиди зиндаги ва ҳокимияти Акбар метавон гуфт, ки Ӯ шахси хирадманду 
босавод, шоҳи одил ва дурандеше буд, ки тавонист ҳокимияти Темуриѐни Ҳиндро хело васеъ ва 
мустаҳкам намояд. Ӯ дар ҳокимияти худ баҳри беҳтар намудани авзои сиѐсии давлат як қатор 
ислоҳотҳо гузаронид, ки натиҷаи ниҳоят хуб дод.  
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Аннотация 
 

АКБАР И ЕГО РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ ИНДИЙСКОЙ ВЛАСТИ ТИМУРИДОВ 
 

Одним из основателей Индо-Монгольской империи был сын Хумаюна - Акбар (1556-
1605). Правление Акбара продолжалось 49 лет, и за время его правления государство стало 
очень единым и сильным. Акбар объединил индусов и мусульман в своей империи, даже перевел 
трагедии равнины Карбала на хинди, положив тем самым начало культурным отношениям 
между двумя религиями. Из уважения к религии индусов он запретил убивать коров и 
употреблять в пищу их мясо. Был запрещен налог джизья. Акбар провел ряд реформ в 
государственном управлении, например, в военной, торговой и других сферах, что сыграло 
значительную роль в укреплении экономического, социального и политического положения 
государства Тимуридов в Индии. 

 
Ключевые слова: Акбар, Тимуриды Индии, Байрам-хан, Дели, Гуджарат, ислам, Индия, 

Кабул, Кашмир, Фатехпур 
 

Annotation 
 

AKBAR AND HIS ROLE IN STRENGTHENING INDIAN TEMURIAN POWER 
 

One of the founders of the Indian Mongol Empire was the son of Humayun-Akbar (1556-1605). 
Akbar's reign lasted for 49 years, and during his reign the  became very united and strong. Akbar 
united Hindus and Muslims in his empire, even translating the tragedies of the Karbala plain into 
Hindi, thereby initiating cultural relations between the two religions. Out of respect for his Hindu 
religion, he forbade the killing of cows and the consumption of their meat. The jizya tax was banned. 
Akbar introduced a number of reforms in the government, for example, in the military, trade and other 
spheres, which played a significant role in strengthening the economic, social and political situation of 
the Timurid state of India. 

Keywords: Akbar, Timurids of India, Bayram Khan, Delhi, Gujarat, Islam , India, Kabul, Kashmir, 
Fatehpu 
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ТАСАРРУФИ ШАҲРҲОИ СОҲИЛИ ДАРЁИ СИР АЗ ҶОНИБИ МУҒУЛҲО 
 

Соли 1219 хони муғул Чингизхон ба Осиѐи Миѐна ҳуҷум карда, нахуст Утрорро забт кард. 
Сипас лашкари ӯ ба ду қисм тақсим шуда, қисмати аввал бо сардории Чингизхон ба ҷониби 
шаҳрҳои Бухорову Самарқанд ва қисмати дигар бо роҳбарии писари Чингизхон Ҷуҷӣ ба ҷониби 
шаҳрҳои соҳили дарѐи Сир ҳаракат карданд. Лашкари Ҷуҷӣ ба қасабаи Сақно, ки дар канори 
Ҷайҳун ҷойгир буд, расида, нахуст ба ғасби он омодагӣ гирифт. Пеш аз ҳуҷум Ҷуҷӣ намоянда- 
Ҳоҷиро, ки ба хидмати Чингизхон даромада буд, ба назди мардуми шаҳр фиристод, то аҳолиро 
баъд аз адои рисолат ба ҳукми маърифат ва қаробат насиҳате кунад, то ҷон ва моли эшон ба 
саломат бимонад. Аммо мардум Ҳоҷиро, пеш аз он ки аз таблиғи рисолат бо насиҳат ояд, ба 
қатл расонданд. Лашкари Ҷуҷӣ ба шаҳр наздик шуда, муддати ҳафт рӯз шаҳрро дар муҳосира 
гирифта, оқибат онро кушода, қариб тамоми мардуми онро ба қатл расонданд ва ин шаҳрро 
Ҷуҷӣ ба писари Ҳасани Ҳоҷии мақтул супурда, ба ҷониби шаҳри Ҷанд ҳаракат кард [1, 67]. 

Истилои шаҳри Сақно аз ҷониби муғулҳо ва қатли омми мардум сокинони дигар 
шаҳрҳоро ба воҳима андохт. Мардуми Ҷанд ва лашкари 10 - ҳазораи он аз тарс шаҳрро ҳаволаи 
тақдир намуда, онро тарк сохтанд. 21 апрели соли 1220 шаҳри Ҷанд бе ҷанг ба дасти муғулҳо 
гузашт ва аз тарафи онҳо ғорат гардид [5, 24]. 

Лашкари Ҷуҷӣ дар шумули панҷ ҳазор нафар ба шаҳри  Банокат наздик шуда, онро дар 
муддати се рӯз забт карданд. Атомалик Ҷувайнӣ дар ин бора менависад: ‚Илоқнуйон, Сактӯ ва 
Тоқо бо панҷ ҳазор мард номзади Фанокат (Банокат) шуданд ва амири он Айлтакӯ амир буд, 
лашкаре аз қанкалиѐн се рӯз ҷангӣ карданд, зиѐдати иқдоме нанамуданд. Рӯзи чаҳорум амон 
хостанд ва ба берун омаданд, лашкариѐн ва арбобро ҷудогона нишонданд. Лашкариѐнро ба 
асир гирифта, баъзеро ба шамшер ва ҷамоатеро бо тирборон ҳалок карданд ва арбобро садӣ ва 
даҳӣ карданд, муҳтарафа ва саноъ ва асҳоби ҷавоҳирро  муайян карданд ва ҷавононро аз миѐни 
дигарон ба ҳашар берун оварда, мутаваҷеҳи Хуҷанд шуданд‛ [1, 70-71]. 

Рене Грусе низ қайд мекунад, ки сипоҳи Ҷуҷӣ шаҳри ‚Банокат‛-ро (дар мағриби Тошканд) 
гирифтанд ва Хуҷандро муҳосира намуданд [3, 392]. 

Пас аз истилои Банокат лашкари муғул ба ҷониби Хуҷанд ҳаракат кард. Ин шаҳр 
монанди чандин шаҳрҳои дигари Мовароуннаҳру Хуросон зимни ҳуҷуми Чингизхон ба ҳоли 
худ гузошта шуда буд. Дар он ҷо аз тарафи султон Муҳаммад дастаи аскарии муҳофизат 
гузошта нашуда буд. Аҳолии он ҷо ҳам монанди аҳолии дигар ҷойҳои мамлакати султон 
Муҳаммади Хоразмшоҳ ба дасти тақдир супурда шуда буданд. Маслиҳате ҳам, ки аз тарафи 
султон ба онхо дода шуда буд, ҳамон «маслиҳат буд, ки ӯ дар вақти гурези худ ба аҳолии сари 
рох дода буд. Яъне, гуфта буд, ки ‚чораи кори худ созед ва барои худ гурезгоҳе ба даст оваред, 
то аз чанги ҳаводис ва навойиб, эмин бошед. Ё чунон ки ба аҳолии Марв кард, фармон медод, 
ки «Агар гурехта натавонед, таслим шавед [4, 34]. 

Ҳокими Хуҷанд Темурмалик аз аввал медонист, ки як душмани хунхори пурзӯр, монанди 
Чингизро Хуҷанд ба танҳоӣ шикаст дода наметавонад. Бо вуҷуди ин, ҷиҳати ҳимояи ватан 
бархоста, дар сафи ҷанги мудофиаи ватан кушта шуданро ҳазор бор аз он гуна зиндагонии 
сарпастона, асирона ва беномусона беҳтар медонист. Бинобар ин ӯ қарор дод, ки ба ҳар роҳе, ки 
бошад, ба қадри қувват ва имкон дар мудофиаи ватан кӯшиш намояд [4, 21]. 

Лашкари муғул бо теъдоди 5 ҳазор нафар Хуҷандро муҳосира кард, вале онро ба осонӣ 
гирифта натавонист. Темурмалик ба онҳо муборизаи шадид бурд ва барои идома додани 
муҳориба бар зидди истилогарони муғул дар ҷазирае, ки дар дарѐи Сир воқеъ буд, қалъае низ 
сохта буд. 

Он қисмати лашкари муғул, ки барои забт кардани Хуҷанд фиристода шуда буд, агарчи 
муддати зиѐде ин шаҳри қадими тоҷиконро ба муҳосира гирифтанд, вале дар ишғоли он 
муваффақияте ба даст оварда натавонистанд. Аз ин ҷиҳат пас аз мағлубияти Бухоро ва 
Самарқанд як гурӯҳи калони аскарони муғул ба ѐрии муҳосиракунандагони Хуҷанд омаданд ва 
ба ин тариқа, дар атрофи шаҳр даҳҳо ҳазор нафар аскарони чингизӣ ҷамъ шуданд [2, 447]. 

Темурмалик, пас аз он ки дигар мадори муборизаро бо душман дар шаҳр надошт, ‚ба рӯи 
заврақе савор шуда, ба ҷазира фирор намуд [3, 393]. Онҳо дар ҷазира, ки дар дарѐи Сир воқеъ 
гардида буд (зоҳиран, як километр поинтар аз шаҳр) рафта истеҳком гирифтанд ва аз он ҷо 
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муборизаи худро бар зидди истилогарон давом доданд [3, 392]. Яке аз сабабҳои асосии ин 
ҷазираро интихоб намудани Темурмалик дар он буд, ки тири душман ба он ҷо намерасид. 
Мудофиакунандагон бошанд, шабонгаҳ ба муғулҳо ҳуҷум намуда, пас мегаштанд. Темурмалик 
дар ин ҳолат бар зидди 20000 лашкари муғул ва 50 ҳазор ҳашарӣ мубориза мебурд. 

Маврид ба зикр аст, қи лашкари муғул ба ду қисм тақсим шуда буд. Қисми асосии он ба 
муқобили Темурмалик мубориза мебурд, қисми дигараш бошад, шаҳрро муҳосира карда 
буданд. Темурмалик бо муҳофизини шаҳр алоқа дошта, аз аҳволи онҳо бохабар буд. 

Муғулҳо ба муқобили ин сангари мудофиакунандагони Хуҷанд чорае наѐфтанд. Ба ин 
хулоса омаданд, ки бар рӯи оби дарѐи Сир садде сохта ва ба ин васила худро ба ҷазира 
расонанд. Онҳо барои ин мақсад хеле асирони ҳарбиро водор намуданд, ки аз кӯҳ санг 
кашонида сад бисозанд. Аскарони Темурмалик барои бетаъсир кардани тири душман рӯи 
киштиҳои худро бо намад пӯшида, бо гил андова намуданд. Онҳо шабона ва субҳдам бо чунин 
киштиҳо ба соҳил наздик шуда, ба лашкари истилогарон ҳамла меоварданд ва садди ононро 
вайрон карда, пас мегаштанд [2, 448]. Аммо баъд аз он ки бисѐре аз аскарони ӯ ҳалок шуданд, ӯ 
кӯшиш кард, ки ба воситаи киштиҳо бо тарафдорони худ фирор намояд. Дар ин бора Атомалик 
Ҷувайнӣ мефармояд: «Лашар бар канорҳои об равон шуданд ва ӯ дар заврақ ба ҳар куҷо, ки 
қувват кардӣ ӯ ба он мавзеъ рафтӣ ба захми тир, ки чун қазо аз ҳадаф хато намекард, эшонро 
дур меронд ва киштиҳо медавонд. Ин ҷумла то ба Фанркат омад. Муғулон Занҷиреро, ки дар 
миѐни об кашида буданд то киштиҳоро ҳойл бошад, байки захм ба ӯ зад ва бигзашт ва 
лашкарҳо аз ҳар ду тараф бо ӯ дар ҷанг то ба ҳудуди Ҷанд ва ба Ирҷилиғ расид. Ва хабари ӯ чун 
ба самъи Алвуш Айлисалош расид, лашкарро бар ҳарду тарафи Ҷайҳун ба чанд ҷойгоҳ бидошт 
ва ба киштиҳо пил бастанд ва иродаҳо бар кор карданд аз тарассуд ва тараққуби лашкар хабар 
ѐфт. Чун ба канори Борчилиғкент расид, тайамими мафоза карда, аз об берун омад ва чун оташ 
бар бод поѐн равон шуд‛ [1, 72]. 

Лашкари муғул Темурмаликро таъқиб карда, ҳангоми наздик шудан ба ӯ ҷанг сар мезад, 
ки тарафдорони ӯ захмӣ ва ҳалок шуданд. Худи ӯ низ захм бардошт. Бо вуҷуди ин ӯ худро аз 
таъқиби муғулон раҳо карда, ба Хоразм расид. Дар Хоразм бо дигар сарлашкарони Хоразмшоҳ 
қувваи ҳарбӣ ҷамъ намуда, ба шаҳри Ёникент, ки яке аз шаҳрҳои бузурги соҳили поѐноби Сир 
буд, ҳуҷум карда, онро фатҳ намуд. Лекин он ҷо, ки дар байни Темурмалик ва дигар 
сарлашкарони Хоразмшоҳ ваҳдат ва муносибати хуб мавҷуд набуд, ӯ ин муваффақиятҳои 
ҳарбии худро вусъат дода натавониста, маҷбур шуд ба Хоразм баргардад [2, 449]. Аммо ӯ дар 
Хоразм чандон зиѐд наистод. Бино ба ахбори Атомалик Ҷувайнӣ бар ақиби Султон равон шуда, 
бар роҳи Шаҳристон ба хидмати ӯ пайваст ва якчанде, ки Султон дар такопу буд ва низ 
кифоятҳо намуд ва баъди муддате дар либоси зайӣ мутасаввуф ба Шом рафта, пас аз якчанде ки 
фитнаҳо ором гирифт ва ҷароҳатҳои рӯзгор ал-тамӣ пазируфт, ҳуби ватан ва хона ӯро бар 
ҷуръат боис гашт. Балки қазои осмонӣ муҳарриз ба фарғона расид ва дар қасабаи Арас дар 
мазороти он чанд сол сокин шуда ва аз аҳвол бо хабар ба ҳар вақт ба ҷониби Хуҷанд мерафт‛ 
[1, 72]. 

Темурмалик бо Ҷалолиддин писари Муҳаммад Хоразмшоҳ пайваст шуда, ба муқобили 
муғулҳо мубориза мебурд. Сипас аз ӯ ҷудо шуда, баъди чандин сол ӯ ба Хуҷанд баргашта, ба он 
ҷазирае, ки ба қароргоҳи худ табдилаш дода буд, расида, бо писараш, вохӯрд. Аммо баъдан ӯ 
дастгир шуда, дар мубориза бо муғулҳо ба қатл расонида шуд. 

Ҳамин тариқ, зимни ҳуҷуми муғулҳо ба Осиѐи Миѐна шаҳрҳои соҳили дарѐи Сир низ ба 
дасти муғулҳо гузашт. Лашкари Чингизхон шаҳрҳоро вайрон ва мардуми зиѐдро ба қатл 
расонида, молу амволашонро ғорат карданд. 

 
Адабиѐт: 

1. Атомалик Ҷувайнӣ. Таърихи ҷаҳонкушо. ” Теҳрон: Дунѐи китоб, 1375 ҳ.ш. 
2. Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: таърихи қадимтарин, қадим, асри миѐна ва давраи нав. ” Душанбе: Ирфон, 

1983. ” 704 с. 
3. Рене Груссе. Императории Саҳронавардон. Тарҷумаи Абдулҳусайни Майкада. Чопи 4. ”Теҳрон, 1379 

ҳ.ш. 
4. Садриддин Айнӣ. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. ” Душанбе: Маориф, 1978. 

5. Убайдуллоев Н. К, Сайнаков С. П. Муборизаи халқи тоҷик ба муқобили истилогарони муғул (Маводи 
таълимӣ). ” Душанбе, 2011. 



_________________________________________________________________________________________№ 2 (55) 
 

-111- 

 

Калидвожаҳо: муғул, Чингизхон, ҳуҷум, Осиѐи Миѐна, Сақно, Банокат, Хуҷанд, Темурмалик, 
тасарруф, қатлу куштор 

 
Аннотация 

 
ЗАХВАТ МОНГОЛАМИ ГОРОДОВ НА БЕРЕГУ СЫРДАРЬИ 

 
В статье рассказывается о нашествии монголов на города берегов Сырдарьи. Автор 

отмечает, что после завоевания Уттар-Прадеша монгольское войско было разделено на две 
части: одну во главе с Чингисханом в города Бухара и Самарканд, а другую - с сыном 
Чингисхана Джуджи в города на Сырдарье. Армия Джуджи сначала захватила город Сакна и 
двинулась на города Дженд Баноканд и Худжанд. В статье говорится, что монгольское войско 
столкнулось с сильным сопротивлением со стороны Темурмалика во время нападения на 
Худжанд. Он разбил лагерь на острове на реке Сырдарья, откуда воевал против монголов и 
убил многих из них. В итоге автор приходит к выводу, что во время нашествия монголов в 
Среднюю Азию города на реке Сырдарья также попали к монголам. Армия Чингисхана 
разрушала города, убила большое количество людей и разграбила их имущество. 

 
Ключевые слова: монгол, Чингисхан, нападение, Средняя Азия, Сакно, Банокат, Худжанд, 

Темурмалик, узурпация, убийство. 
 

Annotation 
 

CAPTURE OF THE CITIES ON THE BANKS OF THE SYR DARYA BY THE MONGOLS 
 

The article described the Mongol invasion of the Syr Darya towns. The author notes that after 
the conquest of Uttar Pradesh, the Mongol army was divided into two parts, one led by Genghis Khan 
to the cities of Bukhara and Samarkand, and the other led by Genghis Khan's son Juji to the cities on 
the Syr Darya. Juji's army first captured the city of Saqna and marched on the cities of Jand Banokand 
and Khujand. The article states that the Mongol army faced strong resistance from Temurmalik during 
the attack on Khujand. He set up camp on an island in the Syr Darya River, from where he fought 
against the Mongols and killed many of them. In the end, the author concludes that during the Mongol 
invasion of Central Asia, the cities on the Syr Darya River also fell to the Mongols. Genghis Khan's 
army destroyed cities, killed large numbers of people, and looted property. 

 
Keywords: Mongol, Genghis Khan, attack, Central Asia, Saqno, Banokat, Khujand, Temurmalik, 

usurpation, murder 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Исмоилов Муҳаммадфарид, магистранти соли дуюми 

факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Телефон: +992 938202808 
 

Роҳбари илмӣ: профессор Саидов А. 
 
Сведения об авторе: Исмоилов Мухаммадфарид, магистрант второго курса исторического 

факультета ТГПУ имени С. Айни. Телефон: +992 938202808 
 
Научный руководитель: профессор Саидов А. 
 
About the author: Ismoilov Muhammadfarid, Master s 2hd years of the historical faculty of the 

Tajik State Pedagogical University named by S. Ayni. Phone number: +992 938202808 
 
Scientific director: professor Saidov A. 



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-112- 

Сайфуддинова Мадина, 
магистранти соли якуми факултети таърих 

 
САЊМИ МУЛЛО ЭРКАЕВ ДАР ОМЎЗИШИ ЊАРАКАТЊОИ БОСМАЧИГАРЇ  

ДАР БУХОРОИ ШАРЌЇ ДАР СОЛЊОИ 20-УМИ АСРИ XX 
 

Дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI дар таърихи сиѐсии тољикон сањифаи нав кушода 
шуд. Тољикистон давлати соњибистиќлол гардид. Дар њаѐти сиѐсию фарњангї, иќтисодиву иљтимої 
таѓйиротњои куллї ба амал омад, ки имкониятњои навро ба миѐн овард. Вобаста ба ин дар 
таърихнигории ватанї зарурати аз нав тањлил намудани асарњои илмие, ки ба масъалањои 
бањсталаби он замон бахшида шуда буданд, пайдо гардид. 

Яке аз воќеањои муњимми солњои 20-уми асри гузашта, ин љанги гражданї ѐ худ њаракати 
босмачигарї мебошад, ки дар тадќиќи он олими тољик ва муаррихи барљаста Мулло Эркаев сањми 
назаррасе гузоштааст. Номбурда асарњои зиѐди доир ба ин давра таълифѐфтаро омўхтааст. Дар 
натиља, ба хулосае омад, ки љанги гражданї пурра тадќиќ нашудааст ва дар асарњои мављуда 
камбудињо љой доранд. Пас иќдом гирифт, ки давраи мазкур дар як китоби илмї бо фарогирии 
тамоми воќеот инъикоси худро ѐбад ва ба навиштани асари калонњаљми худ «Таърихи љанги 
гражданї дар Тољикистон» оѓоз намуд. 

Асари мазкур дар асоси маводи бойгонї навишта шудааст ва ќисми зиѐди ин сарчашмањо 
нахустин бор аз љињати илмї тањлил карда шудаанд. Муаллиф њамаи он асарњо ва маќолањое, ки ба 
давраи мазкур тааллуќ доштанд, тањлил намуда, хулосаи амиќан илмї баровардааст. Дар таълифот 
ќариб њамаи маъхазњо ва адабиѐт, маќолањои маљаллаву рўзномањо истифода бурда шудаанд. 
Муаллиф аз хотирањои иштироккунандагони љанги гражданї ва сохтмони сотсиалистї дар 
Тољикистон васеъ истифода бурдааст. Расмњои сершумори коллективона ва индивудуалии таърихие, 
ки дар ин асар гирд оварда шудаанд, мазмуни асарро боз њам бойтар мегардонанд. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки «Таърихи љанги гражданї дар Тољикистон» асари калон буда, 
дар илми таърихи давраи шуравии Тољикистон сањми муњим ва пурќимат дошта, самараи тадќиќоти 
бисѐрсолаи илмии муаллиф буд. 

Мулло Эркаев аввалин муаррихе буд, ки љанги гражданиро дар Тољикистон ба даврањо људо 
намудаст. Муаллиф дар асоси омўхтани њуљљатњои сершумор љанги гражданиро ба ду давра људо 
менамояд. Муаллиф меафзояд, ки «Зарурати кор карда баромадани масъалаи таърихи љанги 
гражданї дар Осиѐи Миѐна чуќур ва њаматарафа омўхтани он аст» [3, 12]. 

Мулло Эркаев давраи аз ѓалабаи Инќилоби Октябр то сарнагун карда шудани дастањои 
охирини босмачиѐнро чуќур омўхта, дар асари худ љой додааст. Муаллиф китобчањо ва маќолањои 
камшумори дар солњои 30-юм 50-уми асри XX доир ба масоили алоњидаи таърихи љанги гражданї 
дар љумњурї навишташударо зери танќид гирифтааст, зеро дар онњо наќши Њизби Коммунистї ва 
оммањои халќ дар торумори ќуввањои зиддишуравї кам ѐ тамоман нишон дода нашудааст. Ѓайр аз 
он, дар китобчаю маќолањои мазкур чунин тадбирњои муњимми сиѐсї ва хољагии њизб, монанди 
сиѐсати коммунизми њарбї ва сиѐсати нави иќтисодї, ки ин чорабинињо дар кори барњам додани 
босмачиѐн наќши њалкунанда бозида буданд, инъикос наѐфтаанд Дар баробари ин муаллиф ќайд 
мекунад, ки дар ин китобчаю маќолањо ва маљмуаи хотирањо доир ба таърихи Љанги гражданї дар 
Тољикистон маводи пурќимат низ мављуданд.  

Дар боби якуми асари худ муаллиф нишон медињад, ки дар арафаи Инќилоби Октябр ањволи 
иќтисодї ва иљтимоии оммаи мењнаткашони Туркистон ва Аморати Бухоро бењад вазнин буд. Сабаб 
дар он буд, ки халќњои ин манотиќ њам аз тарафи феодалону капиталистони мањаллї ва њам аз 
тарафи мустамликадорони подшоњї берањмона истисмор карда мешуданд. Ањволи вазнини сиѐсї ва 
иљтимої ѓазаби мењнаткашонро торафт зиѐд карда, ба шўришњои зидди истибдоди феодалї, 
капиталистї ва мустамликадорї оварда расонд. Инчунин дар боби якум масъалаи ба вуљуд омадани 
гурўњњои сотсиал-демократї дар Осиѐи Миѐна аз љумла, дар Тољикистони Шимолї, ки онњо тањти 
роњбарии њизби болшевикон ба муборизаи инќилобии мењнаткашони кишвар сардорї мекарданд, 
яке аз љойњои марказиро ишѓол мекунанд. Дар ин боб муаллиф хиѐнаткорони њизбњои гуногуни 
буржуазї -клерикалиро, ки дар Осиѐи Миѐна пайдо шуда буданд, фош месозад. Инчунин Мулло 
Эркаев дар боби аввал ќайд менамояд, ки «ба туфайли ѓалабаи Инќилоби Октиябр дар ноњияњои 
шимолии Тољикистон ва Помир Њокимияти Шуравї барќарор карда шуд. Илова бар ин, дар ќисми 
шимолии Тољикистон нахустин тадбирњои Њокимияти Шуравї монанди милликунонии корхонањои 
саноатї вазнин гузаронида шуданд»[3, 19]. Дар боби якуми асар ба вуљуд омадани аввалин 
ташкилотњои мањаллии њизби коммунистї ва иттифоќи касаба нишон дода шудааст. 

Боби дуюми асари мазкур ба масъалаи пахш карда шудани муќобилияти синфњои 
сарнагуншуда ва торумори ќуввањои зиддишуравї дар ноњияњои Шимоли Тољикистон ва Помир 
бахшида шудааст, солњои 1918-1922-ро дар бар мегирад. Муборизаи оммаи мењнаткашон бар зидди 
ќуввањои сершумори зиддишуравї дар давраи баъди инќилоб яке аз ќисми асосии таърихи љанги 
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гражданиро дар Туркистон ташкил мекунад. Дар боби мазкур муаллиф ќайд мекунад, ки ќуввањои 
зиддишуравии дохили мамлакат синфњои сарнагуншуда, хусусан љонибдорони њукумати подшоњї ва 
амирї, вале то њанўз торумор нашуда, феодалњо ва рўњониѐнро њаматарафа дастгирї мекарданд. 
Давлатњои бузурги империалистии он давр пеш аз њама ИМА ва Англия ќуввањои зиддиинќилобиро 
бо яроќу аслиња ва лавозимоти гуногун таъмин мекарданд, ки њадафњои стратегии худро доштанд. 
Гурўњњои зиддиинќилобї ба дўши мардуми Осиѐи Миѐна љанги гражданиро бор карда истода, 
маќсад доштанд, ки Њокимияти Советиро дар ин сарзамин барњам дода, Осиѐи Миѐна аз љумла, 
Тољикистонро ба мустамликаи давлатњои хориљї мубаддал гардонанд [3, 89-90]. Яке аз чунин 
гумоштагони давлатњои империалистии хориљї Анварпошшо ва Салимпошшо буданд, ки аз 
фурсати муносиб истифода бурда, бар зидди њукумати шуравї муборизаро ташкил карданї буданд. 

Аммо чи тавре, ки муаллиф дар асари дигари худ «Барпо ва мустањкам намудани Њокимияти 
Советї дар Тољикистон » ќайд мекунад, «Коммисия ва бюрои Туркистон, инчунин ташкилотњои 
њизбии мањаллї бо роњбарии Комитети Марказии Њизби Коммунистї (б), аз љумла коммунистон ва 
фаъолони советї гурўњњои ихтиѐрї ва дастањои коммунистонро ташкил карданд, ки онњо ба 
ќисмњои Армияи Сурх дар муборизаи зидди душманони Њокимияти Советї њаматарафа кўмак 
мерасонданд. Њамин тариќ, бо љидду љањди якљояи мењнаткашони Тољикистони Шимолї ва Помир 
дастањои зиддишуравї торумор карда шуданд» [4, 77]. 

Нахустин бор дар асари «Таърихи љанги гражданї дарТољикистон» муборизаи мардум ба 
таври илмї тадќиќ шуда, бо аксњояшон инъикос ѐфтаанд. Яке аз чунин ќањрамонњое, ки корнамоии 
ў дар ин асар хеле муфассал баѐн гардидааст, Мирзохоља Бобохољаев мебошад. Вай аз дасти 
душманони инќилоб 120 милтиќ, 16 ќуттї тир, гранатањои бисѐр ва тапончањоро мусодира карда 
гирифт» [3, 83]. Инчунин дар боби дуюми асари мазкур дар бораи корнамоињои мардуми Шимоли 
Тољикистон ба монанди Љўра Зокиров, Абдусаттор Њасанов ва ѓайрањо маълумот дода шудааст. 

Дар баробари ин дар Помир низ мењнаткашон ба муќобили босмачињо љангидаанд, ки 
зикрашон дар асари мазкур гузаштааст. «Дар тайѐрии шўриши яроќнок љавонони рўњияи инќилобї 
дошта, дар Помир ба муќобили босмачињо гурўњњо ташкил дода шўриш мебардоштанд. 
Иштирокчии шўриш Азизбек Наврўзбеков дар ин бора чунин гуфтааст: «Собиќ гвардиячиѐни сурх 
ва камбаѓалони Шуѓнон ба кори ишѓол кардани ќалъа ва пеш кардани дастнишодагони амир 
фаъолона тайѐрї медиданд. Инчунин ќарор дода шуд, ки аз Тошкент барои кўмак ѐрї талаб карда 
шавад. Бо кўмаки расида тавонистем, ки аз болои душман ѓалаба кунем»[3, 123]. 

Дар боби сеюми асар муаллиф ањволи иќтисодї -иљтимоии Бухороро дар арафаи инќилоб, 
инчунин масъалањои сарнагун кардани аморат ва дар Тољикистони Шимолию Љанубї барќарор 
карда шудани Њокимияти Советиро муффасал тасвир менамояд. Дар ин боб ќайд карда мешавад, ки 
ѓалабаи Инќилоби Октябр дар Россия ва Туркистон, инчунин барќарор карда шудани Њокимияти 
Шуравї дар сарзаминњои ањолиашон руси хонии Бухоро барои пурзўр гардидани муборизаи 
инќилобии мењнаткашон ба муќобили сохти амирии аморат ањамияти муњим доштанд. Муаллиф 
ќуввањои пешбарандаи инќилоби Бухороро нишон дода, онро ба таври њаќќонї инќилоби буржуазї 
-демократї меномад. 

Аммо дар њамин маврид, Рањим Масов дар асари худ «Историография Советской 
Таджикистана» ќайд менамояд, ки «инќилоби дар Бухоро ва Хева ба вуљуд омада, характери халќї -
демократї ѐ инќилобї -демократї дошт» [2, 42]. 

Дар арафаи инќилоб вазъияти иќтисодї-иљтимоии хонии Бухоро хело вазнин буд. Саноат ва 
хољагии ќишлоќ рў ба таназзул нињода буданд. Мардум њар чи зудтар орзу мекарданд, ки инќилоб 
рўи кор ояду авом ўро дастгирї намоянд. Ин љо гуфтањои Мулло Эркаевро аз рўи дигар асарњо 
муќоиса менамоем. 

Назаре меафканем ба гуфтањои устод Садриддин Айнї, ки бевосита шоњиди воќеоти он замон 
буд. Далели он гуфтањо, ки мардум ба инќилоб омода буд ва њар чи зудтар орзуи инќилобро 
доштанд, иќтибосе меорем аз асари «Таърихи инќилоби Бухоро»-и устод Айнї, ки «Воќеаи 
Колесов» мисол шуда метавонад:«Бояд ќайд намуд, ки Инќилоби Октябр дар Россия ва Туркистон 
як дараља њамовозї пайдо намуд, аммо вазъият дар Аморати Бухоро тамоман дигар буд. Соли 1918 
сардори Њукумати Шуравии Туркистон Фѐдор Колесов ба Бухоро њамла оварда, инќилоб карданї 
шуд. Љадидон гумон мекарданд, ки дењќонон ва сарбозоне, ки аз љабру зулми њукумати Бухоро љон 
ба лабашон расидааст, бо андак њаракати мо ба моѐн њамроњ шуда, барои ба даст овардани 
талабњои мо, ки айни муддао ба манфиати онњост, ѐрї хоњанд дод. Њол он ки дењќонон ва сарбозњо 
ба њадде зери занљири зулму ситам фишурда шуда буданд, ки маљоли њаракат кардан надоштанд.  

Албатта аз баландии зинаи навини дарки таърих ва ќонуниятњои он истифода ба 
дастовардњои таърихнигории солњои 50-60-уми тољик бањои яктарафа ѐ ки санги маломат задан худ ѐ 
нишонаи номуккамалии дониши касбист, ѐ амалї ѓаразнокии сиѐсї. Имрўз метавон Мулло 
Эркаевро дар нигоњдошту риояи принсипњои яктарафаи идеологї мавриди тањлилу тањќиќи раванди 
љанги граждани дар солњои 20-ум эрод гирифт. Њатто фикрњое њам пайдо шуданд, ки иртиботи он 
воќеањоро ба љанги граждани зери шубња мегиранд. Гузашта аз ин саволе гузоштанианд, ки оѐ 
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воќеањои фољиавии дар он замон рўх дода ба мафњум ѐ худ фањмиши «љанги гражданї» љавобгў 
њастанд ѐ не? 

Љанги гражданї бо маънии классикї ва аслияш, љангест, дар байни ду ќувваи мухталифе, ки 
ба онњо гражданињои як мамлакат шомиланд ва њарду тараф њадафњои сиѐсї доранд, сар мезаданд. 
Дар њолате, ки дар он љанг мудохилаи рўиростї ќуввањои њарбии русия на танњо ба назар мерасид, 
инчунин онњо гўѐ чун ќувваи њалкунанда амал мекарданд, пас ин љанги гражданї набуда, фаќат 
мудохилан њарбии берунист. 

Мудолхилаи армияи сурхи инќилобии русия дар барќарор кардани Њокимияти Шуравї дар 
Осиѐи Миѐна, аз љумла дар њудуди Тољикистон, барои њељ кас пинњон нест. Ин амал дар тамоми 
тадќиќоти ба ин мавзуъ бахшида шуда бо далелњои муътамад ќайд шудааст. Ин њатто ба хонандаи 
мактаб њам маълум аст. 

Муборизаи шадиде, баъди ѓалабаи инќилоб дар Тољикистон сурат гирифта, аз кадом самте ба 
ў нанигарем, љанги гражданї буд. 
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Аннотация 

ВКЛАД МУЛЛО ЭРКАЕВА В ИЗУЧЕНИИ БОСМАЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 В ВОСТОЧНОЙ БУХАРЕ В 20-ЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА 

В данной статье представлена информация о крупномасштабном труде историка Мулло Эркаева 
«История гражданской войны в Таджикистане», а также проведено сравнение произведения с 
историческими книгами, созданными вне советской идеологии. Он проливает свет на каждую главу 
работы, вопросы которой он охватывает. В данной статье отражены основные факторы, которые 
привели к возникновению басмаческого движения в Таджикистане. В статье также рассматриваются 
взгляды Мулло Эркаева на возникновение басмаческого движения с точки зрения других историков. 

 
Ключевые слова: босмачество, гражданская война, антисоветские движения, восстание, 

Коммунистическая партия, империализм, колониализм, Советская власть, Октябрьская революция, 
добровольческие отряды, красные дубинки, Бухарский эмират, Туркестан. 

 
Annotation 

MULLO ERKAEV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF BOSMACHI MOVEMENTS  
IN EASTERN BUKHARA IN THE 20S OF THE XX CENTURY 

This article provides information on the large-scale work of historian mullo erakaev "history of the civil 
war in tajikistan", as well as a comparison of the work with historical books created outside the soviet ideology. it 
sheds light on each chapter of the work, which issues it covers. this article reflects the main factors that led to the 
emergence of the basmachi movement in tajikistan. The article also examines mullo erkayev's views on the 
emergence of the basmachi movement from the perspective of other historians. 
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ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

БО ҶУМҲУРИҲОИ ОСИЁИМИЁНАГИИ ИДМ ДАР СОҲАИ МАОРИФ 
 

Маориф дар ҳама давру замон барои ҳар халқу миллат соҳаи муҳим ва такондиҳандаи афкори 
ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Миллати фарҳангдӯсту фарҳангофари тоҷик аз қадимулайѐм ба таълиму 
тарбияи насли наврас диққати махсус зоҳир мекунад. Соҳаи маориф дар сиѐсати хориҷии мамлакат 
дар радифи дигар масъалаҳои умдаи ҳаѐти ҷамъиятӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад. 

Таҳкими ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масоили маориф дар алоқа бо давлатҳои 
аъзои ИДМ, ки яке аз созмонҳои бонуфуз дар минтақа маҳсуб меѐбад на танҳо аҳамияти илмӣ-
назариявӣ, балки амалӣ низ дорад. 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият, бо ташаббуси 
сарвари давлат сиѐсати хориҷии худро дар самти маориф ҷиҳати тақвият ва густариши ҳамкориҳо 
бо кишварҳои хориҷӣ ба роҳ мондааст. 

Яке аз ҷумҳуриҳои ба мо ҳамсоя Ҷумҳурии Узбекистон мебошад, ки ҳамкориҳо дар соҳаи 
маориф ҳанӯз аз 10 январи соли 1997 дар асоси ‚Созишномаи байни ҳукуматҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф‛ ба роҳ монда шудааст. 

Минбаъд ҳамкориҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Узбекистон дар соҳаи маориф 
идома ѐфта, махсусан зимни сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
ба Ҷумҳурии Узбекистон 17-18 августи соли 2018 ‚Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон оид ба эътирофи мутақобилаи ҳуҷҷатҳои намунаи 
давлатӣ оид ба таҳсил‛ ва ‚Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи такмили ихтисоси омӯзгорон ва бозомӯзии 
кормандони соҳаи маориф‛ ба имзо расиданд. Бештари шаҳрвандони Ҷумҳурии Узбекистон дар 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Донишкадаи давлатии тиҷоратии 
Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ, Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, Донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва ғайра таҳсил менамоянд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки 9-10 марти соли 2018 ҳангоми сафари давлатии Президенти 
Ҷумҳурии Узбекистон Мирзиѐев Шавкат ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Созишнома байни Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти олӣ 
ва илм‛ ба имзо расид, ки саҳифаи наверо дар самти густариши соҳаи маориф ва илм дар байни 
ҷонибҳо гузошта тавонист [1]. 

Соли таҳсили 2005-2006 дар таърихи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва умуман давлатдории 
тоҷикон соли таваҷҷуҳи хосаи аҳли ҷомеа ба соҳаи маориф маҳсуб мегардад. Дар ин сол нахӯстин 
бор пас аз соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон вазъи мактабу маориф, корҳои таълиму тарбия, сатҳи 
дониш ва маърифат дар муассисаҳои таълимӣ, инчунин проблемаҳои ахлоқ ва маърифати аҳли 
ҷомеа дар сатҳи баланди давлатӣ мавриди муҳокимаи ҳаматарафа қарор гирифт. 

Мулоқоти судманду барои соҳаи маориф тақдирсоз, ки 22-юми декабри соли 2005 Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки аъзоѐни Ҳукумат, кормандони масъули 
Дастгоҳи иҷроияи Президент, раисони мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, 
шаҳру ноҳияҳо, кормандони дастгоҳи Вазорати маориф, сардорони идора ва мудирони шуъбаҳои 
маориф доир намуданд, барои омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф ҳамчун як рӯйдоди муҳими 
таърихӣ қабул гардид [2]. 

Дар суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба робитаҳои байналмиллалӣ таваҷҷуҳи хоса 
зоҳир гардида, аз ҷумла таъкид гардид, ки «дар давоми панҷ соли охир давлати соҳибистиқлоли мо 
тавонист, ки ҳамкориҳои байнамиллалиро дар соҳаи маориф низ вусъат диҳад» [3]. 

Дар ҳақиқат, баъд аз соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳамкорӣ бо 
кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмиллали дар ҳамаи соҳаҳо, хусусан, дар соҳаи маориф ба 
қатори масоили афзалиятнок ворид гардид. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фаъолияти худро дар ин самт дар доираи вазифаҳои муқарарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба роҳ монда, барои беҳтар намудани сифати ҳамкорӣ бо вазоратҳои маорифи 
давлатҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмиллалии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда ва берун аз он 
кӯшишҳои зиѐд ба харҷ медиҳад. 

Дар ин муддати начандон тӯлонӣ ба Идораи робитаҳои байналмилалии Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон муяссар гардид, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Амру Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, низомномаҳо ва дастурамалҳои мавҷуда дар 
ҳамкорӣ бо шуъбаву идораҳои дастгоҳи марказии Вазорат, муассисаҳои тобеи он, мақомоти давлатӣ 
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ва дигар созмону намояндагони давлатҳои хориҷӣ фаъолияти хешро дар роҳи истифодаи аксари 
имконоти мавҷуда бар нафъи соҳаи маориф ба роҳ монад. 

Дар ин давра қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Созишнома дар 
бораи шаҳрвандони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои мустақил фароҳам овардани имконияти 
таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти умуми мутобиқ ба шартҳои барои шаҳрвандони ин давлатҳо 
таъингардида, инчунин дар бораи ҳифзи иҷтимоиии хонандагон ва кормандони педагогии 
муассисаҳои таҳсилоти умуми» ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба тасдиқи 
Созишнома дар хусуси эътирофи мутақобила ва баробар донистани ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилоти 
миѐна (умуми), таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миѐна (махсус)-и касбӣ» ба имзо расиданд. 

Барои барқарор намудани ҳамкориҳои дуҷониба лоиҳаи Созишнома байни Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Қирѓизистон оид ба ҳамкорӣ дар 
соҳаи маориф таҳия гардида, ҷиҳати мувофиқа ба ҷониби Қирғизистон фиристода шуд [4]. 

Ҳамин тавр, ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф бо давлатҳои Итиҳоди 
Давлатҳои Мустақил, махсусан бо Ҷумҳурии Узбекистон дар доираи ҳамкориҳои рушд қарор дошта, 
он дар ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷониба густариш меѐбад. 
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Аннотация 
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ СНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образование всегда для каждого народа и нации считается основной сферой народного хозяйства 
страны. Просвещенность таджиков с древней времени как цивилизованный народ сегодня интересует 
многих исследователей, особенно историков. В данной статье автор обращает внимание на 
взаимоотношение двух братских народов Центральной Азии в области образования. Также укрепление 
сотрудничества Республики Таджикистан с Узбекистаном связан с проблемой подготовки 
специализированных кадров, который характерно всем странам СНГ в сфере образовании. В 
современном мире этот процесс продолжается среди государства СНГ в качестве интеграционного 
сотрудничества. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, образование, страны СНГ, 
сотрудничество, взаимоотношения, двухстороннее соглашение, проблема подготовки кадров. 
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THE RELATIONSHIP OF THE REPUBLIK OF TAJIKISTAN WITH THE STATE OF THE OLY OF EDUCATION 

Education is always considered for every nation and nation to be an OLY sphere of the national economy 
of the contry. The enliqhtenment of Tajiks sinke ancient times as a civilized people today is of interest to not 
small researchers. Especially historians. In this article. The author draws attention to the relationship between the 
two fraternal peoples of Central Asia in the field of education. Sinse the strengthening of cooperation between 
the Republic of Tajikistan and Uzbekistan is associated with the problem of training specialized personel, which 
is typical of all CIS countries in the field of education. In the modern world this pr continues among the state as a 
cooperation. 

Keywords: the Rtpublic of Tajikistan, the Rtpublic of Uzbekistan, education, the CIS countries, cooperation, 
relationships, agreement between the patries, the problem of personnel training. 
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Шамсиев Шоҳрӯз Акрамхонович, 
магистранти соли дуюми факултети таърих 

 

ТАШКИЛ ЁФТАНИ ФИЛИАЛИ ДОНИШГОҲЊОИ ХОРИҶЇ – ОМИЛИ  МУҲИМИ 

ТАЙЁР НАМУДАНИ КАДРҲОИ БАЛАНДИХТИСОСИ КАСБӢ ДАР ДОХИЛИ КИШВАР 

(ДАР МИСОЛИ ДОНИШГОҲИ СЛАВИЯНИИ РУСИЯВУ ТОҶИКИСТОН) 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҷавону соҳибистиқлол аз солҳои аввали ба 
дастовардани истиқлолият муносибатҳои худро бо давлатҳои дуру наздики хориҷи дар самтҳои 
гуногун ба роҳ мондааст, аз ҷумла иқтисоди, иҷтимои, сиѐси, фарҳанги маориф ва тайѐр 
намудани мутахасиссони касбӣ.Ҳукумати Ҷумҳури дар баробари дигар соҳаҳо барои тайѐр 
намудани кадрҳои дорои донишу малакаи касбӣ ва дар шароити ҷаҳони ва ба талаботҳои 
бозори меҳнат ҷавобгу будани онҳо диқати махсус зоҳир мекунад. Зеро пешрафти ҳукумати 
мамлакат ва тамоми соҳаҳаои он аз кадрҳои соҳибтахасус дорои донишҳои касбӣ донандаи 
забонҳои хориҷи, илм ва иноватсия вобастааст. Аз сабаби он ки ҳамаи шарвандон дар хориҷи 
кишвар имконияти таҳсил карданро надоран ҳукумат инро ба инобат гирифта барои дастрасии 
шаҳрвандон барои таҳсил дар дохили кишвар ва тайѐр намудани мутахасисони варзида 
ташкилшавии филиали донишгоҳои хориҷиро омили муҳим донист. Яке аз чунин донишгоҳо ин 
Донишгоҳи славиянии Русияву Тоҷикистон мебошад. 

Ташкилшавии донишгоҳи мазкур дар он давраи ниҳот мушкил, ки Тоҷикистон ба бурони 
сиѐси маънави гирифтор шуда буд, ниҳоят муҳим буд. Агар ба соли таҳсисѐбии донишгоҳ назар 
кунем ин ба марҳилае рост меояд, ки алакай Тоҷикистон қадамҳои охирини худро барои 
пойдории сулҳ гузошта истода буд ва барои тамоми соҳаҳои ҷаъмияти кадрҳои дорои 
донишҳои касбӣ донандаи забонҳои хориҷи лозим буд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар марҳилаи 
аввали истиқлолият солҳои душвори муқовимати шаҳрвандиро аз сар гузаронида буд, ин 
масъаларо танҳо ҳал карда наметавонист. Бо ташабуси президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон 
Донишгоҳи Русияву Тоҷикистон (славианӣ) таҳсис дода шуд. 

Донишгоҳи (славянӣ) Русияву Тоҷикистон соли 1996 тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 5-уми апрели соли 1996 таҳти рақами №141 мувофиқи шартномаи дӯстӣ ва 
ҳамкорӣ байни Федератсияи Русия ва Тоҷикистон аз 23-юми майи соли 1993 ва шартномаи 
байни Ҳукумати Федератсияи Русия ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10-уми июни соли 
1997 ташкил шудааст [2, 6].  

Авалин ректори он Сатторов Абдуҷабор таъин шуд. Ва зиѐда аз си сол аст, ки ин 
донишгоҳ бо забони русӣ мутахассисони баландихтисос ” муаррих, иқтисоддон, ҳуқуқшиносон, 
филологҳо, коршиносони умури байналмилалӣ ва ғайра омода мекунад. Донишгоҳи славянии 
Русия ва Тоҷикистон дар рейтинги донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 
нишондиҳандаҳои тайѐрии академӣ дар панҷгонаи беҳтарин қарор дорад. Дар марҳилаи аввали 
таҳсисѐби ибтидо ду факултет ” гуманитарӣ-иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ ташкил карда шуд [1, 3]. 

Факултети гуманитари (ҷомеашиносӣ) аз панҷ кафедра, факултети иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ аз 
чор кафедра иборат буд. Роҳбарии факултетҳоро Шамбезода Х.Д ва иҷрокунандаи вазифаи 
декан Раҷабов Р Қ бар уҳда доштанд. Солҳои аввали ташкилшави як гуруҳи омӯзгорон аз 
ҳисоби мутахассисони варзидаи ҷумҳурӣ сафарбар шуда буд, ки дар байни онҳо 14 нафар 
докторҳои илм, профессор, 26 нафар номзадҳо буданд [4, 6]. 

Бо вуҷуди душвориҳо омӯзгорон низ таҳқиқотҳои илмӣ машғул буданд, монографияҳо, 
китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълими, барномаҳо ва ғайра нашр мекарданд. Соли 1997 ойиномаи 
донишгоҳ қабул гардид. Дар баробари ин боз як факултети дигар ” ҳуқуқшиносӣ ташкил карда 
шуд. Шумораи донишҷӯѐн сол то сол меафзуд. Дар соли 2000-ум аллакай донишгоҳи мазкур 43 
доктори илм, профессор ва 85 номзади илм, дотсент фаъолият мекарданд [4, 8]. Пас аз панҷ соли 
таъсисѐбии донишгоҳ хатми аввалин сурат гирифт, 211 нафар донишҷӯѐн донишгоҳро хатм 
карданд. Аз ин шумора 39 нафар донишҷӯѐн бо дипломи аъло сазовор гардидаанд [4, 9].  

Соли 2003 шуъбаи байналмилалӣ ташкил карда шуд, ки он ба кори барқарор кардани 
робитаҳои зич бо бисѐр донишгоҳҳои ИДМ ва дигар мамлакатҳои дуру наздик оғоз кард. 
Сафоратхонаҳои як қатор мамлакатҳо, хусусан Россия ба донишгоҳ ѐрии калон мерасонанд. То 
имрӯз бо донишгоҳҳои кишварҳои хориҷи низдик ва дур зиѐда аз 90 шартномаи ҳамкорӣ ба 
имзо расидааст. Дар тули фаъолияти худ аз Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон 
меҳмонони воломақом аз кишварҳои гуногун дидан менамудан. Докторони илм Матвиенко В. 
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И. Раиси Шурои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия; Наришкин С. Е. собиқ 
раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия; Лавров С. В.- Вазири корҳои хориҷии Федератсияи 
Россия Миронов С. М. собиқ раиси Шурои Федератсияи Россия; Манфред Лоуренс олими 
Олмон; Гризлов Б. В; собиқ раиси Думаи давлатии Федератсия Русия; Фурсенко А. А собиқ 
вазири маориф ва илми Федератсияи Русия; Лужков Ю.М собиқ раиси шаҳри Маскав; Белов 
Е.В сафири Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (1996-2000); Пешков М.А сафири 
Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2005-2009); Чанг Ёнг Ку директори Агентии 
ҳамкории байналмилалии Корея; Киотсуке Нагата президенти Донишгоҳи Сукуба (Ҷопон). 
Аввалин ректори Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон Сатторов А.С, ки аз соли 
таъсисѐби яъне соли 1996 то соли 2004 роҳбарии донишгоҳро ба уҳда дошт, ташкилотчии 
боистеъдод буд ва тавонист як дастаи касбӣ ташкил кунад ва коро пеш барад.Аз моҳи декабри 
соли 2004 доктори илмҳои филология, профессор, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон М.С Имомов ректор таъин гардид. Бо роҳбарии ӯ кушодани ихтисосҳои нав, 
магистратура кушода шуд, системаи нави таълим ҷорӣ карда шуд, рейтинги кредитӣ ва ғайра. 
Тибқи созишномаи байниҳукуматӣ аз моҳи апрели соли 2007 дар назди донишгоҳи номбурда як 
муасиссаи миѐнаи умуми кушода шуд, ки дар он 44 нафар омӯзгорон фаъолият доранд. 
Роҳбарии муасиссаро номзади илмҳои педагогӣ,дотсент Пиров С.Н бар уҳда дошт [1, 3].  

Аз соли 2012 роҳбарии донишгоҳро Салихов Н.Н доктори илмҳои филология, профессор, 
бар уҳда доштанд. Маҳз дар донишгоҳ Нуралӣ Назарович ҳамчун олим ташакул ѐфт ва аз 
мудирии кафедра то ректори донишгоҳ рафта расиданд. Бинои нави донишгоҳ, ки ба 
муносибати 20-умин солгарди Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон бо тантана ифтитоҳ 
ѐфт,бо пешниҳод ва талошҳои ӯ буд. Ҳоло дар донишгоҳ 6 нафар проректорҳо оид ба ҳамаи 
соҳаҳо фаъолият мекунанд. Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон 5 факултет, 29 
кафедраро дар бар мегирад,ки 60% омӯзгорон дараҷаи илмӣ доранд. Докторони илм 44 нафар 
ва 126 нафар номзадҳои илм раванди таълимро дар сатҳи баланди илмию методӣ, ки ба 
талаботи замон ҷавобгӯ мебошанд, таъмин менамоянд. Донишгоҳ дар беш аз 20 самт дар Русия 
иҷозатнома ва аккредитатсия гирифтааст. Шаш самти дигар барои акредитатсия омода 
мешаванд. Соли 2016 аввалин хатми мутахассисони риштаи табиатшиносӣ ва риѐзӣ-химикҳо, 
биологҳо, риѐзидонҳо баргузор гардид. Моҳи сентябри соли 2016 бо иштироки Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар, Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 20 
солагии таъсисѐбии Донишгоҳи Русияву Тоҷикистон (Славянӣ) ба таври тантанави таҷлил 
гардид. Боздиди Сарвари давлат аз донишгоҳ 5 маротиба сурат гирифтааст. Иштироки ӯ дар 
чорабиниҳои идона нишонаи нишонаи таваҷҷуҳи доимии Сарвари Давлат ба масъалаҳои 
таълиму тарбияи насли наврас махсусан омода намудани кадрҳои баландихтисоси касбӣ 
мебошад. Айни замон Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон узви Ассотсиатсияи 
байналмилалии муаллимони забон ва адабиѐти рус дар хориҷи кишвар буда ба донишгоҳи 
шабакаи ИДМ шомил аст, узви донишгоҳи Созмони Ҳамкориҳои Шанхай мебошад ва пайваста 
дар рейтинги донишгоҳҳои бонуфузтарин мавқеи пешсафро ишғол мекунад. Дар донишгоҳи 
мазкур беш аз 150 нафар донишҷӯѐни хориҷӣ аз бисѐр кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла Руссия, Хитой, 
Узбекистон, Қазоқистон, Афғонистон ва дигар ҷумҳуриҳо таҳсил мекунанд. Айни замон дар 
Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон гузариш ба системаи сесатҳи байналмилалии 
таҳсилоти олӣ ва баъди дипломӣ: бакалаврӣ-магистратура PhD анҷом дода шудааст. Ҳамасола 
беш аз 30 нафар омӯзгорони донишгоҳ дар беҳтарин донишгоҳои хориҷи наздик ва дур аз 
таҷрибаомӯзӣ ва такмили ихтисос мегузаранд. Хатмкунандагони донишгоҳ дар хизмати 
давлатӣ, ширкатҳои бузурги ватанию хориҷӣ, бонкҳо, пажӯҳишгоҳҳои илмӣ ва дигар корхонаҳо 
фаъолият мекунанд. Онҳо дар созмонҳои гуногуни байналмилали талабот доранд ва аз ҳисоби 
онҳо иқтидори кадрии дипломатия, иқтисодиѐт, илму маориф ва дигар соҳаҳои ҷамъият 
пайваста таҳким меѐбад. Бояд гуфт ки хатмкунандагони донишгоҳ бо муваффақият кор карда 
донишҳои гирифтаи худро натанҳо дар Тоҷикистон балки берун аз ҳудуди он низ татбиқ 
менамоянд, ки ин аз эътирофи тахассуси касбии онҳо шаҳодат медиҳад. Тавре Пешвои миллат, 
Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон Дар ҷаласаи тантанав бахшида ба 20 салагии таъсисѐбии 
донишгоҳ қайд намудаанд: ‚Бо арзѐбии роҳи бист солаи ташаккул ва рушди Донишгоҳи 
славянии Русия ва Тоҷикистон бо итминони комил метавон гуфт, ки ин донишгоҳ ҳамчун 
звенои муҳими системаи маълумоти олии мамлакат ба амал омадааст [3, 2].  

Дар охир мехоҳам зикр намоям, ки Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон дар солҳои 
Истиқлолият ташкил шуда, натанҳо ба як муассисаи пешқадами омода намудани кадрҳои 
баландихтисос, балки намунаи муасиссаи олӣ барои тамоми донишгоҳои Тоҷикистон табдил 
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ѐфтааст. Имрӯз Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон бо муваффақият ба сӯи ҳадафи худ 
табдил шудан ба маркази илмию таълимии байналмилалӣ пеш меравад. 
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ТАДЖИКСКОГО (СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА) 
30 лет назад ” 9 сентября 1991 года на политической карте мира появилось независимое 

государство Таджикистан, и это историческое событие стало началом созидательных 
преобразований в жизни таджикского народа. Независимость является символом того, что таджики 
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срок в независимом Таджикистане произошли крупные изменения во всех сферах социально-
экономической, политической и культурной жизни, в том числе в системе образования. Статья 
посвящена деятельности Российско-Таджикского (славянского) университета, основанного в 1996 
году в столице суверенного Таджикистана городе Душанбе. Проанализированы этапы становления 
образовательного проекта Таджикистана и России. Отмечено, что за двадцать два года были 
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а также популяризацию и сохранение в стране русского языка и культуры. 
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ҲАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ БОРИС ИЛИЧ МАРШАК 

 

Ҳанӯз дар асри VI п.м. ашѐҳои қадимӣ ва осори гузаштагон диққати инсониятро ба худ ҷалб 
намуда буд. Масалан, барои дарѐфти катибаҳои ниѐгони худ шоҳи Бобул Набонид (610 п.м.”539 
п.м.) таҳкурсии маъбадҳои қадимаро кофта буд. Дар давраи эллинизм нигораҳои антиқӣ барои 
коллексионерони асарҳои санъат ва ашѐҳои нодир аҳамияти хоса доштанд, ки дар Рими Қадим 
онҳоро ба истилоҳ ‚антиквитҳо‛ ном мебурданд. Диққати махсус ба осори бостонии қадим ва 
кашфи онҳо ба давраи Эҳѐ ва давраи минбаъдаи инкишофи ҷаҳонбинии гуманистӣ дар Италия, 
Фаронса, Англия (асрҳои XV ” XVIII) рост меояд. Таваҷҷуҳи илми аврупоӣ бештар ба нигораҳои 
қадимии тамаддунҳои дигар пас аз Кашфиѐтҳои бузурги ҷуғрофӣ ва экспедитсияҳои сарбозон, 
тоҷирон, миссионерон ва сайѐҳон, ки дар ѐддоштҳои худ осори қадимаи онҳоро тавсиф менамуданд, 
равона гардид. Дар асри XIX раванди романтикии омӯзиши гузаштаи таърихӣ, инкишофи илмҳои 

табиатшиносӣ ва ҷоеашиносӣ ба васеъ гардидани доираи таҳқиқот ва сифати нави тадқиқот дар 
бостоншиносӣ мусоидат намуд. Ва дар ниҳоят охири ин аср ва ибтидои садаи XX археология хамчун 
илм ба расмият даромад [1, 315-322]. 

Дар қатори дигар тамаддунҳо таърих, тамаддун ва фарҳанги ғании миллати тоҷик диққати 
олимони ҷаҳон, аз ҷумла олимони русро ба худ ҷалб намуд. Пас, аз таъсисѐбии Иттиҳоди Шуравӣ 
баҳри омӯзиши ѐдгориҳои бостонӣ корҳои мураккаби иктишофию кофтуковиро бо таъсиси 
Экспедитсияҳои археологии иборат аз отряду гурӯҳҳои махсус дар сар то сари ҶШС Тоҷикистон оғоз 
намуданд. Самтҳои асосии фаъолияташон ба ҷустуҷӯ, таҳия ва омӯзиши ѐдгориҳои асри санг, биринҷ 
ва аввали асри оҳан, ѐдгориҳои давраи қадим, Юнону Бохтар, давраи кӯшонии Тоҷикистон, ибтидо ва 
охири асрҳои миѐна нигаронида шуда буд. Ин раванд аз бисѐр ҷиҳат ба ташаккул ва рушди илми 
бостоншиносӣ дар Тоҷикистон, тадқиқи мунтазам ва ҳамаҷонибаи ѐдгориҳои қаламрави ҷумҳурӣ, 
ташаккули кадрҳои миллии бостоншиносӣ ва мактаби миллии археологӣ мусоидат кард. Таъсис ва 
фаъолияти Экспедитсияи археологии Суғдӣ”Тоҷикӣ (ЭАСТ) дар ҷумҳурӣ ва баъдан Экспедитсияи 
археологии Тоҷикистон (ЭАТ), Экспедитсияи археологии Тоҷикистони Ҷанубӣ (ЭАТҶ) роҳандозӣ 
гардиданд. Ва аввалин кашфиѐти бузурги ин гурӯҳи бостоншиносон дар ҳудуди Тоҷикистон ин ” 
бозѐфти дастхатҳои суғдиѐн аз қалъаи кӯҳи Муғ дар солҳои 1932”1933 буд, ки қисмати муҳимтарини 
маҷмӯаи дастхатҳои суғдии Санкт-Петербургро ташкил медиҳанд [2, 522]. Аз соли 1946 корҳои 
бостоншиносиро дар Панҷакенти қадим оғоз намуданд. Инчунин, гурӯҳҳои археологӣ, аз ҷумла 
экспедитияҳои муштараки байналмилалӣ дар солҳои истиқлолият роҳандозӣ гардиданд. 

Ба шарофати фаъолияти ин экспедитияю отрядҳои илмии археологӣ бисѐр ѐдгориҳои таърихӣ ва 
санъати халки тоҷик, ки дар тамоми ҷаҳон эътирофи умум гардидаанд, кашф, қайд, коркард ва барқарор 
карда шуданд. Аҳамияти калони натиҷаҳои фаъолияти ин экспедитсияҳо дар он аст, ки барои инкишофи 
илми таърих дар Тоҷикистон, ташаккули фаҳмиши амиқ ва васеъ оид ба таърихи халқи тоҷик ва ниѐгони 
онҳо, саҳми онҳо дар тамаддуни ҷахонӣ ва маданияти башарият мусоидат намуд.  

Археолог, санъатшинос, шарқшинос, доктори илмҳои таърих, дорандаи унвони фахрии Ходими 
шоистаи илми ҶШС Тоҷикистон ва ордени Дӯстии Ҷумҳурии Тоҷикистон (1999), дорандаи Ҷоизаи ба 
номи Фирдавсӣ (Лондон, 2003), узви фахрии хориҷии Академияи катиба ва адабиѐти Фаронса (1998), 

аъзои Институти археологии Амрико (1995), аъзои фахрии Институти ҷамъияти шоҳии осиѐии 
Британияи Кабир ва Ирландия (1991), аъзо-корреспонденти Институти Африка ва Шарқи Италия, 
лауреати мукофоти академик Р. Гришман (1989), профессори донишгоҳҳои Вена, Рум, Пенсилвания ва 
Донишгоҳи Йел (ИМА) ” Борис Илич Маршак бештар дар омӯзиши осори боқимондаи ниѐгони халқи 
тоҷик саҳмгузор буда, онҳоро ба ҷаҳониѐн ва ҷаҳониѐнро бо таърихи ин миллат ошно намуд. Борис 
Маршак 9 июли соли 1933 дар шаҳри Лугаи вилояти Ленинград дар оилаи нависандагон Илья 
Яковлевич Маршак (29.12.1985-15.11.1953) ва Елена Александрова Сегал (26.04.1905”20.11.1980) 
таваллуд шуда, айѐми бачагиро дар зодгоҳаш гузаронидааст. Баъди эвакуатсия кунонидани аҳолии ин 
минтақа дар давраи ҷангӣ, соли 1957 ӯ дубора ба Ленинград баргашт [3,4 с. 296”15]. Миллаташ яҳудӣ, 
аммо ҳеҷ сарҳаду ҳудудеро намешинохт ва бо тамоми вуҷуд шахсияти фаромиллӣ буд. Яке аз охирин 
донишмандони энсиклопедист дониста мешавад. Ҳанӯз дар давраи эвакуатсия қарор доштан 
таваҷҷуҳашро таърихи қадимаи Осиѐи Марказӣ ба худ ҷалб намуда буд. Сабаби дигари ба ин самт 
мароқ зоҳир намуданаш ин аз ҷониби волидайнаш ба нашр расидани китоби ‚Как человек стал 
великаном‛ (‚Чӣ тавр одам азимҷусса шуд‛) дар соли 1946 буд, ки таърихи инкишофи инсониятро аз 
давраи палеолит то Эҳѐ таҷассум мекард. Ҳамин тавр, боқимондаи ҳаѐт ва фаъолияти илмиашро бо 
Тоҷикистон пайваст. Ба шӯъбаи археологияи факултети таърихи Донишгоҳи давлатии Маскав дохил 
шуда, соли 1956 онро хатм кардааст. Аввалин маротиба соли 1954 дар ҳафриѐти шаҳраки қадимаи 
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Панҷакент иштирок намудааст ва аз ҳамон вақт то ба охир ба далели омодагии ҳарбӣ дар Донишгоҳи 
давлатии Маскав дар соли 1956 як маротиба имконияти иштирок дар ҳафтриѐтро аз даст додааст. 
Баъди хатми Донишгоҳи давлатии Маскав дар Институти таърих, археология ва мардумшиносии АИ 
ҶШС Тоҷикистон ба кор шурӯъ намуд. Солҳои 1958”1961 аввал аспиранти Эрмитажи Давлатӣ ва 
баъди хатми омӯзишгоҳ корманди шӯъбаи Шарқи Эрмитажи Давлатӣ шуда, баъдан фаъолияти худро 
дар ин самт идома медиҳад. Соли 1965 дар мавзуи «Кулоли Суғди асрҳои V-VII ҳамчун ѐдгории 
таърихию фарҳангӣ (ба усули омузиши комплексҳои сафолӣ)» рисолаи номзадии худро ҳимоя намуд. 
Соли 1980 дар мавзуи «Таърихи торевтикаи шарқи асрҳои III-XIII ва масъалаҳои мероси маданӣ» 
рисолаи докторӣ ҳимоя кардааст. Аз соли 1978 мудири Шӯъбаи Осиѐи Миѐна ва Қафқоз таъйин 
мегардад ва ҳамзамон дар вазифаи сардори Экспедитсияи археологии Панҷакент Александр 
Маркович Белинитскийро иваз мекунад.  

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ дар соли 1991 идомаи таҳқиқот барои Маршак мушкил 
гардид. Зеро, маблағгузорӣ барои идомаи корҳои саҳроӣ якбора қатъ гардид ва ӯ дар Ватани худ 
бегона шуд. Ба ҷои Иттиҳоди Шуравӣ 15 давлати мустақил ба вуҷуд омад, аз ҷумла Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Бо вуҷуди ин, Маршак ҳатто дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон аз соли 1992 
то соли 1997 раҳбари кофтукови харобаҳои Панҷакент боқӣ монд, дар ҳоле, ки дигар маконҳои 
бостоншиносӣ дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шуравӣ аз ҷониби ғоратгарон ба яғмо бурда 
мешуданд. Вале дар сояи ҳамкории зичи ӯ бо Ҳукумати Тоҷикистон кофтукови харобаҳои 
Панҷакент идома ва ҳифз гардид.  

Солҳои фаъолият таҳти роҳбарии А. М. Белинитский, робитаи доимӣ бо А. В. Банк, К. В. 
Тревер, В. Г. Луконин, В. А. Лившитс, А. А. Иванов, Зеймал ва ҳамкорони тоҷику ӯзбек ва франсуз 
ба ташаккули иқтидори илмии Маршак мусоидат намуда буд. Ӯ доираи фаъолияти илмии худро 
танҳо бо мавзуъҳои Осиѐи Миѐна маҳдуд накард. Мувофиқи гуфтаҳои худи Борис Маршак доираи 
таҳқиқотҳояш аз асрҳои III то XIII”ро фаро гирифта буд. Вале ин ҳам барои ӯ кофӣ набуд. Бештар 
ба назарияи археологӣ мароқ зоҳир намуда, дар пайи он китоберо бо номи ‚Таҳлили сарчашмаҳои 
археологӣ‛ (Анализ археологических источников (Возможности формализованного подхода), 
М.,1975) дар ҳаммуаллифӣ бо И.С. Каменетский, Я.И. Шер ба нашр расонид. Дар китоб ин се 
археологи маъруф, ки бори аввал соли 1975 нашр шудааст, нақшаи умумии тадқиқоти археологӣ ва 
имкони истифодаи усулҳои расмӣ дар марҳилаҳои гуногуни он: аз тавсифи ибтидоии мавод то 
тафсири таърихӣ ба таври мунтазам пешниҳод намудаанд. Дар он амалияи таснифоти археологӣ, 
типология, хронология ва тафсир мавқеъи муҳим дошта, усулхо, алгоритмхо ва меъѐрхои коркарди 
ба расмият даровардани масолеҳи оммавӣ пешниход карда шудаанд. Боре, дар миѐнаи солҳои 1980”
ум дар шӯрои Шӯъбаи шарқии Эрмитажи Давлатӣ Б. Маршак дар бораи кори генетикҳои 
амрерикоӣ бо роҳбарии Р. Канн оид ба хонаи аҷдодии африқоии инсон, ки дар маҷаллаи ‚Табиат‛ 
интишор гардида буд, маърӯза намуд. Ва ин аввалин муаррифии ин тадқиқот ба забони русӣ буд. 
Тадқиқоти илмии Борис Маршак бо кор карда баромадани масъалаҳои таърихии материалҳои 
археологӣ, археология ва таърихи маданияти Суғд, инчунин усулҳои математикии омӯзиши сафоли 
қадим алоқаманд аст. Яке аз мисолҳои барҷастаи омӯзиши муфассали сафоли Панҷакент, ки боиси 
ба вуҷуд омадани даврабандии таърихии ин ҳунар гардид ва дар асоси он тамоми ҷадвали 
даврабандии сафолии асримиѐнагии Суғд сохта шудааст. Ин барои монографияи ӯ «Кулоли Суғди 
асрҳои V „ VII ҳамчун ѐдгории таърихӣ ” маданӣ» (1966) асос гузошт [5, 10]. 

Дар китоби худ «Нуқраи суғдиѐн» (Согдийское серебро, Москва, 1971) дар асоси таҳлили 
хусусиятҳои расмӣ, иконографӣ ва дигар махсусиятҳои як қатор зарфҳои нуқрагине, ки асосан аз 
Кама ва Сибири Шимолу Ғарбӣ ѐфт шудаанд, ба хулосае омад, ки маркази махсуси пештар 
номаълуми истеҳсоли зарфҳои нуқра вуҷуд дошт ва ин зарфҳо бо зарфҳои нуқрагини Суғдиѐн 
бештар шабоҳат дошт [7]. Дар самти тафсири осори бостоншиносии Панҷакент паҳлӯи 
барҷастатарини фаъолият таҳқиқоти иконографӣ ва сюжетӣ, барқарорсозӣ ва рамзкушоии 
наққошии деворҳо мебошад. Дар монографияи худ «Legends, Tales and Fables in the Art of Sogdiana», 
NY, 2002 («Афсонаҳо, қиссаҳо ва ривоятҳо дар санъати суғдиѐн») инъикоси сюжетҳои адабии 
«саргардон»-и давраи қадим ва ибтидои асрҳои миѐнаро дар наққошии Панҷакент таҳлил кардааст. 
Муаллифи фасли «Санъати тасвирӣ»-и боби «Маданияти моддии асрхои V-VIII»-и ҷилди дуюми 
китоби бисѐрҷилдаи «Таърихи халқи тоҷик», ташкилкунандаи нашри силсилаи «Материалҳои 
Экспедитсияи археологии Панҷакент» аз соли 1998 дар Санкт-Петербург мебошад.  

Рисолаи «Искусства Согда» (Ҳунари Суғд) яке аз охирин таҳқиқотҳои Борис Маршак мебошад, ки 
қабл аз вафоташ тасниф шудааст, давраи тараққиѐти санъати Суғдро дар асрҳои V-VII мелодӣ дар бар 
мегирад. Бо додани шаҳру эзоҳи илмӣ ба ҳамаи намунаҳои муҳимтарини осори наққошиву меъмории 

Суғди қадим, дар ҷодаи илми бостоншиносӣ ва ҳунаршиносӣ саҳифаи бузургеро оғоз намояд. Бо 
далелҳои мӯътамад исбот намуд, ки дар Суғди қадим (Панҷакент, Самарқанд ва Бухоро) рушди ҳунар ва 
ҳунармандӣ ба авҷи аълои тараққиѐти худ расида буд. Инчунин, дар ин рисолаи худ ба муносибатҳои 
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тиҷоратӣ ва фарҳангии Суғд бо Чин равшанӣ андохтааст. Ӯ навиштааст, ки маснуоти ҳунармандии Суғд 

‚ҳам шакл ва ҳам дар нақшу нигорашон ба ҳунари чинии замони сулолаи Тан наздикӣ дорад. Дар Чин 
зарфҳои нуқрагии суғдӣ бо навиштаҳои суғдӣ пайдо шудааст‛ [6, 5-6]. Баъдан ба омӯзиши санъат ва 
таърихи Тибет машғул гардида, мавзуи «Суғдиѐн дар мулки бегона»-ро дар асоси бозѐфтҳои ба истилоҳ 

ѐдгориҳои дафни суғдиѐн аз Хитой таҳқиқ кардааст. 
Б. Маршак муаллифи зиѐда аз 300 мақола мебошад, ки онҳо на танҳо дар Русия, балки дар хориҷ аз 

он низ нашр шудаанд. Ин олими шинохта инчунин, бо ҳамкории устодаш А.М. Белинитский ва оилааш 
Валентина Ивановна Распопова ва ҳамкорону шогирдон корҳои зиѐди ҳаммуаллифӣ ҳам анҷом додааст. 
Борис Маршак 28 июни соли 2006 дар Панҷакент даргузашт ва дар ҳамин ҷо ба хок супурда шуд. Тибқи 

васияти худи Маршак ӯро бояд сӯзонида хокистарашро ба Нева мепартофтанд. Аммо, мутаассифона, 
хохиши охирини ӯро иҷро карда натавонистанд. Зеро гармии тоқатфарсо ҳукмрон гардид ва ҳавопаймо 
ба Санкт-Петербург танҳо рӯзи чоршанбе парвоз мекард. Аз ин рӯ, ӯро дар назди девори қалъаи 

Панҷакенти бостонӣ ба хок супориданд. Борис Маршак 50 соли умри худро ба омӯхтани маданияти 
халки тоҷик, ки онро хеле дӯст медошт ва эҳтиром мекард, бахшид [6, 4]. 
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Аннотация 

ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОРИСА ИЛЬИЧА МАРШАКА 
 
В данной статье автор пытается показать вклад зарубежных ученых в изучении истории и древней 

культуры таджикского народа. В частности, он высоко оценил усилия известного русского ученого 
Бориса Маршака на открытие уникальных исторических памятников Древнего Согда, в том числе 
древнего Пенджикента, которой потратил 50 лет своей жизни. Этот известный ученный дав научные 
объясниния всем важнейшим образцам живописи и архитектуры древнего Согда открыл большую 
страницу в области археологии и искусствоведения.  

Ключевые слова: археолог, археология, искусства, религия, экспедиция, анализ, объект, метод, 
эвакуация, культура, памятник, сооружения, живопись, керамика, торевтика. 
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LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF BORIS ILYICH MARSHAK 
 
In this article, the author tries to show the contribution of foreign scientists to the study of the history and 

ancient culture of the Tajik people. In particular, he highly appreciated the efforts of the famous Russian scientist 
Boris Marshak to discover unique historical monuments of Ancient Sogd, including ancient Penjikent, where he 
spent 50 years of his life. This weII-known scientist started a great page in the fields of archeology and art 
criticism by giving scientific explanations to all the most important examples of paintings and architecture of 
Ancient Sogd. 
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Амиршоев Иматшо, 
магистранти соли дуюми факултети таърих 

 
МАЪДАНГУДОЗӢ ДАР САРАЗМ 

 

«Саразм ба ҷаҳониѐн собит месозад, ки ниѐгони мо зиѐда аз панҷ ҳазор сол пеш яке аз 

аввалинҳо шуда, ба маданияти кишоварзию чорводорӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозию шаҳрдорӣ дар 

Осиѐи Миѐна замина гузоштаанд». Эмомалӣ Раҳмон 
Саразм ҳамчун яке аз марказҳои қадимтарини фарҳанги Осиѐи Марказӣ дар ташаккулѐбӣ 

ва рушду густариши фарҳанги кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии ниѐгонамон нақши бузург 
бозидааст. Ёдгории мазкур дар 15 км ғарбии шаҳри Панҷакент воқеъ гардида, ҳудуди он зиѐда 
аз 100 га ташкил медод ва дар њазораи IV - II пеш аз милод арзи ҳастӣ дошт [9, 14]. Пажуҳишҳои 
бостоншиносӣ дар Саразм аз соли 1976 бо роҳбарии бостоншинос Абдулоҷон Исҳоқов оғоз 
гардида, то ҳол идома доранд. 

Шаҳраки Саразм муҳимтарин ва қадимтарин ѐдгории асри биринҷи Тоҷикистон аст, ки 
ҳамчун ѐдгории нодири таърихии ҷавобгӯ ба меъѐрҳои илмию фарҳангии байналмилалӣ 
(мавқеи ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, фарҳанги баланди коркарди металлҳои ранга, ташаккули 
фарҳанги кишоварзӣ, шаҳрсозӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ) 31 июли соли 2010 ба феҳристи 
мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО ворид гардид. Маҳз бо инобати ин ҷиҳатҳои хос 
тибқи фармони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентиябри соли 2020 ҷашни 5500 солагии шаҳраки 
бостонии Саразм бо шукуҳу шаҳомати хосса дар шаҳри Панҷакент ҷашн гирифта шуд. 

Дар воқеъ Саразми бостонӣ ѐдгории беназир ва машҳури на танҳо Осиѐи миѐна балки 
ҷаҳонӣ мебошад, ки аз рӯи бозѐфтҳои сершумор ва гуногуни давраи асри биринҷӣ ба монандӣ: 
асбобҳои ресандагӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, тайѐр кардани чарму пойафзол, сангтарошӣ, 
маъдангудозӣ ва дигар ашѐи рӯзгору рӯзгордорӣ диққати олимону донишмандони дунѐро ба 
худ ҷалб намудааст [2, 147]. 

Дар шаҳри бостонии Саразм соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ аз қабилӣ: заргарӣ, бофандагӣ, 
сангтарошӣ, кулолгарӣ ва фулузгӯдозӣ хело хуб рушду нумуъ намудааст, ки намунаҳои зиѐди ин 
ҳунарро имрӯз метавон дар осорхонаҳои ҷумҳуриамон мушоҳида кард [9, 14]. 

Бузургтарин дастоварди саразмиѐн ин маъдангудозӣ аст, ки аз тамаддуни баланди замони 
худ бархурдор будани ин сарзамин гувоҳӣ медиҳад ва намунаҳои ин ҳунар ба монанди табар, 
чангакҳои моҳидорӣ, сарнайзаҳо, сӯзанҳо, кордҳо, пораи кӯрғошим ва ғ. мебошанд, ки бо як 
санъати баланд сохта шуда, бинандаро дар ҳайрат мегузоранд. 

