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СММ, забони давлатии ИМА, Британияи Кабир, Канада, Австралия ва 

Зеландияи Нав. 

Объекти тадќиќот: Наќши забонњои хориљї дар ташаккул ва 

тањаввули равобити дипломатии байни кишварњо, ки дар чањорчўбаи он 

пањлуњои муњими забоншиносї, мушкилоти тарљумаи дипломатї, 

хусусиятњои пайдоиши наввожањо дар забонњои тољикї ва англисї (аз рўи 

маводњои публитсистї), љанбањои лингвофарњангшиносии сайёњї дар 

забонњои тољикї ва англисї, тањлили семантикї структурии хешутаборї 

дар забони шуѓнонї дар муќоиса бо забони англисї, тањлили муќоисавии 

истилоњоти соњаи маориф дар забонњои англисї ва тољикї, тањлили 

категорияи исм дар забонњои фаронсавї ва тољикї (дар асоси «Духтари 

оташи» Љ. Икромї), иборањои фразеологии идеоматикї дар забонњои 

муосири тољикї ва англисї, таълими гуфтори забони англисї дар 

мактабњои миёнаро дар бар мегирад.     

Маќсади тадќиќот омўзиши мавќеи забонњои хориљї дар ташаккул ва 

тањаввули равобити дипломатии байни кишварњо, тањлили муќоисавии 

забонњои хориљї бо забони тољикї дар заминаи асарњои нобиѓањои  

ватанию хориљї, мубрамият ва навъњои самараноки тарљума дар суњбатњои 

дипломатї, хусусиятњои пайдоиши наввожањо дар забонњои гуногунсохт, 

љанбањои лингвофарњангшиносии вожањои сайёњї дар забонњои 

муќоисашаванда, тањлили семантикї структурии вожањои хешутабории 

забони шуѓнонї дар муќоиса бо забони англисї, тањлили муќоисавии 

истилоњоти соњаи маориф дар забонњои муќоисашаванда, тањлили 
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категорияи исм дар забонњои фаронсавї ва тољикї (дар асоси «Духтари 

оташи» Љ. Икромї), иборањои фразеологии идеоматикї ва мушкилоти 

тарљумаи онњо, таълими гуфтори забони англисї дар мактабњои миёна дар 

даврони соњибистиќлолии кишвар аст. 

Навгонии илмии тадќиќот аз он иборат аст, ки омўзиши мавзуъњои 

интихобшуда беназир буда, то њол пањлўњои мухталифи онњо њамаљониба 

тадќиќ нашуда, њамоно барои коршиносони соња норавшан боќи мондаанд. 

Илова бар ин мавзуњои номбўрда дар асоси љамъоварї, тањлил ва баррасии 

маводњои мављудаи ватаниву хориљї омўхта шуда, барои тарњрезї ва 

омода намудани маводњои илмию методї васеъ истифода бурда мешаванд. 

Натиља: Дар натиљаи фаъолияти илмї-тадќиќотї оид ба мавзўњои 

пешбинишуда корњои зиёде аз ќабили навиштани китобњои дарсї, 

монаграфияњо, воситањои таълимї, маќолањои илмии таќризшаванда, 

маќолањои публисистї, фишурдањо, васоити таълимї, омода намудани 

мутахассисони соњаи дипломат референт, фаъолияти иттилооти ва тањлилї 

дар муносибатњои байналхалќї, минтаќашиноси хориљї, мутахассиси соњаи 

дипломатия ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон ба анљом расонида 

шудаанд. 

Соњаи истифода: Тадќиќоти илмї дар тадриси фанњои ихтисосї, 

назария ва амалияи тарљумаи дипломатї, мукотиботи дипломатї,  курсњои 

махсус, инчунин тањия ва њимояи корњои курсї, рисолањои дипломї ва 

хатми донишљўён, навиштани рисолањои номзадиву докторї, магистрї, 

тарњрезї ва пешнињоди номањои тањлилї ба маќомоти дахлдори њокимияти 

иљроияи ватанї ва доираи мутахассисони ватаниву хориљї васеъ истифода 

бурдан мумкин аст. 
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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: иностранные языки, английский языки, немецкий 

язык, французский язык, средство общения, роль английского языка в 

развитии дипломатических отношений, язык новых технологий, 

современные методы обучения иностранных языков, терминологические 

трудности, сравнения английского языка с другими языками, трудности 

перевода, фразеологизмы, идиомы, неологизмы, современные методы 

изучения неологизмов, официальный язык ООН, США, Великобритания, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия 

Объектом исследования: Роль иностранных языков в развитии и 

эволюции дипломатических отношений между странами, в рамках данной 

тем особые стороны языкознания, трудности дипломатических переводов, 

особенности образования новых слов в таджикском и английском 

языках(по публицистическим текстам), линвокультрологические аспекты 

терминологии туризма в таджикском и английском языках, структурно-

семантический анализ выражение обозначающиеся родство в шугнанском 

языке по сравнения с английским языком, сравнительный анализ 

терминологий в сфере образования в английском и таджикском языках, 

анализ категорий существительны во французском и таджикском языках ( 

на основ « Духтари оташ» Дж.Икроми), фразеологические и 

идиоматические выражения в современном таджикском и английском 

языках, обучения говорения английского языка в средних школах были 

исследованы. 

Цель исследования заключается в изучении роль иностранных языков 

в развитии и эволюции дипломатических отношений между странами, 

сопоставительный анализ таджикского языка с иностранными языками на 

основе произведений отечественных и зарубежных литератур, 

плодотворные виды перевода в дипломатических переводов, особенности 

образования новых слов в разноструктурных языках, 
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линвокультрологические аспекты терминологии туризма в сопоставляемых 

языках, структурно-семантический анализ выражения обозначающий 

родство в шугнанском и английском языках, сравнительный анализ 

терминологий в сфере образования в английском и таджикском языках, 

анализ категорий существительны во французском и таджикском языках ( 

на основ « Духтари оташ» Дж.Икроми), фразеологические и 

идиоматические выражения в современном таджикском и английском 

языках, обучения говорения английского языка в средних школах.  

Научная новизна исследования заключается в  том, что изучении 

выбранных тем является уникальным и до сегодняшнего дня  не проведен 

комплексный анализ. Кроме это, по выбранным темам, исследования 

проводилось на основе анализа и изучения как отечественных, так и 

зарубежных работ и широко используется при подготовке научно-

методические комплексы. 

Результаты: В результате проведенных научно-исследовательских 

работ по данной теме было написано учебники, монографии, методические 

пособия, рецензируемые научные статьи, публицистические статьи, 

подготовка специалистов в сфере дипломат-референт, информационно-

аналитическая деятельности в международных отношений, зарубежное 

регионоведения,  специалист дипломат и внешней политики республики 

Таджикистан. 

Сфера применения: Результаты научного исследования можно широко  

использовать при обучения предметов по специальности, теория и практика 

дипломатических переводов, дипломатическая переписка, спецкурсов, 

написание курсовых, дипломных квалификационных и магистерских работ 

студентов, написание кандидатских и докторских диссертаций, подготовке 

предложений и аналитических записок соответствующим государственным 

органам.  
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МУЌАДДИМА 

Чи тавре ки ба њамагон маълум аст, љомеаи љањонї дар раванди 

бархўрди тамаддунњо ва љањонишавї ќарор дорад. Ин раванд њар як сокини 

сайёраро вазифадор менамояд, ки аз забонњои хориљї огањ бошад, зеро 

ягона воситаи њифзи арзишњои миллї, ин донистани забон мебошад. Дар 

шароити кунунї забонњои хориљї, бахусус русї ва англисї яке аз забонњои 

байналхалќї, забони технологияи нав ва интернет ба њисоб меравад. Аз ин 

лињоз сарвари давлат, Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста 

оид ба омўзиши забонњои хориљї дар баромадњояшон таъкид менамояд. 

Ин таъкидњо њар як мутахссиси соња ва омўзгоронро водор менамояд, ки 

љињати самаранок намудани фаъолияти худ љиду љањд намуда, аз усулњои 

муосир фаровон истифода намуда, натиљаи кори худро сермањсул намоянд.  

Тарљума яке аз равндњои басо мураккаб ба шумор рафта, дар њайёти 

имрўза ва дар суњбатњои дипломатї бештар ба назар мерасад. Њангоми 

тарљумаи маводњои забон англисї ба тољикї ва ё баракс, як ќатор 

нофањмињои грамматикї пеш меояд, ки тарљумони пуртаљриба бояд аз 

ўњдаи он сарбаландона барояд. Барои њалли мушкилињои мављуда, омўзиш 

ва пажуњиши мавќеи забонњои хориљї дар ташаккул ва тањаввули равобити 

дипломатии байни кишварњо, тањлили муќоисавии забонњои хориљї бо 

забони тољикї дар заминаи асарњои нобиѓањои  ватанию хориљї, 

мубрамият ва навъњои самараноки тарљума дар суњбатњои дипломатї, 

хусусиятњои пайдоиши наввожањо дар забонњои гуногунсохт, љанбањои 

лингвофарњангшиносии вожањои сайёњї дар забонњои муќоисашаванда, 

тањлили семантикї структурии вожањои хешутабории забони шуѓнонї дар 

муќоиса бо забони англисї, тањлили муќоисавии истилоњоти соњаи маориф 

дар забонњои муќоисашаванда, тањлили категорияи исм дар забонњои 

фаронсавї ва тољикї, иборањои фразеологии идеоматикї ва мушкилоти 
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тарљумаи онњо, таълими гуфтори забони англисї дар мактабњои миёна дар 

даврони соњибистиќлолии кишвар хеле муњим мебошад. 

Барои мисол метавон баъзе аз он номувофиќатњои грамматикиро 

пешнињод намуд:  

1. Њангоми тарљумаи зарбулмасалу маќолњо тарљумон бояд аз таъриху 

фарњанги забонњои А ва Б (яъне забони асл ва забони тарљума) хуб 

бархўрдор бошад. 

There is no place like home. East or West home is best. 

Хоки ватан аз тахти Сулаймон бењтар. 

У гостях хорошо, а дома лучше.  

 Дар ду мисоле, ки дар боло бо забони англисї пешнињод намудем, дар 

ягон лањза номи «Сулаймон» ќайд нашудааст, вале дар тарљумаи тољикї 

зирк гардида мешавад. Агар мисоли ќайдкардаро бо забони англисї, русї 

ва тољикї муќоиса намоем њар се як маъно дошта, дар тарљумаи тањтулафзї 

хусусиятњои ќофиясозии худро гум менамояд. 

2. Тарљумаи пуркунандаи мураккаб. 

Дар забони англисї пуркунандаи мураккаб хусусияти хос дошта, 

баъди феълњои (to watch, to notice, to see, to hear) меоянд. Барои мисол: Ман 

дидам, ки вай чихел суруд мехонд.  I saw him singing. Яъне дар ин тарљума 

агар мо муќоиса намоем калимаи «чихел» тарљума намешавад. Дар чунин 

мавридњо донишљўён ва тарљумонњо хатогињои хеле зиёд менамоянд. 

3. Дар тарљумаи љумлањои саволї, хабарї ва дигар шакли љумла низ, 

шахсоне, ки забони англисї барои онњо забони модарї нест, дар 

тартиби калима дар љумла бештар хато менамоянд. 

Мисол: Онњо дар бораи чї гап мезананд? 

What are they talking about? 

Соати чанд мо во мехўрем? 

What time will we meet at? 
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4. Дар забони англисї бештари калимањо агар дар вазифаи исм оянд 

дигар маъно ва дар вазифаи феъл оянд маъони тамоман дигар 

мегиранд, ки ин равандро конверсия меноманд. 

Мисол: face - рўй,  to face – вохўрдан, 

Hand – даст, to hand – таќдим намудан, 

Book – китоб, to book – банд кардан,  

You have a beautiful face / I faced my friend in the street yesterday. 

I have it in my hand / the teacher handed me the book. 

The book is very interesting / I booked two tickets to Moscow. 

5. Чи тавре ки ба мо маълум аст, ду лањљаи хеле пањнгаштаи забони 

англисї дар замони муосир амал карда истодааст, ин њам бошад 

лањљањои амрикої ва бритонёгии забони англисї мебошад. 

Тарљумонро лозим меояд, ки аз нозукињои ин ду лањља хуб бархўрдор 

бошад, зеро ин метавонад дар тарљумаи вай халаи љиддї ворид 

намояд. 

I am getting mad. (American)            I am getting angry. (English) 

Дар лањљаи амрикої калимаи «mad» маънои ѓазабнок шуданро 

дорад ва дар лањљаи бритонёгї маънои девонаро. Дар чунин њолат 

Амрикоињо девонаро «crazy» мегўянд.    

  Аз ин сабаб бањри омўзиши масъалањои мубрами забоншиносї, 

мушкилоти тарљума дар забонњои муќоисашаванда ва мавќеи он дар 

алоќаманди бо дипломатия кафедраи мутолиоти аврупоии факултети 

муносибатњои байналхалќї дар мавзўи «Наќши забонњои хориљї дар 

ташаккул ва тањаввули равобити дипломатии байни кишварњо» корњои 

илмї-тадќиќотии хешро дар солњои 2016-2020 ба анљом расонидааст.  

Мубрамияти мавзўи интихобшуда аз он иборат аст, ки пас аз 

фурупошии низоми сотсиалистї ва ба дастовардани истиќлолият дар 

Љумњурии Тољикистон омўзишу пажуњиши забонњои хориљї бахусус забони 

англисї мавъеи хосса пайдо намуд. Дар ин давра Љумњурии Тољикистон 
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сиёсати хориљии «Дарњои кушод»-ро пеш гирифта, бо як ќатор кишварњои 

олам муносибатњои дуљониба ва бисёељонибаро ба роњ монда, узви 

комилњуќуќи як ќатор созмонњои байналхалќию минтаќавї гардаид.  Ин 

раванд дар Љумњурии Тољикистон зарурияти кадрњои донишманди 

забондон ва аз сиёсати дохилї хабардорро ба бор овард. Айни замон дар 

љумњури ба соњаи сайёњии дохилию хориљї диќќати махсус дода мешавад, 

ки њамаи соњањоро махсусан забони англисї алоќаманд мегардонад. Бояд 

ќайд намуд, ки њоло њам дар соњаи терминалогия, махсусиятњои 

грамматикї, усулњои љадиди таълими забонњои хориљї пањлўњои сарбаста 

ва нокушода мављуданд. 

 «Наќши забонњои хориљї дар ташаккул ва тањаввули равобити 

дипломатии байни кишварњо» њамчун мавзўи тадќиќотї дар солњои 2016-

2020 ба 10 фасл мавриди тадќиќот ќарор гирифт. Аз соли 2017  Шарипова 

А., Њољиев А. бо сабаби ба кори дигар гузаштанашон ва Дўстова Р.К. бо 

сабаби марги нобањангом аз наќшаи корњои илмї-тадќиќотии кафедра 

берун бароварда шудаанд. Айни замон наќшаи корњои илмї-тадќиќотии 

кафедра дар доираи 7 фасл иљро гардид. 

Мавзўи интихобнамудаи кафедра мубрамияти хос дар омўзиши 

наќши забонњои хориљї дар рушди дипломатияи муосир дар Тољикистон ва 

љањонро дорад. 

Дар маљмўъ муњаќќиќони кафедра аз рўи масоили зерин фаъолияти 

илмї-тадќиќотии хешро анљом доданд:  Наќши забонњои хориљї дар 

ташаккул ва тањаввули равобити дипломатии байни кишварњо, ки дар 

чањорчўбаи он пањлуњои муњими забоншиносї, мушкилоти тарљумаи 

дипломатї, хусусиятњои пайдоиши наввожањо дар забонњои тољикї ва 

англисї (аз рўи маводњои публитсистї), љанбањои лингвофарњангшиносии 

сайёњї дар забонњои тољикї ва англисї, тањлили семантикї структурии 

хешутаборї дар забони шуѓнонї дар муќоиса бо забони англисї, тањлили 

муќоисавии истилоњоти соњаи маориф дар забонњои англисї ва тољикї, 
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тањлили категорияи исм дар забонњои фаронсавї ва тољикї (дар асоси 

«Духтари оташи» Љ. Икромї), иборањои фразеологии идеоматикї дар 

забонњои муосири тољикї ва англисї, таълими гуфтори забони англисї дар 

мактабњои миёна.     

Тадќиќоти устодони кафедра дар иљроиши масоили интихобнамуда, 

мувофиќи наќша пурра иљро шудааст. Тавре аз њисоботи устодон бармеояд, 

устодон Наљмиддинов А.Ф., Шозимова Т.Д., Абдулњаева М.Х. ва 

Ашурмамедова У. китобњои дарсї, монографияњо ва дастурњои таълимї 

чоп намудаанд. Инчунин устодони дигар Назарова М., муродов Ф. ва 

Нурзода М. рисолањои номзадии худро ќариб љамъбаст намудаанд. Дар 

давраи њисоботи устодони кафедра конфронсњои сатњи байналхалќї, 

љумњуриявї ва умумидонишгоњї гузаронида пањлўњои мухталифи мавзўи 

илмї-тањќиќотии кафедраро мавриди баррасї ќарор доданд. 

Вобаста ба марњилањои тадќиќотии мавзўъ аз тарафи муњаќќиќони 

кафедра масъалањои зайл мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифтанд: 

Масоили мубрами омўзиши лексикаи нави забони тољикї ва англисї, 

имкониятњои забонї ва имкониятњои таљассуми наввожањо дар забони 

тољикї, хусусиятњои прагматикии амалии наввожањо дар матнњои 

публитсистии англисї ва тољикї, тањлили сохторї-семантикии наввожањои 

забони англисї ва тољикї (аз рўи матнњои дипломатї ва њуќуќї), масоили 

мубрами омўзиши истилоњоти сайёњї дар забонњои тољикї ва англисї, 

љанбањои назариявии омўзиши истилоњоти соњаи сайёњї дар забонњои 

тољикї ва англисї, омўзиши сохторњои грамматикии истилоњоти соњаи 

туризм дар забонњои тољикї ва англисї, тањлили сохторї-семантикии 

истилоњоти соњаи сайёњї дар забдонњои тољикї ва англисї, омўзиши 

љанбаъњои назариявии хешутаборї дар забонњои муќоисашаванда, тањлили 

семантики хешутаборї дар забонњои муќоисашаванда, таърихи пайдоиши 

вожањои хешутаборї дар забонњои муќоисашаванда, хусусиятњои 

этимологї ва фонетикии муќоисавии вожањои падар, бародар, писар бо 



 

13 

 