Табар - тешаи биринҷӣ бозѐфти нахустини Саразм буда, мансуби ҳазораҳои III - II-и то 
милод мебошад. Ашѐи мазкур аз биринҷ сохта шуда, дарозиаш 14,5см буда, теғаҳояш ба 
ҳамдигар ба таври амудианд. Паҳноии теғаи табар 5,5 ва аз теша бошад 4,5см-ро ташкил 
медиҳад. Табар-теша аз ҷиҳати сохт ба табарҳои имрӯза монанд буда, он дутарафа, аз як тараф 
табар ва аз тарафи дигар дар шакли теша сохта шудааст. 

 

 
 

Табар-тешаи биринҷӣ. Осорхонаи миллии Тоҷикистон, 

Саразм, ҳазораи III - II п.а.м 
 
Намунаи дигари ашѐи биринҷӣ корд аст, ки дарозии умуми он 25.5см, дарозии даста ” 

8.2см ва паҳноӣ ” 2.2см мебошад. Ҳолати корд миѐна буда, рангаш тиллоранг аст. Корди мазкур 
дудама буда, то миѐн ҳар ду паррааш аррамонанд ва аз миѐн боло рост аст. Ашѐи мазкур барои 
куштани ҳайвонот, пӯст кардан, тарошидан ва буридан истифода мешудаст. Корди биринҷӣ аз 
ѐдгории Саразмӣ бостонӣ ѐфт шуда, мансуби ҳазораи IV - III то милод мебошад. 
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Корди биринҷӣ. Осорхонаи Миллии Тоҷикистон, 

Саразм, ҳазораи IV - III п.а.м 
 

Дар баробари табар ” теша ва корди биринҷӣ чангакҳо низ аз Саразм бозѐфт гардидаанд, 
ки аллакай дар ҳамин давра тавассути чунин шастҳо аз дарѐи Зарафшон моҳӣ мегирифтанд. 
Кашфи сарнайза ва кордҳо бошанд шаҳодати онанд, ки дар ин ҷо яроқу аслиҳаи гуногун сохта 
мешуданд. 

Дар давраҳои сеюм ва чоруми ҳаѐти Саразм коркарди маъданҳо хеле хуб рушд карда 
будааст, ки то ба имрӯз бостоншиносони ватанию хориҷӣ намунаҳои зиѐде аз олоти мисӣ, 
биринҷӣ, қӯрғошимӣ, нуқрагӣ ва тиллоиро аз шаҳраки Саразм дарѐфт намудаанд. Ҳамагӣ аз 
корд, ханҷар, нӯги найза, камон, табар, теша, дарафш, сархора, чангакҳои бофандагӣ ва 
моҳидорӣ, устура, ойина, мӯҳр, марҷону шабаҳо иборатанд, ки миқдори бозѐфтҳои номбурдаро 
А. Исҳоқов 250 адад меҳисобанд ва ин миқдор ашѐи оҳанӣ дар ягон ѐдгории асри бирнҷи Осиѐи 
Марказӣ дарѐфт нашудааст. "Албатта қариб дар ҳамаи ѐдгориҳои замони ибтидоии асри 
биринҷии Осиѐи Марказӣ ва кишварҳои Шарқи Наздику Миѐна баъзе намудҳои олоти металӣ 
дарѐфт шуданд, вале аз чиҳати шумора ва гуногуннамудӣ ба ѐдгории Саразми ноҳияамон 
баробар шуда наметавонанд. Маҳз аз ҳамин сабаб мо ноҳияамонро дар илми бостоншиносӣ яке 
аз марказҳои коркарди кӯҳ ва маъдангудозии водии Зарафшон меномем" [2, 147]. 

Дар ҳақиқат аксарияти бостоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ бар он назаранд, ки шаҳри 
Панҷакент яке аз марказҳои қадимтарини маъдангудозони мардуми Осиѐи Марказӣ мебошад 
[2]. "Пеш аз он, ки муҳаққиқон ба ин хулоса оянд, онҳо бо таърихи корҳои геологӣ ва намудҳои 
бойигарии замини водии Зарафшон шинос шуданд. Ин шиносоӣ равшан намуд, ки дар қаъри 
кӯҳҳои Туркистону Зарафшон даҳҳо намуди маъдан маҳфузанд. Аз рӯи таҳқиқот маълум 
гардид, ки хӯлаи миси яклухт дар деҳаи Ёрӣ тилло, нуқра, қӯрғошим, қалъагӣ, сурма дар 
мавзеъҳои Қазноқ, Мушистон, Ҷилав, Таррор, Мосариф, Учкӯл ва дигар ҷойҳои болооби 
Зарафшон хеле зиѐданд" [2, 149]. 

Дар ҳақиқат бозѐфт гардидани шумораи зиѐди ошѐи тиллоӣ, нуқрагӣ, қӯрғошимӣ, қалъагӣ 
ва ғ. далели гуфтаҳои болоянд, чунон, ки устод А. Исҳоқов дар китоби "Саразм оғози 
тамаддуни тоҷикон" ишора мекунанд, кӯраҳои махсуси маъдангудозие, ки қариб дар ҳамаи 
ҳафриѐтгоҳҳои Саразм дарѐфт шуданд, исботи онанд, ки эҳтимол дар ҳама мавзеъҳои ин ѐдгорӣ 
гурӯҳҳои алоҳидаи одамон бо коркарди маъдан шуғл доштаанд. 

"Бостоншиноси Фаронса Ролан Безенвал дар ҳафриѐтгоҳи VII-ум се кӯраи махсусро 
дарѐфт намуд. Ҳар се кӯра дар майдончаи бару қадаш ба 115-150 метр баробарбуда паҳлӯи ҳам 
ҷойгир шудаанд. Онҳо аз гил сохта шуда қутрашон 30-35 см, чуқуриашон 50-60 см мебошад. 
Тана ва атрофи кӯра аз ҳарорати баланди оташ ба мисли танӯру оташдон сӯхтаанд. Азбаски 
ҳар се кӯра ҳамшафати якдигаранд, тахмин меравад, ки онҳо шояд барои гудохтани се намуди 
маъдан пешбинӣ шуда бошанд. Дар танаи кӯраи аз ҳафриѐти II дарѐфтшуда ҳатто олудаҳои мис 
боқӣ мондааст. 

Ниҳоят дарѐфти қолабҳои рехтагарии гилӣ ва сангии теша, табар, дарафш ва корду 
ханҷар равшан намуданд, ки маъдангудозони Саразм олоту ашѐи металиро бо ду тарз 
месохтанд: якум, бо тарзи рехтагарӣ дар қолабҳо; дуюм, тавассути задану чиндан бо болға дар 
рӯи сангдон. Ҳарду тарзи сохтани олот дар асри сангу мис, ҳазорсолаҳои VI-IV пеш аз мелод 
оғоз ѐфта баъдан, дар ҳазорсолаҳои III-II пеш аз мелод хеле такмил ѐфтаанд. Корҳои 
маъдангудозӣ сар то сари кишварҳои Шарқ қариб дар як давру замон оғоз ѐфта буданд. Аз ин 
сабаб олоти металии Панҷакент: табар, теша, корд, ханҷар, сархора, чангакҳо, ойина аз ҷиҳати 
шаклу намуд ба олоти ѐдгориҳои Намозгаҳ, Анав, Геоксюр, Олтинтеппайи  Туркманистони 
Ҷанубӣ монанд мебошанд. Бо вуҷуди ин, мавқеи маъдангудозон ва донишмандони ин касбу 
ҳунари Панҷакент аз дигарҳо волотар буданд. Зеро маъдангудозони Саразм 5000-4500 сол қабл 
аз ин маҳсулоти худро аз Зарафшон то Ҳиндустону Эрон ба фурӯш мебароварданд" [2, 150]. 
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Дарѐфт гардидани се қӯрғошими (сурб) яклухт, ки ғӯлаҳои онҳо чоркунҷа ва мудаввари 
дастадор сохта шудаанд, исботи гуфтаҳои болянд. 

 

 
 

Пораи қурғошим. Осорхонаи миллии Тоҷикистон, 

Саразм, ҳазораи III - II п.а.м 
Дар охири ҳазорсолаи чоруми то милод шаҳри Саразм, инчунин, ба сифати яке аз 

марказҳои бузурги истеҳсоли фулузот маълум будааст. Кӯҳҳои болооби Зарафшон, ки аз мис, 
тилло, нуқра, қӯрғошим, қалъагӣ ва маъданҳои дигар ғанӣ буданд, ба рушди ин ҳунар имконият 
додаанд. 

Воқеан, имрӯз низ ҳудуди шаҳри Панҷакент яке аз минтақаҳои бузурги истихроҷи тиллову 
мис дар Тоҷикистон мебошад, ки ҳангоми ковишҳои бостоншиносӣ аз ин ҷо асбобҳои гуногуни 
маъдангудозӣ, қолабҳо барои рехтани олоту силоҳ, аз ҷумла олоти мисӣ, биринҷӣ, қӯрғошимӣ, 
нуқрагӣ ва тиллоӣ, ки шумораи зиѐд дарѐфт шудаанд. 

Дар натиҷаи таҳқиқоти олимони тоҷик исбот шудааст, ки саразмиѐн зиѐда аз 40 навъи 
ҳунармандиро аз худ карда будаанд. Бозѐфтҳои бостонӣ аз иртиботи маданӣ ва тиҷоратии 
Саразм бо ҳудудҳои кунунии Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон ва сарзаминҳои дигар гувоҳӣ 
медиҳанд [7]. 

 
Адабиѐт: 

1. Исаков А. И. Саразм: Горизонты древней цивилизации // Наука и жизнь, 1986б, № 4. 
2. Исоқов А. Саразм оғози тамаддуни тоҷикон. ” Душанбе: Дониш, 2018. ” 150 с. 
3. Набиев В. Кашшофи мамнуъгоҳи муҳташами тамаддун/ Саразми бостон. Панҷакенти қадим ва навин. 

” Хуҷанд: Ношир, 2020. ” С. 134-142. 
4. Раззоков А., Бобомуллоев С. Се кашфиѐти нодири Исҳоқов/ Саразми бостон. Панҷакенти қадим ва 

навин. ” Хуҷанд: Ношир, 2020. ” С. 143-152. 

5. Раззоқов А. Андар шинохти Саразм. ” Душанбе, 2020. ” 250 с.  
6. Раҷаббой Аҳмадзода. Ёдгории беҳамтои тамаддуни ҷаҳонӣ. Саразми бостон. Панҷакенти қадим ва 

навин. ” Хуҷанд: Ношир, 2020. ” С. 15-31. 

7. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 5500 - 
солагии Саразм 12.09.2020, шаҳри Панҷакент. 

8. Убайдулло Н. К. Саразм ва нақши он дар тамаддуни Осиѐи Марказӣ./ Муаррих №3 (23) 2020. С. 14-22. 
9. Ҳотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик. ” Душанбе: Эрграф, 2011. 

” 350 с. 
10. Эркаев С. Маркази тамаддуни ҷаҳонӣ./ Саразми бостон. Панҷакенти қадим ва навин. ” Хуҷанд: 

Ношир, 2020. ” С. 163-164. 
11. Юнус Юсуфӣ Идомаи Саразм дар Самарқанд аст./ Саразми бостон. Панҷакенти қадим ва навин. ” 

Хуҷанд: Ношир, 2020. ” С. 153-162. 
 

Калидвожаҳо: Саразм, ѐдгории таърихӣ, бозѐфтҳо, бостоншиносӣ, асри биринҷӣ, маликаи 
Саразм, ҳафтриѐт, оташдонҳо.  



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-126- 

 
Аннотация 

 
МЕТАЛЛУРГИЯ В САРАЗМЕ 

 
В статье отражены первые памятники Саразма, начало археологических работ, 

продолжение археологических работ и другие научные и археологические достижения. Автор 
отмечает, что в результате проведенных на сегодняшний день археологических раскопок 
остатки жилых, религиозных, административных и ремесленных предприятий были найдены 
под завалами на 20 участках. Считается, что еще до начала строительства некая группа 
«архитекторов» заранее спланировала строительство. Большинство административных зданий 
имеют прямоугольную форму, а их двери и окна выходят на восток и запад, то есть в 
направлении восхода и восхода солнца. В то же время автор статьи отражает результаты 
археологических работ в Саразме, датируемые 5500 годами, а также расселение и переселение 
людей Саразма. 

 
Ключевые слова: Саразм, исторический памятник, находки, археология, бронзовый век, 

царица Саразма, раскопки, камины. 
 
 

Annotation 
 

MINING IN SARAZM 
 

The article reflects the first monuments of Sarazm, the beginning of archeological work, the 
continuation of archeological work and other scientific and archeological achievements. The author 
notes that as a result of archeological works to date, the remains of residential, religious, 
administrative and handicraft plants have been found under the rubble in 20 sites. It is believed that 
before construction began, a certain group of ‚architects‛ planned the construction project in advance. 
Most administrative buildings have a rectangular design and their doors and windows face east and 
west, ie the direction of sunrise and sunrise. At the same time, the author of the article reflects the 
results of archeological work in Sarazm, the artifacts dating back 5500 years, and the problems of 
settlement and migration of the people of Sarazm. 

 
Keywords: Sarazm, historical monument, finds, archeology, Bronze Age, Queen of Sarazm, 

excavations, fireplaces.  
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магистранти соли дуюми Академияи идоракунии давлатии назди  
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НАМУД ВА ВАЗИФАҲОИ БОЙГОНИҲО 
 

Бо мақсади нигаҳдории ҳуҷҷатҳо, ки дар натиҷаи фаъолияти муассисаҳо ташкилотҳо ва 

корхонаҳо ба вуҷуд омадаанд, бойгониҳо амал менамоянд. Бойгонӣ ин ташкилот ва қисмати 

таркибии муассиса ба шумор меравад, ки қабул ва нигаҳдории ҳуҷҷатҳоро бо мақсади истифодаи 
иттилооти ҳуҷҷатӣ ба амал мебарорад. Барои ба амал баровардани ин кор дар назди ҳар як 
корхонаю муассиса, ташкилот ва иттиҳодияҳо бойгониҳо таъсис дода мешаванд, ки онҳо 
новобаста аз шакли моликиятдорияшон, қабул нигаҳдорӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳоро ба амал 

мебароранд. Маҷмуи корҳое, ки бойгониҳо иҷро менамоянд, кори бойгонӣ номида шуда, 

масъалаҳои нигаҳдорӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгонииро дар бар мегирад. Омўзиши асосии ин 
масъалаҳо аз ҷониби фанӣ бойгонишиносӣ ба амал бароварда мешавад. Бойгонишиносӣ фанест, 

ки омўзиш ва коркарди масъалаҳои назариявӣ, услубӣ, ташкилии кори бойгонӣ ва таърихи онро 
дар бар мегирад. 

Дар шароити имрўзаи давлатдории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи тарзи нигаҳдории 
ҳуҷҷатҳо асосан ду намуди бойгониҳо арзи вуҷуд дорад: бойгониҳои идоравӣ (муассисавӣ, 
идорӣ) ва бойгониҳои давлатӣ. 

Вобаста ба тарзи нигаҳдорӣ ва истифодаи бевоситаи маводҳои ҳуҷҷатӣ бойгониҳои 
давлатӣ ва идорӣ як қатор вазифаҳои ба худ хосро иҷро менамоянд. Бо мақсади шинос гардидан 
бо фаъолият ва вазифаҳои асосии бойгониҳо ҳамаи вазифаҳои онро дар алоҳидагӣ дида 
мебароем.  

Бойгониҳои давлатӣ ” ин соҳаи фаъолияти давлатӣ буда, нигаҳдорӣ ва истифодаи 
ҳуҷҷатҳои дорои аҳамияти сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ доштаро, ба амал мебарорад. 
Бойгониҳои давлатӣ чунин вазифаҳоро иҷро менамоянд: 

1. Комплекткунии бойгонӣ бо ҳуҷҷатҳо аз рўи хазина (Пуркунии хазина). 
2. Ба ҳисобгирии ҳуҷҷатҳои дар бойгони нигаҳ дошташаванда, давра ба давра 

гузаронидани тафтиш оиди ҳуҷҷатҳо, ба ҳисобгирии ҳуҷҷатҳо дар муассисаҳое, ки онҳо ҳамчун 
сарчашмаи пуркунии бойгониҳо мебошад. 

3. Ташхиси қимматнокии ҳуҷҷатҳои дар бойгонии нигоҳдошта шаванда (мақсаднок, яъне 
тозакунии хазинаҳо аз ҳуҷҷатҳои нодаркор) 

4. Таъмини нигаҳории ҳуҷҷатҳо, яъне фароҳамоварии шароити нигадорӣ, аз 
навбарқароркунии ҷойҳои зарардидаи ҳуҷҷатҳо, муқовабандӣ, ҷойгиркунӣ ва 
топографикунонии ҳуҷҷатҳо) 

5. Таъсиси хазинаи эҳтиѐтии ҳуҷҷатҳои ниҳоят нодир ва қимматнок бо мақсади 
нигаҳории нусхаи аслии он (микрофилмкунӣ).  

Барои иҷро намудани ин корҳо як қатор корҳоро ба амал баровардан лозим аст: 
1. Тартиб додан ва такмили сохтори дастгоҳи илмӣ-маълумотӣ, ки кори ҷўстуҷўи 

ҳуҷҷатҳоро осон менамояд, коркард ва мукамалкунии рўйхатҳои бесифат, тартиб додани 
феҳритҳои гуногун ва нишондодҳо, раҳнамо ѐ маълумотҳои мухтасар доир ба хазинаҳо. 

2. Дар назди бойгониҳо ташкил намудани толори хониш барои омўзиши ҳуҷҷатҳо аз 
ҷониби тадқиқотчиѐн, таъмини толор бо нашрияҳои маълумотие, ки дар бойгонӣ тартиб дода 
шудаанд. 

3. Нашри ҳуҷҷатҳои бойгонӣ дар маҷмўаҳо, маҷалаҳо, рўзномаҳо, ки он боиси саҳми 
тараққии ин ѐ он соҳаи илм мешавад. 

4. Ташкили нигористони ҳуҷҷатҳо, тайѐркунии порчаҳои мавзуӣ аз ҳуҷҷатҳо барои 
муассисаҳои таълимӣ (аз ҷумла ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамо), тайѐркунии намоиш ва 
гуфторҳо барои телевизион ва радио ва шаклҳои дигари баландбардории мақоми ҳуҷҷатҳо бо 
мақсадҳои маданӣ.  

5. Иҷрои талаботҳо доир ба мавзуъҳои гуногун, додани нусхаҳо ва навиштаҷотҳо аз 
ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла бо дархости иҷтимоӣ”ҳуқуқии шаҳрвандон. 

Бойгониҳои давлатӣ бо таркиби доимии ҳуҷҷатҳо, ҳамчун муассисаҳои илмӣ”тадқиқотӣ 
ба шумор рафта, кори илмиро иҷро менамоянд ва онҳо як қатор самтҳоро дар бар мегиранд. 
Яке аз онҳо ” тадқиқоти илмӣ дар соҳаи ҳуҷҷатгузорӣ, бойгонишиносӣ ва археография 



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-128- 

мебошад. Бойгониҳо кори илмӣ бурда ва мустақилона маҷмўаи ҳуҷҷатҳо, маълумотномаҳои 
бойгонӣ ва ғайраро ба нашр тайѐр менамоянд.  

Бойгониҳои давлатӣ кори калони услуби (методӣ)-ро, ки барои баланд бардоштани сатҳи 
корҳои дар бойгонӣ ба амал баровардашаванда мусоидат менамояд, ҳамчунин ба муассисаҳо 
сарчашмаи комплекткунии бойгониҳо ѐрии методиро (тартиб додани дастурҳои услубӣ, 
гузаронидани мулоқотҳо доир ба ивази таҷриба, машварат, расонидани ѐрӣ дар ҷои корӣ, 
коромўзӣ дар бойгонии давлатӣ) мерасонад.  

Баъзе намуди корҳои бойгониҳои давлатиро бо муассисаҳое, ки аз онҳо ҳуҷҷатҳо барои 
нигаҳдорӣ қабул мешаванд, дида мебароем. 

Таъмини назорат оиди нигаҳдорӣ ва ба ҳисобгирии ҳуҷҷатҳо дар муассисаҳо, ташкилотҳо 
ва корхонаҳо новобаста аз шакли моликият ба зиммаи Саридораи бойгонии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудааст. Вазифаи назорат аз болои фаъолияти бойгониҳои 
идоравиро иҷро менамояд, ки пуркунии ҳуҷҷатҳои амалкунандаи муассисаҳоро ба зимма 
доранд.  

Дар бойгониҳои давлатӣ сохторҳои махсуси таркибӣ (шуъбаҳо, гурўҳҳои нозирӣ, 
секторҳо), таъсис дода шудаанд, ки вазифаи асосии онҳо кор бо бойгониҳои муассисавӣ ба 
шумор мераванд. Вазифаи асосии онҳо назорат оиди нигаҳдории ҳуҷҷатҳо дар бойгониҳо ва 
коргузорӣ, дуруст ба расмият даровардани парванда, ҷудокунии мураттабӣ ва сифатноки 
ҷудокунӣ ва тайѐркунии онҳо барои супоридан ба нигаҳдории давлатӣ, ба шумор меравад. Дар 
зери мафҳуми «назорат аз болои фаъолияти бойгониҳои идоравӣ» на танҳо тафтиши кори онҳо, 
инчунин роҳбарии ташкилӣ”усулӣ оиди иҷрои вазифаҳои асосии онҳо (нигаҳдорӣ, ба ҳисобгирӣ 
ва ташхиси қимматнокии ҳуҷҷатҳо, тартиб додани дастгоҳи илмӣ-маълумотӣ, истифодаи 
ҳуҷҷатҳо ва тайѐр намудани маводҳо барои супоридан ба нигаҳдории давлатӣ, назорат аз болои 
ҳолати қисми ҳуҷҷатии коргузорӣ, назорат ва расонидани ѐрӣ ба бойгониҳои муассисаҳои 
зеридоравӣ), фаҳмида мешавад.  

Шаклҳои назорат аз болои ҳолат ва кори бойгониҳои идоравӣ ва ѐрии методии онҳо 
коркард карда шудаанд. Сарпараст ва дигар ходимони бойгонӣ мунтаъзам тафтишҳои Маҷмуи 
ва мавзуии фаъолияти бойгониҳои муассисавиро ба амал бароварда, бо кормандони бойгонӣ ва 
коргузорӣ машварат мегузаронад ва ба онҳо ѐрии усулии доимиро мерасонанд. Ба ҳайати 
комиссияи ташхисии (мумайизӣ) муассисаҳои калон намояндагони Саридораи бойгонӣ дохил 
мешаванд. Муассисаҳои бойгонӣ семинарҳо ва курсҳо ташкил менамоянд ва инчунин дигар 
чорабиниҳоро оиди ивази таҷриба ва баланд бардории тахассуси кормандони бойгониҳои 
идоравӣ ва дафтаргузорӣ мегузаронанд; дар комиссияи тафтишотӣ”ташхисӣ маърўзаҳои 
раисони комиссияҳои ташхисии муассисаро доир ба кори комиссия мешунаванд.  

Дар қисмати кор бо бойгониҳои муассисавӣ, ки ҳуҷҷатгузории асосии он ҷамъ 
гардидаасту фаъолияти муассисаҳои зери назорат бударо тавсиф менамояд, ҳуҷҷатҳои зерин 
вуҷуд доранд: рўйхати муассиса, ки барои ба ҳисобгирӣ ва назорат мансуб асту доимо аниқ ва 
илова карда мешавад, варақаи ба ҳисобгирии ҳолати коргузорӣ ва бойгонӣ, шиносномаҳои 
бойгониҳои идоравӣ, ки ҳар сол пур карда мешавад. Ҳамчунин нусхаҳои конролии (назоратӣ, 
муқоисавӣ) рўйхати парвандаҳо, ки аз ҷониби комиссияи тафтишотӣ”ташхисӣ тасдиқ карда 
шудааст, нигаҳ дошта мешавад.  

Барои ҳар як муассисае, ки аз ҷониби Саридораи бойгонӣ назорат карда мешавад, 
парвандаи назоратӣ кушода мешавад, ки ба таркиби он дохил мешавад: маводҳои иттилоотии 
ҳолати коргузорӣ ва бойгонӣ; низомнома доир ба Комиссия ташхисии муассиса; фармонҳои 
роҳбар доир ба масъалаҳои коргузорӣ ва кори бойгонӣ; номеклатураи умумии парвандаҳо, ки 
барои мувофиқанамоӣ равона карда шудааст; маълумоти таърихӣ; дастурҳо барои коргузорӣ; 
маводҳои тафтишотӣ (санадҳо, маълумотҳо, ҳисоботҳо), мукотиба бо ин муассиса. 
Парвандаҳои назоратӣ аз ҷониби ходими илмӣ (нозир) ” сарпараст бурда мешавад, ки ба вай 
муассисаи ягон сохтор ва ѐ якчанд сохторҳои ба соҳаи иқтисодӣ наздик вобаста карда шудааст. 
Чунин ихтисоскунӣ имконият медиҳад, ки бештар роҳбарии салоҳиятнок нисбати бойгониҳои 
идоравӣ ба амал бароварда шавад.  

Дар миѐнаи солҳои 60”уми асри ХХ барои ѐрии муассисаҳо дар кори ба тартиб дарории 
ҳуҷҷатҳо ва таъмини комплекткунӣ, дар бойгониҳои давлатӣ зергурўҳҳо таъсис дода шуданд, ки 
онҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус нигаҳ дошта мешуданд.  

Аз рўи шартномаҳо бо муассисаҳо онҳо коркарди ҳуҷҷатҳои барои супоридан ба 
нигаҳдории давлатӣ зарур буда ва дар бойгонии муассисавӣ нигаҳ дошташавандаро 
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мегузарониданд. Ин гурўҳҳо инчунин дастурҳо оиди коргузорӣ, номенклатураи парвандаҳо, 
номгўи ҳуҷҷатҳои ба нигаҳдории давлатӣ супорида шавандаро коркард менамоянд, дар баъзе 
ҳолатҳо корро оиди тартиб додан ва муккамал намудани дастгоҳи илмӣ”маълумотӣ ва 
истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгониҳои идоравиро иҷро менамоянд. 

Вазифаи асосии бойгониҳои давлатӣ бо тартиби таъғирѐбандаи ҳуҷҷатҳо, ки дар қисми 
зиѐди бойгониҳои ноҳиявӣ ва шаҳриро ташкил медиҳанд, нигаҳдории муваққатии ҳуҷҷатҳои аз 
муассисаҳои ҳудуди ноҳия ва қишлоқ, инчунин муассисаҳо воридшавандаро, ба амал 
мебароранд. Ин вазифаро иҷро намуда бойгониҳои давлатӣ ҳолати ҳуҷҷатҳоро дар муассисаҳои 
ҳудуди ноҳия (шаҳр), муассисаҳои хоҷагии қишлоқ назорат менамояд. Онҳо ҳолати коргузорӣ, 
тартиби нигаҳдорӣ ва ҳолати физикӣ, дурустии гузаронидани ташхиси қимматнокии ҳуҷҷатҳо 
ва ҷудокунии ҳуҷҷатҳоро барои нигаҳдории давлатӣ назорат менамоянд. Ҳангоми тафтиш ба 
кормандони хадамоти коргузории муассисаю ташкилотҳои ноҳия (шаҳр), иттиҳодияҳои 
хоҷагии қишлоқ оиди қоидаҳои асосии бурдани корҳои коргузорӣ, ба тартиб дарории ҳуҷҷатҳо 
дастурҳои лозима дода мешавад  

Бойгониҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ барои нигаҳдорӣ фақат маводҳои нигаҳдории доимиро 
қабул менамоянд. Ин маводҳо ба бойгонӣ баъди ба охир расидани 5 соли нигаҳдории коргузорӣ 
дар бойгониии давлатии ноҳиявӣ то замони ба бойгонии зарурӣ барои нигаҳдории доимӣ 
супоридан, маҳфўз дошта мешаванд. Дар як қатор бойгонии давлатии ноҳиявӣ парвандаҳои 
ҳайати шахсии муассисаҳои ноҳия (шаҳр) нигаҳ дошта мешаванд. Бойгониҳои ноҳиявӣ (шаҳрӣ) 
инчунин маводҳои баромади шахсиро, ки ҳаѐт ва фаъолияти шахсони маъруфи ноҳия (шаҳр) ”
ро инъикос менамоянд, низ ҷамъоварӣ мекунанд. Дар бойгониҳо кор оиди баҳисобгирӣ ва 
таъмини нигаҳдории ҳуҷҷатҳо ва истифодаи онҳо, ба тартиб даровардан ва додани 
гувоҳномаҳо, пешкаш намудани маводҳо барои омўзиш, нашри мақолаҳо дар рўзномаҳои 
матбуоти маҳаллӣ ва ғайра бурда мешавад.  
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Аннотация 
 

ВИДЫ И ЗАДАЧИ АРХИВОВ  
 

С целю сохранения документов, оформленные в ходе деятельности заведений, учреждений 
и предприятий, функционируют архивы. Архив является организацией и структурной части 
учреждения, который осуществляет приѐм и сохранение документов с целю использования 
документальной информации. Для осуществления этой задачи при предприятими, 
учреждениями, организациями  и объединениями создаются архивы, которые независимо от их 
ведомственной принадлежности осуществляют приѐм, сохранение и использование документов. 
Комплекс работ, выполненные ется ахивным делом.  

Ключевые слова: вид, задача, архив, документ, сохранение документов, предприятие, 
организация, госархивы, учѐт документации архива, дело, ведомственные архивы. 
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Annotation 

 
TYPES AND FUNCTIONS OF ARCHIVES 

 
Archives are used to store documents created as a result of the activities of institutions, 

organizations and enterprises. The archive is an organization and a constituent part of the institution, 
which receives and stores documents for the purpose of using documentary information. In order to 
carry out this work, archives are established at every enterprise, institution, organization and 
association, which, regardless of their form of ownership, receive, store and use documents. The set of 
activities performed by archivists is called archival work and includes issues of storage and use of 
archival documents. The main study of these issues is carried out by archivists. Therefore, in this 
article, we have conducted our research on the type and functions of the archive. 

 
Keywords: type, task, archive, document, document storage, enterprise, organization, state archives, 

accounting of archive documents, file, office archives. 
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МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКИИ РАВАНДҲОИ ВАЙРОНШАВИИ 

 ОҲАН БО ПЕРОКСИДИ ГИДРОГЕН 
 

Реаксияи химиявие, ки раванди вайроншавии оҳанро мегузаронад , чунин намуд 
мегирад. 

 
Номбурда бо ду фазои оддӣ,  тақсим мешавад. 

Ⅰ.  

Ⅱ.  

Барои навишти модели математикии он, чунин ишораҳоро ворид менамоем: 

 
Онгоҳ, бо ҳисоби  чунин навиштан мумкин аст. 
  
 .  
Сипас, муодилаи дифференсиалӣ намуди зеринро мегирад. 

 
Аз қoнуни нигоҳдории вазн маълум аст 

  
Таҳлили сифатии системаи ро дида мебарoем. 

Дар даври аввал ҳолати оромии системаи  аҷoиб мебoшад. Барои ин, барoбарии 
ро ҳoсил мекунем. 

 
Қайд мекунем, ки дар ин ҷо  коэффитсиенти мусбат мебoшад. Системаи 

муoдилаи  алгебрави мебошад. Аз муодилаи дуюми системаи  чунин ѐфта мешавад. 
 

 
Аз муодилаи дуюми системаи  муодилаи якумро тарҳ карда чунин ҳосил мекунем 

 

 
Ҳoсил мекунем 

 

 
Дар ин ҷo 

 

 
Аз инҷo, дoдашудаи  намуди зеринрo мегирад: 

 
Аз ин ҷo бармеoяд, ки  ҳoлати оромии системаи ро ташкил медиҳад. Қайд 

кардан мумкин аст, ки системаи  ғайрихаттӣ мебoшад. Он гoҳ дар атрофи нуқтаи оромии 

 ба қатор паҳн намуда ҳoсил мекунем. 
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Ба ин мақсад системаи ро ба намуди зерин меорем. 

 
Ишoра мекунем 

 
Ҳосилаҳои хусусиро ҳисоб мекунем: 

 

  

  

  

Барoи таҳқиқ мaтритсаи зеринрo дидa мебaрoем. дар ин ҷo 

 

 

 

 
 

Баъд муодилаи характеристикиро тaртиб медиҳем: 

 
Ҳoсил мекунем . Ё 

 
Ишoра мекунем  и  
Қимати S ва △-рo алoҳида ҳисoб мекунем: 

  

 

 

 

 

 

 
Дaр ҳaқиқaт бaрoи кoэффитсиентҳoи мусбaти, муодилаи хaрaктеристики бoяд, ки 

 бoшад. 

Леммаи. 1 
Бaрoи он, ки решaҳoи муoдилaи харaктеристикаи  манфӣ бошад бояд, ки 

шавад. 

Њамин тариќ қайд менамoем, ки бо ҳисoби шaртҳoи леммаи  динaмикаи реaксияи 
химиявии вайроншавaндаи оҳан намуди гиреҳи устуворро мегирад. 
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Аннотация 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ  
ЖЕЛЕЗА ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА 

 
В данной работе исследуетсия качественный анализ процессов окисления железа 

пероксидом водорода. Использованы дифференциальные уравнения. Изучена состояния 
равновесия системы. 

 
Ключевые слова: окисление железа, дифференциальние уравнения, состояния равновесия, 

качественный анализ. 
 

Annotation 
 

MATHEMATICAL MODELING OF IRON OXIDATION BY HYDROGEN PEROXIDE 
 

In this work, a qualitative analysis of the processes of iron oxidation by hydrogen peroxide is 
investigated. Differential equations used. The equilibrium states of the system are studied. 

 
Keywords: iron oxidation, differential equation, equilibrium states, qualitative analysis. 
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Яќубов Муњаммадљон 
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МУҲИТИ КОРИИ РЕҶАИ ВИЗУАЛИИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗӢ 
 

Асоси корбарӣ ва навиштани барномаҳоро дар забонҳои барномасозӣ муҳити кории он 
ташкил медиҳад. Муҳити кории забонҳои барномасозӣ ба реҷаи консолӣ ва реҷаи визуалӣ ҷудо 
карда мешаванд. Дар реҷаи консолӣ танҳо матни барнома ҳарфчинӣ карда шуда, аз санҷиш 
гузаронида мешавад. Баъдан компилятсия намуда, барномаи типаш exe сохта мешавад. Муҳити 
кории реҷаи визуалӣ дар забонҳои виузалии барномасозӣ амал мекунад. Реҷаи визуалиро ба 
маънои дигар реҷаи графикӣ меҳисобанд. Барномаҳои дар реҷаи консолӣ тартиб дода шуда 

асосан аз матни барнома иборат аст. Дар реҷаи визуалӣ бошад, аз шакл(ҳо)и муколамагӣ 

истифода карда, қисми зиѐди матни барномаҳо дар шакли объектҳои графикӣ тасвир карда 

мешаванд, ки онҳоро ҷузъҳои (элементҳои) идоракунии забони барномасозӣ меноманд. Ҷузъҳои 

идоракунии забони барномасозӣ нишона (Label, LinkLabel), майдонҳои матнӣ (TextBox, 
RichTextBox), тугмаи амрӣ (Button, CommanButton), майдони мантиқӣ (Check), рӯйхатҳо ва 
интихоб аз рӯйхатҳо (ComboBox, ListBox) ва амсоли инҳо мебошанд. Қисме аз ҷузъҳои 
идоракунӣ танҳо барои инъикоси иттилоот, қисме барои ҳам инъикос ва ҳам дохилкунии 
иттилоот, қисме барои саволдиҳӣ, қисме барои интихоби додаҳо аз рӯйхат ва амсоли инҳо 
пешниҳод гардидаанд. Муҳити коркарди визуалӣ яке аз муҳитҳои сохтани таъминотҳои 
барномавӣ буда, дар он асосан қисми зиѐди матни барномаҳо бо ҷузъҳои идоракунӣ иваз карда 
шуда, ба шакли муколамагӣ илова карда мешаванд. Ҷузъҳои идоракуние, ки аз тарафи 
барномасоз ба шакли муколамагӣ илова карда шудаанд, истифодабарандагон иваз карда 
наметавонанд. Инчунин қисме аз ҷузъҳои идоракунии ба шакли муколамагӣ илова карда шуда 
метавонанд ноайѐн (пинҳон) бошанд, ѐ айѐн бошанду, хомӯш бошанд, яъне ягон амалро иҷро 
накунанд. Муҳити коркарди визуалӣ кори барномасозонро бениҳоят осон намуда, барои 
сохтани барномаҳои амалӣ ва коркарди муҳити (интерфейси) истифодабаранда (GUI) татбиқ 
карда мешаванд. Дар реҷаи визуалӣ технологияи корбарии реҷаи консолӣ низ қисман истифода 
карда мешавад. 

Ҷараѐни сохтани барномаро дар реҷаи визуалӣ сохтан ва коркарди минбаъдаи лоиҳаи 

барнома меноманд. Лоиҳаи барнома гуфта, маҷмӯи ҷузъҳои боҳам вобаста бударо меноманд, ки 
байни онҳо ягон вобастагӣ барқарор карда шудааст. Ё худ маҷмӯи умумии файлҳо, шаклҳои 
муколамагӣ ва зербарномаҳою протседураҳоро, ки барои сохтани барнома истифода бурда 

мешаванд, лоиҳа ном дорад. Асоси сохтори лоиҳаро шакли муколамагӣ ташкил дода, дар 
шакли муколамагӣ муҳити истифодабаранда тасвир карда мешавад. Инчунин лоиҳа метавонад 
аз узвҳои махсус иборат бошанд, дар таркиби худ якчанд файлҳоро бо матнҳои барнома ва 
якчанд шаклҳои муколамагиро дошта бошанд. Лоиҳаро, пас аз пурра сохта шуданаш, 
компилятсия мекунанд. Технологияи компилятсиякунӣ аз худи забони барномасозӣ вобаста аст. 
Дар охир, пас аз компилятсия, лоиҳа ба таъминоти барномавӣ (ТБ, ПО) мубаддал гашта, файли 

барномавии exe сохта шуда, барои истифодарӣ ҷорӣ карда мешавад. Онро Windows-замима низ 
меноманд. Пас аз бакор омода намудани барнома тирезаи кории он кушода мешавад. 
Таъминоти барномавӣ (лоиҳа) метавонад аз пойгоҳи додаҳо вобаста бошанд. Дар ин ҳолат 
ҳангоми бакор омода намудани барнома бояд худи пойгоҳи додаҳо кушода бошанд ѐ кушода 
шаванд ва ба истифодабарӣ иҷозат дода шуда бошад. Дар ҳолати баръакс таъминоти 
барномавӣ кор намекунад ва хатогии муайян эълон карда мешавад. 

Номгӯйи забонҳои барномасозии визуалӣ зиѐданд, аз ҷумла Microsoft Visual Basic, 
Microsoft Visual Basic2010.Net, Microsoft Visual FoxPro, Delphi, Visual C#, Visual F#, Visual C++, 
Borland C++ Builder, C++ Builder, PascalABC.Net. Аксари онҳо ба бастаи барномаҳои Microsoft 

Visual Studio дохиланд. Вариантҳои нав ба нави ин даста коркард шудаанд. Вариантҳои солҳои 
охир коркардшудаи он вариантҳои Visual Studio 2010, 2012, 2013, 2015 ва 2017 буда, дар 
платформаи .NET Framework (Microsoft.Net) сохта шудаанд. Ё худ бастаи нави барномаҳои 
RAD Studio дорои забонҳои барномасозӣ бо реҷаи визуалӣ будаи C++ Builder ва Delphi 
мебошад. Вариантҳои 10.2 ва 10.3 коркард шудаанд. Аксари барномасозон барои сохтани 
лоиҳаҳо аз ин бастаҳо истифода мебаранд. 

Ҳар як забони барномасозии визуалӣ технологияи сохтани лоиҳа, сабти лоиҳа дар 
барандаи иттилоот ва хондани лоиҳа аз онро дорад. Имконияти аз дигар лоиҳа гирифтани 
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узвҳои тайѐркардашуда ва гузоштани он ба дигар лоиҳа низ мавҷуд аст, ки қисми лоиҳа 
мебошанд. Вале бояд онро баҳисоб гирифт, ки ҳар як восита ѐ забони визуалӣ шакли махсуси 
сохтан ва нигоҳдории лоиҳа ва хосиятҳои худро доранд. Дар ин ҳолат ҳангоми аз як лоиҳа ба 
лоиҳаи дигар гузоштани узвҳои тайѐри лоиҳа метавонад ба мушкилиҳо оварда расонад. 
Инчунин дохилкунии баъзе тағйи- ротҳоро бояд ба инобат гирифт, ки аз худи забони 
барномасозӣ вобаста аст. Масалан, муҳити коркарди лоиҳаҳои Microsoft Visual FoxPro дар 
заминаи пештара забонҳои барномасозӣ ва системаи идоракунии пойгоҳи додаҳои Карат, 
Dbase, FoxPro ва амсоли инҳо коркард шудааст. Бинобар ин ҳангоми барномаҳои дар пештара 
забонҳо коркардшударо ба ҳамзабонҳои нав табдил додан, зарурати дохилкунии баъзе 
тағйиротҳо ба миѐн меоянд. 

Забони барномасозӣ ва муҳити коркарди лоиҳаро дар зинаи лоиҳабандии таъминоти 
барномавӣ интихоб менамоянд. Дуруст интихоб намудани муҳити коркарди лоиҳа аз худи 
барномасоз ва донишҳои доштаи он дар ин соҳа вобаста аст. Лоиҳабандии дурусти таъминоти 
барномавӣ бояд рушду инкишофи технологияҳои нави барномасозиро баинобат гирад. 
Дизайни хуби муҳити корӣ дошта бошад. Ҷорӣ намудани таъминотҳои барномавии сохташуда 
набояд ба душвориҳо оварда расонад. Инчунин барои истифодабарандагон низ набояд 
душвориҳоро пеш орад. 
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Калидвожаҳо: муҳити кории забонҳои барномасозӣ, муколамагӣ, графикӣ, лоиҳа, пойгоҳи додаҳо, 
таъминоти барномавӣ ва барнома. 

Аннотация 
ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Основой для использования и написания программ на языках программирования является его 
рабочая среда. Рабочие среды на языках программирования делятся на консольный режим и 
визуальный режим. В консольном режиме набирается и тестируется только текст программы. Затем 
скомпилируйте и создайте ехе  программу. Рабочая среда в визуальном режиме работает на языках 
на визуального программирования. Под визуальным режимом понимается другой графический 
режим. Программы, созданные в консольном режиме, состоят, в основном, из текста программы. 

Ключевое слов: визуальный, программы, графический, рабочая среда, языках программирования, 
использование. 

Annotation 
THE VISUAL ENVIRONMENT OF A PROGRAMMING LANGUAGE 

The basis for using and writing programs in programming languages is its work environment. The 
working environment of programming languages is divided into console mode and visual mode. In console  
mode, only the text of the program is typed and tested. Then compile and create an exe program. The visual 
mode work environment operates in visual programming languages. Visual mode is considered to mean 
another graphical mode. Programs created in console mode consist mainly of  program text. 

Keywords: program, environment, create, compile, visual, considered, tested, compile, graphical, consist. 
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МОДЕЛСОЗИИ КОМПЮТЕРИВУ МАТЕМАТИКИИ ЛОРЕНС ДАР КИМИЁ 

 
Илми имрӯзаро бе истифодаи тарҳрезии математикӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. 

Асосҳои тарҳрезии компютерӣ аз пайдоиши илмҳои дақиқ сарчашма мегиранд. Ба ин корҳои 
классикон Нютон ва Эйлер мисол шуда метавонад. Мафҳуми амсилаи (модели) ин ѐ он объекти 
табиӣ ба таркиби луғавии риѐзӣ пурра ворид шудааст.  

Яке аз асосгузорони назарияи хаос математик ва бодуҳавосанҷи амрикоӣ Эдвард Лоренс 
мебошад. Ӯ ба масъалахои пешгӯии боду ҳаво машғул буд. Мафҳумҳои асосӣ, ба мисли 
ҳарорат, фишор, суръати шамолро истифода менамуд. Системаи муодилаҳои ҳосилшударо дар 
компютер тахминӣ ҳисоб менамуд.  

Дар соли 1963 Лоренс модели содаи гармигузарониро пешниҳод намуд, ки ба воситаи 
системаҳои муодилаҳои дифференсиал навишта мешуд. 

 (1) 

Системаи (1) ҳаракати моеъро ҳангоми гармӣ додан ба воситаи газ ифода менамоянд. Дар 
ин ҷо σ, b ва λ тағйирѐбандаҳои мусбат буда, σ ” адади Прандтал, b− геометрияи 
омӯхташаванда, λ− адади Релей мебошад. Системаи (2) -ро модели Лоренс меноманд.  

Ҳолати оромии системаи Лоренс. Ҳолати оромии системаи (1) гуфта, ҳангоми тарафи 
рости онро баробари нол кардан дар назар аст. 

 

(2) 

Яке аз ҳалҳои (2), x = y = z = 0, яъне  мебошад. Гуфтан лозим аст, ки системаи 
(1) барои дилхоҳ қиматҳои параметрҳои система, ҳолоти оромии -ро дорад. Ҳангоми  ≥ 1 боз 

ду ҳалли дигар пайдо мешавад: . Яъне  

, .  

Аз ин ҷой бармеояд, ки системаи (1) се нуқтаи оромиро дорост. 

 (3) 

Дар ин ҷой - барои дилхоҳ қиматҳои σ, b ва λ мавҷуд буда ва  танҳо барои қиматҳои λ 

≥ 1. Дар атрофи нуқтаҳои (3) бифуркатсия он вақт ба вуҷуд меояд, ки агар ин нуқтаҳо барои 
баъзе қиматҳои параметрҳо ғайригиперболикӣ бошанд. Умуман калимаи бифуркатсия лотинӣ 
буда, маънои душохагиро дорад. Яъне ба забони математикӣ ин вайрон шудани шарти 
ягонагии мавҷудияти ҳал мебошад. 

Акнун ба таҳлили гиперболикӣ будани нуқтаҳои (3) шурӯъ менамоем. 
Матрисаи Якобии тарафи рости (1) дар ин нуқта чунин намуд мегирад: 

 

 
Қиматҳои ғайрихоси A бошанд намуди зерин доранд: 

 

 
Ба хотир меоварем,ки нуқтаи оромӣ ғайригиперболӣ номида мешавад, агар матрисаи 

Якобии он қиматҳои ғайримавҳуми ±i дошта бошад. Азбаски параметрҳои σ, b, r мусбат 

ҳастанд, он гоҳ  ғайригиперболӣ ҳангоми λ = 1 мебошад. Дар ин сурат матрисаи Якоби 
қиматҳои ғайрихоси (0, −σ − 1, −b)-ро дорост. Дар ҳақиқат агар параметрҳои σ ва b қиматҳои 
доимӣ гиранд, он гоҳ нуқтаи  

λ= 1бифуркатсияи (1) мешавад. Ҳангоми гузоштани параметри λ ба қимати λ = 1 дар 

атрофи нуқтаи оромии -и системаи (1) ду нуқтаи оромӣ  ва  Якоби дар нуқтаи  намуди 
зерин мегирад: 
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ки дар ин ҷо . Нишон додан мумкин аст, ки ҳангоми  

σ > b + 1 ва  қиматҳои ғайрихоси матрисаи B намуди зайл 

мегиранд: 

 . 

Агар параметрҳои σ ва b доимӣ бошанд ва σ > b + 1 он гоҳ  

 нуқтаи бифуркатсияи Андронов-Хопф дар атрофи нуқтаҳои  ва  ба шумор 

меравад. Аниқтараш ҳангоми гузариши λ аз нуқтаи  дар атрофи нуқтаҳои оромии  ва  
системаи (1) ҳалҳои даврии ғайринулӣ пайдо мешаванд. 

Бигзор нобаробарии зерин иҷро шавад: . Дар ин сурат се нуқтаи оромӣ , ,  

ноустувор мебошанд. Ҳалҳои даврӣ пайдо намешаванд. Лоренс нишон дод, ки ҳангоми σ = 10,  

b =8/3, λ = 28 ин траекторияҳо ба маҷмӯи Ω ⊂ R3 наздик мешаванд, ки он дар адабиѐт 
аттрактори Лоренс ном гирифтааст. 

Таҷрибаҳои ададӣ оиди модели Лоренс. Расми 1. Портрети фазавии системаи (1), ҳангоми r 
= 24,05 (а), r = 24,06 (б). 

Рафтори система ҳангоми  куллан тағйир меѐбад, ки рафтори хаотикиро нишон 
медиҳад (ниг. ба рас. 2).  

 
Расми 2. Графики функсияи x(t), ҳаноми r = 28. 
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Аннотация 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОРЕНЦА В ХИМИИ 

 
В данной статье приведена качественный и компьютерный анализ хаотических процессов. 

Построена математический модель, с учьетом новых программ. Подчеркивается, что одним из 
основопожников теории хаоса является американский математик метеоролог Эдвард Лоренс, 
который в 1963 г. представил простой модель теплопроводимости, написанная системой 
дифференциальных уравнений. 

 
Ключевые слова: модель, дифференциальное уравнение, состояние равновесия, алгебрические 

уравнения, фазовый портрет. 
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COMPUTER AND MATHEMATICAL MODELING OF LORENTZ IN CHEMISTRY 

 
This article provides a qualitative and computer analysis of chaotic processes. A mathemathical 

model has been built, taking into account new programes. 
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Раҷабов Маҳмудҷон Саидниъмонович, 
магистранти соли дуюми факултети математика 

 
ТАДБИҚИ ЭЛЕМЕНТҲОИ АЛГЕБРАИ  

ХАТТӢ ДАР СИСТЕМАИ КОМПЮТЕРИИ МАТЕМАТИКИИ MAPLE 
 

Системаи компютерии математикии Maple аз тарафи гурўњи олимоне, ки ба њисобкунињои 
рамзї машѓул буданд (The Symbolic Group) ва ин гурўњ аз тарафи олимони университети 
Waterloo ” и Канада Кейт Геддз (Keith Geddes) ва Гастон Гоннет (Gaston Gonnet) ташкил шуда 
буданд, кор карда баромада шудааст. Ин система зиѐда аз се њазор функсияњоеро дарбар 
мегирад, ки онњо барои њалли масъалањои алгебраи хаттї, геометрияи аналитикї, анализи 
математикї, муодилањои дифференсиалї, статистика, методњои оптимизатсионї ва ѓайрањо 
пешнињод шудаанд. 

Мақолаи мазкур ба омўзиши имкониятњои пакети њисобкунињои алгебраи хаттї дар 
системањои компютерии математикии Maple бахшида мешавад. 

Библиотекаи  қисми асосии фармонҳоро барои ҳалли масъалаҳои алгебраи хаттӣ 

дар бар мегирад. Бинобар ин пеш аз ҳалли масъалаҳои матритсавӣ ва векторӣ ин библиотекаро 

бо фармонҳои  фаъол гардонидан лозим мешавад. 

Барои муайян кардани векторҳо дар системаи компютерии математикии  аз 

фармони vector , ки дар ин ҷо координатаҳои векторҳо дар дохили кавсҳои 

квадратӣ аз ҳамдигар бо вергул ҷудо карда шудаанд, истифода мебаранд. Масалан: 

; 

 
Координатаи алакай маълуми вектори  ро дар сатри натиҷа ҳосил намудан мумкин аст, 

агар фармони  ро дохил намоем, дар ин ҷо  рақами координатаҳои вектор. Масалан, 
координатаи якуми векторро дар мисоли овардашуда ин тавр ҳосил намудан мумкин аст: 

 
 

Векторро бо ѐрии фармонҳои  ѐ convert  тағйирот 

даровардан мумкин аст. 
Ҷамъи векторҳо 

Ду вектори  ва  -ро бо ѐрии ду фармони зерин ҷамъ намудан мумкин аст: 
1)  
2)  
Фармони имконияти ҳисоб намудани комбинатсияҳои хаттии векторҳои  ва  ро 

дорад: , дар ин ҷо  бузургиҳои сколярӣ мебошанд, агар фармони  

 ро истифода барем. 

Ҳосили зарби скалярии векторҳо, Кунҷи байни векторҳо 
Ҳосили зарби скалярии ду вектор 

 
бо ѐрии фармонҳои  иҷро карда мешавад. Ҳосили зарби вектории ду вектори  

бо ѐрии фармони  иҷро карда мешавад. Кунҷи байни ду вектори  ва  бо ѐрии 

фармонҳои  ѐфта мешавад. 
Нормаи вектор 

Нормаи (дарозии) вектори , ки аз рӯйи формулаи 

 ҳисоб карда мешавад, бо ѐрии фармони иҷро намудан 

мумкин аст. Нормиронии вектори  ро бо ѐрии фармонҳои  иҷро намудан 

мумкин аст, ки дар натиҷа вектори воҳидии  ҳосил мешавад 

Ёфтани базиси системаи векторҳо. Ортогонализатсияи системаи векторҳо бо ѐрии 
протседураи Грамма-Шмидт. 

Агар системаи  векторҳои  мавҷуд бошад, он гоҳ бо ѐрии фармони 

 базиси ин системаро ѐфтан мумкин аст. 
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Бо ѐрии фармони  ортогоналикунонии системаҳои хаттӣ 

новобастаи векторҳои  ро иҷро намудан мумкин аст. 

Мисоли 1. Ду векторҳои  ва  дода шудаанд. Ҳосили зарб  ва 

кунҷи байни векторҳои  ва  ро ѐбед. Барои ҳалли ин масъала барномаи зеринро тартиб 
медиҳем: 

>  

 

 

 

 

 

 

 

Мисоли 2. Ҳосили зарби вектории векторҳои  ва ҳосили зарби скалярии 

векторҳои  ро ѐбед, дар ин ҷо  

>  

 

 

 

 

 

 

 

 
Мисоли 3. Нормаи вектори  -ро ѐбед. 

 
 

 
Мисоли 4. Аз системаи векторҳои    

  базисро ҷудо намуда, ортогоналӣ будани онро аз рӯйи 

протседураи Грамма - Шмидт муайян кунед: 

 

 
 

  

 
  
  

 
   

 
5.2. Амалҳо бо матритсаҳо. Муайянкунии матритсаҳо 

Барои муайян кардани матритсаҳо дар системаи компютерии математикии  аз 

фармонҳои  

  

истифода мебаранд, дар ин ҷо  шумораи сатрҳо  шумораи сутунҳо. Дар ин навишт 
ададҳоро дохил кардан ҳатмӣ нест, кифоя аст, ки элементҳои матритсаро дар қавсҳои квадратӣ 
бо вергулҳо ҷудо карда нависем. 

Масалан: 
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Дар системаи компютерии математкии  матритсаҳои намуди махсус доштаро бо 

ѐрии фармонҳои иловагӣ тасвир намудан мумкин аст. Дар ҳолати хусусӣ матритсаи 
диоганалиро бо ѐрии фармони  тасвир менамоянд.  

Масалан: 
  

 
Матритсаро бо ѐрии функсияи  аз тағйирѐбандаҳои  и индекси матритсаҳо ҳосил 

намудан мумкин аст. Масалан:  дар ин ҷо  шумораи сатрҳо  шумораи 

сутунҳо.  
Масалан: 

 

 
 

 
Шумораи сатрҳоро дар матритсаи  бо ѐрии фармонҳои  шумораи сутунҳоро 

бо ѐрии фармонҳои  муайян кардан мумкин аст. 

Амалҳои арифметикӣ бо матритсаҳо 

Ҷамъ кардани ду матритсаи якченака монанди фармонҳои ҷамъи векторҳо  ѐ 
 иҷро карда мешавад. 

1)  
2)  
Ба сифати аргументи дуюм дар фармонҳое, ки ҳосили зарб иҷро мекунанд, векторро низ 

нишон додан мумкин аст. 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Фармони  инчунин имконияти ба матритса илова намудани адад ва зарби матритса 

бо ададро дорад. 
Мисол:  
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Аннотация 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В  

КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ MAPLE 
 

Данная статья посвящена применению линейных алгебраических элементов в 
компьютерной математической системе MAPLE. Рассмотрено применение системы 
компьютерной математики Maple при преподавании курса алгебры для студентов 
специальности «Математика. Информатика» педагогического университета. Приведены 
примеры решения некоторых задач элементарной и высшей алгебры с использованием системы 
Maple. 

 
Ключевые слова: вектор, матрица, скаляр, математическая вычислительная система, 

программный компьютер, координаты, команда, угол. 
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ИМКOНИЯТҲO ВA ХУСУСИЯТҲOИ AСOСИИ LINUX 
 

Linux ” ин систeмaи oпeрaтсиoнии муoсири POSIX-ҳaмҷoя вa UNIX-мoнaнд, бaрoи 
кoмпютeрҳoи фaрдӣ вa стaнсияҳoи кoрӣ мeбoшaд. Linux ” ин систeмaи oпeрaтсиoнии 
шaбaкaвии бисѐристифoдaбaрaндa бo систeмaи oилaвии шaбaкaвии грaфикии X Window System 
мeбoшaд. Систeмaи oпeрaтсиoнии Linux систeмaҳoи кушoд вa тaмoми прoтoкoлҳoи шaбaкaи 
Интeрнeтрo дaстгирӣ нaмудa, бo систeмaҳoи UNIX, DOS, MS Windows ҳaмҷoя мeбoшaд. 
Тaмoми ҷузъҳoи oн, aз ҷумлa мaтнҳoи ибтидoӣ бo литсeнзия бaрoи нусхaгирӣ вa нaсбнaмoӣ 
бaрoи миқдoри нoмaҳдуди истифoдaбaрaндaгoн пaҳн кaрдa мeшaвaд. 

Систeмaи oпeрaтсиoнии Linux бaрoи плaтфoрмaҳoи Intel PC 386/486/Pentium… вaсeъ пaҳн 
шудa, мaвқeи худрo бaрoи дигaр плaтфoрмaҳo (мaсaлaн, DEC AXP, Power Mcintosh вa ғ.) ѐфтa 
истoдaaст. 

Систeмaи oпeрaтсиoнии мaзкур бaрoи истифoдaбaрaндaгoни худ чунин имкoниятҳoрo 
пeшкaш мeнaмoяд: oзoдoнa истифoдa нaмудaни систeмaи oпeрaтсиoнии муoсир; кoри устувoр ” 
яънe, фaлaҷшaвии кoри дилхoҳ бaрнoмa бa фaлaҷшaвии кoри систeмa нaмeoрaд вa ҳaмин тaвр 
кoри систeмa устувoр мeгaрдaд; бaрoи истифoдaбaрaндaгoн вa хусусaн бaрнoмaнaвисoн ҳaмчун 
мaвoди тaълимӣ вa илмӣ-тaдқиқoтӣ хизмaт нaмудa мeтaвoнaд, зeрo тaмoми мaтнҳoи ибтидoӣ, aз 
ҷумлa ядрoи СO пуррa пeшниҳoд мeшaвaнд; бaрoи тaмoми хoҳишмaндoн имкoнияти сaнҷидaни 
қуввaи худ, тaшкили муoширaт вa тaдқиқoти ҳaмҷoя тaвaссути Интeрнeт бo дилхoҳ 
тaртибдиҳaндaи СO Linux вa гузoштaни сaҳми худрo бo гирифтaни унвoни ҳaммуaллифӣ 
мeдиҳaд. 

Бaъзe хусусиятҳoи хoси Linux ҳaмчун систeмaи oпeрaтсиoнӣ 
Бисѐрмaсъaлaгӣ ” яънe, якчaнд мaсъaлaҳo дaр як вaқт иҷрo шудa мeтaвoнaнд; рeҷaи 

бисѐристифoдaбaрaндa ” дaр як мoшин, дaр як вaқт якчaнд истифoдaбaрaндaгoн кoр кaрдa 
мeтaвoнaнд; рeҷaи ҳифзшудaи прoтсeссoр (386 protected mode); истифoдaи сaмaрaнoки 
зaхирaҳoи хoтирaвӣ ” Linux тaнҳo кисмҳoи истифoдaшaвaндaи бaрнoмaрo aз диск мeхoнaд; 
тaқсимoти сaҳифaҳoи хoтирa мувoфиқи сaбтҳo бaйни нaмунaҳoи бaрнoмaи иҷрoшaвaндa; 
хoтирaи виртуaлӣ бo тaшкили сaҳифaгии oн ” aз хoтирa бa диск нa тaмoми рaвaнди 
ғaйрифaъoл, бaлки сaҳифaи лoзимӣ гузaрoнидa мeшaвaд; хoтирaи умумии бaрнoмaҳo вa кэши 
дискӣ ” тaмoми хoтирaи oзoд бaрoи буфeрoнии мубoдилa бo диск истифoдa мeшaвaд; 
мaвҷудияти мaтни ибтидoии тaмoми бaрнoмaҳo; дaстгирии aксaрияти систeмaҳoи фaйлии 
пaҳншудa; дaстгирии шaбaкaи TCP/IP, aз ҷумлa ftp, telnet, nfs вa ғ. 

Тaъминoти бaрнoмaвӣ, ки Linux дaстгирӣ мeнaмoяд. Дaр тaркиби Linux кoр мeкунaнд: 
ядрoи систeмaи oпeрaтсиoнӣ; дрaйвeрҳo; фaрмoнҳoи aсoсии UNIX, бa мoнaнди ls, tr, sed, awk вa 
ғ.; мaҷмӯи муҳaррирoн, бa мoнaнди GNU Emacs, Lucid Emacs, MicroEmacs, jove, ez, epoch, elvis 
(GNU vi), vim, vile, joe, pico, jed вa ғ.; систeмaҳoи бaрнoмaнaвисӣ бaрoи миқдoри зиѐди зaбoнҳo, 
бa мoнaнди C, C++, Objective C, Pascal, Fortran, Tcl/tk, Perl, Common Lisp, ML, scheme, ADA, 
Modula-3, Modula-2, Prolog, Smalltalk, Java, Oberon, Python, Sather вa ғ.; вoситaҳoи тaҳиянaмoӣ 
вa ислoҳнaмoӣ, бa мoнaнди gdb, xxgdb, ddd, make, bison, flex, perl, rcs, cvs, prof вa ғ.; 
китoбхoнaҳoи тaқсимшaвaндaи динaмикӣ; иҷрoкунaндaи (эмулятoри) бaрнoмaҳoи DOS; 
шaбaкa, дaр aсoси прoтoкoлҳoи TCP/IP; aксaрияти систeмaҳoи фaйлӣ, aз ҷумлa DOS, VFAT, 
OS/2, систeмaи фaйлии CDROM, систeмaи фaйлии шaбaкaвии NFS вa ғ.; пoчтaи элeктрoнӣ; 
систeмaҳoи идoрaкунии бaзaи мaълумoтҳo, бa мoнaнди Exodus, Shore, Ingres, Postgres 95, mSQL, 
OBST, Onyx вa ғ.; систeмaи кoркaрди бaрнoмaҳo бaрoи X Window System, бa мoнaнди Tcl/Tk, 
Interviews, OI вa ғ.; систeмaи нaшриѐтии TeX; WYSIWYG-муҳaррири мaтнии LyX, дaр aсoси 
TeX; дигaр вoситaҳoи кoркaрди мaтнӣ, бa мoнaнди groff, doc, ez, Linuxdoc-SGML вa ғ.; систeмaи 
мултимeдиaвии Andrew User Interface System (ez қисми oн aст); вa дигaр сaдҳo бaрнoмaҳo вa 
бaстaҳoe, ки дaр Linux сoхтa шудaaнд ѐ бa oн гузaрoнидa шудaaнд. Aз ҷумлa систeмaи 
кaртoгрaфии GRASS, систeмaи тaҳлилӣ бo мeтoдҳoи элeмeнтҳoи ниҳoии FElt, систeмaи 
aвтoмaтикунoнии лoиҳaгирии микрoсхeмaҳoи Magic, бaстaи лoиҳaгирии плaтaҳoи чoпии PCB, 
oссилoгрaфи кoмпютeрии Scope, систeмaи aвтoмaтикунoнии лoиҳaгирии SISCAD, систeмaи 
рeндeринги Radiance, бaстaи кoркaрди мaълумoтҳoи рaдиoaстрoнoмии AIPS вa дигaр 
имкoниятҳoи зиѐд.  
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Кoр дaр шaбaкaи глoбaлии Интeрнeт. Шaбaкa дaр Linux бa мoнaнди шaбaкaи Интeрнeт 
тaшкил ѐфтaaст вa дaр прoтoкoлҳoи oдaтии TCP/IP кoр кaрдa, ҳaмoн имкoниятҳo вa вoситaҳoрo 
дoрaд. Бинoбaр oн, кoмпютeр бo систeмaи oпeрaтсиoнии Linux бa тaври муқaррaрӣ бa шaбaкa 
пaйвaст мeшaвaд. 

Систeмaи фaйлии Linux. Систeмaи фaйлии Linux aз тaшкили систeмaи фaйлии Windows вa 
DOS бo якчaнд хусусиятҳoи худ фaрқ мeкунaд. 

Дaр Windows фaйлҳoи aсoсӣ дaр бaстaҳo вoқeъ мeбoшaнд, ки дaр нaвбaти худ ин бaстaҳo 
бa бaстaи \Windows дoхил мeшaвaнд. Ҳaнгoми нaсбнaмoӣ бoшaд, бaстaи \Program Files тaртиб 
дoдa мeшaвaд, ки бa oн oдaтaн, тaмoми бaрнoмaҳoи илoвaгӣ (пoчтa, бaрнoмaҳoи зиддивирусӣ 
вa ғ.) нaсб кaрдa мeшaвaнд. Ғaйр aз ин, бaстaи \Мoи дoкумeнты тaртиб дoдa мeшaвaд. 

Дaр систeмaи DOS тaмoми oбъeктҳo дaр як бaстa ҷoйгир кaрдa мeшaвaнд. Дaр Linux 
структурaи бaстaҳo aз структурaи систeмaҳoи қaйдшудa фaрқ нaмудa, дaр нaзaри aввaл 
нoфaҳмo мeнaмoяд. Лeкин, чунин хулoсa тaнҳo дaр ибтидo бa вуҷуд oмaдa, ҳaнгoми oмӯхтaни 
структурaи тaшкили фaйлҳoи Linux, тaмoми сaвoлҳo ҷaвoби худрo мeѐбaнд. Структурaи 
систeмaи фaйлии Linux иeрaрхияи қaтъӣ дoрaд. Бa мoнaнди дигaр систeмaҳo, бa сифaти бaстaи 
aсoсӣ бaстaи сaтҳи aз ҳaмa бoлoӣ қaбул шудa, oн бo aлoмaти « / « ишoрa мeшaвaд. Умумaн, 
структурaи систeмaи фaйлии Linux”рo чунин тaсaввур нaмудaн мумкин aст: - бaстaи aсoсӣ; 

/bin ” бaрнoмaҳoи aсoсӣ; 
/boot ” ҳaнгoми бa кoр дaрoмaдaни систeмa истифoдa мeшaвaд; 
/dev ” дaр ин бaстa тaҷхизoтҳo қaйд шудaaнд (мoдeм, мушaк, клaвиaтурa вa ғ.); 
/etc ” фaйлҳoи кoнфигурaтсия; 
/home ” бaстaҳoи хoси (хoнaгии) истифoдaбaрaндaгoни дaр систeмa қaйдшудa; 
/lib ” китoбхoнaҳo вa мoдулҳoи ядрo; 
/mnt ” нуқтaҳoи нaсбнaмoии тaҷҳизoтҳo (CDRom, диски қaиш, дискҳoи систeмaи 

Windows, дискҳoи шaбaкa); 
/root ” бaстaи мaъмури систeмa; 
/sbin ” бaрнoмaҳoи систeмaвии aсoсӣ; 
/tmp ” фaйлҳoи мувaққaтӣ; 
/usr ” бaстaи фaйлҳoи муқaррaрӣ; 
/var ” мaълумoтҳoи гунoгун. 
Тaмoми бaстaҳo, зeрбaстaҳo вa фaйлҳoи дигaррo дaр бaр дoштa мeтaвoнaнд. 
Дaр систeмa бoяд мaъмури систeмaвӣ бoшaд, ки ҳуқуқи oмoдaнaмoӣ, тaғйирдиҳӣ вa 

идoрaкунии умумии систeмaрo дoрaд. Aгaр, истифoдaбaрaндa дaр кoмпютeри тoбeи худ Linux”
рo нaсб нaмoяд, ӯ мaъмури систeмaвӣ мeшaвaд. Ҳaнгoми бo нoми root бa систeмa дoхил шудaн, 
истифoдaбaрaндa ҳуқуқҳoи нoмaҳдудрo сoҳиб мeшaвaд. Ӯ мeтaвoнaд хусусиятҳoи систeмaрo бo 
хoҳиши худ тaғйир диҳaд, фaйлҳoрo нaсб ѐ хoриҷ нaмoяд вa ғ. Дaр ин ҳoлaт, бa сифaти бaстaи 
хoс (хoнaгӣ) бaстaи /root истифoдa мeшaвaд. 

Лeкин, пaс aз oмoдa нaмудaни систeмa, дoимo бa сифaти мaъмури систeмaвӣ кoр кaрдaн 
мувoфиқи мaқсaд нeст, зeрo root ҳуқуқҳoи нoмaҳдуд дoштa, тaсoдуфaн бa кoри мӯътaдили 
систeмa тaъсири мaнфӣ рaсoнидa мeтaвoнaд. Oдaтaн, бa сифaти истифoдaбaрaндaи муқaррaрӣ 
кoр кaрдaн бeҳтaр aст, зeрo чунин истифoдaбaрaндa мeтaвoнaд бe хaвфи дaхoлaт нaмудaн бa 
хусусиятҳoи кoршoямии систeмa, дилхoҳ aмaлиѐтҳoрo иҷрo нaмoяд. Ҳaнгoми, тaсoдуфaн ѐ 
нaдoнистa бa хoриҷнaмoии фaйлҳoи муҳим фaрмoн дoдaн, систeмa бa aмaлиѐти мaзкур мoнeъ 
мeшaвaд, зeрo истифoдaбaрaндaи муқaррaрӣ бa ин ҳуқуқҳoи кифoя нaдoрaд. Aгaр, бo вуҷуди oн, 
зaрурaти тaғйирдиҳии oмoдaнaмoии систeмa бa вуҷуд oяд, бa систeмa aз нaв, ҳaмчун мaъмур 
(root) дoхил шудaн лoзим aст. 

Ҷaмъoвaрии мaълумoт oиди кoмпютeр. Инaк, қaбл aз нaсб нaмудaни систeмaи 
oпeрaтсиoнии Linux, қaбл aз aмaлиѐти нaсбнaмoӣ, бoяд мaълумoтҳoи зaрурӣ oиди хусусиятҳo вa 
имкoниятҳoи кoмпютeр ҷaмъ oвaрдa шaвaд. Oдaтaн, хусусиятҳoи кoмпютeр ҳaнгoми нaсбнaмoӣ 
бa тaври aвтoмaтикӣ шинoхтa мeшaвaнд, лeкин дaр aксaрияти ҳoлaтҳo мaълумoтҳoи қaблaн 
ҷaмъoвaрдaшудa низ лoзим мeшaвaнд. Мaсaлaн, муaйян нaмудaни хусусиятҳoи мoнитoр, 
видeoкaртa, мушaк, принтeр, мoдeм, кaртaи oвoзӣ вa ғ. лoзим шудa мeтaвoнaнд. 

Муaйян нaмудaни ҷoи нaсбнaмoӣ. Aкнун, пaс aз oн, ки oиди кoмпютeр мaълумoтҳoи 
зaрурӣ ҷaмъ oвaрдa шудaaнд, бa кaдoм диск нaсб нaмудaни Linux”рo муaйян нaмудaн лoзим 
aст. Aгaр кoмпютeр дoрoи ду ѐ зиѐдa диски сaхт бoшaд, oн гoҳ, систeмaи oпeрaтсиoнии 
мaзкуррo бa якe aз дискҳoи хoлӣ нaсб нaмудaн мумкин aст. Лeкин, oдaтaн aксaрияти 
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кoмпютeрҳo бo як диски сaхт муҷaҳҳaз мeбoшaнд. Дaр чунин ҳoлaт, Linux бa сифaти систeмaи 
oпeрaтсиoнии ягoнaи кoмпютeр нaсб шудa мeтaвoнaд, зeрo ҳaнгoми нaсбнaмoии Linux диски 
сaхт «тoзa» кaрдa мeшaвaд. Бa кoмпютeрҳoи дoрoи як диски сaхт вa тaҳти систeмaи 
oпeрaтсиoнии Windows кoркунaндa, ҳaнгoми нaсб нaмудaни систeмaи oпeрaтсиoнии мaзкур 
диски сaхтрo (oдaтaн) бa ду диски мaнтиқӣ тaқсим мeнaмoянд. Aмaлиѐти бa дискҳoи мaнтиқӣ 
тaқсимнaмoии диск тaвaссути бaрнoмaҳoи мaхсус aвтoмaтикунoнидa шудaaнд. Мaсaлaн, 
бaрнoмaҳoи oилaи Partition Magic-рo тaвсия нaмудaн мумкин aст.  
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ҲУДУДҲО ВА ТАТБИҚИ ОНҲО  
ДАР СИСТЕМАИ КОМПЮТЕРИИ МАТЕМАТИКИИ MAPLE 

 
Айни замон, барномасозии илмӣ тағйироти ҷиддиро аз сар мегузаронад. Муҳитҳои 

интегралӣ дар асоси забонҳои алгоритмӣ рушд карда, истифодаи системаҳои компютерии 
математикӣ (Maple, Mathematics, MATLAB. MatCad ва ғайра) меафзояд. Ин системаҳо дорои 
интерфейси барои истифодабаранда мувофиқ, бисѐр амалиѐтҳои стандартӣ ва махсуси 
математикиро иҷро мекунанд. Ҳамаи ин барои фаъолияти пурсамари мутахассисони соҳаҳои 
гуногун имкониятҳои васеъ фароҳам меорад, ки истифодаи тадқиқот ва таълими фаъолонаи 
бастаҳои математикӣ дар дар ин бора шаҳодат медиҳанд. Системаи компютерии математикии 

Maple интихоби хубест барои таҳлили ҳама тадқиқотҳое, ки сар карда аз корҳои лабораторӣ то 
кашфиѐтҳои илмӣ математикаро талаб мекунад. Ин бастаҳо таҳия ва иҷрои супоришҳоро 
осонтар мекунанд, намоишҳо медиҳанд ва мушкилоти тадқиқотӣ ва муҳандисиро хеле зудтар 
ҳал мекунанд. 

Системаи компютерии математикии Maple воситаи зеҳнӣ дар синфхонаҳо ва намунаи 
муайянкунандаи рушди математикаи компютерӣ мебошад. Алгебраи компютерӣ Maple қисми 
таркибии як қатор бастаҳои муосир гардид. Худи баста доимо такмил меѐбад, дастгоҳро рушд 

медиҳад ва захираҳоро пурра мекунад. Системаи компютерии математикии Maple як системаи 
пуриқтидор ва хуб ташкилшуда, боэътимод ва истифодабарии он дар рафти ҳалли масъалаҳои 
математикӣ осон аст. Азхудкунии ҳатто як қисми имкониятҳои он бешубҳа натиҷа хоҳанд дод 
ва ҳангоми таҷриба ҷамъ шудан самараи воқеӣ аз ҳамкорӣ бо он ба даст хоҳад омад. Афзалияти 
дигари бастаи тағйирнопазирии маҷмӯи фармонҳои асосӣ ва сохтори забон ҳангоми пайдоиши 
версияҳои нав мебошад. 

Системаи компютерии математикии Maple дорои функсияҳо ва фармонҳои як ядрои 
нисбатан хурд, вале зудсуръати бо забони барномасозии C навишташуда, дорои китобхонаи 
асосиест, ки аз 500 фармон ва функсияҳои аллакай бо забони Maple навишташуда ва шумораи 
зиѐди китобхонаҳои махсус мебошанд, ки бо забони худи Maple навишта шудаанд. Аз ин сабаб, 

дар як муддати кӯтоҳ шумораи зиѐди версияҳои системаи компютерии математикии Maple сохта 
шуд, ки пурра аз ҷониби корбарони соҳаҳои гуногуни илм ва техника навишта шудаанд. 

Системаи компютерии математикии Maple дорои бастаҳои махсус барои ҳалли 
масъалаҳои таҳлили математикӣ, алгебраи хаттӣ, назарияи ададҳо, назарияи эҳтимолият ва 
омори математикӣ, ҳудуд ва интегралҳо, ҳалли системаи муодилаҳо инчунин системаи 
муодилаҳои дифференсиалии оддӣ ва баъзе синфҳои муодилаҳои дифференсиалӣ мебошад. 

Системаҳои компютерии математикӣ беш аз пеш дар бисѐр соҳаҳои илм, аз қабили 
математика, физика, химия, информатика, муҳандисӣ, технология ва ғайра истифода мешаванд. 
Системаҳои компютерии математикӣ ба монанди Maple, Mathematica, MathCad, MuPAD, 
Macsyma, Reduce, Axiom ва Magma барои ҳалли масъалаҳои таълими фанҳои математикӣ ҳам 
дар таҳқиқотҳои илмӣ ва ҳам дар соҳаи саноат торафт маъмултар мешаванд. Ин системаҳо 
воситаҳои тавоно барои олимон, муҳандисон ва омӯзгорон мебошанд. Тадқиқотҳое, ки ба 
технологияи системаҳои компютерии математикӣ асос ѐфтаанд, одатан усулҳои алгебравиро бо 
усулҳои пешрафтаи ҳисобкунӣ муттаҳид мекунанд. Аз ин ҷиҳат, системаҳои компютерии 
математикӣ як соҳаи пурқувваттарин дар байни фанҳои математика ва технологияи 
информатсионӣ мебошад. 

Дар системаи компютерии математикии Maple барои баъзе амалиѐтҳои математикӣ ду 
фармон мавҷуд аст: яке мустақиман ва дигаре мавқуфгузошташуда. Номҳои фармонҳо аз 
ҳарфҳои якхела ғайр аз ҳарфи якум иборатанд: Номи фармонҳои мустақим бо ҳарфи хурд ва 
номи фармонҳои мавқуфгузошташуда бо ҳарфи калон навишта мешаванд. Пас аз муроҷиат ба 
фармони амалиѐтҳои амалҳои математикӣ (интеграл, ҳудуд, ҳосила ва ғайра) дар экран намуди 
стандартии аналитикии навишти ин амалҳо пешниҳод мешавад. Ҳисобкунӣ дар ин ҳолат якбора 
иҷро карда намешавад. Фармонҳои мустақим бошанд натиҷаро якбора пешниҳод менамоянд. 

Барои ҳисоб намудани ҳудудҳо ду фармон мавҷуд аст: 

1) Иҷрошавии мустақим -  ки дар ин ҷо  – ифодае, ки ҳисоб 

кардани ҳудуди он талаб карда мешавад,  ” қимати нуқтаҳое, ки ҳудуд ҳисоб карда мешавад, 



_________________________________________________________________________________________№ 2 (55) 
 

-147- 

 ” параметри ғайриҳатмӣ барои ҷустуҷӯи ҳудудҳои яктарафа (  ” аз чап,  ” аз рост) 

ва ѐ нишон додани типи тағйирѐбанда (  ” ҳақиқӣ,  ”комплексӣ). 