эквиваленти забони англисї ва дигар забонњои хориљї, омўзиши љанбаъњои 

таърихии истилоњоти соњаи маориф дар забонњои муќоисашаванда, 

тањлили муќоисавию маъноии истилоњоти соњаи маориф дар забонњои 

тољикї ва англисї, омўзиши хусусиятњои лексикологї ва сохтори 

морфологии истилоњот дар соњаи маориф, махсусиятњои истилоњоти соњаи 

маориф дар забони тољикї, омўзиши љанбаъњои назариявии категорияи 

исм дар забонњои фаронсавї ва тољикї, категорияњои шахсу шумора дар 

забонњои муќоисашаванда, ифодаи муайянї ва номуайянї дар забонњои 

муќоисашаванда, тањлили семантикию вазифавии категорияи исм дар 

забонњои муќоисашаванда, омўзиши љанбаъњои назариявии иборањои 

идеоматикї дар забонњои муќоисашаванда, тањлили сохторию семантикии 

иборањои идеоматикї дар забонњои муќоисашаванда, омўзиши сохтори 

грамматикии иборањои идеоматикї дар забонњои муќоисашаванда, 

хусусиятњои услубии иборањои фразеологии идеоматикї дар забонњои 

муќоисашаванда, таълими њарф ва њиљо дар синфњои ибтидої, Таълими 

фонетика, таълими грамматикаи забони англисї, тањлили самаранокии 

усули анъанавї ва кредитї дар омўзиши забони англисї. 
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ФАСЛИ I:  Хусусиятњои пайдоиши наввожањо дар забонњои тољикї ва 

англисї (аз рўи маводњои публитсистї) 

Дотсент Наљмиддинов А.Ф. Дар давраи њисоботї мутобиќи наќшаи корњои 

илмї тадќиќотї дар мавзўи «Хусусиятњои пайдоиши наввожањо дар 

забонњои тољикї ва англисї (аз рўи маводњои публитсистї)» ба тадќиќоти 

илмї оѓоз намудааст. Наљмиддинов А.Ф. дар соли тањсили 2016-2020 дар 

чорабинињои илмї-амалї ва тарбиявии љумњуриявї, шањрї ва донишгоњи 

фаъолона иштирок намуда, сарбории таълимї ва илмии худро барзиёд 

иљро намудааст.  

МУЊИМТАРИ НАТИЉАИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТИИ 

Дар бахши иљроиши наќшаи корњои илмї-тадќиќотї дар соли 2016-

2020 корњои зиёде анљом дода шудаанд. Баррасии љанбањои људогонаи 

наќшаи илмї-тадќиќотї дар рафти кори конфронсњо, мизњои мудаввар, 

семинарњо ва баромад дар хориљи кишвар дар конфронсњои сатњи 

донишгоњї, љумњуриявї, байналмилалї ба таври алоњида таќвият ёфтанд.  

I.1.  Масоили мубрами омўзиши лексикаи нави забони тољикї ва англисї .  

Раванди бозсозии сиёсї ва иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 

солњои 90-уми асри ХХ, таъсири бузурге ба забони тољикї расонид, пеш аз 

њама ин равандро метавон дар ќисмати луѓавї ва зерќисмати вожасозии 

забон мушоњида намуд. Дар замони муосир забони тољикї чун дигар 

забонњо њолати «такопўи неологї»-ро паси сар намудаистодааст. «Такопўи 

неологї»-и ду дањсолаи охир дар забони ВАО, мунаќќиди адабї, ки зуд ба 

таѓйироти њаёти љамъиятї ва забонї эътино мекунад, ба таври равшан 

инъикос ёфтааст. «Забони ВАО маркази он равандњое мебошад, ки дар он 

ќисматњои гуногуни забони тољикї, шурўъ аз вожањои ќисмати олии 

забонї то ба миёна ва элементњои содакунандаи забон баён мешавад.» [6,4]. 

Дар забони муосири тољикї барои ифодаи вожањои нав истилоњи 

наввожа (неологизм) истифода мешавад. Наввожа гуфта калимањоеро 

меноманд, ки онњо аслан нав, ё аввалин маротиба пайдошуда ва ё аз дигар 
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забонњо иќтибос шудаанд. Инчунин вожањое мављуданд, ки онњо дар 

забони адабї як муддат истифода шуда, пасон бо маънои нав зуњур 

менамоянд ё вожањое мављуданд, ки як муддат дар забони оддї амал 

менамояд ва ба забони расмї мегузарад, чунин вожањо низ дар забон 

вазифаи  наввожаро иљро менамоянд ва ќайд кардан ба маврид аст, ки ин 

равад дар забони англисї хело фаъол мањсуб меёбад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар соли њисоботи рисолаи номздии худро дар 

Шўрои дифои Донишгоњи Славиянии Русияву Тољикистон њимоя намудам. 

I.2. Имкониятњои забонї ва имкониятњои таљассуми наввожањо дар забони 

тољикї. 

Пас аз бадастовардани Истиќлолияти давлатї ва ба расмият 

шинохтани Љумњурии Тољикистон, забони тољикї низ маќоми давлатї 

гирифта, якќатор омўзишу пажуњиши навро таќозо намуд. Ин раванд 

барои ифодаи соњањои мухталифи забонї заминаи тавлиди вожањои навро 

фароњам овард. Омилхои асосии тавлиди вожањои нав дар забони тољикї, 

дар дањсолаи охири асри ХХ ва дањсолаи аввали асри ХХI-ро метавон 

чунин пешнињод намуд: 

 а) ба даст овардаи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон: 

артиш «армия», «army», афсар «офицер», «officer», ањзоб «партии», 

«parties», барќия «телеграмма», «telegram», баст «смена; ставка», «rate, 

time», бухорї «печка», «stove, heater», бунгоњ «пункт», «station», вомбарг 

«заём», «loan», дафтар «кабинет», «study, office», идрорпулї «стипендия», 

«scholarship», иљлосия «сессия», «session», коргардон «режиссёр», «director, 

producer», ќатора «поезд», «train», осорхона «музей», «museum», 

шиноснома «паспорт», «passport», оњангсоз «композитор»,  «composer», 

маѓоза «магазин», «store», муњосиб «бухгалтер», «bookkeeper», сарнишин 

«лётчик, пилот» «pilot»: 

Бинобар ин Тољикистон бояд артиши миллии хешро дошта бошад. 

(Поэтому Таджикистан должен иметь своя национальная армия. That’s why 
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Tajikistan must have its own army.) (Љумњурият, 09.04.1992). Ин кас яке аз 

афсарони фаъоли   ихтисосманди мо, - лейтинанти калонро муаррифї 

намуда гуфт ў. (Этот человек является одним из квалифицированным 

офицером нашей армии, - старшего лейтинанта представил он. This is one of 

the skillful officer in our army- he introduced the senior lieutenant.) (Садои 

мардум, 27.04.1994).  Вомбарг – коѓази бањодорест, ки аз вомгузории пули 

дорандаи он ва бозгардонии пулии дорандаи он ва бозгардонии он бо 

фисаду ваќти муайян шањодат медињад. (Облигация – это ценная бумага, 

покоторой ее владельцу выплачивается доход (за год или иной период 

времени) в форме процентов или выигрышей. Loan is a valuable paper from 

which its owner takes profits) (Љумњурият, 24.04.1992).  Оњангсоз Фирўз 

Бањор опера-балети хеш «Маќоми ишќ»-ро, ки дар тиётури Самарќанд ба 

сањна гузошта буд, њамин асарашро ба тиётури Душанбе пешнињод намуд. 

(Композитор Фируз Бахор свою оперу-балету под называемой «Муза 

любви» поставил в сцену в Самаркандский театр. Composer Firuz Bahor put 

his performance by name of “Love muse” on the stage of Samarkand Theatre.) 

(Адабиёт ва санъат, 04.06.1992). Аз таъсиси осорхонаи оњангсози маъруфи 

тољик Шањидї солњо сипарї мешавад. (С тех пор, когда открылся музей 

таджикского композитора Т. Шахиди истекли многие годы. Since opening 

the museum of Tajik composer T. Shahidi has passed many years.) 

(Чумхурият,13.02.1992). Охир, дар шиносномањои мардум миллаташон 

тољик зикр шудааст. (Ведь, на паспортах граждан их национальности 

отмечен словом «таджиком». As we know in the citizens’ passports their 

nationality are mentioned “Tajik”) (Чумхурият, 23.01.1992). Боќарори 

Девони Вазирони Тољикистон саруправленияи назорати гумруки љумњурї 

таъсис ёфт. (Постановлением Правительство Таджикистана учреждено 

Управление таможенного контроля. By the decision of the government of the 

Republic of Tajikistan customs office was organized.) (АС, 06.02.1992). Њоло 

барои нест кардани њашароти зараррасон адвияљот намерасад. (Теперь не 
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хватает яды для уничтожение вредных насекомые. Nowadays the poison is 

not enough for destroying harmful insects.). (Љумњурият, 22.02.1995). Дар 

натиљаи суќути њавопаймои бесарнишин касе осеб надидааст. (В результате 

катастрофа бесплотного самолета никто не пострадал. At the result of the 

incorporeal plane’s  aircrash nobody injured.) (Љумњурият, 31.01.2002). 

 б) Рушди илму техника: компьютер «Computer», принтер «printer», 

Интернет «internet»,  дивиди (DVD), сиди (СD), дискет «diskette, floppy 

disk» (заимствование); мушак «мышка», (mouse), шабака «сеть», (network),  

сомона «сайт», (site), мављгир «антенна» (aerial, antenna) … (кальки): 

Дар маркази ноњияи калон њамагї як компютер аст ва он њам войрон. (В 

центре крупного района существует всего один компьютер, и то не 

работает. There is only a computer in the centre of a big district and that one 

does not work.) (Љ.12.01.2002). Ба вилоят иловатан 12 компютер, 2 адад 

принтер фиристода шуд, аммо .... (В область было отправлено еще 12 

компютер и 2 принтера. 12 computers and 2 printers were sent to the region.) 

(Омўзгор, 14.07. 1999). Дар семинар ќайд карда шуд, ки шабакаи Интернет 

алоќаи фаврии Тољикистонро дар сонияњои башумор ба њамаи 

мамлакатњои дигари љањон таъмин карда метавонад. (В семинаре было 

подчеркнута, что сеть Интернет в считанные секунды может соединить 

Таджикистана с любой точкой мира. It was mentioned in the seminar that 

internet network can connect Tajikistan with any parts of world in no time.) 

(Љ.22.01.2002). 

 в) бозсозии сиёсию иљтимої: бозсозї «перестройка», (reconstruction), 

карахтї «застой», (stagnation), ошкорбаёнї «гласность», (publicity), 

раъйпурсї «референдум», (referendum): 

Бозсозї гуфтанї гап бањри инсон шуд завол, 

 Бељавоб аз бањри мардум гўиё омад савол. (Как безответный вопрос, 

пришла к нам перестройка. Reconstruction came to us as an answerless 

question.) (АС, 20.01.1994, сањ.2). ... кас њайрон мешавад, ки чаро  маќомоти 
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телевизион равандњои хуби ошкорбаёнкуниро  поймол мекунанд. (Просто 

удивительно, что  почему телевизионщики нарушают процесс гласности. 

Just surprisingly, why the workers of TV network break the process of publicity ) 

(Љ., 23.01. 1993).   

 г) густариши алоќањои фарњангї ва иќтисодї: дабир «секретарь», 

(secretary), даргирї «противостояние», (opposition), дафтар «кабинет», 

(study, office), додгоњ «прокуратура», (prosecutor's office), ќиф «сумка», 

(bag), маќула «категория», (category): 

Дар ин даргирї ду нафар аз љангиёни Толибон њалок ва чањор тани 

дигар захмї шуд. (В этом противостояние два боевики из группы Талибан 

были убиты, а четверо ранены. In this opposition two of Tolibon members 

were killed and four were wounded)(СМ.,1997). Маљмааи умумї дар соли 1996 

аз Дабири кулли СММ хост, ки ин миссияи васеъро дар захирањои мављуд 

маблаѓгузорї кунад. (АС. 09.09.1999, сањ.2). Общая ассамблея в 1996 г. 

потребовала от Генерального секретаря ООН полного инвестирование 

данную миссию. In 1996 General assembly claimed from General Secretary of 

UN completely investing of the following mission.    

I.3. Хусусиятњои прагматикии амали наввожањо дар матнњои публитсистии 

англисї ва тољикї. 

 Забони англисї чун дигар забонњои рўи олам доимо дар раванди 

таѓйирёбї ќарор дорад.  Вожа чун як ќабати фаъоли забон бештар 

инъикосгари таѓйиротњои иљтимоию фарњангї мебошад. Аз ин хотир 

вожаро «оинаи њаёт» ном нињодаанд.  

Дар забони англисии муосир як ќатор усулњое ба монанди усули 

аффиксї (affixation), мураккабкунї (compounding), табдилдињї (conversion), 

ихтисора (shortening), сифатшавї (adjectivized), исмшавї (substantivized), 

усули лексико-семантикї, омезиши овозї, интиќоли зада дар калима 

(фонологї) мављуданд, ки барои тавлиди калимањои нав мусоидат 

менамоянд. 
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Истифодаи пешванду пасванд яке аз роњњои фаъоли наввожасозї ба 

њисоб меравад ва наввожањои бо ин усул тавлидшуда анќариб 24%  

наввожањои забони англисиро ташкил медињанд. Хусусияти хоси ин усулро 

дар самти истилоњотсозии илмї низ мушоњида намудан мумкин аст.  

Аз гуфтањои боло метавон хулоса намуд, ки ягон забони рўи дунё 

наметаводанд бидуни навожа арзи њастї намояд. Наввожањо ќисмати 

фаъоли забон ба њисоб рафта, доим омўзишу пажуњиши навро таќозо 

менамояд.  

I.4. Тањлили сохторї-семантикии наввожањои забони англисї ва 

тољикї (аз рўи матнњои дипломатї ва њуќуќї). 

Дар забоншиносии муосири дунё якчанд назарияи навтарини лингвистї 

нисбат ба неологизмњо иброз гардидааст, ки он њам, ба аќидаи Т. П. 

Попова, «шартист»: а) услубї; б) равонозабоншиносї (психолингвистї); в) 

луѓатнигорї; г) воќеї; ѓ) ќолабї – таркибї; д) мушаххасан муайяни таърихї 

[11, 85].  

а. Назарияи услубии неологизмњо. Тарафдорони назарияи услубии 

неологизмњо аќида доранд, ки барои муайян кардани њудуди неологизмњо 

бояд танњо љињати услубии онњо ба назар гирифта шавад. Ба таври дигар, 

калима њамон ваќт нав њисоб меёбад, ки тозагии он танњо дар ќабати 

муайяни услубии забон эњсос гардад. Мањз чунин гурўњбандии неологизмњо 

дар бисёр сарчашмањои мўътабар таъкид гардидааст. Баъзе аз муњаќќиќон 

«сифатан нав будани калимаро мењвари асосї ва мафњуми аслии 

неологизм» донанд [7, 99], бархи дигар дарку эњсоси љаддидиятро дар он 

меъёри асосии неологизмњо мешуморанд [5, 12], гурўњи сеюм бошад, 

аломати асоситарини неологизмро дар тозагии хронологии онњо мебинанд. 

Пайравони ин гурўњи охир боварї доранд, ки неологизмњо «аломати 

махсуси замонї доранд, ки дар худ навигариро таљассум намуда, дар 

шаклњои ѓайримуќаррарии забон зуњур мекунанд» [12, 22].  
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 Нишонаи навї дар воњидњои ба тозагї дар забон падидомада шарт 

аст, зеро ки ин аломат њамеша моњияти неологизмњоро муќаррар мекунад, 

аммо аломати мазкур меъёри ягонаи чунин вожањо шуда наметавонад. 

Сабаби онро муњаќќиќон чунин шарњ додаанд: 

 Аввалан, моњияти навї дар неологизмњо то њол дар пояи зарурї 

мушаххас нагардидааст ва он тањќиќоти амиќтарро таќозо дорад. Дар 

ваќти тањлил ин нишона (навї, тозагї) «ба даст намеояд», чунки он воњиди 

ягонаи аниќи ченкунї ва тавсифи мушаххасро надорад [7, 100]. 

 Дигар ин, ки эњсоси тозагї ва навии воњиди забон мутлаќан њодисаи 

субъективии забон аст.  Он чї, ки ба як шахс нав менамояд, барои 

соњизабони дигар мумкин аст кўњна, муќаррарї бошад. Дар тадќиќи 

воњидњои забон субъективияти эњсосоти навии соњибони забон њамчун 

«сирф хосияти фардии њар як шахс» таъкид шудааст: пайдоиш ва аз 

байнравии эњсосоти навї «дар ќабул кардани калима ба маълумотнокї, 

завќ, кайфият ва забондонии ќабулкунанда вобастагї дорад» [9, 245].  

Муњаќќиќи рус Р. Ю. Намитокова низ њамин аќидаро дастгирї карда, 

изофа мекунад, ки дар баробари ин доираи соњибони забон, ки ин ё он 

калимаро нав мешуморанд, бояд хеле васеъ бошад [10, 7]. Барои њамин њам, 

аз љониби муњаќќиќони мазкур пешнињоде шуда, ки мувофиќи он бояд 

барои муайян кардани мавќеи навии калимаи муайян бозпурсї ё 

раъйпурсии умумї гузаронда шавад. Албатта, чунин пешнињод асоси воќеї 

надорад ва ба амал баровардани он њам дар ягон забони мушаххас аз 

имкон берун аст. 

 Сеюм, нишонаи навї ѓолибан ба аломатњои муайян ё номуайян 

будани воњиди забон, ба дараљаи истеъмол ва захираи фаъол ё ѓайрифаъол 

будани он такя мекунад. Барои њамин, гоњо ба ќатори неологизмњо на 

танњо калимањои ба тозагї пайдошуда, балки вожањои номаълуми кўњна ва 

таърихан мањдудшударо низ дохил мекунанд.  
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 Чорум, эњсоси навии калима дар њолати истеъмоли фаъоли он, ки дар 

ќолаби калимасозии маъмул ва шакли маъноии сермањсул ба вуљуд 

омадааст, зуд аз байн меравад. Масалан, вожањои бозсозї, њавопаймо, 

рўзнома, њафтанома ва монанди инњоро номбар кардан мумкин аст, ки 

имрўз ба вожањои маъмули забонамон табдил ёфтаанд.   

     Гуфтањои боло шањодат бар онанд, ки аломати навї ё тозагї яке аз 

нишонањои неологизмњо мебошад, на нишонаи муайянкунандаи мутлаќи 

он. 

 б. Назарияи психолингвистии неологизмњо. Ин назарияи олимону 

устодони Донишгоњи Твери шањри Твери Русия мебошад. Мувофиќи он 

неологизм чунин калимае шуморида мешавад, ки  он пештар дар нутќи 

фардии соњибони забон дучор наомада бошад. Дар ин љо њам сухан аз 

навигарии субъективї ва фардии неологизм меравад. Соли 1998 аз тарафи 

муњаќќиќони донишгоњи номбурда бо мардуми соњаи кори гуногундошта 

таљрибањо гузаронда шуд, ки дар натиља аз осори адибони садаи XIX 

њамагї шаш «неологизм» пайдо гардид ва аљибаш ин буд, ки ин калимањо 

кайњо ба ќатори архаизмњо дохил шуда буданд [11, 9 – 101].  

в. Назарияи луѓатшиносї. Тарафдорони ин аќида бар онанд, ки 

неологизмбояд дар фарњангњо дарљ нагашта бошад, њамин ки он калима ба 

фарњанг дохил гардид, аллакай неологизм нест. Ин аќидаро донишмандони 

ѓарб, бахусус, забоншиносони Англияву Фаронса дастгирї мекунанд. 