2) Фармонҳои мавқуфгузошташуда  параметри фармонҳо 

монанди ҳолати пештара ифода карда мешаванд. Мисоли амалиѐтҳои ин фармонҳо: 

 

 

Бо ѐрии ин ду фармон навиштани ҳисобкуниҳои математикӣ дар намуди стандарти 
аналитикӣ қабул карда шудааст.  

Масалан: 

 

 

Ҳудудҳои яктарафа бо нишон додани параметрҳои  - ѐфтани ҳудуд аз чап ва  - 

ѐфтани ҳудуд аз рост ҳисоб карда мешаванд. 
Масалан:  

 

 

 

 

 

 

Мисоли 1. Ҳудуди 

 
ҳисоб карда шавад. 

Ҳал. Барномаи ҳисоб намудани ҳудудро менависем: 
 

 

Мисоли 2. Ҳудудҳои яктарафаро ҳисоб кунед. 
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Ҳал. Барномаи ҳисоб намудани ҳудудро менависем: 
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Аннотация 

ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЕЛОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ MAPLE 

Данная статья посвящена применению элементов математического анализа в 
компьютерной математической системе MAPLE. 

Ключевые слова: пределы, система, математика, математическая компютерная система  
Annotation 

THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE ECONOMIC MODELS IN THE 
COMPUTER MATHEMATIC SYSTEM MAPLE 

The development and use of the economic models in the computer mathematic system MAPLE 
is viewed in the article. 

Keywords: model, economic, computer, mathematic, computer mathematic system 
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТКАНИ 
 

Работа с цветом ” большое наслаждение и большая ответственность. Это то,с чем мы 
имеем дело постоянно и ежедневно с самого рождения и то,чем владеют немногие из нас . 
Воспитание чувства цвета одно ” из составляющих образования художника, дизайнера, 
архитектора. При этом, следует сразу оговориться, что дизайнер и архитектор при применении 
того или иного цветового сочетания придерживается несколько иных предпосылок, нежели 
художник. Художник более свободен независим в своем творчестве чем дизайнер. Его 
творчество ” это результат переосмысления, мироощущения, отражение взгляда художника на 
те или иные явления или проблемы,открытие ранее неизведанных чувств и ощущений, желание 
поделиться увиденным с окружающими. По сути, дизайнерские произведение является намного 
более анонимными произведением и представляет собой трехчастный объект,выражащий 
потребности заказчика +желание предугадать и вызвать определенную реакцию потрибителя 
+отпечаток профессиональных взлядов и вкусов дизайнера.  

Современная психология выделяет в цветовом зрении два качественных уровня: ощущение 
цвета и восприятие цвета. Требует выделить и третий уровень - чувство цвета.  

Оптические свойства тканей. Назначение и некоторые свойства тканей во многом зависят 
от их колористического оформления: цвета, колорита, характера расцветки и вида печатного 
рисунка. 

Цвет. Цвет - это зрительное ощущение света определенного спектрального состава. В 
состав дневного света входят следующие монохроматические цвета: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Первые три цвета называются теплыми - они 
яркие, хорошо выявляют фактуру ткани, способствуют поглощению тепловых лучей. Последние 
три цвета называются холодными - они менее яркие, скрывают фактуру ткани, отражают 
тепловые лучи. Очевидно, что для районов с жарким климатом целесообразно использовать для 
одежды ткани, окрашенные в холодные цвета. Чисто-зеленый цвет является нейтральным. 

Цвет ткани зависит от ее способности отражать или в той или иной степени поглощать 
световые лучи. Если ткань отражает все падающие на нее лучи, то она будет белой, если все 
поглощает - черной. Неполное отражение всех лучей от ткани дает серый цвет. 

Цвет ткани определяется лучами, которые она отражает, поглощая или пропуская сквозь 
себя все остальные. Хроматические цвета могут характеризоваться тональностью, светлотой, 
яркостью и насыщенностью, ахроматические (черный, серый, белый) - только светлотой. 
Например, черный бархат обладает меньшей светлотой, чем другие ткани черного цвета. Среди 
беленых тканей встречаются ткани различной степени белизны, т. е. светлоты. Различные серые 
ткани можно получить от переплетения черных и белых нитей или из крученых нитей, 
состоящих из черной и белой пряжи'. В зависимости от толщины черной или белой нити 
получают серую ткань той или иной светлоты. 

Тональностью цвета называют его различные оттенки, которые находятся в спектре 
между соседними цветами. Насыщенность цвета, или его интенсивность, присуща цветам 
спектра. Чем дальше хроматические цвета от спектральных, тем менее они насыщены. 
Хроматические цвета на ткани могут быть получены также путем субтрактивного и 
оптического смешения цветов (трехцветная печать), в результате которого создается 
впечатление многоцветного печатного рисунка. 

Эффект оптического смешения цветов используется и при выработке тканей 
пестротканым способом, при использовании в качестве нитей мулине и меланжевых (в тканях 
шотландка, эпонж). Например, смесь равных количеств волокон красного и синего цветов даст 
пряже фиолетовый цвет; если в смеси будут преобладать волокна красного цвета, пряжа будет 
красной с пурпуровым оттенком; если в смеси будут преобладать волокна синего цвета, пряжа 
будет синей с фиолетовым оттенком [2]. 

Колорит. Колорит - соотношение всех цветов, участвующих в расцветке ткани. 
Соответствующим цветом можно придать ткани жизнерадостный, яркий или мрачный колорит. 
Колорит зависит не только от тона, светлоты и насыщенности цвета, но и от количественного 
соотношения цветов. Например, большое значение имеет фон, на котором изображен рисунок. 
Один и тот же рисунок может быть выполнен в разных цветах и на разных фонах, при этом 
колорит ткани меняется. 
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В зависимости от моды, сезона и других факторов одежда может быть изготовлена из 
тканей одного рисунка, но разного колорита. 

Широкое распространение имеют все оттенки серого (от темного до светло-жемчужного), 
а также белый, черный, зеленый (шалфей, бутылочный), каштановый, шоколадный и бежевые 
цвета, все нежные оттенки голубого и розового. Всегда модны ткани коричневого цвета всех 
оттенков, свинцово-зеленого, изумрудно-зеленого, синего, лилового, а также черного цветов. 

Расцветка тканей и виды рисунков. По способу колористи-ческого оформления различают 
ткани беленые, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, мулинированные, напечатанные. 
В небольшом количестве выпускаются также ткани суровые и полубелые. 

Беленые ткани получаются при обработке их белящими со-ставами. Степень белизны 
может быть различной: сорочечные ткани имеют степень белизны 90-100%, бельевые 75-85%, 
костюмно-платьевые около 70%“ Белизна сорочечных тканей придает им нарядный вид, 
белизна бельевых тканей подчеркивает их гигиенические функции, умеренная белизна с легким 
кремовым оттенком костюмно-платьевых тканей производит приятное впечатление. 

Полубелые ткани - это частично отбеленные льняные ткани с кремовым оттенком 
(полотна, холсты, нелотенца), приятные на вид и обладающие высокой прочностью. 

Суровые ткани - это ткани, не подвергавшиеся белению. Имеют цвет исходного 
волокнистого материала. Суровыми вы-пускают в основном льняные ткани (полотна, 
бортовки, парусины). В небольшом количестве выпускают суровыми хлопчатобумажные ткани 
(миткаль, ткань карманная). 

Гладкокрашеные ткани характеризуются поверхностью, однородно окрашенной в 
различные цвета в зависимости от вида ткани и ее назначения. Такие ткани делят на виды по 
тоновым оттенкам и нумеруют по тонам. Например, в синей гамме могут быть тона 
васильковый, перванш, ультрамарин, индиго, кубовый; в красной - малиновый, розовый, 
полевой гвоздики, гранатовый, вишневый, бордо, клубничный, земляничный, брусничный, 
пунцовый,' клюквенный, рубиновый, кумачевый, алый, томатный, рябиновый и т. д. 

Пестротканые ткани оформляются в процессе ткачества, при котором нити разных цветов 
используются в основе и утке или только в одной из этих систем. В результате на лицевой и 
изнаночной сторонах ткани возникают цветовые полосы, диагонали, клетки, жаккардовые 
узоры. Применив различно окрашенные нити для основы и утка при выработке некоторых 
гладких тканей (саржи, атласа), получают эффект переливающегося цвета - «шанжан». 

Меланжевые ткани вырабатываются, изготовленной из смеси разноокрашенных волокон. 
При смешивании разнеокрашенных волокон получают разнообразные цветовые эффекты: на 
темном фоне белая искра, серые цвета различной светлоты, различные оттенки зеленого, 
оранжевого, фиолетового, бурого, коричневого и т. д. 

Ткани, вырабатываемые из двухцветной крученой пряжи, также относятся к группе 
меланжевых. 

Мулинированные ткани вырабатываются из двухцветной или многоцветной крученой 
пряжи, состоящей из нитей разного волокнистого состава. При скручивании шерстяной пряжи с 
вискозной нитью или капроном разных цветов получают нити, из которых вырабатывают 
ткани с цветовыми эффектами, подобные меланжевым тканям. 

Напечатанные ткани получают путем нанесения на них узорчатой расцветки с помощью 
печатных машин или сетчатых шаблонов. Эти ткани характеризуются большим многообразием 
. печатных рисунков, что вызвало необходимость создания специальной типовой серийной 
коллекции - альбомов, в которых помещены образцы тканей типовых рисунков, 
сгруппированных по сериям и литерам. Наибольшее количество серий охватывает группа 
платьевых тканей (51 серия), из которых летние ткани имеют 24 серии рисунков, демисезонные 
18 серий, а зимние 9 Например, 5-я серия включает в себя рисунки £ виде полосок, горошка, 
колечек одно- и двухцветных для детских платьев и сорочек; 12-я серия - рисунки в виде 
одноцветной мелкой и средней клетки для блузок, платьев и детских костюмов; 27-я серия - в 
виде клетки многоцветной, вытравной для блузок и детских платьев и т. д. 

Многообразие печатных рисунков объясняется тем, что оно зависит от вида печати, от 
степени покрытия рисунками площади ткани, от характера и формы рисунка, от назначения 
ткани и швейных изделий, изготовляемых из нее, а также от того, может ли повлиять рисунок на 
процесс раскроя тканей и пошива изделий. 

Есть и другие примеры усиления интереса к растительным красителям. Сеть фастфуд-
заведений мексиканской кухни Chipotle выпустила собственную коллекцию одежды, в которой 
часть вещей была окрашена при помощи косточек авокадо. Так компания одним махом смогла 

https://esquire.ru/style-and-grooming/197043-set-fastfud-restoranov-chipotle-vypustila-kollekciyu-ekologichnoy-odezhdy-okrashennoy-kostochkami-avokado/


_________________________________________________________________________________________№ 2 (55) 
 

-151- 

решить сразу несколько задач: минимизировать отходы (авокадо массово используются в 
ключевом блюде их ассортимента - гуакамоле), привлечь внимание общественности к идее 
альтернативного окрашивания тканей и собрать деньги для организаций, помогающих 
внедрить экологичные технологии в процессы производства тканей и фермерские хозяйства. 
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Аннотатсия 
ТОБИШИ РАНГҲО ДАР МАТОЪ 

Дуруст интихоб кардани маводи бофандагї барои либос бо ба назар гирифтани мӯд ва 
хусусиятҳои раванди технологии истеҳсоли либос шарти мудимтарини беҳтар намудани сифати 
либос мебошад. Аз ин рӯ, рассоми мӯд, ки бори аввал бо маводи нассоҷӣ кор карданро оғоз 
мекунад, бояд на танҳо хосиятҳои онро хуб донад, балки онҳоро ҳамчун либоси дорои 
хосиятҳои пешакӣ муайяншуда, ки барои пӯшидан бароҳатӣ фароҳам меорад, истифода барад. 
Илова бар ин, ӯ бояд имкониятҳои коркарди маводи интихобшуда барои маҳсулот, тағйир 
додани хосиятҳои маводро ҳангоми истеҳсоли маҳсулот донад ва аз ин тағйирот истифода 
бурда тавонад, шакл ѐ сӯроби мушаххасро эҷод кунад. 

 

Калидвожаҳо: пашм, бофандагӣ, абрешим, пахта, синтетика, илм. 
 

Annotation 
 

MATERIALS SCIENCE - THE SCIENCE  
OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF MATERIALS 

 
The correct choice of textile material for a garment, taking into account the fashion and features 

of the technological process of garment production, is the most important condition for improving the 
quality of garments. Therefore, an artist fashion designer who first starts working with textile material 
should not only perfectly know its properties, but also use them as to create clothes with certain, 
predetermined properties that provide comfort to wear. In addition, he must know the possibilities of 
processing the selected material into a product, changing the properties of the material during the 
manufacture of the product and be able to use these changes to create a specific shape or silhouette.  
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ТАБИАТ ВА МУЊИТ 

Ѓафуров Самариддин, 
магистранти соли дуюми факултети география 

 
ПИРЯХЊОИ ТОЉИКИСТОН – МАНБАИ АСОСИИ ЊАЁТ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 
Кўњњои осмонбўси Тољикистон манбаи бузурги пиряхњо мебошанд. Њудуди куњсори 

Тољикистон дорои захирањои калони яхбандињои њозира буда, онњо сарчашмаи асосии 
ѓизогирии дарѐњо ва омили асосии зисту зиндагї ва фаъолияти сокинон набалки Тољикистон ва 
Осиѐи Марказї ба шумор мераванд. Хотирнишон бояд кард, Тољикистон бинобар хусусиятҳои 
љуѓрофи  ва иќлимии худ дар Осиѐи Миѐна маркази азими яхбандї ба шумор меравад [1]. Дар 
минтаќаи баландкўњи Тољикистон пиряхњои зиѐде мављуданд. Агар масоњати умумии пиряхњои 
Осиѐи Миѐна 17000 то 18000 њаз. км2 - ро ташкил намояд, 60 % - и он ба ќаламрави Тољикистон 
рост меояд. Чунин миќдори ях дар натиљаи ѓуншавии барфњои бисѐрсола, ки таќрибан аз 
баландии 3400 то 5240 м сар мешавад, ба вуљуд омадааст. Пиряхњои Тољикистон асосан дар 
куњистони Помир воќеъ гардидаанд. Масоњати онњо  8500 километри мураббаъ буда, аз 8493 
пиряхи хурду калон иборат аст. Аз ин баландиҳо хати барфи мегузарад. Ҳангоми ҳаракати 
пиряхҳо забонаи онҳо аз хати барфи поѐн мефарояд. Дар натиҷа онҳо аз гармии ҳаво об шуда, 
ғизогирии дарѐҳоро дар фасли тобистон таъмин менамоянд. Аз онњо дарѐњои калони Осиѐи 
Миѐна ѓизо гирифта, заминњои хушкро обшор мегардонанд [9]. 

Пиряхҳо сарвати бебаҳои табиат мебошанд. Мутаассифона, дар кишвари мо захираи 
пирях то 20 км мукааб коҳиш ѐфтааст. Пиряхи Федченко - муъљизаи бењамтои табиати 
афсункори Тољикистон буда, дар нишебии шарќии ќаторакўњи Академияи Илмњодар Помир 
љойгир шудааст. Ин пирях аз пайванди ќаторакўњи Академияи Илмњо бо силсилакўњи Язѓулом 
дар мавзеи ќуллаи Инќилоб (6974 м.) маскан гирифтааст. Минтаќаи ѓизогирии пирях дар 
баландињои 6200 то 6300 м., вале забонаи он дар води дарѐи Селдара (шохоби Моќсу) то 
баландии 2909 м. паст фаромадааст [7]. 

Пиряхи Федченко дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон љойгир аст. 
Он дарозтарин пирях дар љањон берун аз минтаќањои ќутбї буда, яке аз дањ пиряхи калонтарин 
дар љањон аст. Ин пирях пиряхи водигию кўњи ба шумор меравад. Дар китоби „Рекордњои 
Замин‛ дохил шудааст. Дарози ин пирях 77 км., масоњаташ 650 км², ѓафсиаш 700 то 1000 метр 
буда, пањнояш то ба 3 то 5 км². мерасад (ба њисоби миѐна 1800 м.). Њаљми умумияш ба 93,8 км³ 
баробар буда, дар он қариб 100 км³ об захира шудааст.  

Ба он ќариб 50 шохоб љорї мешавад, ки баъзеи онњо пиряхњои калонтарини Осиѐи Миѐна 
буда, масоњаташон аз 30 километри мураббаъ зиѐд аст. (пиряхњои Бивачный, Наливкин, 
Витковский, Академияи фанњо). Маљрои болоии шохобњои пирях ба баландии 7480 метр аз 
сатњи бањр расида, нуги забони он то ба баландии 2910 метр мерезад. Ѓафсии яхи пирях дар 
минтаќаи боло аз 800 метр зиѐд буда, њаљми умумии ях бо шумораи шохобњои пирях ќариб 130 
километри мукаабро ташкил медињад [7]. 

Пиряхи мазкурро соли 1876 сайѐњи рус В. Ф. Ошанин кашф намуда, онро ба хотири 
дўсташ А. П. Федченко, яке аз нахустин муњаќќиќони Осиѐи Миѐна номгузори намуда буд. 
Тобистони соли 1908 капитани рус Н. И. Косиненко ва ҳамкоронаш қариб нисфи масоњати 
пиряхро омўхтанд. Бо иќдоми Н. П. Горбунов, дар канори пиряхи Федченко хонаҳои 
истиќоматї ва пойгоњи обуњавосанљї дар баландии 4169 м. насб карда шуд ва 7-уми ноябри 
соли 1933 ба фаъолият оѓоз намуд. Соли 1957-1959 дар пиряхи Федченко гурўњи калони 
мутахассисони дохилию байналхалќї аз љумњурињои Осиѐи Миѐна, Русия, Олмон ва ѓайра 
иборат аз 100 нафар корњои тањќиќоти бурданд. Соли 1983 љашнини масраи таъсиси пойгоњи 
обуњавосанљии пиряхи Федченко таљлил гашт ва фотењони аввалини он бо мукофотњои 
хотиравї ќадршиноси гардиданд ва ба ин пойгоњ номи Николай Петрович Горбунов гузошта 
шуд. Солњои тўлонї дар ин пойгоњ 4-6 нафар ходимони љасур фаъолияти муњим ва мушкилро ба 
уњда доштанд. Бинобар воќеоти маълум соли 1995 ин пойгоњ аз фаъолият боз монд ва 12 
сентябри соли 2003 дар ин майдон пойгоњи автоматики обуњавосанљии америкої («Кембелл 
Сайн-тафик») насб гардид. Њоло зарурияте пеш омадааст, ки ин пойгоњ аз нав муљањњаз ва бо 
мутахассисон таъмин ва ба кори мунтазам шурўъ намояд. Аз мушоњидањои бисѐрсола маълум 
гаштааст, ки 70% бориш дар сатњи пиряхи Федченко дар мавсими хунуки сол (октябр-апрел) ба 
амал меомадааст ва он дар мавзеъњои гуногун тафовут дорад [4].  

Айни замон пиряхи Федченко солее бо суръати 10”16 м. таназзул ѐфта истодааст. Дар 10 
соли охирин пирях беш аз 1 км. Кўтоњ ва сатњаш беш аз 50 м. паст фаромадааст. Ќариб њамаи 

https://tg.wikipedia.org/wiki/1983
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шохањои пиряхи Федченко аз танаи асоси људо шуда, мустаќил гаштаанд. Ин вазъият аз 
таназзули умумии пирях башорат медињад. Аз ин хотир омўзиши минбаъдаи пирях ањамияти 
калони назариявї ва амалї дорад. Айни замон 11 шохаи пиряхи Федченко аз танаи асосии 
пирях људо шуданд. Мушоњидаи байни солњои 1928 ” 1968 собит намудаанд, ки пирях ба 
андозаи 460 м. коҳиш ѐфтааст. Агар ин рақамро ҳамчун асоси бо эътимод қабул намоем, он гоњ 
пиряхи Федченко ба њисоби миѐна соле ба андозаи миѐна 10,4 м. кўтоњ шудааст. Агар ин раванд 
дар солњои минбаъда давом ѐфта бошад, пас соли 2005 ба андозаи 384,8 м. кўтоњ ва ѐ нисбат ба 
нишондиҳандаи аввала 844,8 м. коҳиш ѐфтааст ва ин ҷараѐн дар замони мо идома дорад. 
Суръати ҳаракати миѐнаи фирнаҳои паҳлугии пиряхи Федченко 216 м., қисми миѐнааш 252 ва 
назди забонааш дар як сол ба 126 м рост меояд. Суръати обшавии сатҳи пирях дар як 
шабонарӯз 3,5 ” 6 см, дар як сол ба 2,5”3, 5 м баробар аст. Дар соли 1868 ва солҳои 1910 ” 1913 
пиряхи Федченко 800”1000 м ба пеш њаракат кардааст, яъне дарозиаш афзудааст. Аз солњои 
1954 то 1964 забонаи пирях зиѐда аз 5580 м. кўтоњ ва ѓафсии ќисми поѐнии он 10 м. паст шудааст 
[6]. 

Экспедитсияи илмие, ки хадамоти обуњавосанљии Љумњурии Тољикистон солњои 2005”2006 
баргузор намуда буд, доир ба як ќатор пиряхњои Тољикистон, аз љумла нисбат ба пиряхи 
Федченко, маълумотњои нав ба даст овард. Маълум шуд, ки тўли 26 сол (яъне байни солњои 1980 
- 2006) пирях 50 м. ва ѐ ба њисоби миѐна соле 2 м. таназзул ѐфтааст. 

Пиряхи Федченко натанњо об мешавад, њамзамон «коњиш» низ меѐбад. Байни солњои 1976 
” 1988 пиряхи Федченко ќариб 1,8 км3 њаљми танаи асосиашро талаф дод. Муњаќќиќон дар 
заминаи омўзиши тањаввули пиряхи Федченко дар нимаи дуюми асри XX ба хулосае омаданд, 
ки то соли 2050 163,3 км2 ва ѐ 44,5% коњиш меѐбад ва дар якљояги ба 381 км2 ” ро ташкил 
медињад [2]. 

Баъзан дар натиљаи сустоб шудани пиряхњо оби дарѐњо кам шуда талаботи хољагиро дар 
њама ќисмњои Осиѐи Миѐна ва Тољикистон, аз љумла он ќаламравњое, ки 100 ” њо њазор км аз 
минтаќаи куњњо дуранд, пурра ќонеъ гардонида наметавонанд. Чунин њолат як ќисми 
яхшиносонро ба хулоса овард, ки дар мавриди камоб шудани пиряхњо ва кам шудани оби 
дарѐњо барои тезонидани суръати обшавии яхњо ба сатњи онњо бояд њама гунна хоку ѓаш 
пошид. Дар баъзе китобњо ин гунна чорабиниро њамчун таљрибаи мусбат ба ќалам додаанд. 
Аммо ин фикр начандон дуруст аст. Зеро ки дахолат ба суръати обшавии пиряхњо натиљаи 
дилхоњ намедињад ва њам пиряхњо дар давоми садњо њазор сол дар зери таъсири ќонунњои табиї 
шакл гирифтаанд [8]. Агар инро ба инобат нагирифта аз руи зарурати дар гузар амал намоем, 
дар он сурат љараѐни обшавии табиии пиряхњо ба таври сунъї тезонда мешавад, ки барои кам 
гардидани масоњати яхбандии њозира оварда мерасонад. Бе ин њам як ќисми пиряхњои Осиѐи 
Миѐна, аз љумла Тољикистон давраи таназзулро аз cap гузаронида истодааст. 
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Аннотация 

 
ЛЕДНИКИ ТАДЖИКИСТАНА - ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ЖИЗНИ В  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Горная местность Таджикистана богата современными ледниковыми ресурсами, которые 
являются основным источником питания реки и важным фактором в жизни и деятельности ее 
жителей не только в Таджикистане, но и в Центральной Азии. Следует отметить, что 
Таджикистан является крупным ледниковым центром Центральной Азии в силу своих 
географических и климатических особенностей. В высокогорьях Таджикистана много ледников. 

Ключевые слова: исследователи, отрасли, комплексные исследования, специалисты, 
отечественные и зарубежные, документальный фильм, палеоглициолог, экспедиция, деградация, 
ирригация. 

 
Annotation 

 
ICE OF TAJIKISTAN - THE MAIN SOURCE OF LIFE IN CENTRAL ASIA 

 
The mountainous terrain of Tajikistan is rich in modern glacial resources, which are the main 

source of water for the river and an important factor in the life and work of its inhabitants not only in 
Tajikistan and Central Asia. It should be noted that Tajikistan is a large glacial center in Central Asia 
due to its geographical and climatic characteristics. There are many glaciers in the highlands of  
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ТАҒЙИРЁБИИ РЕЉАИ ОБИИ КЎЛЊОИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рељаи обии кўлњо ин ќонунияти такроршавандаи таѓйирѐбии њаљм, сатњ, љараѐн ва 

лаппиши оби кўлњо мебошад. Дар рељаи обии кўлњо асос пасту баландшавии сатњи об аст, ки ба 
истифодабарии хољагии захирањои табии кўлњо таъсири зиѐд мерасонад. Сатњи обро дар 
дидбонгоњњои гидрологї чен мекунанд. 

Кўлњое ба ќайд гирифта шудаанд, ки сатњи оби бисѐри онњо дар давоми 100-200 соли охир 
кам шуда истодаанд. Мумкин он сабаби кам шудани миќдори боришот ва гарм шудани иќлим 
бошад. Нобаробар таќсимшавии фишори њаво њам дар болои кўлњои бузург метавонад ба 
таѓйирѐбии сатњи об таъсир расонад. Аз ин рў, сатњи об дар ваќти баландшавии фишори 
атмосферї паст шуда, ваќти пастшавии фишори атмосферї баланд мешавад. Масалан, 
ивазшавии фишори атмосферї ба 1 грамм/паскал (ѐ 1 миллибар) сатњи об дар ин љо ќариб то 1 
см таѓйир меѐбад. 

Рељаи њароратии кўлњо, яъне гаму хунук шудани оби онњо ба иќлим, баландї аз сатњи 
бањр, хусусиятњои морфологию морфометрї, намуди ѓизогирї, љорї будани оби он, шаффофї 
ва таѓйири мавсимии об вобаста аст. Аз тањлилњои зиѐд ба хулоса омадан мумкин аст, ки оби 
кўлњои Сарез, Ќарокўл, Яшилкўл, Искандаркўл, Рангкўл, Шўркўл, Сасикўл, Булункўл, Зоркўл 
ва ѓайра ба гурўњи њарораташон мўътадил дохил мешаванд. Фарќияти њарорати об давоми сол 
аз +0,60С то +360С иваз мешавад. Аз +40С баландтар шудани њарорати оби кўлњо ба моњњои 
март-июн рост меояд. Њарорати баландтарин дар кўлњои кўњї моњи август мушоњида мешавад. 
Аз нимаи дуюми моњи сентябр дар бисѐр кўлњои кўњї яхбандии соњилї оѓоз меѐбад ва то 
моњњои май-июн давом мекунад. Баъзе кўлњои кўњї то ќаър ях мебанданд. 

Таркиби химиявии оби кўлњои Тољикистон зери таъсири як ќатор омилњои табиї-
географї ба монанди таркиби хок, иќлим, мубодилаи об, равандњои биологии дохили кўл 
ташаккул меѐбанд. 

Ранги оби кўлњо аз маъаннокї вобаста буда, аз сабз ва кабуди сабзтоб то нилобї ва 
нилобии тира иваз мешаванд. Шаффофии оби кўлњо бошад, аз тарзи ѓизогирии онњо вобаста 
аст. 

Кӯлҳои Тоҷикистон аз нигоҳи намуду пайдоиш ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд, ки инњо 
тектоникӣ, пиряхӣ ва зеризаминӣ мебошанд. Аз ҳама маъмултарини онҳо ин кӯлҳои пиряхӣ ва 
баъдан дар натиҷаи лағжиши замин ба вуҷудомада мебошанд. Бештари шумораи кӯлҳои 
Тоҷикистон дар қисмати шимолу шарқии кӯҳҳои Помир ва тарафи ғарбии кӯҳҳои Ҳисор, дар 
баландии зиѐда аз 2 000 м њосил шудаанд. 

Тағйирѐбии солонаи сатҳи об дар бисѐр кӯлҳо ба лаппишҳои шадид ва назаррас дучор 
меояд. Тибқи мушоҳидаҳо дар кӯли сарбандии Искандаркӯл, амплитудаи солонаи тағйирѐбии 
сатҳи об ба ҳисоби миѐна 140 см мебошад. Мутобиқи бо дарѐҳои пиряхӣ ғизо гирифтани кӯл, 
сатҳи баланди об моҳҳои июн-октябр ва дар давоми моҳҳои январ-март нигоҳ дошта мешавад. 

Баъзе кӯл танҳо аз обњои зеризаминӣ ғизо мегиранд, ки онњо нињоят каманд. Эҳтимол, ин 
хусусиятҳои низоми сатҳї барои аксар кӯлҳои обҳои пиряхӣ маъмулӣ ҳисобида мешаванд. 

Ҷараѐни солонаи сатҳи кӯли Сарез хеле хос аст. Тағйирѐбии дохилии солона ба 3-8 м 
мерасад ва ҷараѐни сатҳҳо хеле устувор аст. Њадди аққали серобї охири моҳи май-аввали июн 
мушоҳида мешавад. Пас аз он босуръат ба як давраи кӯтоҳи ҳадди камтарини моҳи сентябр ба 
вуқӯъ мепайвандад ва пас аз он то охири моҳи май коҳиши пайваста ба назар мерасад. Эҳтимол, 
ин вижагиро таносуби тағйирѐбии суръати ҷараѐни об ба вуҷуд овардааст. 

Кўли Мурғоб (Бартанг) полоиш тавассути рељаи ҳароратии кӯлҳои кӯҳӣ бо як қатор 
хусусиятҳои худ фарқ мекунад. Гармшавии тобистонаи об аз аввали моњи август шурӯъ 
мешавад. Аммо ҳарорати об дар қабатҳои болоии кӯлҳои баландкӯҳ (Ќаракул, Яшилкул ва 
Сарез аз моњи август иваз мешавад. Рељаи гидрологӣ ва ҳаҷми назарраси об дар бисѐр кӯлҳои 
кӯҳии Помир ва Помир-Олой барои идоракунии оби онҳо дурнамои васеъ мекушоянд. Азбаски 
танзими хуби табии об вуљуд дорад, онҳо метавонанд барои мақсадҳои гидроэнергетикӣ, 
парвариши моҳии тиҷоратӣ, обѐрӣ ва дар соҳилҳо ҷой барои бунѐди хонаҳои истироҳат, 
пойгоҳҳои туристӣ, альпинизм ва майдонҳои истироҳатӣ  истифода шаванд. 

Кўлњои Сарез, Яшилқул, Искандарқул, Маргузар ва ғайра дар рељаии обии худ бо 
шароити иқлимӣ, релеф ва пайдоиши ҳавзаи кӯл муайян карда мешаванд. Ҳама кӯлҳои навъи 
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сарбанд равонанд. Дар баробари сарозер шудани кӯлҳои сарбанд, одатан, об тавассути сарбанд 
полоиш карда мешавад. Аслан, чунин кӯлҳо, ба монанди Сарез, Риваккул, Қурбонқул ва як 
қатор дигар, ки ҷараѐни онҳо аз кӯл танҳо бо роҳи полоиш кардани об тавассути сарбанд сурат 
мегирад, бояд ҷараѐн дошта бошанд. 

Масалан, соли 1962 давомнокии яхкунии кўли Ќаракӯл 218 шабонарўзро ташкил дод. 
Ѓафсии яхњо дар кўлњои баландкўњњо то 100 см ва зиѐдтарро ташкил медињанд, ки аз љамъи 
њарорати манфии њавои шабонарўзї ва хусусиятњои кўлњо вобастагї дорад. Масалан, дар 
њолати суммаи њарорати манфии шабонарўзии њаво дар кўли Каракул баробар ба -600С дараља 
ѓафсии ях 50 см мерасад, њангоме, ки дар кўли Сарез, ки дорои њарорати гармии зиѐдтар аст, 
ѓафсии ях 10-20 см-ро ташкил медињад. 
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Аннотация 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА ОЗЕР ТАДЖИКИСТАНА 
 

В статье приведен режим изменения вод и использование природных ресурсов озер. 
Годовое изменение уровня вод зависят от особенности физико-географические свойства 
(состава почв, климата, обмена вод, внутренних биологических процессов озер). Изучение вод 
озер нужно для обеспечения отраслей народного хозяйства. 

Ключевые слова: гидрологический режим, озеро, цвет, прозрачность, минерализация, 
питание, регулирование вод. 
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CHANGES IN THE WATER REGIME OF LAKES IN TAJIKISTAN 
 

The article describes the regime of changing waters and the use of natural resources of lakes. The 
annual change in the water level depends on the features of the physical and geographical properties 
(soil composition, climate, water exchange, internal biological processes of lakes). The study of the 
waters of the lakes is necessary to provide for the branches of the national economy. 

 
Keywords: hydrological regime, lake, color, transparency, mineralization, nutrition, water 

regulation. 
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ТАЪРИХ ВА МИНТАЌАБАНДИИ БОЃИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Боғи миллии Тоҷикистон - ҳудуди табиии ҳифзшавандаи Тоҷикистон, ки соли 2013 ба 

Феҳристи Мероси Ҷаҳонии Идораи омӯзишӣ, илмӣ ва фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид 
(ЮНЕСКО) шомил шудааст. Бо Қарори Девони Вазирони ҶТ 20.6.1992 дар масоҳати 1,2 млн га 
таъсис ѐфта, аз 11.6. 2001, № 253 бо Қарори Ҳукумати ҶТ ҳудуди он то 2,6 млн га васеъ карда 
шуд. Соли 2004 боғ ба Муассисаи давлатии ҳудуди табиии махсус ҳифзшаванда - МД ҲТМҲ 
табдил ѐфта, фаъолияти он аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ идора 
мешавад. Дар Хоруғ, Тавилдара ва Ҷиргатол идораҳои минтақавӣ дорад. Масоҳати умумии боғ 
2611674 га буда, 306613 га ҳудуди ноҳияи Тавилдара, 69912 га. ҳудуди ноҳияи Ҷиргатол, 2235000 
га. ҳудуди ВМКБ−навоҳии Мурғоб, Шуғнон, Рӯшон, Ванҷро фаро гирифтааст. Боғ бо мақсади 
ҳифзи манзараҳои нодир, анвои камѐфту нобудшавандаи олами набототу ҳайвонот, ѐдгориҳои 
табиӣ, ривоҷи сайѐҳӣ, истифодаи дурусти захираҳои табиӣ ва беҳбуди сатҳи зиндагии мардуми 
маскуни ҳудуди он ташкил ѐфтааст [1]. 

Дар натиҷаи минтақабандии ҳудуди боғ дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳудудҳои табиӣ 
ва объектҳои махсус ҳифзшаванда» мутобиқи корҳои бурдаи экспертҳои Иттиҳоди 
Байналхалқии Ҳифзи Табиат (ИБҲТ), таҳқиқоти мутахассисони муассисаи ҲТМҲ (бо ширкати 
олимони АИ ҶТ) ва ғ. ба минтақаҳои зерин ҷудо карда шудааст: минтақаҳои мамнӯъ, 
истифодабарии анъанавии табиат, истифодабарии хоҷагии маҳдуд, минтақаҳои сайѐҳӣ [2]. 

Минтақаи мамнӯъ, минтақаи асосии боғ, ки 1165411 га масоҳ. дошта, 64,6 дарсади масоҳ. 
умумии боғро ташкил медиҳад ва чанд объекти нодири табииро дар бар мегирад, ки Пиряхи А. 
Федченко яке аз бузургтарин пиряхҳои олам (дарозиаш 77 км, ғафсиаш 1000м) ва манбаи асосии 
оби тозаи Осиѐи Марказӣ аз он қабил мебошад. Қуллаҳои баландтарини ин силсилаи экологӣ 
барои таҳқиқоти илмӣ хеле ҷолибанд. Қарокӯл, ки дар баландии 3914 м аз сатњи бањр ҷойгир 
аст, бо олами набототу ҳайвоноти ғанӣ ва шумораи зиѐди эндемикҳо фарқ мекунад. Макони пур 
аз рустаниҳои гуногуни минтақа чарогоҳи ҳайвоноти сумдори ваҳшӣ буда, ин ҷиҳат қиматашро 
афзунтар мегардонад. Макони зисти гӯсфанди кӯҳии Марко-Поло (архар), бузи кӯҳӣ (ҷадӣ)-и 
сибирӣ, хирси барфӣ, хирси маллаи тиѐншонӣ; намудҳои нодири парандагон-ғози ҳиндӣ, 
моҳихӯраки сараш малла, мурғи ҳилоли тибетӣ ва ҳимолойист. Нахустватани як қатор 
зироатҳои муҳим, аз ҷумла, «аҷдод»-и ѐбоии зироатҳои имрӯзаи кишоварзӣ, навъҳои ѐбоии ба 
шароити маҳал мутобиқгардида ва навъҳои селексияи мардумӣ мебошад. Дар Помири Ғарбӣ-
минтақаи бадахшонии боғ намудҳои аз ҷиҳати ботаникӣ гуногуни гандуми нарми ҷинси 
Triticum L. (151 аз 273 намуди маълум), қадимию эндемикии гандуми «резапоя» ва ҳамҷинсҳои 
ѐбоии онҳо мерӯянд, ки дар миқѐси олам назир надоранд. Дар ин ҳавза, дар соҳилҳои д. 
Бартанг, намудҳои нодиру аз ин пеш номаълуми гандуми резапояи нарми Triticum aestivum L. 
var. Japschorvi Nigm., var. ruchzianum Nigm, var. meridionale infiatum Nigm. var. nova, var. 
quasimeriionale-infiatum Nigm. var. nova, var. quasiheraticum Nigm. var. nova; гандуми резапояи 
var. sarezicum Nigm., var. Bar-Darai Nigm.; навъҳои гандуми резапояи баҳории Tr. compactum 
Hоst. var. Humboidti-inflatum Vav. et Kob кашф шудаанд. Қитъаи Тавилдараи боғ аз ҷиҳати 
гуногунии дарахтони меваи ѐбоӣ ғанист. Мувофиқи маълумоти олимон, дар ин ҷо себи Сиверс 
(Malussieversii), ноки тоҷикистонӣ (Purus tadjikistanica), ноки бухороӣ (Purus bucharica), 
чормағзи юнонӣ (Juglans regia), олучаи тоҷикистонӣ (Cerasus tadjikistanica), олуи хонагӣ (Prunus 
domestica), олуи дарвозӣ (Prunus darvasika), бодоми бухороӣ (Amugdalus bucharica), бодоми 
Вавилов (Amugdalus vavilovii), дӯлонаи понтӣ (Crataegus pontica), дӯлонаи туркистонӣ 
(Crataegus turkestanica), дӯлонаи сонгорӣ (Crataegus songorica), дӯлонаи ҳисорӣ (Crataegus 
hissarica), зирки сиѐҳ (Berberis heterobotrus) мерӯянд. Минтақаи истифодабарии анъанавии 
табиат. 127665 га масоҳ. дошта, 4,9 дарсади масоҳ. умумии боғро ташкил медиҳад ва асосан, аз 
чарогоҳҳо иборат аст. Чӯпонони кӯчӣ аз онҳо дар мавсими гармо барои чарондани ҳайвоноти 
хурди хонагиву қӯтос, дар зимистон танҳо барои парвои қӯтос истифода мебаранд. Дар ин 
ҷойҳо истифодабарии табиат нисбатан маҳдуд буда, таҳти назорати кормандони боғ сурат 
мегирад, то ба минтақаи асосӣ зиѐне нарасад. Дар харитаҳои истифодаи замин ин гуна ҳудудҳо 
чун чарогоҳ ишорат шудаанд [4]. 

Ин минтақа 740198 га масоҳ. дошта 28,3 дарсади масоҳ. умумии боғро ташкил медиҳад. 
Яшилкӯл бо чарогоҳҳои атрофаш, қитъаи барои сайѐҳии шикорӣ ҷудошудаи назди Қарокӯл, 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D2%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D2%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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қитъаи сабзи соҳили дарѐи Бартанг ва шоҳроҳи мошингарди Душанбе - то ба сарҳадди 
Қирғизистону Хитой мансуби ҳамин минтақаанд. Қисмати барои хоҷагидории аҳолӣ 
истифодашаванда ба рӯйхати маҳалҳои ҳифзшаванда ворид нагардидааст, зеро ногузир аҳолӣ 
ба сифати чарогоҳ ѐ ҷойи ҳезумчинӣ истифода мебарад. Гоҳо дар ин мавзеъ шикори ғанимати 
архару ҷадӣ сурат мегирад [3]. 

Ҳудуди ин минтақа 58400 га масоҳ. дошта, 2,2 дарсади масоҳ. умумии боғро фаро мегирад. 
Дар ин ҷо барои ташкили истироҳату сайѐҳӣ бунѐди нуқтаҳои хизматрасонӣ (ба таври маҳдуд) 
иҷозати расмӣ дода шудааст. Минтақаи мазкур маҳаллаҳои аҳолинишини атрофи Қарокӯлу 
Булункӯл, роҳҳои байни онҳоро дар бар гирифтааст. Дар харита таҳти ишорати маҳаллаҳои 
маскун, сайрхатҳои сайѐҳӣ, хоҷагиҳои шикор (сайддор), манзараҳои аҷоиби табиӣ, ғорҳо ва 
махсусан, чашмаҳои обҳои маъдании гарму сард ва дигар нодирот оварда шудааст. Ба 
минтақаи серрафтуомади сайѐҳон ва хизматрасонии комил табдил ѐфтани он дар назар аст. 

Гузаргоҳҳои транзитӣ ва экологии дохили боғ ва берун аз он. Бо мақсади беосебу бехалал 
маҳфуз доштан ва афзоиш додани ҳайвоноти кӯчии сумдор ва озодона ҳаракат кардани онҳо аз 
чарогоҳҳои зимистона ба тобистона ва баръакс, гузаргоҳҳои махсуси маҳалҳои будубоши 
азалии онҳо барқарор дошта мешаванд. 

Таснифоти манзаравии боғ чунин аст: 
 чарогоҳҳо (184525 га), 
 буттазорҳо (34528 га), 
 пиряхҳо (282755 га), 
 кӯлҳои калон (Қарокӯл, Сарез, Яшилкӯл - 47960 га), 
 кӯлҳои хурд (4700 га), 
 дарѐҳо (5500 га), 
 биѐбонҳои яхбастаи баландкӯҳҳо (1.150000), 
 шухҳо ва сангрезаҳо (900786 га), 
 роҳҳои хокии маҳаллӣ (920 га) 
Дар маҷмӯъ 2611674 гектар боғ ва минтақаҳои дидбонгоҳдоштаи онро нозирони давлатӣ ѐ 

кормандони масъули шуъбаҳои дахлдори ҳукумати ноҳияҳо назорат мекунанд [4]. 
Шикори ҳайвоноти мамнӯъ ва моҳидории беиҷозат, инчунин, бе рухсат ворид шудан ва ѐ 

мошин рондан дар ҳудуди боғ зуҳуроти асосии қонуншиканӣ дар ин соҳа ҳисобида мешавад. 
Дар ҳудуди боғ кормандони он (54 нафар) якҷоя бо олимони АИ ҶТ таҳқиқоти нақшавии 
солонаи илмӣ ва мониторинги экологӣ мебаранд, ки иборатанд, асосан, аз корҳои пешбурди 
ҳисобу китоб, қайди ҳолати ҳайвоноти ваҳшӣ, мушоҳидаи фенологии рустаниҳо, таъйини 
захираҳои ғизои ҳайвонот, қайди ҷараѐни паридаравӣ ва бозгашти парандагон ва ғ. 

Дар боғ якҷоя бо созмонҳои байналхалқӣ ва ғайридавлатӣ фаъолияти тарғиботию 
равшаннамоии экологӣ бурда мешавад. Боғ чун озмоишгоҳи бузурги табиӣ барои пешбурди 
таҳқиқоти илмӣ беҳтарин манбаъ буда, дар он биологҳо, глятсиологҳо (яхшиносон), 
метеорологҳо (обуҳавосанҷон), гидрологҳо, геологҳо (заминшиносон), мутахассисони соҳаҳои 
дигар метавонанд дар самти омӯзиши ҳолати истифодаи мақсаднок ва босамари захираҳои 
табиӣ дар шароити яхбастагӣ ва хушкии аридии баландкӯҳҳо; таҳқиқи ҷараѐни тағйироти 
силсилаҳои экологии табиӣ таҳти таъсири гармшавии умумии иқлими замин ва ғайра ба 
дастовардҳои илмии ҷолиб ноил гарданд [5]. 

Рӯзи ҷумъаи 21 июни соли 2013 дар иҷлоси 37-уми Кумитаи Мероси Ҷаҳонии ЮНЕСКО 
дар шаҳри Пномпени Комбуҷ Боғи миллии Тоҷикистон ба Феҳристи Мероси Ҷаҳонии Идораи 
омӯзишӣ, илмӣ ва фарҳангии Созмони Миллали Муттаҳид (ЮНЕСКО) шомил шуд[2][3]. Ин 
нахустин мероси табиъии Тоҷикистон дар Феҳристи Мероси Ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад [2]. 
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Аннотация 

ИСТОРИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Автор в своей статьей изложил историю и зонирования Национального парка Республики 

Таджикистан. Национальнҷй парк Республики Таджикистан - охраняемая природная 
территория Таджикистана, которая в 2013 году была включена в Список всемирного наследия 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
Он учрежден Постановлением Кабинета Министров Республики Таджикистан от 20 июня 1992 
года на площади 1,2 миллиона гектаров. В 2001 г. постановлением Правительства Республики 
Таджикистан его территория увеличена до 2,6 млн га. В 2004 году парк был преобразован в 
Государственное учреждение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которое 
находится в ведении Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики 
Таджикистан. Имеет региональные офисы в Хороге, Тавильдаре и Джиргатоле. Общая площадь 
парка составляет 2611674 га, из них 306613 га - территория Тавильдаринского района, 69912 га. 
территория Джиргатолского района, 2235000 га. Территория ГБАО охватывает Мургабский, 
Шугнанский, Рушанский и Ванджский районы. Парк создан для защиты уникальных 
ландшафтов, редких и исчезающих видов флоры и фауны, памятников природы, развития 
туризма, правильного использования природных ресурсов и повышения уровня жизни людей, 
проживающих на его территории. 

Ключевые слова: пейзаж, сад, флора, фауна, природные ресурсы, сохранение, природа, 
площадь, эндемик, регион, река, территория, турист, пастбище, место. 

 
Annotation 

HISTORY AND ZONING OF THE NATIONAL PARK OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
The author in a pile of article outlined the history and zoning of the National Park of the Republic 

of Tajikistan. The Republic of Tajikistan National Park is a protected natural area of Tajikistan, which 
in 2013 was included in the World Heritage List of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO). It was established by the Resolution of the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Tajikistan dated June 20, 1992 on an area of 1.2 million hectares. 2001, No. 253 By the 
Decree of the Government of the Republic of Tajikistan, its territory was increased to 2.6 million 
hectares. In 2004, the park was transformed into the State Institution of Specially Protected Natural 
Areas (SPNA), which is under the jurisdiction of the Committee for Environmental Protection under the 
Government of the Republic of Tajikistan. Has regional offices in Khorog, Tavildara and Jirgatol. The 
total area of the park is 2,611,674 hectares, of which 306,613 hectares are the territory of the Tavildara 
district, 69912 hectares. territory of Jirgatol region, 2,235,000 hectares. The territory of GBAO covers 
Murghab, Shugnan, Rushan and Vanj districts. The park was created to protect unique landscapes, rare 
and endangered species of flora and fauna, natural monuments, development of tourism, proper use of 
natural resources and improve the standard of living of people living on its territory 

Keywords: landscape, garden, flora, fauna, natural resources, conservation, nature, area, endemic, 
region, river, territory, tourist, pasture, place. 
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ЗАХИРАҲОИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИИ ТОҶИКИСТОН – ЊАДАФИ СТРАТЕГИИ ЧОРУМ 

ВА РУШДИ УСТУВОРӢ МАМЛАКАТ 
 

Тоҷикистон табиати бою рангоранг дорад. Масоҳати мамлакат 142,6 ҳазор километри 
мураббаъро ташкил менамояд. Дар ин ҷо аз минтаќаи субтропикї то минтаќаи субалпї ва алпї 
мушоҳида карда мешавад. Аммо ин минтаќаҳо вобаста ба релефи кӯҳї ба таври амудї ҷойгир 
шудаанд. Њар яки онҳо бо хусусиятҳои табиии худ аз якдигар фарќ мекунанд ва дорои 
сарватҳои гуногуни табиї мебошанд. Ба таври амиќ омўхтани онҳо на танҳо аҳ амияти илмї, 
балки аҳамияти калони иќтисодї низ доранд. Дар ҳоле, ки Тоҷикистон соҳибистиќлол гардид 
ва барои ба иќтисодиѐти бозоргонї гузаштан ќадамҳои ќатъї ниҳода истодааст, ин масъала аз 
ҳарваќта дида бештар зарурат пайдо кардааст. Дар шароите, ки ҷумҳурии мо аксари мол, 
таҷҳизоти саноат, мошин ва механизмҳоро аз хориҷи кишвар меоварад, бояд барои истифода 
бурдани сарватҳои зеризаминї корхонаҳои нав кушода, истиќлолияти иќтисодии онро низ 
таъмин ва мустаҳкам намоем. 

Аз ҳамин лиҳоз об яке аз омилҳои асосии рушди устувор гардидааст ва љомеаи ҷаҳонӣ як 
қатор чорабиниҳои ба ин масъала бахшида шударо амалї карда истодааст. Аз љумла, бо 
мақсади рушди устувор Созмони Миллали Мутањид (СММ) нақшаи Йоханнесбург, Форуми 
умумиҷаҳонии об, Саммитњои обро баргузор намудааст. 

Соли 2003-юм, баъди дар Љумњурии Тоҷикистон баргузор гардидани Форуми 
умумиҷаҳонӣ «Об, муҳити атроф ва бехатарӣ» дар 58-умин сессияи Генералии Ассамблеяи 
Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон гардидани солҳои 2005-2015 њамчун Даҳсолаи 
Умумиҷаҳонии «Об барои ҳаѐт», ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ташабусгари он буд, қарор қабул 
карда шуд. Дар ҳисобот оид ба барномаи рушди бахши оби Љумњурии Тољикистон об қайд 
карда шудааст: ‚Тоҷикистон, ҳамчун «Макони ташаккулѐбии захирањои оби»-и мамлакатҳои 
Осиѐи Марказӣ ба њисоб рафта, сиѐсати фаъолонаи байналхалқӣ ва минтақавии обиро дар 
асоси талаботњои эътироф гардидаи байналхалқӣ тадбиќ менамояд. 

Ташаббусҳои маълуми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъалаҳои глобалӣ 
ва минтақавии об, аз тарафи љомеаи ҷаҳонӣ эътирф гардида, ќобили қабул дониста шудааанд. 
Ин пешниҳодҳо боиси бавуљуд омадани раванди умумиҷаҳонии муносибатҳои нав ба захираҳои 
обӣ оварда расонид. Ин шаҳодати дурахшони тарафдории амалии Тоҷикистон дар тарақӣ 
додани ҳамкориҳои муфид ва интегратсияи масъалаҳои обӣ-энергетикӣ ва муҳофизати 
захираҳои обӣ бо давлатҳои минтақа ва ҷаҳон мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи иқтидори 
обӣ энергетикӣ дар ҷаҳон, яке аз ҷойҳои асосиро (527 млрд.кВт) ишғол менамояд, лекин камтар 
аз 5%-и онњо аз худ карда шудаанд. 

Ҳамзамон обе, ки барои истеҳсоли энергияи барқӣ обӣ истифода бурда мешавад, миқдор 
ва сифати худро гум наменамояд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ борњо исбот намудааст, ки ҳамкории 
давлатҳо дар сохтмонҳои якҷоя ѐ маблағгузории сохтмонҳои обанборҳо ва неругоҳҳои барқӣ 
обӣ, самаранокии идоракунии захираҳои обии ҳавзаи дарѐҳо, истифодабарии якљояи онњоро 
таъмин намуда, ба вазъи экологии минтаќа таъсири мусбї мерасонад. 

Дар Тоҷикистон дар замони муосир соҳаи сохтмони истгоҳҳои барқӣ ва истеҳсоли қувваи 
барқ пешравиҳои назаррас ноил шуд. 

Сохтмони НБО аз солхои 30-уми асри ХХ оғоз шуд. Дар солхои баъди 50-уми асри 
гузашта дар дарѐњои Сир, Вахш як қатор истгоҳҳои барқӣ -обӣ сохта шуд. Дар баробари 
истгоҳҳои барқӣ дар ҷумҳурӣ якчанд истгоҳҳои алавӣ низ бунѐд гардиданд. Алҳол истеҳсоли 
солонаи қувваи барқ дар Тоҷикистон 14247 млн. кВт/с баробар аст. Аз ин ҳисоб ба истгоҳҳои 
барқии обӣ 14025 млн. кВт/с ва ба истгоҳҳои барқии олавӣ, боқимонда 222 млн. кВт/с истеҳсоли 
қувваи барқ рост меояд. 

Калонтарин истгоҳҳои барқии обӣ: Норак 3 млн. кВт, Сарбанд ” 210 њазор кВт дар дарѐи 
Вахш, Қайроққум ” 126 хаз. кВт дар дарѐи Сир ва истгоҳҳои олавии Душанбе ” 223 хаз. кВт, 
Ёвон ” 180 хаз. кВт иќтидор доранд, ба ҳисоб мераванд. Ҳоло дар хавзаи дарѐи Варзоб силсилаи 
истгоҳҳои барқии обии Варзоби Боло, Варзоби Поѐн, Варзоб; дар дарѐи Вахш ” истгоҳҳои 
Шаршара, Сарбанд, Марказӣ, Норак, Бойғозӣ сохта шудааст. Дар дарѐҳои Сир, Бартанг, Ванx, 
Ғунт истгоҳҳои хурди барқии обӣ алохида ба кор даромаданд. Хусусияти дигари истгоҳҳои 
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барқии обӣ аз он иборат аст, ки обанборҳои онҳо бағайр аз истеҳ соли қувваи барқ, инчунин 
барои идоракунии маҷрои дарѐҳо, пешгирии обхезӣ, обѐрикунии заминҳои корам ва аз об 
таъмин намудани шахру деҳаҳо шароити муҳим фароҳам меоваранд. 

Ҳанӯз дар нимаи дуюми солҳои бистуми асри ХХ Ҳукумати Шуравӣ бунѐди нерeгоҳи 
барқи обиро дар мавзеи Дупулаи дарѐи Зарафшон тарҳ резӣ карда буд. Ин тарҳ яке аз бахшҳ ои 
нақшаи азими ГОЭЛРО ба ҳисоб мерафт. Бо сабабҳои гуногун он амалӣ нагардид. 

Ибтидои соли 2011 дар деҳаи Панҷруди Панҷакент неругохи барқии обии хурди 
«Панҷруд» ба истифода дода шуд. Сарпарасти ин неругоҳ соҳибкор Мардон Насриддинов буда, 
бо харҷи 4,5 миллион сомонӣ бо иқтидори 500 кВт мавриди истифода қарор гирифт. Аз нури он 
деҳ аҳ ои Панҷруд, Кулолӣ, Зери ҳ исор чароғон мешаванд. Ин дуюмин НБО-и хурд аст, ки дар 
руди Урӯҷ бунѐд шудааст. Соли 2008 бо дастгирии Президенти мамлакат Эмомалӣ Рахмон дар 
ин рӯд НБО-и хурди «Артуч» баҳ рабардорӣ шуд. Аз он то имрӯз аҳли деҳаҳои Артуч, Мадовра 
ва Яккахона истифода мебаранд. 

Бо бунѐди хати барқи Ҷануб ” Шимол ва пайвастани он ба шабакаҳои барқи водӣ, 
таъмини навоҳии Панҷакент, Айнӣ ва Кӯҳистони Мастчоҳ бо неруи барқ беҳтар гардид. Ҳоло 
дар ҳамкорӣ бо ширкати хитойӣ дар нохияи Айнӣ бунѐди пойгоњи тақсими неруи барқ идома 
дорад. Ба истифода додани он вобастагии моро ба барқи давлати ҳамсоя аз байн мебарад. Зиѐда 
аз ин барои бунѐди неругохи хурди барқи обии «Айнӣ» бо иқтидори 150 мВт бо мақомоти 
марбутаи Ҷумхурии Исломии Эрон мувофиқа шудааст. Дар шохобхои дарѐи Зарафшон беш аз 
панҷох неругоҳи барқи обии хурд бунѐд ѐфт, ки иқтидори онхо аз 5 то 85 кВт буда, дар хизмати 
мардум аст ва бунѐди боз даҳҳ о чунин неругох идома дорад. Масалан, дар деҳаҳои Водиф, 
Сабағ, Табушн, Мадрушкат, Роғ 21 неругоҳи хурд бунѐд шудааст. Соли 2010 неругоҳи хурди 
«Куҳистон-1» дар деҳаи Оббурдон бо иқтидори 500 кВт ба истифода дода шуд. Ҳоло бошад бо 
ташаббуси соҳибкорони махаллӣ сохтмони НБО-и хурди Кӯҳистон аз ҷониби ассотсиатсияи 
«Умеди Ҳилолиѐн» бо иқтидори 480 кВт, дар деҳаи Даштаки ҷамоати деҳоти Иван-тоҷик бо 
иқтидори 55 кВт идома ѐфта, бунѐди боз 5 нерўгоҳи хурд тарҳрезӣ шудааст. 

Дар айни замон иқтидори умумии муайянгардидаи нерўгоҳҳои барқӣ - обии Тољикистон 
4070 ҳазор кВт. соатро ташкил медиҳад. Дар соли 2009 вай 15,8 млрд. кВт. соатро ташкил 
мекард. Бузургтарин неругоҳи обӣ - барқӣ дар ҷумҳурӣ ин неругоҳи обӣ - барқии Норак 
мебошад, ки иқтидораш 3000 МВт ва коркарди миѐнаи солонаи энергияи барқии вай 11,2 млрд. 
кВт. соат дар як сол мебошад. Поѐнтар неругоҳи барқӣ обии Норак дар самти маҷрои дарѐи 
Вахш, неругоњи барқӣ обии Бойғозӣ, ки аз 4-агрегат иборат аст ҷойгир мебошад. Иқтидори он 
150 МВт. бо истењсоли солонаи энергияи барқии 2,5 млрд. кВт. соат дар як сол, баробар аст [3]. 

Дар дарѐи Вахш, инчунин қатори неругоҳҳои барқӣ-обии Вахш сохта шудаанд ва бо 
муваффақият кор мекунад, иқтидори умумии онҳо 285 МВт. Дар дарѐи Варзоб ” қатори 
неругоҳҳои барқӣ-обии Варзоб иқтидори умумии онҳо 25 МВт., дар дарѐи Сир ” неругоҳи обӣ 
барқии Қайроққум иқтидори умумии он 126 МВт, дар Помир ” неругоҳҳои обӣ барқии Хоруғ ва 
Помир иқтидори умумии онҳо 28 МВт. 

Бо мақсади таъмини энергияи барқӣ дар маҳалҳои кӯҳии душворгузар, зиѐда аз 265 
неругоҳҳои обӣ барқии хурд, бо иқтидорӣ аз 5 то 2500 кВт ба истифода дода шудааст [5]. 

Барои аз худ кардан ва ба кордарории энергияи дарѐҳои хурд, дар ҷумҳурӣ барномаи 
дарозмӯҳлати сохтмони неругоҳҳои обӣ - барқии хурд дар давраи солҳои 2009-2020 қабул карда 
шудааст. Барномаи муқарраргардида сохтмони 189 неругоҳҳои хурди обӣ барқӣ бо иқтидори 
умумии 26,8 МВт дар назар дорад. 

Иншооти муҳими стратегии обӣ энергетикӣ дар солҳои наздик, ин неругоҳи обӣ барқии 
Роғун, ки сохтмони аз ҳама калон дар Осиѐи Марказӣ, ки соли 1976 оғоз гардида, то имрӯз 
давом дорад, ҳисоб мешавад. Иқтидори лоиҳавии неругоҳи обӣ барқии Роғун ба 3600 МВт 
баробар аст, бо 6-агрегат, ки ҳар кадоме 600 МВт. иқтидор дошта, коркарди солонаи энергияи 
барқии он 13,1 млрд. кВт. соатро дар як сол ташкил медиҳад. 

Неругоҳи обӣ - барқии Роғун, ки дар дарѐи Вахш сохта мешавад, дар қатори неругоҳҳои 
обӣ барқии Вахш дохил гардида, дар зинаи боло қарор мегирад. Ҳангоми ба анҷом расидани 
сохтмони ин неругоҳ мувофиқи лоиҳа, сарбанди об 335 метро таш кил медињад, ки дар ҷаҳон аз 
ҳама баландтарин ба ҳисоб меравад. 16-уми ноябри соли 2018, агрегати якуми он бо иқтидори 
120 МВт ба кор дода шуд [1]. 

Дар давлатҳои минтақаи поѐноб, ки гузариши дарѐҳо ба марзи онҳост, дар нақшаи аввал 
пешниҳод карда шудааст, ки системаҳои калони обѐрикунии хоҷагии қишлоқ ва 90 ҳавзҳои 
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рехташавандаи маҷроӣ ва зиѐда 100 канали магистралиро дар бар мегирад. Дар натиҷаи аз ҳад 
зиѐд сарфаи об, бо мақсади обѐрӣ ѐ дигар эҳтиѐҷотҳо, реҷаи муқаррарии резиши дарѐҳо 
бениҳоят тағйир ѐфта, яке аз сабабҳои камшавии оби баҳри Арал гардидааст. Обанборҳо дар 
Тоҷикистон нақши заруриро дар беҳтаркунии сифати об дар фасли тобистон мебозад. 

Ҳамин тавр миллиардҳо метри мукааб оби коллекторӣ-дренажие, ки ҳамасола аз водии 
Фарғона партофта мешавад, омехта гардида бо сифати маъқул барои обѐрии заминҳои 
мамлакатҳои ҳамсояи ҳавза равона мегардад. Ҳамин хел, сохтмони обанборҳо дар ҳавзаи 
дарѐҳои Вахш ва Панҷ, ки оби ҷамъгардида доимо тоза ва бо сифати хуб барои истифода 
мемонад, фоида ва натиҷаҳои хуб медиҳад. 
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Аннотация 

 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА – ЧЕТВЕРТАЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
 

Таджикистан по гидроэнергетическим потенциалам занимает одно из ведущих мест в мире 
(527млрд. кВт), однако, они освоены менее, чем на 5%. Перспектива освоения относительно 
дешевой и экологически чистой электроэнергии в стране огромные. Правительство 
Таджикистана предпринимает значительные усилия по освоению гидроэнергетических 
ресурсов, рассматривая это направление в качестве средства удовлетворения потребности 
страны в электроэнергии, а также увеличения объѐмов еѐ экспорта. Стратегически важным 
объектом гидроэнергетики на ближайшие годы является строительство самой большой в 
Центральной Азии Рогунской ГЭС, которая была начата в 1976 году. Проектная мощность 
Рогунской ГЭС равна 3600 МВт с 6-ю агрегатами по 600МВт каждый и годовой выработкой 
электроэнергии 13,1 млрд.кВт.ч./год. Вопросы обеспечения устойчивого водопользования ввиду 
их многообразия представляют большую сложность и для каждой страны имеют свои 
особенности. Большой экономический интерес для Таджикистана, как было выше подчѐркнуто, 
представляет освоение гидроэнергетического потенциала внутренних рек. 

Ключевые слова: Водные ресурсы, гидроэнергетика, реки, мощность, водопользование, 
устойчивое развитие, перспектива, гидроэнергетические ресурсы, экспорт, гидроэлектростанция, 
электроэнергия. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 
 

Tajikistan occupies one of the leading places in the world (527 billion kW), in terms of 
hydropower potential, however, less than 5 per cent of the resources are used here so far. The prospects 
for the development of relatively cheap and environmentally friendly electricity in the country are 
enormous. The government of Tajikistan is making significant efforts to develop hydropower 
resources, considering this direction as means of meeting the country's demand for electricity, as well as 
increasing its export volumes. A strategically important hydropower facility for the coming years is the 
construction of the Rogun hydroelectric power station, the largest in Central Asia, the construction of 
which was launched in 1976. The design capacity of the Rogun HPP is 3600 MW with 6 units of 600 
MW each with an annual electricity generation of 13.1 billion kWh / year. Issues of ensuring 
sustainable water use are of great complexity due to their diversity, and have specific characteristics for 
each country. As it was emphasized above, it is the development of the hydropower potential of 
internal rivers that is of great economic interest for Tajikistan. 
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ОЌИБАТЊОИ ОБХЕЗИИ ВОДИИ ДАРЁИ ВАРЗОБ 

 

Варзоб - шохоби рости дарѐи Кофарниҳон мебошад ва аз дарѐи Зиддї сарчашма мегирад. 
Дарозии дарѐ 71 км аст. Дарѐи Варзоб ба воситаи шаҳри Душанбе ҷорӣ мешавад (бинобар ин 
баъзан онро дарѐи Душанбе њам меноманд). Дарѐи Душанбе аз пайвасташавии дарѐњои Лучоб 
ва Варзоб сар мешавад. Дар ҷануби Тоҷикистон ба дарѐи Кофарниҳон рафта мерезад.Аз оби 
дараи Варзоб кўлњои Варзоби боло ва поѐн, Ҷавонон ва НБО-њои Варзоб-1, Варзоб-2, Варзоб-3 
ва нањри калони Ҳисор истифода мебаранд. 

Шохобњои дарѐи Варзоб Сиѐма, Сии, Амоо, Сокхоб, Очук, Харангон, Ғузғарф, Такоб, 
Зиддї ва ғайрањо мебошанд.Варзоб дорои иқтидори калони захирањои обї мебошад. Дарѐи 
серобии кӯҳӣ, дараҳои чуќур, барфу пиряхҳои абадӣ ва шаршараҳои аҷиб онро комилан 
беназир мегардонад. Пиряхҳо дар ҳавзаи дарѐи Варзоб паст ва пароканда ҷойгир шудаанд. 
Пиряхҳои каравӣ бештар дар ҳавзаи дарѐи Варзоб ҷойгир шудаанд. Пиряхҳои водигӣ ҳам дар 
ҳавзаи ҳамин рӯдҳо воқеъ мебошанд. Пиряхҳои нисбатан калонтар пиряхҳои водигӣ ба шумор 
мераванд. Онҳо дар ҳавзаи дарѐи Варзоб ҷойгир шудаанд. Майдони миѐнаи фарогирифтаи ин 
навъи пиряхҳо ба 1,40 км2 мерасанд.Пиряхҳои овезон шумораи зиѐдро ташкил диҳанд ҳам, вале 
майдони фарогирифтаашон хурд аст. Дар ҳавзаи дарѐи Варзоб рахи фирнавӣ аз баландии 3730 
м мегузарад. Баландии минтақаи ҷойгиршавии пиряхҳо аз ғарб ба шарқ афзоиш меѐбад. Ба 
ҳисоби миѐна қисми поѐнии пиряхҳо дар баландии 3590 м дар ҳавзаи рӯди Варзоб воқеъ 
гаштаанд. Умуман, вазъи пиряхҳо ноустуворанд, дар ҳолати қафоравӣ ва таназзул қадар 
доранд, забонаашон кўтоҳ ва ғафсиашон кам шуда истодааст, баъзеи дигарашон тамоман нобуд 
шуда аз байн рафтаанд. 

Аз далелу санадҳои дар боло овардашуда, маълумотҳои муассисаи Хадамоти 
обуҳавосанҷии Тоҷикистон, Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи 
Академияи милии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки дар нимаи аввали асри ХХI 
пиряхҳо ба таҳаввул ва таназзули ҷиддӣ дучор меоянд.Пиряхҳои ҳавзаи дарѐи Варзоб, инчунин 
пиряхҳои саргаҳи Хонақо, Қаратоғ маҳв мешаванд. Зеро майдон ва ғафсии онҳо чандон бузург 
нест. Дар натиҷаи ин ҳодиса обшории тобистонаи пиряхии ин рӯдҳо бар ивази ғизогирии 
барфию пиряхӣ ба ғизогирии барфию боронӣ ва барфӣ иваз мешавад. Дар натиҷа бо об 
таъминшавии баҳорӣ беҳ мегардад, вале тобистон ҳангоми обталабӣ харҷи дарѐҳо кам 
мешавад.Дар Тољикистон арзѐбии хатар, осебпазирӣ, хавф, муайян кардани вазъият дар робита 
бо равишњои имконпазири табиї ва сунъї ба роњ монда шудааст. Ин вазъият аз солњои 90-уми 
асри гузашта ба кулли таѓйир ѐфт. Дар натиљаи фаъолияти хољагидории инсон, аз љумла 
буридани ҷангал ва кишту кори нодурусти нишебињо ба кандани ярчҳо оварда мерасонад. 
Инчунин обхезӣ, сел ва тарма њам таъсири манфї мерасонанд. Кишти нодурусти майдонњои 
хољагии ќишлоќ ба оқибатҳои ногувор оварда мерасонад.Охири солҳои 20-уми асри гузашта ба 
сохтмони роњи Душанбе-Хуљанд шурӯъ карданд. Бинобар ин, ќад-ќади дарѐи Варзоб нуќтањои 
зиѐди ањолинишин ба вуљуд омаданд. Давраи азхудкунии заминњо дар ин давра (солњои 1930-
1990) аз худкунии заминњо, дарахтшинонї ва сохтмони иншоотњои гуногун ба роњ монда шуд. 
Рушди босуръати инфрасохтори гуногун боиси мураккаб шудани вазъияти экологии водии дарѐ 
гардид. Њоло дар дараи Варзоб њамаи заминњои њамвор ба эрозия майл доранд. Бо инкишофи 
фаъолонаи эрозия ва чаронидани пуршиддат дар экосистемаҳои кӯҳӣ боиси нобудшавии 
биологӣ мегардад. Њоло дар дарѐњои дараи Кулол, Чала, Исњоќколдї, Зимчуруд ва гайра 
обхезињои бањорї ва тобистона мушоњида мешаванд, ки барои зуд-зуд такрор шудани сел 
шароити мусоид ба вуљуд меоварад. Шохоби тарафи чапи дарѐи Варзоб (дар ќитаи Тагоб - 
Исхоќколдї) дар сурати боридани борони сахт ѐ  зиѐд шудани обшавии барф, гузаштани сел ба 
амал меояд. Дар ќисми поѐнии њавзаи дарѐи Варзоб, ќабати гил васеъ пањн шудааст, ки вакти 
обхезӣ он пеши роњи селро мегирад. Чунин њолатро дар водии дарѐњои Харангон, Зиддї, 
Майхура, Тагоб ва Сиѐма мушоњида кардан мумкин аст. Мувофиќи маълумоти олимон селњое, 
ки то 1 млн. м3 давоми 50 сол, то 100 њаз. м3 давоми 10-50 сол, то 10 њаз. м3 давоми 5-10 сол ва 1 
000 м3 давоми 3-5 сол як маротиба такрор мешаванд. Ҳаҷми эҳтимолии сел метавонад ба 
ҳазорҳо м3 мерасад ва такроршавии он 1-5 сол аст. 

Аз гуфтањои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки аз њама бештар обанборҳои гилии 
дараҷаи III хатарзо мебошанд. Инҳо ҳавзаҳои дарѐњои Одчук, Дарайкулол, Тайкуталї, Поѓус 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5(%D1%80%D3%AF%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D2%B3%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D2%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%B1&action=edit&redlink=1
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мебошанд. Ҳавзҳои селии категорияи II ба дарѐҳои Харангон, Зиддї, Майҳура ва Тагоб рост 
меояд. Дарѐи Сиѐма ҳавзаҳои селии категорияи I мебошад, ки хавфи сел надорад. Њаљми зараре, 
ки дар натиљаи обхезї њангоми сел ба амал меояд сари ваќт пешгўии он ба њолати кори 
иншоотњои гидротехникии муњофизаткунанда мусоидат мекунад. Ниҳолҳои ҷангал омили 
тавонои танзимкунандаи иқлим мебошанд.Тадќиќоти сершумори ботаникии дараи Варзоб, ки 
ботаникњо ва чангалпарварон дар ибтидои асри гузашта гузаронида буданд,тасдиќ мекунанд, 
ки 100-150 сол пеш аз ин дар территорияи райони Варзоби њозира аз сабаби сералаф будани он 
љойњои душворгузар мављуд буданд. Вале баъдтар ба муносибати азхудкунии территорияи 
љангал буридани љангалњо cap шуд ва ин просесс мутаассифона дар айни замон давом дорад. Аз 
соли 1991 инҷониб киштзорҳои ҷангал бештар аз буридани дарахтони ғайриқонунӣ зарар 
дидаанд. Набудани манбаи сӯзишворӣ барои аксарияти аҳолии дар ҳудуди ноҳияи Варзоб 
истиқоматкунандагон, бебарқӣ мардумро маҷбур кардааст, ки дар ҳудуди корхонаи хоҷагии 
ҷангал худсарона ҳезум захира кунанд. Ин таќрибан то соли 2000-ум давом кард ва баъд аз он 
дарави худсаронаи чубу тахта кам шуд, вале бас нашуд. Истифодаи кишоварзии ҳудуди ноҳияи 
Варзобро метавон ба 3 марҳила тақсим кард: 1.давраи қисман, 2. давраи нақшавӣ ва 3. давраи 
азхудкунии интенсивии замин. Давраи кисман азхудкунии замин (то соли 1928).То ташкил 
ѐфтани РСС Тољикистон территорияи райони Варзоб барои обод кардан дастнорас буд. Аҳолии 
кам ба чорводорӣ машғул буд, заминҳои хурд дар нишебиҳо шудгор карда мешуданд ва боиси 
таназзули замин намегардид. Просессњои бараълотарини ин давра, ки ба истифодабарии замин 
таъсир мерасонанд, равандњои пайдоиши табииро (тармањо, ярљњо, талњо ва ѓайра) дар бар 
мегиранд. Давраи азхудкунии заминхои планї (сосиалистї). Аз солҳои 30 то ибтидои солҳои 90-
уми асри 20 ин қаламрав дар ҳайати ноҳияи Ленин буд. Варзоб дар ин давра ба буридани 
нишебињои куњњо ва ба вуљуд омадани минтаќањои эрозия хавфнок гардид. Территорияи район 
ба истифодабарии бисѐрсоњаи замин: васеъ кардани майдони киштзорњои лалмї, буньѐд 
кардани боѓу токзорњо, объектњои сохтмони гражданї шуруъ намуд. Саъю кӯшиши иљрои 
плани супурдани мањсулоти хољагии ќишлоќ, буридани љангал, кашидани хатњои электр, 
кашидани роњњо бо риоя накардани талаботи хифзи муҳити зист боиси дар муддати хеле кӯтох 
ба вуҷуд омадани эрозияи васеи заминхои нишебӣ гардид. Давраи азхудкунии интенсивии 
замин бо пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ва буҳрони иқтисодӣ оғоз ѐфт. Аз сабаби барои 
сӯзишворї буридани нињолњои дарахтон майдони љангал хеле кам шуд. Дар ин давра дар 
доманаи ќаторкуњњои Њисор зиѐда аз 100 њазор гектар заминњои чарогоњ ва на танњо нарм, 
балки аксар ваќт нишебии куњњо шудгор карда шуданд.Оќибати ин ба таври оммавї пањн 
шудани эрозияи замин, ба вучуд омадани дарањо, ярчњо, баланд шудани чирк ва сифати оби 
нӯшокӣ, паст шудани њосили зироатњои хољагии ќишлоќ ва ѓайра буд. Дар натиљаи босуръат 
сохтани хонањои истироњат,ї шахсӣ ва майдонњои истироњатї, махсусан дар минтаќањои сероб 
ва лаби дарѐи Варзоб масоњати заминњои обї кам шуд. Дар айни замон (2008) майдони умумии 
ноњияи Варзоб -163133 гектар, аз чумла 260 гектар замини обї мебошад. Аз майдони умумии РВ 
2356 гектар замини корам мебошад, ки 74 гектараш замини обї мебошад. 67950 гектарро 
чарогоњњо, 656 гектарро плантасияњои бисѐрсола (боѓ-239, токзор-363, тут-52), аз чумла 5 гектар 
ишѓол мекунанд.  

Ҳосили воқеии гандум дар заминҳои РВ дар соли 2007 6,9 кг/га буд. Агар ба сифати 
стандарт њосили гандумро (зироати асосии дар замини лалмї кошташуда) дар заминњои суст 
эрозшуда -10 центнер/га ба њисоби 100 фоиз гирем, пас талафи њосил дар соли 2007 таќрибан 
буд (ба шарте ки тамоми заминњои лалмї аз њисоби заминњои лалмї ишѓол карда шаванд 
зироатҳои гандумӣ) 40% истеҳсоли имконпазир њангоми таҳлили маълумотҳои оморӣ оид ба 
ҳосили меваю буттамева маълум мешавад, ки соли 1991 ноҳияи Варзоб аз рӯи ҳосили ин 
зироатҳо ” 29,6 ц/га, дар байни 13 ноҳияи НТҶ дар ҷои дуюм қарор дошт ҳосили ангур - дар ҷои 
сеюм - 25,3 к/га. То соли 2007 ҳосили меваю ангур тадриҷан паст шуда, 12,1 сентнер/га мева ва 
11 сентнер/га ангурро ташкил дод. Дар асоси ин маълумот агар нархи яклухти 1 кг себро 4 
сомонӣ (см) ва 1 кг ангури «Тойфи»-ро 2 см гирем, пас зиѐни иқтисодии вилоят аз кам шудани 
ҳосили боғдорӣ ба андозаи 100 сомониро ташкил дод 1617 њазор сум, токпарварї - 1041 , 04 
њазор сум сабаби хеле паст шудани њосили меваю ангур дар он аст, ки системаи обьѐрии онњо, 
эрозияи замин, зуроварии њашарот ва касалињои зараровар мебошад. Мутаассифона, чунин 
тадбирњои зидди эрозия ва чангалпарварї на њамаи майдонњои нишебињои њудуди  РВ-ро фаро 
мегиранд. Тавсифи мухтасари таназзули хок дар ҳудуди ноҳияи Варзоб манбаъҳо ва сабабҳои 
бад шудани ҳолати замин (табиӣ ва антропогенӣ) дар ҳудуди ноҳияи Варзоб, таъсири манфии 
таназзули замин ба муҳити зист ва саломатии инсон хатари дарозмуддати таназзули замин дар 
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ҳудуди МВ муайян карда  шудааст.Майдони умумии ноњияи Варзоб (ВР) 163133 гектар (2008) 
буда, аз он 67950 гектарашро чарогоњњои табии ва алафзорњо ишѓол мекунанд.Чарогоҳҳои 
тобистонаи кӯҳї майдони тақрибан 42140 гектарро ишғол мекунанд, ки дар баландии зиѐда аз 
2500 м, аз болои растаниҳои ҷангал ҷойгиранд. Чарогоњњои бањорї тирамоњї ва тамоми сол 
доманаи кўњ 25810 гектарро ташкил  медињад.Чорводорї дар территорияи РВ назар ба дигар 
соњањои хољагии ќишлоќ хеле тараќќї кардааст. Аз 01.01.2009 саршумори чорвои калони 
шохдор (чорвои калони шохдор) дар њамаи категорияњои хољагињо 19004 сарро ташкил дод, ки 
њиссаи бештари он 97,5 фоиз ба ањолї ” 18523 сар, хољагињои дењќонї (шахсї) 481 сар; гӯсфанду 
буз мутаносибан 75632, 64047 ва 11585 сарро ташкил медихад; асп - 225, 141 ва 84 сарй. Дар 
байни ањолї (хоҷагињои шахсӣ) саршумори њайвонот хеле зиѐд мешавад. Ҳамин тариқ, то соли 
2009 дар байни ањолии РВ назар ба солњои 1991 ва 1999 саршумори чорвои калони шохдор 1,70 
ва 2,10 баробар, гӯсфанду буз 1,73 ва 3,34 баробар афзуд. Зимнан, майдони чарогоҳҳо дар ҳамин 
давра нисбат ба соли 1991-ум 18600 гектар ѐ қариб 30 фоиз кам шудааст. 
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Аннотация 
ПОСЛЕДСТВИЯ СЕЛЕЙ В ДОЛИНЫ РЕКИ ВАРЗОБ 

В статье приведена современный генезис, классификация и особенности озер. Изучение 
озер нужно для определения водных ресурсов и антропогенного воздействие. Необходимость 
изучения использования озер для питья, водоснабжение, рыбоводство, орошение и т.д. 

Ключевые слова: озеро, водохранилище, климат, водные ресурсы, классификация, генезис, 
особенности. 
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THE CONSEQUENCES OF MUDSLIDES IN THE VALLEY OF THE VARZOB RIVER 
The article presents the modern genesis, classification and features of lakes. The study of lakes is 

necessary to determine water resources and anthropogenic impact. It is necessary to study the use of 
lakes for drinking, water supply, fishing, irrigation, etc. 
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магистранти соли дуюми факултети биология 

 
СОХТИ АНАТОМЇ ВА ГИСТОЛОГИИ ГУРДА 

 
Гурда узви љуфту асосии системаи ихрољ буда, шоша ѐ пешобро њосил карда, ба берун хориљ мекунад. 

Гурда намуди лўбиѐшаклу ранги сурхи тира дорад, ки дарозиаш 10-12 см, бараш 5-6 см, ѓафсиаш 4см, вазнаш аз 
120 то 200г меояд. Гурда сатњои пешу пас, ки сатњи њар кадомиаш барљастатар аст, нўгњои боло ва поѐн, канори 
дарунии фурўхамида ва канори берунии барљаста дорад. Дар ќисми миѐнаи канори даруниаш ковокие вуљуд 
дорад, ки баромадгоњи гурда мебошад ва ба вай артерияи гурда ва асабњо ворид шуда, аз он љо венаи гурда, 
рагњои лимфавї ва найи шошарав, ки аз паси ин рагњо воќеъ аст , мебароянд. Воридгоњи гурда ба пасихамие, 
яъне ба љавфи гурда мегузарад, ки деворашро моддаи гурда ташкил медињад. Дар љафи гурда љомчањои хурду 
калони гурда, таѓорача ѐ тоси гурда, селлюлозаи чарбу, рагњои хунгарду лимфавї ва асабњо мављуданд. 

Гурдањо дар ќисми камар, дар девори аќиби ковокии шикам, аз ду самти сутунмуњра, дар баробари 
муњрањои Х11 сина ва 1-2 камтар љойгир шудаанд. Акси гурдањоро аз аќиб тавассути ќабурѓа муайян кардан 
мумкин аст. Масалан, ќабурѓањои 12 гурдаи чапро аз миѐнљои сатњи аќибашу гурдаи ростро аз наздикии нўгаш 
бурида мегузаранд. Гурдањо ќадре каљ хобида, нўгњои болояшон ба якдигар наздиктаранд. Гурдаи рост дар 
ноњияњои болои батнї, нофї ва ноњияи батнии љонибии чап акс ѐфтаанд. Гурдаи рост бо ѓадуди болои гурда, 
љигар, хамгаштаи рости чархакрўда ва бо ќисми поѐнрави рўдаи дувоз-дањангушта њамшафат аст. Гурдаи чап 
дар ќисми болояш чун гурдаи рост бо ѓадуди зери меъда , испурљ ва бо хамгашти чапи чархак - рўда њамшафат 
мебошад. Гурда якчанд парда дорад. Моддаи гурдаро аз берунаш пардаи тунуки бофтаи пайвасткунанда 
мепўшад, ки вайро ба осонї људо кардан мумкин аст. Аз рўи ин пардаи фиброзї ќабати ѓафси селлюлозаи 
чарбї њаст, ки вай аз пушти гурда хубтар ифода ѐфтааст.  

Гурда аз ду модда, моддаи берунии ќишрие, ки ѓафсиаш 0,4-0,7см ва моддаи даруни маѓзие, ки ѓафсиаш 
2,0-2,5 см меояд, иборат аст.  

Воњиди асосии сохтору вазифаии гурда нефрон буда, ададаш 1-1,5 млн меояд. Нефрон аз љисмчаи 
гурдавї ибтидо меѐбад, ки вай аз тўбчаи капиллярии ѓилофакие, ки бо ѓилофаки дудевории тўбчаи капиллярии 
ѓилофакие, ки бо ѓилофаки дудевораи тўбча ињота шудааст, иборат аст.  

Ихрољ - ин раванди озодшавии организм аз мањсулоти мубодила, ки организм истифода 
бурда наметавонад, моддањои бегона ва зањрдор, оби барзиѐд, намакњо, пайвастагињои органикї 
мебошад. Ба узвхои ихрољ гурдањо, шуш, пўст (ѓадудњои араќ ва чарбу), роњи њозима ва ѓадудњои 
сина дохил мешаванд. Ањамияти асосии узвњои ихрољ аз нигоњдории доимияти таркиб ва њаљми 
моеъдањои дохили организм (пеш аз њама хун), иборат мебошад. 

Вазифаи гурдањо. Гурдањо узви асосии хориљкунанда буда, вазифаи асосии гурдањо аз инњо 
иборат аст:  

1) танзими њаљми хун ва дигар моеъдањои организм, таркиби ионии моеъдањои муњити дохилї, 
мувозинати атсиду алкал, фишори шараѐнї ва эритропоэз;  

2) берун намудани мањсулоти интињоли мубодилаи нитроген ва барзиѐди моддањои органикии 
бо ѓизо дохилшаванда ѐ дар рафти мубодила (метаболизм) њосил шудааст;  

3) иштирок дар инкретсияи ферментњо ва моддањои фаъоли физиологї (гемопоэтинњо, ренин, 
брадикинин, простогландинњо, витамини Д3). 

 Дар гурдањо равандњои зерин ба вуљуд меоянд:  
1) полоиш (филтратсия);  
2) љаббиши дубора (реабсорбсия);  
3) тарашшуњ:  
4) инкретсия.  
Се раванди аввал пешоб њосилкуниро тамин менамояд.  
Полоиши тўбчагї - доњилшавии об ва пайвастагињои дорои вазни пасти молекулавї аз 

тўбчањо ба сатњи ѓилофак мебошад. Дар роњи полоиш се монеа мушоњида мешавад: эндотелияи 
мўйрагњои тўбча, ѓишои базалї ва баргаки дохилии ѓилофак.  

Ќувваи ба полоиш мусоидаткунанда - фишори гидростатикии хун (70 мм. сут. сим.) дар 
мўйрагњои тўбча мебошад. Ба ќуввањои ба полоиш монеъшаванда дохил мешаванд: фишори 
онкотии хун (30 мм. сут. сим.) ва фишори гидростатикии ултрополоиш дар ѓилофаки Боумен - 
Шумлянский (20 мм. сут. сим). Фишори самарабахши полоишї, ки аз он суръати полоиши тўбчагї 
вобастагї дорад, бо фарќияти фишори ба полоиш мусоидаткунанда ва фишори ба он 
монеъшаванда (70 - 30 -20 =20 мм. сут. сим) муайян карда мешавад. Миќдори ултраполоиш (пешоби 
нахустин) дар як шабонарўз то 150-180 л мерасад. Суръати полоиш 120 мл/даќ. дар мардњо ва 100 
мл/даќ. дар занњо мебошад. 
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Љаббиши дубораи найчагї - љаббиши дубораи об ва баъзе моддањои барои организм зарур аз 
пешоби нахустин ба хун мебошад. Аз 150 -180 л. пешоби нахустин аз хисоби реабсорбсия њамагї 1,5 - 
2 л. пешоби интињои ва дуюмин њосил мешавад. Реабсорбсияи моддањо дар шуъбањои гуногуни 
нефрон якхела нест. Дар ќисмати проксималии нефрон аз ултрафилтрат глюкоза, аминокислотањо, 
витаминњо, сафедањо микроэлементњо пурра дуюмбора љаббида мешаванд. Дар шуъбањои 
минбаъдаи нефрон фаќат ионњо ва об дуюмбора љаббида мешаванд.  

Тарашшуњи найчагї. Дар ин маврид њуљайрањои эпителиалии нефрон баъзе моддањоро аз хун 
ва моеи интерстисиали ба даст оварда, онњоро ба равзанаи найчачањо мебаранд. Тарашшуњ барои 
ихрољ шудани кислотањои органикї, асосњо ва ионњо имконият медињад. 

Варианти дигари тарашшуњи найчагї аз људо шудани моддањои нави дар њуљайрањои 
нефрон синтезшуда дар равзанаи найчањо иборат аст. Масалан, дар њуљайрањои каналчањои гурда 
аммиак њангоми дезаминатсия шудани аминокислотањо аз аминогурўњњо (амониогенез) синтез 
мешавад, ки аз хун ионњои гидрогенро гирифта, ба амоний табдил медињад ва дар ковокии 
каналчањо хориљ мегардад. Дар њуљайрањои каналчањои гурда аз кислотањои бензоат ва гликолї 
кислотаи гипуравї синтез мешавад. 

Функсияи инкреторї. Дар гурдањо як ќатор моддањои фаъоли физиологие хосил мешаванд, ки 
дар хун људо мешаванд. Амалї шудани функсияи инкреторї бо дастгоњи юнстагломерулярї 
алоќаманд аст, дар даромадгоњи тўбча байни артериолањои оваранда ва бароварандаи тўбча ва 
ќисме аз найчаи дисталї љойгир аст. Ба он њуљайрањои гранулярии артериолаи оваранда, њуљайрањои 
доѓи зичи найчаи дисталї ва њуљайрањои махсусе дохил мешаванд, ки бо њарду гурўњи њуљайрањо 
иртибот доранд.  

Функсияи мубодилавии гурдањо - дар моеъдањои муњити дохили нигоњ дошта шудани дараљаи 
доимии сафедањо ва липидњоро таъмин менамояд. Албуминњо ва глобулинњо ба воситаи ѓишои 
тўбча намегузаранд, вале сафедањо пептидњои пастмолекулявї озодона полоиш меѐбанд. Пас, ба 
хуфраи найча доимо гормонњо, сафедањои таѓйирѐфта дохил мешаванд. Њуљайрањои найчаи 
пароксималї онњоро ба даст медароранд ва то аминокислотањо таљзия менамоянд, ки ба воситаи 
ѓишои базалии плазмавї ба моеъи ѓайри њуљайравї сипас ба хун интиќол меѐбанд. Ин барои дар 
организм барќарор намудани захираи (фонди) аминокислотањо мусоидат мекунад. 

Наќши гурдањо дар танзими фишори осмосии хун. Њангоми меъѐр фишори осмосии 
(осмолярнокии) хун дар доираи 290 мосмол/кг об ќарор дорад. Осморетсепторњо дар ќисмати 
ядрои фавќуоптикии гипоталамус, дар љигар, дил, гурдањо ва дигар узвњо пањн шудаанд. 
Мувофиќи назарияи осморетсептории Верней, њангоми зиѐдшавии фишори осмосии хун маљрои 
импулсњо аз осморетсепторњо зиѐд мегардад, ки боиси ихрољи ГЗД (гормони зидди диуретикї) аз 
нейрогипофиз гашта, љаббиши дубораи об дар найчањои љамъкунандаи нефронњо зиѐд шуда, 
фишори осмосии хун кам мешавад. Мањсулоти ГЗД бо таъсири барангезиши дард зиѐд мешавад - 
анурияи дардї пайдо мешавад. 

Наќши гурдањо дар танзими њаљми хуни гардишкунанда (ЧХГ). Дар танзими њаљми хуни 
гардишкунанда ва моеъи интестисиалї валюморетсепторњо (ретсепторњои кашишхўрї) - дар 
минтаќањои фишори паст ва баланд наќши муњим мебозанд. Дар девораи дањлези чапи дил 
волюморетсепторњо њастанд. Њангоми зиѐдшавии љоришавии хун дар вариди шушњо девораи 
дањлези чапи дил кашиш мехўрад, волюморетсепторњоро барангезиш медињад, маљрои импулсњои 
афферентї пайдо мешавад, ин импулсњо тонуси вагусро зиѐд мекунанд, ки боиси таъсироти манфї 
дар дил ва кам шудани љоришавии хун дар доираи хурди хунгардиш мегардад. Њамзамон ин 
импулсњо ба ядрои фавќиоптикии гипоталамус дохил мешавад ” тарашшуњи ГЗД љаббиши 
дубораи об дар найчањои љамъкунандаи нефрон кам мешавад, диурез (полиурия) зиѐд мешавад, 
ки боиси муътадилшавии ЧХГ (њаљми хуни гардишкунанда) мегардад. Ќисме аз 
валюморетсепторњо дар синуси каротидї ва дар ќисмати камони аорта љойгиранд. Њангоми 
камшавии фишори шараѐнї - тарашшуњи ГЗД баланд мегардад ва ЧХГ зиѐд мешавад. ЧХГ 
њамчунин аз њисоби системаи ренин - ангиотензин - алдостерон танзим мешавад. Њангоми 
камшавии ЧСХ (њаљми систолии хун) фишори шараѐнї кам мегардад, ки ба баландшавии 
мањсулоти ренин оварда мерасонад, ангиотензини II њосил мешавад, ки мањсулоти алдостеронро 
зиѐд менамояд. Ин боиси зиѐдшавии љаббиши дубораи натрий, сипас об мегардад. Дар натиља ЧХГ 
баланд мешавад. 

Наќши гурдањо дар танзими таркиби ионњои хун. Гурдањо дар нигоњдории ѓуншавии ионњои 
натрий, калсий, калий ва хлор дар хун наќши мухим мебозанд.  

Наќши гурдањо дар танзими мувозинаи атсиду алкал (рН). рН - и хунро нигоњ доштани 
гурдањо бо ѐрии механизмњои зерин ба амал меояд:  
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1) Аз њисоби танзими љаббиши дубораи бикарбонати натрий, њангоми атсидоз самаранокии 
љаббиши дубораи бикарбонати натрий зиѐд мешавад, њангоми алкалоз бошад, кам мегардад. 
Њангоми атсидоз ионњои гидрогени зиѐдатї бо њуљайрањои эпителиалии каналчањо фаро гирифта 
мешаванд ва дар равзанаи найча тарашшуњ меѐбанд, ки вай иони натрийро аз бикарбонат танг 
карда бароварда, онро ба кислотаи ангидради карбон табдил медињад. Бо таъсири карбоангидраза 
(дар ќисмати апикалии њуљайраи эпителиали мавќеъ мегирад) ангидриди карбон ба об ва гази 
карбонат таљзия мешавад. Гази карбонат ба даруни њучайра дохил мешавад, ки бо таъсири 
карбогидраза ба ангидриди карбон табдил меѐбад. Вай ба иони њидроген ва аниони НС03 људо 
мешавад. Иони гидроген аз њуљайра ба равзанаи найча мегузарад ва аз сари нав натрийро аз 
бикарбонат танг карда мебарорад. Ба њамин тариќ, тарашшуњи њидроген ба ивази натрий дар 
нињояти кор ба он оварда мерасонад, ки тамоми бикарбонат аз пешоби нахустин ба хун мегузарад, 
ионњои њидрогени зиѐдатї бошад, ба пешоб мебарояд;  

2) ихрољи ионњои гидроген бо ѐрии буфери фосфатї, ионњои тарашшуњии гидроген дар 
равзанаи каналчањо дар ин маврид бо фосфатњо (Na2HPО4) алоќаманд мешавад ва аз онњо натрийро 
танг карда бароварда ба Na2Н2Р04 табдил меѐбад, ки гурдањоро тарк намуда, ионњои гидрогени 
зиѐдатиро хориљ менамояд: 3) аз њисоби раванди аммониогенез - њангоми пастшавии рН - и пешоб 
аз 5 ва камтар харобшавии буфери фосфатї ба амал меояд ва дар њуљайрањои найчањо синтези 
аммиак дар натиљаи дезаминатсияи аминокислотањо (глутаминї) оѓоз меѐбад. Аммиак иони 
њидрогенро аз хун ба даст оварда ба аммонний табдил меѐбад ва дар суфраи найча тарашшуњ ѐфта, 
натрийро аз натрии хлордор танг карда мебарорад. Дар ин њолат NH4CI3 њосил мешавад, ки бо 
пешоб хориљ мегардад. Натрии озодшуда дубора ба хун љаббида мешавад ва бо аниони НС03 
пайваст шуда, ѓунљоиши буферии бикарбонатро пурра мекунад. 
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Калидвожањо: аломатњо, гурда, санг, усул, Тољикистон, бемор, дору, табобат, пешгирї, 

нишонањо ва ѓайра. 
 

Аннотация 
 

АНАТОМИЧЕСКОЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧЕК 
 

В статье указывается, что заболевания камней в почках и мочевыводящих путей - то есть 
образование камней в почках и других отделах мочевыводящих путей в результате нарушения 
обмена веществ. Заболевание чаще всего обостряется вышеперечисленными факторами 
(нарушение обмена веществ в организме человека). Камни могут образовываться в любом 
отделе почек и мочевыводящих путей, независимо от возраста и характера. С химической точки 
зрения камни можно разделить на ураты, фосфаты, оксалаты и другие камни: цистин, ксантин, 
холестерин и прутиний. Основная причина - нарушение обмена веществ в организме человека, 
особенно водно-солевого обмена и химического состава крови. Кроме того, образование 
камней в мочевыводящих путях может зависеть от следующих факторов: Hered; хронические 
заболевания пищеварительной системы (гастрит) и язва желудка; заболевания желез внутренней 
секреции; различные заболевания почек и других мочевыводящих органов - пиелонефрит, 
простатит, цистит, нефроптоз и др.; 

Ключевые слова: симптомы, почка, камень, метод, Таджикистан, пациент, медицина, 
лечение, профилактика, симптомы и так далее. 
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Аnnotation 

 
DISEASES OF THE KIDNEYS AND URINARY TRACT (URELINE DISEASE) 

 
The article indicates that diseases of kidney stones and urinary tract - that is, the formation of 

stones in the kidneys and other parts of the urinary tract as a result of metabolic disorders. The disease 
is most often exacerbated by the above factors (metabolic disorders in the human body). Stones can 
form in any part of the kidneys and urinary tract, regardless of age and nature. From a chemical point 
of view, stones can be divided into urates, phosphates, oxalates, and other stones: cystine, xanthine, 
cholesterol, and prutinium. The main reason is metabolic disorders in the human body, especially 
water-salt metabolism and the chemical composition of the blood. In addition, the formation of stones 
in the urinary tract can be influenced by the following factors: Hered; Chronic diseases of the digestive 
system (gastritis) and stomach ulcers; Diseases of the endocrine glands; Various diseases of the kidneys 
and other urinary organs - pyelonephritis, prostatitis, cystitis, nephroptosis and etc. 

Keywords: symptoms, kidney, stone, method, Tajikistan, patient, medicine, treatment, prevention, 
symptoms and so on. 
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Ќурбонов Њасан Мухторович, 
магистранти соли дуюми факултети биология 

 

НОН ВА МАҲСУЛОТИ АЗ НОН ТАЙЁРКАРДАШУДА 
 

Нон ғизои басо муҳим дар дастархони ҳар хонаводаи тоҷик ба ҳисоб меравад. Агар ба 
хонадони тоҷик меҳмон биѐяд, баъди густурдани дастархон аввалин маводе, ки ба он гузошта 
мешавад, нон аст. 

Имрӯз ба ҳар сари аҳоли 400-420 г нон рост меояд, ки чоряки инро нони сиѐҳ ва 
боимондаашро нони сафед ташкил медиҳад [7]. 

Аҳолии кураи Замин дар ҳар дақиқа 25 млн. дона нон истеъмол менамояд. Тоҷикон нонро 
ба миқдори зиѐд истеъмол менамоянд. 

Нон дар тӯли ҳазорсолаҳо яке аз ғизои муҳими инсон ба ҳисоб меравад. Олимон бар он 
ақидаанд, ки аввалин нон 15 ҳазор сол пеш пухта шудааст. Дар осорхонаи Сюрих як будкаи 
ноне гузошта шудааст, ки онро қаъри кӯли хушкшуда пайдо кардаанд, ки 6000 сол пеш пухта 
шудааст. 

Нон аз орди дурушт тайѐр кардашуда миқдори зиѐди маводҳои ғизоиро дар бар мегирад. 
Аз ҷумла миқдори сафедаи таркиби нони зағора 5,5% ва нони гандуми 76-8,4% мебошад. 
Маводҳои асосии таркиби нон карбогидридҳо мебошад, аз ҷумла полисахаридҳо ва оҳар. 

Оҳари таркиби нон манбаи асосии таъмин кардани буния бо неру мебошад. 
Аммо, на ҳамаи одамон дар бунияи худ ферментҳоро барои ҳазм намудани қандҳои 

раффиноза ва стахиоза доранд, ки аз онҳо нони ҷавдор зи ѐд аст. Аз ин лиҳоз истеъмоли чунин 
нон дар одамон зиѐдшавии бод ва дамиши шикамро ба амал меоранд. 

Дар таркиби нон аз ҷумла нони сиѐҳ миқдори зиѐди нахҳо ва ғозҳои ғизоӣ маҳфуз аст, ки 
онҳо дар дастгоҳи ҳозима ниҳоят кам ҳазм мешаванд, вале дар ҷараѐни ҳазми ғизо онҳо нақши 
муҳимро иҷро мекунанд. Нахҳои ғизоӣ ҳаракати рӯдаҳо ӯ (престалтика) ва модторикаи онро 
беҳтар карда ба вортидшавию гузаштани босуръати он тавассути дастгоҳи ҳозима мусоидат 
мекунад. 

Дар таркиби нон инчунин чарбуҳо низ мавҷуданд, ки миқдори онҳо 1,0-1,3% т мебошад, 
ки аз онҳо 50% кислотаҳои Я (ПНЖК) маҷмӯи кислотаҳои носери чарбуи (МКНЧ) аст [10]. 

Ғайр аз ин, дар таркиби нон миқдори зиѐди витаминҳои гурӯҳи В муайян кардашудааст. 
Бояд дар хотир нигоҳ дошт, ки манбаи асосии витаминҳои ин гурӯҳ пӯсти гандум аст. Ва навъи 
орде, ки аз он нон пухта мешавад ҳар қадар паст бошад, миқдори витаминҳо дар он нон ҳамон 
қадар зиѐд мешавад. Масалан, дар нони гандуми аз орди дурушт пухташуда миқдори витамини 
В1 0,27 мг%, нони орди навъи 2 ” 0,23 мг%, орди навъи 1-0,15 мг%, орди навъи аъло 0,11 мг%; 
Витамини В2 -0,13 мш%, 0,11 мг%, 0,08 мг%, 0,06 мг%; витамини РР-4,20 мг%, 3,10 мн%, 1, 51 
мг%, 0,92 мг% аст.  

Аз нишондиҳандаҳои боло бармеояд, ки агар одам 500 грамм нони орди навъи дуюм 
истеъмол намояд, пас ӯ 65-68% талаботи бунияашро бо витамини В1, 28% бо В2 ва 82% бо 
витамини РР таъмин мекунад. 

Нон инчунин манбаи муҳими таъмин намудани бунияи инсон бо унсурҳо мебошад. Дар 
таркиби нон миқдори руҳ -0,7-1,4 мн%, манган ”то 1,8иг%; оҳан -1,7-3,6мг%; магний -25-60 мг%; 
калсий -20-25 мг%; фосфор -110-170 мг%; калий 120-200 мг%-ро ташкил медиҳад [11]. 

Бояд тазаккур диҳем, оҳану фосфори таркиби нон бинобар дар таркибаш мавҷуд будани 
миқдори зиѐди кислотаи фитин дар буния ниҳоят суст аз худ карда мешавад. 

Дар инҷо низ бояд дар хотир дошт, миқдори асосии унсурҳо дар таркиби пӯсти донаи 
гандум ҷойгир шудаанд ва ҳар қадаре ки орди навъи баланд бошад, миқдори онҳо дар таркиби 
он ҳамон қадар кам мешавад. 

Дар замони Шуравї дар истеҳсолот барои бемории ҷигар, рӯда, талхадон, меъдаву рӯда, 
диабети қанд нонҳои парҳези истеҳсол карда мешуданд. Масалан, нони сафеддори гандум ва 
сафедадори сабус барои беморони диабети қанд, нони лайситиндор ва нони сабӯс барои 
беморони мубталои атеросклероз ва вайронншавии мубодилаи холестерин пешгирӣ намудани 
санги талхадон, кулчахои ширӣ барои занҳои ҳомила ва ғайра. 

Гандум. Маҳсулотест, ки аз он пурқиматтарин ғизои инсон ” нон ба даст меояд. Гандум 
яке аз маҳсулоти муҳиму паҳншудаи кишоварзӣ рӯи Замин ба ҳисоб меравад. Ҳар сол тахминан 
450 млн тонна гандум истеҳсол карда мешавад ва 2/3 ҳиссаи аҳолии кураи Замин нони 



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-172- 

гандумиро ҳамчун ғизои асосӣ истеъмол мекунанд. 100 гр нони гандум то 255 ккал неру ҳосил 
мекунанд, 100 макарони аз орди гандум истеҳсол карда шуда бошад, то 358 ккал неру ҳосил 
мекунанд [7].  

Дар таркиби дона гандум то 20% сафеда, 63-74% оҳар, 2% равған, 2% ғози ғизоӣ мавҷуд 
аст. Буния то 90% сафедаи таркиби онро аз худ мекунанд. 

Аз гандум инчунин спирт, оҳар ва декстрин низ истеҳсол мекунанд. Масоҳати заминҳои 
кишти гандум дар дунѐ зиѐда аз 232 млн гектар мебошанд. ва ҳосилнокии он ба ҳисоби миѐна 
2,31 т/га-ро ташкил медиҳад. 

Ярмаҳо ва моҳияти ғизоии онҳо. Ҷуворимакка- аз маҳсулоти муҳими ғизоӣ ба ҳисоб 
меравад. Ҷуворимакка растании яксола буда дарозиаш ба 6 метр мерасад. Ватани эҳтимолии ин 
зироат Амрикои Марказӣ (Гватемала ва Мексика). Дар ин минтақа 5000 сол пеш аз милод 
ҷуворимакка кишт мекарданд. Дар Аврупо охири асри ХV анитараш соли 1492 баъд аз 
расидани номаи Христафор Калумб оид ба ҷуворимакка огоҳӣ пайдо кард. Аз Амрико онҳоро 
ба Испания, Италия, Фаронса оварданд. Португалиҳо бошанд, онро ба Ҳиндустон ва Чин 
фиристодан. Сипас ин зироат таввасутти Ироқу Туркия аввал ба Қафқоз ва баъд ба Осиѐи 
Марказӣ дигар минтақаҳо паҳн гардид. 

Дар рӯи Замин майдонҳои ҷуворимакка зиѐда аз 132 млн га-ро ишғол мекунанд. Итъаи 
Амрико 50 млн га, 25% миқдори умумии киштӣ ин зироатро фаро мегирад. Онро инчуни дар 
мамолики Аврупо, Чин, Ҳиндустон, афқоз, Осиѐи Марказӣ аз қумла дар Тоҷикистон низ кишт 
мекунанд. 

Дар таркиби донаҳои ҷуворимакка 10,5% сафеда, 6,5% равған, 67% карбогидрадҳо, 2,5% 
газҳои ғизоӣ 14,5% об ва миқдорт кофии витаминҳо унсурҳо аз ҷумла: витамини В1, В2, В6, Е, 
К, кислотаи никотин, биотин ва унсурҳои калий, малсий, магний, оҳан, мис, руҳ, арзиз, йод ва 
ғайра мавҷуд аст [9]. 100 грам донаи ҷуворимакка 338 ккал неру ҷудо мекунад. Ҷуворимакка 
ҳамчун маҳсулоти ғизоӣ дар саноати хӯрокворӣ ва нонпазӣ истифода мешавад. Аз он равғани 
рустанӣ, орди ҷуворимакка, хафи ҷуворимакка, консерваҳои донаҳои ҷуворимакка, спирти 
ҷуворимакка, оҳар ва ғайра истеҳсол дар рӯзгор онро ҷӯшонида истеъмол мекунанд. Барги поя 
ва донаҳои майдакардашудаи онро ҳамчун ғизои чорво ва паранда истифода мебаранд. 

Шолӣ. Яке аз қадимтарин растаниҳои ғизоӣ ба ҳисоб меравад. Ватани шолӣ Ҳиндустон, 
Ветнам, Бирма буда, онро дар Ҷанубу Шари Осиѐ 4-5 ҳазор сол пеш кишт мекарданд. Дар Миср 
ва Испания аз асри VIII кишти он ба Осиѐи Марказӣ ва Ҷумҳуриҳои назди қафоз ва Ирон аз 
Панҷоб оварда шудааст. 

Биринҷи шолӣ барои 50% аҳолии кураи Замин, аз умла Чин, Ҳиндустон, Ҷопон, Куриѐ, 
Ветнам ва Осиѐи Марказӣ ғизоӣ асосӣ ба ҳисоб меравад. 

Шолиро дар 60 давлати дунѐ дар майдони 145 млгн га (1986) кишт мекунанд. Онро асосан 
дар фасли тирамоҳ ба чуқурии 23-27 см кишт мекунанд. Баҳор онро аз нав ба чуқурии 18-23 см, 
такроран кишт карда, 5-7 рӯз пеш аз кишт намудан аз нав ба чуқурии 12-14 см мегузоранд. 
Майдонҳои кишти шолӣ майдонҳои пуробро мемонанд. Пеш аз кишти шолӣ замини онро бо 
ѐрии катокҳо шибба мекунанд. 

Пеш аз кишти шолӣ онро аз тозакунакҳо гузаронида, дар маҳсулоти сернокислий 
аммонии 5-10% мешӯянд ва 5-8 рӯз дар офтоб гарм карда, 2-3 шабонарӯз дар оби гарм (25-30С0) 
нигоҳ медоранд. Вақте донаҳои шолӣ варам карданд онҳоро кишт мекунанд 

Барои истеҳсоли як тонна шоли 24 кг озат, 12,4 кг фосфор ва 30 кг калий сарф мешавад. 
Барои гирифтани ҳосили хуб кунораи пахтаро низ чун пору истифода мебаранд, ки он ҳосилро 
то 50% афзун мекунад. Биринҷ яке аз маҳсулоти ғизоӣ буда, бунияи инсонро бо маводҳои 
ғизоии зарур таъмин менамояд. 

 
Моҳияти ғизоии шӯлаи биринҷ (дар 100 г шӯла) 
 

Маводҳои ғизоӣ Шӯлаи биринҷи беоб Шӯлаи биринҷи обдор 

Сафеда, г 
Равған, г 
Карбогидрадҳо, г 
Калсий, мг 
Магний, мг 

2,5 
0,2 
26,8 
16 
10 

2,4 
0,2 
24,9 
6 
8 
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Нахӯд яке аз маҳсулоти муҳими ғизоӣ ба рустании яксолаи ғизоӣ буда, ба оилаи лубѐгиҳо 
мансуб аст. Ватанаш Ҳиндустон, Афғонистон ва эҳтимол Тоҷикистон низ мебошад. 

Дар таркиби нахӯди сабз 80% об, 13,3% сафеда, карбогидрид, 0,34 мг% витамини В1. 0,19 
мг В2, 2 мг РР, 4,5 мг витамини С, 4 мг каротиноидҳо, 238 мг% калий, 122мг% фосфор ва дигар 
маводҳои зарури мавҷуд аст. 

Таркиби нахӯди расида бошад, 14% об, 53,5% карбогидридҳо, 23% сафеда, 1,2 равған, 0,01 
мг β-каротиноидҳо, 0,9 мг витамини В1, 0,18 мг В2, 2,37 мг витамини РР, 731 мг% калий, 89 мг% 
калсий, 88 мг% магний, 22 мг% фосфор ва 7 мг оҳан дорад. 100 г донаи нахӯд дорои 336 
калорияя неру мебошад [11].  

Дар нахӯди сабз ҳаргуна витаминшо ва унсурҳо зиѐд буда, истеъмоли он барои 
камиштиҳоӣ, камнеруӣ, камхунӣ фоидаи калон дорад. Истеъмоли ғизоӣ нахӯддор ҳангоми 
бемориҳои дил, диабети қанд атеросклероз ва санги гурдаву масона манфиатбахш аст. 

Нахӯди расида наз аз аҳамият холӣ нест, онро ҳамчун маҳсулоти пурқимати ғизоӣ дар 
ғизоҳои гуногун ҳамчун манбаи сафедаҳо ва унсурҳо, аз ҷумла дар оши палав, нахӯдшӯрбо, 
шӯлаи нахӯддор, далда, нахӯдбирѐн, нахӯдшӯрак ва дар тайѐр намудани гандумбирѐн истифода 
мебаранд. 

Истеъмоли ғизоҳои нахӯддор дар мавқеъи илтиҳоби мазмуни ихтилоҷноки рӯдаҳо, 
илтиҳоби ғадуди зермеъда, ароҳати рӯдаю меъда тавсия карда намешавад, зеро, ки он 
ихтилоҷро афзуда ҷамъшавии бодро дар шикам зиѐд мекунад. 

Лӯбиѐ. Дар ҷануб ва ҷанубу шарқии Осиѐ тарибан 6000 сол пеш маълум буд. Аз 
қадимулайѐм онро дар мамлакатҳои ҷанубу марказии Амрико парвариш мекунанд. Дар охири 
асри XVI онро ба Аврупо оварданд. Майдони умумии кишти лубиѐ 22 млн га мебошад. Дар 
дунѐ аз ҳар гектар кишти зироати лӯбиѐ ба ҳисоби миѐна 0,65 тонна лӯбиѐ ба даст оварда 
мешавад. 

Дар таркиби лӯбиѐ 14% об, 21-30% сафеда. 2 г равған, 50-60 карбогидрид, 43,4 г оҳар, 3,9 г 
ғози ғизоӣ, 0,5 мг витамини В1, 0,18 мг витамини В2, 2,16 мг витамини РР, натрий, калий, 
калсий, магний, руҳ, йод ва онҳо ошкор карда шудаанд. Таносуби намакҳои натрий ва калии 
таркиби лӯбиѐ ба хориҷшавии моеи буния мадад мекунад, ки ин кор дилу рагҳои хунгардро ба 
танзим меорад. 

 
Адабиѐт: 

1. Абўали ибни Сино. Қонун-фит-тиб 1. ” Душанбе, 1989. 
2. Абўали ибни Сино. Осори мунтахаб. Љ. 2. ” Душанбе: Ирфон, 1983. ” 560 с. 
3. Абўмансури Муваффаќ. Гиѐҳнома. ” Душанбе: Ирфон, 1989. ” 192 с. 
4. Азонзод Ҳ. А. Рустаниҳои шифоӣ. ” Душанбе: Адиб, 1995. ” 300 с. 

5. Азонзод Ҳ., Абдулло С., Хоҷа М. Сад гиѐҳи шифобахш. ” Душанбе: Ориѐно, 1992. ” 148 с. 
6. Азонзода Ҳ., Абдулло С. Давои ҳазору як дард. ” Душанбе: Адиб, 1985. ” 188 с.  
7. Михайлов В., Палько А. Выбираем здоровье! - 2-е изд. ” М.: Молодая гвардия, 1987. 
8. Васильев В. Н. Утомление и восстановление сил. ” М., 1994. 
9. Как быть здоровым. ” М.: Медицина, 1990.  
10. Книга о здоровье: Сборник // Сост.: Махотин Ю. В., Карева О. В., Лосева Т. Н. Под. Ред. Лисицына 

Ю. П. ” М.: Медицина, 1988. 
11. Куценко Г. И., Новиков Ю. В. Книга о здоровом образе жизни. ” М.; Спб.: Нева, 2003. 

 

Калидвожањо: нон, ғизо, хӯрок, саломатӣ, пиѐз, бодиринг, картошка, ҳаѐт ва ѓайра. 
 

 
Аннотация 

 
ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
В данной статье рассматривается роль и значеные хлеба и хлебобулочных изделий в пищи. 

Хлеб на протяжении тысячелетий считается одним из самых важных продуктов для человека. 
Ученые считают, что первый хлеб был приготовлен 15 тысяч лет назад. В Музее Цюриха есть 
броня, который нашел его на дне сушеного озера, приготовленного 6000 лет назад. Хлеб из 
муки грубого помола содержит большое количество питательных веществ. В том числе 
количество белка молочной железы составляет 5,5%, а хлеб пшеницы-76-8, 4%. Основным 
материалом в составе является углеводный хлеб, в том числе полисахариды и крахмал. 
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Ключевые слова: хлеб, еда, еда, здоровье, лук, огурцы, картофель, работа, жизнь и другие. 

 
 

Annotation 
 

BREAD AND BAKERY PRODUCTS 
 

This article discusses the role and significance of bread and bakery products. Bread has been 
considered one of the most important products for humans for thousands of years. Scientists believe 
that the first bread was made 15 thousand years ago. The Zurich Museum has an armor that found it 
at the bottom of a dried lake cooked 6000 years ago. Bread made from coarse flour contains a large 
amount of nutrients. Including the amount of breast protein is 5.5%, and wheat bread is 76-8.4%. The 
main material in the composition is carbohydrate bread, including polysaccharides and starch. 

 
Keywords: bread, food, food, health, onions, cucumbers, potatoes, work, life and others. 
 
Маълумот дар бораи муаллиф: Ќурбонов Њасан Мухторович, магистранти соли дуюми 

факултети биологияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, бо ихтисоси биология 1-020401. Суроѓа: ш. 
Душанбе, н. Сино, 102 мкр. , хонаи №70, ҳуҷраи №6. Тел.: +992 935802505 

Роњбари илмї: н.и.п., муаллими калон Бобоева З. 
 
Сведения об авторе: Курбонов Хасан Мухторович, магистрант второго курса 

биологического факультета Таджикского государственного университета им. Садриддина 
Айни, по специальности биология 1-020401. Адрес: Душанбе, р. Сино, 102 мкр. дом №70, 
квартира 6. Телефон: +992 935802505 

 
Научный руководитель: к.п.н., старший преподаватель Бобоева З. 
 
About the author: Khasan Mukhtorovich Kurbonov, 2nd year Master of Biology, Faculty of 

Biology, Tajik State University. Sadriddin Aini, specializing in biology 1-020401. Address: Dushanbe, 
p. Sino 102 md. Trap no. 70, house no. 6. Phone: +992 935802505 

 
Scientific adviser: C. of P. S., senior lecturer Boboeva Z. 



_________________________________________________________________________________________№ 2 (55) 
 

-175- 

Ќурбонов Њасан Мухторович, 
магистранти соли дуюми факултети биология 

 
ЃИЗОИ СОЛИМ - ЊАЁТИ СОЛИМ 

 
Яке аз омилҳои асосии афзоишѐбӣ ва солимии кӯдакон ва калонсолон ин истеъмоли ғизои 

бехавфу хушсифат мебошад. Ғизои босифат гуфта таъомеро меноманд, ки аз рӯи миқдор кофӣ 
буда, сарфи энергетикии организмро (бунияро) пушонида тавонад. Таркиби ғизо бояд бо 
миқдори кофии моддаҳои ғизої, витаминҳо, намакҳои минералӣ ва об таъмин буда, ба 
талаботи физиологии ҳар синну сол мувофиқат кунад ва дар он таносиби дурусти моддаҳо 
фароҳам бошад [2].  

Ғизои оқилона ва самарабахш бо ташкили дурусти реҷаи қабули хӯрок барои синну соли 
гуногун ва дуруст тақсим кардани хӯрок дар тӯли рӯз аҳамияти хосе дорад. Сифати таъомњои 
тайѐркарда шуда, ороиши таъом, маззаи он барои дуруст истифодаи ғизо аҳамияти калон 
дорад. 

Татқиқотҳои даҳсолаҳои охир аз он далолат медиҳанд, ки ташкили нодурусти ғизо, ки ҳам 
сифатан ва ҳам миқдоран ба меъѐри физиологӣ чавобгӯй нест, ба пайдо шудан ва афзоиши 
бемориҳои вазнини ғизои мусоидат мекунад. Хусусан ғизое, ки ҷавобгӯи меъѐрҳо набошад, ба 
афзоиши ҷисмонию фикрии кӯдакон ва дуруст ташаккулѐбии системаи устухону мушакҳо ва 
системаи асаби онҳо таъсири манфӣ мерасонад. 

Барои афзоиш ва фаъолияти пурсамари бунияи одам, таъмини энергия, мувозинати 
мубодилаи дохили он, нақши маводҳои ғизои ниҳоят муҳиманд ва аз ин лиҳоз донистани 
таркиби кимиѐии маҳсулотҳои ғизої барои инсон ниҳоят зарур мебошад. Чунки маводањои 
ғизої аз ҷумла сафедаҳо, равғанҳо (чарбҳо), карбогидрадҳо, унсурҳо, витаминҳо ва дигар 
маводҳои таркиби онхо дар афзоиш, мубодилаи маводҳои дохили буния ва дигар просессҳои 
дохили он иштирок менамоянд. Бояд тазаккур диҳем, ки ҳаѐти инсон ба мубодилаи моддаҳо 
вобастагии зич дорад. Мубодилаи моддаҳо процесси мураккабест, ки дар натиҷаи он маводњои 
кимиѐви ба маводњои барои буния зарур мубаддал шуда афзоиши беҳдошт ва фаъолияти онро 
мунтаззам нигоҳ медоранд. 

Ва тавассути онхо ба буния миқдори муайяни энергия, ки барои фаъолияташ зарур аст, 
ҳосил шуда, синтези пайвастагињои гуногуни кимиѐвиро, ки барои сохтори буния лозиманд 
таъмин месозанд. 

Аз ин лиҳоз мубодилаи моддаҳо комплекси биокимиѐвӣ ва энергетикие мебошад, ки дар 
аз худкунии маводњои ғизої барои буния ниҳоят зарур ва конеъ сохтани он бо маводҳои 
пластикию энергетикӣ мусоидат мекунад. 

Маводҳои ғизои сафеда, чарбу, карбогидридҳо ва дигар маводҳои ғизоӣ дар дастгоҳи 
ҳозима тавассути просессњои дохилӣ ва пайваста ба ғизои молекулаҳояшон хурд тақсим шуда аз 
он ҷо ба хун ва бофтаҳо ворид мешаванд [4]. 

Мубодилаи моддаҳо бо мубодилаи энергия дар буния сахт алоқамандї доранд. Бунияи 
зинда танҳо дар њолати доимо ба он воридшавии энергия метавонад фаъолият намояд. Аз ин 
лиҳоз истеъмоли ғизо, ки асоси ҳосилшаваии энергия мебошад, барои инсон нињоят зарур аст. 
Дар баробари ин барои таъмини он бо энергияи зарурӣ, бояд таркиби ғизо аз маводҳои муҳими 
ҳаѐти: сафедањо, чарбҳо, карбогидрадҳо ва дигар маводҳои лозима бой бошанд, ки мо онҳоро 
бо мисоли нақши сафедаҳо барои солимии инсон дида мебароем. 

Сафедаҳо дар буния асосан накши сохтори (пластики)-ро ба ўҳда дошта маводи асосии 
сохтмонии ҳучайраю бофтаҳо ба ҳисоб мераванд. Ғайр аз ин онҳо дар фаъолият ва синтези 
ферментҳо ва гормонҳо иштирок намуда кори онҳоро ба танзим меоранд. Онҳо дар кашондани 
гемоглобин ва миоглобин иштирок мекунанд, нақши ҳимоятгариро ба ҷо меоранд яъне дар 
синтези иммуноглобулинҳо ва интерферон иштирок мекунанд. Онҳо асоси ҳаѐтии мембранаи 
ҳуљайрањоро ташкил мекунанд. Сафедаҳо таносуби об ва муҳити рН-и онро нигох медоранд. 

Бояд тазакур дод, ки сафедаҳо мисли карбогидраду чарбҳо дар буния захира намешаванд. 
Танҳо як миқдор сафедањои таркиби хуноба дар ҷигар њамчун маводи эњтиѐти захира мешаванд, 
ки ҳангоми хунравињои гуногун истифода мешаванд. 

Ғайр аз ин ивазшавии доимии бофтаҳо, ҳучайрањо, ҳосилшавии ферментҳо, ҳормонҳо бе 
иштироки сафедаҳо номумкин аст. Агар сафедаҳо бо ѓизо ба буния ворид нашаванд пас буния 



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-176- 

маљбур аст, ки сафедаи узвњо ва бофтањои дигари бунияро истифода кунад. Аз ин лиҳоз 
воридшавии доимии сафеда бо ғизо барои инсон нињоят зарур аст.  

Суръати ивазшавии сафедаҳо дар бунияи одам 80 рўз, сафедаи таркиби хуноба ва ҷигар 10 
ва сафедаи мушакҳо 180 рўзро ташкил мекунад. 

Миќдори умумии сафеда дар бунияи одами солим 14 кг-ро дар бар мегирад. Аз ин лиҳоз 
истеъмоли миқдори барои буния зарур ва сифатан баланди сафеда барои кору фаъолияти 
фикрию љисмонии инсон наќши басо муњимро ба љо меоранд. Қобили тазакур аст, ки миқдори 
сафедаҳо дар буния нисбат ба карбогидрадњову чарбњо ба кулли фарќ мекунанд, яъне агар дар 
буния миқдори муайяни чарбњою карбогидрадҳо ҳамчун манбаи эхтиѐти нигоҳ дошта шаванд 
ва онҳо ҷои холи шудаи якдигарро пур карда тавонанд пас инсон сафедаро танњо тавассути ѓизо 
мегирад. 

Истеъмоли аз меъѐр ками сафедаҳо боиси сарф шудани сафедаҳои узвњои дохила аз ҷумла 
ҷигар, хуноба, бофтаҳо ва ғайра мегардад ва амнокислотаҳои бо ин роҳ ҳосил шуда барои 
синтези ферментҳо, ҳормонҳо ва дигар маводњои њаѐтан муњим сарф мешаванд, ки он ба 
саломатии инсон зарари љидди мерасонад. 

Норасоии сафедаҳо ба фаъолияти ҳамаи воҳидҳои буния таъсири манфии худро 
мерасонад аз ҷумла: 

1. Мубодилаи ферментҳо вайрон мешавад. 2.Синтези њормонҳо коста мегардад. 3. 
Муқовимати буния суст мешавад. 4. Ҷараѐни хунофариниш вайрон мешавад. 5. Фаъолияти 
ҷигару гурдаҳо суст шуда, онҳоро чарб зер мекунад. 6. Фаъолияти рефлексҳои шарти суст 
мешавад. 7. Ба мубодила ва синтези унсурҳою, витаминҳо таъсири манфи мерасонад (хусусан ба 
витамини РР). 

Бояд тазакур диҳем, ки сафедаҳо аз молекулаҳои полимерї иборат буда дар таркиби онњо 
зиѐда аз 80 аминокислотаҳои гуногун мављуданд, аз ин миќдор 20-тои онњо барои инсон нињоят 
заруранд, ки онњо асоси арзиши ҳаѐти сафедаро муайян намуда фаъолияти пурсамари бунияро 
таъмин месозанд.  

Аминокислотаҳо ба ду гуруҳ чудо мешаванд: 1- аминокислотаҳои ивазшаванда, ки адади 
онхо 12 ва ” 8 аминокислотаро ташкил медињанд. Аминокислотаҳои ивазнашаванда барои 
буния наќши нињоят муҳимро ба ҷо меоранд, чун ки агар аминокислотаҳои ивазшавандаро 
буния њангоми норасоии онњо синтез карда тавонад пас аминокислотаҳои ивазнашавандаро 
буния танњо тавассути истеъмоли ѓизо гирифта метавонад. 

Аминокислотаҳои ивазнашаванда ва миқдори оптималии онҳо барои бунияи одами 
калонсол ( мардҳо) дар як гр. сафеда чунин аст (мг) [4]. 

Бояд дар хотир дошт, ки 1.Триптофан ” 10мг; 2. Фенилалаин.- тирозин- 60мг; 3. 
Метионин.-цистин-35мг; 4. Изолейцин- 40мг; 5. Лейцин - 70мг; 6. Лизин - 55мг; 7. Валин - 50; 8. 
Треонин - 40мг (љамъ: 360 мг) агар дар ғизо акалан як аминокислотаи ивазнашаванда нарасад, 
пас аминокислотањои боќимонда аз фаъолият бозмемонанд. Бояд тазакур дод, ки ҳангоми 
истеъмоли оқилонаи ғизо ба таносуби аминокислотаҳои ивазнашаванда дар он бояд диққати 
махсус зоҳир намуд.  

Норасоии аминокислотаҳо дар ғизо боиси сустшавии қадкашии кудакон ва сарзадани 
бемориҳои гуногун мегарданд. Аз ин лињоз сафедаҳое, ки таркибашон аз аминокислотаҳои 
ивазнашаванда пурра аст, онњоро сафедаи асил меноманд. Дар таркиби сафедаҳои рустани ҳамеша 
як ѐ ду аминокислота намерасад. Мисол: сафедаи гандуми танҳо нисфи аминокислотаи лизинро 
дораду халос, сафедаи картошка бошад аз се як ҳиссаи метионинро дар бар мегирад. Ғайр аз ин аз 
худкунии сафедаи рустани нисбати сафеди ҳайвонот суст ҷараѐн мегирад. Мисол: сафедаи тухму 
шир 96%, моњї ва гушт ”95%, сафедаи нони аз орди навъи якум ва дуюм пухта шуда 85%, сафедаи 
сабзавотњо-80% ва картошкаю лубиѐгињоро буния то 70% ҳазму аз худ мекунад. Сабагори суст 
ҳазму ҷаббидашавии сафедаи рустанї дар таркиби онҳо ба миқдори зиѐд мављуд будани ғизо ва 
нахҳои ғизои вобастагии зич дорад. Бояд тазакур дод, ки ин ҳолат боиси ба ҷаббидашавии дигар 
маводҳо (чарбу, карбогидрадҳо, витаминҳо ва унсурҳо) оварда мерасонад. 

Барои бартараф намудани чунин дисбаланс истеъмоли ғизоҳои ширї, гуштї ва рустанигї 
дар омехтаги айни муддаост. Мисол; ширу-зироатҳо аз љумла ширу-биринҷ, ширу-макарон, 
ширу-каду, ширу-марҷумак ва таъомњои омехтаи карамшурбои гуштин, шурбо, мастоба, оши 
палав, мурғшурбо, моҳишурбо, тушбера, ва ѓайра. 

Дар байни маҳсулотҳои ғизои моҳї яке аз манбаҳои хуби сафеда ва аминокислотаҳои 
ивазнашаванда ба њисоб меравад. Аз љумла миқдори аминокислотаи лизини моҳї аз лизини 
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таркиби сафедаи тухм 2 маротиба ва нон 8 маротиба зиѐдтар аст. Аз ҷумла нақши 
аминокислотаи метионин, дар пешгирии бемории атеросклероз ниҳоят муҳим буда, фаъолияти 
ғадудҳои руи гурдаро ба танзим оварда, дар синтези холин ва адреналин наќши босазо дошта, 
мубодилаи чарбҳою фосфасидҳои љигарро хуб карда, витамини В¹² ва кислотаи фолатро дар 
буния фаъол мекунад. 

Дар як шабонаруз барои одами калонсол 22 г. метионин лозим аст. Академик Покровский 
творогро шохи метионин ва моњиро шохзани метионин гуфтааст, чунки дар 100 г. творог 495 
мг, метионин ва 100 г. мохи 480 мг метионин маҳфуз аст.  

Дар таркиби бофтаю мушакҳо миқдори аминокислотаи цистеин зиѐд аст ва он дар 
љабидашавии оњан дар буния наќши басо муњимро иљро мекунад. Аз љумла бо иштироки ин 
аминокислота шидати процессњои оксидшави дар сафедаю чарбҳо кам шуда муќовимати 
бунияи инсон нисбати таъсири нурњои иони афзуда таъсири манфии доруњо кам мегардад. Ба 
њисоби миѐна 100 грамм моњии пухташуда метавонад бунияи одами калонсолро бо лизин, 
треонин таъмин намояд. Фенилалалин ба фаъолияти ғадуди сипаршакл таъсири мусбат 
мерасонад. Моҳи талаботи фенилалалин ва триптофанро то 20-25% таъмин месозад. Истеъмоли 
200 г. моњи дар як шабонарўз бунияро бо аминокислотаҳои ивазнашаванда таъмин хоҳад 
намуд. 

Аргинин, глицин ва метионин дар синтези креатин, ки тавассути он дар бофтаҳои 
мушакҳо ресинтези АТФ ба аммал меояд иштирок мекунанд. Маълум аст, ки дар бунияи инсон 
ва ҳайвонњо тавасути иштироки бевоситаи креатин, креатинфосфат ҳосил мешавад, ки он дар 
лањзаи зарури гуруҳи фосфатии худро дода ба креатинин табдил меѐбад. Креатин ва креатинин 
ба таркиби қиѐми обии гушт дохил мешаванд. 

Аминокислотаи тирозин оиди ранги муйҳо, пуст, чашм ва ранги сиѐњшакли маҳсулотҳои 
ғизои ҷавобгар аст. Зерро бо иштироки бевоситаи он пигментҳои сиѐҳранг (меланин) синтез 
мешаванд. Бояд як нуқтаро хотиррасон намоем, ки ҳосилшавии меланинҳо дар зери таъсири 
нурҳои ултрабунафш ҳангоми офтобхурии бадан (загар) зиѐд шуда метавонад сабабгори 
сарзадани беморињои саратони пуст гардад. 

Дар адабиѐти мавҷуда такрибан 50 намуди беморињое, ки бо вайроншавии мубодилаи 
аминокислотаҳо вобастагии зич доранд, маълумот оварда шудааст. Шумораи онҳо ба 1 дар 
500000 њазор ањоли рост ояд ҳам, лекин барои муъаян намудани наќши аминокислотаҳои 
ҷудогона дар бунияи инсон наќши муҳимро ба ҷо меорад. 

Дар як шабонарӯз то 70 г. аминокислота таҷзия мешавад, ки дар натиҷаи он 1200 кДҷ нерў 
њосил мешавад, ки он 12% талаботи бунияро бо энергия таъмин месозад. Дар натиҷаи таҷзияи 1 
гр. сафеда 4,0 ккал энергия ҳосил мешавад. Дар як шабонарўз барои одами миѐнсол 70-80 г 
сафеда ва барои кудакони 6-17 сола 60-90 г сафеда лозим аст [3, 5 ва 4].  
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Аннотация 
ЗДОРОВАЯ ДИЕТА - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
В данной статье рассматривается схематическое изображение основополагающих 

принципов здорового питания и можно увидеть, посмотрев на пирамиду питания, 
разработанную зарубежными диетологами и одобренную российскими специалистами. В 
пирамиде питания представлены не конкретные продукты, а пять больших групп продуктов, 
что позволяет разнообразить свой рацион питания и выбирать те продукты, которые вам 
больше нравятся или подходят для вашего образа жизни. Сбалансировать свое питание, 
пользуясь пирамидой питания довольно просто. 

 
Ключевые слова: питания, продукты, здоровью, диет, жизнь. 
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Annotation 

 
HEALTHY DIET - HEALTHY LIFESTYLE 

 
This article discusses the schematic depiction of the fundamental principles of a healthy diet can 

be seen by looking at the food pyramid developed by foreign nutritionists and approved by Russian 
specialists. In the food pyramid are not specific products, but five large groups of products that allow 
you to diversify your diet and choose those foods that you prefer or are suitable for your lifestyle. 
Balance your diet, using the food pyramid is quite simple. 
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ТАҒЙИРЁБИИ МИҚДОРИ БАКТЕРИЯҲО ҲАНГОМИ ДИСБАКТЕРИОЗИ РӮДА 
 

Дар вуҷуди инсон зиѐда аз 500 намуди микроорганизмҳо маскан гирифтаанд ва 
микрофлораи муқаррарї (доим)-и онро ташкил намуда, дар ҳолати эубиоз-яъне дар ҳолати 
мутаносиб нисбат ба якдигар бо организми одам ҳамзистї мекунанд. Микробҳо дар пӯст ва 
узву бофтаҳое, ки бо муҳити атроф алоқаманданд вуҷуд доранд. Ҷойи зист ва инкишофи онҳо 
дар вуҷуди инсон биотоп ном гирифтааст. Хун, бофтаҳои шуш, лимфа, узвҳои дарунї, мағзи 
cap, ҳароммағз ва ғайра микроб надоранд (дар ҳолати меъѐр). Тамоми микроорганизмҳои 
вуҷуди инсон ба чунин гурўҳҳо тақсим мешаванд: 

1. Резиденти (доимї) -и онҳо доимо дар вуҷуди инсон вуҷуд доранд; 
2. Транзиторӣ (муваққатӣ). 
Вуҷуди инсон ва микрофлораи он як системаи экологиро ташкил мекунад. Ҳангоми 

таваллуд шудани кӯдак дар пӯст ва пардаҳои луобии ӯ микробҳои аввалин маскан мегиранд. 
Ҳангоми ғизо гирифтан бо шири модар дар рӯдаи кӯдакони навзод микробҳои зерин - 
лактобатсиллаҳо, бифидобактерияҳо ҷойгир мешаванд. Дар синни 3-4 моҳагї микрофлораи 
кӯдак қариб ба микрофлораи шахси калонсол баробар мешавад. 

Дар зери таҳқиқоти мо 50 нафар одамони синнашон аз 20 то 60- сола қарор доштанд, ки аз 
онҳо 30 нафарашон мард ва 20 нафар зан буд. Ташхис дар асоси таҳқиқи клиникӣ, 
бактериологӣ, биокимиявӣ, ренгенологӣ ва ғайра гузошта шуд. Ҳамаи беморони дар зери 
таҳқиқот қарордоштаро вобаста ба таносуби бактерияҳо ва аломатҳои клиникии беморӣ аз 
рӯйи таснифоти Бандаренко В.М. ба 4 дараҷа ҷудо намудем. 

Чи хеле, ки аз натиҷаҳои (дар расми 1) бар меояд, дар 1 мл фазлаи одамони солим 
бифидобактерияҳо 9,5±0,25х1012л, лактобактерияҳо, 8,5±0,20х1012л, бактероидҳо, 9,3±0,23х1012л 
E-Coli типикӣ бошад, 7,5±0,18х1012л, энетробактерияҳо 4,0±0,12х1012л, стафилококи тиллоранг 
тамоман вуҷуд надорад, замбурӯғҳои авлодӣ кандида 4,0±0,10х1012л ва бактерияҳои 
ғайриферментативӣ 4,3±0,12х1012л”ро ташкил медиҳад.  

 

 
 

Расми 1. Микрофлораи рӯдаи одамони солим. 
1. Бифидобактерияҳо; 2. Лактобактерияҳо; 3. Бактериоидҳо; 4. Е.Coli типикї; 5. 

Энтеробактерияҳо; 6. Стафилококи тиллоранг; 7. Замбурӯғи авлоди кандида; 8. Бактерияҳои 
ғайриферментативї. 

 
Дар беморони дучори дисбактериози дараҷаи якум миқдори бифидобактерияҳо 

7,5±0,16х1012л ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 21% кам гардиданд. Миқдори 
лактобактерияҳо бошад 7,0±0,15х1012л-ро ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 18%-кам 
гардидааст. Миқдори бактериоидҳо бошад 8,0-0,20х1012л, ки нисбати одамони солим 24% кам 
гардидааст [4].  
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Расми 2. Микрофлораи рӯдаи кўдакон њангоми дисбактериози дараљаи 1. 

1. Бифидобактерияҳо; 2. Лактобактерияҳо; 3. Бактериоидҳо; 4. Е.Coli типикї;                              
5. Энтеробактерияҳо; 6. Стафилококи тиллоранг; 7. Замбурӯғи авлоди кандида; 8. Бактерияҳои 
ғайриферментативї. 

 
Миқдори E.Coli типикӣ бошад, дар ин гурӯҳи одамон 6,5±0,11х1012л, нисбати одамони 

солим 14 % кам гардидааст. Миқдори энтеробактерияҳо бошад, дар 1 мл фазла 5,0±0,10х1012л 
ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 25%-зиѐд гардидааст. Стафилококи тиллоранг ба 
гурӯҳи бактерияҳои куррашакл тааллуқ дошта ва ба бактерияҳои бемориангез тааллуқ дорад. 
Дар гурӯҳи бемороне, ки дучори дисбактериози дараҷаи якум мебошанд дар фазлаашон ин 
бактерия ба миқдори 3,0±0,05х1012л расидааст. Миқдори замбурӯғҳои авлоди кандида 
5,0±0,08х1012л-ро дар 1 мл фазла ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 26% зиѐд мебошанд. 
Бактерияҳои ғайриферментативӣ бошад дар ин гурӯҳи санҷидашавандаҳо 5,5±0,06х1012-ро 
ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 37% зиѐд мебошанд.  

Ҳангоми мушоҳидаи ин гурӯҳи одамон мо чунин аломатҳои клиникиро ба монанди 
тағирѐбии иштиҳо, дамиш, тез-тез фазла намудан, нобаробар ранг гирифтани фазла, тез-тез 
мондашавӣ, камқувватӣ мушоҳида намудем. 

 

 
 

Расми 3. Микрофлораи рӯдаи кўдакон њангоми дисбактериози дараљаи 2. 

1. Бифидобактерияҳо; 2. Лактобактерияҳо; 3. Бактериоидҳо; 4. Е.Coli типикї; 5. 
Энтеробактерияҳо; 6. Стафилококи тиллоранг; 7. Замбурӯғи авлоди кандида; 8. Бактерияҳои 
ғайриферментативї. 

 
Натиҷаи таҳқиқоти микробиологӣ фазлаи одамони дучори дараҷаи дуюми дисбактериоз 

нишон дод, ки дар ин гурӯҳи одамон миқдори бифидобактерияҳо 5,5±0,06х1012л ”ро ташкил 
намуд, ки нисбати одамони солим 72%-кам гардидаанд. Миқдори лактобактерия бошад 
5,0±0,05х1012л, ки нисбати одамони солим 70% кам гардидаанд. Миқдори бактериоидҳо дар ин 
гурӯҳи санҷидашаванда 6,0±0,07х1012л, нисбати одамони солим 63% кам гардидаанд. Миқдори 
E.Coli типикӣ бошад дар ин гурӯҳ 5,0±0,06х1012л ”ро ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 
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33% кам гардидааст. Миқдори энтеробактерияҳо бошад 7,0±0,08х1012-ро ташкил намуд, ки 
нисбати одамони солим 75%- зиѐд гардидаанд. Стафилакоки тиллоранг дар ин гурӯҳи беморони 
санҷидашаванда 4,0±0,05х1012л -ро ташкил дод, ки нисбати беморони гурӯҳи якум 33% зиѐдтар 
мебошанд. Миќдори замбурўѓњои дар фазлаи беморони дучори дисбактериози дараљаи 2-юм ба 
њисоби миѐна 6,0±0,20х106 ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 50%-зиѐдтар мебошад, 
миќдори бактерияњои ѓайриферментативї бошад ба њисоби миѐна 6,5±0,21х106 ташкил дод, ки 
нисбати одамони солим % зиѐдтар гардидааст. 

 
Расми 4. Микрофлораи рӯдаи кўдакон њангоми дисбактериози дараљаи 3. 

1. Бифидобактерияҳо; 2. Лактобактерияҳо; 3. Бактериоидҳо; 4. Е.Coli типикї; 5. 
Энтеробактерияҳо; 6. Стафилококи тиллоранг; 7. Замбурӯғи авлоди кандида; 8. Бактерияҳои 
ғайриферментативї. 

 
Дар расми 4 таркиби микрофлораи беморони дучори дисбактериози дараљаи 3-юм дарљ 

гардидааст. Чи хеле, ки аз натиљањои ба даст омада бармеояд, миќдори бифидобактерияњо дар 
фазлаи ин гурўњи беморон ба њисоби миѐна 3,5±0,05х103 , ки нисбати одамони солим 2,7 
маротиба камтар мебошанд, миќдори лактобактерияњо бошанд 3,0±0,05х103 , ки нисбати 
одамони солим 2,8 маротиба камтар мебошанд. Миќдори бактериоидњо бошад ба њисоби миѐна 
3,5±0,05х105 ташкил намуд, ки нисбати одамони солим 1,86 маротиба камтар гардидааст. Е.Coli 
типикї бошад ба њисоби миѐна 4,0±0,05х104 , ташкил намуд, ки нисбати фазлаи одамони солим 
87,5% камтар мебошанд. Миќдори энтеробактерияњо бошанд ба њисоби миѐна 8,0±0,10х108, 
ташкил дод, ки нисбати одамони солим 2 маротиба зиѐдтар гардидааст. Яке аз бактерияњои 
касалиангез стафилококи тиллоранг мебошад, ки њангоми дисбактериози дараљаи 3-юм ба 
таври боварибахш зиѐд гардида, оризањои гуногуни канали њозимаро ба амал меорад. Дар 
таркиби фазлаи беморони дучори дараљаи дисбактериози 3-юм, миќдори стафилококи 
тиллоранг ба њисоби миѐна 6,0±0,10х106, ташкил намуд, ки нисбати фазлаи одамони солим ин 
бактерияи касалиангез 60-маротиба зиѐдтар гардидааст. Миќдори замбурўѓњои авлоди 
кандидия бошад дар таркиби фазлаи беморони дучори дисбактериози дараљаи 3-юм ба њисоби 
миѐна 7,6±0,10х107, ташкил дод, ки нисбати одамони солим 90%-зиѐдтар мебошад. Миќдори 
бактерияњои ѓайриферментативї бошад дар таркиби фазлаи беморони дучори дараљаи сеюми 
дисбактериоз ба њисоби миѐна 8,5±0,10х108, ташкил намуданд, ки нисбати фазлаи одамони 
солим 2 маротиба зиѐдтар гардидааст.  

Чи хеле, ки ба њамагон маълум аст, дисбактериози рўдаи кўдакон яке аз беморињои 
вазнинтарини канали њозима ба њисоб меравад. Хусусан ин беморї њангоми бетартибона 
истифода бурдани маводњои зиддибактериявї ва вайрон шудани рељаи ќабули ѓизо ба амал 
меояд. Аломатњои клиникии ин беморї: дилбењазурї, ќайкунї, дард дар мењвари шикам, 6-7 
маротиба људошавии фазла, баландшавии њарорат, вайроншавии љаббиши ѓизо, ранги сурхи 
лакмонанд, гирифтани забон, бењаракатї, бемадорї, суст шудани сабзиши организм, 
вайроншавии рељаи хобкунї ва ѓайра ба њисоб меравад. Хусусан стафилококи тиллоранг ва 
замбурўѓњои авлоди кандида барангезандаи сироятии пурќувват буда, девори рўдаи борик ва 
ѓавсро ба илтињоб дучор мекунанд, њамзамон дар натиљаи вайроншавии њазми ѓизо, љаббиши 
моддањои ѓизої суст гардида, муњити муќаррарии рўда, ки сустишќорї мебошад ба муњити 
кислотагї табдил меѐбад. 

Њамин тариќ, дисбактериози рўда яке аз беморињои пањншудаи канали њозимаи кўдакони 
томактабї ба њисоб меравад. Њангоми ин намуди беморї миќдори бифидобактерияњо 2,7 
маротиба, миќдори лактобактерияњо 2,8 маротиба, миќдори бактериоидњо 1,8 маротиба, 
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миќдори стафилококи тиллоранг 60 маротиба, миќдори замбурўѓњои авлоди кандида бошад 
90% зиѐд мегардад. Аломати клиникии дисбактериози рўдаи кўдакон њарорати баланд, 
зањролудшавии эндогенї, вайроншавии њазми хўрок, љаббиши маводњои њазмшуда 7-8 
маротиба дар давоми 1 шабонарўз фазла намудан, дард дар мењвари шикам, бењолї ва 
бемадорї ба њисоб меравад. 
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Аннотация 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ КИШЕЧНИКА 
Дисбактериоз кишечника - одно из самых распространенных заболеваний 

пищеварительного тракта дошкольников. При этом типе заболевания количество 
бифидобактерий увеличивается в 2,7 раза, количество лактобактерий - в 2,8 раза, количество 
бактериоидов - в 1,8 раза, количество Staphylococcus aureus - в 60 раз, количество грибов рода 
Candida - в 90 раз. %. Клиническими признаками дисбактериоза кишечника у детей являются 
повышение температуры тела, эндогенное отравление, нарушение пищеварения, всасывание 
перевариваемых веществ 7-8 раз в сутки, боли в животе, слабость и утомляемость. 

Ключевые слова: бифидобактерии, лактобациллы, золотистые стафилококки, 
лактобактерии, фазла, дисбактериоз кишечника. 

 
Annotation 

CHANGE IN THE NUMBER OF BACTERIA WITH INTESTINAL DYSBIOSIS 
Thus, intestinal dysbiosis is one of the most common diseases of the digestive tract of 

preschoolers. With this type of disease, the number of bifidobacteria increases 2.7 times, the number of 
lactobacilli - 2.8 times, the number of bacterioids - 1.8 times, the number of Staphylococcus aureus - 60 
times, the number of Candida fungi - 90 times. %. Clinical signs of intestinal dysbiosis in children are 
fever, endogenous poisoning, indigestion, absorption of digested substances 7-8 times a day, 
abdominal pain, weakness and fatigue. 

Keywords: bifidobacteria, lactobacilli, Staphylococcus aureus, lactobacilli, phage, intestinal 
dysbiosis. 
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НАЌШИ ГИППОКАМП ДАР ЊОСИЛ  

НАМУДАНИ РЕФЛЕКСЊОИ ШАРТЇ ВА ЃАЙРИШАРТЇ 
 
Мушкилоти омўзиши функсияи махсусияти эволютсионии майнаи сар дар якљоягї аз 

таркибњои хеле хуб инкишофѐфтаи майнаи пеш гиппокамп дар замони њозира яке аз масъалаи 
муњими рўз ба њисоб меравад. 

Њангоми омўхтани тартиби фаъолияти олии асаби хазандагон, коркарди равандњои ба 
таври зинагї инкишофи онњо дар фаъолияти интегративии майнаи сар дар љараѐни филогенез 
калиди асосї ба њисоб меравад. Дар баробари мушкилоти мављуда омўзиши майнаи сари 
хазандагон њоло њам њолати омўхтани худро гум накардааст, хусусан майнаи сари сангпуштон, 
ки бо пайдо шудани майнаи нав яке аз пешгузаштагони ширхўрњо ба њисоб мераванд. Аз сабаби 
он, ки то њоло тадќиќотњои илмї оиди яке аз таркибияти хубинкишофѐфтаи майнаи сар 
гиппокамп дар хазандагон њама тарафа омўхта нашудааст бинобарин маќсад гузоштем, ки 
вазифаи ин таркибиятро дар сангпуштон бо усули рефлексњои шарти хўрокхурї омўзем [1, 14]. 

Майнаи сари хазандагон яке аз љойњои намоѐнро ишѓол мекунад ва онњо њархела хастанд. 
Мувофиќи нишондоди нейроморфологњо, аз руи баъзе нишонањо наќшаи умумии сохти майнаи 
сари сангпушт дар байни намояндадои ширхурон љойи махсусро ишѓол мекунад. Аз ин ру олим 
Њеррик (Herrick 1930) њисоб мекунад, ки аз хазандањо cap карда ду типи майнаи cap инкишоф 
меѐбад: 

1) Стриаталї, (таначаи рахдор), ки барои калтакалосшаклон хос буда инкишофи майнаи 
сарро то паррандањо дар бар мегирад. 

2) Ќишри (кортикалї) барои сангпушт хос буда, дар оянда майнаи сари ширхўронро ба 
вуљуд меорад. 

Рамон Кахал нишон дода буд, ки майнаи куњани хазандагон аз 3 ”ќабати асосї иборат 
аст: I. болои прексиформи II. њуљайравї ва III. ќабати моддаи сафед. Дигар олим Минелли 
бошад (аввал) дар майнаи куњани хазандагон 5 ” ќабатро муайян кардааст, ки ин ќабатњо 
метавонанд дар намояндањои гуногуни ин синф таѓйир ѐбад. 

Ин ќабатњо чунинанд: 
1. Ќабати берунї ретсепторї, ки аз нахњои тангенсиалии табиати асосиатсиявї ва 

шоммавї дошта иборат буда, бо дендритњои њуљайрањои ќабати поѐн хоб раванда алоќаманд 
аст. 

2. Ќабати ањромшакл, ки ба онњо њуљайрањои бисѐризофадор ва ду изофадор, ки ба 
тарафи омуди ѐ уфуќи мераванд, иборат аст. 

3. Дохили плексиформї, тавассути он ба самти поѐн аксонњои ањромшакл ва ќисми 
дендритњо равона карда шудаанд. 

4. Ќабати моддаи сафед, ки наххо ба таври уфуќи љойгиранд. 
5. Ќабати эпендимали. Ќабати ањромшакл ва дохили плексиформи аз њуљайрањои 

сершумори ањромшакли ба ширхўрњо монанд буда, иборат аст. 
Дар омўзиши шаклњои гуногуни рафтор ѐ фаъолияти олии асаб саволе ба миѐн меояд, ки 

аз нуќтаи назари эволютсия мумкин аст. Нишонањои рафторро барои монандии 
морфофунксионалии майнаи сари намудњои гуногун ва таѓйирѐбии онњоро дар љараѐни 
эволютсия истифода бурдан мумкин аст. Маълум аст, ки њайвонњое, ки бо дараљаи пайдошавии 
системаи асаб рафторњои гуногунро соњибанд. 

Аммо барои ин фарќиятро муайян кардан бояд махсусияти рафторро аз дараљаи 
инкишофи филогенетики, мањали зист ва њолати экологии онро фарќ кардан даркор аст. 
Мушкилоти методї дар омўзиши эволютсияи рафтори хазандагон ба чунин хулоса меоварад, 
он усулњое, ки дар њайвонњои гуногун, хусусан ширхўрон истифода бурда мешаванд барои 
хазандагон нолозиманд. Аз ин лињоз барои омўзиши ФОА - хазандагон усулњои нави омўзиш 
кор карда баромада шудааст, ки ба таври васеъ њоло њам истифода карда мешавад. [2, 5]. 
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Расми 1. Наќшаи камераи таљрибавї барои омўзиши рефлексњои  

шартии хўрокхурї дар хазандагон. 
1. Љойи нишасти њайвон. 
2. Љойи кори њайвон. 
3. Хўрокдон. 
4. Фурўзонаки рост. 
5. Фурўзонаки чап. 
6. Дарича. 
7. Њароратсанљ. 
 
Таљрибањо оиди омўзиш таркиби гиппокамп дар шароити лабораторї бо усули 

рефлексњои шартии хурокхурї дар 6-сангпушт дар лаборатория физиологияи паталогии 
пажўњишгоњи гастроэнтерология гузаронида шуд. 

Барои гузаронидани таљрибањо њайвонњои дар виварий бударо ба 2-гурўњ људо кардем ва 
онњоро дар давоми 5-10 рўз ба шароити лаборатория мутобиќ намудем. 

Таљриба бо усули коркардшудаи академик Х.М.Сафаров дар камераи махсус, ки ба ду 
ќисм људо карда шудааст ќисми якум корї, ки андозааш 70 х 50 см ва љойи нишасти њайвон, ки 
50 х 30 см ташкил медод. 

Дар љойи нишасти њайвон дар баландии 15см аз фарши камера 2 ” фурузонак насб карда 
шудааст. Пеш аз он, ки таљриба гузаронида шавад дар њамаи њайвонот хомушкунии рефлекси 
гузаронида шуд. Дар давоми 5-рўз бо истифодаи сигнали мусбат бо ангезандандаи шартї 
мустањакам карда нашуд. Баъди хомуш намудани реаксияњои мавќегї ба таљрибањои њосил 
намудани рефлексњо шурўъ намудем. Ба сифати ангезандаи шартї мусбат фурузонаки тарафи рост 
ба сифати ангезандаиѓайри шартии манфї фурузонаки тарафи чап истифода карда мешавад. Ба 
сифати ангезандаи ѓайришарти, барги карам, юнучќа ѐ барги зулф истифода бурда шуд. 

Дар таљрибањо чунин нишондињандањои объективї ба назар гирифта шудаанд: шумораи 
ба амал омадани реаксияи љавоби дуруст, шумораи дурусти рефлексњои манфї ваќти латентї 
ваќти ба хурокдон рафтан шумораи умумии реаксияи байни сигналњо. Барои омўзиши 
функсияи гиппокамп дар танзими фаъолияти олии асаб таљрибањоро дар ду намуд гузаронида 
шуданд: якум дар њайвонњои солим (назоратї), дуюм дар њайвонњое, ки гиппокампашон вайрон 
карда шудаанд. Барои гузаронидани љарроњи дар њайвонот пеш аз њама барои мадњуш кардани 
онњо аз моддаи нембутал истифода карда шуд. 

Таљрибаи дигар бошад дар њайвонњое гузаронида шуд, ки гиппокампашон аз ду тараф 
вайрон карда шудаанд. Баъди гузаронидани љарроњї дар давоми 3-5 рўз баъд аз ба њолати 
ороми баргаштани њайвонњо таљрибањо оѓоз карда шуданд. Таљрибањо нишон доданд, ки 
њайвонњои љарроњишуда дар рўзњои аввали таљрибањо худро хеле њис мекарданд, яъне дар онњо 
пеш аз њама рефлексњои мавќеият ва дарки фазо вайрон мешавад, бинобар ин онњо доимо ѐ 
истифодаи ангезандаи шартии манфї ба хурокдон мерафтанд ѐ љойгиршавии хурокдонњоро 
аниќ дарк намекарданд. Муайян карда шуд, ки рефлексњои шартии мусбат њангоми истифодаи 
фурузонаки тарафи рост дар ин њайвонњо бо суръати паст њосил шуда, дар рўзи панљуми баъди 
љарроњи баъди њисоби 55,1±1,0 пайдошуда дар њисоби 65,1±1,3 ангезандаи шартї бо 
мустањакамкунии ѓайришартї њосил мешавад. 

Љарроњи дар асбоби махсус стереотаксис гузаронида шуда. Ба тоза кардани пулакчаи 
устухони сар онро бо асбоби бормашина сўрох намуда майнаи сарро кушода, аввал ќабати 
болои, баъд ќабати мобайниро људо намудем. Бо воситаи ќайчии микрохирургии барои чашм 
майнаи сари њайвонњо хусусан гиппокампашон бурида шуд. Баъди 5-7 рўзи љароњи таљрибањо 
дар њайвонот идома дода шуд. 
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Баъди гузаронидани таљриба њамаи њайвонњои таљрибавиро мадњуш намуда майнаи сари 
онњоро гирифта дар мањлули 10% формалин барои корњои морфологии гузошта шуданд. 