Муњаќќиќони фаронсавї ба луѓатњо нав вожањои маъноиро, ки дар ќолаби 

калимањои кўњна пайдо шудаанд, дохил намуда, бо ин амал гўё хатояшонро 

ислоњ кардаанд. 

 Дар муќобили чунин муйянкунии яктарафаи неологизмњо далелњои 

зеринро овардан мумкин аст: 

 Аввалан, ба ин тариќа муайян намудани калимањои нав ба шарте 

имкон дорад, ки он забон соњиби хат бошад, ва неологизмњои он сабт шуда 
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бошанд. Забонњои бехат, гўё умуман неологизм надоранд, ё дошта бошанд 

њам, муќаррар кардани онњо ѓайри имкон аст. 

 Дигар, сабти калимаи нав дар луѓатњо аз мавќеи луѓатнигории 

кишвар вобастагї дорад.  Агар луѓанигории ягон забон љадидан оѓоз шуда 

бошад, муайян кардани вожањои тозаи он дар байни калимањои мављуда 

хеле мушкил аст. Гузашта аз ин, баъзе калимањои аз ќадим мављуда, ба 

сабаби он ки ба ќонунияти маводи луѓатномаи сохташуда мувофиќат 

намекунанд, мумкин аст аз тарафи луѓатнигорон тасодуфан ё ќасдан сабт 

нагарданд. 

 Дар ин сурат, мављудият ё дарљ нагардидани калима дар луѓат яке аз 

усулњои маќсадноки зоњиршавии неологизмњо њисоб мешавад, аммо на 

њамчун нишона ё аломати асосї ва ягонаи онњо. 

г. Назарияи денотативї – воќеии неологизмњо. Ин назарияи нињоят 

густаришёфтаи забоншиносии рус аст. Тарафдорони ин равия даъво 

доранд, ки неологизм бояд танњо воќеият, мафњуми нав бавуљудомада ва 

нав кашфгардидаро ифода намояд. Ба аќидаи пайравони ин назария 

неологизмњо аз љумлаи чунин «навъи луѓатњоеанд, ки барои тасвир кардани 

ашёи нав ё ифодаи воќеияти тоза ба амаломада сохта шудаанд» [1, 69]. 

 Норасоии ин назария дар он аст, ки дар он омилњои дохилизабонии 

пайдоиши неологизмњо (майли соњибзабон дар ифодаи мутантанї, 

муассирї, фасоњат, монандкунї, номгузорї) ва чунин нуктаеро, ки 

неологизмњо метавонанд воќеият ва мафњумњои гуногунро аз лињози 

навигарї ифода кунанд, ба инобат гирифта нашудааст.  

 Неологизмњое, ки њаќиќатан дар ифодаи ашё ва мафњуми нав пайдо 

шудаанд, дар забони тољикї њам хеле зиёданд. Бозсозї ва Истиќлол 

вожањои нави хеле зиёдеро ба миён оварданд, мисли биржа, ваучер, пудрат, 

спонсор (сарпараст), сањмия, музояда … ва ѓайра: 
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Биржаи мулку моликияти ЉТ 20-уми сентябри соли 2002 аз тариќи 

музояда сањмияњои ба давлат тааллуќдоштаи љамъиятњои сањњомиро ба 

фурўш мегузорад (Љумњурият, 20.08. 2002). 

 Дар баробари њамин калимањои наве низ пайдо гардиданд, ки онњо 

мафњумњои воќеии ќаблан маълумбударо ифода карда, номи умумї 

эътирофшударо низ доштанд: спикер (раиси палатаи намояндагон дар 

давлатдории баъзе кишварњо), бунгоњ (пункт): бунгоњи тиббї, табобатгоњ 

(санатория)…  

 Дар ин назария тањти истилоњи неологизм њамеша ифодаи мафњум ё 

ашёи наву тоза дар назар дошта шудааст, барои њамин њам он танњо як 

ќисми неологизмњои воќеан дар забон мављударо дар бар гирифта 

метавонад. 

ѓ. Назарияи сохтори таркиби овозии неологизмњо. Тарафдорони ин 

назария чунин аќида доранд, ки неологизмњо њатман сохтори овозии аз 

калимањои дигар фарќкунандаро бояд дошта бошанд. Ин воњидњо 

ќолабњои овозии њамоњанг, ба њиссањо људонашаванда дошта, аз рўйи 

миќдор каммањсул ва мањдуд мебошанд. Ба ин ќатор аксар ваќт калимањои 

навпайдошудаи газ (аз хаоси юнонї), кодак (калимаи таќлиди овозї), 

лавсан (ихтисора аз ибораи русии лаборатория высокомолекулярных 

соединений АН) -ро мисол меоранд.  Луѓатшиноси рус Н.З. Котелова чунин 

воњидњоро њамчун мисол барои далели ѓалат будани назарияи мазкур 

истифода кардааст. Ба аќидаи вай онњо хосиятњои људогонаи доираашон 

мањдуди неологизмњоро ифода мекунанд, на аломатњои умумиятдодашудаи 

онњоро. Чунончи, хосиятњои иќтибосї (газ), ихтисора (лавсан) ва таќлиди 

овозї будан (кодак) [4, 19] дар мисолњои зикршуда аз њамин ќабиланд. 

 Тарафдорони ин назарияи хеле мањдуди неологизмњо ба фењристи 

луѓати нав калимањои сермањсули муќаррариро, ки онњо дар асоси 

марфемањои маъмул сохта шуда, ба соњибони забон маълуманд ва дар 
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ваќти зарурї метавонанд дар асоси онњо вожањои нав созанду аз онњо 

истифода баранд, дохил намекунанд.  

 Назарияи сохтори таркиби овозии неологизмњо дар байни 

муњаќќиќон эътирози зиёдеро ба миён овардааст. Мухолифони он аќида 

доранд: Аввал, неологизмњои овардашуда ва ба онњо монанд ба тариќи 

сунъї сохта шудаанд. Ин навъ луѓатњо дар нутќи маъмулї кам вомехўранд 

ва зоњиран ба онњо нависандагони осори тахайюлї (фантастикї) ва онњое, 

ки ба масъалаи луѓати сунъї машѓуланд, сарукор доранд (мас. дрион – 

киштии кайњонии хаёлї, гуолла – як навъ бемории ањолии сайёрањои   

ѓайризаминї).  

 Дуюм, мафњуми неологизм њамчун калимаи шаклан, таркибан ва 

мазмунан мутлаќо нав ба ќонуният ва меъёри забонњо (њамчунин забони 

тољикї) мувофиќат намекунад, зеро аксари калимањои забон сермаъно ва 

серистеъмол буда, њамнишинии густурда ва сохтори хосаи худро доранд ва 

калимаи нав њам бояд ба ин ќонунњо мувофиќ бошад. 

 Сеюм, аксарияти мутлаќи неологизмњои забонро, ба миќдори зиёди 

иќтибосњо нигоњ накарда, калимањои сохта ташкил медињанд, ки ба 

воситаи калимасозии хос – яъне ба воситаи ќолабњои маъмулу 

шинохташудаи забонсохта шудаанд, ки ба сохтани калимаи нодири шаклан 

ва таркибан нав эњтиёљ намемонад. 

 Чањорум, «аз љанбаи назариявї, чунин калима набояд вуљуд дошта 

бошад» [5, 2], зеро дар ташкили онњо танњо морфемањои шаклсози 

грамматикї иштирок мекунанд, реша ва асоси онњо бошанд, аз маъно 

ориянд. Ин навъ калимасозї хоси аксари забонњои оилаи њиндуаврупої 

нест. Аксари муњаќќиќони дунё бар онанд, ки вазифаи номинативии 

калимањои аксари забонњои муосир ба асосноккунии маънои воќеии онњо 

вобаста аст. 

 д. Назарияи таърихиимушаххас. Намояндагони ин назария замон ва 

фазои забонро асоси меъёри мављудияти неологизмњо мешуморанд. 
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Аломати «навї», «навигарї», ки ѓолибан барои муайяан кардани 

неологизмњо њамчун асос интихоб шудааст, бояд аз нуќтаи назари ваќт ва 

фазои забон мушаххас гардад [4, 12]. Ин акида дар муќаррар намудани 

мафњуми неологизм маълумоти даќиќ дода метавонад.  Гап дар сари он аст, 

ки «мафњуми неологизм њодисаи нисбии таърихро ифода мекунад» [2, 91], 

барои ин ки он равшан зоњир гардад, ба он нишондињандањои мушаххас 

лозиманд. Ба ибораи дигар меъёри неологизмњоро дар асоси нишонањои 

мушаххас муќаррар намудан даркор аст. 

Нишондињандаи аввалин аломати замонии дар он ифодашуда буда 

метавонад. Ба неологизмњо калимањое бояд дохил шаванд, ки дар як давраи 

муайяани таърихии забон зуњур ёфта, дар даврањои ќаблї вуљуд надошта 

бошанд. Барои њамин муайяну тањлил кардани онњо аз рўйи њар давраи 

муайяни таърихї мумкин мегардад. Масалан, неологизмњои садаи Х1Х, 

солњои 20-уми асри ХХ, 70-80-уми ќарни ХХ ва ѓайра. 

Омили муайянкунандаи дигари неологизмњо ин фазои забон, яъне 

ќабату доирањои истеъмолии он аст. Вобаста ба ин, нишондињандањои 

навии вожањо аз рўйи љадвали зайл муайян карда мешаванд: 

а) нав барои аксар (њама, баъзе) забонњо; 

б) нав барои забони муайяни миллї; 

в) нав барои забони адабї; 

г) нав барои ќабати мушаххаси забон (системаи истилоњоти муайаян, 

жаргон, лањља ва ба инњо монанд); 

ѓ) нав барои забон ё барои нутќ. 

Омили муайякунандаи сеюм навъњои воњидњои нави забон мебошад.  Он 

ба дараљаи бештар дар муќаррар намудани неологизмњо зарур аст. Калима 

ва ё воњиди фразеологї метавонанд маънои навро соњиб шаванд 

(неологизми маъної), шакли нав гиранд (неологизмњои луѓавї) ё њар 

дуяшро якљоя дар бар гирад, яъне калимаи шаклан нав бо маънои воќеии 

нав далолат кунад. 
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Аз ин нуќтаи назар, неологизмњо (неологизмњо) калима, маъноњо ё 

идиомањоеро номидан мумкин аст, ки дар забони муайян, ќабатњои забон 

ва доираи забон ба вуљуд омадаанд ва дар њамон забон, ќабатњо ва доираи 

он пештар вуљуд надошта будаанд [4, 22]. 

Ин омилњои муайянкунандаро истифода намуда, неологизмњоро дуруст, 

аниќ ва воќеї муќаррар кардан мумкин аст.  Инак, исми бизнес ба забони 

тољикї аввалњои солњои навадум чун неологизм ворид гардид, аммо дар 

забонњои англисию русї дар давраи мазкур ин вожа маъмул буд; гардиш ё 

истгоњ дар забони адабии тољикї калимањои нав набуданд, аммо дар 

забони гуфтугўї неологизманд.  

Ин назарияи неологизмњо аз тарафи аксари забоншиносони дунё ќабул 

гардидааст ва мо њам минбаъд дар ин кори худамон беш аз њама бо он такя 

намуда, неологизмњои забони тољикиро аз рўйи ин меъёри мушаххас тањлил 

мекунем.  

Мувофиќи ин назария ба љумлаи неологизмњо калимањои «аслан наве, 

ки аввалин бор сохта шудаанд ё иќтибос гардидаанд ва калимањое, ки дар 

забон ќаблан њам вуљуд доштанд, аммо ё доираи истеъмоли хеле мањдуд 

(дур аз забони адабї) доштанд, ё дар як давра аз истеъмол баромада аз нав 

барои истифода баргаштаанд ва ё вожањои бо роњи калимасозї аз 

калимањои мављудаи забон дар ќолаби маъмул нав сохта шудаанд» [1, 7] 

дохил мешаванд. 

Дар забоншиносии муосири тољикї масъалаи наввожањо њамчун унсури 

муњим ва мухтори луѓатшиносї то солњои охири асри ХХ зери тањќиќоти 

махсус ќарор нагирифта буд. Дар солњои охир омўзиш ва тадќиќи љиддї 

дар ин соња ба амал пайваст гардида истодааст, аз он љумла, доир ба он як 

монография ва якчанд маќолаи илмї бахшида аст (8). Аз тањлили 

тањкиќоти ба неологизмњо бахшидашудаи забоншиносони тољик ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки муњаќиќони тољик, сарфи назар аз дараљаи тадќиќи 

ин масъала, асосан назарияи таърихии машаххасинеологизмњоро эътироф 
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мекунанд. Махсусан, тањќиќоти солњои охир, ки ба забоншинос М. 

Музофиршоев мансубанд, пурра таҳти аќидањои назарияи номбурда қарор 

доранд. 

I.5. Љамъбаст ва натиљагирии тадќиќот. 

Дар маљмўъ вазифањои дар наќшаи илм гузошташуда њамагї иљро 

гаштанд ва кори тањќиќотї-илмї дар мавзўи тасдиќшуда идома дорад. 

 Дар ин муддат аз рўи мавзўи тадќиќнамуда корњои мушаххасро анљом 

додааст. Аз он љумла доир ба мавзўи тадќиќотии хеш маводњои заруриро 

љамъ намуда, љињати омода намудани рисолаи докторї њаракат 

намудаистодааст.  

ХУЛОСА 

Фаъолияти таълимї, илмї-методї ва тарбиявии Наљмиддинов А.Ф.  

дар давраи њисоботї 2016-2020 хуб ба роњ монда шуд. Дар бахши таълим, 

дар ин давра наќшањоро барзиёд иљро намуда, дар бахши илм ба 

љамъоварї намудани маводњо доир ба фаслњои гуногуни тадќиќотњои 

илмии худ, нашри маќолањо, омода намудани дастурњои таълимї ва 

методї, китобњои дарсї, иштирок дар љорабинињои тарбиявї, илмию сиёсї 

фаъолият намуд. Њамчун натиља, рољеъ ба фаслњои људогонаи мавзўи 

илмии хеш як силсила маќолањои илмї, илмї-методї, монографияњо ва 

китобњои диарсї дар нашрияњои гуногун ба чоп расонид. 
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ФАСЛИ II: Љанбањои лингвофарњангшиносии сайёњї дар забонњои тољикї 

ва англисї 

Дотсент Шозимова Т.Д. Дар Тољикистони соњибистиќлоли мо омўзиш ва 

пањншавии забони англисї маќоми љашмрасе дорад. Барномаи мањсус аз 

чониби Њукумати Љумњурї оид ба такмили омўзиши забони англисї барои 

солњои 2004- 2014 тањия гардида, дертар он то соли 2020 дароз карда шуд. 

Инчунин, таълими забони англисї дар њар давру замон омўзиш ва 

методњои хоси худро дорад. Таълим ва омўзиши забони англисї, низ 

таърихи дуру дароз дорад ва то имрўз марњалањои гуногуни тараќќиётро аз 

сар гузаронидааст. Маќсади асосии омўзиши забони англисї ин ташаккули 

малакањои дониши таљрибавии забон буда, њамљун воситаи робитаи хаттї 

ва шифоњї дар фаълияти шањсї, дар донистани лексикаи зарурї, лексикаи 

истилоњотї мебошад.  

Муњимтари натиљаи илмї-тадќиќотии 

Дар бахши иљроиши наќшаи корњои илмї-тадќиќотї дар соли 2016-2020 

корњои зиёди анљом дода шуданд. Баррасии љанбањои људогонаи наќшаи 

илмї-тадќиќотї дар рафти кори конфронсњо, мизњои мудаввар, семинарњо 

ва баромад дар факултет дар конфронсњои сатњи донишгоњї, љўмњуриявї 

ва байналмилалї алоњида таќвият ёфтаанд. 

Мутобиќи наќшаи корњои илмї-тадќиќотї дар мавзўи «Љанбањои 

лингвофарњангшиносии сайёњї дар забонњои тољикї ва англисї» 

фаъолияти илмиро пеш бурда, тибќи наќшаи тасдиќшуда марњила ба 

марњила омўхтани масоили зеринро ба наќша гирифта Шозимова Т.Д. 

фаъолият намуд. 

II.1. Масоили мубрами омўзиши истилоњоти сайёњї дар забонњои 

тољикї ва англисї. 

 Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон Муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2018-ро соли  

рушди сањёњї ва њунархои мардумї эълон намуд. Дар ин давра дар кишвар 
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як ќатор инфрасохтори соњаи сайёњї ба кор шурўъ намуд. Бояд ќайд кард, 

ки дар радифи рушди соњаи сайёњї дар кишвар терминалогияи соња низ 

рушд меёбад. 

 Истилоњоти сайёњї ба талабот ва имконоти истифодабарандаи фаъол 

хеле алоќаманд буда, аз нуќтаи назари навоварї забонро аз њар љињат 

таќвият медињад. Дар дањсолаи охир иќтибосот ва вожањою терминњои 

гуногуни соњаи сайёњї дар забони адабии тољикї ва англисї хеле рушд ёфт. 

Дар ин марњила мо кўшиш намудем, ки маълумотњои заруриро љамъ 

оварда, масъалаи љойдоштаро тањќиќ намоем. 

 II.2. Љанбањои назариявии омўзиши истилоњоти соњаи сайёњї дар 

забонњои тољикї ва англисї. 

 Забон як системаи мураккабест, ки мувофиқи қоидаҳо ва қонунҳои 

худ амал ва такмил меёбад. Бо вуљуди он ки мо дар асри љаҳонишавї ва 

љомеаи иттилоотї зиндагї мекунем, мушкилоти забони англисї ҳамчун як 

шакли муошират аҳамияти худро гум накардааст. 

 Дар ин марњила як љанбаи таҳлили иќтибосоти забони англисиро 

дар соҳаи сайёҳї баррасї мекунем. Алоќамандии лексика ва фарҳанг дар 

асоси таҳлили азхудкунии забони англисї дар соҳаи сайёҳї, аз намунаҳои 

лексикаи марбут ба соҳаи туризм сурат мегирад. 

 Пеш аз он ки ба таҳлили иќтибосот шурўъ намоем, мо мафҳуми 

асосии иктибосро ба ёд меорем, ки мувофиқи луғати энсиклопедии забонї, 

иќтибос як унсури забони хориљие мебошад, ки дар натиљаи робитаи забон 

аз як забон ба забони дигар мегузарад ва инчунин раванди гузариши 

унсурҳои як забон ба забони дигар навишта шудааст.  

Сабабҳои асосии пайдоиши иктибосњо  дар забони англисї дар соњаи 

саёњї, ба назари мо, зарурати ворид намудани мафҳумҳои нав, инчунин 

рафъи полисемияи истилоҳҳои мављуда мебошанд. 
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 Дар луғати тафсирии “Ларусси хурд” мо таърифи зеринро пайдо 

мекунем: “Англисизм ифода, тавсифи гардиши забони англисї аст, ки аз 

забони англисї сарчашма мегирад” навишта шудааст. 