Натиљањои ба дастовардашуда нишон доданд, ки дар љараѐни эволютсияи мўњрадорон 
пай дар пай пуррашавии таркибиятњои майнаи сар дар њосилшавии фаъолияти рефлекторї ва 
боздорињои гуногуни дохили ва баланд шудани дараљаи тахассусии гиппокамп ва майнаи нав 
дар танзими равандњои фаъолияти олии асаб мушоњида мегардад. Нишон дода шудааст, ки дар 
миќѐси хазандагон хусусан сангпуштон ду роњи гуногуни гузаронандагии ѓайритоммавї ва 
ѓайривисералии ахбори сенсорї ба ду таркиби майнаи сар гиппокамп ва майнаи нав, ки дар 
замони њозира ба гиппокамп ва майнаи навиширхурњо монанд мекунанд мављуд аст. 
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Аннотация 
РОЛЬ ГИПОКАМПА В ОБРАЗОВАНИИ УСЛОВНЫХ И БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ 
 
В этой статье приводится немногочисленные литературные данные и их анализ позволяет 

заключить, что изменение высшей нервной деятельности у рептилий и о нейрохимических механизмах, 
лежащих в процессе адаптации организма животных в различных экспериментальных условиях, 
происходит постепенно. Наши исследования показывают, что на уровне рептилий в условиях только 
сформировавшийся новой коры возможно образование классических двигательных, пищевых условных 
рефлексов и различных видов внутреннего торможение. 

Ключевые слова: Эволюция, рефлекс, исследования, рептилий. 
 

Annotation 
THE ROLE OF THE HIPPOCAMPUS IN  

THE FORMATION OF CONDITIONED AND UNCONDITIONED REFLEXES 
 
In this article author shows the data that are presented by a few published literature data and their analysis 

that allows us to conclude that the change in higher nervous activity in reptiles and the neurochemical 
mechanisms of animals lying in the process of adaptation in different experimental conditions. Our research 
shows that at the level of reptiles under the conditions of newly formed new cortex, the formation of classical 
motor and food conditioned reflexes and various types of internal inhibition is possible. 
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ФАРБЕЊӢ ВА ИРСИЯТ 
 

Тибқи иттилои Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ, беш аз 1 миллиард одам дар сайѐра 
вазни зиѐдатӣ доранд. Ин мушкилот ба ҳамаи бахшҳои аҳолӣ, новобаста аз сатҳӣ иҷтимоӣ ва 
касбӣ, синну сол ва ҷинс, минтақаи истиқомат таалуқ дорад. Дар айни замон, фарбеҳӣ яке аз 
маъмултарин сабабҳои вайроншавии мубодилаи моддаҳо буда дар кишварҳои аз ҷиҳати 
иқтисодӣ тарақикарда, 25-30% аҳолӣ фарбеҳ мебошанд [1, 25-30]. Дар баъзе минтақаҳои 
Аврупои Шарқӣ ҳиссаи одамони дорои вазни зѐдатӣ 35% -ро ташкил додааст. Масъалаи вазни 
зиѐдатӣ ҳатто барои кишварҳое хос мебошанд, ки дар он қисми назарраси аҳолӣ гуруснагӣ 
доранд. Дар Русия, ба ҳисоби миѐна 30% аҳолии қобили меҳнат дучори фарбеҳӣ ва 25% - вазни 
зиѐдатӣ доранд. Аз ҳама зиѐд одамони фарбеҳ дар ИМА: Дар ин кишвар вазни барзиѐд дар 60% 
аҳолӣ ба қайд гирифта шудааст ва на камтар аз 27% -и ахоли аз он азият мекашанд. Дар ҳама ҷо 
зиѐд шудани фарбеҳии фарбеҳӣ дар байни кӯдакон ва наврасон мушоҳида мегардад [2, 349]. Дар 
робита ба ин иттилои Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ, ки ин бемориро ҳамчун пандемия 
меҳисобад, ки миллионҳо нафарро фаро мегирад [3, 60]. 

Фарбеҳӣ, ба ғайр аз он, ки худаш боиси ихтилоли воқеии мубодилаи моддаҳо мегардад, 
дар аксари ҳолатҳо пешбинишуда ба инкишофи бемориҳои шадид, ба монанди бемориҳои 
ҷигар, атеросклероз, бемории ишемикии дил, диабети қанди аз инсулин новобаста, бемориҳои 
эндокринӣ ва ғайра [4, 20; 5, 94. 6, 86]. Шубҳае нест, ки бемории фишорбаландии шараѐнӣ, 
вайроншавии мубодилаи чарбҳо, атеросклероз ва диабети қанди аз инсулин новобаста сабаб ва 
алоқаи бевосита бо фарбеҳӣ доранд. 

Ба ибораи дигар, тағиротҳои муайян дар танзими мубодилаи моддаҳо ва дар худи 
мубодила инкишоф меѐбанд, боиси пайдоиши як қатор бемориҳо мегардад [12, 150]. 

Таҳқиқотҳоо эпидемиологӣ нишон медиҳанд, ки дар одамоне, ки вазни зиѐдатӣ доранд, 
хатари рушди бемориҳои дар боло зикршуда аз шахсоне, ки дорои массаи муқаррарии бадан 
мебошанд хеле зиѐданд [7, 70-80-96]. Чӣ хеле, ки ба ҳамагон маълум аст дар ҳолати мавҷуд 
будани ин бемориҳо ҳангоми бо муваффақият кам кардани вазни барзиѐди бадан имконият 
медиҳад, ки оризаҳои барзиѐди ин бемориҳо кам гардида сиффати зиндагияшон беҳтар 
мегардад [11, 138]. 

Дар байни олимон оиди ирси будани фарбењи аќидањои гуногун вуљуд доранд . Як гурўњи 
олимон чунин мншуморанд, ки дар оилае, ки њарду волидайни онњо ба фарбењи дучоранд , 
њатман фарзандони онњо њам ба ин бемори дучор мешаванд. Гурўњи дигари олимон њисоб 
мекунанд , ки фарбењӣ ба ирсият кам вобастагӣ дорад. Омилњое њастанд, ки гарчанде волидайни 
онњо ба фарбењӣ дучор бошанд ҳам фарзандони онњо ба ин беморӣ дучор нестанд [8, 110]. 

Фарбењӣ зиѐдтар дар байни ањолии шањр нисбат ба ањолии деҳа љой дорад. Ин фарќият 
вобаста ба шароити фаъолияти мењнатӣ вобастаги дорад. Дар ҳаќиќат дар деҳаҳо ҳангоми 
меҳнати љисмонӣ сарфи зиѐди энергияро талаб мекунад. Тадќиќотњои илми, нишон медиҳад ки, 
дар шахсони, ба мењнати љисмонӣ машѓулшуда фарбењӣ дар байнашон кам во хӯрда нисбати 
мењнати фикрӣ бартари доранд .Маълум гардид, ки фарбењӣ инчунин ба дараљаи маълуматнокӣ 
вобастагӣ дорад. Дар баъзе тањќиќотњо муайян намуданд, ки чи ќадар зинаи маълумотнокӣ паст 
бошад, дар байнашон фарбењӣ зиѐдтар дучор мешавад [9, 54; 10, 56]. 

Бинобарин мо дар пеши худ маќсад гузоштем, ки пањншавии фарбењиро дар байни 
оилањое, ки ба ин бемори дучоранд санљида бароем. Барои гузаронидани ин тањќиќот мо ду 
оиларо интихоб намудем. Якум оилаи Очилдиев Њайдар соли тавалудаш 1958 
истиќоматкунандаи ноњияи Кабодиѐн, вазни баданаш 105 кг, дарозиаш 1,74 см, индекси вазни 
баданаш 30,3 м2 ѓафсии шикамаш 115см, ки ба фарбењии дараљаи якум таалуќ дорад. Ќисми 
зиѐди бофтаи чарбуи он дар ќисми шикамаш љойгир шудааст. Аз сини 45- солагиаш ба бемории 
фишорбаландии шараѐни дучор шуда дар сини 50-солагиаш ба бемории диабети ќанди дараљаи 
дуюм гирифтор шудааст. Дар синни 63-солагиаш аз бемории сактаи дил фавтидааст. Њамсари 
ин хонадон Рўзиева Наботби соли таваллудаш 1961 вазни баданаш 94 кг, ќадаш 150 см индекси 
вазни баданаш 31м2, ѓафсии шикамаш 107 см мебошад.  

Аз рўи таснифоти њозира Рўзиева Н ба фарбењии дараљаи якум дучор аст, ва гирифтори 
бемории фишорбаландии шараѐни ва диабети ќанди типи дуюм дучор мебошад. Ин оила 
соњиби панљ фарзанд мебошад. Аз 5-фарзанди дар ќайди њаѐт буда 4 нафари он ба бемории 
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фарбењи дучоранд, ки 80%-ро ташкил медињанд. Духтари аввалини ин оила Очилдиева Гулнора 
соли таваллудаш 1980, касбаш њамшираи шавќат вазнаш 153 кг, ќадаш 150 см индекси вазни 
баданаш 51м2, ѓафси шикамаш 200см буда, ки ба фарбењии дараљаи сеюм дучор мебошад. Аз 
наќли волидайн маълум гардид, ки Очилдиева Гулнора њангоми таввалуд шуданаш вазнаш 
муќарари 3,3 кг буда, баъди 3 моњагиаш талаботаш ба ѓизо зиѐд мешавад. Баъди як ва 
таѓирѐбии миќдори инсулин њангоми додани 1гр/кг глюкоза ба дохили меъда дар одамони 
солим фарбењони дараљаи 1, 2 ва 3 ба 4 дарљ гардидааст. 

Баъди як ва ду солагиаш нисбати њамсолонаш 3-4 кг вазнаш бартарӣ дошт. Ин љараѐн бо 
суърат давом ѐфта дар сини 18 солагиаш вазнаш аз 98 кг расида буд. Баъди шавњар кардан ва 
њомиладор шуданаш зиѐдшавии вазнаш босуръаттар ба амал омад. Њоло Гулнораи 36 сола 
соњиби 2-фарзанд аммо вазнаш аз 154 кг зиѐдтар аст. Тањлилњои озмоишгоњии гузаронида 
шудаи мо исбот намуд , ки њоло Гулнора ба бемории фишорбаландии шаъраѐнии дараљаи 
дуюм, илтињоби ѓадуди зери меъда, стеатози љигар, деформасияи буѓумњои пой ва 
остеохондрози сутунмўњра гирифтор аст. Аз норасоии кори дил ва дамкўтоњи Гулнора бе 
дамгирӣ аз 100м зиѐд роњ гашта наметавонад. Се нафар фарзандони ин оила яке 20 сола, дуюм 
24 сола ва сеюм 29 сола њам ба бемории фарбењии дараљаи дуюм, вазнашон аз 100 кг зиѐд дучор 
мебошанд. Дар байни фарзандони ин оила танњо як духтарашон аз фарбењи озод мебошад. 
Вазни холиси он 68кг-ро ташкил медињад  

Њамин гунна тањќиќотро мо дар оилаи Насридинов Б. 45 сола ноњияи Турсунзода 
гузаронидем. Дар ин оила њам зан ба шикамфарбењӣ индекси вазни баданаш 29кг/м2 ва 
шавњараш бошад ба фарбењии дараљаи якум дучор мебошад (индекси вазни баданаш 34 кг/м2). 
Аз 4-фарзанди дар ин оила таввалуд шудаа 3 тояшон ба шикамфарбењӣ дучор мебошанд, ки 
75%-ро ташкил медињанд. Њоло дар баййни волидайн ва фарзандони он њам бемории 
фишорбаландии шараѐни, илтињоби музмини ѓадуди зери меъда ва диабети ќанди дуюмро 
мушоњида намуданд. Чи тавре аз натиљањои ин тањќиќот бармеояд, дар фарзандони њарду 
волидайнашон ба фарбењӣ дучоранд, хатари дар фарзандони пайдошуда ин бемори аз 75% то 
80% љой ташкил менамояд. Натиљањои ба даст овардаи мо ба натиљањои тањќиќоти гузаронидаи 
олимон (GslenlundK.J ва Хаммуал) мувофиќат мекунад. Ин гунна фарбењиро ”фарбењи оилавӣ 
меноманд.  

 Хулоса аз таҳқиқоти гузаронидашуда маълум гардид, ки дар баъзе ҳолатҳо фарбеҳӣ 
табиати ирси дорад. Ҳангоми дар оила яке аз волидайн ба фарбеи дучор гардида бошад, 
эҳтимолияти фарзандони онҳо ба фарбеҳӣ дучор гардидан то 40%-ро ташкил медиҳад. Агар дар 
оила ҳарду волидайн ба фарбеҳӣ дучор бошанд, ки дар таҳқиқоти мо муайян гардид 
фарзандони ин оилаҳо, ки ба фарбеҳӣ дучоранд зиѐда аз 80%-ро ташкил намуд. Таҳқиқот нишон 
дод, ки ҳангоми фарбеҳӣ табиати ирсӣ дошта, умри миѐнаи ин гурўҳи одамон нисбатан 
кўтоҳтар буда ба ҳисоби миѐна аз 45 то 55 солро ташкил медиҳад. Дар аксарияти аъзоѐни оила, 
ки ба фарбеҳӣ дучоранд фишорбаландии шараѐни, диабети қанди аз инсулин новобаста, 
атеросклерозӣ шоҳраг, чарбу зеркунии ѓайрӣ алкоголии ҷигар, илтиҳоби музмини ѓадуди зери 
меъда, илтиҳоби буғумҳо, норасоии гардиши хун ва фаъолияти кори дил ва норасоии узвҳои 
системаи нафаскашӣ мушоҳида гардид. 

Аз натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки аксарияти аъзоѐни оилае, ки дучори фарбеҳии 
ирсӣ мебошанд қобилияти иҷро намудани кори ҷисмонияшон маҳдуд буда, ҳама вақт аз беҳолӣ, 
бемадорӣ, чарх задани сар шикоят мекунанд ва бештари онҳо дорои гурўҳи маюбї мебошанд. 
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Аннотация 

ОЖИРЕНИЕ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
Исследования показали, что некоторых случаях ожирение ” наследственное заболевание. 

Если в семье один из родителей страдает ожирением, вероятность ожирения у их детей 
составляет до 40% . Если оба родителя в семье страдают ожирением, наше исследование 
показало, что детей из этих семей, страдающих ожирением было более 80% . Исследования 
показали, что при наследственном ожирением средняя продолжительность жизни этой группы 
людей относительно невелика и составляет в среднем от 45 до 55 лет. Большинство членов 
семьи, страдающих ожирением, имеют высокое кровяное давление, инсулинонезависимый 
сахарный диабет, атеросклероз артерий, жировую болезнь печени, хронический панкреатит, 
артрит, недостаточность кровообращения, а также сердечную недостаточность и дыхательную 
недостаточность.  

Ключевые слова: ожирение, избыточная масса тела, врожденное ожирение, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, боль в суставах, инфаркт и др. 

 
Annotation 

OBESITY AND HEREDITY 
This article discusses studies that have shown that in some cases this is a hereditary disease. If 

one of the parents in the family is obese, the probability of obesity in their children is up to 40%. If 
both parents in a family are obese, our study showed that over 80% of children from these families 
were obese. Studies have shown that with hereditary obesity, the average life expectancy of this group 
of people is relatively short and averages from 45 to 55 years. Most obese family members have high 
blood pressure, non-insulin-dependent diabetes mellitus, atherosclerosis of the arteries, fatty liver 
disease, chronic pancreatitis, arthritis, circulatory failure, and heart failure and respiratory failure. 

Keywords: obesity, overweight, congenital obesity, arterial hypertension, diabetes mellitus, joint 
pain, heart attack, etc. 
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АСОСҲОИ ФИЗИОЛОГИЮ БИОХИМИЯВӢ ВА ГЕНЕТИКИЮ ЭКОЛОГИИ 

МАҲСУЛНОКИИ СИФАТИ ДОНИ ГАНДУМ 
 

Гандум дар аксари ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз тирамоҳ кишт карда мешавад. Албатта кишти 
тирамоҳии ин зироат нисбат ба кишти баҳории он то 20-30% зиѐдтар ҳосил медиҳад. Бинобар 
ин хуб мешуд, ки деҳқонон кишти гандумро дар тамоми манотиқи мамлакат аз сари тирамоҳ 
гузаронанд. Вале бояд қайд кард, ки дар сурати гузаронидани кишти тирамоҳӣ дар зери 
хунукиҳои зимистон мумкин як қисми тухмӣ нобуд гардад. Бинобар ин дар сурати аз фасли 
тирамоҳ кишт намудани, сарфи тухмӣ нисбат ба кишти баҳорӣ то 10-15 фоиз бояд зиѐд бошад. 
Яъне агар дар замин гандум аз фасли тирамоҳ кишт гардад,бояд сарфи тухмӣ дар як (гектар) 
вобаста аз навъҳои киштшаванда, аз 200 кг то 230 кг, вале дар сурати гузаронидани кишт дар 
оғози фасли баҳор бояд 180-200 кг бошад. Сарфи тухмии навъҳои ҷав дар як гектар 150-180 кг 
аст. 

Ба сифати мавзуъи тадќиќот 5 навъи њосилнокиаш баланди гандуми мулоим истифода 
шудаанд: Безостая-1, Богарная-56, Юна, Санзар-8 ва Одесская-51. Ин навъњо аз њамдигар 
натанњо бо хусусиятњои навъи генетикӣ, балки аз рўи пайдоиш ва як ќатор хусусиятњои 
физиологию биологӣ фарќ мекунанд. 

Мавзуъи тадќиќот: Тадќиќотњои мо аз рўи бањои биохимиявии дони ин навъњои гандум 
дар 4 минтаќаи табии-иќлимии Тољикистон (њангоми кишти тирамоњи) шањри Душанбе 
(минтаќаи санљишии Донишкадаи физиологияи рустанињо ва генетикаи АФЉТ, водии Њисор, 
850 м аз сатњи бањр), вилояти Суѓд (Тољикистони Шимоли 860 м аз сатњи бањр), ноњияи Рашт 
(1300 м баландтар аз сатњи бањр) ва стансияи биологии «Сиѐњкуњ» (72 км шимоли шањри 
Душанбе, нишебии љанубии ќаторкуњӣ 2250 м баландтар аз сатњи бањр) суръат гирифтааст.  

Дар шароити ҷумҳуриамон асосан чунин навъҳои гандум киштукор карда мешаванд. 
«Безостая-1», «Одесская-51», «Богарная-56», «Санзар-8», «Юна», «Сете Серрос-66», «Қирғизӣ-
100», «Ҷағер», «Наврӯз», «Бахт», «Шарора», «Ватан», «Президент», «Помир» ва ғайра. Вале дар 
аксари ноҳияҳо навъҳои дигари гандум, ки тухмашон аз дигар мамлакатҳо оварда шудааст, ба 
монанди «Ҷайҳун», «Атоӣ», «Султон» ва ғайраҳо низ кишт мегарданд. Ин навъҳо асосан дар 
минтақаҳои кӯҳсори мамлакат баҳор кишт мегарданд. Вале баъзе навъҳое, ки дар ҳудуди 
Тоҷикистон ба даст оварда шудаанд онҳо метавонанд ҳам дар кишти баҳорӣ ва ҳам тирамоҳӣ 
ҳосили дилхоҳ диҳанд. Аммо аксар вақт деҳқонон навъҳои зимистонаро бо хусусиятҳои 
биологиашон фарқ накарда, онҳоро дар фасли баҳор кишт менамоянд, ки дар натиҷа ҳосили ин 
зироатро ба даст оварда наметавонанд. Бинобар ин мо лозим донистем, ки навъҳои пешниҳод 
кардаи худро вобаста ба муҳити парвариш дар шароити ҷумҳурӣ минтақабандӣ намоем.  

Тайѐр намудани тухмӣ ва мӯҳлати кишт. Дараҷаи тозагии тухмӣ бояд ҳеҷ набошад ба 
талаботҳои классҳои 1 ѐ ин ки II мувофиқат кунад. Барои он, ки рустаниҳо гирифтори 
касалиҳои сиҳҳаки дон, мағораки зангории баргу тана (ржавчина) нагарданд, беҳтар мешуд, ки 
тухмӣ пеш аз кишт бо ѐрии моддаҳои химиявӣ аз қабили ТМТД, гранозан, меркуран, витавакс, 
бенлат ва гексахлорбензол коркард карда шаванд. Барои ин тухмиро метавон ба намуди хушк ѐ 
ин ки бо ҳамроҳии каме об бо ин заҳрҳо кокард намуд. Сарфи ин моддаҳои химиявӣ аз намуди 
онҳо вобаста буда, дар вақти коркарди тухмӣ ҳатман аз воситаҳои ҳимоявӣ ба монанди 
комбинзон, респираторҳо, дастпӯшак ва муза истифода намуд. Дар болои халтаҳои тухмие, ки 
ба заҳрҳо коркард шудаанд, бояд ҳатман калимаи «Заҳролуд» бояд навишта шуда бошад. 

Дар тамоми қаламрави мамлакат деҳқон бояд кишти тирамоҳии гандум ва ҷавро дар 
давоми моҳҳои октябру ноябр гузаронанд. Вале баъзан мешавад, ки киштро дар моҳҳои 
декабру январ низ мегузаронанд, ки ин ҳам албатта дуруст аст. Чуқурии кишти дони 
ғалладонагиҳо фасли тирамоҳ бояд 6-8 см бошад. Кишти баҳории ғаллагиҳоро метавон дар 
моҳҳои марту апрел ва дар минтақаҳои баландкӯҳ бошад, то нимаи дуюми моҳи май гузаронид. 

Нуриандозӣ. Аз сабаби оне, ки гандум асосан дар заминҳои лалмӣ кишт мегардад ва 
аксари ин заминҳо камғизо мебошанд, ба замин андохтани нуриҳои маъдани боиси баланд 
гаштани ҳосилнокии ғалладонагиҳо мегардад. Алалхусус дар вақти кишти тирамоҳии гандум ба 
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он андохтани нуриҳои маъданӣ зарурати калон дорад. Аз ин сабаб дар заминҳои лалмӣ дар як 
(гектар) андохтани пору 15-20 тонна, фосфор 40-60- кг, нитрогенӣ-30-60-кг ва калий 25-35 кг (ба 
шакли м.т) омили асосии ба даст овардани ҳосили баланди гандум мегардад. Вале дар заминҳои 
тахминоти онҳо бо намнокӣ метавон миқдори тавсиягаштаи нуриҳои маъданиро то 15-20 % 
зиѐд намуд. 

Дар заминҳои обӣ метавон ба як (гектар) замин 60-80- кг нуриҳои нитрогенӣ, 50-70кг 
нуриҳои фосфорӣ ва 30-40 кг нуриҳои калийдорро (м.т) ба замин андохт. Мӯҳлати беҳтарини 
андохтани нуриҳои фосфорӣ ва калийдор дар вақти шудгори замин ва нуриҳои нитрогенӣ 
бошад, дар вақти ғизодиҳии якум ва дуюм дар фасли баҳор ба шумор меравад. Инчуни аз 
тирамоҳ якҷоя бо гузаронидани кишти гандум метавон то 30 кг/га нурии аммофосро ба замин 
андохт. Аз чорабиниҳои асосии ғалладонагиҳо ин аввали баҳор аз алафҳои бегона тоза 
намудани киштзор ба шумор меравад. Дар аксари заминҳои минтақаи кӯҳистон бисѐре аз 
деҳқон дар тирамоҳ тухмии аз омехтаи мунҷакро истифода мебаранд. Ин алафи бегона аз оилаи 
лубиѐгиҳо, агар сари вақт хушова карда нашавад, ғаллазорро зер намуда, боиси паҳн гаштани 
вай ва паст шудани ҳосилнокии заминҳо мегардад. Махсусан сари вақт андохтани нуриҳои 
нитрогенӣ, дар давраи панҷаронӣ ва саркашии ниҳолҳо аҳамияти калон дорад. Дар заминҳои 
обии минтақаи кӯҳсор ба ғаллазор бояд на камтар аз 4-6 маротиба об додашавад. Ҳашароту 
касалиҳои ғаллазор дар аввали баҳор бештар гамбусаки лалмӣ, кирми реша, миттаи кирми сиѐҳ 
сангпушт, кирми сартез, сӯзанаки сафед, шуллук, трипси гандум ва ширинчаҳо метавонанд 
зарари калон расонанд. Ба муқобили ин ҳашаротҳо аз моддаҳои химиявӣ ба монанди метафос, 
гексахлоран ва дигар заҳрҳо метавон истифода кард.  

Тавсияҳо. Ба муқобили ҳамаи ҳащаротҳои заррарасони ғалладонагиҳо риоя намудани 
киштгардон ва яхобмонии заминҳо дар фасли зимистон тавсия мешавад. 
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Аннотация 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПЩЕНИЦЫ 

 
В данной статье представлены результаты исследования количества белка и крахмала в 

зерне пшеницы разного происхождения, возделываемых в сельскохозяйственном производстве в 
дано разных регионах Таджикистана. Осенью посеяна пшеница в большинстве районов страны. 
Конечно, осенний посев этой культуры даѐт на 20-30% больше, чем весенний. Поэтому было бы 
хорошо, если бы с осени фермеры начали сеять пшеницу во всех регионах страны. Однако 
следует учесть, что при осеннем посеве в холодною зиму часть семян может погибнуть. Поэтому 
при осеннем посеве расход семян должен быть на 10-15 % выше, чем весной. То есть, если 
осенью засеять землю пшеницей, то стоимость семян на гектар должна быть от 200 кг до 230кг в 
зависимости от вида культуры, а при посеве в начале весны 180- 200 кг. Расход семян сортов 
ячменя составляет 150-180 кг на гектар.  

 
Ключевые слова: белок, крахмал, агроэкология, дегенерация, биосинтез, генетика, пшеница. 
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Annotation 

 
PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND  

GENETIC ECOLOGICAL BASIS WHEAT QUALITY PRODUCTIVITY 
 

This article presents the results of the study of the amount of protein and starch in the grain of 
wheat of different origins, which are cultivated in agricultural production in different regions of 
Tajikistan. Wheat is sown in autumn in most parts of the country. Of course, the autumn sowing of 
this crop gives 20-30% more than the spring sowing. Therefore, it would be good if, in the fall, farmers 
began to sow wheat in all regions of the country. However, it should be borne in mind that during 
autumn sowing in a cold winter, some of the seeds may die. Therefore, during autumn sowing seed 
consumption should be 10-15 % higher thanin spring. That is, if the lend sown with wheat in the fall, 
than the cost of seeds per hectare should be from 200 kg to 230 kg, depending on the type of crop, and 
when sowing in early spring- 180-200 kg. The consumption of seeds of barley varieties is 150-180 kg 
per hectare.  
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ВАЙРОНШАВИИ СОХТОРИ МОЛЕКУЛАВИИ ИРСИИ ТРОМБОСИТЊО 

 
Тромбоситњо њуљайрањои пулакчашакли хун буда др маѓзи сурхи устухон њосил 

мегарданд. Пешавлоди аз љињати морфологи шинохташавандаи тромбоситњо мегакариобласт 
ба њисоб меравад. Тромбоситњо аз њама њуљайраи хурдтарини хун буда дар маѓзи сурхи устухон 
аз њуљайраи бузургтарини он мегакариосит њосил мегардад. Одатан тромбоситњо аз 
ситоплазмаимегакариосит њосил мегардад. Тањќиќотњои солњои охирсобит сохтанд, ки дар 
љараѐни тромбоситопоэз аз 1 мегакариосит аз 3 то 4 њазор тромбосит њоил мегардад [1, 4]. 

Тромбоситњо аз рўи шакли морфологияшон шакли курра ѐ лундаро доштадар љараѐни 
тањаввулот ядрои худро гум кардааст. Ин њуљайра дорои сохтори мураккаб будавазифањои 
гуногунро дар организм иљро мекунад [2, ]. Њангоми таѓйир ѐфтани миќдор ва сохтори 
моллекулавии тромбоситњояк ќатор беморињои вазнин дар организм ба амал меояд [3, 10]. 

Маќсади асосии ин тањќиќот омўзиши фаъолияти функсионали ва сохтори моллекулавии 
тромбоситњо ба њисоб меравад. 

Мавод ва усули тањлил. Барои омухтани фаъолияти тромбоситњо мо зиѐда аз 30 нафар 
бемороне, ки системаи лахташавии хунашон тўлони буд зери санљиши худ ќарор додем. 
Миќдори тромбоситњоро тавассути анализатори гематологии микрос 20-милюс муайян 
намудем. Сохтори морфологии тромбоситњоротавассути тайѐр кардани молишак ва бо усули 
Романовский ранг намудан дар зери микроскоп омухтем. Барои ба фаъолияти тромбоситњо 
бањо доданваќти умумии лахташавии хун ва фаъолияти як ќатор омилњои плазмавии дар 
љараѐни системаи лахташави иштироккунандаро аз тањлили озмоишгоњи гузаронидем. 

Чї хеле, ки аз натиљањои дар расмии 1 дарљ гардида бар меояд ваќти умумии лахташавии 
хун бо усули Ли-Уайт дар одамони солим ба њисоби миѐна 6,0±2,0 даќиќаро ташкил медињад. 
Дар одамони дучори бемории Виллебранд њастанд ваќти умумии лахташавии хун дар гурўхи 
дараљаи миѐнаи аломатњои клиники мављуд буда ба њисоби миѐна 12±2,5 даќиќаро ташкил 
медињад. Ин нишондод дар гурўњи беморони дараљаи вазнин бошад ба њисоби миѐна 15±3,0 
даќиќаро ташкил медињад, ки нисбатиодамони солим 2,5 маротибадавомноктар мебошад. 

 

 
 

Расми 1. Ваќти умумии лахташавии хун дар беморони Виллебранд. 1-одамони солим. 2-бемори 
Виллебранд миѐна, 3 беморони Виллебранд вазнин. 

 
Чи хеле, ки ба њамагон маълум аст бемори Виллебранд табиати ирси дошта аз рўи 

аломатњои клиникии худ ба гемофилия монанд мебошад. Гарчанде аломати муштаракиин ду 
бемори вайроншавии системаи лахташавии хун ба њисоб равад вале табиати пайдоиши њар 
кадоми он аз њамдигар бо кулли фарќ мекунанд. Њангоми бемории гемофилия асосан 
вайроншавии синтези омили плазмавии лахташавии хунба њисоб меравад. Масъалан њангоми 
гемофилияи А, ки нисбатан пањншудааст омили 8-уми плазмавии хун тамоман њосил 
намегардад. Ва бо њамин абаб лахташавии хун ба амал намеояд. Њангоми бемории Виллебранд 
бошаднуќсони асоси дар сохтори молекуллавии тромбоситвуљуд дорад. Дар популятсияњои 
гуногун пањншавии бемории Виллебранд аз 1 то 2%ғро ташкил медињад [4, 248].  

Омили Виллебранд табиати сафедавї дошта дар таркиби плазма ва њуљайрањои эндотелї 
мављуд мебошад. Ин омил бо сабаби кам њосил шудан ѐ ин ки фаъолияти паст доштан сабаби 
вайроншавии системаи лахташавии хун мегардад. Вобаста ба ин бемории Виллебрандро ба 2 
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гурўњ људо мекунанд. Типи якуми бемори 70%-ро ташкил медињад, ин типи бемори дар натиљаи 
вайроншавии фаъолияти омили Виллебранд ба амал меояд. Типи дуюм бошад њамаги аз 10 то 
15%ғро ташкил медињад, ссабаби асосии ин типи беморибо миќдори кам њосил шудани омили 
Виллебранд ба њисоб меравад. Њосилшавии омили Виллебрандро китфи кўтоњи хромаомаи 12-
ум амали мегардонад. Яке аз хусусиятњои хоси омили Виллебранд аз он иборат аст, ки њангоми 
дар таркиби хун гардиш намудан омили 8-ти плазмавии дар љараѐни лахташави иштирок 
кунандаро ба худ пайваст намудаонро устувор ва аз вайроншави нигоњ медорад. Бинобарин 
њангоми яку якбора љой доштани бемории Виллебранд ва гемофилия барои одамон бенињоят 
хавфнок мебошад [5, 168]. 

 

 
 

Расми 2. Алоќамандии тромбоситњо бо омили Виллебранд. 
 

Чї хеле, ки аз натиљањои дар расми 2 дарљ гардида бармеояд дар пардаитромбоситњо 
гликопротеини 1в љойгир аст, ки вазифаи ресепториро иљро мекунад ва махсус бо омили 
Виллебранд пайваст шудадар навбати дуюм бошад бо гликопротеини 2в ва 3 аз сари нав 
пайвастаги њосил мекунанд. Ин пайвастаги имконият медињад, ки њангоми ягон ангезандаи 
пурќувватба тромбоситњо таъсир расонидан, ин њуљайрањо аз шакли нофаъол ба шакли фаъол 
табдил меѐбанд. Њангоми фаъолгардии тромбоситњо дар мембранаи ин њуљайрањо мављи 
ангезиш ба амал омада бо миќдори зиѐд пойњои ќалбакии кўтоњи риштамонанд аз њисоби 
системаи найчањои кушод њосил мегардад. Ин раванд аз як тараф сатњи болоии тромбоситњоро 
якчанд маротиба калон карда бошад аз тарафи дуюм бошад тавассути пойњои ќалбаки ба 
агрегатсияи тромбоситњо шароит мусоид мегардад. 

 

 
 

Расми 3. Доѓњои хуни дар зери пўст. 
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Аломатњои клиникии бемории Виллебранд бенињоят гуногун мебошад. Одатан дар ин 
беморон майли хунрави дар дохили пўст, хунрави аз пардањои луоби, дањон, бини ва тўлони 
будани њайзбинимушоњида мегардад (расми 3). Аз мушоњидањои гузаронидашуда маълум 
гардид, ки дар ин гурўњи беморон њангоми истеъмоли аспирин ва дигар маводњои доругии 
зидди илтињобии ѓайри строидї раванди хунравї фаъолтар гардида ваќти умумии лахташавии 
хун тўлонитар мегардад. Дар ин гурўњи беморон њангоми кандани дандон ѐ ин ки њангоми 
гузаронидани љарроњи дар узвњои дохили хунравии вазнин ба амал омада, хатари шоки 
геморарги мегардад. Бинобарин њарчї пеш аз гузаронидани њама гунаамалиѐтњои тибби 
омўзиши системи лахташавии хун, миќдор ва фаъолияти тромбоситњо бенињоят зарур мебошад.  

Яке аз хосияти асосии тромбоситњо дар барќароршави ва мўътадил нигоњ доштани девори 
рагњои хунгард иборат мебошад. Функcияи ангиотрофї аз он иборат аст, ки тромбоситњо 
мањсули доштаи худро ба танаи эндотелияи рагњои хун рехта онро ѓизо медињанд. Барои ин 
вазифа ќариб 15%-и тромбоситњои дар хун њаракаткунанда иштирок мекунанд. Дар ваќти кам 
шудани тромбоситњо (тромбоситопения) дистрофияи эндотелия ба амал омада, дар натиља 
эндотелия эритроситњоро гузаронида, диатези хунравї ба амал меояд. Дар ин њолат ѓунљоиши 
рагњо зиѐд мешавад [6, 9]. 

Фаъолияти дуюми тромбоситњо аз он иборат аст, ки онњо дар гоемостази тромбоситарї 
иштирок мекунанд. Пайдошавии ин монеањо дар ду фаза ба амал меояд: давраи якум - адгезияи 
(часпиши) тромбоситњо бо cохторњои субэндотелї. Ин љараѐнро коллаген (3-10с.) ба амал 
меорад. Давраи дуюм - агрегатсияи (печидан ва ширеш шудан) дохи лирагии тромбоситњо ва 
њосилшавии конгломератњо аз 10-20 тромбоситњо, ки дар љойи осебдида ширеш мешаванд, ба 
амал меояд. Монеаи тромбоситарї дар давоми 1-3 даќиќа аз ваќти осеб дидан њосил мешавад. 
Њосилшавии монеаи тромбоситњоро омили Виллебранда (мањсули девори рагњо) коллаген, 
АДФ, адреналин, тромбин, серотонин ба амал меоранд. Боздории ин љараѐнро простосиклин 
ПГИ2 (мањсули эндотелияи рагњо) ба амал меорад. 

Функсияи лахташавии (гемокоагулясионии) тромбоситњо аз њисоби омили хусусї ба амал 
меояд (омили лавњавї - ОЛ); ОЛ-1, ки онњо фаъолнокии протромбиназаро имконият медињанд. 
ОЛ-2 мубаддал шудани протромбинро ба тромбин таъмин мекунад. ОЛ-3 мубаддал шудани 
фибриногенро ба фибрин таъмин мекунад. ОЛ-4 омили муќобили гепарин ПФ-5 ба адгезия ва 
агрегатсияи тромбоситњо кўмак мекунад. ПФ-6 тромбостенин комплекси актиномиозин аст, ки 
ба ѓун ва зич шудани лахтаи хун мусоидат мекунад. 

Њамин тариќ, тромбоситњо њуљайрањои хурдтарини таркиби хун буда дар маѓзи сурхи 
устухон њосил гардида дар таркиби хуни канори аз 9 то 12-рўз фаъолият мекунанд. 
Тромбоситњо њуљайрањои бе ядрои таркиби хун буда бе нињоят сохтори мураккаби морфологи 
дошта дар пардаи берунии худ ресепторњои зиѐд дорад. Ин њуљайрањо дар организм вазифањои 
муњимтаринро ба монанди устувор нигоњ доштани рагњои хунгард, иштирок намудан дар 
барќароршавии бофтањои осебдида, бе восита дар љараѐни лахташавии хун иштирок менамоян. 
Яке аз беморињои пањншудаи системаи хуни бемории Виллебрандба њисоб меравад, ки аз 1 то 
2%-ро дар байни популятсия ташкил медињад. Сабаби асосии пайдоиши инбемори 
надоштаниќарбат байниресепторњои пардаи болои тромбоситњо ва омили Виллебрандба њисоб 
меравад. Аломати клиникии ин бемори хунравї аз пардањои луоби ва давомнок будани ваќти 
лахташавии хун мебошад. 
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Аннотация 

 
РАЗРУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ТРОМБОЦИТА 

 
Тромбоциты - это самые маленькие клетки крови, которые образуются в костном мозге и 

функционируют в периферической крови от 9 до 12 дней. Тромбоциты - это клетки без ядер 
крови, имеющие чрезвычайно сложную морфологическую структуру и множество рецепторов 
на внешней мембране. Эти клетки выполняют самые важные функции в организме, такие как 
поддержание кровеносных сосудов, участие в регенерации поврежденных тканей и косвенное 
участие в процессе свертывания крови. Одно из самых распространенных заболеваний системы 
кровообращения - болезнь Виллебранда, которая составляет от 1 до 2% населения. Основная 
причина этого заболевания - отсутствие близости между рецепторами тромбоцитов и фактором 
Виллебранда. Клинические признаки этого кровотечения из слизистых оболочек и 
продолжительность свертывания крови. 

 
Ключевые слова: свертывание крови, тромбоциты, фактор Виллебранда, агрегация 

тромбоцитов, кровотечение, время свертывания, плазменные факторы. 
 

Annotation 
 

DESTRUCTION OF HERITAL MOLECULAR STRUCTURE OF THROBOITIS 
 

Thus, platelets are the smallest blood cells that form in the bone marrow and function in the 
peripheral blood for 9 to 12 days. Platelets are cells without blood nuclei with an extremely complex 
morphological structure and many receptors on the outer membrane. These cells perform the most 
important functions in the body, such as maintaining blood vessels, participating in the regeneration of 
damaged tissues, and indirectly participating in the blood clotting process. One of the most common 
diseases of the circulatory system is von Willebrand disease, which accounts for 1 to 2% of the 
population. The main cause of this disease is the lack of proximity between platelet receptors and von 
Willebrand factor. Clinical signs of this bleeding from the mucous membranes and the duration of 
blood clotting. 

 
Keywords: blood coagulation, platelets, von Willebrand factor, platelet aggregation, bleeding, 

clotting time, plasma factors. 
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КАНАҲОИ ИКСОДОВЇ ВА МУФТХӮР 
 

Организмҳои паразитї ба ҳайвонот ва одамон зарари назаррас мерасонад, бинобар ин 
дониш дар бораи таркиби намудҳо ва хусусиятҳои биологии экологии онҳо ҳарчи бештар 
аҳамият пайдо мекунанд. Омӯзиши ин курс ба донишҷӯѐн бо организмҳои паразитї на танҳо аз 
ҷиҳати паразитологияи минтақавии тиб ва байтори мусоидат мекунад. Аммо омӯзиши онҳо дар 
ин самт ниҳоят душвор аст, зеро ягон василаи махсуси таълимие вуҷуд надорад, ки дар он 
талаботи нақшаҳо ва барномаҳои таълимӣ бо назардошти минтақаи Осиѐи Марказӣ инъикос 
карда мешаванд. 

Морфология. Ҷисми канаҳои иксодї ба халта монанд аст, ва ба буғумҳо тақсим 
намешавад, каналҳои гурусна байзавии ҳамвор ва дарозшакл қисми пешашон тангтаранд ҷисми 
каналҳо тухмшакл буда, дар берун бо пардаи хитинии тунук пушонида шудаанд. Аммо баъзе 
қисматҳои бадани фулус аз қабили қисматҳои дорсалї ва вентралии сурх бо пулакчаҳо 
пӯшонида шудаанд, ки калканеусро ташкил медиҳанд, ин калкалеуси клеритї танҳо сеяки 
пешини мардонро фаро мегирад аз инру каналҳои мардро вобаста ба андозаи калканеус дарси 
аз духтарон (диморфизми ҷинсӣ) ба осони фарқ кардан мумкин аст. Қисми танги пешини 
калканеусро китфи скапула ва қисми ақибро сатҳи каубал меноманд. 

Ба ин қатор зиѐда аз 10 ҳазор намуд мансуб аст. Канаҳо бо роҳи хурд шудани андозаи 
бадан ва якҷоя шудани сегментҳои шикам рафтааст. Хелисераашон анбӯрмонанд буда, ба 
таркиби узви маккандаи даҳонӣ дохил мешавад. Ба ин қатор якчанд оила дохил мешавад, ки 
дар байни онҳо канаҳои гаммазоидӣ ва иксодовӣ аз ҳама муҳимтар мебошад. Ба канаҳои 
гамазоидӣ намудҳои озод ва муфтхӯр дохил мешаванд. Канаҳои иксодовӣ муфтхӯрҳои хунмаки 
ҳайвони сутунмӯҳрадор мебошад. Ба намояндаҳои ин қатор ҳосилшавии зиреҳи мураккаб хос 
аст. Дар баъзе аз ин намуд қисми пеши сарсина ба воситаи рафи алоҳида, аз дигар қисми бадан 
ҷудо аст. Аммо дар аксар намудҳо ҳамаи қисмҳои бадан якҷоя шуда, бо зиреҳ пӯшида шудааст. 
Инкишофи давраи ҷанинии канаҳои иксодовӣ нишон медиҳад, ки дар ибтидо сарсина аз акрон 
ва 6 сегменти 6 ҷуфт пой, ташаккул меѐбад. Сегменти ҳафтуми сарсина ҷойи гузаришро дар 
сарҳади шикам ҳосил мекунад. Шикам аз шаш сегментҳои калони якҷояшуда ва 2-3 сегменти 
рудиментшуда ҳосил мешавад. Канаҳои иксодовӣ бадани ҳамвори яклухт доранд. Узви даҳонӣ 
аз халисераи буранда, ки ба он аз паҳлуҳо педипалпайи  буғумдор мехобад, узви ғилофмонанд 
ҳосил мекунанд. Ба узви даҳонӣ боз гипостом - баромади гулӯ бо дандонҳои хитинӣ дохил 
мешаванд. Кана пӯстро ба воситаи хелитсераҳояш газида, ба ҷои захмшуда гипостомро монда, 
бо дандонҳояш медорад. Аз ҳамин сабаб, канаи хунмакида истодаро аз пӯст канда гирифтан 
хеле мушкил аст. Агар онро ба зӯрӣ канда гирем, сараки кана дар пӯст монда ин боиси пайдо 
шудани беморй дар пӯст мешавад. Аз ҳамин сабаб, тавсия дода мешавад, ки ба канаи 
макидаистода, агар равган ѐ керосин молида шавад, онҳо худ аз худ меафтанд. Чунки агар 
равѓан молида шавад, роҳҳои нафаскашии кана маҳкам шуда, мушакҳои он бе нафасгирй суст 
шуда меафтанд. Канаҳои иксодовӣ дар хок зиндагӣ карда, дар растаниҳо мехазанд. Дар ҷараѐни 
инкишоф аксари канаҳои иксодовӣ се маротиба хӯҷаинашонро иваз мекунанд. Масалан, 
нимфаи аз тухм баромада ба хояндаҳои майда, калтакалосҳо, бурундук (ҳайвони санҷобмонанд) 
ҳуҷум мекунанд. Онҳо аз хун сер шуда, ба замин меафтанд. Баъди пӯстпартои онҳо ба дигар 
фардҳои ҳамин намудҳо ҳуҷум мекунанд. Канаҳои болиѓ одатан хуни ширхӯрони калон 
(сумдорҳо, саг ва инсон) - ро мемаканд. Нарина одатан аз модина ду маротиба хурд аст. 
Модинаҳо фақат баъди макидани хун тухм мемонанд. Канаҳо муддати дароз гурусна истода 
метавонанд. Онҳо ба инсон аз дарахтҳо ва аз болои замин ҳуҷум мекунанд. Дар Шарқи Дур 
канаи тайгавӣ ва дар Аврупо канаи саг васеъ паҳн шудаанд. Дар ИДМ зиѐда аз 50 намуди 
канаҳои иксодовӣ маълум буда, онҳо бемориҳои вазнин: варами майна (энсефалит), вараҷа 
(туляремия), пироплазмоз ва дигар бемориҳоро ба вуҷуд меоранд. Академик Е. Н. Павловский 
ва шогирдони ӯ манбаи бемориҳои трансмиссивиро дар мисоли паҳншавии канаи энсефалит 
кор карда баромада, роҳҳои мубориза бо онро нишон додаанд. Дар асоси ин назария манбаи 
паҳншавии ин беморӣ ба ареали намудҳои канаҳои хунмак (паҳнкунанда) ва намуди ҳайвоноти 
ѐбои (манбаи сирояткунӣ) вобаста мебошад. Трансмиссия ѐ барангезандаи беморӣ канаҳои 
хунмак буда, онҳо ин муфтхӯрро аз манбаҳои табиӣ гирифта, ба ҳайвонот ва одамони солим 
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мегузаронанд. Одамони дар ин минтақаҳо ба кор машғулбуда, дар зери хавфи сироят бо ин 
бемориҳои вазнин мебошанд. Аз ҳамин сабаб, ин минтақаҳо дар зери назорати сахти коркунони 
тиб буда, одамонро пешакӣ бо мақсади ба ин беморӣ гирифтор нашудан эм мекунанд.  

Трематодҳо бештар баргшакл баъзан устувоншакл ѐ нокмонанд ва дарозиашон аз 0.1мм 
то 7.8см аст, бадани онҳо аввал бо кутикула сипас бо ќабати мушакӣ пушида шудааст, ки якҷоя 
халтаи пустию мушакӣ ҳосил мекунанд ва дар дохили он узвҳои дохили ҷойгир шудаанд. 

Микдори зиѐди тухми кирмҳои маканда аз организми соҳиби асоси ба муҳити атроф ба 
воситаи саргин берун мегардад дар шароити мусоид аз тухми кирминаи даври якум ѐ 
миратсидия пайдо мешавад, ки бо муякҳо пушида шудааст. Пас аз ҳаракати фаъол ѐ нофаъол ба 
дохили нармбадани мувофиқ споросита табдил меѐбад, ки аз халтаи бо ҳуҷайраои бо роҳи 
ғайричинсӣ даҳҳо то садҳо редия ҳосил мешавад.  

Хулоса, доир ба кирмҳои иктисодови аз чониби олимон ва мутахассисон соҳа татқиқотҳои 
назаррас анҷом дода шуда, мо низ дар мақолаи худ ба ҷузъитарин маълумотҳо иктифо намудем.  
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Аннотация 
ИКСОДОВЫЕ И ПАРАЗИТНЫЕ КЛЕЩИ 

В этой статье представлена подробная информация о важных особенностях клещей. 
Доказательства взяты из отечественных и зарубежных источников и сосредоточены на 
деятельности по физическому развитию, перемещению, вредоносности, патогенности и других 
негативных аспектов иксодовых клещей. Автор также пытается доказать существование других 
видов гельминтов, которые могут обнаруживаться разными путями и вызывать инфекционные 
заболевания, способные нанести вред человеку и животным. 

Ключевые слова: человек, исход, инфекционное заболевание, червь, клещ, яйцо, движение, 
кровь, клетка, мышца, животное. 

 
Annotation 

IXODID AND PARASITIC TICKS 
This article provides detailed information about the important features of ticks. The evidence 

comes from domestic and foreign sources and focuses on growth, movement, harmfulness, 
pathogenicity, and other negative aspects of ticks. The author also tries to prove the existence of other 
types of helminths, which can be detected in different ways and cause infectious diseases that can harm 
humans and animals. 

Keywords: human, exodus, infectious disease, worm, tick, egg, movement, blood, cell, muscle, 
animal. 
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 Фахридинов Фазлиддин Љамолидинович, 
магистранти соли дуюми факултети география 

 
ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ МАФЊУМИ ОБЁРИКУНЇ ВА ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ 
 

Мафњум. Обѐрї (обѐрї) таъмини об ба киштзорњое, ки намї надоранд ва афзоиши 
захирањои он дар ќабати решаи хок бо маќсади баланд бардоштани њосилхезии хок мебошад. 
Обѐрї дар якљоягї бо зањкаш як намуди асосии мелиоративї - гидротехникї мебошад. Обѐрї 
таъминоти маводи моеъ ва маводи ғизої ба решањои растанињоро бењтар мекунад, њарорати 
ќабати болоии рўи њаворо паст мекунад ва маводи моеъи онро зиѐд мекунад. 

Аллакай дар замонњои ќадим, обѐрї ба дараљаи санъате расид, ки ба он некўањволии 
тамоми кишварњо асос ѐфта буд. Дар бисѐр љойњои Китоби Муќаддас истифодаи об барои тар 
кардани киштзор зикр шудааст. Минтаќаи байни Фурот ва Даљла дар замонњои ќадим бо 
пешрафти кишоварзї, ки бо ѐрии обѐрии систематикї ба даст омада буд, машњур буд. Аз 
замонњои ќадим намунањои сохторњои обѐрї дар кишварњои фарњанги ќадим вуљуд доштанд: 
дар Чин, Њиндустон ва Миср ва дар дунѐи нав - дар минтаќањои салтанати аз байн рафтаи 
Ацтекњо. Мисриѐн аз обхезии даврии Нил ќаноатманд набудандба киштзорашон нурї 
андохтан; ва онњо онро бо ѐрии системаи васеи каналњо дар саросари минтаќаи њосилхезаш то 
канори биѐбон тавассути об бурданд. Баъдтар, онњо ба ин љо ба чархњои обкашї кўчиданд, ки 
обро ба баландї бардоштанд [2]. 

Дар Аврупо этрускњо ќадимтарин устодони обѐрї мебошанд. Боќимондањои бузурги 
каналњои байни Адиљ ва По то имрўз дар бораи сохторњои азиме, ки ин одамон танњо барои об 
додани киштзорњо сохтаанд, шањодат медињанд. Уйғурњо иншооти обѐрии мураккабе 
офариданд, ки ба заминњои биѐбони Туркистони Шарќї њаѐт мебахшиданд. Онњо санъати 
худро ба румиѐн интиќол доданд. Охиринњо обро хеле ќадр мекунанд ва њатто имрўзњо 
иншооти гидротехникии онњо ба њайрат меоянд: њавзњои баландошѐна, каналњои об, њавзњо ва 
кўлњои сунъї, ороиши бошукўњи чашмањо ва дигар дастгоњњои мукаммал барои расонидани 
оби хуб [2]. 

Роњи васеътарини иншооти обѐрї дар Ломбардия тањия шудааст. Шабакаи каналњои 
обѐрї дар ин минтаќа, ки аз замони румиѐн тањия ва такмил дода шуда буд, дар аввали асри 20 
масоњати то 450 000 гектарро фаро мегирифт. Каналњои асосии ин шабака, ки дарѐњои сунъии 
ќадимаро дар бар мегирифтанд, дар ибтидои асрњои миѐна, ќисман аз љониби роњибон, ќисман 
аз љониби шањрњои Милан, Кремона ва дигарон тањти њукмронии Висконти, Сфорза, 
Паллавицино ва дар минтаќаи Мантуа аз љониби сулолаи Гонзага . Канали ќадимтарин Vettalia 
соли 1057 сохта шудааст... Аллакай дар соли 1216 дар Милан маљмуи фармонњо оид ба 
истифодаи об пайдо шуд, ки баъдан такмил дода шуда, барои ќонунгузорї дар бораи обѐрї дар 
соли 1747 њамчун асос хизмат карданд. Дар асри 11, ки обидон аз Chiaravalle Abbey соњиби 
зиѐда аз 8000 гектар боғњои обѐришаванда ва оби зиѐдатии худро мефурўхтанд. Барои муайян 
кардани миќдори он мо њисобкунакњои махсуси обро истифода бурдем .ки дар он об аз як 
сўрохи муайян (0.029 м²), дар сари доимї (0.10 м) гузаштааст. Дар як даќиќа 2.1835 м³ аз чунин 
сўрох мегузарад, ки онро унси миланї меноманд. Баъдан, ба љои як унси об, онњо барои чен 
кардани љараѐн дигар дастгоњњо ва асбобњоро истифода бурданд, ки аз замони Сарбоз, аввалин 
ихтироъкунандаи чунин дастгоњ дар асри 16 модул номида мешуданд [2]. 

Обѐрї ба гидромелиоратив ишора мекунад, ки як силсила тадбирњоест, ки ба бењбуди 
дарозмуддати режими оби хок бо маќсади баланд бардоштани њосилнокии он нигаронида 
шудаанд. Мелиорация тавассути сохтани иншооти муњандисии гидротехникї сурат мегирад, ки 
бо ѐрии он тағироти њисобшуда ѐ танзими режими обии ќаламрав амалї карда мешавад. Агар 
обѐрї дар минтаќаи дорои захирањои камбизоати об талаб карда шавад, он гоњ аввал ин 
минтаќаро об зер кардан лозим аст, зеро интиќоли мунтазами њаљми оби барои обѐрї 
зарурбуда нињоят бесамар ва гарон хоњад буд. Бо ѐрии обѐрї, об табиатан дода мешавад, ки 
имкон медињад онро дар оянда бевосита дар системањои обѐрї истифода баранд. 

Истифодаи обѐрї дар якљоягї бо дигар намудњои мелиорация самаранок аст. Масалан, бо 
агрољангал, ки бунѐди ќитъањои муњофизаткунандаи љангал ва минтаќањоро дар бар мегирад. 
Дар айни замон, на танњо ба бењтар шудани шароити хок ноил шудан мумкин аст, балки дар 
шароити микроклиматї, ваќте ки гардиши намии мањаллї дар маљмуъ бењтар мешавад, ба 
куллї тағйир меѐбад [3].... Дар минтаќањои хушк танњо намии хок кофї нест, зеро дар зери 
шамолњои хушк бухоршавї аз сатњи растанињо меафзояд ва суръати таъом аз системаи реша 
метавонад нокифоя бошад, ки боиси пажмурда шудан мегардад. Инчунин намудњои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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мелиоратсияро метавон ќайд кард, ки мелиоративии шўршавї, ки иборат аст аз тоза кардани 
намакњои зарарнок аз хок ва мелиоративии гармї, ваќте ки зироатњо бо оби гарм об дода 
мешаванд. 

Умуман, обѐрї дар минтаќањои васеи мувофиќи шароити иќлим истифода мешавад. Аѐн 
аст, ки эњтиѐљи бештар ба обѐрї дар минтаќањои дорои иќлими гарм ва хушк (иќлими хушк), ки 
бо боришоти кам (200-300 мм дар як сол) хос аст, мушоњида мешавад. Индекси намї (таносуби 
боришоти солона ба бухоршавии эњтимолї) камтар аз 0.33 аст ва касри бухоршавї (фарќи 
байни бухоршавии эњтимолї дар мавсими кишт ва боришоти њосилхез) аз як гектар беш аз 5000 
метри мукааб аст. Дар Русия њудуди вилояти Астраханро метавон ба чунин заминњо нисбат дод. 
Ин иќлим барои давлатњои Осиѐи Марказї хос аст, ки дар он зироати асосии бо ѐрии обѐрї 
парваришшаванда пахта мебошад. 

Вобаста аз шароити мањаллї усулњои гуногуни обѐрї имконпазир аст. Аввалан тамоми 
майдони заминро обшор кардан мумкин аст, ки барои иќлими хушк хос аст ва минтаќањои 
алоњидаи зироатњои алоњида, ки барои минтаќањои иќлимии намнок хосанд. Сониян, обѐриро 
дар як сол як маротиба гузарондан мумкин аст (ба истилоњ обѐрии эстуарї), ки дар он захираи 
зарурии об дар хок мављуд аст, ки онро растанињо дар давоми сол истифода мебаранд ѐ обѐриро 
пайваста гузарондан мумкин аст [5]. 

Вазифаи обѐрї аз он иборат аст, ки миќдори зарурии обро, ки барои бо самараи 
максималї анљом додани корњои обьѐрї зарур аст, муайян кунанд. Барои ин њам шароити 
иќлимии мањаллї ва навъи растанињои обѐришаванда ва шароитњое, ки барои афзоиши њадди 
аксар заруранд ва миќдори об дар даврањои гуногуни афзоиш ба назар гирифта мешаванд. 
Шумо бояд марњилањои рушди фарњанги мушаххасро донед ва барои њар як марњила шароити 
заруриро фароњам оред. Марњилањои зерини афзоишро људо кардан мумкин аст: нашъунамо, 
шукуфтан, гул кардан ва камолот. Марњилаи тухмипарварї барои ғалладонагї аз њама 
серхаридор аст, масалан, барои пахта марњилаи шукуфої. 

Системаи обѐрї - дар ќаламрави, ки дар он гидротехникї (обгирї ва сохторњои-насосї об, 
каналњо, ќубурњои ) ва амалиѐтї (роњњо, пулњо), иншоот, расонидани он обѐрї шудаанд, љойгир 
аст, метавонад кушода ва пўшида [7]. Системањои обѐрї одатан аз якчанд љузъњо иборатанд [8, 9]: 

 

 Манбаи об - дарѐ, њавз, обанбор, чоњ, ки њаљми зарурии обро таъмин мекунад; 

 Сохтори ќабул - воридшавии обро ба система танзим мекунад; 

 Шабакаи хаттии обрасонї - каналњо, љўйборњо, ќубурњо; 

 Шабакаи обѐрї ва дастгоњњо - мустаќиман тасмањои обѐрї, љўякњо, чекњо, сатњњо, 
мошинњо ва дастгоњњои обдињї; 

 Шабакаи дренажї ва ихрољї - барои љамъоварї ва ба самти дигар љойњо равон кардани 
оби рўизаминї; 

 Шабакаи дренажї - барои танзими сатњи обњои зеризаминї ва тоза кардани намакњо; 

 Иншооти ѐрирасон - барои танзими фишор, суръати љараѐн ва њаљми об, иншооти 
тозакунї ва ғайра; 

 Инфраструктура - роњњо, ќитъањои љангал, иншооти таъмини барќ, биноњои саноатї ва 
истиќоматї, њавзњои нигоњдорї ва ғайра. 

Эљоди системањои калони обѐрї иштироки институтњои махсуси лоињакашї ва дастгирии 
илмиро аз њисоби харољоти назаррас ва таъсири эњтимолии таъсиррасон ба табиат ва ањолии 
минтаќа талаб мекунад. Њангоми љорї намудани техникаи муосири кишоварзї, кадрњои касбї 
таъсис дода шуда, соњаи иљтимоии дењот низ рушд мекунад, аз љорї намудани мелиорация бо 
рушди умумии соњаи кишоварзї фоидаи зиѐд ба даст овардан мумкин аст [14].  
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Аннотация 
 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОНЯТИЯ ПОЛИВА  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
В статье автор дает краткий обзор понятия и положения орошения, историю 

формирования основ циркуляции воды в различных регионах. Особое внимание уделяется 
водоснабжению простаивающих и богарных земель. Доля орошения на затопленных участках 
также очень высокое. Для них показатель влажности менее 0,77, а высокая скорость испарения 
составляет 2000-5000 м3 с гектара. 

 
Ключевые слова: ирригация, водные ресурсы, ирригационное искусство, вспомогательные 

сооружения, водопользование, оросительная система, водоснабжение, опустынивание, 
оросительные системы, каналы, трубы. 
 

Annotation 
 

HISTORY OF THE CONCEPT OF IRRIGATION AND USE OF WATER RESOURCES 
 

In the article, the author gives a brief overview of the concept and position of irrigation, the 
history of the formation of the foundations of water circulation in different regions. already considered 
sector related issues on paper. Particular attention is paid to the water supply of idle and rainfed lands. 
Irrigation in flooded areas is also very high. For them, the moisture index is less than 0.77, and the 
high evaporation rate is 2000-5000 m3 per hectare. 

 
Keywords: irrigation, water resources, irrigation art, auxiliary facilities, water use, irrigation 

system, water supply, desertification, irrigation systems, canals, pipes. 
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ИЌТИСОД ВА РУШД 

Нарзизода Сиѐвуш, 
донишҷӯйи соли чоруми факултети иқтисодиѐт ва идоракунии маориф 

 
АСОСҲОИ ТАЪМИНОТИ  

ИТТИЛООТӢ-ТАҲЛИЛИИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ШАРОИТИ 

ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ: МУШКИЛОТ ВА РОҲҲОИ БЕҲТАРГАРДОНИИ ОН 
 

Воқеан сатҳ ва суръати рушди илмию технологии ҳар як давлатро имкониятҳои иҷтимоию 
иқтисодии он нисбат ба амалисозии фаъолияте муайян мекунад, ки ба таъмини амалкарди илм 
ва технология ҳамчун системаи ягонаи алоқаманд ба истеҳсолот равона карда шудааст. 
Натиҷаи асосии ин фаъолият ба вуҷуд овардани донишҳои нави илмӣ ва амалисозии минбаъдаи 
онҳо дар технологияҳои нав ва ѐ маҳсулоти нави тавассути ин технологияҳо истеҳсолшуда 
мебошад. Ҳамбастагии муайян байни фаъолияти инноватсионӣ ва рушди илмию технологӣ 
мавҷуд аст. Аз як тараф рушди илмию технологӣ бе рушди фаъолияти иноватсионӣ имкон 
надорад. 

Бо пешрафти илму техника ҷахони иқтисод низ бомаром тағйир меѐбад. Аз ин ҷост, ки 
солҳои охир бо дарназардошти тағйирѐбии авзои иқтисодию сиѐсии ҷаҳон нақши 
технологияҳои муосир ва навгониҳои электронию рақамӣ дар идоракунии давлатӣ бештар 
меафзояд.  

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифатии қишрҳо ва сохторҳои гуногуни ҷомеа 
ва ҳамаҷониба татбиқ намудани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар иқтисоди 
миллии мамлакат як зумрра стратегияҳо, консепсияҳо ва барномаҳо қабул ва мавриди амал 
қарор дода шудаанд. Аз чумла стратегияи давлатии ‚Технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон‛, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2003, ‚Стратегияи ислоҳоти системаи идораи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон‛, аз 15 марти 2008, ‚Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар ҶТ‛, аз 20 
декабри соли 2011 тасдиқ гардидаанд. 

Дар паѐми навбатии Президенти ҶТ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ таъкид гардида аст, ки ‚минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисоди миллӣ, 
тақвияти нерӯи инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия 
вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, 
такмили низоми дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсиаи иқтисодиѐти рақамӣ диққати 
аввалиндараҷа дода шавад.‛ 

Тоҷикистони муосири имрӯзаро марҳилаҳои рушди иқтисодиѐти рақамӣ фаро гирифта 
истодааст, ки таҳти назорат ва идора қарор додани онҳо барои рушди давлату миллат, 
корхонаву ташкилотҳо ва оилаҳо низ бениҳоят муҳим мебошад. Яке марҳилаҳои муосир ин 
иқтисоди рақамӣ мебошад, ки дорои ба он дар Паѐми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ” 
Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ чунин зикр шудааст:‛Сармояи инсонӣ 
ҳамчун муҳаррики пуриқтидор ба пешрафти инноватсия ва технологияҳои нав мусоидат 
мекунад ва бинобар ин, илми муосири ватанӣ бояд ҷавононро бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи 
лоиҳаҳои инноватсионӣ ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ сафарбар намояд.‛ 

Давлати имрӯзаи ҶТ рушди иқтисодиѐти рақамиро бо татбиқи технологияҳои ахборӣ 
идора намуда, аз чумла, коркард намудааст. Барои он ки, иқтисодоиѐти рақамӣ ба манфиати 
умум хизмат намояд, он бояд ҳамаҷониба дар ҳамаи самтҳо истифода бурда шавад. 
Технологияҳои нав, махсусан зеҳни сунъӣ ногузир бо тағйироти назаррас дар бозори меҳнат, аз 
ҷумла ихтсори ҷойҳои корӣ дар баъзе соҳаҳо ва фароҳам овардани имкониятҳои нав дар 
дигарон дар миқѐси давлат, робитаи ногусастанӣ доранд.  

Техгологияи босуръати паҳншаванда, рақамҳои гуногуни фаъолиятҳои иқтисодӣ ва 
иҷтимоиро шаклан дигаргун месозад. Вале фарогирии васеъшудаи нобаробарии рақамӣ дар 
кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва махсусан кучактарин кишварҳо, иқтисоди рақамӣ хатари боз ҳам 
бузуртарро ба бор меорад. Барои аз нав дида баромадани марҳилаву ҳадафҳои рушди бахши 
рақамӣ ва тарҳи ояндаи ҷаҳонишавии муносибати ҳамаҷониба ба технологияҳои нав, тақвияти 
шарикӣ ва идоракунии бештар талаб мегардад. 

Иқтисоди рақамӣ бо сабаби қобилияти ҷамъоварӣ, истифода ва таҳлили миқдори зиѐди 
иттилоотии аз тарафи компютер дастрасшаванда яъне, маълумоти рақамӣ, бо суръати бениҳоят 



Муњаќќиќ________________________________________________________________ 
 

-202- 

афзоишѐбанда идома дорад. Чунин маълумоти рақамӣ дар асоси таҳлили ‚роҳҳои рақамӣ‛, ки 
дар барномаи амалиѐтҳои гуногуни рақамӣ дар натиҷаи фаъолияти инсонӣ алоҳида, гурӯҳҳои 
иҷтимоӣ ѐ корхонаву ташкилотҳо боқӣ мондаанд, ҷамъ оварда мешаванд. 

Вобаста ба таҷрибаи кишварҳои мутараққӣ ва бо такя бар арзишҳои ахлоқию маънавии 
хеш, имрӯз ҷомеаи кишварро зарур аст, ки сари масъалаи истифодаи дурусту оқилонаи 
интернет ва рушди иқтисоди рақамӣ андеша намоем.Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилҳуқуқи 
иқтисоди ҷаҳонӣ ба ин равандҳо ташаккули бахшҳои иқтисодиѐти иттилоотӣ, аз ҷумла 
иқтисоди рақамӣ шомил аст. Бояд дар мамлакат якчанд марҳила ва лоиҳаҳои рушди 
иқтисодиѐти рақамиро дар шароити имрӯза татбиқ намуд 

 дар соҳаҳои хоҷагии деҳот хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва истифодабарии захираҳои 
ахборӣ бо таъмини дастурҳо ва намудҳои хизматрасонии электрониро бояд муайян ва ҷорӣ 
намояд; 

 давлат дар фаъолияти истифодабарии рушди иқтисодиѐти рақамӣ, бозори технологияҳои 
рақамӣ аз ҷумла муассисаю корхонаҳои хусусӣ, паркхои технологӣ ва марказҳои 
хизматрасониро ташкил намуда, сармоягузорони хориҷиро ҷалб намоянд ва барои онҳо 
шароит фароҳам оваранд; 

 ноҳияҳо ва шаҳрҳоро бо инфрасохтори ҳудудӣ ва истифодабарии онро тавассути 
электронӣ идора намудан, хусусан манзили истиқоматӣ ва хизматрасониҳои коммуналӣ”маишӣ, 
ба роҳ мондани хизматрасониҳои муосири транспортӣ барои ‚шаҳр ва ноҳияи муосир‛ ва 
коркарди ‚системаи муосир‛, бахшида ба солҳои 2019-2021 ‚Солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ‛; 

Тайи якчанд солҳои охир аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон таваҷҷуҳ ба 
таъминоти иттилоотӣ зиѐд аст, зеро ҷаҳони имрузаро бидуни иттилоот тасаввур кардан 
имконнопазир аст. Имрӯзҳо иттилоотро ғайр аз меҳнат, замин ва сармоя чорумин омили 
истеҳсолот меҳисобанд. Таъминоти иттилооти на танҳо ба иқтисодиѐт хос аст, он тамоми 
соҳаҳоро дар бар мегирад. Масалан, ба роҳ мондани хизмати ҳарбии алтернативӣ, омӯзиши 
фосилави ва таълимӣ пурра гирифтан новобаста аз ҷои зист, видиоконфронсҳо дар муассисаҳои 
тибби ва алоқа бо якчанд духтурон бо якдигар аз беморхонаҳои гуногун барои муҳокимаи 
проблемаҳои худ ва ғ. 

Чуноне, ки мегӯянд ҳар кор мушкилоти худро низ дорад. Таъминоти иттилоотӣ низ дорои 
мушкилотҳое мебошад, ки онро мебояд бартараф намуд. Тоҷикистон, ки давлати навбунѐд аст, 
албатта барои ҷорӣ намудани иқтисодиѐти рақамӣ ва таъминоти иттилоотӣ вақт лозим аст: 

 Омӯзонидан ва такмил додани кадрҳои боетимод, омоданамоии кадрҳо то ҷараѐни 
оғози лоиҳаҳо 

 Сегменти Интернети миллӣ, ташкили медиа-контенти рақамӣ, захираҳои модди 
техникӣ ва иқтисодиро бо роҳи рушд ва таклифотҳо коркард намуд 

 Мутобиқ намудани рушди инфрасохтори замонавии телекоммукатсионии дар шароити 
муосир, рушди хизматрасониҳои ҳозиразамони телекоммуникатсиониро тбояд ҷори намуд 

Дар ҳақиқат, имрӯзҳо таваҷҷуҳ ба иқтисодиѐти рақамӣ зиѐд аст ва таҳқиқи муҳақиқони 
ҷавон дар самти илм ва иноватсия, технологияҳои нав мусоидаткунанда ба шумор меравад. 
Иқтисодиѐти рақамӣ пеш аз хама дар асоси технологияҳои рақамӣ ба вуҷуд меояд. Яъне 
фаъолияти иқтисодӣ тавассути технологияҳои рақамӣ ба роҳ монда мешавад. 
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Аннотация 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Автор статьи пытается определить пути развития отраслей экономики совершенстованием 
цифровой экономики. В статье предпринимается попытка изучения и осуществления цифровых 
технологий в экономике страны. 
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Аннотация 
FUNDAMENTALS OF SUPPLY 

INFORMATION-ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF 
THE DIGITAL ECONOMY, PROBLEMS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

 
The researcher was able to identify ways to prevent the economic sector from improving the 

digital economy. The researcher tried to consider ways of learning and implementing the digital 
economy in the economic development. 
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ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШ 
Убайдуллоев Шукрулло Давлаталиевич, 

магистранти соли дуюми факултети психология ва таҳсилоти фарогир 
 

БОЗИЊОИ ЛОГОПЕДЇ - ИФОДАГАРИ  
МАШЌЊОИ ИСЛОЊ НАМУДАНИ НУЌСОНИ НУТЌ (ДИЗАРТРИЯ) 

 
Дар Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон чунин омадааст: «Пайвастани 

таърихи гузашта ба имрўзаи миллат, аз нав эњѐ намудани урфу одат ва анъанаҳои арзишманди 
миллї дар заминаи хусусиятњои миллї ривољ додани забон, илм ва фарњанги миллї ва эњтироми 
миллатњои дигарро фаро мегирад». Бозї ва бозињои миллї яке аз арзишњои маънавии њар як 
кишвару миллат буда, кудакон онро дар ваќти муошират истифода мебаранд. Бо ин усул нутќи 
кўдакон бурро шуда, бе нуќсони нутќ  муошират карданро меомўзанд. 

Мафњуми бозї њамчун ифодагари маљмуи амалиѐтњои шахсї ва иљтимої, ислоњ намудани 
нуќсони нутќ мероси фарњангию маънавии љомеа дар маркази диќќати тадќиќотчиѐни илмњои 
гуманитарї-љомеашиносї файласуфњо, сиѐсатмадорон, фарњанг, этнограф, педагогњо, логопед, 
психологњо буданд ва њастанд. 

Ин амал вобаста ба он аст, ки бозї хусусияти иљтимої-фарњангї дошта дар њамаи давру 
замонњо ва дар њамаи даврањои инкишофи синнусолии инсон омили муњими тарбия ва 
ташаккулѐбии шахсият воситаи ба комолрасии инсони комил буданд ва њастанд. Аз ин рў дар асри 
19 бозї омили пешбарандаи ислоњ намудани нуќсони нутќ дар кўдакон ба шумор меравад. Дар илми 
муосири педагогї ва психологї даврањои инкишофи синнусолии инсон, ки ба таври зайл номгузорї 
гардидаанд: давраи барваќтї, давраи томактабї, синни хурди мактабї, наврасї (давраи авали 
наврасї ва давраи калони наврасї), нављавонї ва љавонї ва метавонад, дар њамаи синну сол 
нуќсони нутќ пайдо шуда, ислоњ карда шавад. Аз љумла дар  давраи инкишофи синнусолї дар аз худ 
намудани таљрибаи иљтимої ва фарњанги маънавии халќї ва умумиинсонї, ислоњи нуќсони нутќ, 
фаъолияти бозї наќши муњим мебозад. 

Мафњуми бозї чун амали хусусияти иљтимої-таърихї дошта, вобаста ба нуќсон ва вазифањои 
тадќиќотии олимон мавриди омўзиши назариявї тадќиќотњои озмоишї гардидааст. Аз нигоњи 
тадќиќотњои педагогї- психологї бозї фаъолиятест, ки он омили муњими таълиму тарбиявї буда ба 
рушди протсесњои психикии маърифатї, сифатњои шахсї ва нуќсони нути кўдак таъсир мерасонад. Дар 
њар як давраи инкишофи синнусолї бачањо аз он ќаноатмандии маънавї мегиранд, имкониятњои аќлию 
зењнии худро инкишоф медињанд, нуќсони нутќї худро ислоњ намоянд ва љисми худро обутоб дода 
таљрибаи иљтимоиро аз худ менамоянд ба њаѐт ва фаъолияти мењнатї омода мегарданд. 

Дар тадќиќоти худ барои ислоњ намудани нуќсони нутќ хонандагон лакнатзабон якчанд 
машќњои артикулятсионї бо тариќи бозии мусиќї  истифода бурда мешавад. 

1. Дар ин бозї метавонанд логопед ва бачагони дигар иштирок намоянд. Хонандаи 
лакнатзабон пушти худро ба њамаи бозингарон мегардонад. Бозингарон бо навбат номи хонандаи 
лакнатзабонро ба забон мегиранд, хонандаи лакнатзабон бошад, бо диќќат гўш карда мегўяд, ки 
ўро љеѓ зада аст. Масъаларо мумкин мураккаб кард, дар ин њолат тавассути талаффуз ќувваи зарб 
интонатсияро дигар карданд мумкин аст. Ин бозиро барои он ба хонандаи лакнатзабон нишон 
додан мумкин аст, ки хонандаи лакнатзабон овози одамони шиносро фарќ карда тавонад, ки ин 
барои ташкилѐбии шунавоии фонемавї ањамияти муњим дорад. 

2. Барои тараќќиѐти шунавоии нутќ ва малакаву мањарат бозии пешнињодшударо бояд хуб 
фањманд: хонандаи лакнатзабон дар масофат 2 - 3 метр меистад. Логопед ба хонандаи лакнатзабон мегўяд: 
«Њозир ба ту фармон медињам, ту бо диќќат гўш кун ва иљро намо. Дар утоќи логопедї роњ рав. Ба 
баландї бипар. Ба диван биншин. Тоб хўрда шин. Бо поят ќарсак бизан. Дастњоятро боло бардор». 
Фармон гуногун мешавад, вале ба хонандаи лакнатзабон њаракатро нишон додан лозим нест. Вай бояд ба 
инструксияи шифоњї такя кунад. Вазифаро мураккаб гардонидан мумкин аст. Маро бо ќуввати овоз 
фармон медињад, масофаи байни гўянда ва шунаванда зиѐд шуда, байни фармон ва команда меафзояд. Рўи 
гўяндаро бо ягон чиз пўшондан лозим аст, ѐ бо лиќоб ѐ матоъ, ки хонандаи лакнатзабон њаракатњои лаби 
гўяндаро набинад, чун тамошогар ахборотро ба «њисоб» намегирад. 

Кўдакони дорои нуќсони нутќ бо чунин хусусиятњо фарќ мекунанд ва барои нооромї чунин 
сабабњо вуљуд дорад агар: 

- Нутќи хонандаи лакнатзабон тамоман нофањмо аст, вайроншавии зиѐд дар талаффузи биѐр 
калимањо, баъзан дар садонок њам; 

- Даѓалї ва нодурустї талаффузи овозњо; 
- Хонандаи лакнатзабон наметавонад њаракатњои оддии органњои талаффузро иљро кунад ” ба 

рўяш туф кунад, забонашро барорад, онро ба боло барорад, дањонашро мисли ќубур мекунад, 
забонашро ба њар тараф мегардонад; 

- Бисѐр рафтани балѓамњо нишон медињад (гиперсаливатсия). 
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- Ба њаяљон меояд, чун ки барои то охир гирифтани љумла њаво камї мекунад, вай нафаси 
чуќур гирифта, воридшавии њаво даѓал ва садонок мегардад (нафас мегирад); 

- Садо дар охири љумла паст гардида, мумкин аст нохост садои нохуш барояд; 
- Мумкин аст, ќиѐфаи рўи тайѓир ѐбад. 
Яке аз нуќсони нутќ дизартрия мебошад. Њамаи ин аломатњо, ки бо тариќи бозї гузаронида 

мешавад бисѐр ваќт дар дизартрия алоќаманд аст. Дизартрия дар натиљаи вайроншавии системаи 
марказии асаб ба вуљуд меояд. Фаъолияти маѓзи сар дар давраи аввали тараќќиѐти хонандаи 
лакнатзабон ба амал омада, маркази хизматкунандаи системаи асаб ва механизмњои ба вуљуд 
оварандаи нутќ вайрон мешавад. Аломатњои асосии клиникии дизартрия ин вайроншавии 
мушакњои органњои ба вуљудовардаи нутќ ва вайроншавии органњои ба вуљудовардаи овоз ва 
нафасгирї мебошад. Нишондињандањои асосии диагноси дизартрия дараљањои вайроншавии 
ишорањо, нафас органњои ташаккулкунандаи овоз, рефлекторњои њаракати забон, њаракати 
тадриљии забон ва лабњо, гиперкинезњо (њаракатњои маљбурї), синкинезии (њаракатњои њамроњї), 
овозбарорї мебошад. 
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Аннотация 
РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ – ОТРАЖЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ (ДИЗАРТРИИ) 
В статье разъясняются педагогические, социальные и речевые аспекты предмета, причем автор 

отмечает, что логопедические игры включают в себя не только исправление дефектов речи, выполнение 
речевых движений, но и выполнение определенных правил и требований. Игры также дают учащимся с 
дефектами речи чувство радости и веселья. В процессе игры возникает естественная, чистая мораль, 
присущая детскому миру и направленная на управление и их отношениями. Учащиеся с проблемами речи, 
особенно те, кто играет с логопедами, чтобы исправить проблемы с речью, с большой вероятностью 
оценят их уважение ко всем правилам и нормам. В статье автор на осное изданной  литературы и 
раскрывает некоторые аспекты данной темы. 