  Аммо ҳангоми истифодаи ин калима бояд этимологияи онро ба 

назар гирифт, зеро таҳлилшаванда ҳам дорои маънои мањдуд ва ҳам 

коннотивативї буда метавонад. 

II.3.  Омўзиши сохторњои грамматикии истилоњоти соњаи туризм дар 

забонњои тољикї ва англисї. 

 Омўзиши сохторњои грамматикии истилоњоти соњаи туризм дар 

забонњои тољикї ва англисї хеле душвор аст.   

 Калимањои англисї баъзан дар забони фаронсавї истифода 

мешавад, ки онњоро метавон иќтибос ном нагирифт, зеро онњо дар Фаронса 

муддати дароз истифода шуда, дар забони онњо устувор ҳастанд.  

 Зикри ивазкунии расмї аз забони фаронсавї пас аз гирифтани 

иктибосї англисї ба амал меояд: camping-car, motor-home (autocaravane) 

(автохона), package (forfait) (маљмўи молњо ё хидматњо), touropérateur 

(voyagiste, organisateur de voyage) (оператори тур).  

 Аввалин калимаи camping-car бо аломати “англисї” ишора карда 

нашудааст. Дар луғат, ки онро тавассути воридшавии амиқи он ба забони 

фаронсавї шарҳ додан мумкин аст, аммо тавсияи расмии autocaravane  

ҳанўз дар охири тафсири калима пайдо мешавад. Луғати хурди Роберт 

тавсифї аст ва дар он калимаи camping-car дар якљоягї бо синоними худ 

шарњ дода мешавад. 

 Луғати «Ларусси хурд» нишон медиҳад, ки ин калима аз англисї 

сарчашма мегирад ва ба љои ивазкунандаи расмии тавсияшуда ба 

autocaravane  ҳамроҳ аст. Истифодаи исмҳои автомобилї дар луғати 

"Ларусси хурд" бо аломати “англисизм» тавсия дода намешавад. 
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 Пас аз тафсир, тавсияи расмии автокараван ҳамчун синоним нишон 

дода мешавад. Дар луғати  Educational English-Russian "калимаи англисї" 

бастаи вожаҳоро бо ду тавсияи расмии пешниҳодшуда achat groupé, forfait 

мушоњида намудан мумкин аст. 

 Дар луғати хурд Роберт якчанд намудҳои маъмули иктибосот 

мављуданд. Навъи аввал иктибосоти англисиро дар бар мегирад, ки 

ивазкунандаи расмии онҳо танҳо дар охири тафсири калима зикр шудаанд. 

Масалан, magnet як объекти хурди ороишї мебошад, ки ашёро љалб 

мекунад (тавсияи расмї aimantin аст). 

 Равиши дигар шарҳи калимаи фаронсавї бо ҳамроҳии англисизми 

ҳамљоя мебошад: surréservation – ба љойҳои бандкунї (бронкунї), сафарҳо, 

меҳмонхонаҳо, марказњои дилхўшї нисбат дода мешавад, метавон дар 

чунин њолат аз калимаи ивазкугнандаи – surbooking истифода намуд. 

   

  II.4. Тањлили соњторї- семантикии истилоњоти соњаи сайёњї дар забонњои 

тољикї ва англисї. 

  Дар забони англисї тањлили сохторї- семантикии истилоњоти сохаи 

сайёњї нишон медиҳад, ки навъҳои муосири туристї дар соҳаҳои туризм 

фарқкунанда бо эҳтиёљоти гуногуни хидматрасониҳои пешниҳодшуда ва 

ҳавасмандии навоварони сайёҳон мебошанд. 

  Сохтори семантикї дар калима sightseeing бомуваффақият нигоњ 

дошта шудааст, ки вуруди ин калимаро ба забони фаронсавї бо нигоҳ 

доштани пурраи маънояш овардааст.  

 Маънии муосири калима resort, ки аз забони англисї гирифта 

шудааст, аз муодили фаронсавии худ фарқ мекунад, ки он семантикаро 

фавран пас аз пайдо шудани калима дар забони фаронсавї таѓйир дод. 

Луғати Бузурги Оксфорд чунин шарҳҳоро барои калимаҳо пешниҳод 

мекунад resort: station de vacances (маркази курортї), lieu de villégiature 
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(косибї, курорт), centre villégiature (маркази осоишгоњ), station, complexe 

touristique (комплекси туристї).  

 Њамчун мо наметавонем дар бораи ҳамбастагии пурраи ин калима 

бо забони фаронсавї мукоиса кунем, зеро садои англисии он дар нақшаи 

фонетикї нигоҳ дошта шудааст ва дар нутқи хаттї он ҳамеша бо курсив ё 

нохунак қайд карда мешавад. Пол Богаар дар пажўҳиши худ ба хулосае 

омадааст, ки аз оғози асри ХХ шумораи иќтибосњо аз забони англисї ба 

фаронсавї се маротиба зиёд шудааст.  

 Забоншинос Љон Умблай таъкид мекунад, ки забони фаронсавї аз 

як қатор забонҳои дигар на аз рўи шумораи англисизмҳо, балки бо 

муқоисаи он ба забони англисї дар соҳаи лексикология фарқ мекунад. 

 Ҳамин тариқ, мақомоти махсуси давлатии Фаронса пайваста 

гирифтани иктибосњо аз забони англисиро назорат мекунанд ва тафсири 

онҳоро дар луғатҳо бо тавсияҳои расмї, яъне калимаҳои фаронсавї бо 

семантикаи шабеҳ ҳамроҳ мекунанд. 

 

         II.5. Љамъбаст ва натиљагирии тадќиќот 

Дар маљмўъ вазифањои дар наќшаи илм гузошташуда њамагї иљро 

гаштанд ва кори тањќиќотї-илмї дар мавзўи тасдиќшуда идома дорад. 

 Дар ин муддат аз рўи мавзўи тадќиќнамуда корњои мушаххасро анљом 

додааст. Аз он љумла доир ба мавзўи тадќиќотии хеш маводњои заруриро 

љамъ намуда, љињати омода намудани рисолаи докторї њаракат 

намудаистодааст.  

 

Хулоса 

 Истилоҳоти соњаи сайёњї дар  забони англисї ин соҳаи фаъолияти 

як системаи васеи истилоҳот мебошад, ки аксарияти онҳо дар луғатномаҳои 

махсус сабт шудаанд ва бо ихтисоси возеҳи маъно људо карда мешаванд. 
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 Истилоҳоти англисї, ки ба сохтори он ќисмати муайяншавандаи 

субстантивї (нисфи истилоњоти таркибиро ташкилдињанда) дохил мешавад, 

бидуни ихтилофот дар сохтори морфологї-синтаксикї, бо фарқият дар 

сохтори забонҳо ва камии унсурҳои терминологї аз дигар забонњо фарќ 

мекунад.  

 Аммо, ин фарқиятҳои нишондодашуда ба интиқоли арзише, ки аз 

љониби унсурҳои истилоҳии хусусияти интегралї ё дифференсионї ифода 

ёфтаанд, монеъ намешаванд. 

 Ихтилофоти таърихии дар таркиби лексикии истилоҳоти ба 

миёномадае, ки ќайд кардем ва дар тарљума мушоњида намудем, инчунин 

бо анъанаҳои мушаххаси пешбарї дар ҳар яке аз ин забонњо вобастгї 

дорад. 

 Хулоса, интиқоли дурусти маъноии истилоҳҳои андоза, дарозї ва 

вазн на бо шинохти шакли дохилии истилоҳҳои забонҳои омўхташаванда 

алоқамандаст, балки ба интиқоли дурусти маънои категориявї, 

хусусиятҳои ифодакунандаи мафњуми истилоњ, ки тавассути инунсурҳои 

истилоҳї ифода ёфтаанд, метавонанд дар ҳар гуна забон бо воситањои 

гуногуни забонї ифода шаванд. 

 Мухолифати хусусиятҳои категориявї зери таъсири омилҳои 

забоншиносї ба вуљуд меоянд, ки бо сатҳи рушди соҳаи дахлдори илмї 

алоқамандии зич доранд. 
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ФАСЛИ  III: Тањлили семантики структурии хешутаборї дар забони 

шуѓнонї дар муќоиса бо забони англисї 

Ашурмамадова У.М. Дар замони ҳозира Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

марҳалаи рушди устувори худ ворид шудааст. Дар паёми худ Пешвои 

Миллат, Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллї, Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон соли 2019-2021умро соли рушди 

сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва деҳот эълон намудааст. 

Маълум аст, ки рушди туризми байналхалқӣ зарурияти омӯзиши 

забонҳои хориҷиро ба вуҷуд меорад. Ба ғайр аз ин, дар шароити 

ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) замони ҳозира, яъне замоне ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо тамоми дунё бо риштаҳои бешумори иқтисодиву фарҳангӣ, 

сиёсиву иҷтимоӣ ва илмиву техникӣ пайваст гардидааст, донистани 

забонҳои хориҷӣ, алалхусус забони англисӣ аз аҳамияти бениҳоят муҳим 

бархурдор буда, қисми ҷудонашавандаи сиёсати давлат дар соҳаи тайёр 

намудани мутахассисони муосир дар мактабҳои олӣ мебошад. 

Донистани забони модарӣ ва ҳам забонҳои хориҷӣ ба пешрафти 

маънавии ҷавонон ва кишвари соҳибистиқлоли мо мусоидат менамояд ва 

имконияти густариши муносибатҳои дипломатӣ ва робитаҳои фарҳангиву 

иқтисодиро фароҳам меоварад. Аз ин лиҳоз, забондонӣ нишонаи фарҳангу 

хирад ва роҳ кушодан ба уфуқҳои нави илму тамаддуни пешрафта 

мебошад. 