Ключевые слова: игра, исследование, читатели, литература, коррекция, педагогика, психология, 
дизартрия, жесты, дыхание. 

Annotation 
SPEECH GAMES ARE EXERCISES FOR  

CORRECTING SPEECH DISORDERS (DYSARTHRIA) 
The article fully explains the pedagogical, social and speech aspects of the subject, and the author notes 

that speech therapy games include not only correcting speech defects, performing speech movements, but also 
fulfilling certain rules and requirements. Games also give students with speech impairments a sense of joy and 
fun. In the process of playing, a natural, pure morality arises, inherent in the children's world and aimed at 
managing their relationships. Students with speech problems, especially those who play with speech therapists to 
correct speech problems, are likely to appreciate their respect for all rules and regulations. In the article, the 
author uses a large amount of literature and reveals all aspects of this topic. 

Keywords: play, research, readers, literature, correction, pedagogy, psychology, dysarthria, gestures, 
breathing. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ДУРӮҒГӮӢ ВА 

БОФТАБАРОРӢ ДАР КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ 
 

Аз лаҳзаи таваллуд кӯдак аз падару модари худ оид ба ин ѐ он гуна ба роҳмондани рафтор 
тасмимҳо мегирад. Ақидае вуҷуд дорад, ки шахс дурӯғгӯиро ҳаноми зарурати пинҳонкардани ин ѐ 
он амал ва ба ин васила аз ҷазои эҳтимолӣ канорагирӣ кардан истифода мебарад. Мо аксар вақт 
шоҳиди он мешавем, ки волидон аз амалҳои фарзанди худ норозианд. Аксарияти кӯдакон 
кунҷкобанд ва баъзан хоҳиши иҷрои он амалҳоеро доранд, ки калонсолон манъ кардаанд. Одатан 
ин аз 2-солагӣ оғоз гардида волидон кӯшиши ҷазо додани кӯдакро сар мекунанд. Баъзе аз волидайн 
танҳо таҳдид мекунанд, гӯѐ ‚Баба‛ омода онҳо мебурда бошад ва ѐ ҳангоми бори дигар такрор 
кардани чунин амал, онҳоро ҷазои ҷисмонӣ медиҳанд. Аммо ин воситаҳо ҳамчун таҳдид амал карда, 
ҳангоми такроран иҷро шудани чунин рафтор азҷониби кӯдак, метавонад амалӣ гардад. Барои 

ҳамин ҳангоми ба ягон хатогӣ роҳ додани кӯдак, ӯ мекӯшад, ки барои ҷазо нагирифтан ҳақиқатро 
пинҳон кунад. Кӯдак ҳангоми дурӯғ гуфтан наҳама вақт пешакӣ медонад, ки дар куҷо ва барои кӣ 
дурӯғ мегӯяд. ӯ ҳамчунин вақти таҳлил ва тартибдиҳӣ, машқ кардани сухани дарӯғини худро 
надорад. Ҳамчунин дар мавриди бомуваффақият машқ кардан, яъне ҳангоме, ки тарзи дурӯғгӯӣ 
пешакӣ хуб фикр карда шудааст, кӯдак на он қадар хирадманд аст, ки саволҳои додашавандаро 
пешакӣ пешбинӣ намояд ва ба онҳо ҷавоберо омода намояд. Баъзан дар сурати тағйир ѐфтани 
вазъият, ки чустучолокии кӯдак ҳам ба он кифоягӣ намекунад, самаранокии самти дурӯғи ӯ бефоида 
мешавад. Вале чунин ҳам мешавад, ки кӯдак самти дурӯғгӯии худро бе ҳеҷ як сабаби 
фишороваранда, балки ҳамту аз беқарории худ ва то ба ҳади имкон ба саволи гузошта шуда ҷавоб 
ѐфта натавонистанаш, дигар мекунад. 

Ҳамагуна хатогиҳои содиршавандаимконият медиҳанд, ки нишонаҳои дурӯғро ба осонӣ 
ошкор намоем. Ҳамагуна сухани бардурӯғи кӯдак ѐ ба сухани худи ӯ муқобил аст, ѐ ба факту 
далелҳои аллакай маъруфу машҳур мувофиқат намекунад. 

Мавҷуд набудани тайѐрӣ ва як самти муайян дар амалҳоикӯдак аз рӯӣ қоида нишонаҳои 
фиребгариест, ки на дар бораи кӯдак, балки дар бораи чӣ тавр фиреб додаистодани ӯ маълумот 
медиҳад. 

Яке аз нишонаҳои ошкор кардани дурӯғгӯӣ чуноне, ки дар боло қайд кардем, ин имконияти 
пешакӣ таҳррезӣ ва машқ кардани самти рафтор дар ҳолатҳои дурӯғгӯӣ мебошад, вале тадқиқоту 
мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки хатогиҳои бештар зери таъсири эмотсияҳое содир мешаванд, ки 
онҳоро дигар кардан ѐ махфӣ нигоҳ доштан барои кӯдакғайриимкон мебошад. 

На ҳамагуна дурӯғро тавассути эмотсияҳо ошкор кардан мумкин аст, вале агар чунин 
имконият даст диҳад, барои шахси дурӯғгӯ мушкилиҳои зиѐде пеш меояд, зеро ҳамагуна кӯшиши 
пахш кардани эмотсияҳои зоҳиршуда истода, боиси ошкор шудани онҳо дар раванди нутқ мегардад. 
Одатан барои кӯдакон дурӯғгӯии худропинҳонкарданон қадар мушкил нест, вале тағйиротҳои дар 
чеҳра баамалояндаро пинҳон кардан, оҳанги нафаскаширо ба низом даровардан ва аз хушк шудани 
гулӯ халосӣ ѐфтан хеле мушкил аст. 

Ин гуна ҳодисаҳо дар муддати ниҳоят кӯтоҳи вақт бавуҷудомада имконияти интихобнамоӣ ва 
таҳлилнамоиро аз байн мебаранд. Ҳамагуна ба изтиробоиҳо ғайри хоҳиши шахс ба вуҷуд меоянд ва 
пахш кардани онҳо ғайриимкон мешавад. Ҳолати рӯҳии дурӯғгӯӣ аз таҳти назорат берун меравад ва 
ӯ худидоракуниашро аз даст медиҳад. 

Ҳангоме, ки эмотсияҳо пайдарпай аз баланд шудан мегиранд, тағйирѐбиҳо дар рафтор он 
қадар назаррас нест ва агар шахс оид ба ҳиссиѐтҳои худ назорате дошта бошад, ин тағйирѐбиҳоро 
пинҳон кардан мумкин аст. Агар эмотсияҳо якуякбора бавуҷуд наояду он қадар пурқувват набошад 
онро на худи шахс, балки дигарон то мавриде, ки пурқувват мешавад, мушоҳида менамоянд. Вале 
идоракунии эмотсияҳои пурқувват мушкил аст. Гузашта аз ин барои пинҳон кардани осори ин 
эмотсия тағйиротҳои чеҳра ба дигар узвҳо, ки ҳангоми ҳаяҷони эмотсионалӣ бавуҷуд меоянд, бо худ 
муборизаи майян бурданро талаб мекунанд. Дар натиҷаи он ҳатто дар мавриди бомувафаққият 
пинҳон доштани ҳолати эмотсионалии азсаргузаронидашуда, қувваи барои пиҳонкунии ҳолати 
эмотсионалӣ сарфнамудаи шахс метавонад, назаррас бошад, ки ин дар навбати худ нишонаи 
фиребдиҳӣ мебошад. Пинҳон кардани эмотсияҳо кори мушкил аст, вале сохтакорӣ кардани онҳо, 
ҳатто дар сурати пинҳон доштани эмотсияи асосӣ бо эмотсияи бардурӯғ мушкилтар аст. Барои ин 
маҳорати баланд доштан зарур мебошад. Барои он, ки ба шахси фиребгар бовар кунем, вай бояд ба 
образи талқиншаванда мувофиқ бошад ва садои ӯ бояд ѐ тарсомез, ѐ қаҳролуд бошад. 
Мувофиқкунонидани ин чиз барои сохтакорӣ кардани эмотсияҳо он қадар кори осон нест. Аз 
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ҷониби дигар на ҳамаи одамон қобилияти идора намоии тағйиротҳои дар чеҳра баамалояндаро 
доро мебошанд. Барои бомувафаққият сохтакорӣ кардани ғаму андӯҳ, тарс ѐ ин ки қаҳру ғазаб, 
маҳорати баланди идоранамоии тағйиротҳои дар чеҳра баамалоянда зарур мебошад. 

Сохтакорӣ кардани эмотсияҳо ҳангоми дар ҳақиқат пинҳон доштани ҳиссиѐтҳои табиии 
азсаргузаронидашудаистода бозҳам мушкилтар аст. Масалан, ба назар оташину хафа намудан худ 
ба худ мушкил аст, вале агар дар ин ҳолат шахсро эҳсоси тарс фаро гирифта бошад, зоҳир кардани 
ин ҳолат ғайриимкон мешавад. Зеро ҳолати тарс дар шакли дигар зоҳир мешаваду кӯшиши зоҳир 
намудани хашму хафагӣ ба тарзи дигар сурат мегирад. Чунончи, ҳангоми тарс қошҳо ба боло 
нигаронида шуда, андозаи гавҳараки чашм беихтиѐр аз андозаи муқарарӣ калон мешавад ва барои 
он, ки бадхашму хафа намояд, бояд чашмонашро танг кунаду абрувонашро чин (қошҳояшро поѐн 
фарорад) [1, 201]. 

Одатан ин муборизаи ботинии эмотсияҳо табиӣ ва ғайритибиӣ (сохтакорона) боиси ошкор 
гаштани бардурӯғ будани он мегардад. 

На барои ҳамагуна фиреб ва дурӯғ пинҳон кардани эмотсияҳо шарту зарур аст. Шахси 
исрофкор далели дуздидашудани пулро пинҳон медорад,асардузд (плагиатор) аз худ карда шудани 
асари нависандаи дигарро пинҳон дошта, онро моли худ мушуморад, зан ѐ марди синну солаш ба 
ҷое расида, синну соли худро пинҳон медорад ва бо ин мақсад мӯи худро рангубор мекунад ва ғайра. 
Мардҳо одатан барои худро ҷавон нишон додан шарм дошта, барои табиӣ баромадани амали 
фиребашон ҳиссиѐти шармдоштанро низ кӯшиш мекунад, ки пинҳон доранд. 

Ҳамин тариқ, дар раванди дурӯғгӯӣ эмотсияҳои табиию ғайритабиӣ (сохташуда) наҳамавақт 
ҳамдигаро пурра менамоянд ва бо ҳамдигар рост меоянд. Бинобар ин, шахсони дурӯғгӯю фиребгар 
наҳамавақт кӯшиш мекунанд, ки эмотсияҳои табииро пинҳон нигоҳ доранд. Ҳамсафари дурӯғ 
метавонад, эмотсияҳои гуногун бошад, вале асосан се намуди онҳоро аз ҳам фарқ мекунад: 

- тарс аз ошкор шудани дурӯғи худ; 
- ҳисси гунаҳгорӣ аз дурӯғи худ; 
- ҳисси ҳаяҷон дар сурати комѐб шудан, маҳз ин намуди ҳиссиѐт шахси дурӯғгӯро фош 

менамояд. 
Тарси ошкоршавӣ дар шакли ғайрифаъол наонқадар хатарнок аст, баръакс, ӯ намегузорад, ки 

шахси дурӯғгӯ бепарво бошад ва метавонад барои хатогӣ содир накардани шахси дурӯғгӯ кӯмак 
расонад. Нишонаҳои рафтории дурӯғгӯ, ки ба мушоҳидакунандаи соҳибтаҷриба дастрас аст, дар 
дараҷаҳои миѐнаи ҳолати тарс зоҳир мешавад. Вале тарси сахт аз ошкоршавӣ гувоҳи он аст, ки шахс 
аз чизе сахт метарсад. Агар дурӯғӯй имконияти маълум кардани дараҷаи ошкоршавии худро дошта 
бошаду тарсад, ки эҳтимолияти ошкоршавии ӯ хеле зиѐд аст, метавонад ба қароре ояд, ки таваккал 
набояд кард ва аз дурӯғ гуфтан даст мекашад. 

То ба кадом дараҷа тарси ошкоршавӣ дар ҳиссиѐтҳои шахси дурӯғгӯй инъикос меѐбад, аз 
омилҳои зиѐд вобаста мебошад. Яке аз ин омилҳо, ки бояд ҳатман ба инобат гирифта шавад, ин 
тассавуроти шахси дурӯғгӯй дар бораи маҳорати дурӯғро ошкор карда тавонистани шахси 
фирефташаванда мебошад. Агар фирефташаванда ҳамчун шахси сустирода, зудбовар ва оромтабиат 
бошад, он гоҳ тарси ошкоршавӣ он қадар дар дараҷаи баланд зоҳир намешавад. Аз ҷониби дигар, 
агар шахси фирефташаванда маҳорати баланди ошкорнамоии дурӯғро дошта бошад, он гоҳ тарси 
ошкоршавӣ дар дараҷаи баланд зоҳир шуда метавонад. Волидайн одатан фарзандони худашонро 
бовар мекунонанд, ки ҳамагуна дурӯғи онҳоро бо осонӣ ошкор карда метавонанд: «Ба ман кифоя 
аст, ки ба чашмонат назар кунам ва рост ѐ дурӯғ гуфтани туро ошкор намоям». Кӯдакони дурӯғгӯй 
то андозае зери таъсири ин таъкиднамоӣ қарор гирифта, аз худ ҳаракатҳои ғайримуқаррарӣ зоҳир 
менамоянд ва дурӯғгӯиашон ошкор мегардад. Зеро фикр мекунанд, ки ягон имконияти пинҳон 
доштани дурӯғи худро надоранд. Онҳоро ѐ тарси барзиѐд ошкор менамояд ѐ худашон ба дурӯғ 
гуфтанашон қоил мешаванд. 

Волидайн наҳамавақт имконияти бо истифода аз чунин метод ошкор кардани дурӯғгӯй ѐ 
самимӣ будани фарзанди худро доранд. Зеро кӯдаконе, ки якчанд маротиба волидайни худро 
бомуваффақият фиреб додаанду дар иҷрои ин нақш соҳибмаҳоратанд, дар гумон аст, ки ҳангоми 
ибрози дурӯғи навбатӣ аз ошкор шудани дурӯғи худ заррае парво намоянд. Аз ҷониби дигар 
ҳангоме, ки волидайн рафтори фарзанди ба дурӯғгӯии худ сидқан қоил шударо қадр намекунад, дар 
гумон аст, ки фарзанди ӯ пас аз дурӯғи навбатӣ ба дурӯғ гуфтани худ қоил шавад. Бинобар ин зарур 
аст, ки волидайн ҳар як қоилшавии фарзандони худро қадр намоянд ва барои бартараф кардани ин 
камбудии онҳо бо ин восита саҳмгузор бошанд. Кӯдак бояд эътимоди қавӣ ҳосил намояд, ки дар 
сурати ба дурӯғ гуфтани худ қоил шудан, аз ҷониби волидайн на мавриди сарзанишу дар хиҷолат 
мондан, балки мавриди таҳсину офарин қарор гирад ва падару модар ба сухани рости ӯ бегуфтугӯ 
бовар мекунанд. Волидайне, ки ба фарзанди худ боварӣ надоранд ва доимо ба ҳақ будани ӯ шубҳа 
менамояд, ҳатто ҳангоми бегуноҳ буданаш ҳам дар ӯ ҳиссиѐти тарсро бедор менамояд. Дар ин гуна 
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маврид мо ба яке аз масъалаҳои бисѐр асосии ошкор кардани дурӯғ ” ғайриимкон будани фарқ 
кардани тарси гунаҳгоркунии беасос аз тарси ошкор шудани дурӯғгӯӣ дучор мешавем. Зуҳуроти 
тарс дар ҳардуи ин ҳолатҳо як хела аст [3, 124]. 

Тарзи фаъолияти дастгоҳи дурӯғсанҷӣ дар асоси тарс аз ошкор шудани дурӯғ сохта шудааст. 
Яъне ин асбоб низ чун одам нисбати тағйиротҳои ҳиссиѐтҳои эмотсионалӣ ҳасос мебошад, зеро вай 
на худи дурӯғ, балки ба ҳаяҷоноиҳои эмотсионалии дар организми инсон ба вуҷудояндаро ошкор 
менамояд. Ноқилҳои он ба узвҳои шахси дар дурӯғгӯӣ гумонбаршаванда барои он пайваст карда 
мешавад, ки тағйиротҳои физиологии дар организми ӯ баамалояндаро ошкор намояд. Баланд 
шудани фишори хун ѐ арақфарорӣ, худ ба худ нишони дурӯғгӯӣ нест. Он ки дастҳои одам намнок 
мешаванду тапиши дилаш баланд мегардад, гувоҳи бавуҷудомадани кадом як эмотсияе мобошад, 
вале пеш аз тестгузаронӣ дар дастгоҳи дурӯғсанҷӣ оператор кӯшиш менамояд, то шахси ба дурӯғгӯӣ 
гумонбаршударо бовар кунонад, ки дастгоҳи мазкур ҳеҷ гоҳ дар ошкор кардани дурӯғгӯӣ хато 
намекунад. 

Дар замoни муoсир ҳаря кшахс новобаста аз синнусол метавoнад бo дурӯғ ва бoфтакoрӣ рӯ ба 
рӯ шавад ва чун қoида ӯ метавoнад ҳар рӯз гирифтoри oн шавад ” хoҳ дурӯғ бo мақсади пинҳoн 
дoштани ҳақиқат ва ѐ ягoн далел бoшад, хoҳ дурӯғ барoи ба даст oвардани oбрӯ дар байни oмма 
бoшад. Дурӯғ ва дурӯғгӯйӣ аз он лаҳзае, ки oдамизoд вуҷуд дoрад, мавҷуд аст. 
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Шакармамадова Мадина Ќурбонмамадовна, 
магистранти соли дуюми факултети психология ва таҳсилоти фарогир 

 
ТАВСИФИ НУҚСОНҲОИ НУТҚИ ШИФОҲӢ  

ВА ХАТТӢ ДАР МИСОЛИ НУҚСОНИ ХАТТӢ – АГРАФИЯ 
 

Замон ва макони пайдоиши соҳаҳои ба омӯзиши нуқсонҳои нутқӣ (логопедия, логопсихология, 
лингвистика ва ғ.) машғулро муайян кардан душвор аст, зеро истифодаи донишҳои психологӣ ва 
тафсири ҷабҳаҳои алоҳидаи нуқсонҳои нутқиро дар ҳама давру замон метавон вохӯрд. Масалан, 
лингвистика аз он рӯзе, ки ба ҳалли масъалаҳои нутқ шурӯъ кард ва сухан кардани инсонро 
«дарѐфт», ба ҳодисаҳои вайрон шудани муносибати психика ва нутқ диққати махсус. Дар Россия 
аввалин маротиба табобати психологии шахсони нуқсони нутқдоштаро Г.Д.Неткачев [1913] ба роҳ 
монда буд. Ва ѐ дар ҳалли масъалаҳои табобати психологӣ равоншиноси шинохта З.Фрейд таҳлили 
психологии (психоанализи) саҳв ва ғалати суханро ба кор бурда, ба сифати мисол лакнатзабониро аз 
нуқтаи назари таҳлили психологӣ ҳамчун рамзи зуҳуроти хоҳиш надоштани инсон ба муоширати 
байниҳамдигарӣ бо муҳити «пур аз хавфу хатар» шарҳ додааст. 

Вобаста ба ин қайд намудан зарур аст, ки ҳангоми истифодаи дурусти методҳои гуногуни 
ташхиси психологӣ ва ѐ расонидани ѐрии психологӣ ба шахсони нуқсони нутқидошта,дар бораи ин 
шахсон маълумоти зарурӣ бояд ба даст оварда шавад, зеро ин маълумот тавсифгари қонуниятҳои 
инкишофи психикии онҳо ба ҳисоб меравад. 

Дар шарҳи ѐрии психологӣ бештар мафҳумҳои ислоҳ ва табобати психологӣ истифода 
гардида, зери мафҳуми табобати психологӣ (психотерапия аз юнонии psyche - руҳ ва therapeia - 
нигоҳубин, табобат), таъсиррасонии мақсаднок ба психикаи инсон баҳри барқарор намудани ҳолати 
психикӣ ва ҷисмонӣ бе истифодаи доруворӣ,фаҳмида мешавад. Истифодаи ислоҳҳои психологӣ 
(психокоррексия) истифодаи яклухти усулҳои психологӣ дар ислоҳи норасоии психикӣ ва ѐ 
рафторҳои психикии шахсони солим, ки бештар ба давраи бачагӣ - ташаккулѐбии шахсият 
вобастагӣ дорад, ба мушоҳида мерасад. Одатан, психокоррексия ба норасогие, ки асоси органикӣ 
надорад ва ҳамчун вайроншавии диққат, хотир, тафаккур, эҳсос шарҳ дода мешавад, равона 
гардидааст [12, 56]. 

Методҳои ѐрии психологӣ, ки дар психокоррексия истифода мешаванд, ба муайян кардани 
рафтор, инкишофи зеҳнӣ, таҳлили психологӣ ва ғайра равона гардидаанд. Методҳои мазкурро рӯи 
теъдоди иштирокчиѐн ба фардӣ ва гурӯҳӣ; аз рӯи нақши терапевт ѐ равоншинос ба дастурдиҳанда ва 
дастурнадиҳанда; аз рӯи дараҷаи таъсиррасонӣ ба шахсият ба симптоматикӣ (нишонавӣ, аломатӣ) ва 
патогенетикӣ (бо азнавсозии томи шахсият алоқаманд); аз рӯи мансубият ба паҳлӯҳои гуногуни 
шахсията ба серҳаракатӣ, рафторӣ ва экзистенсиалӣ - гуманистӣ ҷудо мекунанд. 

Набояд фаромӯш кард, ки интихоби методҳои ѐрии психологӣ аз хусусияти нуқсонҳои мавҷуда 
(масалан, ҳангоми ноаѐн зоҳир шудани изтироб ѐрии симптоматикӣ расонида мешавад ва ѐ пайдо 
шудани ақида дар бораи табобат наѐфтан - табобати ҳаматарафаи ба шахсият нигаронидашуда) ва 
воситаҳое, ки мутахассис аз он истифода мебарад, вобаста аст. 

Тавре маълум аст, интихоби методҳо хусусияти фардӣ доранд, лекин дар ин ҳолат баъзе 
қонуниятҳои умумии инкишофро низ ба назар гирифтан зарур аст. Дар давраи томактабӣ бештар 
табобати психологии симптоматикӣ (ислоҳи хотир, диққат, эҳсос ва ғ.) ва оилавӣ, дар давраи 
нисбатан калонтар ва ҳангоми ташаккули шахсият бошад, шаклҳои гуногуни табобати патогенӣ 
истифода мешаванд [2, 120]. 

Аксар вақт ҳангоми вайроншавиҳои нутқӣ, шаклҳои гуногуни машқҳои муоширатӣ бо ба 
назар гирифтани хусусияти нуқсон истифода мешаванд. Масалан, дар ҳолати алалияи экспрессивӣ 
бештар ба истифодаи воситаҳои муоширатӣ такя мекунанд, барои лакнатзабонон бошад, машқи ба 
худ боварӣ пайдо кардан, дарки бо ҳамсуҳбат дар як сатҳ қарор доштан ва ғайраҳо гузаронида 
мешавад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ѐрии психологии ҳаматарафа танҳо ҳамон вақт самараи 
хуб дода метавонад, агар он ба шахсият равона шуда бошад. 

Дар ин замина, дар як қатор шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон марказ ва муассисаҳои 
ислоҳии таълимӣ барои бачагони дорои нуқсони ҷиддии нутқӣ (лакнатзабонӣ ва 
ринолалия)мавҷуданд, ки дар ин муассисаҳо бо истифода аз методҳои логопсихология корҳои 
ислоҳии нуқсонҳои нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ, мустаҳкам намудани малакаи нутқӣ ва фаъол 
гардонидани шаклҳои муоширати нутқӣ,ба роҳ монда мешаванд. 

Психологияи ислоҳӣ исбот намудааст, ки тағйир ѐфтани шахсияти кӯдак ва шуури ӯ дар 
навбати худ онро мефаҳмонад, ки вазъи кӯҳнашудаи инкишоф ба талаботи нав мувофиқат 
намекунад, натиҷаи он зиддиятҳои диалектикӣ буда, дар буҳрони синнусолӣ инъикос меѐбад [3, 252]. 
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Давраи барвақти бачагӣ барои инкишоф ѐфтани нутқ давраи хеле мусоид ба ҳисоб меравад, ки 
онро давраи сензитивии инкишофи нутқ меноманд, зеро раванди инкишофи нутқ нисбат ба дигар 
равандҳо дар ҷойи аввал, яъне дар марказ меистад. 

Инкишофи психикии кӯдакони вайроншавии нутқдошта тарзи муайяни инкишоф мебошад, ки 
дар шароитҳои махсуси байниҳамдигарӣ бо олами атроф ба амал меояд. Ин намуди норасоии 
аввалиндараҷаи вайроншавии марказҳои нутқронӣ метавонад ба инкишоф наѐфтани функсияҳое, ки 
бо ҳам зич алоқаманданд, оварда расонад, инчунин, суръати инкишофи дигар функсияҳои бо нутқ 
алоқамандро суст гардонад. Вайроншавии инкишофи функсияҳои хусусии психикӣ дар навбати худ 
ба боздории инкишофи психикии кӯдакони нуқсони нутқдошта оварда мерасонад. 

Дар баробари мавҷудияти нуқсонҳои нутқӣ, дар кӯдакон ва калонсолон нуқсонҳои хаттиро 
низ мушоҳида намудан мумкин аст, ба монанди дисграфия ва аграфия. 

Нуқсонҳои нутқӣ характери гуногун дошта, аз дараҷаи ҷои зарбаи функсия, аз вақти зарба 
хӯрдан ва аз нишонаҳои дуюмдараҷа вобастаанд, ки зери таъсири нуқсони асосӣ пайдо мешаванд. 
Бояд қайд кард, ки нуқсонҳои нутқӣ, ки дар натиҷаи таъсири ягон омили сирояткунанда ба вуҷуд 
омадаанд, худ аз худ бартараф намешаванд ва бе корҳои махсуси ислоҳӣ - логопедӣ метавонанд ба 
инкишофи минбаъдаи кӯдак таъсири манфӣ расонанд. 

Ҳар як нуқсон ва вайроншавиҳо омилу сабабҳои пайдоиши ба худ хосро дошта, сабабҳои 
вайроншавиҳои нутқ вобаста аз паҳншавӣ ба ғайримарказӣ ва марказӣ, вобаста аз хусусияти 
вайроншавӣ: ба органикӣ ва функсионалӣ ҷудо мешаванд. Вайроншавиҳои мазкур ба сохтори 
фонематикӣ, морфологӣ ва синтаксикии нутқи фаъол ва ғайрифаъол таъсир мерасонанд. 

Масалан, дар мавриди осеб ѐфтани қисмҳои мобайнии ақиби пешонаи пӯстлохи чапи 
нимкураи мағзи сар (дар одамоне, ки дасти рост пешбаранда аст), афазияи динамикӣ, ки асоси онро 
вайроншавии ташкилии нутқи берунӣ, нуқсонҳои нутқи ботинӣ, ки бо банақшагирии нутқ 
алоқаманд аст, ба вуҷуд меояд [1934, К. Клейст]. 

Дар масъалаи таълими хат ва пайдоиши нуқсонҳои хаттӣ (аграфия, дисграфия ва ғ.) бояд 
қайд намоем, ки кӯдак нутқи дуруст дорад, яъне инкишофи пурраи минбаъдаи нутқ таъмин 
шудааст. Тамоми равандҳои нутқии то таълим ба хат ба вуҷуд омада, дар доираи ҳақиқати 
ибтидоии кӯдакро дар асл иҳотанамуда, амалӣ мегарданд. 

Дар ин зина кӯдак аллакай дуруст нутқ кунад ҳам, вале новобаста аз тарзи дурусти талаффуз, 
то ҳол намедонад, ки калима аз кадом овозҳо иборат аст. Ҳангоми гузариш ба хат таҳлили овозӣ 
ва маълумоти дақиқ дар бораи таркиби овозии калима ҳатмӣ ҳисобида мешаванд. Ҳарфҳоро аз худ 
намуда, кӯдак маънои графикии фонемаҳоеро, ки қаблан дар вақти ташаккули нутқ аз худ намуда 
буд, дарк менамояд, яъне зинаи гузаштаротакрор мекунад, вале дар дигар шакл ” дараҷаи 
нисбатан баландтар. 

Тавре маълум аст, миқдори ҳарфҳои забони тоҷикӣ ба миқдори овозҳо баробар нест. Дар 
ҳарф на ҳар як овози алоҳида таҷассум меѐбад, яъне дар он танҳо овозҳои асосӣ ифода меѐбанд.Аз 
ин ҷост, ки мо дар бораи он, ки дар маънии маъмул дар ҳарф ҷараѐни фонематикӣ ба охир мерасад. 
Дар ҳама ҳолатҳо, вақте азхуднамоии ҳарф амали дигари психологиро маънидод менамояд, он дар 
идроки кӯдак ба ҳайси расме, ки номи овози ба ин ҳарф мутобиқро дорост баромад мекунад. Дар 
ин ҳолатҳо бо истифода аз пешниҳоди Бодуэн де Куртенэ мафҳуми графемаро аз ҳарф фарқ 
менамоем. Маълум аст, ки графема танҳо дар алоқамандии бевосита бо фонема мавриди омӯзиш 
қарор гирифта шуда метавонад. Дар таносуб бо фонемаи худ графема ягона ҳисобида мешавад, 
яъне новобаста аз он, ки бо кадом ҳарф ва кадом андоза дар ҳолатҳои мушаххас тасвир мегардад. 
Ҳамин тавр, муносибати графема ба ҳарф муносибати монандест, ки миѐни фонема ва овоз ҷой 
дорад. Гузариш аз нутқи шифоҳӣ ба хаттӣ ” ин пеш аз ҳама гузариш аз фонема ба графема аст. 
Хатнависӣ мавҷудияти дараҷаи возеҳи инкишофи фонематикиро муайян мекунад, ки барои аз худ 
намудани ҳарф на ҳамеша ҳатмист. 

Вайрон шудани яке аз нуқсонҳои маъмул - нутқи хаттӣ (аграфия) низ ба вайроншавиҳои 
характери марказидошта мансуб буда, аз рӯи нишондоди Л.С.Волкова ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад 
(вобаста ба он, ки кадом намуди он вайрон шудааст). Якум, маҳсулнокӣ - вайрон шудани ҳусни хат 
ва дуюм ретсептивӣ, яъне, торҳои асабҳои ҳискунанда, ки ба вайрон шудани тарзи мутолиа оварда 
мерасонад. 

Аграфия (аз юнонӣ а - инкор ва grapho -менависам) маънои вайрон шудани хатро дошта, 
пайдоиши ин нуқсон якчанд сабабҳоро дорост: 

-дар натиҷаи зарар дидан тарафи чапи пешонаи сар ба вуҷуд меояд, кӯдаки ба ин ҳолат 
гирифторшуда овозро аз нутқ фарқ карда наметавонад, яъне, ба гӯши ӯ фақат садо мерасад. Дар 
чунин ҳолат кӯдакон овозҳои ба ҳам наздикро аз якдигар фарқ карда натавониста, дар навишт ғалат 
мекунанд; 
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-дар натиҷаи зарар дидани қисми поѐнии маркази нимкураи тарафи чапи майнаи сар ба вуҷуд 
меояд. Аз сабаби вайроншавии артикулятсия (кори узвҳои нотиқа ҳангоми овозбарорӣ) кӯдак 
артикулятсияро омехта карда, дар навишт ба ғалат роҳ медиҳад; 

-дар натиҷаи зарар дидани қисми поѐнии муҳаррикҳои нимкурраи чапи сар ба вуҷуд омада, 
дар таркиби калимаҳо нуқсон пайдо мешавад ва кӯдак алоқаи байни овозҳоро муайян карда 
натавониста дар навишт ба ғалат роҳ медиҳад; 

-дар натиҷаи зарар дидани қисми қафои нимкураи майнаи сар ба вуҷуд меояд, ки барои ба 
хотир овардани шакли ҳарфҳо монеа мегардад; 

-дар натиҷаи зарар дидани ҳаракати нимкураи майнаи сар ба вуҷуд омада, доираҳои ҳаракатӣ 
зуд бедор намешаванд, ки дар натиҷа ҳангоми навишт ҳаракатҳои зиѐдатӣ пайдо шуда, талаба ғалат 
менависад. 

Нуқсони аграфиро тавассути таълими махсуси барқароркунии малакаҳои хатнависӣ ислоҳ 
кардан мумкин аст, ки оид ба ин масъала дар татқиқотҳои минбаъдаи худ ҳарф хоҳем зад. 
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Аннотация 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РЕЧИ И  

ПИСЬМА НА ПРИМЕРЕ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА - АГРАФИИ 
Дети, неспособные к нормальному усвоению чтения и письма, с величайшим трудом овладевают 

им при помощи длительного специального обучения. В тяжелых случаях в 1-м классе массовой школы в 
течение нескольких лет они не усваивают даже алфавит, в более легких случаях не могут соединить 
буквы в слова и в лучшем случае пишут с чрезвычайными искажениями буквенного состава слова 
(пропуски, смешение, перестановки букв, слияние нескольких слов в одно и т. п.). 

Ключевые слова: нарушения речи и письма, причины и пути возникновения нарушений, дети 
дошкольного возраста, психокоррекционные методы. 
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DESCRIPTION OF SPEECH AND WRITING  
VIOLATIONS ON THE EXAMPLE OF VIOLATION OF WRITING - AGRAPHY 

Children who are incapable of the normal learning of reading and writing, with the greatest difficulty, master it with 
the help of long special education. In difficult cases, in the 1st grade of a mass school, for several years they do not even 
absorb the alphabet, in lighter cases they cannot combine letters into words and, at best, write with extraordinary distortions 
of the letter composition of the word (omissions, mixing, permutations of letters, merging several words into one, etc.). 
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Шарипова Сайѐра,  
магистранти соли дуюми факултети забони англисӣ 

 
АСОСҲОИ ПСИХОЛОГИИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ 

 

Психология, ки қонуниятҳои инкишоф ва ташаккули фаъолияти рўҳии одамро баррасї 
менамояд, ба омўзгорони забони хориҷї хусусиятҳои фардии донишомўзонро пешниҳод 
менамояд, дар раванди таълим хислатҳои ташаккулдињандаи дониш, маҳорат ва малакаи 
нутқро, роњњои омўзиши забон бо хусусиятҳои ҷараѐни фаъолияти таҳсил барои азхудкунии 
забони хориҷиро, ба ҳисоб мегирад. Равоншиносон диққати асосиро ба омўзиши механизмҳои 
таълим ва хусусиятҳои фаъолияти рўҳии ба он алоқаманд, медиҳанд. 

Аввалан, муњаќќиќон, ба мисли А.А. Леонтьев, Г.А. Китайгородская, ки намояндагони 
бињевиоризм буданд, омўзишро њамчун раванди пайдоиш ва нигоњдории  мањорат, њамчун 
мутобиќат ба муњит баѐн намуда буданд. Минбаъд муњаќќиќон омўзишро васеътар њамчун 
таѓйроти фаъоли рушдкунандаи фард тавассути машқ муаррифӣ намудаанд [7, 6]. 

Равоншиносон ин равандро ба низоми умумии фаъолияти маърифатии фард интиҳої 
медиҳанд. Дар ин бобат омўзиш - чун фаъолияти мураккаб ба назар гирифта мешавад, ки 
инкишофи фаъолияти тафаккурї, рушди қувваи ҳофиза  ва амалияро тахмин мекунанд. Ин 
раванд, дар навбати худ бо аз худ кардани маҷмуи усул ва равишҳои фаъолияти беҳади ақлї 
муайян карда мешаванд: омўзиш ҳамчун фаъолияти мураккабе фаҳмида мешавад, ки  бо 
таъсири машқ афзоиши беҳтарро касб менамояд, як қатор омилҳои мусоидшавиро доро буда, 
дар замон дар шакли амалиѐтҳои системавии боҳам пайванд мегузарад.  

Ду намуди омўзишро ќайд намудан мумкин аст: омўхтани ғайри муташаккил ва 
мақсаднок. Омўзиши ѓайри муташаккил ѐ беихтиѐрона, нофаҳм, номуташаккил, бе нишондоди 
мақсаднокии малака ва маҳорат, ки барои қаноатманд намудани талаботи ҳаѐти одам зарур аст, 
мегузарад. Дар ин маврид нақши асосиро пайравї, такрор, бозї, омўзиш бо роњи бозї «таҷриба 
ва ѓалат», ки дар заминаи ҳавас диққат, мавзунии низоми аввала (дар хотир нигоҳ доштан), аз 
ҳам ҷудо намудани нақшаи умумии фаъолият ба амал меояд, мебозад. Омўзиши мақсаднок 
хислатҳои муташаккилона, бошуурона, ва бомақсадро дорост. Ин намуд фаъолияти руҳии 
одам, диққат, хотир тафаккур, ирода, шавқ ва кўшиш бо роҳи кўтоҳ расидан ба мақсадро 
сафарбар менамоянд, ки нақшаи муайяни амалҳои пай дар пай дорад. Ин гуна омўзиш барои 
ҷомеаи башарї хос аст, ки ҳадди тафриқавии шуури  одамонро бо идрок ва мақсадонкро  
муайян месозад. 

Албатта, дар раванди таълим, яъне ҳангоми омўзиши мақсаднокии забони хориҷї, 
унсурҳои омўзиши ѓайри муташаккил низ дида мешаванд. Дар равоншиносї ва методикаи 
таълим ин - ҳамчун омўзиши номуташаккилона дар назар дошта мешавад. Ҳолати маъмултарин 
хондани асарҳои бадеї бо забони аслї мебошад. 

Дар баъзе қонуниятҳои методика хислатҳои омўзиши ѓайри муташаккилонае ба асоси 
ташкили раванди омўзиш гузошта шуда, гузориши асосии чунин усулҳо кушиши бошуурона ба 
бурдани омўзиши забони хориҷї ба ѓайри муташаккил мебошад. 

М.Л. Вайсбурд таъкид менамояд, ки «Забон - ин тамрин ва одат аст», аз ин рў омўзиши 
забон ” азѐдкунӣ мебошад. Ин ҳолатро қайд кардан зарур аст, ки омўзиши мақсаднок тамоман 
дигар мақсадҳоро нисбат ба ѐдгирии ѓайримуташаккилро дорост. Вале ин он маъноро надорад, 
ки унсурҳои азхудкунии ғайримуташаккил ва равишҳои азхудкунии ғайримуташаккилро 
танзимкунанда бояд дар раванди таълими забони хориҷї мавҷуд бошанд [2, 5]. 

Вале омўзиш бояд дар асоси қонуниятҳои бошуурона, муташаккил ва фаъолияти омўзгор 
ва донишҷў сохта шавад. Аз таҳлили омўзиши мақсаднок бар меояд, ки дар он ду раванд ” 
тадрис, яъне фаъолият барои ташкил ва дастури омўзиши ва ѐ таҳсил, яъне фаъолияти 
таълимгиранда барои расидан ба комѐбиҳои мақсади таълим омезиш меѐбанд. Ин тақсимот 
иштироки ду шахсро дар таълим дар назар дорад - омўзгор ва донишҷў, ки аз нишондодҳои 
равоншинохтї ва методї комилан фарқ менамоянд, ҳарчанд, ки  ҳарду як мақсад доранд. 
Омўзиш ва аз худ кардан ягон намуди фаъолият (фан). Омўзгор мақсади ниҳоии таълимро 
дониста ва фанни таълимро соҳиб буда вазифаи асосиро оид ба нақшагирї ва ташкили раванди 
таҳсил ба ҷо меорад. Иҷрои ин вазифа набояд як тарафа бошад, ба он маъно, ки як тарафи 
таҳсил фаъол ва пурмаҳсул мешавад, хусусан тадрис, таълимгиранда иштирокчии раванди 
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омїзиши нагардида, балки ба қавле «корѐдкун» мешавад ва қобилияти ў ба фаъолияти 
мақсаднок истифода намешавад. 

Фаъолияти омўзгор тарафи дуюми омўзиш ” фаъол намудани таълим мебошад. Яъне 
самаранокии фаъолияти донишҷўѐн аз он вобаста дорад, ки чї тарз ҳарду тарафи омўзиш ба 
нақша гирифта ва ташкил карда мешавад, ки раванди таълимии усулан ташкилшуда ба њисоб 
равад. 

Давомнокии умуми омўзиш пеш аз ҳама дар он муайян мегардад, ки донишҷўѐн дар 
донишгоҳ забони хориҷиро ҳамчун касби асосї аз худ менамоянд. Аз ин рўй дар уму ду намуди 
саъю кушиши донишҷўѐн равшан зоҳир мешаванд: 

1. саъю кўшиш ба маводи бениҳоят бойи забонї;  
2. кўшиш ба истифодаи забони хориҷї - ҳамчун воситаи иртибот. 
Ҳамзамон донишљўѐн, чун қоида то охир, он талаботҳоро, ки барои аз худ кардани забони 

хориҷї зарур аст, сарфаҳм намераванд, ки ихтисоси ояндаи муаллимї пеши онҳо мегузорад. Ин 
талаботҳо аз он иборат аст, ки нутќ дар забони хориљї бояд на танҳо иртиботї дуруст бошад, 
яъне ба дараҷаи фаҳмидани мусоҳиб, балки забонро чун забони модариаш донад. Ин тарафи 
далелнокии омўзиш барои омўзгорон хос аст ва ба андозаи том ба донишҷўѐн бояд расонида 
шавад, чунки як қатор равиш ва намудҳои кор аз болои мавод, ки барои  қаноатманд  намудани  
ин талабот  зарур  аст, дар назари донишљўѐн  маънои  дигар пайдо менамояд, агар ин равишҳо 
асоснок шуда бошанд. Аз тарафи омўзгор, ки дар раванди таълим ин ѐ дигар усулро истифода 
мекунад, ҳисси далелнокиро дар донишҷўѐн бедор менамояд, ва то андозае ба мутаассири 
умумии мусбати донишҷўѐн вобаста аст. Ин мутаассирии умумии мусбат (завқ, ҳавасмандї) 
талаботи нутқи муошираро ҳавасманд мегардонад ва азхудкунии маводи забонї ва такмили 
малака ва маҳорати нутқро осон месозад. Барои ташкил намудани раванди омўзиши бо 
баҳисобгири  хусусиятҳои дар боло зикршуда омўзгорро зарур аст, ки хусусиятҳои синну соли 
донишљўѐнро ба ҳисоб гирад. 

Дар тадқиқотҳои равоншиносоне, ки дар соҳаи психологияи синнусолї кор мекунанд, 
давраи балоғат аз 17 то 35 солагиї муайян карда мешавад. Дар ин давра тағийротҳои 
бетанаффус дар инкишофи кори психофизикї (равонї-таби)-и одам рўй медиҳад. 

Дар 17-21 солагӣ, яъне синну соли донишҷўї рушди равонї айни равандҳои маърифатї 
мушоҳида мешавад. Дар 19 солагї дараҷаи кори фикрї (кори хотира) баланд мешаввад, дар 20 
солагї ин амал каме поѐн меравад ва дар 21 солагї аз нав рў сўи инкишоф меорад. 

Нишондоди кори мантиқї аз 19 то 21 солагї дараҷаи баланди инкишофро муайян шуда, 
ин андешаро тасдиқ менамояд, ки дар бораи одами калони рушдѐфта, на танҳо тавассути 
хотира балки тавассути тафаккур ҳам ба хотир гирифтан имконпазир мебошад.  

Дар асоси ин метавон таъкид кард, ки дар синну соли донишљўї баландшавии усули 
маҳсулнокии хотира ва тафаккур муайян мегардад, дар ин маврид вазифаҳои тафаккур 
аҳамияти аввалиндараҷаро доро мешаванд. Барои усули таълими забони хориҷї дар донишгоҳ 
ин ҳолат нақши муҳимро мебозад. Ба хулосае омадан мумкин аст, ки қоидаи пешбарандаи 
ташкили раванди омўзиш бояд қоидаи такя ба фаъолияти хотира, тафаккури донишљўѐн  
бошад. Ин нуќта дар таљрибаҳо тасдиқ шуда, нишон медињанд, ки дар такомули маҳорати нутқ 
нақши асосиро на такрор, балки идрок (фаҳмиш) мебозад. 
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Калидвожаҳо: фаъолияти рӯҳӣ, биҳевиоризм, омӯзиши ғайримуташаккил ва мақсаднок, 
хусусиятҳои синну солии донишҷӯѐн, рушди равонӣ. 
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Аннотация 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

В статье рассматриваются индивидуальные особенности студентов в процессе изучения 
иностранных языков. Речь идет о психологических особенностях процесса изучения 
иностранных языков. В статье также уточняются две основные виды изучения: непроизвольное 
и целевое изучение, которые связанны с возростными особенностями студентов при изучении 
иностранных языков. 
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Файзов Насимљон Ќосимович, 
магистранти соли дуюми факултети технология ва соњибкорї 

 
КОРЊОИ БЕРУНАЗСИНФЇ АЗ ТЕХНОЛОГИЯ  

ВА МОЊИЯТИ ОНЊО ДАР ТАМОЮЛИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН 
 

Дар назди корњои беруназсинфї дар базаи омўзиши таълими технология вазифањои зерин 
гузашта мешавад: 

1. Мустањкам намудан, татбиќ кардан ва ташаккул додани мањорат ва малакаи ба даст 
овардаи хонандагон дар раванди таълими технология; 

2. Љалб намудани хонандагон доир ба фаъолияти эљодї дар базаи мењнати истењсолї; 
3. Маълумоти пурра додан оиди истењсолоти асосии њозиразамо; 
4. Тайѐрии њаматарафа доир ба интихоби касб; 
5. Ташаккул додани муносибати хонандагон ба мењнат. 
Шарти асосии бо муваффаќият гузаронидани корњои беруназсинфї дар мактаб ин дуруст 

ба наќша гирифтани он мебошад. Њамаи корњои беруназсинфї бояд дар аввали соли хониш ба 
наќша гирифта шаванд.  

Дар наќша бояд масъалањои асосии зерин љой дода шуда бошанд:  
 Номгўи мањфилњо, ки вуљуд доранд, ѐ ин ки аз нав дар мактаб ташкил карда мешаванд; 
 Таъмин намудани мањфилњо бо таљњизотњо, маводњо ва аѐниятњо; 
 Љадвали дарсии њар як мањфил бо нишондоди љои кори доимї; 
 Љадвали гузаронидани чорабинињои омавии беруназсинфї; 
 Шумораи иштирокчиѐн ва мутасаддиѐн доир ба тайѐр ва гузаронидани њар яке аз ин 

чорабинињо. 
Мутасаддї дар бисѐр мавридњо аз ташкилотњои љамъиятии мактаб интихоб карда 

мешаванд. Фаъолияти мењнатии хонандагон њангоми иљрои корњои беруназсинфї характери 
истењсолї дорад. 

Њамин тавр хонандагон дар раванди иљро намудани корњои беруназсинфї ба иљро 
намудани мењнати истењсолї нисбат ба дарсњои таълими технология бисѐртар банд мебошанд. 
Бо њамин сабаб дар раванди иљро намудани корњои беруназсинфии хонандагон имкониятњои 
васеъ намудани донишњои политехникии хонандагон зиѐдтар мегардад. 

Ба њамин монанд гуфтан мумкин аст, ки имкониятњои бисѐртари корњои 
касбинтихобкуниро дар раванди иљрои корњои беруназсинфї амалї намудан мумкин аст. 

Умуман шаклњои корњои беруназсинфие, ки дар базаи таълими технология ташкил карда 
мешаванд гуногун мебошанд, ба монанди мањфилњои гуногун, клубњои шавќовар, вохурї бо 
пешќадамони истењсолот, саѐњатњои истењсолї ва бисѐр дигар чорабинињо. Аммо шаклњои 
корњои беруназсинфие, ки дар мактаб ташкил карда мешаванд ба се гурўњи асосї људо кардан 
мумкин аст. 

1. Мањфилњои техникї; 
2. Шаклњои омавии корњои беруназсинфї; 
3. Муассисањои мењнатии хонандагон. 
Дар таљрибаи кори мактабњо мањфилњои гуногунро вохурдан мумкин аст. Аз нуќтаи 

назари робитаи байнифаннї мањфилњоро ба се гурўњ људо кардан мумкин аст: 
1. Мањфилњои фаннї; 
2. Мањфилњои байни фанн; 
3. Мањфилњои ѓайри фаннї. 
1. Мањфилњои фаннї гуфта, њамин хел мањфилњоеро меноманд, ки бевосита ба таълими 

технология вобастагї доранд. Аз рўи мазмуни дарс дар мањфилњо ин давоми машѓулятњое 
мебошад, ки хонандагон дар устохонањои таълимї иљро мекарданд. Лекин фаъолияти онњо 
нисбатан мураккабтар ва васеътар мешавад. Ба ќатори мањфилњои фаннї мањфилњои 
дуредгарї, челонгарї, харротї ва мањфилњои омехта дохил карда мешаванд.  

2. Ба ќатори мањфилњои байнифаннї мањфилњои физикию-техникї дохил карда 
мешаванд. Обекти мењнатии хонандагон дар ин мањфилњо моделњои гуногун ба њисоб мераванд. 
Роњбариро дар ин намуди мањфилњо муаллимони фанни физика ва технология ба ўњда доранд. 

3. Ба мањфилњои ѓайрифаннї мањфилњои варзишї-техникї дохил карда мешавад. Ба 
монанди автомобилї, самолѐтсозї, киштисозї, ракетасозї ва ѓайра.  

Дар ин намуди мањфилњо кор карда истода хонандагон донишњои нав, мањорат ва 
малакањоеро пайдо мекунанд, ки ба коркарди маводњо ва хусусиятњои онњо муносибате доранд. 
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Ба шаклњои омавии корњои беруназсинфї шаклњои зерини корњои беруназсинфї дохил 
карда мешаванд: хондани лексияњо, шабнишинињои мавзуї, вохурї бо пешќадамони 
истењсолот, намоишњо, саѐњатњо (эскурсияњо), олимпиадањо, конференсияњо ва озмунњо доир ба 
интихоби касбњои бењтарин. 

Ин касбњои оммавии дар боло номбаркардашуда, ба хонандагон имконият медињанд, ки 
онњо бо истењсолоти њозиразамон ба таври васеъ шинос шуда, доир ба касбњои гуногун 
маълумот гиранд. 

Намоишњо дар бисѐр мактабњо гузаронида мешаванд. Намоишњо доимї ва муваќќатї 
шуда метавонанд. Барои гузаронидани намоишњо дар давоми сол мањсулотњои бењтарини 
хонандагон љамъ карда мешаванд. 

Дар баъзе муассисањо анъана шуда аст, ки њар як хонанда барои хотира яктогї корњои 
эљодии худро тўњфа месупорад.  

Тамоюли касбии хонандагон ” ин системаи илман асосноккардашудаи иљтимої ” 
иќтисодї, психологї- педагогї, чорабинињои тиббї ба ѐрдами љавонон равонакардашуда, 
худмуайянкунии касбу њунар бо назардошти талаботи хољагии халќ доир ба мутахассисњо, 
шавќу њавас, ќобилият ва шароити љисмонии шахсї ба њисоб меравад.  

Маќсади асосии таълими касбї дар хонандагон ташаккул додани шароитњои иљтимоию-
психологї дар рафтор ва фаъолияташон, тарбия ва њурмат (эътироф) намудани намудњои 
гуногуни мењнат ва инчунин фаъолияти шахсии онњо дар худмуайянкунии касбї мебошад. 

Тамоюли касбии хонандагон ” вазифаи умумии мактабї ба њисоб меравад, ки он дар 
рафти таълиму тарбия доир ба њамаи фаннњо њалли худро меѐбад. Махсусан дар омўзиши 
таълими технология наќши асосиро мебозад. Инро ба он шарњ додан мумкин аст, ки мазмуни 
таълими технология ба муаллим имконият медињад, ки хонандагонро бо бисѐр касбњо шинос 
намуда, шавќу њавасро доир ба ин касбњо дар хонандагон тарбия кунад ва баъд аз он дар 
давраи ба итмон расидан ба хонандагон касби муайянеро пешнињод намояд.  

Сањми асосиро дар тамоюли касбї ва касбинтихобкунии хонандагон корњои 
беруназсинфї аз фанни технология мебозад. Њангоми баргузор намудани корњои беруназсинфї 
шиносої ва омўзиши самтњои гуногун баргузор мегарданд, ки ин заминаи хуб барои шинос 
намудани хонандагон бо касбу њунарњои гуногун мебошад. Ѓайр аз ин дар натиљаи корњои 
беруназсинфї истеъдоди хонандагонро муайян намуда, онњоро инкишоф медињад. 

Корњои касбинтихобкунї дар тамоми давомияти омўзиши таълими технология 
гузаронида мешавад, вале вазифањои вай дар даврањои гуногуни он таѓйир меѐбанд. 

Масалан дар синфњои 5-8 ахбори касбї ба вуљуд оварда мешавад. Дар ин давра 
хонандагон бо як ќатор касбњо шинос мешаванд, ки элементњои онњо њангоми фаъолият 
намудани хонандагон дар устохонањои таълимї муайян мегарданд. Ин вазифаи тайѐрии 
умумитехникї дар ин давраи омўзиш ба хонандагон мувофиќат мекунанд.  

Дар баробари ахбори касбї дар синфи 6 ва хусусан дар синфи 7-ум хонандагон бояд самти 
(касбї) ояндаи тайѐрии мењнатиро интихоб кунанд. Њар як самт бошад дар худ як ќатор 
касбњои оммавии коргариро дар бар мегирад. 

Њуќуќи интихоби касбро конститутсия таъмин менамояд. Бинобар он ин њуќуќњоро 
истифода бурда тавонистан лозим аст. Хонандагон бояд донанд, ки талабот ба ин ва ѐ он касб 
аз рўи сохтори хољагии халќ муайян карда мешавад, на балки аз рўи боэтибориашон. 

Интихоби озодонаи касб бояд бо як њиссиѐти вазифаи шањрвандї рост ояд, бо фањмиши 
он ки дар мамлакати мо њамаи касбњо заруранд ва боифтихоранд, бинобар он ахбори касбї 
иљро карда шавад. 

Интихоби касб вазифаи асосии фавќулода ба њисоб меравад, ки дар бисѐр мавридњо 
хонандагон онро мустаќилона њал карда наметавонанд. Бинобар он дар интихоби касб ба онњо 
мактаб ѐрии худро ба таври пурра расонида метавонад. Дар бисѐр мактабњо анана шуда аст, ки 
роњбарони синфњо барои њар як хонанда дафтарча кушода, дар он доир ба муносибат бо ин ва ѐ 
он фани таълимї, раѓбат ба касб, муваффаќият дар хониш, дар бораи сифати шахсї, ки он 
асоси ташхиси касбиро ташкил медињад маълумот љамъ менамоянд. Бо ин далелњои љамъшуда 
имконият пайдо мешавад, ки оњиста ” оњиста маќсади хонанда муайян карда шавад.  

Љои асосиро дар системаи корњои касбинтихобкунї синфњои 5 ва 9 ишѓол мекунанд. Аз як 
тараф дар инљо корњои касбинтихобкунї бевосита дар дарси технология давом дода мешавад, 
ки дар ин раванд хонандагон доир ба касбњое, ки бо самти (соњаи) тайѐрии мењнатии онњо 
интихобшуда дохил мешавад, маълумот мегиранд.  
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Аз тарафи дигар шиносоии хонандагон бо корњои касбинтихобкунї доир ба касбњои 
асосї ва ихтисосњои хољагии халќи мамлакат дар дарсњо доир ба курси «Асосњои истењсолот» ва 
«Интихоби касб» ташаккул дода мешаванд. 

Дар рафти омўзиши предметњои номбаршуда, дар дарсњои технология, дониши 
хонандагон доир ба касбњо пурратар карда мешавад. Бо њамин роњ фањмиши онњо доир ба 
мењнати љамъиятии њозиразамон ва истењсолот, инчунин наќши одам дар пешравии иљтимої-
иќтисодї, илмї ” техникї ташаккул дода мешавад. 

Њамаи ин имконият медињад, ки баъди хатми муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї 
хонандагон касби худро пурра фањмида гиранд (яъне соњибкасб шаванд) ва дар оянда тањсили 
худро дар донишкадањои таълимї давом дињанд. 

Лекин хотиррасон намудан лозим аст, ки хонандагони синфњои 5 ва 9 дар дарсњои 
таълими технология дар устохонањои таълимї бо касби дуредгарї, челонгарї, њарротї ва 
рандагар шинос мешаванд. Дар натиљаи омўхтани ин касбњо хонандагон тайѐрии касбии 
аввалро мегиранд. Аз ин хотир хоњиш карда мешавад, ки ин тайѐрї боз дар синфњои болої 
давом дода шавад. 

Дар синфи 10 хонанда метавонад аз касби пеш интихоб намуда даст кашида ва касби 
дигарро интихоб кунад. Њамин тавр фаќат дар синфи 10 хонандагон касбї канкретиро (аниќро) 
нигоњ медоранд. Аммо ин маънои онро надорад, ки бо њамин корњои касбинтихобкунї ба охир 
мерасанд, ѐ суст мешаванд. Баракс ин корњо дар оянда равнаќу ривољ меѐбанд. Яъне 
мутобиќшавии касбї (профадаптатсия) сар мешавад. 

Аз гуфтањои боло ба чунин натиља омадан мумкин аст, ки кори касбинтихобкунї дар 
раванди таълими технология якчанд марњиларо аз сар мегузаронад, ки дар њар яке аз ин 
марњилањо вазифањои муайяне њал карда мешаванд. 

Вазифа аз он иборат мебошад, ки њамаи хоњишмандоне, ки мактаби миѐнаро тамом 
мекунанд, шароити мењнат карданро дошта бошанд. Баъди ба кор таъмин намудани 
хонандагон лозим меояд, ки шароити хубро барои мутобиќшавии касбї фароњам овард. Аз ин 
хотир ба тамоюли касбии хонандагон ин тавр бањо додан мумкин аст. Тамоюли касбии 
хонандагон-ин системаи илман асосноккардашудаи иќтисодї, психологї-педагогї, тиббї ва 
давлатие мебошад, ки дар дуруст ва аниќ интихоб намудани касбу њунар ба одамони ба њаѐти 
мустаќилона ќадам мондагї бо бањисобгирии шавќу њаваси онњо, ќобилияти онњо ва талаботи 
љамъият ба ин касбњо ѐрдами худро мерасонад.  

Тайѐрии касбии хонандагонро дар ду давраи асосї гузаронидан ба маќсад мувофиќ 
мебошад. Давраи якум синфњои 5-9”ро дар бар мегирад. Хонандагон дар ин давра дониш ва 
мањорати умумии барои як ќатор касбњои ба њам наздики як соња ѐ истењсолотро аз худ 
мекунанд. Яъне онњо омўзиши яке аз ин самтњоро: коркарди филиз, коркарди чўб, корњои 
электротехникї, техникаи њисоббарории электронї, асоси истењсолоти дўзандагї, хўроки 
умумї, чорводорї ва ѓайраро меомўзанд. 

Давраи дуюм синфњои 10-11-ро дар бар мегирад. Дар ин давра хонандагон омузишро аз 
рўи яке аз касбњои оммавии хољагии халќ, ки бо самти пештара омўхта шуда мувоффиќат 
мекунад, давом медињанд. 

Таълими касбии синфњои болої дар асоси ба њисоб гирифтани рўйхати касбњои 
тасдиќкардаи Њукумати љумњурї оид ба мењнат ва масъалањои иљтимої ва Вазорати маориф ва 
илм иљро карда мешавад. 
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Аннотация 

 
ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

И ИХ СУТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
 

Профессиональная ориентация учащихся - это общешкольная задача, которая решается в 
процессе преподавания и обучения по всем предметам. Он играет ключевую роль в изучении 
технологии. Это можно объяснить тем, что содержание технологического образования 
позволяет учителю знакомить учащихся со многими профессиями, воспитывать в них интерес к 
этим профессиям, а затем в конце предлагать учащимся определенную профессию. Внеклассная 
работа по технологии играет ключевую роль в профессиональной ориентации и выборе 
профессии школьников. Во время внеклассной деятельности проводится знакомство и изучение 
разных направлений, что является хорошей базой для знакомства школьников с разными 
профессиями. Кроме того, в результате внеклассных занятий выявляются и развиваются 
таланты школьников. 

Ключевые слова: внеклассная работа, технологическое образование, профессиональная 
ориентация, образовательный процесс, производительный труд, выбор профессии, кружки, 
профессиональное образование, профессиональная консультатция, профессиональная адаптация. 

 
Аnnotation 

 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FROM TECHNOLOGY  

AND THEIR ESSENCE IN THE PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS 
 

Professional orientation of students is a school-wide task that is solved in the process of teaching 
and learning in all subjects. He plays a key role in the study of technology. This can be explained by the 
fact that the content of technology education allows the teacher to acquaint students with many 
professions, instill in them an interest in these professions, and then, at the end, offer students a certain 
profession. Extracurricular technology work plays a key role in vocational guidance and career choice 
for schoolchildren. During extracurricular activities, acquaintance and study of different directions is 
carried out, which is a good basis for acquaintance of schoolchildren with different professions and 
professions. In addition, students' talents are identified and developed as a result of extracurricular 
activities. 

Keywords: extracurricular work, technological education, vocational guidance, educational process, 
productive work, choice of profession, circles, vocational education, professional advice, professional 
adaptation. 
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ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНӢ: ҶАНБАҲОИ ПСИХОЛОГИИ ОН 

 
Дар раванди тезутунд гаштани муборизаҳои сиѐси ва бархӯрди тамаддунҳо ягона омиле, 

ки аз хатарҳои замони муосир баромадан мумкин аст ин доштани дониши кофи ва маърифати 
баланди шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Зеро инсони бомаърифат метавонад бо доштани 
ҷаҳонбинии илмӣ ва донишу малакаи худ ба чунин тазодҳои замони муосир, экстремизм ва 
тероризм муқобилият намояд. 

Экстремизм ҳаракати фаъол ва дорои мақсади муайян буда, хосияти таҷовузкорона дорад. 
Экстремизм дар натиҷаи таъсири омилҳои гуногуни иқтисодӣ-иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва фарҳангӣ 
ташаккул меѐбад. Ин дигаргуниҳои куллии ҷомеа, аз ҷумла сабаби аз даст додани мақоми 
иҷтимоӣ боиси тағйироти тафаккури иҷтимоӣ гардида дар натиҷаи буҳронҳои иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва сиѐсӣ шароити ҳаѐти аксарияти аҳолии бад гардида, сатҳи зиндагии аҳолӣ поѐн 
фаромада, оқибат рӯ овардани аҳолӣ ба ҳизбу ҳаракатҳо гуногун мегардад [4, 307-309]. 

Шаклҳои гуногуни экстремизмро номбар кардан мумкин аст: экстремизми сиѐсӣ, динӣ, 
миллӣ, равонӣ ва ғайра.Экстремизмеро, ки дар арсаи сиѐсии ҷомеа зуҳур мекунад, экстремизми 
сиѐсӣ ва экстремизми дар соҳаи динӣ зуҳуршударо экстремизми динӣ меноманд. Дар тӯли 
даҳсолаҳои охир чунин падидаҳои ифротгароӣ, ки бо постулатҳои динӣ иртибот доранд, вале 
дар арсаи сиѐсии ҷомеа ҳамчун экстремизми сиѐсӣ ба амал меоянд ва ба мафҳуми «экстремизми 
динӣ» фаро гирифта намешаванд, беш аз пеш паҳн шуда истодаанд. 

Экстремизми динӣ фаъолияти дорои ангезаҳои муайяне мебошад, ки ба таври маҷбурӣ 
тағйир додани сохти давлатӣ ѐ ба таври зӯрӣ ба даст овардани ҳокимияти давлатӣ, поймол 
кардани соҳибихтиѐрӣ ва тамомияти арзии давлат, барангехтани хусумати динӣ ва адовати 
динӣ равона карда шудааст [3, 225]. Номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа, 
ҷомеашиносӣ ва таърихи Донишгоҳи давлатии техникии шаҳри Воронеж Ю.В.Аҳромиева қайд 
мекунад, ки ифротгароии динӣ метавонад сабабҳои зеҳнӣ, сиѐсӣ, равонӣ, динӣ, иҷтимоӣ ва 
ғайра дошта бошад. Ӯ менависад, ки ‚сабабҳои рушд ва паҳншавии ифротгароии диниро дар 
худи шахс, дар муносибатҳои ӯ бо аъзои оила ва хешовандон, дар зиддиятҳои ботинии 
ифротгаро ва муҳити атроф, байни имон ва рафтор, идеал ва воқеият, дину сиѐсат, гуфтору 
амал, орзуву дастовардҳои воқеӣ, дунявӣ ва илоҳӣ‛ мушоҳида кардан мумкин аст. Илова бар 
ин, сабабҳои майл кардан ба ифротгароии динӣ ин «надоштани маълумоти пурра дар бораи 
ҳадафҳо ва моҳияти худи дин, дуруст дарк накардани низом ва қоидаҳои дохилии он, кушиши 
манъ ва махдудиятхои рафтори ғайри динй ва майли мачбур кардани дигаронро ба ин кор 
мебошад» [2, 19]. 

Дин бештар идеология ва психологияи миллатро муайян мекунад. Тамоми таърихи ҳар як 
халк бо таърихи дин, инчунин психологияи он, риояи шаклҳои муайяни рафтори он алоқаманд 
аст. Ҷомеашиноси франсавӣ Дюркгейм таъкид карда буд, ки шумораи зиѐди ҷомеашиносон ва 
таърихнигорон бар он ақидаанд, ки дин ибтидотарин падидаи иҷтимоӣ аст. Ҳамаи дигар 
зуҳуроти фаъолияти фикрӣ аз он бо роҳи дигаргунсозии пай дар пай ба вучуд омадаанд: ҳуқуқ, 
ахлоқ, санъат, илм, шаклҳои сиѐсӣ ва ғайр. Яке аз намоѐнтарин шаклҳои экстремизм ин 
экстремизми динӣ ба ҳисоб меравад. Экстремизми динӣ дар минтақаҳо ва давлатҳои гуногун 
вуҷуд дорад. Бадбинӣ ва тоқатнопазирӣ нисбат ба динҳои дигар ва ҳатто мухолифатҳои дохили 
динӣ ҷавҳари асосии ин намуди экстремизмро ташкил медиҳад. Инчунин мухолифат ва 
муқовиматҳои дохили динӣ ва динҳои дигар дар бисѐр ҳолатҳо хосияти сиѐсӣ пайдо мекунад, ки 
оқибат барои ҳокимият мубориза бурданро ба вуҷуд меорад [4, 307-309]. 

Мушкилоти экстремизми динӣ яке аз «вабои ҷомеаи муосир» ба шумор меравад. Ин 
масъала дар матбуоти даврӣ ва инчунин дар ҷаласаҳои давлатӣ васеъ муҳокима карда 
мешаванд. Дар ин бобат зарурати муайян кардани сабабҳои пайдоиш ва методҳои пешгирии 
экстремизми динӣ ба миѐн меояд [5, 72]. 

Ҳадафи асосии ин шакли экстремизм аз байн бурдани ҳамагуна этиқодҳо ва равияҳои динӣ 
мебошад. Мақсади асосии онҳо ин ба вуҷуд овардани давлати динӣ, ки аз рӯи принсипу 
қоидаҳои муайян амал мекунад, вобаста аст. Масалан З. Арухов дар асари худ «Экстремизми 
муосири исломӣ» мақсади асосии экстремизми исломиро дар ин аломатҳо мебинад: 

- дар ҷамъият барпо намудани давлати теократии исломӣ; 
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- дар амалияи ҷамъияти ҷори намудани меъѐрҳои шариат; 
- барқарорсозии хилофат [1, 374]. 

Ҳангоми як қатор тадқиқотҳояшон психологҳо сабабҳои майл кардани наврасону ҷавонон 
ба экстремизмро дар чунин омилҳо мебинанд: синнусоли муайян (14-22)-давраи аз наврасӣ ба 
ҷавонӣ қадам мондан, ки ба рушди худшиноси ва ҷустуҷӯи маънии ҳаѐт равона шудааст, 
ноустувори психика, гуногунии минталитет, ҳассосии баланд, вазъи иҷтимоӣ, вобастагии моддӣ 
ва равонӣ аз волидон, майл ба рафтори девиантӣ, тавакалкорӣ, кунҷкобӣ, идора карда 
натавонистани ҳиссиѐт ва эҳсосоти худ, ҷустуҷӯи гурӯҳҳои ғайрирасмӣ, мушкилоти оилавӣ 
(майзадагӣ, нашъамандӣ, зӯроварӣ), нокомии омӯзиш, муҳокимаҳои дарозмуддат бо 
муаллимон, волидон, дӯстон ва ғайраҳо мебошад. 

Аз ин рӯ ҷомеаи ҷаҳониро мебояд, ки ба ин масъала беш аз пеш диққати ҷиддӣ дода, барои 
пешгирӣ ѐ пурра несту нобуд кардани ин гуна гурӯҳои ифротгаро кӯшиши беандоза ба харҷ 
диҳанд. 
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Аннотация 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье исследуется одна из современных угроз - экстремизм и терроризм. Автор отмечает, 
что экстремизм и терроризм в любой форме угрожают безопасности личности и общества, 
конституционному строю, общественной морали, здоровью населения и территориальной 
целостности государства. Терроризм и экстремизм по своим масштабам и последствиям 
являются одной из самых серьезных угроз в современном мире и угрожают безопасности 
человечества, миру и независимости страны.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, религиозный экстремизм, теократическое 
государство, межрелигиозные конфликты. 
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RELIGIOUS EXTREMISM: ITS PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
The article examines one of the modern threats - extremism and terrorism. The author notes that 

extremism and terrorism in any form threaten the security of the individual and society, the 
constitutional order, public morality, public health and the territorial integrity of the state. Terrorism 
and extremism in their scale and consequences are one of the most serious threats in the modern world 
and threaten the security of mankind, the peace and independence of the country.  
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ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 
В мирной жизни люди стремятся с самого детства развить в новой поколении стремление к 

миру друг с другом. Но террористические вандализмы прерывают обыденный ритм деятельности 
людей и приносят массовые человеческие жертвы, влекут уничтожение материальных и духовно-
нравственных ценностей, не поддерживающихся зачастую восстановлению, сеют вражду между 
правительствами, инициируют войны, недоверие и злобу между общественным и национальными 
группами, которые порой невозможно одолеть в течении жизни целого поколения. Как 
специфическое событие общественно-политической жизни терроризм обладает свою долгую 
историю, без знания которой нелегко понять корни и практику терроризма, впрочем у современного 
террора сейчас нет его прежней идейной оболочки и направленности. Террористы были всегда. 
Цели и доводы исходного явления постоянно менялись, однако последствия, как физические, так и 
психологические, всегда негативно воздействовали на все человечество, в общем.  

Сущность терроризма ” насилие с целью страха. Субъект террористической силы ” отдельные 
личности или неправительственные организации. Объект принуждения ” власть в лице отдельных 
национальных служащих либо община в особе отдельных сограждан (в том числе иностранцев, либо 
чиновников других государств). Успех борьбы с тем или иным социально ” опасным действом в 
значительном уровне зависит от восприятия его сущности и мотивов возникновения. Особого 
внимания в исследовании терроризма стоят психологические предпосылки данной проблемы.  

В настоящее время существует большой социальный заказ на психологические методы 
профилактики терроризма. Приведѐм лишь три основных направления этой работы [8]: 

1. Методы психологического тестирования и выявления лиц, склонных (в т.ч. легко 
манипулируемых) к террористическим актам. 

2. Профилактика терроризма среди подрастающего поколения, ведущаяся на основе 
воспитания защиты против зомбирования и манипулирования (в т.ч. духовного). 

3. Обучение бдительности и наблюдательности к возможным террористическим актам. 
В такой переходный период, тем более затрудненный экономическим кризисом, появляется 

психическое напряжение в обществе, и могут образоваться обстановка для социального 
противостояния, сложиться особое положение многочисленного сознания, для которого характерна 
неадекватная оценка настоящей действительности, обширное пропаганда могут извлечь 
расположения неуверенности, общественного страха, озлобленности и агрессивности. При таких 
обстоятельствах легко воспринимаются экстремистские вызовы к акциям общественного протеста. 
Промеж всех предпосылок терроризма, место психологических предпосылок является одним из 
основных, так как, базу психологического познания терроризма является исследование 
психологических мотивов данного преступления.  

Имеется в виду, не наружные зримые факторы действия определенных лиц, совершающих 
террористические акты, а фактически доводы ” как смысл, индивидуальное свойство личности 
поведения террориста. Основной вопрос, появляющийся здесь, видится в следующем: в первую 
очередь, какую психологическую выгоду получает человек от совершения определѐнных заданий. 
Так же в тех случаях, когда он действует за материальное вознаграждение и за религиозный замысел. 

Принято акцентировать несколько порядка психологических типов мотив, которыми, обычно, 
вербуются террористы: 

1. Меркантильные мотивы. Для определенного количества людей роль террориста - это метод 
заработка. 

2. Идеологические мотивы. Подобный мотив появляется как результат введения личность в 
некую общность, располагающую идейно-политическую направленность. 

3. Мотивы преображения и активного изменения мира. Эти мотивы объединены с 
переживанием несправедливости в современном установке мира и желанием его преобразования на 
основе индивидуального постижения справедливости. 

4. Мотив власти над людьми. Посредством насилие, вселяя панику в людей террорист жаждет 
утвердить себя и свою личность. 

5. Мотив заинтересованности и привлекательности террора как сферы деятельности. 
Террористов сможет завлекать объединенный с террором риск, процесс разработки планов, 
оригинальность воплощения террористических актов.  

6. Товарищеские мотивы эмоциональной привязанности в террористической группе. 
Подобными мотивами могут быть: причина мести за погибших товарищей, причины классического 
участия в терроре из-за того что им занимался кто-то из родных и знакомых. 
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7. Мотив самореализации. С точки зрения самих террористов, их поведение - это форма 
возобновленья нарушенной справедливости. Терроризм представляет собой извращенные 
представления о правильности в обществе - представляется неадекватным решением слабой стороны 
на воздействия сильного. 

В рамках организованного терроризма в последнее время больше распространено "террорист-
смертник", что представляет стремление пожертвовать собственной жизнью в интересах достижения 
поставленной цели. При этом устанавливающим условием действий получившего психологическую 
и военно-физическую подготовку террориста представляется его готовность умереть в ходе 
выполнения назначенной ему задачи [8]. 

Терроризм подразумевает применение насильственных, в первую очередь вооруженных, 
действий, но его социальное воздействие было бы неправильным изъяснять исключительно 
физическим результатом (количеством жертв). Значительно существеннее результат эмоционально-
психологический, который выражается в страх общества. Это именно тот механизм, посредством 
которого террористы стараются воздействовать на общество, на сознание масс. Страх ” вот то 
оружие, посредством которого идет угнетение личности обывателя. Иными словами, 
террористические акты зачастую совершаются в целях саморекламы, с намерением вызвать шок, 
панику у общества и правительства. 

Можно отметить как минимум два ярко сформулированных психологических типа, зачастую 
встречающихся средь террористов. Первые различаются высоким интеллектом, самоуверенностью, 
высокой самооценкой, стремлением к самоутверждению, а вторые ” неуверенные в себе, аутсайдеры 
со слабым «Я» и низкой самооценкой [9]. Но как для первых, так и для вторых характерна 
возвышенная агрессивность, стремлением самоутвердиться, фанатизм, тревожность, депрессия, 
комплекс неполноценности, стремление к самовыражение, мотив неудачи. 

Второй психологический тип ” люди не знающие сущность религию. Так как отмечает ученый 
и исследователь данной области Хукмишоев З.Д.  «... По сути, религия не имеет ничего общего с 
терроризмом, потому что суть учений всех мировых религий - гуманизм, сострадание, мир и 
формирование и развитие общества» [7.С.101]. Их легче вербовать для террористического акта. 
Вербовка - это целенаправленный процесс влияния одних людей на других. Отметим, что любой шаг 
вербовки отчетливо спланирован. Во время вербовки ничего не подозревающим людям вверяется 
концепция ценностей той или иной секты. В группе риска могут попасть весьма многие: это 
замкнутые и малообщительные люди, пережившие горе либо утрату близких, оказавшиеся в острую 
или затяжную стрессовую ситуацию (внутренние и семейные конфликты, развод родителей и т.д.), 
это молодежь, ищущая ценность жизни, авторитета или идеала для подражания.  

Вербовщик постепенно будет увеличивать понятие о несправедливости жизни и неправильном 
действии окружающих, акцентировать и усугублять границу между вербуемым и реальным миром, 
подведет к мысли, что из положения имеется выход, что где-то возможно по-другому, что человек 
где-то нужен, сумеет себя реализовать, внести собственный вклад, поменять мир в сторону 
справедливости и вообще являться необходимым и совершить что-то важное. Задача вербовщика 
разрушать взаимоотношения (группа риска) с их родителей. Заблуждающийся (гумрах, группа 
риска) объясняется, какие плохие и непродвинутые у нее родители, как ошибочно они живут и так 
далее. Объекта постепенно окрыляют, рассказывают ему, какой он замечательный, умный и 
неоцененный его окружением. Ему становится комфортно в новом обществе.  

Второй тип личности идеально подходит для вербовки, как мы свыше описали. Данный 
слабый индивид приобретает поддержку, ощущение полезности, убежденности в своих силах, 
чувство «МЫ». Из-за новообретенной референтной группы данная личность ” при условии 
определенной психологической «подготовки» (которую проще всего проводить в коллективе или в 
толпе) ” ради утверждения себя в качестве члена данного коллектива и ощущения безопасности 
свободно идет на поводу идеи, которая с готовностью выгораживает всевозможные его поступки.  

Для террористов свойственно высокий уровень агрессивности, отречение от общечеловеческих 
ценностей. Необходимо отметит, что объединение буйных и бескомпромиссных единомышленников 
складывается фактически из одиноких и психологически слабых людей, которые могут ощущать 
себя сильным только в совместном реве, исключительно в толпе. Толпы заключаются из людей 
внушаемых, послушных и изменчивых. Их существование ” это вера, сходная с религией. Но у 
террористов данной религией является идеология противопоставлений. Видение мира «мы ” они», 
разделение его на мусульман и «неверных» выражается в крайней нетерпимости ко всякого рода 
инакомыслию. Террористы зачастую это религиозные фанатики, якобы владеющие высшей и 
единственной истиной.  

Психологически, терроризм ” расширение радикализма, экстремизма и фанатизма, потому очень 
существенно водить результативную работу по предупреждению появления этих явлений в обществе, 
особенно в среде нового поколения, своевременно распознавать экстремистические настроения, фанатизм 
и радикализм, предпринимать необходимые меры воздействия и пресечения данного явления. 
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Аннотация 

 
ПСИХОЛОГИЯИ ТЕРРОРИЗМ 

Мушкилоти «психологияи терроризм» таъхирнопазир ва зарур шуморида мешаванд, зеро шумораи 
амалҳои террористӣ рўз ба рўз афзоиш ѐфта истода, ба суботи ҷомеаи ҷаҳонӣ, манфиатҳои давлат ва 
махсусан, ба эътибори низоми ҳифзи ҳуқуқ ва низоми маориф зарари калон мерасонад. Бархурди 
ҳамаҷониба ба зуҳуроти терроризм танҳо ташаккул меѐбад, зеро сарфи назар аз аҳамияти хоса ва 

зарурати амалӣ, мушкилоти асосии психологияи терроризм ба қадри кофӣ таҳия ва омӯхта нашудаанд. 
Террористони имрӯза барои амалӣ намудани ҳадафҳои шахсии худ аз захираҳои ҷаҳонии ҷаҳонӣ 
фаъолона истифода бурда, ба ҳамин тариқ, вокуниши системавиро ба вуҷуд меоранд, ки на танҳо ба 

қурбониѐни ҳодисаи террористӣ ва наздикони онҳо, балки инчунин ба тамоми сокинон зарари худро 
мерасонанд. Дар натиља тарзи фикрронї ва мафкураи оммаи мардум таѓйир мееѐбад, вокунишњои тарсу 
вањм ва њолатњои изтиробро ба вуљуд меоранд, ки ин зуњурот бе гуфтугу саломатии психикии 
шањрвандон ва ќобилияти коршоямии онњо таъсири манфї мерасонад. 

 

Калидвожаҳо: экстремизм, терроризм, хусусиятњои психологии шахсият, ҳамлаи равонӣ, тарс, 

ташвиқ ва таблиғоти равонӣ, ҳамлаи террористӣ, таассуби динї, радикализм, дин. 
 

Annotation 
PSYCHOLOGY OF TERRORISM 

 
The problem of "psychology of terrorism" is urgent and necessary, since the number of terrorist acts is 

growing, causing enormous damage to the stability of world society, state interests and, in particular, the prestige 
of the law enforcement system and the education system. An integrated approach to the phenomenon of 
terrorism is only being formed, since, despite the special relevance and practical necessity, the main problems of 
the psychology of terrorism are insufficiently developed and studied. Today's terrorists are actively using global 
resources for the dissemination of information for their personal goals and, in a similar way, cause a systemic 
reaction that extends not only to the casual victims of a terrorist attack and their loved ones, but to the entire 
population as a whole. As a result, the mass consciousness of people changes, panic reactions, states of anxiety 
and anxiety arise, which negatively affects the psychological health of citizens and their ability to work. 

 
Keywords: extremism, terrorism, psychological personality traits, psychological attack, fear, psychological 

agitation and propaganda, terrorist attack, fanaticism, radicalism, religion, inferiority complex. 
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Марупова Сулњия, 
магистранти соли дуюми факултети филологияи тољик 

 
МАФЊУМИ “ИМЛО” ВА ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШИ ОН 

 

Имло вожаи арабӣ буда, масдарест аз боби ифъол ва ба маъноњои зерин омадааст: пур 
кардан, матлаберо тақрир кардан, то дигареро бинвисад, навиштани матлабе, ки ба шахс наќл ѐ 
тақрир кунанд, тариқаи навиштани калимот ва дурустнависию расмулхат [1, 171]. 

Ин луғат маънињои дигар ҳам дорад: монанди муҳлат додан [2, 34], фурў гузоштан ва оғоз 
кардан ва аз ѐд чизеро навиштан ва баргардонидан. 

Калимаи имлоро, бино ба тадовули маъмулї, дикта мегӯянд, ки луғатест фаронсавӣ 
‚Ladictee‛ ва дар забони англисӣ ‚The dictation‛ муодили он аст. 

Собиқан низ тақрироти донишмандонро дар саҳифаҳое менавиштанду маҷмўаи 
саҳифаҳои имлоро ба сурати китоб дармеоварданд, чунонки Саъдї мегӯяд: 

Чу бар саҳифаи имло равон шавад қаламаш, 
Забони таън ниҳад бар фасоҳати саҳбон [3, 203]. 
Чун матолтиберо, ки устод дар маҷлиси дарс баѐн ва тақрир мекард, шогирдон бе каму 

коста менавиштанд ва сипас он тақриротро ба сурати китоб тадвин мекарданд. Ин навъ китоб 
‚Амолӣ‛ номида мешавад, зеро ‚Амолӣ‛ ҷамъи ‚имло‛ аст. Ҳамакнун низ китобҳое ба ҳамин 
ном дар даст аст, монанди: ‚Амолии Қолӣ‛, ‚Амолии Шайх Тусӣ‛ ва ѓ [4, 233-234]. 

Дар забони форсӣ ҳангоме сухан аз имло меравад, манзур дуруст навиштани калимот аст 
бар асоси қавоиди имло ва дастури забони форсӣ ва ин ҳамон аст, ки ҳанӯз ҳам ба истилоҳ: 
хатту рабт ѐ саводи форсӣ, ѐ арабӣ номида мешавад ва меъѐри қазовати афрод дар бораи савод 
ва маълумоти адабии ашхос мегардад.  

Ањамияти омӯзиши имло. Аҳаммияти хат ва имло дар ин аст, ки бояд бори маъониро, ки 
ба амонат ба вай супурданд, ба мақсад бирасонад ва чизе на бар он бияфзояд ва на чизе аз он 
бикоҳад. 

Пас аз он ки хатту нигориш равшан шуд, дурустнависї ѐ имлои саҳеҳ мавриди ниѐз аст. 
Алфозу калимот бояд ба хубї мақсуди нависандаро баѐн кунад ва бозгўкунандаи мақосид ва 
нияти ӯ бошад. 

Аз он ҷиҳат аст, ки аз дер боз ‚имло‛-ро дар макотиб тадрис мекарданд ва барои дуруст 
навиштани қавоиде ба даст дода ва китобҳое дар ин бора тадвин мекарданд. 

Зарурати омӯзиши имло. Донистани имло аз чанд ҷиҳат лозим аст: 
1. Барои илқои матлаб ѐ мавзуе ба дигарон ва адои манзур ба имло ниѐзмандем, зеро 

калимоти нодуруст наметавонад маъониро ба хубї адо кунанд. 
2. Барои ѐддошт кардан нукоти муъаллим дар утоќи дарсї ва бахусус дар донишкада, 

донишҷӯѐн эҳтиѐҷ доранд матолиби устодро дақиқу саҳеҳ бинависанд ва ҳатто дар зимни 
навиштан ба тезнависї одат кунанд.  

3. Бештари машғулиятњое, ки афроди таҳсилкарда дар ҷомеа доранд, ба саҳеҳ ва дақиқ 
навиштан ниѐз дорад, монанди муншигарӣ, мухбири рўзнома ѐ маҷалла ѐ радио ва ѐ телевизион, 
муъаллимї, нависандагӣ ва дигар, ҳама ба дуруст навиштан ва гоҳ ба саҳеҳу сареъ навиштан 
эҳтиѐҷ доранд. 

4. Лозимаи дуруст навиштани матолиб, таваљҷуҳ ва диққати ҳамаҷониба ба матлаби 
авалу охири ҷумла ва маънии он аст. Бинобар ин, дарси имло, донишомӯзон кам-кам ба 
тамаркузи қувваи димоғӣ, ки худ тамрини бисѐр муфид мебошад ва аз имтиѐзоти ҳар фарди 
доништалаб аст ва низ диққат - тадриҷан одат мекунанд. 

5. Баѐни матолиб дар мавқеи гуфтани имло, бахусус агар диққат шавад, ки матни наќл аз 
матолиби ахлоқию тарбияти муфид интихоб шавад, дар зеҳни донишљў ҷойгузин мешавад ва 
асари амиқ бар ҷой мегузорад ва маркази зеҳни онон мегардад. Ба шарти ин ки муъаллимон аз 
ин фурсат барои илқои матолиби саҳеҳу муассир истифода кунанд ва мутунеро барои дикта 
баргузинанд, ки воҷиди натоиҷи муфиди ахлоқӣ ва иҷтимоиву тарбияти бошад. 

6. Дарси имло ба дигар фанњо монанди: қироат, иншо ва дарсњои иҷтимоӣ ва динӣ кӯмак 
мекунад ва миқдоре аз ҷумлањои хубу дурусту муфид дар зеҳни донишомӯзон маҳфуз мемонад. 
Вақте донишомӯзон талаффузи саҳеҳи луғатро аз муъаллим шуниданду онро ба хотир 
супурданд, дар дуруси дигар аз иттилооти худ дар ин маврид метавонанд сўд ҷўянд. 

7. Дуруст шунидан ва дидану навиштани матолиб ба парвариши ҳисси шунавоӣ ва 
биноии донишомӯз кӯмак мекунад ва баъдҳо ба сурати маҳорат ва одати муфид дармеояд. 
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8. Нукотеро, ки дар аҳамияти имло ѐдоварї хоҳем кард, бар дарси имло низ муфид хоҳад 
буд ва он муссавир шудани сурати саҳеҳи калимот аст дар зеҳни муҳассилон, зеро барои он ки 
шогирд дар ин дарс пешрафт кунад, бояд ҳатман шакли саҳеҳи калимотро дар назар биѐварем 
ва онҳоро ба хотир бисупорад ва дар мавқеи наќл навиштан он калимотро аз ҳофиза (ҳофизаи 
самъї, басарӣ ва ҳаракати даст) ба рўи қоғаз оварад. Бинобар ин наќл, ба парвариши ҳофиза ва 
диққати маъонӣ мадад хоҳад расонд. 

9. Муҳимтар аз ҳама, навиштаи ҳар кас монанди гуфтору кирдори вай намояндаи 
шахсияти ӯст. Ҳар фард матлаберо, ки менависаду онро бо гузоштани муҳру имзои худ саҳм 
мегузорад ва хубию зебоии онро ба худ нисбат медиҳад, аз ин бобат аст, ки навиштаи вай 
ҷузъест аз шахсияти вай, намояндаеаст аз донишу биниш ва ҳатто назми тартибаш. 

10. Бинобар ин, дар ҳар ҳол, чун одамї иҷтимоисту наметавонад аз иртибот бо афроди 
иҷтимоъ сарфи назар кунад ва баночорї ҷанбаҳое аз шахсияташ дар макотибу навиштаҳояш, 
монанди: номаҳои дўстона, расмӣ, тиҷорӣ, коргузории идорӣ ва дархостҳову мактубот, ҷилва 
мекунад, аҳамияти дарси имло ва таваҷҷуҳи хосса бад-он равшан мешавад. 

Чанд асли куллӣ дар таълими имло. Аввал, ҳадаф аз тадрисии дарси имло он аст, ки 
донишомӯзон дар дараҷаи аввал ба дуруст навиштани калимањо ва матлабе ошно шаванд, ки дар 
зиндагии рӯзмарра мавриди ниѐзашон аст ѐ дар оянда бад-он ниѐзманд хоҳанд буд. Бинобар ин, бояд 
ҳудуди калимањое, ки донишомӯзону навомӯзон дар ҳар синф ѐд мегиранд, бо риояти меъѐрњо 
содатар ва маъмултар бошад, сипас, ба тадриҷ донишомӯзон, бо луғати душвортар ва машаққати 
онҳо (он қадар ки дар забони форсӣ ба кор меравад) ва шеваи нигориши онҳо, ошнои ҳосил кунанд. 

Дувум, аз ба кор бурдани калимањои дур аз зеҳн бояд ҳаддалимкон парҳез кард ва зеҳни 
ононро ҳамчун махзан бо луғати дур аз истеъмол, ки дар зиндагӣ ѐ ба кор намеравад, истеъмол 
мешавад, анбошта насохт, ки агар барои риштаи фарҳангу одоб, аҳѐнан дар ҳоли оянда муфид 
тавонад буд, барои риштаҳои илмӣ, на дар ҳол, на дар оянда, ба кори донишомӯзон нахоҳад омад. 

Сеюм, аз роҳи таҳия оморҳои марбут ба калимот, ба кумаки муҳассилон, метавон 
вожањоеро, ки бештар дар гуфтугӯ ва зиндагии иҷтимоии мардум лозиманд, аз китобҳои 
соддаву қиссаҳо ва достонҳову рўзномаҳо ва маҷалаҳо истихроҷ карда, сипас бар мабнои 
заруриѐти бештар, ба табақабандии онҳо дар синфҳои мухталиф пардохт. 

Китобҳои қироати донишомӯзон, ки бо таваҷҷуҳ ба ду ҳадафи мушаххас: забономӯзи ва 
ошноӣ бо мутуни адбии гузашта танзим мешавад, бояд дорои мазмуну муњтавои олї ва 
омўзанда бошад.  

Дар бахши аввали тањсил, донишљў бештар ба луғату истилоҳот ва тағироти содда ба 
корбурдаҳои рўзмарра ниѐзманд аст. Њар қадар ки ў аз марҳилаи забономӯзӣ ба марҳилаи 
болотар наздик мешавад (солҳои охири тањсил) ва кам-кам бо матнҳои адабии сода ошно 
мегардад, бояд доираи маълумоти луғавиаш бар мабнои саҳеҳ ва бар ҳасби оморҳои дақиқ, ки 
нишондиҳандаи вожагони лозим дар зиндагӣ ва даврони таҳсилаш бошад, густариш ѐбад. 

Мушкилоти тадриси имлои форсӣ. Бо ҳамаи аҳамияте, ки дарси имлои форсӣ дорад ва 
муъаллимону муҳассилон майл доранд, имло, маъонии вожањо ва мавридњои истеъмоли онҳоро 
ѐд гиранд ва аз онҳо дар таҳсилу зиндагии иҷтимоӣ бамаврид истифода кунанд, вале таълими 
он њанўз њам мушкилоте дорад, ки дар роҳи ба даст овардани мақсад ва пешрафти он монеањоро 
ба бор овардааст. 

1. Дар омехтани забони арабӣ бо форсӣ: беш аз ҳазор сол аст, ки забони арабӣ бо забони 
форсӣ дар ҳам омехта, дар натиҷаи тўли иқомат, калимоти арабӣ дар забони мо ба сурати 
калимоти бумӣ даромадаанд, аз ин ҷиҳат, дар заминаи алоқамандї ба осори диниву адабии 
забони муҳовара, ба андозаи эњтиѐљот, бояд бо шеваи нигоришу фаҳми маъонии онҳо ошно 
шуд. Илова бар вожањои асили арабии маъмул, дар забони форсї ҳам вожањои шабеҳе 
мављуданд, ки дар талаффуз маънињои хоссе доранд, монанди:  

هضوار ً هسهار – غوض ً غوس – عصیر - اثیر - عسیر - اسیر   - ва њамчунин калимањои мушақќақ, ки аз 

як ришта гирифта шудааанжу вале маънињои мухталифе доранд, монанди: هصلح - صالح - صلح - 

 ва донишомӯзон ва ба хусус донишҷуѐни бахшњои филологї бояд - هصطلح - اصتالح - هصالح - هصالحت

бо муштақоти калимоти арабии маъмул дар забони форсӣ ошно шаванд, то маъонии онҳоро 
дақиқан дарѐбанд ва ба мавридњои истеъмоли онҳо пай баранд. 

2. Набудани ҳамоҳангӣ дар нигориши калимоти форсӣ ва аҳѐнан арабӣ, ки њарчанд бар 
асари ҳамсонии нигориш дар китобҳои дарсї ва дарсҳои донишгоҳиву марказњои нашр ва 
маҷаллоти адабию илмї, то ҳадди зиѐде коҳиш ѐфтааст, њол он ки дар бархе рўзномаву 
маҷаллот ва китобҳои ғайридарсї ин ноҳамоҳангӣ дида мешавад ва хонанда наметавонад ба 
шеваҳои хос одат кунад ѐ ба он муътақид гардад. 
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Барои намуна, дар бархе китобҳо ва маҷаллот калимаи ‚کوک‛-ро ба сурати ‚کٌهک‛ 

навишта ѐ менависанд, [5, 66] ‚ هند عالقو ‛-ро бисѐре аз маҷаллоту рўзномаҳо ба сурати ‚عالقوند‛ 

менависанд. Калимаи ‚زغال‛, ки ба сурати ‚اسواعیل‚ ‛ذغال‛ ва ‚اسحاق‛ ва ‚زکات‛ -ро ба сурати 

‚ .менависанд ‛زکٌه‚ ва ‛اسحق‚ , ‛اسوعیل‚ سندخر ‛ ба шакли ‚خٌرسند‛ ва ‚خشند‛-ро ‚خٌشنٌد‛. Дар ҷудо 
навиштани ҷузъи (هی) пеш аз феълњо бо он ки мавриди қабули гурўҳҳои мухталифи адабӣ ва 
илмист ва то ҳадди зиѐде риоѐт мешавад, бархе ба људо навиштани он муътақид нестанд ва онро 
муттасил менависанд. Монанди: ‚ رفتن بتيراى ‛, ‚ هیرًم بتيراى  ‛. Дар навиштани вови маъдула, 

монанди:  ба баҳонаи наздик шудани зоњири калима бо лафз иддаҳое خٌیش - خٌاىش-خٌاستي –خٌاىر - 

муътақиданд, бояд вови маъдуларо бардошт ва онҳоро ба сурати: - - خاستي – خاىر خیش – خاىش 

даровард ва ва خٌارزم - خٌاف ро ҳам ба сурати   .навишт [6, 14] خاف ва خارزم

3. Омўзгорон бар асари дарси зиѐд камҳавсала шуда, на њама ваќт навиштаљоти 
шогирдонро тасҳеҳ мекунанд ва ѐ нукоти заруриро ба донишомӯзон ѐдовар намешаванд. Дар 
натиҷа, ислоҳи маводи хаттї аз назар дур монда, ба навиштани чанд калмаву иборот ба рӯи 
тахта омўзгор басанда менамонд. Инҳо ҳама муҷиби нобасомониҳо дар дарси имло мешавад.  

4. Аксари мавридњо матнҳое барои наќли хаттї интихоб мешаванд, ки мутаносиб бо 
истеъдоди донишомӯзон нест ва ба ҷои роҳнамоии навомӯзон, ононро саргум мекунанду ба 
душворї андозанд. Дар натиҷа, аз ибтидо сурати нодурусти калимот дар зењни донишомӯзон 
наќш мебандад ва таъсири номатлубе дар зеҳни онњо бар ҷой мегузорад. 

 
Адабиѐт: 

1. Ба ин маънї дар Қуръони маҷид чанд маврид ба сурати ‚амлайту‛, яъне муҳлат додан омадааст ва 
иллати ин ваҷҳи он аст, ки ин калима дар асл ‚амлайту‛ буда ва бинобар ба қоидаи абдол ҳарфи 
дувум ‚ل‛ бадал ба ‚ی‚ шудааст.  

2. Луғатномаи Деҳхудо. ” Тењрон, Ҷ. 12. С. 203 
3. Масоҳиб. Доират-ул-маорифи форсӣ. Ҷ. 1. С. 233 ” 234 
4. Маҷаллаи ‚Андеша ва ҳунар‛ ва китоби ‚Посдорони сухан‛. С. 14. 

5. Муҳаммад Муъин. Фарҳанги форсӣ. ” Тењрон. ” 1990 с. 
Калидвожаҳо: имло, луғат, дарс, истилоҳ, маҷалла, радио, муаллим,нависанда, донишҷӯ, талаффуз.  

 
Аннотация 

ПОНЯТИЕ ОРФОГРАФИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 
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РАВИШИ ТАДРИС 
Ёѓибекова Њадиса Шерѓозиевна, 

магистранти соли дуюми факултети забони англисї 
 

ТАТБИҚИ МЕТОДҲОИ КОММУНИКАТИВӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ 

АНГЛИСӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 
 

Дар илми методикаи таълими забони англисӣ дар атрофи интихоби методикаи бењтарини 
таълими забони англисӣ, то њол бањсњо мераванд. Олимони классик мегӯянд, ки методњои анъанавї 
ба таълими забон бартарӣ мебахшанд. Чунки он рушди ҳар чаҳор малакањои ибтидоии забонро дар 
бар мегирад, ки ба онҳо дохил мешаванд: истимоъ, гуфтор, хониш ва хат. Он инчунин луѓатро васеъ 
ва талаффузро беҳтар мекунад. Аммо тарафдорони методи коммуникативӣ бошанд, нуқсонҳои 
методњои анъанавиро қайд мекунанд. Аввалан, бо таълими ҳамаҷонибаи забон, барои амалияи сирф 
гуфтугӯӣ вақт намемонад ва дувум, омӯзгорон, чун қоида, соҳиби ин забон нестанд. Аз ин рӯ, агар 
ҳадафи шахс омӯхтани тарзи муошират бошад, пас дар ин ҳолат методи коммуникативї ба ӯ бештар 
мувофиқ аст. Аҳамияти ин тадқиқот дар фарқ кардани методҳои классикӣ ва коммуникативӣ 
мебошад. Ин масъала аз он ҷиҳат хеле муҳим аст, ки дар ҷаҳони муосири методика ва таълими 
забони англисӣ ва шумораи онҳо доимо меафзояд. Аз ин рӯ, ба шахсе, ки мехоҳад забон омӯзад, 
лозим аст, ки метод ѐ курсеро интихоб кунад. Таҳлили таҳқиқот ва нашрияҳои илмӣ нишон медиҳад, 
ки проблемаи методҳои таълим диққати бисѐр олимони машҳур ва амалиячиѐни таълимиро ба худ 
ҷалб мекунад. Дар байни онҳо Стронин М. Ф, Ушинский К. Д., Мелник И. М., Топоров А. О., 
Аникеева Н. П ва дигарон ҳастанд. 

Ҳадафи асосии таълими забони англисӣ на танҳо ташаккул ва рушди фарҳанги 
коммуникативии одамоне мебошад, ки забон меомӯзанд, балки таълими онҳо азхудкунии амалии 
забони англисӣ мебошад. Ҳоло таълими забон бештар татбиқ шудааст, дар ҳоле, ки қаблан он 
характери назариявӣ дошт. Нақши омӯзгор низ тағйир ѐфт. Роли муҳимро омӯзгору маводҳояш 
намебозанд, балки иштирокчиѐни дарс, рушди нерӯи онҳо, ҷустуҷӯи имкониятҳои ислоҳи хатоҳо. 

Таълими забонҳои хориҷӣ хеле муҳим аст ва дар раванди таълим нақши муҳим дорад ва дар 
робита ба ин дар ин мақола чунин мақсад монда шудааст: муайян намудани формулаи самараноки 
таълим дар таълими забони хориҷӣ дар донишгоҳҳо, хусусан ғайри забоншиносӣ, ки ба маҳорати 
азхудкунии донишҷӯѐни забони хориҷиро дар сатҳи олӣ мусоидат хоҳад кард. Вазифаҳои асосие, ки 
барои тақсим кардан лозим аст инҳоянд: 

 Муайян кардани сабабҳое, ки бо онҳо методи коммуникативӣ барои таълими забонҳои 
хориҷӣ қулайтар аст; 

 Нишон додани афзалиятҳо ва камбудиҳои методи коммуникативӣ; 

 Муайян кардани мушкилот дар таълими забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳҳои 
ғайрилингвистикӣ; 

 Таҳлили роҳи ҳалли мушкилоти бавуҷудомада. 
Бешубҳа, муваффақияти омӯзиш аз методи кории омӯзгори забони хориҷӣ дар заминаи ҳалли 

вазифаҳои мушаххаси таълимӣ вобастагии зиѐд дорад. Дар ҷомеаи муосир ақидае вуҷуд дорад, ки 
грамматика, хусусан грамматикаи забони англисӣ хеле душвор аст: замонҳо, мақолаҳо ва 

пешвандҳои сершумор раванди таълимро душвор мегардонад ва мутаасифона, вақте ки донишҷӯѐн 
дар рафти таълими грамматика ба мушкилот дучор мегарданд аксар вақт таваҷҷуҳ ва майлу рағбати 
онҳо гум мешавад. Дар ҳамин ҳолат методи коммуникативӣ ѐрирасони омӯзгор мегардад ва ин 
методе мебошад, ки принсипҳои оддии омузиши сохти грамматикиро пешниҳод мекунад. Омӯзгор 
ин ѐ он мавзуи грамматикиро пешниҳод мекунад ва донишҷӯѐн ба коркарди он дар амалия шурӯъ 
мекунанд, то даме ки ин истифодаи малакаро ба ҳолати автоматизмӣ медароранд. Зарурати азѐд 
кардан аз байн меравад, чуноне ки пештар анъана шуда буд. 

Ҳамин тариқ, дар доираи методи коммуникативии таълими забонҳои хориҷӣ, грамматика ва 
лексия объекти асосӣ ҳисоб намешаванд, вале ҳамчун материали ѐридиҳанда ҳисоб шуда автоматикӣ 
аз худ карда мешаванд. 

Методологияи коммуникативӣ истифодаи пурраи забон ва бартараф кардани монеаҳоро 
пешгӯӣ мекунад. Ҳадафи асосие ки омӯзгорон дар рафти омузонидани забони хориҷӣ пеша 
мекунанд- ин аввалан омӯзонидани озодона суҳбат кардан бо забони хориҷӣ ва баъд бояд дар бораи 
он фикр кунанд. Бешубҳа, дарсдиҳӣ дар доираи ин метод камбудиҳои худро дорад ва инчунин 
манфиатҳои худро низ дорад. Дар байни манфиатҳо инҳоро ҷудо кардан мумкин аст: 

- донишҷӯѐн ба сохтани ҷумла ва фикрронӣ бо забони хориҷӣ шурӯъ мекунанд; 
-дар синфхона донишҷӯѐн ба муҳити таълими забон ғута мешаванд; 
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- дар донишҷӯѐн имконияти мубориза бурдан бо монеаҳои забонӣ ва изо накашидан ҳангоми 
фикрбаѐнкунӣ ба забони хориҷӣ пайдо мешавад; 

- донишҷӯѐн ба баѐн намудани ақидаҳояшон бо истифода аз синонимҳо шурӯъ карда, кӯшиш 
мекунанд, ки ҷумлаҳоро чунон ҷобаҷо гузоранд, ки базаи луғавии онҳо барои интиқоли иттилоот 
кофӣ бошад; 

- дар доираи методологияи коммуникативӣ истифодаи бозиҳои нақшбозӣ тавсия дода 
мешавад, ки дар навбати худ аҳамияти калон барои ҷалби бештари донишҷӯѐн ба раванди таълим 
дорад; 

- донишҷӯѐн аксар вақт методи навро дар гурӯҳ ѐ ҷуфт коркард мекунанд, ки он барои 
ташаккул ва рушди малакаҳои коммуникативӣ мусоидат мекунад; 

-азхудкунии маводҳои лексикӣ ва грамматикӣ ҳангоми истифода намудан дар амалия осонтар 
ва тезтар аз худ карда мешавад, на ин ки бо роҳи азѐдкунӣ; 

- муҳокима- ин қисми муҳими методи коммуникативӣ мебошад, ки муоширатро дар ҳолати 
воқеии нутқ дар забони хориҷӣ инкишоф медиҳад; 

- истифодабарии танҳо забони хориҷӣ дар рафти дарс: маҳдудият дар истифодабарии забони 
модарӣ ба қобилияти баѐн намудани фикри худ дар доираи базаи луғавии маҳдуд, оварда мерасонад. 

Камбудии асосӣ дар он аст, ки донишҷӯеро, ки маълумоти ибтидоӣ надорад ба раванди 
омӯзише, ки ба забони хориҷӣ сохта шудааст, дохил шудан хеле душвор аст. Аз ин рӯ таълими чунин 
донишҷӯѐн бояд марҳила ба марҳила ва тадриҷан аз содда ба мураккаб гузарад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар донишгоҳи таълими касбии забонӣ имконияти истифодабарии 
методи коммуникативӣ дар раванди таълими забони хориҷӣ нисбатан баландтар аст, нисбат ба 
донишгоҳҳои ғайризабонӣ. Ин аз он вобастагӣ дорад, ки омӯзишгоҳҳои ғайризабонӣ як қатор 
мушкилотҳо дар рафти азхудкунии забони хориҷӣ ба вуҷуд меоянд, ки сабабашон чунин омилҳо 
мебошанд: 

- диққати таълим асосан ба интизоме, ки бо касби ояндаи донишҷӯѐн алоқаманд буда, забони 
хориҷӣ ба онҳо рабт надорад, тааллуқ дорад. Аз ин рӯ, ҳангоми таълими забони хориҷӣ 
ҳавасмандии аксари донишҷӯѐн нисбатан паст аст; 

- дар муассисаҳои таълимии ғайризабонӣ дар як гурӯҳ донишҷӯѐни дорои сатҳи гуногуни 
дараҷаи дониши забони хориҷӣ, таҳсил мекунанд, ки дар ин ҷо ду мушкилот ба вуҷуд дорад: 
донишҷӯѐне, ки дар дарс дилгир мешаванд, чунки алакай ин маводро медонанд ва донишҷӯѐне, ки 
барояшон дарс дилгиркунанда аст, чунки онҳо ҳеҷ чизро намефаҳманд ва маводи таълимӣ барояшон 
мураккаб аст; 

- миқдори соатҳои ҷудошуда барои таълими забони хориҷӣ дар дар донишгоҳӣ ғайризабонӣ 
маҳдуд ва камтар аст, нисбат ба миқдори соатҳои донишгоҳҳои забонӣ ва ин имкон намедиҳад, ки 
донишҷӯѐн забони хориҷиро дар дараҷаи муайян аз худ кунанд. 

Бинобар ин барои ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас,омӯзгор бояд барои ҳалли мушкилоти 
зикршуда дар байни донишҷӯѐни донишгоҳҳои ғайризабонӣ чораҷуӣ намояд. Дар мадҳи аввал 
омӯзгорро зарур аст, ки донишҷӯѐнро ба омӯзиш ҳавасманд гардонад. 

Муносибати коммуникативӣ бар он асос ѐфтааст, ки муваффақияти таълими забон бевосита аз 
истифодабарии он вобаста аст. Ҳангоме ки донишҷӯ дар иртиботи воқеӣ иштирок карда, дониши 
худро барои баѐн кардани фикр ѐ дифоъ кардан аз ақидаи худ истифода мекунад, чун натиҷа, дар 
донишҷӯѐн ҳаваси калон ба омӯзиш пайдо мешавад. Мушкилоти навбатӣ- ин донишҷӯѐни сатҳи 
дониши забониашон гуногун дар як гурӯҳ мебошанд. Ин маъмултарин мушкилот дар донишгоҳҳои 
ғайризабонӣ мебошад, ки онро дар навбати аввал бо ҷудо намудан ба зергурӯҳҳо ҳал мекунанд: қавӣ 
ва заиф. Бо туфайли ин, омӯзгор метавонад барои ҳар як зергурӯҳ маводи мувофиқ дар ҳар як дарс 
дастрас кунад ва ҳамин тариқ омӯзгор ба дилпурӣ медонад, ки донишҷӯѐн низ дар давоми дарс 
дилгир намешаванд. Ниҳоятан, мушкилоти охирон метавонад бо роҳи истифодабарӣ аз методи 
коммуникативӣ дар рафти кор бо матнҳои аслӣ ҳал карда шавад, ки бо ѐрии онҳо донишҷӯѐн на 
танҳо забонро меомӯзанд, балки донишҳои иловагии фарҳангии забонро аз худ мекунанд, ба шарте, 
ки маълумотҳои пешниҳодшуда, маълумоте ки барои онҳо муҳим аст дарбар дошта бошад. 

Як қатор тавсияҳо мавҷуданд, ки хеле зарур аст, ки онҳоро дар давоми дарс риоя кунем, то ки 
раванди таълим самаранок гардад. 

Ба онҳо дохил мешаванд: 
- такроркунии мунтазами мавод барои азхудкунии муваффақиятона ва таҳкими воҳидҳои 

математикӣ ва грамматикӣ; 
- шарҳи маводи нав, бевосита бо ҳамроҳии истифодабарии он дар амалия; 
- истифодабарии афзалиятноки вазифаҳои коммуникативӣ, ки маҳорати забонро ҳамчун 

воситаи муошират таъмин мекунанд. 
- Ташкили кори гурӯҳӣ дар дарсҳои забони хориҷӣ, ки дар давоми он донишҷӯѐне, ки ба 

гуррӯҳҳо ҷудо шудаанд битавонанд дар рафти мубоҳиса на танҳо малакаҳои нутқи шифоҳӣ, балки 
қобилияти дифоъ аз нуқтаи назари худ ва баҳс карданро сайқал диҳанд. 
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Дар хотима бояд қайд кард, ки усули коммуникатсионӣ, бешубҳа аз ҳама самараноктарин 
тарзи омӯзиши забони хориҷӣ дар ҳоли ҳозир мебошад. Бо шарофати ин метод донишҷӯѐн 
имконияти аз худ кардани забони хориҷиро дар сатҳи шоиста дошта, аз мушкилоти зиѐде дар 
омӯзиш канораҷӯӣ мекунанд. Ҳамин тариқ, дарсҳое, ки бо истифода аз методи коммуникативӣ 
мегузаранд, ҳеҷ вақт донишҷӯѐнро дилгир намекунанд, ки ин далели хеле муҳим мебошад. 
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Аннотация 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО  

МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Данная статья рассматривает актуальный вопрос выявления наиболее эффективной методики 

обучения иностранным языкам в вузах. На сегодняшний день изучение иностранных языков играет 
чрезвычайно важную роль. Люди во всѐм мире стремятся свободно владеть двумя и более языками. Это 
обусловлено тем, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативной компетенции, 
формирует способность использовать его в качестве инструмента взаимодействия и общения людей, что 
на сегодняшний день играет важную роль для построения успешной карьеры, поэтому задача ВУЗа ” 
обеспечить определенный уровень владения иностранным языком среди студентов. Для достижения этой 
цели, в данной статье рассматривается коммуникативная методика преподавания иностранных языков, еѐ 
особенности, преимущества и недостатки а также рекомендации, которых необходимо придерживаться 
при построении урока для того, чтобы обучение было более эффективным. 

Ключевые слова: традиционные методы, коммуникативный метод, роль учителя, обучение 
английскому языку, общение. 

 
Annotation 

IMPLEMENTATION OF THE COMMUNICATIVE  
METHOD OF TEACHING ENGLISH IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article covers the burning issue of the most effective method for learning foreign languages at 
universities. Nowadays, learning foreign languages is most importance. People over the world aim to speak two 
or more foreign languages. It is closely connected with the fact that learning foreign languages can develop 
communicative competence and form the ability to use the language for communication. These skills are 
important for life in general and for successful career in particular. Thus, the goal of universities is to provide 
students with a certain level of a foreign language. The answer to question ‚how to achieve this goal‛ is 
thoroughly covered in this article. It touches upon the communicative approach, its features, advantages, 
disadvantages and proposes some recommendations that will make the lesson more efficient. 

Keywords: traditional methods, communicative method, teacher's role, teaching of English, communication. 
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Ёѓибекова Њадиса Шерѓозиевна, 
магистранти соли дуюми факултети забони англисї 

 
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ИСТИФОДАИ  

МЕТОДЊОИ ИНТЕНСИВӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ 
 

Вақтҳои охир мақоми забони хориҷӣ дар ҷамъияти мо хеле тағйир ѐфтааст. Воридшавии 
босуръати Љумҳурии Тоҷикистон ба иттиҳоди ҷаҳонӣ, тағйиротҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
маданӣ, талабот ба аз худкунии забони хориҷӣ, бахусус забони англисӣ оварда, заминаи 
пурқувватеро барои ҳавасмандгардонии мардум фароҳам овард. Дар айни ҳол донистани 
забони хориҷӣ дигар шукӯҳу шаҳомат нест, балки зарурат аст. Барои омӯхтани он тамоми 
имкониятҳо фароҳам оварда шудаанд. Бояд қайд кард, ки дар доираи татбиқи Қонуни 
Љумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи маориф‚ ва барномањои миллии омода намудани кадрҳои 
баландихтисос, низоми муккамали таълими забони хориҷӣ ба вуҷуд оварда шудааст, ки ба 
ташакулдиҳии инкишофи муташаккил, баландмаърифат ва тафаккури замонавии насли наврас 
ва дар оянда њамгироии мамлакат ба фазои ягонаи умумиҷаҳонии тањсилот оварда мерасонад.  

Дар ҷомеаи муосир нақши забонҳои хориҷӣ њамарўза меафзояд. Донистани забони хориҷӣ 
ба ҷавонон имкони пайвастан ба маданияти ҷаҳонӣ, истифода намудани имкониятҳои васеи 
Интернет дар фаъолияти худ ва инчунин кор бо иттилоот ва технологияҳои иртиботї ва 
воситаҳои мултимедии таълимро фароҳам меорад. Яке аз роњњои зуд аз худ намудани забони 
хориљї ” ин истифодаи методњои интерсивї мебошанд.  

Ҳоло истифодабарии методҳои интенсивӣ дар омӯзиши забони хориљї торафт маъмул 
мешавад. Дар аосои вазифаи асосии тайѐрии пурзури контингенти калонсол ” дар муҳлати 
кӯтоҳтарин аз худ намудани малакаҳои муоширати забони хориҷӣ ду омили асосии 
тавсифкунандаи омӯзиши интенсивӣ вуҷуд дорад: 

1. Ҳадди ақали давраи барои ноил шудан ба ҳадаф бо ҳаҷми максималии  
барои ин мақсад зарур маводи таълимӣ ва ташкили дахлдори он; 
2. Ҳадди аксар истифода намудани тамоми захираҳои шахсияти донишҷӯ, ки дар дар 

шароити ҳамкории махсус дар гурўҳ ва таъсири эҷодии муаллим ба даст оварда шудааст. 
Дар давоми даҳсолаҳои охир методологияи таълими забони хориҷӣ дар зери аломати 

омӯзиши коммуникатсия инкишоф меѐбад. Беҳамтоии сифати усули интенсивӣ дар он аст, ки 
дар он аќидањо ба амалҳои табиї тарҷума шудаанд ва дар натиҷа технологияи интегралӣ ва 
самарабахши таълими интенсивӣ ба вуҷуд омад, ки дар доираи он механизмҳои муносиби 
муошират таҳия шудаанд. 

Хусусиятиҳои ин технология инҳоянд: 
1) Дар истфодабарии ҳиллаҳое, ки равандњои зеҳнӣ ва зери зеҳниро дар дарки васеъ ва 

муҳими асосҳои забон ба вуҷуд меорад; 
1) Ҳангоми таҳияи вазифаҳое, ки муоширатро ҳавасманд мекунанд; 
2) Дар ташкили ҳамкории гурӯҳии донишҷуѐн байни худ ва бо муаллим; 
Айни замон таълими забонҳои хориҷӣ босуръат идома дорад ва ҳамчун самти амалӣ дар 

низоми методологияи гуногун ба ҳисоб меравад. Дар доираи самти интенсиви мавчуда ва 
системаҳои нави методӣ ба вуҷуд оварда мешаванд. Ин ба гуногунии ҳадафҳои мушаххаси 
омӯзиши забони хориҷӣ ва инчунин ба шароити гуногунҷабҳаи омӯзиш вобаста аст. 

Методњои интенсивии таълим ба методи суггестивї асос ѐфтааст. Ин метод дар охири 
солҳҳои 60-ум аз тарафи психотерапевти булғор Георгий Лозанов таҳия карда шудааст. Вай 
методи суггестивиро ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ ба донишҷӯѐн дар фаъолсозии қобилиятҳои 
захиравии шахс ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ истифода бурдааст. 

Суггетсия - ин восита асосан таъсироти бевоситаи коммуникативӣ ба шахс буда, барои ба 
кор андохтани имкониятҳои захиравии шахс шароит муҳаѐ мекунад. Г.Лозанов се намуди 
суггетсияро ҷудо кардааст, ки дар рафти омӯзиш ва барои бартарф кардани монеаҳои 
психологии донишҷӯѐн истифода бурда мешаванд: 

1) Суггетсияи психологӣ. Муаллим бо назардошти таъсироти омилҳои равониву эњсосотї 
ва бо истифода аз шаклҳои мантиқии пешниҳоди мавод дарс мегузарад. 

2) Суггетсияи дидактикӣ. Дар дарсҳо усулҳои махсусе истифода мешаванд, ки таълимро 
фаъол мегардонанд. 

3) Суггетсияи бадеӣ. Муаллим бо мақсади таъсироти эњсосотї ба талабаҳо ва 
мутобиқгардонӣ онҳо ба дарс, навъҳои гуногуни санъатро (мусиқӣ, расомӣ, элементҳои театр) 
истифода мебарад. 
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Ҳолатҳои асосии суггетсия инҳоянд: 
1) Омӯзиш бояд хурсандона ва ором бошад. 
2) Он бояд ҳам дар зеҳн ва ҳам дар зери зеҳн амалӣ карда шавад. 
3) Одатан дар омӯзиш бояд захираҳои истифоданашудаи зеҳнӣ бо мақсади баланд 

бардоштани натиҷадиҳӣ истифода карда шавад. Ин захираҳо метавонанд бо ѐрии пешниҳод 
муайян карда мешавад. 

Аќидањои Г. Лозанов нуқтаи ибтидоии сохтани силсила методњои интенсивии таълими 
забони хориҷӣ гардиданд, ки ҳар яки онҳо захираҳои минбаъдаи зиѐд кардани самараи 
таълимро ошкор месозад. 

Пайравони Г. Лозанов, ки аќидањои ӯро инкишоф додаанд инҳоянд: Г.А. Китайгородская, 
Н.В. Смирнова, И.Ю. Шехтер, Л.Ш. Гегечкори, В.В. Петрусинский ва ғайраҳо. Аз ҳама усули 
машҳуртарин айни замон усули фаъолгардонии имкониятҳои захиравии шахсият ва гурӯҳии 
Г.А. Китайгорская мебошад. Муаллифи ин усул ба амалиѐти гурӯҳии аҳамияти аввалиндараҷа 
медиҳад. Усули фаъолсози Г.А. Китайгорская чунин шартҳои асосии методологие, ки самараи 
равандро таъмин мекунад, дар назар дорад: 

1) шаклҳои гуногуни ҳамкории гурўњї; 
2) муоширати ба шахсият нигаронидашуда; 
3) ташкили нақши раванди таълим; 
4) тамаркуз дар ташкили маводи таълимӣ ва раванди таълим: 
5) бисѐрфунксияналии машқҳо; 
Ин принсипҳои усули фаъолгардонӣ хеле равшан ва пурра дар консепсияи таълими интен-

сивии забони хориҷӣ инъикос ѐфтаанд. Техникаи интенсивӣ вазифаҳои зеринро ҳал мекунад:  
1) Омезиши мутаносиби усулҳои асосии таълим бо рушди шахсият дар раванди таълим; 
2) Эҷоди ҳавасмандии лаҳзае барои рушди омӯзиш ва ҳавасмандии муошират наздик ба 

воқеӣ; 
3) Бартараф намудани монеаҳои равонӣ; 
4) Дар амалия фаъолона истифода бурдани материали гирифташуда ва дар амали 

шифоиву хатттӣ татбиқ намудани он; 
5) Аз худ намудани масолеҳ дар муддати кӯтоҳтарин; 
6) Самараи баланд ва бевоситаи таълим; 
Васеъ кардани ҳадафҳои таълим дар курси пешниҳодии донишгоҳ фаъолсозии малакаҳои 

пештари нутқ, ташаккули дараҷаи баланди салоҳияти коммуникатсиони инчунин чуқуртар ба 
тартиб андохтани дониши грамматикии донишҷӯѐнро таъмин мекунад. 

Муқаррароти зерин метавонад асосҳои курси интенсивии таҳсилоти олиро баррасӣ кард: 
1. Таъсироти мутақобили суггестопедия бо равиши фаъолияти системаноки 

коммуникативӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ. Баҳисобгирии омилҳои коммуникативӣ дар 
баробари пешниҳодкунанда ба оптимизатсияи протсеси таълими муоширати забони хориҷӣ 
кӯмак мекунанд. Равиши шахсият-фаъолият донишҷӯро дар протсеси таълим симои марказӣ 
мегардонад. Системасозии дониши забонї дар асоси фаъолияти коммуникативии донишҷӯѐн, 
ба баланд шудани умумии сатҳи салоҳияти коммуникативии онҳо ѐрӣ мерасонад.  

2. Худшиносии шахсият тавассути омӯзиши забон. Забони хориҷӣ маводи таъсиррасон ба 
шахсияти донишҷӯ шуда, дар вай худбаҳодиҳӣ, худшиносӣ, худсайқаддиҳӣ ва дигар маҳорату 
малакаҳоро сайқал медиҳад. 

3. Ҳавасмандии максималии ҳолатҳои таълимӣ. Курси интенсивии муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ ба ҳайси яке шартҳои асосии пешбарандаи максималии баназаргирии манфиати 
донишҷӯѐнро дар ҳолати муносибати коммуникативии мутақобила дар дарсро ба миѐн 
мегузорад. Таъмини ҳавасмандкунӣ дар ҳар марҳилаи дарс таваҷҷуҳро ба фикру ақидаи ҳар як 
иштирокчии муошират ва эҳтиром ба нуқтаи назари ӯ пешбинӣ менамояд. 

4. Пуршавии мусбати эњсосотии ҷузъҳои омӯзиш. Суггестопедия шуморо маҷбур мекунад, 
ки чунин усулҳои таълимро, ки хомўшанд мекунанд, аз нав дида бароед, асосан дар бораи 
роҳҳои мантиқии дарк ва шинохти воқеият. Ворид намудани омилҳои эмотсионалӣ дар 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба таври назаррас дар раванди аз худкунӣ ва кушодани дурнамои 
нав дар таҳияи усулҳои таълимии ФЛ фаъол мегардад. Тамоми фазои дарсҳо тавре ташкил 
шудааст, ки аз худкунии забон бо эҳсосоти мусбат ҳамроҳӣ мекунад. Аз як тараф ин як омили 
хеле хуб аст барои ҳавасмандкунӣ ва нигоҳ доштани таваҷҷуҳ ба ин мавзуъ. Аз тарафи дигар, 
фаъолияти зеҳнии донишҷӯѐн бо эҳсосот дастгирӣ карда мешавад, самарабахш ѐд гирифтани 
материал ва аз худ намудани малакаҳои нутқиро таъмин мекунад.  
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Ҳамин тариқ методњои интенсивӣ бо ќувваи назаррас ба методикаи умумии таълими 
забони хориҷӣ мусоидат менамояд. Муваффақиятҳои методњои интенсивӣ дар соҳаи 
фаъолгардонии протсессҳои дарк ва аз худкунии материалҳои асосҳои муошират дар ошкор 
намудани захираҳои нави ҳавасмандгардонии вай ва инкишофдиҳии шаклҳои муътадили 
ҳамкории коллектив гарданд ва зудтар дар донишгоҳҳо бо мақсади баланд бардоштани нуфуз 
ва самаранокии он ва баланд бардоштани самаранокии протсессси таълим ҷорӣ шавад. Аз ин 
рӯ кори таъхирнопазир барои имрӯз ин мутобиқ намудани методњои интенсивӣ дар сатњи 
муассисањои тањсилоти умумї мебошад. 
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ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В данной статье проведен подробный анализ одого из основных современных методических систем 

обучения иностранным языкам ” интенсивных методов обучения и определѐн их методическая ценность с 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУЛТИМЕДИЯВӢ ДАР ТАЪЛИМ 

 
Технологияҳои мултимедиявӣ дар соҳаи маориф ҳар рӯз бештар истифода мешаванд: дар 

мактабҳо ва донишгоҳҳо, барои гирифтани донишҳои фардӣ лозиманд. 
Ҷомеаи муосирро, љомеаи иттиолотї меноманд, чунки иттиолот на танҳо дастрасии кушод ба 

ҳама манбаъҳо, балки инчунин бо афзоиши қариб ҳаррӯзаи ҳаҷми онҳо мебошад. Омӯзиш истисно 
нест: омезиши рушди нав бо технологияҳои исботшуда суръати бозгашти даромадро таъмин 
мекунад. 

Корҳои мустақилона бо иттилооти дорои хусусияти гуногун дошта кафолати рушди тафаккур 
ва ҷаҳонбинро нишон медиӽал, ки барои мавҷудият дар шароити муосир оптималӣ мебошанд. 

Навсозии усулҳои таълим густариши истифодаи технологияҳои мултимедиявиро дар таълим 
тақозо мекунад. Ин равиш ба мо имкон медиҳад, ки мактаби комилан олӣ ва миѐнаро созмон диҳем, 
самаранокии дарсҳоро ба таври назаррас баланд бардорем ва раванди ба даст овардани донишро 
фардӣ кунем. 

Дар солхои охир ба хамагон маълум аст, ки иттиолотро одамон бо якчанд намуд дарк карда 
метавонанд - ба таври визуалӣ, бо ѐрии шунавоӣ ѐ татбиқи амалӣ, аммо ҷанбаҳои дигари нозуки 
шахсиятҳое ҳастанд, ки ҳангоми фароҳам овардани шароити баробар ба назар гирифта намешаванд 
ва дар ниҳоят, майл ва суръати коркарди иттилооти воридшаванда дар ҳама гуногун аст, ки онӽоро 
бо технологияи мултимедияви ба љо оварда мешавад. 

Имкониятҳои истифодаи технологияҳои мултимедиявӣ дар таълим бо афзалиятҳои возеҳ 
тавсиф мешаванд: 

 танзими дақиқи усулҳои ба даст овардани тағйирѐбии дониш; 
 рушди сифатҳои шахсии шахсӣ; 
 иштироки фаъолона дар равандҳои омӯзиш; 
 баланд шудани сифати пешниҳоди мавод; 
 бо истифода аз усулҳои интуитивӣ; 
 эҷодкорӣ ва робитаи мустақим бо субъектҳои омӯхташуда. 
Компютеризатсия, махсусан, барои таълими забонҳои хориҷӣ арзишманд аст. Эҷоди муҳити 

зарурӣ, гӯш кардан ва дарки визуалӣ, самаранокии фаҳмиши мавзуъро ба таври назаррас афзоиш 
медиҳад. Инчунин ҷорӣ намудани лабораторияҳои виртуалӣ, ки он ба мо имкон медиҳад, ки 
бевосита дар таҷрибаҳо иштирок кунем, ҳатто агар дар он ҷо имконияти техникии гузаронидани 
дарс вуҷуд надошта бошад, низ арзишманд аст. 

Хусусиятҳои технологияҳои мултимедиявӣ. Истифодаи технологияҳои мултимедиявӣ аз 
таъсири ҳамаҷониба ба системаҳои дарки инсон вобаста аст. 

Системаҳои мултимедиявии интерактивӣ ҳамзамон интиқол медиҳанд: 
 садо; 
 видео; 
 аниматсия; 
 графика; 
 матнҳо; 
Хусусан намудҳои дарсҳо бо истифода аз ин усулӽо самаранок мебошанд, вақте ки ба донишҷӯ 

на нақши ғайрифаъоли нозир, балки иштирокчии асосӣ, ки бевосита ба ҷараѐни ҳодисаҳо таъсир 
мерасонад, таъин карда шавад. 

Аммо, он дарсҳое, ки муаллим ҳадди аққал проектор бо презентатсия ѐ сабти аудиоии 
иттилооти муҳимро истифода мебарад, низ мултимедиявӣ мебошанд. 

Қариб ҳамаи донишгоҳҳои љумӽурū ҷуфтҳои лабораториро бо дарсҳои компютерӣ муттаҳид 
мекунанд, ки бо харољоти камтар амал мекунанд. 

Дар алоҳидагӣ, ба рушди фаъолонаи равиши комилан нави таълим, ки тавоноии 
технологияҳои мултимедиявиро пурра истифода мебарад, таъкид кардан бамаврид аст. 

Edutainment ҳамзамон омӯзиш ва фароғатро муттаҳид мекунад. 
Коршиносон дарѐфтанд, ки ба даст овардан ва коркарди босуръати иттилооти нав дар кӯдакӣ 

сабаби аслии на танҳо маҳсулнокии мағзи сар, балки муносибати сифатан гуногун ба пешниҳоди 
мавод аст. Ин аст, ки муаллимони забони хориҷӣ ба донишҷӯѐни худ маслиҳат медиҳанд, ки 
филмҳоро бо асли субтитрҳои русӣ тамошо кунанд, аз рӯи ҳамин принсип бозӣ кунанд ва бо дӯстон 
омӯзанд. Ҳар қадар раванди омӯзиш ҷолиб ва шавқовар бошад, натиҷа ҳамон қадар беҳтар хоҳад 
буд. 
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Сохтори нави омӯзиш. Усулҳои омӯзиши мултимедиявӣ, ки технологияҳои онҳо дар ҳама ҷо 
фаъолона ҷорӣ карда мешаванд, низ модели таълимро тағйир доданд. 

Донишҷӯ дигар имконият дорад, ки мисли маводи лексияи стандартӣ аз маводи мудтимедияви 
низ истифода барад. Ҳоло маҳз ӯ мушкилотро ҳал мекунад, бевосита бо кумаки техника амал 
мекунад ва муаллим танҳо дар ҳолати зарурӣ дастгирии мекунад. Мутаносибан, самаранокии арзѐбӣ 
меафзояд: "фиреб додан" -и компютер мушкилтар аст ва усулҳои инкори дониши амиқтари ин 
мавзуъро талаб мекунанд, ки ин аллакай худ аз худ натиҷаи он аст. Илова бар ин, техника дилсузии 
шахсиро нишон намедиҳад. 

Қайд кардан, махсусан муҳим аст, ки имрӯз донистани бисѐр иттиолот ва моӽияти он, 
фаҳмидани зарурияти он муҳим аст, ки ин ‚бисѐр‛ -ро аз куҷо ѐфтан мумкин аст ва чӣ тавр истифода 
бурдани он мебошад. Рушди мантиқ барои ҳама афзалияти асосии технологияҳои мултимедиявӣ дар 
таълим аст. 

Технологияи мултимедиявӣ ба омӯзгорон кӯмак мерасонад. 
Рушди интернет имкон медиӽад, ки донишҷӯѐн аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон бо як муаллим 

таҳсил кунанд. Барои ин, вақти оғоз ва давомнокии дарсҳоро интихоб кардан лозим аст ва инчунин 
онҳоро дар ҳама ҷо љорї кардан мумкин аст. Ҳоло дар донишгоӽӽо ин гуна технологияҳоро ва 
тренерони онлайни дорои мушаххасоти мухталиф дошта амалӣ мекунанд. 

Технологияҳои педагогии мултимедиявӣ дар дарсҳои оддӣ дар шаклҳои зерин истифода 
мешаванд: 

Эҷоди презентатсияҳо. Ҳангоми омӯзиши мавзуъҳои нав барои ҷалби таваҷҷуҳи донишҷӯѐн 
самаранок аст. Ба мо имкон медиҳад, ки динамикаи равандҳоро дар миқѐси гуногун нишон диҳем. 
Имрӯз мо метавонем қариб дар ҳама мавзуъӽо муаррифии тайѐрро пайдо кунем ва муаллим инчунин 
метавонад онро худаш созад, вақт ва маводи муаррифиро оптимизатсия кунад. 

Арзѐбии дониш. Супоришҳои тестӣ, аз ҷумла супоришҳои тасвирӣ, инчунин иҷрои корҳои 
амалӣ дар компютер ба мо имкон медиҳанд, ки мониторинги самаранокии омӯзишро ба сатҳи куллӣ 
нав бардорем. Плюс барои омӯзгор - баҳисобгирии сода кардашудаи холҳои умумӣ ва миѐнаи ҳамаи 
донишҷӯѐн бо истифода аз барномаҳои махсус мебошад. 

Лоиҳаҳои донишҷӯѐн. Омӯзиши мустақилона бо PowerPoint ѐ муҳаррирони видео барои 
донишҷӯ як оғози қавӣ аст. Он ба мо имкон медиҳад, ки тарзи сохтани иттилоот, ҷузъҳои мантиқии 
дурусти намудҳои гуногуни даркро интихоб кунем ва ҳамзамон малакаҳои идоракунии мустақими 
барномаҳоро такмил диҳем. 

Ҳамин тариқ, рушди эҷодкорӣ танҳо ҳавасманд карда мешавад. Шояд на ҳама метавонанд 
зебо расм кашанд, аммо сохтани коллаж аз унсурҳои омодашуда кори осонтар аст, ки ба ҳар ҳол 
захираҳои зеҳнии бештарро дар бар мегирад. 

Омӯзиши технологияи мултимедиявӣ худ аз худ мантиқ, эҷодкорӣ ва қобилияти идоракунии 
равандҳоро бо воситаҳои технологияи мултимедиявии мавҷуда талаб карда мешавад. 

Барои эҷоди мусиқии босифат бо ѐрии технология, дониш на танҳо дар бораи солфеджио, 
балки ҳадди аққал аз нуқтаи назари хусусиятҳои ҳар як асбоб, яъне он чизе, ки дар мактабҳои махсус 
таълим дода мешавад, ва илова бар он миқдори зиѐди таҷҳизот ва нармафзор лозим аст. 

Айнан ҳамин чизро барои расмкашӣ низ гуфтан мумкин аст. 
Маҳз ин одамони эҷодкор на танҳо самтҳои комилан нави санъатро эҷод мекунанд, балки 

барномаҳои беназири таълимиро таҳия карданд, ки он якҷоя мешаванд иљро мекунанд: 
 ҳама гуна маълумот; 
 мушаххасот ва возеҳӣ; 
 маводи аслӣ; 
 рушди мустақилона; 
 бозгашти самаранок; 
 муаррифии ғайри стандартӣ; 
Технологияҳои омӯзишии мултимедиявӣ ҳадди аққал истифодаи фаъолонаи захираҳои 

интернетӣ мебошанд, ки мо ҳеҷ касро ба ҳайрат намеорем, аммо ҳадди аксар имконияти эҷоди як 
раванди инфиродӣ, фароғатӣ, муоссир ва фосилавӣ, ки ба зеҳни умумӣ имкон медиҳад, ки 
потенсиали инсониятро барои рушди фаъолона баланд бардорад. 

Инчунин технологияҳои мултимедиявӣ дар таълим дар намоишгоҳҳои Expocentre 
парчамбардори саноати экспозитсияи мо мебошанд. Ин на танҳо шоистагии минтақаҳои азим дар 
маркази пойтахт аст, ки беш аз ним аср ба таври таъиншуда таъиноти худ - барои амалӣ намудани 
ҳавасмандгардонии рушд ва дастгирии соҳаҳои гуногуни иқтисодиѐт истифода мешуданд аз они 
кишвар ва ҷаҳон аст. 

Муҳимтарин дастоварди Expocentre эҷоди лоиҳаҳои хуб мебошад, ки имрӯз на танҳо аз 
ҷониби созмонҳои байналмилалӣ эътироф шудаанд, балки бузургтарин намоишгоҳҳои Итиҳоди 
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Давлатҳои Мустақил ба ҳисоб мераванд. Гарчанде ки аксари намоишгоҳҳо ба ҳавасмандкунии 
саноат бахшида шудаанд, як намунаи классикии як чорабинии муосири реклама мебошад. 

Маҳз дар намоишгоҳи реклама коршиносони пешсафи соҳа барои бастани шартномаҳо ва 
намоиш додани дастовардҳои охирин ҷамъ меоянд. Ба рушди технологияҳои мултимедиявӣ дар 
ҳама соҳаҳо диққати махсус дода мешавад. Дарсҳо њам истисно нестанд. 
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Аннотация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
В статье показано, что обсуждается использование мультимедийных средств в учебном 

процессе и его эффективность в обучении. Для повышения уровня знаний студентов 
необходимо использовать мультимедийные технологии, такие как PowerPoint, видеоплеер и 
другие мультимедийные инструменты, использование которых ведет к эффективному обучению. 

Ключевые слова: мультимедиа, компьютер, программное обеспечение, оборудование, 
презентации, технологии, Интернет, образование, информатика, образование. 
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THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN EDUCATION 

The article shows that the use of multimedia in the educational process and its effectiveness in 
teaching are discussed. To improve the level of students' knowledge, it is necessary to use multimedia 
technologies such as PowerPoint, video player and other multimedia tools. Because the use of 
multimedia programs leads to effective learning. 

Keywords: multimedia, computer, software, equipment, presentations, technologies, Internet, 
education, informatics, education. 
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Табаров Рустам Давлатмуродович, 
магистранти соли якуми факултети биология  

 
ТАРЗИ ИСТИФОДАИ МАВОДЊОИ АЁНЇ ДАР ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ 

 

Ба воситаҳои аѐнї ҳамчун системаи дидактикӣ дорои чунин гурӯҳбандӣ мебошад: 
воситаҳои ашѐӣ (предметӣ), амалӣ (намоишдиҳии таҷрибаҳо), зеҳнӣ (ҷустуҷӯии ақлонӣ), 
пуртаъсир (хурӯшонӣ). Алалхусус, чуноне, ки мебинем, тамоми асбобҳои аѐнӣ, аз он ҷумла 
воситаҳои техникии замонавии омӯзиш, таҷҳизоти лабораторӣ, маводҳои дидактикӣ, адабиѐти 
таълимӣ, далелҳои эҳсоиявӣ, асбобу лавозимоти зарурӣ барои омӯзиши фанҳои меҳнат, 
табиатшиносӣ, биология, кимиѐ, физика, таърих, ҷуғрофия, тарбияи ҷисмонӣ ва ғайра дохил 
мешавад.  

Илова бар ин воситаҳои аѐнї намудҳои намоиш додани таҷрибаҳо, барои рушду нумӯи 
ақлонии толибилмон воситаҳои зеҳнӣ ва пуртаъсирро дар шароити кабинетӣ, лабораторӣ, 
устохона, қитъаи таҷибавии наздимактабӣ низ истифода мебаранд. Бахусус восиатҳои омӯзиш 
дар ҳар синф аз ҳамаи фанҳои тадрисӣ бо назардошти ба ҳисоб гирифтани синну сол ва сатҳи 
дониши дастпарварон сурат мегирад.  

К. Д. Ушинский зурурияти аѐниятро ин тавр асоснок карда буд: ‚бачаҳо бо рангу бор, 

шаклҳо ва образҳо фикр мекунанд, аз ин рӯ ҳамаи чизҳои бо ѐрии аѐният омӯхташаванда ҳам тез – 

тез аз худ карда мешаванд ва ҳам дуру дароз пойдор мемонанд. Ҳамин тавр, аѐният сифати 

азхудкунии маводи таълимиро баланд бардошта, боиси равшану возеҳ ва бошуурона 

фаҳмидашавии донишҳои талабагон мадад мерасонад”.  
Ҳоло мо ба шарҳи ҳар як гурӯҳи воситаҳои аѐнї таваққуф мекунем. ба ин гурӯҳ маҷмӯи 

воситаҳои зиѐди ашѐҳои дидактикӣ, ки мавриди таълим воситаҳои предметӣ (ашѐӣ) истифода 
бурда мешаванд, тааллуқ доранд. Онҳоро мо боз шартан ба чунин қисматҳо тақсим мекунем: 
асли воситаҳо (китобҳои дарсӣ, меваҷот, сабзавот ва ғ.), воситаҳои гуногуни тасвирӣ (сурати 
ашѐҳо, ҳайвонот, растанӣ ва ғ.), графикӣ (ҷадвалҳо, нақшаҳо, тарҳҳо, феҳрист), мулӯҳ (мева, 
сабзавот ва ашѐҳои аз мум, гаҷ сохташуда), хӯсаҳо (ҳайвонот ва паррандаҳое, ки ба пӯсташон 
коҳ ҷой карда барои намоиш мегузоранд: хирс, гуроз, уқоб ва ғ.), воситахои рамзӣ (глобус, 
харитахо, атласҳо, нишони давлатӣ ва ғ.), реактивҳои кимиѐвӣ, препаратҳои таълимӣ 
(организми ҳайвон ѐ растанӣ: ситораи баҳрӣ, кирмаки пилла, калтакалос, мор, қурбоќқа, ки дар 
зарфҳои шишагӣ нигоҳ дошта мешаванд), скелет (устухонбандии ҳайвонот, одам ва ғ.), 
воситаҳои техникӣ (кино, радио, диафилмҳо, диапозитивҳо, компютер ва ғ.). 

Роҳҳои истифодабарии аѐният. Тамоми воситаҳои аѐнии номбурда аз тарафи омӯзгор ба 
тариқи шифоҳӣ бо ду роҳ истифода бурда мешавад: тасвир ва намоиш. Роҳи тасвир онро гӯянд, 
ки муаллим маводи таълимиро бо нишон додани асли ашѐҳо: сурат, ҷадвал, харита ва ғайраҳо 
баррасӣ менамояд. Роҳи намоиш бошад, одатан, ба намоиш додани асбобҳо, таҷрибаҳо, 
препаратҳои гуногун, кинофилм, диафилмҳо ва ғайраҳо вобаста аст. Чунончи, муаллим дар 
синфи IV аз табиатшиносӣ сабаби пайдоиши бод (шамол) ” ро бо намоиш додани таҷрибаи 
оддӣ исбот мекунад: пайдоиши бод аз ҷойивазкунии ҳавои сарду гарм ба миѐн меояд. Ҳавои 
сард вазнин, ҳавои гарм сабук аст. Ҳавои сард ҳавои гармро ба боло фишор медиҳад. Инро мо 
ҳозир таҷриба карда месанҷем. Муаллим шамъро гиронда, дари синфхонаро кушод ва шамъро 
дар остонаи дар нигоҳ дошт ” забонаи шамъ ба дохил майл кард. Сипас шамъро ба болои дар 
гузошт ва забонаи он ба берун майл намуд. Муаллим фаҳмонд, ки аз поѐни дар ба дарун ҳавои 
сард ва ба берун ҳавои гарм ҳаракат дорад. Ин гардиши ҳаво дар берун яъне дар фазои озод 
шамолро ҳосил мекунад, баъзан он сахт мевазад.  

Барои пешрафти дарсҳои биология пеш аз њама маводњои ѐридињанда аз ҷумла таҷҳизоти 
мухталифи лабороторї зарур аст. Омӯзиши микропрепаратњо бе микроскоп имконнопазир аст. 
Хеле хуб мешуд, ки агар дар мактабњо асбобњои калонкунанда ба монандї: лупайи  дастї ва 
штативї, микроскопи рушної ва микроскопи электронї дида мешуд, барои азхудкунии 
хонандагон кумак мерасонд. 

Намоиши кинои таълимї. Истифода бурдани намоиши кинои таълимї ѐ аѐнияти 
муњаррикї дар таљрибаи омўзиш ба њодисаи анъанавї табдил ѐфтааст, кўдаконро барои чуќур 
омўхтани маводи тадрисї меангезонад. Дар тамоми шањру ноњияњо филматекњо ташкил карда 
шудаанд, ки бо дархости муаллимон филмњои заруриро мефиристанд. Рўйхати филмњои асосии 
таълимї дар барномањои мактаб инъикос ѐфтаанд, ки дар интихоби онњо ба муаллимон сабукї 
меорад. Дар раванди таълим филмњо вобаста ба талаботи мавзуъ гоњ пурра ва гоњ кино порчањо 
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намоиш дода мешаванд. Кино порчањо бо масъалањои алоњидаи мавзуъ мансубанд. Барои 
омўхтани мавзуи нав ва мустањкам кардани он филмњои таълимї ањамияти калон доранд. 

Пеш аз он ки филм ба талабагон намоиш дода шавад, муаллим онро бояд аз назар 
гузаронад, саволњои зарурї тартиб дињад ва мавриди намоиш диќќати шогирдонро ба он 
масъалањои асосї љалб намояд. Дар охир аз намоиши филм хулосањо бароварда мешавад. 

Намоиши телевизиони таълимї. Намоиши аѐнии телевизиони таълимї оммавї гаштааст. 
Барои мактаб, омўзишгоњњои техникї ва мактабњои олї телефилмњои зиѐд тањия карда 
шудаанд. Ба ин муносибат дар баъзе мактабњо љадвали машѓулиятњо тартиб дода шудааст ва 
онњоро дар кабинетњои таълимї намоиш медињанд. 

Њоло истифодабарии видеомагнитафони телевизионї хеле вусъат ѐфтааст, ки барои сабт 
кардан ва такроран нишон додани намоишњои телевизионї имконият медињад. 

Ҳоло мо ба шарҳи ҳар як гурӯҳи воситаҳои аѐнї таваққуф мекунем. ба ин гурӯҳ маҷмӯи 
воситаҳои зиѐди ашѐҳои дидактикӣ, ки мавриди таълим воситаҳои предметӣ (ашѐӣ) истифода 
бурда мешаванд, тааллуқ доранд. Онҳоро мо боз шартан ба чунин қисматҳо тақсим мекунем: 
асли воситаҳо (китобҳои дарсӣ, меваҷот, сабзавот ва ғ.), воситаҳои гуногуни тасвирӣ (сурати 
ашѐҳо, ҳайвонот, растанӣ ва ғ.), графикӣ (ҷадвалҳо, нақшаҳо, тарҳҳо, феҳрист), мулӯҳ (мева, 
сабзавот ва ашѐҳои аз мум, гаҷ сохташуда), хӯсаҳо (ҳайвонот ва паррандаҳое, ки ба пӯсташон 
коҳ ҷой карда барои намоиш мегузоранд: хирс, гуроз, уқоб ва ғ.), воситахои рамзӣ (глобус, 
харитахо, атласҳо, нишони давлатӣ ва ғ.), реактивҳои кимиѐвӣ, препаратҳои таълимӣ 
(организми ҳайвон ѐ растанӣ: ситораи баҳрӣ, кирмаки пилла, калтакалос, мор, қурбоќқа, ки дар 
зарфҳои шишагӣ нигоҳ дошта мешаванд), скелет (устухонбандии ҳайвонот, одам ва ғ.), 
воситаҳои техникӣ (кино, радио, диафилмҳо, диапозитивҳо, компютер ва ғ.).  

Ба воситаҳои амалии синфҳои 5-6 аз фанни ботаника аз рӯи асл тасвир кардани растанї, 
аз пластелин, қоғазу чӯб сохтани ҳар гуна бозичаҳо, нақшофарӣ дар саҳначаҳо, дар зери садои 
мусиқӣ суруд хондан ва ғайраҳо ҳам шомил мешаванд. Дар воситаҳои зеҳнӣ бошад. Дар ин 
қисмати таълимӣ муаллим аз захираи дониши худ пайваста ба мавқеи маводи омзӯиш 
воситаҳоеро истифода мебарад, ки шогирдонро ба фикркунӣ, ҷустуҷӯии шавқовар ҳидоят 
намуда, ақлу заковат ва зеҳнашонро метезонад, қобилияти маърифатҷӯиашонро ташаккул 
медиҳад. Ба ин воситаҳо инҳоро дохил кардан мумкин аст: саволҳои муаммоҳо, анаворд, 
кроссворд, анаграмма, чистонҳо, тезгӯякҳо, байтбарак, чайнвордҳо, кроссвордҳо, филворд, 
зарбулмасалдонї ва ғайра.  

Аѐният ба фањмиши Коменский омили ҳалкунандаи азхудкунии маводи таълимӣ мебошад. 
Аѐният маънои дониши эҳсосиро дорад, ки манбаи дониш аст. Аз ин рӯ, чӣ қадаре, ки аѐнӣ 
бештар бошад, ба донишҳои ҳассос бештар такя кунад, ҳамон қадар ақл инкишоф меѐбад. 

К. Д. Ушинский бошад аѐнияти таълимро амиқи психологӣ асоснок кардааст. Воситаҳои 
аѐнӣ воситаи баланд бардоштани фаъолияти ақлӣ ва ташаккули симои эҳсосӣ мебошанд. Дар 
таълим махз образи хисй, ки дар асоси маводњои аѐнй ташаккул ѐфтааст, чизи асосї мебошад, 
на худи воситахои аѐнї. К. Д. Ушинский усули таълими аѐниро хеле бой кард, як катор усулу 
усулхои кор бо асбобхои аѐнй кор карда баромад. 

Муаллими биология дар ихтиѐри худ ба ѓайр аз намоиши таљрибањои биологї воситањои 
аѐнї фаровон дар ихтиѐр дорад (тахтаи синф, наќшањои мазмуни гуногундошта, моделњо, 
муляж, макетњо, маводи тасвирї ва ѓайрањо), ки дар ваќти дуруст истифода кардани онњо ба 
самаранокї ва сифати баланди дарс ноил гаштан мумкин аст. Онҳо дар алоќамандї бо 
таљрибањои биологї ва экспериментњои биологї бо якдигар, људо-људо, лекин бо суханони 
муаллим истифода бурда мешаванд. 

Ваќтњои охир дастурњои экранї ба сифати воситаи муњимми аѐнї истифода карда 
мешавад. Барои намоиш додани онњо воситањои техникї, аз қабили асбобњои намоишдињї, 
диапроектор, графопроектор, видеомагнитофон, телевизор, компютер ва ѓайрањо зарур 
мебошанд. Ин воситањои техникї худ хусусияти таълимї надоранд, лекин бе онњо дастурњои 
таълимиро намоиш додан ѓайриимкон аст.  

Барои дастурњои экранї дар назди воситањои аѐнї љой људо карда мешавад, мувофиќи 
имконият баъди намоиш муњокима оѓоз мегардад, ки он дар якљоягї бо сухани муаллим барои 
фањмиши мавзуъ ва љањонбинии хонандагон ѐрии калон мерасонанд. Методи истифоди он ба 
монанди дигар воситањои аѐнї ба маќсад ва мазмуни дидактикии маводи таълим вобаста аст.  

Муаллим ва хонандагон бояд тахтаи синфро низ хуб истифода намоянд. Навиштаљот дар 
тахтаи синфњо бояд пештар аз тарафи муаллим ба наќша гирифта шаванд, то ин ки онњо 
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босифат буда, њамзамон тамоми раванди дарсро дар бар гиранд. Дар ин њолат муаллим 
метавонад ба маводе, ки хонандагон онро нафањмидаанд, такроран метавонад баргардад. 

Инчунин муаллим ба кори хонандагон дар тахтаи синф назорат менамояд. Навиштаљот 
хонандагон бояд зебо ва бехато бошанд. 
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Аннотация 
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 
 

В данной статье рассматривается методика использования наглядных пособий в 
преподавании биологии. Отмечено, что наглядные пособия как дидактическая система 
подразделяются на: материальные (объективные), практические (демонстрация опыта), 
интеллектуальные (интеллектуальный поиск) и эффективные (возбуждающие). В частности, как 
мы видим, все наглядные пособие, включая современные учебные пособия, лабораторное 
оборудование, дидактические материалы, учебная литература, эмоциональные свидетельства, 
инструменты, необходимые для изучения естественных наук: биологии, химии, физики, 
истории, географии и других включены в данный реестр. 

 
Ключевые слова: учитель, без ошибок, чтение, предметы, демонстрация, обучение, 

методика, инструмент. 
 

Annotation 
METHODOLOGY USED VISUAL AID IN TEACHING BIOLOGY 

 
This article discusses the methodology used in teaching biology. It is noted that visual aids as a 

didactic system are subdivided into: material (objective), practical (demonstration of experience), 
intellectual (intellectual search) and effective (excitement). In particular, as we can see, all visual aids, 
including modern teaching aids, laboratory equipment, didactic materials, educational literature, 
emotional testimonies, tools necessary for the study of labor sciences, natural sciences, biology, 
chemistry, physics, history, geography, physical parenting and others are included in the information. 
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Тилабова Гулшода 
магистранти соли якуми факултети забони англисї 

 
НАЌШИ МАТНЊО ДАР ТАЪЛИМИ ГУФТОРИ МУСТАЌИЛИ МОНОЛОГЇ 

 
Забони хориљї дар шароити муосир ва имкониятњое, ки љамъияти имрўза фароњам 

овардааст, омили рушди иљтимої ва иќтисодї, илмї ва техникї, ва умумифарњангии љомеаи 
имрўза шуда аст. Омўзиши он имкониятњои беканори дастрасии маълумот, баланд гаштани 
сатњи фарњангї ва салоњияти касбиро таъмин месозад.  

Тањлили раванди таълими забони англисї дар шароити донишгоњ ва комплексњои 
таълимии муосир ба хулосае оварданд, ки масъалаи таълими нутќи мустаќили монологї то њол 
пурра омўхта нашуда, камбудињои худро дорад.  

Барои методикаи таълими нутќи монологии англисї натанњо намудњои гуфтори 
монологї, балки намудњои омехтаи он низ муњиманд. Ин чунин маъно дорад, ки гуфтори 
монологии як намуд дар худ метавонад хусусиятњои гуфтори монологии намуди дигарро дошта 
бошад. Ин намуди гуфтори монологиро омехта меноманд. Ќайд бояд кард, ки дар раванди 
муоширати табиї, яъне дар шароити коммуникативии табиї, нутќи монологии мо дар бисѐр 
маврид мањз омехта мебошад. Аз ин љост, ки навъњои матн дар раванди таълими нутќ, ки дар 
онњо навъњои гуногуни функсионалї ва семантикии нутќ оварда шуда, њадафи ташаккул додани 
малакањои коммуникативии монологї доранд, мавќеи басо муњимро љоизанд [1, 107]. 

Дар зери мафњуми малакањои монологї малакањои гуфтори мантиќан дуруст ва мувофиќи 
вазъият ва хусусиятњои ба худ хоси навъњои нутќи монологї ва талаботњои нормативии забон 
дониста мешаванд. Малакањои монологї хусусияти комплексї дошта, дар худ як ќатор 
микромалакањоро дарбар мегиранд. Масалан, малакаи мувофиќи ваќти иљроиш пай дар пай 
наќл карда тавонистан, малакаи пурра «кушодани» объекти гуфтор, шаклу таркиб, сохтор, 
хусусиятњо, таиноти он, ташаккул додани фикр мувофиќи схемаи муайян аз ќабили ин намуди 
малакањо мебошанд. 

Нутќи монологї ин як шакли муошират, падидаи чандпањлў, асари фасењ, пай дар пай ва 
композитсионии як индивидуум мебошад. Хусусияти муњим ва ба худ хоси ин навъи нутќ ин 
нутќи мурољиатї ба як шахс ва ѐ гурўњи одамон мебошад. Ба монанди дигар навъњои нутќ 
нутќи монологї низ боиснок аст, яъне вазъият, айѐниятї, контекст боиси ба миѐн омадани нутќ 
мегардад.  

Дар маќолаи зерин масъалањои назариявии таълими нутќи монологї дар асоси матн дида 
мешавад. Зеро, дар шароити сунъии забонї мањз матн дар бисѐр мавридњо воситаи муњими 
мотиватсияи нутќ мегардад. Масъалаи истифодаи матнњо дар раванди таълими нутќи монологї 
дар адабиѐти методї хеле васеъ дида мешавад. Зеро матн метавонад пурра сохтори гуфтор, 
мундариљаи психологии он, мавзуъ, восита ва усулњои амалигардонии он, механизмњои дохилї 
ва берунаи танзими онро ифода кунад. 

Дар муассисањои таълимї дар раванди таълими забони англисї диќќати асосї ба 
фањмиши дурусти адабиѐти илмї ва нутќи монологї дар доираи маводњои забонии 
омўхташудаистода зоњир карда мешавад. Њадафи асосии омўзгор ин тайѐр кардани хонандагон 
ба фаолияти мустаќили кор бо мавод ва маълумот ва ташаккул додани малакањои нутќи 
мустаќили монологї мебошад. Дар раванди таълими забони англисї мавќеи матн бузург буда, 
яке аз воситањои муњими таълимї дониста мешавад [3, 89]. 

Аз љињати лингвистикї матн ин ягонагии шакл ва мафхум, наќшаи мундариља ва наќшаи 
ифодакунї мебошад. Чун яке аз воситањои таълими забони англисї матн метавонад объекти 
азхудкунї ѐ объекти шаклї, ѐ мундариља ва ѐ њар ду шуда тавонад. Матнро метавонем чун 
истиноди ќавї ва чун воситаи ѓанигардонї ва такмили нутќи хонандагон, аз он љумла, таълими 
мантиќан дуруст ва мунтазам баѐн кардани фикри худ дар шакли нутќи монологї, ќабул кунем. 
Ин њама ташаккул ѐфтани малакањои муайяни грамматикї ва инкишоф додани малакањои 
нутќи монологиро талаб мекунад. Дар зери мафњуми малакањои нутќи монологї ќобилияти 
мантиќан дуруст ва мувофиќи хусусиятњои шакли нутќи монологї ва хусусиятњои ба худ хоси 
нормаи забонї сухан кардан фањмида мешавад. 

Малакаи мазкур хусусияти комплексї дошта, як ќатор малакањоро дарбар мегирад. Аз 
ќабили: 

- Дар раванди наќл. Малакаи дар раванди фаолияти нутќї мунтазам наќл карда 
тавонистани њодиса бо истифода аз воситањои забони омўхташудаистода; 
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- Дар раванди тавсиф додан. Малакаи ба таври муфассал фош кардани хусусиятњои 
объекти нутќ, алалхусус, малакаи муайян кардани шакли он, таркиб, сохтор, хусусият ва сифат, 
њадафњои он ба воситаи номбар кардани хусусиятњои ба худ хоси объекти нутќ, бо истифода аз 
воситањои забон.  

- Дар раванди мулоњиза. Малакаи ба таври собиткунанда васеъ баѐн кардани фикри худ 
мувофиќи схемањои муайян ва мањорати тањлилкунии маъної. 

Ташаккул додани малакањои истифода бурдани навъњои овардашудаи гуфтори монологї 
дар асоси матн бояд марњила ба марњила гузаронида шавад. Бо ин маќсад, ду марњилаи кор бо 
матнро дар раванди таълими нутќи мустаќили монологї људо кардан мумкин аст, дар асоси 
матн ва бе истифода аз он, вале дар робита бо он. Њадафи нињоии ташаккул ѐфтани малакањои 
нутќи шифоњии монологї дар асоси матн ин баѐни дурусти маводи хондашуда бо суханони худ 
мебошад. 

Наќши хониш дар раванди таълим хеле гарон аст, зеро таълим дар шароити ѓайризабонї 
мегузарад, вале њадафи таълим ин ба таври максималї азхуд кардани нутќи гуфтугўї мебошад. 
Истифодаи маълумотњои нави китобњои дарсї ба омўзгор имконият медињад, ки хонандагонро 
ба фаолияти нутќї њавасманд гардонад. Дар ин њолат, мо бояд кўшиш кунем, ки хонандагон ба 
таври максималї ба фаолияти нутќї водор карда шаванд ва мувофиќї вазъият сухан кунанд. Бо 
вуљуди ин, наќли мавод бо истифода аз матн дар раванди таълими нутќи мустаќили монологї 
њадафу марњилањои махсусро ба миѐн меоранд. Далелњои дар матн овардашуда албатта шакли 
махсуси забониро доранд, ки дар раванди баѐн хонандагон аз онњо истифода мебаранд. 

Ин њолат, аз як тараф, кори хонандагонро осон мегардонад, вале аз љињати дигар ба онњо 
имконият намедињад, ки воситањои луѓавии инфиродии онњо истифода бурда шавад. Зеро 
мувофиќи маълумотњои психолингвистикї, воситањои забонии маводи хондашуда бо амалияи 
он мутобиќат намекунанд. 

Бархе аз муаллифон ба гурўњбандї ва муайян кардани мафњуми нутќи монологї чун соњаи 
гуфтори бевоситаи амалї рў меоваранд (Паневина Л. К., Левина Т. К.). Бешубња, намудњои 
гуногуни монологњо ба соњањои гуногуни муоширатї тааллуќ доранд. Масалан, монологњое, ки 
хусусияти маълумотї дошта, монологњои лирикї ва ѐ драматикї, монологњое, ки доир ба ягон 
њодиса наќл мекунанд аз ќабили намудњои монологњо мебошанд. Бинобар њамин, вобаста ба 
хусусиятњои маъної ва функсионалї наќли монологї мешавад: монолог бо ташаккул ѐфтани 
амал; гуфтори монологї бо номбар кардани хусусиятњои объект; монологњои хусусияти сабабї 
” тафтишї дошта, ки худ шакли функсионалї ва маъноии нутќро муайян мекунанд [5, 129]. 

Дар љараѐни кор бо матн бошад, мо танњо бо азхуд кардани воситањои забонии дар 
матнбуда мањдуд шуда наметавонем. Бояд маводњо аз сарчашмањои хаттї гирифта шуда, 
сохтори коммуникативии баъдинаи онњо ташкил карда шаванд. Дар оянда, фаолияти 
донишомўзон бояд ба мањдуд ва васеъ кардани маълумоти мавзуї ва маъноии дар матнбуда ва 
дар баробари ин, кор ба автоматикикунонии малакањои лексикї ва грамматикї равона карда 
шавад. 

Маводи нави забонї дар љараѐни њалли як ќатор масъалањои нутќї, дар раванди иљро 
кардани супоришњои матнї азхуд карда мешаванд.  

Воњидњои забонии дар матнбуда дар нутќи инфиродии донишомўзон чун таљрибаи нутќї 
пайдо мешавад, яъне нутќ ба таври автоматикї бо воњидњои нави семантикї, сохторї ва 
коммуникативї, ки аз воњидњои дар матни китоббуда фарќ мекунанд, бой мегардад. 

Мањорати нутќи шифоњии монологї дар асоси матн дар ин марњила характери 
комплексиро пайдо мекунад, зеро малакањои таркибии он ба таври автоматикї амал мекунанд, 
ки дар истифодабарї дар иборањои алоњида ва дигар амалиѐтњо (азнавтакроркунї, мањдудкунї 
ва васеъкунї, умумикунонї, дигаргункунї) дида мешаванд. Ин ѐ он амалиѐти номбаршуда 
метавонад асосї шавад. Ин худ аз њадафи коммуникативии дар назди гўяндаистода ва аз 
характери баѐнот вобастагї дорад, яъне аз навъи монолог ” наќлї, тавсифкунї ва ѐ 
муњокимавї. 

Дар асоси матн се намуди супоришњоро барои таълими нутќи мустаќили монологї 
истифода бурдан мумкин аст:  

- супоришњо барои инкишофи нутќи монологї, ки барои гирифтани маълумот равона 
карда мешаванд; 

- супоришњо барои таѓйидињии маълумоти мундариљавї ва забонии матн; 
- супоришњо барои ташаккул додани малакањои мустаќили монологї вобаста ба матни 

нав [2, 164]. 
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Њадафи супоришњои навъи аввал ин дар донишомўзон ташаккул додани малакањои аз 
матн гирифта тавонистани маълумоти воќеї ва истифодаи баъдинаи он мувофиќи њадафи 
коммуникативї ва вазъияти таълимї-нутќї. Дар ин марњила, супоришњоеро, ки барои муайян 
кардан ва азнавтакроркунии маълумот пешбинї карда шудаанд, ќайд кардан зарур аст. Ба ин 
гурўњ супоришњо инњо дохил карда мешаванд: муайян ва азнавтакроркунии вазъиятњои асосии 
матн; номбаркунии тафсилотњои асосии матн, ки амалиѐт ва ѐ њодисотро тавсиф медињанд; људо 
кардани љузъиѐтњои матн; дарѐфтан ва такроркунии ќисматњои матн, ки дар он муаллиф 
муносибати худро оид ба персонажњо баѐн месозад. 

Њадафи супоришњои навъи дуюм ин ба хонандагон омўзонидани гуфтори монологї оид 
ба маводи хондашуда мебошад, ки дигаргунињои маъної ва забониро талаб мекунад. 
Таѓйиркунии воситањои маъної ва забонї бо амалиѐтњои мањдудкунї ва васеъкунии 
амалиѐтњои дар матн овардашуда вобастагї дорад, яъне бо овардани аналогияњои гуногун, 
љойивазкунии ќисматњои гуногуни матн, ивазкунии компонентњои маъної ва забонї. 

Њадафи супоришњои навъи сеюм ин анљом додани ташаккулдињии малакањои гуфтори 
шифоњии монологї мебошад. Машќњои марказии ин навъи супоришњо инњоянд: тавсият 
кардани идеяњое, ки дар матн на он ќадар аниќ фањмонида шудаанд; иброз кардани фикру 
аќидаи худ оид ба рафтори персонажњо; исбот карда тавонистани нуќтаи назари худ оид ба 
рафтори ин ѐ он персонажи дар матн овардашуда; далелнок карда тавонистани хулосањо; 
истифода бурда тавонистани далелњои дар матн оварда шуда, дар раванди ифода кардани 
мавзуи дигар.  

Хулоса, дар раванди иљроиши супоришњо бояд аз нутќи тайѐридидашуда ба нутќи 
бетайѐрї рў оварем, яъне дар раванди дарс омўзгор бояд донишомўзонро ба баѐни фикри худ 
оид ба мавзуи дар матн ифодашуда водор созад. Матнњое ки барои ташаккул додани нутќи 
мустаќили монологї дар дарси забони англисї истифода бурда мешаванд, бояд барои ташкил 
кардани вазъиятњои пролемавї ѐрї расонанд, то дар оянда барои мукаммал шудани муоширати 
нутќї асос шуда тавонанд.  
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методики преподавания иностранных языков в специальном вузе, 1973. ” С. 54-68.  

 
Калидвожањо: матн, хелњои матн, дарси забони англисї, нутќи монологї, навъи нутќи 

монологї, малака, малакањои нутќи монологї, усулњои амалигардонии гуфтор, супоришњо, нутќи 
шифоњї, воситањои забонї, падидањои нутќї. 

 
Аннотация 

 
РОЛЬ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей обучения самостоятельному 

монологическому высказыванию на основе текста на уроках английского языка. Автором 
подмечено, что индивидуально-речевой опыт формируется в результате речевой практики, под 
которой понимается не механическое заучивание самих текстов, а самостоятельное 
использование речевого материала в них для оформления высказывания своих мыслей и 
понимания мысли других, которые выражены первоначально с помощью средств, заложенных в 
тексте. Таким образом, текст может стать средством стимулирования творческого 
высказывания на его основе, а также иметь коммуникативную обращенность. Поэтому одним 
из важнейших условий мотивированного монологического высказывания на основе текста на 
этапе развития и совершенствования самостоятельной монологической речи должно быть 
соблюдение положения о том, что содержание текста есть стимул и мотивационная база для 
формирования соответствующих навыков и умений, иноязычной языковой компетенции. 
Следовательно, автором сделан вывод, что текст следует рассматривать как важнейшую опору 
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и как средство обогащения и совершенствования устной иноязычной речи учеников, а также 
средство обучения умению грамотно, последовательно и логично излагать свои мысли в устной 
монологической форме. 

 
Ключевые слова: текст, виды текста, урок английского языка, основа текста, 

монологическая речь, монологическое высказывание, умение, упражнения, устная речь, речевое 
общение, устная монологическая речь, методы активации говорения, языковые явления. 

 
Аnnotation 

 
THE ROLE OF TEXTS IN TEACHING INDEPENDENT MONOLOGICAL SPEECH 

 
This article is devoted to the consideration of the peculiarities of teaching an independent 

monologue utterance based on the text in the lessons of the English language. The author noted that 
individually - speech experience is formed as a result of speech practice, which means not mechanical 
memorization of the texts themselves, but the independent use of speech material in them for the 
formulation of expressing their thoughts and understanding the thoughts of others, which are 
expressed initially by means embedded in the text . Thus, the text can become a means of stimulating a 
creative statement based on it, as well as have a communicative reversal. Therefore, one of the most 
important conditions for a motivated monologue statement based on the text at the stage of 
development and improvement of an independent monologue speech should be the provision that the 
content of the text is an incentive and motivational basis for the formation of appropriate skills and 
abilities, foreign language competence. Consequently, the author concluded that the text should be 
considered as an essential support and as a means of enriching and improving pupils' oral language, as 
well as a means of teaching the ability to competently, consistently and logically express their thoughts 
in oral monologue form. 

 
Keywords: text, types of text, English lesson, text basis, monologue speech, monologic utterance, 

skill, exercises, oral speech, verbal communication, oral monologue speech, methods of activating 
speaking, language phenomena. 
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Хакимова Дилдора Тухтасуновна, 
магистрантка первого курса факультета русского языка и литературы 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 
 
Один из основных работ методики обучения лексическими средствами общения на уроках 

русского языка в национальной средней общеобразовательной учреждении у нас в республике 
исследуется очень много научных работ для улучшении методики преподавания русского языка 
в таджикской школе. 

Следует отметить, что эта тема актуальная в современной методике, которая представляет 
собой изучения предмета русского языка и литературы в таджикской школе и в республике 
Таджикистан закреплена Конституция и имеет процесс национального языка межнациональной 
формы и общения и имеет центральный статус в различных независимых государственных 
стран. 

Алексеев А.Н писал: «Форма преподавания русского языка в национальной школе 
показывает, что повысился научный уровень изложения материала, улучшилось качество 
знаний учащихся, более подробно стали раскрываться воспитательные возможности русского 
языка как учебного предмета» [1, 54]. 

Ещѐ один из основных проблем, изучения методики общения лексическими средствами 
общения на уроках русского языка в таджикской школе является процесс изучения слова и 
фразеологическими оборотами в процессе формирования и совершенствования родного языка, 
где основную роль играет различные игры на занятиях русского языка и формируется знания 
ученика и студента в процессе изучения предмета родного языка и другие предметы средней 
школы. 

Поэтому занятия как развития учебного метода и всего материала, которые служили бы 
учебным, семинарским и образовательным формам воспитания русского языка ученикам 
таджикской школы. Неотъемлемого состава учебного материала по изучению родного языка 
органического состава всего учебного и воспитательного метода самостоятельной работы в 
общеобразовательной школе в Республике Таджикистан имеется самостоятельная работа. 
Поэтому хорошая связь, единства учебного и внеклассного метода работы учеников могут 
развивать полноту и исследовать человека. 

Рационально сочетания классного и внеклассного метода урока формирует хорошей 
процесса учебной воспитательной работы в таджикской школе. Необходимостью такая связь 
продиктовано и специфичной особенностью этих составляющих формы воспитания в вузе, где 
развивается методика. 

Баранова М.В писала: «Следует отметить, что среди принципиальных отличий 
внеклассной работы от урока, как основной формы учебно-воспитательного процесса в средней 
школе является добровольность при организации работы, свобода в выборе предмета и 
содержания деятельности как со стороны учителя, так и со стороны ученика, отсутствие строгой 
регламентации во времени реализации этой работы возможность удовлетворения потребностей 
в расширенном духовном общении, равноправность в процессе обучения социальных ролей 
учитель - ученик» [2, 88]. 

Следует отметить, что на современном этапе развития особое место занимает методика 
обучения лексическим средствами общения в таджикской школе, которая среди них занимает 
внеклассной работы по русской литературы, которая среди них центральное место занимает 
важной и необходимой формой работой в таджикской школе. Учитывать, то, что в таджикского 
общеобразовательного заведения урок «Современный русский язык» исследуется в последнее 
время необходимого развития проводится на основе различные уроки русской литературы, 
используют фрагменты из художественных произведений. 

Дмитров М. писал: «В программе по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений с таджикским языком обучения (2-11 классы) (Душанбе, 2008) представлены 
художественные произведения русской и зарубежной литературы. Однако работа 
надхудожественным текстом в национальной школе обычно носит эпизодический характер, не 
выстраивается в единую систему изучения русского языка и литературы. Необходимо сделать 
так, чтобы обучение русскому языку достигло уровня единого целенаправленного процесса. 
Поставленные задачи обширны, а учебное время ограничено. В этом контексте приобретает 
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особую актуальность проведение внеклассных уроков в тесной связи предметов русского языка 
и литературы» [3, 67]. 

Это отражены в книгах развивать занятия воспитания, делать ее более профессиональным 
и совершенным, становить межпредметные связи различными курсами русской литературы и 
истории, провести характерные формы для более развитого, более сознательной в не 
аудиторного чтения произведений из современной русской литературы. Надо отметить, в 
школах с таджикским языком обучения очень много времени ученики хорошо знают навыки 
свободной формы на русском языке, которой считаются из развития в которой имеется формы 
общения лексическими средствами обобщения на современном русском языке. 

Поэтому в внеклассной работе, которая проводится в средней общеобразовательной 
учреждении, имеется один важный источник создании и расширении русского языкового 
метода в процессе формирования методики обучения лексическими средствами общения 
русской речи в таджикской школе. 

В методике обучения русского языка необходимо, отметить о многостороннем развитии 
различных этапов с совершенствованием в развитие от обстоятельства одного метода развития 
речи учащихся средней школы. 

Поэтому организаторские способности в работе преподавателя, которые присутствует, 
преподаватель располагает внимания и общения (коммуникативный) с учениками, 
нравственная и следует на первый план, различные характеры методики преподавания 
лексическими средствами общения в таджикской школе. 

В настоящее время формирование и совершенствование методики деятельностью 
преподавателя начального класса по развитию общения и изучения русского языка надо 
сказать, что особое внимания обратить на термины, которые часто обращают внимания с 
лексическими средствами общения с «учебной деятельности», для которого выдумывается 
«Специфической деятельности людей, которые направлены на изучения методики преподавания 
лексическими средствами общения в таджикской школе. 

Изучение методики обучения лексические средства обучения русского языка в таджикской 
школе имеет для себя главную цель - «Изучать определенной формы урока и навыки, 
упражнение, форма поведении и видов работы, характер человека «Показывается в хороший 
профессиональной работы и развивается на него». При отсутствие учения и учебной 
деятельности показывают в устном народном творчестве в смысле когда слова при помощи 
методы обучения лексическими словами из современного русского языка, когда развивают как 
ведущая роль знания типа безусловно трактуется при помощи различных лексических 
деятельностью, который свойственно школьникам или ученикам начального образования. 
Одним из видов развития знания учеников начальных классов нам показывается такое 
поведение и понимания, когда они формируются на все возраст школьного заведения. 
Программа высшего учебного заведения ” это документ, который имеют свои содержание 
овладения нравственными формами действия в сферах научной работы. 

Давать интегральной характеристики учебного процесса ввысшей учебного заведения 
надо сказать, что в современное время развитие интегрального общения помогает лучше знать 
материал по русскому языку. И.А.Зимняя пишет, «Деятельность субъекта по овладению 
обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, 
специально поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, 
переходящих в самоконтроль и самооценку» [5, 88]. 

Формирование и совершенствование методики преподавания высшего учебного заведения 
в первом учебном семестре развивает различные формы изучения русского языка, когда такая 
интерпретации учебная деятельность подразумевает выдвижение на передний план фигуры 
преподавателя, учителя. Не получая свою форму изучения процесса направленность, учебная 
деятельность помогает развивать следовательно и одновременно развивается педагогическая 
практика студентов во время учебы, который имеет смысл в создания хороших условии для 
существования учебной работы в школе. 

Совершенствования и формирования принципа педагогических принципов развития 
педагогической практики для студентов четвертого курса факультета русского языка и литературы 
Таджикского государственного педагогического университета при изучении лексических средств 
общения на уроках русского языка в таджикской школе и последнее время, безусловна в том, что 
педагогическая практика исследует развития и совершенствования, как обучать, так и для развития 
дошкольного учебного развития. Форма и знание, к которой приходить учитель, исследует не 
только формами формирования учебной программы воспитуемого, но и методами обучения, знания, 
стимулирования человека. Тогда преподаватель работает не только в роли посредником урока но и 
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исследует для учеников учителем, который олицетворяет уровнем человека с хорошим знанием и 
опыта работы в средней школе. 

Жуков И. Н. писал: «Внеклассная работа повышает интерес учащихся к русскому языку, 
расширяет и углубляет их знания, обогащает словарный запас, воспитывает языковое чутье и 
др. Продолжая и подкрепляя классные занятия, она в то жевремя несет в себе присущую только 
ей специфику в содержании, организационных формах, методах и приемах реализации 
поставленных задач» [4, 104]. 

Одна из основная особенность методики преподавания русского языка в национальной 
школе и лексические изучения средствами общения является анализы прошлогоднего и 
практика знания в общеобразовательной учреждении исследует процесс разрыва тем, каким 
требованиям прошлого общества показывает к воспитанию в общеобразовательной 
учреждении и прошлогодний состав языка в меньшинстве высшего учебного заведения нашей 
республики с методическими системами знания. 

В советское время основное внимание уделяется внеклассной внеаудиторной работы, 
который проводится в общеобразовательных учреждении, ограничено проведение кружковая 
работа. Внешкольная работа, проводится в школе, не отражают процесса учеников, 
неправильно разработан принципы и методы разные формы кружковой работы, нет связи 
различной формы внешкольной работы русской литературы, в связи с этим у учеников нет 
возможности участия в кружкой работе, все это развивает возможность в развитой принципы и 
формирование учеников общеобразовательных учреждении. 

Поэтому в внеклассной работ русской литературы может быть процесс имеет различные 
на изучения и учета интереса и индивидуальной особенность учеников, на повышения у него 
принципов к уроку деятельность по современной русской литературы, как основы для развитии 
его творческой способности и для и дальнейшей их самоопределению. 

Первая основная проблема изучению русской литературы является лексические средства 
общения на уроках русской литературы и уровня эффективность знания развивает 
педагогическую, методическую систему связи учебная и профессиональная деятельность 
школьников, а в конце процессе формирования воспитательной деятельность меняется человек 
специалист, и ее развития школьника. 

Из основных работ по преподавание методики русского языка в школе является человек, 
который формирует и совершенствует школьника этого исследовании процесса проверки 
уровня знания студента в вузе. В процессе работы с учениками основная работа была выбрана 
на основе внеклассной работы в общеобразовательной учреждении Республики Таджикистан, 
где очень развита методические принципы изучения русского языка. 

Ждѐт своего дальнейшего развития в качестве лексических средств общения русского 
языка и человека, характерное внимание для эффективной разработки той или иной социальная 
жизнь (профессионал своего дела, членкружка, гражданин своей Родины и тогдалее). 

Хотелось бы отметить, что методика обучения лексические слова знания на занятиях в 
национальной школе и педагогическая практика компетентность учителя имеется интегральная 
практика обучения различных профессиональных работ в школе во время занятия 
характеристики личности учителя средней школы (специалисты), который отражают не только 
степени освоении уровень знания, умения и навыки в той или иной область профессиональная 
деятельность, так и совокупности человеческих качеству учителя средней школы, которые 
отражены в умениях эффективного действия в различных областях Государства. 

Таким образом основная работа по изучению лексических слов в современном русско 
языке является формирования и совершенствования различные слова сложного предложения с 
различными придаточными предложениями. 
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Аннотатсия 

 
УСУЛҲОИ ОМӮЗИШИ ВОСИТАҲОИ  

ЛУҒАВИИ МУОШИРАТ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР  

МАКТАБҲОИ ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф мушкилоти усулҳои омӯзиши воситаҳои луғавии муошират ва 
интиқоли мундариҷаи матни аслиро ҳангоми дарсҳои забони русӣ таҳлил кардааст. Муаллифи 
мақола дар асоси миқдори зиѐди мавод мушкилоти интиқоли мундариҷаи матни аслиро 
ҳангоми тарҷумаи асари бадеӣ нишон додааст. Проблемаи тарҷумаи матни бадеӣ дар адабиѐти 
муосир ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад. 

 

Калидвожањо: усул, омӯзиши аслӣ, мундариҷа, матн, эҷодкорӣ, осор, забони тоҷикӣ 
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THE PROBLEM OF TRANSFERING THE CONTENT OF THE ORIGINAL  
TEXT WHEN TRANSLATING AN ARTISTIC WORK 

 
Тhis article, the author analyzes the problems of conveying the content of the original text when 

translating a work of fiction. The author of the article, on the basis of a large amount of material, 
shows the problems of transferring the content of the original text when translating a work of art. The 
problem of translating literary text occupies a special place in modern literature. 
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Холова Манижа Љамшедовна, 
магистранти соли якуми факултети биология 

 
ШАКЛ ВА УСУЛЊОИ САНЉИШИ  

ДОНИШИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСЊОИ БИОЛОГИЯ 
 

Соҳаи маориф ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки рушди мамлакат аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шинохта шуда, дар ин самт ҳамасола тадбирҳои зиѐд андешида 
мешаванд. Илова ба бунѐди муассисаҳои таълимии типи нав, таҷдиди инфрасохтор, инчунин 
диққати махсус ба сифат, мазмуну самарабахшии мундариҷа ва ҷараѐни таълим равона 
мегардад. Таҳияи стандарт ва барномаҳои нави таълимӣ метавонад сатҳу сифати таҳсилоти 
миѐнаи умумиро баланд бардорад [3].  

Ҷаноби Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста дар суханрониҳо, вохӯриҳо ва 
дастуру супоришҳо ба соҳаи маориф диққати махсус дода, таъсири онро ба инкишофи ҷомеа 
таъкид мекунанд.  

Дар татбиқи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи маориф омӯзгорон нақши калидӣ мебозанд. Ин 
нуќта имсол дар суханронии Президенти Ҷумҳурӣ мўњтарам Эмомалї Рањмон ҳангоми мулоқот 
бо зиѐиѐни мамлакат хеле мушаххас баѐн гардидааст: ‚...калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ 
ва истиқлолияти фикрӣ муаллим-омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор меравад. Аз 
ин рӯ, самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам 
меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами 
замон гарданд‛. Барои мо ” донишљўѐн, олимон, кормандони соҳаи маориф, мутахассисон ва 
омӯзгорон ин суханон беҳтарин дастури амаланд. 

Ҳангоми арзѐбии сифати дарс нишондиҳандаҳои асосии дарси хуб инҳоянд: ҳалли 
вазифаҳои таълимӣ ва тарбиявии ҳар як дарс мутобиқи талаботи барнома, мувофиқати 
мундариҷа ва ташкили дарс ба ҳадафи он; интихоби муаллим услубҳо ва воситаҳои таълими 
мувофиқ ба ҳадафҳои гузошташуда, имкониятҳои ин синф; сифати азхудкунии маводи таълимӣ 
дар синф, ба даст овардани натиҷаҳои ба нақша гирифташудаи таълим; кори фаъолонаи 
мактаббачагон дар синф; таваҷҷуҳи хонандагон ба ин дарс, дар маҷмӯъ ба мавзуъ. 

Таркиби мундариҷае, ки ба дарс оварда мешавад, на танҳо дониши муосир оид ба мавзуъ 
мебошад, балки ҳатман ба мундариҷаи дониши тахминӣ ва методӣ дохил карда мешавад. 
Дониши арзѐбӣ тадриҷан кашф кардани аҳамияти объективии илмӣ ва иҷтимоии маводи 
омӯхташаванда, ташаккули меъѐрҳои муносибати шахсиро ба он пешбинӣ мекунад. Дониши 
методологӣ усулҳои маърифат, роҳҳои ба даст овардани донишро инъикос мекунад. Дар 
раванди азхудкунии хонандагон дар бораи усулҳои амал ҳангоми кор бо манбаъҳои гуногуни 
иттилоот ошкор кардан муҳим аст. 

Шакли асосии ташкили раванди таълими биология дарс мебошад. Замина ва усулхои 
татбиќи он вазифаи асосии методикаи таълим мебошад. Дар дарс тамоми системаи таълим, 
тамоми маҷмӯи ҷузъҳои мураккаби мундариҷа, усулҳои таълим амалӣ карда мешавад. 

Маълум аст, ки системаи таълими синфиро бори аввал аз тарафи олими рус Я. А. 
Коменский дар соли 1783 љорї кард. Дар Русия системаи таълимии синфиро аллакай аз ҷониби 
М. В. Ломоносов пешнињод шуда буд. Таърихи илми мактабњои тањсилоти умумї нишон 
медињад, ки дар аввал сохтори фаннии мактаб, мазмун ва усулњои таълими он тартиб дода шуда 
буд. Ва танҳо В. В. Половсов дар соли 1907 бори аввал барои дарс баъзе тавсияњо пешнињод 
кард: самараи усули эвристикиро, ки фаъолияти тафакури равонии хонандагонро фаъол 
мегардонад, ошкор мекунад; талаботро нисбат ба саволњое, ки муаллим ба хонандагон медињад, 
тањия мекунад; диќќатро ба зарурати ба њам пайвастани усулњои гуногун дар дарс љалб намуда, 
нишон медињад, ки њеч кадоми ин усулњо њамаљониба буда наметавонанд. Вай њангоми 
гузарондани машѓулият муаллимонро даъват мекард, ки хусусиятњои синну соли хонандагонро 
ба назар гиранд ва њамеша дар хотир дошта бошанд, ки синф «як гурўњи коллективист, ки 
шахсияти ба худ хос, хислатњо ва хислатњои хоси худро дорад. Муаллим, гуфт у, бояд «хисси 
синфї»-ро пайдо кунад. 

Яке аз роњњои асосии баланд бардоштани самаранокии дарсњои биология дар рафти таълим, 
ин дуруст ташкил кардани истифодаи саволњои тестї бо намудњои гуногун мебошад [2, 4]. 

Бояд гуфт, ки ќисми зиѐди донишљўѐни факултањои биологияи донишгоњњою 
донишкадањои љумњурї ва омўзгорони биологияи мактабњои тањсилоти умумї дар дарѐфту 
истифодаи маводњои дидактикї оид ба таълими ботаника, зоология, анатомия, физиология ва 
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гигиенаи одам, биологияи умумї танќисї мекашанд. Мутассифона, ќисман донишљўѐн доир ба 
тарзи омода намудани тестњо тасаввуроти пурра надошта, роњњои ташкил кардану оќилона 
истифода бурдани онро намедонанд. Аз ин лињоз, мо лозим донистем, ки оид оид ба ањамияту 
истифодаи намудњои гуногуни тестро барои мустањакамкунї ва санљиши дониши хонандагон 
ин маводро тањия намоем.  

Самаранокии таълими биология пеш аз њама ба дуруст ташкил кардани корњои 
мустањакамкунї ва санљиши дониши хонандагон вобаста аст. Таљрибањо нишон медињанд, ки 
чї ќадар хонандагон зиѐдтар ба иљрои корњои мустаќилона љалб карда шаванд, њамон ќадар 
хубтар барномаи таълимиро азхуд мекунанд. Дар ин маврид шавќу раѓбати хонандагон нисбат 
ба омўзиши фанни биология зиѐд мегардад. 

Дар азхудкунии дониши хонандагон ва мустањакамкунї, истифодаи маводи дидактикї 
ањамияти калон дорад. Он имконият медињад, ки хонандагон дар муддати кўтоњ барномаи 
таълимиро азхуд кунанд.  

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5 марти соли 2008 №114 Муассисаи 
давлатии «Маркази миллии тестї» таъсис дода шуда аст, ки шурўъ аз соли љорї системаи 
имтињонњои марказонидаро барои дохилшавї ба муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон дар нуќтањои ба макони зист наздик ба роњ мемонад. 

Имтињон аз фанни биология бо маќсади муайян намудани сатњи донишу фањмиш ва 
малакаю мањорати хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва интихоби онњо 
барои идома додани тањсил дар самтњои тиббї, биологї ва варзиш инчунин табиї ва техники 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон ба роњ монда шудааст. Тест аз 
фанни биология барои довталабоне, ки ихтисосњоро дар доираи кластерњои 1 ва 5 интихоб 
намудаанд, имтињони њатмї буда, тавассути он саводнокї, малакањо ва мањорати онњо нисбати 
фанни биология санљида мешавад. 

Дар ин имтињон аз фанни биология њамагї 25 савол пешнињод мешавад, ки ба се навъ 
људо шудаанд: 

- саволњои пўшида, бо интихоби як љавоби дуруст: Барои њар саволу супориш чор варианти 
љавоб дода мешавад, ки танњо яктоаш дурўст мебошад. Љавоби дурўст интихоб ва дар вараќаи 
љавобњо нишонагузорї мешавад; 

- саволњо бо љавоби кушод. Љавоби дурўсти саволро муайян намуда, он дар вараќаи 
љавобњо яклухт карда, навишта мешавад. 

- муайян кардани мувофиќат. Дар чунин навъ супориш ба калима ва љумлањо (ва ѐ 
формулањо, функсияњо), ки дар сутуни якум дода шудааст, аз сутуни дуюм љавоби мувофиќ ва 
дурўст интихоб карда мешавад. 

Маводи саволњои тестї (санљишї) дар асоси барномаи таълимї аз фанни «Анатомия» 
барои синфи 9 бо назардошти талаботи њадди аќали мазмуну мундариљаи стандарти давлатии 
тањсилоти олии касбї ва наќшањои амалкунандаи таълимї мураттаб гардидааст. 

Ба њамагон маълум аст, ки зиѐда аз 15- сол аст, ки дар системаи санљишу имтињонсупорї, 
њар як савол бо панљ љавоб пешнињод карда шудааст, ки яктои онњо дуруст аст. Хонандагонро 
зарур аст, ки љавоби дурусти саволро интихоб намоянд. 

 Мо бовари дорем, ки ин мавод барои омодагии хонандагон, ки аз фанни анатомия 
фосилањо ва имтињонњои тестї месупоранд, чун роњнамо хизмат менамояд.  

Дар зер саволњои тестї шаклњои гуногуни супоришњои тестие ифода шудаанд,ки барои 
назорати азхудкунии дониш тавассути сафарбарии малакањои гуногуни маърифатї дар зинањои 
фањмиш, тассавурот ва элементњои тафаккури мантиќї имконият медињанд. Мисол њангоми 
гузаштани мавзуи «Мубодилаи моддањои органикї» бо чунин шакл ва усул санљиши дониши 
хонандагонро месанљад [2, 4]. 

1. Мањсули мубоддилаи моддањо ба воитаи чї ба берун бароварда мешавад? 
А) пешоб; B) наљосат; С) араќкунии организм; D) бо роњи нафас; Е) њамаи љавобњо 

дурустанд. 
2. Аз рўи расм мањсулотњои сафедањо, чарбњо ва карбогидратњоро дар љадвал мувофиќ 

намоед? 
 
1) карбогидратњо; 
2) сафедањо; 
3) чарбњо. 
 
 

Љавоб  1 2 3 4 
A   х  
B х    
C  х   

D     
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3. Аз сафедањо чињо ба вуљуд меоянд? 
А) митохондрия; 
B) ситоплазма; 
С) тамоми органоидњои њуљайра; 
D) ядро; 
Е) тури эндоплазматикї. 
4. Сафедањо хеле гуногун буда гуногуниашон дар он зоњир мегардад, ки аз чанд навъи 

аминокислотањои ба якдигар пайвасташуда молекулањои гуногунохти сафедавиро ташкил 
медињад? 

А) 32 -навъ; 
B) 20 -навъ; 
С) 28 -навъ; 
D) 15 -навъ; 
Е) 8 -навъ. 

Адабиѐт: 
1. Барномаи муштараки биология барои синфњои V-XI (Ботаника - синфњои V-VI Cултонов С., Нигмонов 

М., Зоология -синфњои VII-VIII Мањмадзиѐев А., Сатторов Т.С., Биология (Анатомия ва физиологияи 
одам)- синфи IX Устоев М., Биологияи умумї - барои синфи 10-11 Мањмадзиѐев А., Савлатов С.Х., 
Cултонов С.С. ” Д.: Ҷамъияти саҳомии «Матбуот», 2002. 

2. Устоев М. Б. Биология (Анатомия ва физиологияи одам) китоби дарси барои синфи 9. ” Душанбе: 
Собириѐн, 2008. 

3. Устоев М. Б., Устоев Б. Р. Роњнамои фанни Анатомия, физиология ва гигиена (сињатии инсон) барои 
синфи 9-ум барои омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї. ” Душанбе: Маориф, 2018. ” 172 с. 

4. Шарипов М. М. Таррзи нави худбањодињи ба дониш аз фанни биология барои синфи 9. ” Душанбе: 
ДДОТ, 2019. ” 116 с. 

Калидвожаҳо: маориф, шакл, усул, тест, стандарт, барнома, синф, китоб ва ѓайра. 
 

Аннотация 
ФОРМЫ  И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

В статье проводится анализ проверки знания учеников по различным методикам на уроках 
биологии. Отмечается, что одним из основных способов повышения эффективности уроков биологии в 
учебном процессе является правильная организация использования тестовых вопросов разного типа. 
Например: 1. закрытые вопросы, выбор одного правильного ответа: для каждого вопроса и задания есть 
четыре возможных ответа, только один из которых правильный. Правильный ответ выбирается и 
отмечается на листе ответов; 2. Вопросы с открытыми ответами. Определите правильный ответ на вопрос 
и запишите его в лист для ответов. 3. Определение соответствия. В этом типе задач соответствующий и 
правильный ответ выбирается из второго столбца для слов и предложений (или формул, функций), 
указанных в первом столбце. 

Ключевые слова: образование, форма, методы, тест, стандарт, программа, класс, книга. 
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This article provides materials for testing students' knowledge of various methods in biology lessons. The 

article notes that one of the main ways to increase the effectiveness of biology lessons in the educational process 
is the correct organization of the use of test questions of different types. For example: 1. closed-ended questions, 
choosing one correct answer: for each question and task there are four possible answers, only one of which is 
correct. The correct answer is selected and marked on the answer sheet; 2. Questions with open answers. 
Determine the correct answer to the question and write it down on your answer sheet. 3. Determination of 
compliance. In this type of problem, the appropriate and correct answer is selected from the second column for 
words and sentences (or formulas, functions) indicated in the first column. 
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НАЌШИ ИНТЕРНЕТ ВА МАНБАЊОИ  
ЭЛЕКТРОНЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 
Дар замони имрўзаи муосир истифода аз технологияњои информатсионї ва 

коммуникатсионї дар таълими забонњои хориљї барои муаллим ба вазифаи таъхирнопазир 
мубаддал гардидааст, зеро мањз технологияњои инноватсионї ба васеъ гардидани фазои 
таълимї дар муассисањои тањсилоти олї ва миѐнаи касбї, инчунин миѐнаи умумии кишвар 
шароити мусоид фароњам меорад.  

Агар мо ба луѓати истилоњоти методї назар андозем, он љо ин мафњум чунин шарњ дода 
шудааст: системаи тарз ва усулњои љамьоварї, нигоњдорї ва љустуљӯи иттилоот бо истифода аз 
компютер ва шабакањои компютерї. 

Имрўзњо барои омўзгорон зарурат ба миѐн омадаст то мањорати љамъоварии маълумот аз 
мамбањои гуногун ва тарзи дурусти истифодаи онро дошта бошанд. Зеро мафњуми 
технологияњои инноватсионї чунин воситањои техникї амсоли аудио, видео, компютер ва 
Интернет фањмида мешаванд. Дар таълими забонњои хориљї истифодаи технологияњои 
информатсионї ва Интернет љойи махсуси худро доранд. Пеш аз њама Интернет ба мо имкон 
медињад, ки сифати таълимро ба маротиб баланд бардорем. Тариќи он метавон таълими 
намудњои гуногуни фаъолияти нутќро ба мисли хониш, хат ва талаффуз амалї намоем. 
Њамчунин Интернет шароити омўхтани маводро дар њама сатњњои донистани забон муњаѐѐ 
месозад. Дар ин асно интерактивї, ки љузъи људонашавандаи технологияњои интернетї 
мебошад ба фаъолияти муштараки омўзгор ва донишљў мубаддал мегардад. Интернетро 
метавон њамчун муњити ва њам манбаи маводи таълимї аз љињати сохт, шакл ва сифат гуногун 
баррасї намуд. 

Системањои љустуљӯи манбањо дар таълими забони англисї. Маводњое, ки дар 
равандитаълим ва омўхтани забони англисї истифода мешаванд, ќариб тамоми шабакаро фаро 
гирифтаанд. Аксарияти онњоро танњо пас аз мутобиќсозї аз љониби омўзгор истифода бурдан 
имконпазир аст. Љустуљў бо роњбарии омўзгор ѐ мустаќилона аз рўи супориш гузаронида 
мешавад. Донишљўѐн бояд оиди чї гунаанљом додани љустуљў ва тарзи самаранок истифода 
бурдани систамањои љустуљўї тасаввурот дошта бошанд. Системањои љустуљӯї миллионњо 
сањифањои иттилоотии чопшуда ва инчунин маълумотро дар шакли дигари мултимедиявї фаро 
мегиранд. Системањои љустуљўии маълумтарин ва муфид дар таълим ва омўхтани забони 
англисї инњо ба њисоб мераванд: Google, Yandex, Yahoo, Mail, Rambler. 

Сомонањои интернетї мањз барои таълим ва омўзиши забони англисї. Садњо сомонањои 
мамлакатњои гуногун барои таълим ва омўзиши забони англисї ва дигар забонњои хориљї 
тањия шудаанд.  Дар ин сомонањо Шумо метавонед ќариб тамоми маводњои таълимї, аз наќшаи 
машѓулиятњо, мавзуњои тањлилшуда, барномањои таълимї то санљишњо ва машќњо оиди 
мавзуњои алоњидаи грамматикї ва луѓавї, дарѐфт намоед. Хазинаи калони машќњову маводњо 
барои омўзгор ташкили корњои мустаќилонаи донишљўѐнро пурмазмунтар мегардонад. 
Сомонањои маъмултарин инњо мањсуб меѐбанд: 

1. Englex.ru  
2. Study.ru 
3. Bistroenglish.com 
4. Lingualeo.com 
5. Duolingo.com 
6. Englishspeak.com 
7. Quizlet.com 
8. Memrise.com 
9. Audioenglish.org 
10. Newsinlevels.com 
Манба ва маводњо барои омўзгорон. Дар шабакаи умумиљањонии Интернет омўзгорон имкониятњои 

гуногуну бемањдудро бањри такмил додани раванди таълим пайдо карда метавонанд. Сухан пеш аз њама 
дар бораи барномањои интерактивии компютерї барои таълими забони англисї ва методологияи 
таълими забонњои хориљї меравад. Ѓайр аз ин омўзгорон метавонанд тариќи шабакаи Интернет бо 
таљрибаву малакаи хеш ва дастовардњои охирин дар таълими донишљўѐн бо њам тариќи чат, форум, 
видео конференсияњо ва платформањои гуногун, мубодила намоянд, Миѐни чунин платформањо ” 
сомонаи busyteacher.org  љињати ташаккули мањорат омўзгорї забони англисї ањамияти калон дорад.  
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Тањсили фосилавии забони англисї. Ќайд намудан зарур аст, ки  пандемияи Covid-19 дар саросари 
љањон боиси бештар гардонидани таваљљўњ ба тањсилоти фосилавї гардид. Миѐни технологияњое, ки дар 
тањсилоти фосилавї истифода бурда мешаванд Google Classroom, Zoom, Telegram ва шаклњои гуногуни 
LMS-њоро људо намудан мумкин аст. Google Classroom ” воситае, ки ба Шумо имкон медињад, то 
супоришњоро онлайн гузоред, бањодињи намоед, муњлатњои азхудкунї ва санљишњоро нишон дињед. 
Њамаи ин амалиѐтњо тариќи шабаи Интернет сурат мегиранд. Zoom ” барномае, ки афзалияти бештарро 
соњиб аст, зеро барои гузаронидани конференсияњо дар машѓулиятњои гурўњї ва инфиродї имконият 
фароњам меорад. Telegram ” барномаи месенљерї буда, барои суњбати гурўњї, санљиши корњои хаттї ва 
таќсимоти маводи таълимї, истифода бурда мешавад. 

LMS ” ин платформањое мебошанд, ки барои тањсилоти фосилавї пурра имкониятњоро фароњам 
меоранд. Љойдињии маводњои таълимї ва мултимедї, ќабули санљишњо тариќи супоришномањои тестї, 
санљиши корњои мустаќилона, ташкили видео машѓулиятњо ва ѓайра дар ин платформањо бемањдуд 
мебошанд. 

Њамчунин имрўзњо миѐни омўзгорону донишљўѐн онлайн мактабњои омўзиши забонњои хориљї ба 
мисоли SkyEng нињоят машњуру маъруф гардидаанд. Ќисми зиѐди омўзгорон бо гузариш ба майдони 
таълимии онлайн донишу малака ва сатњи касбии худро тавассути ин гуна мактабњои онлайни 
забономўзї баланд бардоштанд.  

Шабакаи умумиљањонии Интернет яке аз ихтирооти бузурги таърихї ба њисоб меравад. Бо 
назардошти наќши муњими он дар њаѐти муосири њар як фар, истифодаи он дар таълим ва омўзиши 
забони англисї ва дигар забонњои хориљї ногузир аст. 

Хулоса, истифодабарии шабакаи умумиљањонии Интернет дар раванди таълим барои омўзгорон ва 
омўзиш барои донишљўѐн, имтиѐзњои зиѐдеро фароњам меорад. 
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НАЌШИ УСУЛИ ЛОИЊАВЇ ДАР РУШДИ  

МАЊОРАТИ МУСТАЌИЛОНА ОМЎХТАНИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

Дар марњилаи кунунии ташаккулѐбии љамъияти муосир диќќати ба баланд бардоштани 
сифати омодасозии мутахассисон диќќати махсус дода мешавад. Дар шароити иќтисодиѐти 
бозорї хатмкунандагони муассисањои таълимї бояд ба шароити нави иќтисодї мутобиќ 
шаванд ва мустаќилона њалли масъалањои зиѐди истењсолї, молиявї ва тиљоратиро дарѐбанд. 
Дуруст ба роњ мондани фаолияти мустаќилонаи донишљўѐн ба инкишоф ва ташаккул додани 
њамаи малакањои мазкур мусоидат мекунанд. 

Солњои охир, мувофиќи Стандарти давлатии тањсилот, тамоюли доимї дар самти кам 
кардани соатњои лексионї ва зиѐд кардани соатњои корњои мустаќилонаи донишљўѐн ба назар 
мерасад, ки албатта ба баланд бардоштани самаранокии сифати омодасозии мутахассисон 
мусоидат мекунад. 

Дар айни замон, истифодабарии технологияњои муосир дар раванди таълим дар 
муассисањои таълимї яке аз масъалањои актуалї ба њисоб меравад. Дар шароити љорї кардани 
стандарти давлатии таълим ташкил ва инкишофи фарњанги информатсионї дар раванди 
таълими забони англисї ташаккулдињии малакањои коммуникативї-когнитивиро дар љараѐни 
омўзиши фан дар назар дорад.  

Технологияњои муосири педагогї, ба монанди истифодабарии технологияњои муосири 
информатсионї, аз љумла методи лоињасозї имконияти таъмин сохтани муњити инфиродї ва 
дифференсатсияи таълимиро бо назардошти ќобилиятњои хонандагон, сатњи таълимии онњо ва 
шавку раѓбаташон фароњам меорад.  

Раванди фаврии воридсозии технологияњои информатсионї ба сохањои мухталифи њаѐт 
талаб менамояд, ки моделњои навини системаи таълим дар асоси технологияњои муосири 
таълимї кор карда шаванд.  

Бо азхудкунии њар як технологияи нав тафаккури нави педагогї созмон меѐбад: 
возењиятї, сохторї, равшании забони методї, пайдо шудани меѐри муътадили методї.  

Вазифаи муаллим дар он асос меѐбад, ки барои донишљўѐн шароитеро фароњам орад, то 
онњо битавонанд озодона дар муоширати амалї забонро истифода намоянд. Инчунин, ба амал 
овардани фаъолияти маърифатии толибилмон дар раванди омўзиши забонњои хориљї њадафи 
њар як омўзгор мебошад.  

Ѓайр аз ин, бояд ќайд намуд, ки дар замони пешрафти техникаи муосир, таълим низ бояд 
дур намонад. Бояд дар чараѐни таълим низ технологияи муосир васеъ истифода шавад. Зеро 
њаѐти имрўзаи инсонро бидуни ин технологияњо тасаввур кардан ѓайри имкон аст. Бояд 
донишомўз алакай аз таълим аз тамоми навгонињои илмию техникї бархурдор бошад. 

Таълими интерактивї дар асоси барномањои таълимии компютерї имкони бештар барои 
амалї кардани як ќатор принсипњои методї, дидактикї, педагогї ва психологї фароњам 
оварда, љараѐни таълимро бештар шавќовар ва эљодї гардонида, шароит барои инфиродї 
кардани љараѐни таълим ва ба назар гирифтани хусусияту кобилияти њар як талабаи алоњида 
таъмин месозад. Истифодаи амалии технологияњои интерактивї ва Интернет шакли нави 
фаъолияти фаъоли маърифатиро дар назар дорад, ки дар натиља ба васеъ гаштани доираи 
дониш, ташаккулѐбии мустаќилияти маърифатии донишљўѐн, ташаккулѐбии кобилияти 
мустаќилона омўхтан ва мустаќилона дарѐфтани маълумот мусоидат мекунад.  

Њамин тариќ, ворид кардани технологияњои муосири таълим њалли њадафи 
модернизатсияи таълим ” бењтар кардани сифати тањсилот, дастрас гаштани тањсилот, таъмини 
рушди њамаљонибаи фард, ки дар фазои иттилоотї озодона худро њис мекунад ва бо 
имкониятњои технологияњои муосири иттилоотї-коммуникативї шинос аст, таъмин месозад.  

Истифодаи технологияњои компютерї ва усулњои лоињасозї дар таълим, алалхусус дар 
таълими забони англисї, муносибат ба коркарди мавод барои ин фанро дигаргун сохт.  

Фаъолияти мустаќили таълимии хонандагон чун яке аз ќисматњои таркибии тањсилоти 
муттасил ва гуногун соҳа, ҳамчун воситаи фардикунонии омӯзиши талабагон ва масъалаи 
идоракунии фаъолияти таълимӣ фаъолона баррасӣ карда мешаванд. 

Мувофиќи аќидаи Полат Е.С. вазифаи омўзгор ин таъмин кардани шароит барои азхуд 
кардани забони амалї барои њар як донишомўз ва интихоб кардани чунин методњое, ки барои 
донишљўѐн имконияти нишон додани фаолнокии худ ва эљодиѐти худ фароњам меорад, 
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мебошад. Хадафи омўзгор ин фаол кардани фаолияти маърифатии донишљў дар раванди 
таълими забони хориљї мебошад [4, 129]. 

Истилоњи «фаолияти мустаќилона» дар адабиѐти илмї ва назариявї дар тарзњои 
мухталиф истифода карда мешавад: 

- шакли махсуси ташкили раванди таълим; 
- усули фардикунонии таълим; 
- шакли кори гурўҳии донишљўѐн бо роҳбарии омўзгор; 
- восита ва ќисмати таркибии фаъолияти маърифатї ва эодӣ, ки ба ташакули малака ва 

қобилиятҳои фикрї, таҳкими донишҳои касбӣ, инкишоф ѐбии усулњои фаъолияти тадқиқотї 
равона карда мешавад. 

Њадафи асосии ташкили кори мустаќили хонандагон дар фароњам овардани шароитњои 
психологї ва дидактикї барои ташаккул додани ташаббускории зењнї ва тафаккурї дар дарси 
забони англисї мебошад. И.Я. Зимняя ќайд мекунад, ки ‚кори мустаќилона шакли махсус ва 
олии фаолияти таълимї буда, бо хусусиятњои инфиродї ва психологии шахситяи доншљў чун 
субъект њамбастагї дорад‛ [2, 75]. 

Намудњои фаолияти мустаќилона дар асоси якчанд нишонањо гурўњбандї карда 
мешаванд: вобаста ба макони иљроиш; вобаста ба њадафи дидактикї; вобаста ба ташаккулѐбии 
зинањои равандњои фикрї; вобаста ба сарчашмањои маълумотї; вобаста ба табиат ва усули 
татбиќ ва ѓайра. Корњои мустаќили донишљўѐн ба аудиторї ва беруна таќсим карда мешавад. 
Ба корњои мустаќили аудиторї намудњои гуногуни супоришњои санљишї, эљодї ва амалї дохил 
мешаванд, ки дар раванди дарсњои амалї гузаронида мешаванд. Ба корњои мустаќили беруна 
иљроиши вазифаи хонагї, тайѐр намундани маърўза, реферат, корњои тадќиќотї ва лоињањо 
нисбат доранд.  

Раванди ташкил кардани фаолияти мустаќили донишљўѐн зинањои зеринро дарбар 
мегирад: 

1. Омодагї (муайян кардани њадафњо, тањия кардани барнома, омодасозии методологї ва 
таљњизотї); 

2. Асосї (татбиќи барнома, истифодабарии усулњои љустуљўи маълумот, ассимилятсия, 
коркард, татбиќ, интиќол, ќайди натиљањо, худидоракунии раванди фаолият); 

3. Нињої (арзѐбии мубрамият ва тањлили натиљањо, систематизатсия, арзѐбии 
самаранокии барнома ва усулњои кор, хулосабарорї оиди самти бењсозии фаолият) [3, 187]. 

Њоло бошад, мо усули лоињавиро чун яке аз шаклњои фаъол ва методи таълим, ки 
имконияти дар донишљўѐн ташаккул додани малакањои фаолияти мустаќили таълимї ва илмї-
тадќиќотиро фароњам меорад, дида мебароем. 

Имрўзњо, методи лоињасозї яке аз методњои маъмултарин дар љањон мебошад, зеро 
имконияти ба таври ратсионалї муттањид кардани донишњои назариявї ва иљрои амалии 
онњоро дар рафти њалли масъалањои воќеияти атроф фароњам меорад. Солњои охир ин 
технология дар љараѐни таълими забони англисї васеъ истифода бурда мешавад.  

Истифодабарии методи проектњо дар љараѐни омўзиши забонњои хориљї метавонад натиљањои 
назаррасро таъмин созад. Ин метод шароити эљодиро, ки њар як хонандаро ба љараѐни фаъоли 
фикрї љалб мекунад, дар дарс фароњам меорад. Методи лоињавї ин пеш аз њама воситаи 
дастраскунии њадафњои дидактикї ба тавассути фаолияти технологии коркарди масъала мебошад. 
Раванди коркард бояд бо натиљањои амалї анљом дода шавад. Барои ин бошад, бояд ба хонандагон 
мустаќилиятиро омўзонд- мустаќилиятї дар фикрронї, дар њалли масъалањои таълимї, тањлил 
кардани натиљањо ва дарѐфти вариантњои эњтимолии њалли масъалањои таълимї. 

Ташкили лоињањо дар зинањои болоии таълим давраи муњим дар ташаккул додани малакањои 
мустаќилиятї мебошад, дорои њадафњои зерин мебошад: 1) Инкишоф додани малакањои фаолияти 
мустаќилиятї ва азхуд кардани методикаи лоињасозї, тадќиќотї ва таљрибаи њалли масъалаи 
њалталаби таълимї. 2) Систематизатсия, мустањкамкунї ва васеъкунии доираи донишњои назариявї 
ва амалї. 3) Муаяйн кардани сатњи омодагии донишљўѐн ба фаолияти мустаќил дар муассисањои 
олии таълимї. 

Принсипњои асосии фаъолияти лоињавї дар гуногуниятї (истифодаи шаклњои инфиродї, 
љуфтї, гурўњии кор), њалли масъалањои њалталаб (фикрронї, аќидабаѐнкунї, ба мундариљаи 
масъала диќќат љалб кардан), муносибати когнетивї ба грамматика, омўзиш бо шавќмандї, ки 
шавќмандї яке аз шартњои асосии самаранокии таълим мебошад, омили шахсї (ба хонандагон 
имконият дода мешавад, ки онњо доир ба худашон, зиндагиашон, завќу њавасашон фикру 
аќидаашонро баѐн созанд), мутобиќкунии супоришњо (супоришњо вобаста ба сатњи дониши 
хонандагон муайян карда мешаванд) таљассум меѐбад [5, 98]. 
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Лоињањои таълимї, чун ќоида, инфиродї буда, барои њалли мавзуъњои муайян равона 
карда мешаванд. Мўњтавои умумии лоињањо одатан мутобиќи рўйхати мавзуъњои таълимї 
ташкил карда мешаванд. Супоришњои лоињавї инфиродї буда, мувофиќи шавќу њаваси 
хонандагон супорида мешаванд. Њамзамон, мо метавонем интихоби мавзуъи лоињаро ба худи 
хонандагон вогузорем, вале танњо дар мавриде, ки мавзуъ љавобгў ба њадафу маќсадњои 
таълимї бошанд.  

Хуллас, лоиња фаолиятест, ки зањмату мењнати зиѐдро талаб мекунад. Вале, новобаста аз 
ин, ин намуди фаъолият натиљањои назаррасро таъмин месозад. Пеш аз њама, њавасмандии 
хонандагон нисбати омўзиши забон баланд мегардад, ки худи њавасмандї яке аз наќшањои 
муњимро дар фаолияти забономўзї мебозад. Ѓайр аз ин, дар раванди ба роњ мондани методи 
лоињавї ва лоињасозї ќобилиятњои эљодии донишљўѐн ташаккул дода мешаванд, мањорати баѐн 
кардани худ инкишод меѐбад, доираи дониши хонандагон васеъ мегардад ва билохира, 
мањорату малакањои фаолияти мустаќили таълимї амалан ташаккул дода мешаванд. 
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Аннотация 

 
РОЛЬ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В  

РАЗВИТИИ УМЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье рассмотрены проблемы развития самостоятельной учебной деятельности 
студентов посредством метода проектирования и проектов. Прежде всего, автором рассмотрен 
вопрос о использовании педагогических технологий в процессе обучения английскому языку в 
школе. К новым педагогическим технологиям автор относитметод проектов. Именно этот 
метод позволяют поставить ученика в центр учебного процесса, сделать его активным 
субъектом деятельности учения, организовать его взаимодействие с другими учащимися, 
придать учебному процессу реальную практическую направленность. Так же, автором 
представлен обзор теоретических источников, исследуется проектирование как форма 
эффективной организации самостоятельной деятельности студентов в изучении английского 
языка и развития самостоятельности в целом. Кроме того, в статье говориться о важности 
метода проектов как о способе достижения дидактических целей через деятельную разработку 
проблемы. Подчеркивается, что разработка должна завершиться реальным практическим 
результатом. Чтобы добиться этого результата необходимо научить детей самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

 
Ключевые слова: урок английского языка, современные технологии в обучении, компютер, 

учебная деятельность, самостоятельная работа, формы и методы обучения, метод проектов, 
навыки самостоятеьной деятельности, интерес, обучение языку, проектирование. 
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THE ROLE OF DESIGNING IN SKILLS  

DEVELOPMENT OF INDEPENDENT STUDIES ENGLISH 
 

The development issues of the student independent learning activity are considered in the article. 
First of all, the author considered the issue of the use of pedagogical technologies in the process of 
teaching English in school. The author considers the method of projects to be new pedagogical 
technologies. It is this method that allows the student to be put in the center of the educational process, 
to make him an active subject of the teaching, to organize his interaction with other students, to give 
the educational process a real practical focus.Also, the author presents a review of theoretical sources, 
studies design as a form of effective organization of students' independent activity in learning English 
and developing independence in general. In addition, the article talks about the importance of the 
project method as a way to achieve didactic goals through the active development of the problem. It is 
emphasized that the development should be completed with a real practical result. To achieve this 
result, it is necessary to teach children to think independently, to find and solve problems, attracting 
knowledge from different areas for this purpose, to predict the results and the possible consequences of 
different solutions. The over-view of the theoretical sources on the research, the projecting is 
researched as a form of the effective organization of the student independent activity. 

 
Keywords: independent work, method of projecting, English lesson, modern technologies in teaching, 

computer, educational activity, forms and methods of teaching, method of project, skills of independent 
activity, interest, language learning, projects. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРАКТИКЕ 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ 3-4-Х КУРСОВ 
 

Интерактивность (interaction) применительно к обучению иностранному языку понимается 

как речевое взаимодействие двух или более людей в процессе общения. 

На современном этапе развития отечественной методической мысли основная структурная 

единица образовательного процесса по иностранному языку - занятие рассматривается как 

«сложный акт общения, главной целью и содержанием которого является практика в решении 

задач взаимодействия между субъектами педагогического процесса, а основным способом 

достижения цели и овладения содержанием служат мотивированные коммуникативные задачи 

разной степени сложности». 

Принято считать, что общение в процессе обучения иностранному языку может быть 

«односторонним» и «многосторонним». В первом случае имеется в виду организация учебного 

процесса с преобладанием фронтальных форм работы, когда преподаватель побуждает 

обучающегося к речевой деятельности ” обучающийся отвечает. Что касается 

«многостороннего» общения, для него типичными формами работы являются групповые и 

коллективные, в которых каждый обучающийся имеет возможность проявить себя как 

самостоятельный и полноправный участник определенной деятельности. 

Как показывает собственный опыт преподавания иностранного языка и опыт 

многочисленных учителей практиков, организовать речевое взаимодействие на занятии не 

всегда удается, используя традиционные методы и формы работы. Основные методические 

инновации сегодня связаны с применением интерактивных методов и приемов обучения 

иностранному языку. Интерактивные методы ” это методы, позволяющие учиться 

взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение ” обучение, построенное на 

взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Однако в последнем случае меняется 

характер взаимодействия: активность педагога уступает место активности обучаемых. Как 

отмечают в своих трудах Т.А. Мясоед, Н. Суворова, С.Б. Ступина, суть интерактивного 

обучения состоит в особой организации учебного процесса, когда все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в процессе освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новые знания, но и переводит познавательную деятельность на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении иностранным языкам 

является социальное взаимодействие учащихся, межличностная коммуникация, важнейшей 

особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», 

представлять, как его воспринимает партнер по общению, интерпретировать ситуацию и 

конструировать собственные действия. 

Обобщая передовой методический опыт (публикации ведущих ученых в журнале 

«Иностранные языки в школе», статьи и методические разработки уроков иностранного языка 

на сайте «Фестиваль педагогический идей» учителей практиков) и изучая литературу по 

выбранной проблеме я пришла к выводу, что в рамках занятия иностранного языка 

преподаватели используют следующие интерактивные методы и приемы: - работа в малых 

группах, в парах, ротационных тройках, «два, четыре, вместе»; - метод карусели / «идейная» 

карусель; - аквариум; - мозговой штурм / мозговая атака / «брейнсторминг»; - «ажурная пила»; - 

Броуновское движение; - «дерево решений»; - прием составления ментальной 

(интеллектуальной) карты; - конференции / дискуссии; - ролевые / деловые игры; - дебаты. Этот 

список можно пополнять, т.к. каждый преподаватель способен придумать и внедрить в 

образовательный процесс эффективные приемы и методы организации речевого 

взаимодействия обучающихся на занятии иностранного языка. Существует множество 

классификаций интерактивных методов и приемов. Одни и те же приемы в разных источниках 

могут называться по-разному. 
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Раскрою сущность некоторых интерактивных методов, которые являются 

инновационным в практике преподавания иностранных языков. 

Условием эффективного обучения иностранному языку в условиях научно-технического и 

информационного взрыва является, по нашему мнению, сочетание традиционных интенсивных 

методик обучения с разработкой и использованием в практике обучения ряда современных 

интерактивных методов, которые ориентированы на личность студента, более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом, а также на 

повышение активности студентов в процессе обучения. Необходимо создать такие 

педагогические условия, которые способствовали бы оптимальному использованию резервных 

возможностей личности и приводили бы к эффективному ускоренному обучению. 

Эффективное обучение иностранному языку возможно, если преподаватель, 

организующий обучение, владеет современной технологией преподавания. Любая современная 

педагогическая технология представляет собой синтез достижений педагогической науки и 

практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, что создано 

общественным прогрессом. Современная педагогика и методика предлагают большое 

разнообразие интерактивных технологий, которые целесообразно использовать при 

ускоренном обучении учащихся иностранным языкам. В основе интерактивных технологий 

лежит взаимодействие преподавателя и студентов, которое проявляется через диалоговое, 

полилоговое общение, реализуемое посредством интерактивных упражнений и заданий. 

На занятиях по иностранному языку в учебном процессе применяются следующие 

интерактивные методы обучения: 

” игровые технологии; 

” Интернет-технологии и средства мультимедиа. 

Как показала практика, только интерактивные формы обучения могут обеспечить 

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию обучаемых, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный дух, свободу самовыражения, 

желание совершенствоваться. Использование интерактивных методов в период обучения 

иностранному языку соответствует современной концепции обучения, в основе которой лежит 

принцип активной деятельности обучающихся. Задача преподавателя заключается в том, чтобы 

научить их сознательно овладевать языковым материалом в процессе коллективной 

деятельности и широкого использования ситуативного и коммуникативного подходов в 

обучении иностранному языку. 

Мною сделана попытка разработать и апробировать технологию обучения и создать 

такие педагогические условия, которые способствовали бы оптимальному использованию 

резервных возможностей личности. Примером некоторых интерактивных подходов, 

применяемых мною на занятиях, являются: 
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Аннотатсия 

 
ИСТИФОДАИ УСУЛИ ИНТЕРАКТИВӢ  

ДАР ДАРСҲО ОИД БА АМАЛИЯИ НУТҚИ ШИФОҲӢ ВА ХАТТИИ ХОНАНДАГОНИ 

СИНФҲОИ 3-4 ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Дар ин мақола дар бораи истифодаи усулҳои интерактивӣ дар дарсҳои оид ба амалияи 
нутќи шифоњї ва хаттии забони англисї, курсњои 3-4-и факултети забони англисӣ маълумот ода 
мешавад. Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, дар байни ҳамаи усулҳо ва усулҳои интерактивии 
ташаккули малакаҳои иртибототиро муайян карда, робитаи эњсосотиро мустањкам менамояд, 
ки дар барномаи таълимӣ кор кунанд, фикру ақидаи ҳамдарсони худро гӯш кунанд, ба 
робитаҳои байни донишҷӯѐн ва њамкурсон бештар мусоидат карда шавад. 

 

Калидвожањо: интерактивӣ, амалияи нутќи шифоњї ва хаттї, дарси дохилшавӣ, бозиҳои 
нақшбозӣ, технологияҳои таълим, тахтаи электронӣ, сайтҳои иттилоотӣ. 

 
Аnnotation 

 
THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN THE LESSONS ON THE PRACTICE OF ORAL 

AND WRITTEN ENGLISH SPEECH OF 3-4 YEARS STUDENTS 
 

In this article, students express information about the use of interactive methods in the classes on 
the practice of oral and colloquial speech of the English language of 3-4 years of the Faculty of 
English. As practice has shown between all interactive methods and techniques for developing 
communicative reactions and skills, identifying emotional reactions in students, they are taught to 
work in the curriculum, listen to the opinions of their comrades, and are more receptive to contacts 
between students and the teacher. 

 
Keywords: interactive, practice of oral and written speech, role-playing games, multimedia 

technologies, smart board, information sites. 
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Тоҷова Нилуфар, 
магистранти соли дуюми факултети забони англисӣ 

 

ИСТИФОДАИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛ БО МАҚСАДИ РУШДИ МАЛАКАИ ТАЛАФФУЗ 

 

Инсоният дар раванди фаъолияти худ ҳамчун организми зинда дар ҳаѐт мушкилотҳои 

зиѐдеро пушти сар менамояд. Ҳеҷ як роҳати зиндагӣ бе заҳмат ба даст наомадааст. Чунин исбот 

дар зарбулмасали ‚no pain, no gain‛. Аз ҳамин лиҳоз омӯзиши забони хориҷӣ гарчи бо завқи 

зиѐд омӯхта шавад ҳам, вале мушкилотҳои худро дорад. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ донишомӯзон аз ҳама ҷиҳат баробар ва монанд 

нестанд. Аз ин рӯ бояд раванди таълим тарзе бароҳ монда шавад, ки новобаста аз хусусиятҳои 

фарқунандае, ки онҳо доранд ба мазмуни дарс фаҳмо бошад ва хонанда онро фаҳмида тавонад. 

Гарчи имрӯз вобаста ба талаботи замон аксарияти хонандагон бо забони англисӣ озодона 

сӯҳбат мекунанд, вале дар нутқ ва талаффузи онҳо мушкилотҳои ҷиддие ба чашм мерасад, ки мо 

омӯзгорони забони англисиро водор месозад, ки ба ин масъала бетараф набошем. 

Тибқи низомномаи нави таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ дар маркази 

асосӣ кӯдак қарор дорад ва дар раванди дарс аз омӯзгорон дида хонандагон бояд фаъолияти 

бештаре нишон диҳанд. Дар лаҳзаҳои аввали дарси забони англисӣ дар қисмати ташкилии дарс 

(Lesson period) машқи фонетикӣ (Phonetic drill) ҷой карда шудааст, ки истифодаи саривақтии ин 

қисмати дарс хонандаро водор месозад, ба дарси забони англисӣ омодагӣ бинад. 

Дар таҳлил ва баррасии китобҳои дарсӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ муайян 

кардан мумкин аст, ки барои машқҳои фонетикӣ чи дар синфҳои болоӣ ва чи дар синфҳои поѐнӣ 

зарбулмасалҳо вобаста ба синну соли хонандагон ҷой дода шудаанд. То кадом андоза муҳим 

будани истифодаи зарбулмасал ва мақол дар раванди омӯзишро забоншиноси турк Аднон Зайд 

чунини шарҳ медиҳад: ‚Барои хуб шурӯъ намудани фаъолияти омӯзгорӣ бояд роҳе бошад, ки 

диққати донишомӯзонро ба худ ҷалб намоем, ки онҳо дар раванди омӯзиш эҳсоси завқ пайдо 

намоянд...хондан ва истифода бурдани зарбулмасалҳои забони англисӣ роҳи натиҷабахшест 

баҳри шурӯъ намудани дарси нав‛. Инчунин дар баробари ошно шудан бо андешаҳои дигар 

забоншиносон дарк кардан мумкин аст, ки зарбулмасалҳо боис мешаванд, ки хонанда ва ѐ 

донишҷӯ забонро тезтар аз худ намояд. 

Гарчи мақсади асосии мо омӯзонидани забон дар мӯҳлати кӯтоҳ аст, вале вазифаи 

аввалиндараҷа ин дуруст бароҳ мондани раванди талаффузи калимаҳои душвори забони бегона 

аст, ки маҳз талаффузи нодуруст метавонад боиси он шавад, ки сухан ва ѐ калимаи мӯҳлати 

дуру дароз азхуд кардаи мо ки дар навишт ва чи дар хотирот нақш бастааст, соҳибзабон умуман 

моро нафаҳмад ва мо мақсади худро фаҳмонида натавонем. 

Забоншиносон истифодаи зарбулмасалу мақолҳоро дар раванди омӯзиши талаффуз, 

грамматика, фаъолиятҳои нутқ ( истимоъ, гуфтор, хониш, ва хат) мувофиқ шумурда инчунин 

барои дуруст ба роҳ мондани шаклҳои зарбулмасалҳо онҳоро ба гурӯҳҳои фонетикӣ, 

грамматикӣ ва ғайраҳо ҷудо намудаанд, ки имрӯз мавзуи асосии таҳқиқоти мо муҳимияти 

истифодаи онҳо дар инкишофи талаффуз мебошад [3, 41]. 

Пеш аз оне, ки зарбулмасалҳои барои машқҳои фонетикӣ истифодашавандаро мисол 

орем, бояд қайд кард, ки аз қадим зарбулмасалҳо хусусияти тарбиявӣ дошта ва баъдан аз насл 

ба насл ба тариқи шифоҳию хаттӣ шаклу истифодаи худро иваз намуданд ва маҳз ҳамин 

хусусиятҳо ин ибораҳои пурмаънии ба ҳам омадаро ҳамчун илм мустақил намуд, ки то имрӯз 

мавриди таҳқиқи забоншиносон қарор дорад. 

Зарбулмасалҳои,  

Look before you leap 

Аввал бубин ҷои худ баъд бимон пои худ 

Fool me once shame on you. Fool me twice shame on me [2, 38]. 

Аввалан калонсолон барои эҳтиѐткор будани хурдсолон чунин афоризмҳоро истифода 

мебурданд, вале айни ҳол гарчи он эътибор худро аз даст надодаанд, боз ҳам мавқеъи 

истифодабариашон васеътар шуда, чи тавре, ки иброз доштем ҳаҷми муайяни машқҳои 

фонетикӣ дар дарсҳои забони англисӣ аз зарбулмасалҳо иборат буда барои инкишофи 

талаффузи ҳамсадоҳо ва садонокҳо ва инчунин қофия кумак мерасонанд. 
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Ба андешаи забоншинос Аднон Зайд ‚...омӯзонидани талаффуз метавонад дилгиркунанда 

бошад, вале истифодаи зарбулмасалу мақол барои инкишофи он метавонад ба он каме завқ ва 

ҳавасмандӣ зам намояд‛. 

Аз ин рӯ забоншинос онҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудааст. 
1. Гурӯҳи зарбулмасалҳое. ки барои дуруст бароҳ мондани талаффузи садонокҳо (vowels ) 

дар калимаҳо кумак мерасонанд. 
A friend in need, is a friend indeed. 
Дӯст дар рӯзи бад шинохта мешавад 
Бо истифода аз ин зарбулмасал дар раванди дарс омӯзгор ҳатман дарҷ менамояд, ки 

садоноки агар ду садоноки ‚e‛ якҷоя оянд он гоҳ онҳо дар транскрипсия дар шакли дуруст чун -
е- и дароз  талаффуз карда мешаванд. 

A good wife and health is a man’s best wealth 
Садонокҳои -еа-, ки дар бисѐре ҳолатҳо якҷоя дар калимаҳо вомехӯранд ҳангоми хондан 

ва ѐ талаффуз кардан забономӯзонро аввалан ба мушкили рӯ ба рӯ мекунад, зеро чунин тарзи 
навишт ва дигаргуна талаффуз намудани он ба бисѐре аз забонҳо бегона аст. Омӯзгор баъди 
истифодаи ин зарбулмасал ҳатман ба шакли дурусти ҳардуи ин калимаҳо ишора менамояд, ки -
еа- дар мобайни калимаҳо биѐянд чун ( е ) талаффуз мешаванд. Ва ҳастанд дигар ҳолатҳо 
масалан дар калимаи ‚tea‛ ва калимаи ‚teacher‛ чун ( i: ) талаффуз мешаванд. 

2. Гурӯҳи зарбулмасалҳое, ки баҳри баланд бардоштани малакаи талаффузи ҳамсадоҳо 
(consonants) кӯмак мерасонанд. 

Practice makes perfect 
There is nothing which has been bitter being ripe 
Ин зарбулмасалҳо боис мешаванд забономӯз ҳамсадоҳои муҳими забон аз ҷумла -b- p- ро 

хуб талаффуз намояд. 
A lazy youth a lousy age 
Never troubles trouble till trouble troubles you 
3. Гурӯҳи зарбулмасалҳое, ки баҳри инкишофи дарки қофиябандӣ асосноканд ва инчунин 

азхуд намудани онҳо завқи хонандаро бедор намуда баҳраш ба ҳам пайвастани калимаҳои 
ҳамоҳанг бениҳоят осон нпмуда таъби ӯро болида месозанд. 

No pain no gain 
Haste makes waste 
There is no fool like an old fool 
Too many cooks spoil the broth 
Мо дар таҳлили ин се ҷиҳати муҳими истифодаи зарбулмасалҳо дар инкишофи талаффуз 

ба худ имкониятеро пайдо намудем, ки гурӯҳи чаҳоруми зарбулмасалҳоро ҷудо намоем. 
4. Ин гурӯҳи зарбулмасалҳое, ки баҳри дурусттар талаффуз кардани калимаҳои 

душворталаффуз ва ҳарфҳои ба ҳам якҷояи -th, sh, ch, ss ки метавонанд дар калимаҳо ду 
овозиро ифода намуда ба хонанда дар фарқ кардани он душворӣ кашад. Зарбулмасалҳои ба ин 
гурӯҳ шомилшаванда метавонанд ин мушкилии онҳоро бартараф намояд. Зеро омӯзгор 
ҳангоми истифодаи зарбулмасалҳои 

Something is better than nothing ѐ ин ки  
Neither fish nor flesh 
Neither here nor there 
Тааҷуби хонандагонро эҳсос намуда мегӯяд, ки ҳарфҳои -th- ду овозро ифода мекунад яке 

чун -з- ва дигаре чун -с- талаффуз карда мешаванд. 
Ҳамин тавр ҳарфҳои -ch- чун ” к- ва чун -ч- дар калимаҳо вомехӯранд. 
Charity begins at home 
Cheek brings success 
Christmas comes but once a year [4, 27]. 
Лозим ба ѐдоварист, ки чунин гурӯҳбандӣ намудани зарбулмасалҳо барои инкишофи 

қисмати бениҳоят муҳими забоншиносӣ (фонетика) чун қатрае аз дарѐ бошад ҳам ҷиҳати 
бениҳоят ҳассос ва диққатҷалбкунанда гузаронидани даррс ва ѐ машқҳои фонетикӣ буда 
метавонад. Гарчи ҳар як кас наметавонад тамоми чизро азхуд намояд, вале омӯхтани фанне чун 
мутахасиси оянда касро водор месозад, ки ҷиҳатҳои аз ҳама нозуки илмро то доираи муайян 
омӯзад ва ҳамеша пайи  ҷустуҷӯ ва навовариҳои соҳаи худ бошад. Пас талаффузи дурусти 
калимаҳо то кадом андоза мушкилӣ дошта бошад ҳам забономӯз онро ба шакли дуруст барои 
худ бароҳ мемонад, ки зарбулмасалҳо яке аз воситаҳои фароҳам овардани ин шароит дар 
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дараҷаи олии таҳсилот мебошанд. Мо бо истифода аз ин воҳидҳои муҳими забоншиносӣ 
фарҳангҳоро омӯхта ба ҳам муқоиса карда метавонем. 
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