 

МУҲИМТАРИН НАТИҶАИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ 

Дар бахши иҷроиши нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар соли 2016-2020 

корҳои зиёде анҷом дода шудаанд. Баррасии ҷанбаҳои ҷудогонаи нақшаи 

илмӣ-тадқиқотӣ дар рафти кори конфронсҳо, мизҳои мудаввар, семинарҳо 

ва баромад дар факултет дар конфронсҳои сатҳи донишгоҳӣ тақвият 

ёфтанд. 
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 Мутобиқи нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар мавзӯи “Таҳлили 

семантикӣ-структурии хешутаборӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва шуғнонӣ дар 

муқоиса бо забони англисӣ” фаъолияти илмиро пеш бурда, тибқи нақшаи 

тасдиқшуда марҳила ба марҳила омӯхтани масоили зеринро ба нақша 

гирифта фаъолият бурд.  

III.1. Омӯзиши ҷанбаъҳои назариявии хешутаборӣ дар забонҳои 

муқоисашаванда. 

Аҳамияти мавзӯи омӯзиши ҷанбаҳои назариявии хешутаборӣ ин 

омӯзиши нокифояи таҳлили типологии луғати хешутаборӣ ва 

муносибатҳои оилавӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, ки монандии луғавӣ 

ва маъноии ин забонҳоро нишон дода, дар таҳлили мушкилоти амиқи 

насаб саҳм гузошта метавонанд, яъне наздикии пайдоиши забонҳои 

ҳиндуаврупоӣ, дар ин ҳолат, забонҳои англисӣ, тоҷикӣ ва шуғнониро 

нишон медиҳад. Маълум аст, ки истилоҳоти хешутаборӣ асоситарин ва 

қадимтарин қисми луғавии ҳар як забон аст, ки метавонад нишондиҳандаи 

возеҳи наздикии забонҳо бошад. Илова бар ин, ба назари мо, ин вазифаи 

забоншиносӣ метавонад як платформаи хубе барои муколамаи фарҳангии 

байни аудиторияҳои тоҷикӣ-форсӣ ва англисизабон, инчунин байни 

кишварҳое, ки интиқолдиҳандагони ин забонҳо мебошанд, хизмат кунад. 

Ниҳоят, чунин таҳлили луғавии типологӣ метавонад ба омӯзиши амиқи 

забонҳои қадимаи нобудшудаи эронӣ, ба монанди забони Авесто, инчунин 

забонҳои зиндаи эронии шарқӣ, ки дар Тоҷикистони муосир маъмуланд, 

масалан, забонҳои ягнобӣ ва помирӣ мусоидат кунад. Бисёр масъалаҳои 

умумии забоншиносӣ аз ҷониби забоншиносони тоҷику рус, аз қабили 

Ниёзмамадов, Маъсумӣ, Д.Тоҷиев, Д. Карамшоев, Т. Бахтибеков, И. 

Зарубин, Т. А. Писарчик ва дигарон ба таври васеъ мавриди омӯзиш қарор 

гирифтанд, ки олимони маъруф дар масъалаҳои луғат ва лексикология дар 

забоншиносии тоҷик аз наздик ширкат варзидаанд. Олимони машҳур, 
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алалхусус Муҳаммадиев, Б. Камолиддинов ва дигарон дар масъалаҳои 

луғат ва лексикология дар забоншиносии тоҷик аз наздик ширкат 

варзиданд. Дар бораи омӯхтани луғати забони тоҷикӣ бисёр тадқиқотҳо 

дар заминаи омӯзиши худи забони тоҷикӣ ҳал карда шуданд. Баъзе асарҳои 

ҷиддӣ оид ба луғати забонҳои помирӣ, ки ба забони тоҷикӣ марбутанд, ба 

забонҳои шарқии эронӣ нашр шудаанд. 

Луғати соҳавӣ бо истифода аз намунаи забони тоҷикӣ ва луғати лаҳҷаҳои 

тоҷикӣ дар як қатор асарҳои забоншиносони тоҷик баррасӣ шудааст, 

инчунин луғатномаи тибби анъанавии забони шуғнониро Абудулҳамидова 

Парвина ва дигарон омӯхтаанд. Аммо, ба истиснои баъзе асарҳо, омӯзиши 

муқоисавии луғат ё лексикографияи муқоисавӣ дар Тоҷикистон ба қадри 

кофӣ рушд наёфтааст. Ин эҳтимолан аз надонистани забонҳои хориҷӣ аз 

ҷониби насли калонсоли олимони ҷумҳурӣ вобаста аст. Бояд қайд кард, ки 

дар илми забоншиносии тоҷик мавзӯи таҳлили муқоисавии лингвистии 

луғат (истилоҳот)-и хешутабории забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба қадри 

кофӣ омӯхта нашудааст. 

III. 2. Таҳлили семантикии хешутаборӣ дар забонҳои муқоисашаванда. 

Дар айни ҳол, Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсояи форсизабон мероси 

беназири фарҳангӣ доранд. Сухан дар бораи забонҳои зинда ва қадимаи 

эронии шарқӣ, забонҳои яғнобӣ ва помирӣ меравад, ки онҳоро метавон 

"осорхонаи кушод" номид. Истилоҳоти хешовандӣ ба ин маъно арзиши 

махсус пайдо мекунад. Таҳлили луғавии ин забонҳо метавонад дар 

рамзгузории матнҳои қадимаи эронӣ, навиштан ва пораҳои забонҳои ба 

қарибӣ кашфшуда (лавҳаҳои кушонӣ ва ғ.) истифода шавад. Системаи 

хешутаборӣ маҷмӯи истилоҳҳоест, ки барои ифодаи робитаҳо ва 

муносибатҳои хешутаборӣ истифода мешаванд. Истилоҳоти муносибати 

забони шуғнонӣ асосан дар се ҷанба баррасӣ шудааст, яъне аз нуқтаи 

назари 1) шакл ва хусусиятҳои сохтории онҳо, 2) маънои онҳо, 3) 
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хусусиятҳои истифодаи онҳо. Системаи муосири истилоҳоти хешутабории 

забони шуғнонӣ 1) воҳидҳои луғавии ифодакунандаи хешутаборӣ (кровное 

родство), 2) истилоҳоти хешутаборӣ, ки бо хусусиятҳои фаъолияти 

иҷтимоии тоҷикони Помир, бо меъёрҳои муносибатҳои оилавӣ ва издивоҷ 

алоқаманд аст, 3) луғати калимаҳои аз забонҳои давлатҳои ҳамсоя 

(забонҳои ба ҳам наздик, мисол забонҳои форсию тоҷикӣ ва арабӣ) 

гирифташуда дар бой гардонидани луғати хешовандӣ нақши муҳим дорад. 

Дар замони шӯравӣ ва дар айни замон, тағирёбии луғати калимаҳои ба ҳам 

алоқаманд ва истилоҳоти ба ном вуҷуд дорад, ба монанди забонҳои эронии 

шарқии "нонавишта"(шакли хаттӣ вуҷуд надорад), аз ҷумла забонҳои 

яғнобӣ ва шуғнонӣ. 

Худи истилоҳи хешутаборӣ дар забони шуғнонӣ бо ду калимае, ки аз 

забони форсии тоҷикӣ (арабӣ) “qavmiyot” (ralatives) ва  “khekhattabor” 

(clan) гирифта шудааст, ки дар он ҳамсадоҳо азхудкарда шуда, хосияти 

садои хоси забони шуғнонро ба даст овардаанд. Истилоҳоти амаки падарӣ 

«amak» (uncle), холаи падарӣ «ama» (“aunt”, ама - тарафи падар), ки боз 

ҳам решаҳои арабии дур доранд; амак «kholak» (холак, тарафи модар) ва 

хола «khola» (хола - тарафи модар). Масалан, муқоисаи забонҳои шуғнонӣ 

бо яғнобӣ, яъне забони дигари эронии шарқӣ дар Тоҷикистон умумияти 

таърихии ин забонҳоро нишон медиҳад, ки аз тағйироти қисман дар 

фонетикаи як овоз дар ҳар калима иборат аст:  

Англисӣ                              Шуғнонӣ                                   Яғнобӣ  

 

Brother    Virod                       Virot 

Grand daughter                       Nibes                                            Nipes  

Mother’s brother               Kholak                      Kholak 

Grand mother                           Mum                       Mom  
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III.3. Таърихи пайдоиши хешутаборӣ дар забонҳои муқоисашаванда. 

Таҳлили таърихӣ ва муқоисавии луғатҳои хешутаборӣ дар забонҳои 

тоҷикӣ, англисӣ ва шуғнонӣ дар айни замон барои он муҳим аст, ки имрӯз 

илми тоҷик дар ҷустуҷӯи рамзҳои фарҳангӣ, пояҳои этногенези миллати 

тоҷик ва ҳастии он мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин 

вазифаи таъхирнопазири олимонро хотиррасон мекунад. Ҳастии мавҷудот, 

ҳама чизи барои инсон дастрас ва кушода, дар унсури забон ба қадри кофӣ 

ифода ёфтааст. Забонҳои эронии шарқии зинда (воқеан дар қаламрави 

Тоҷикистон амалкунанда ва паҳншуда) арзишмандтарин маълумоти 

таърихиро дар бораи миллат ва халқи тоҷик ҳифз мекунанд ва агар бигӯем, 

ки онҳо рамзи миллӣ ва фарҳангии миллати эронизабони Осиёи Марказиро 

дар шаклҳо ва сатҳи шиддатнокии гуногун доранд, муболиға нахоҳад шуд. 

Аз нигоҳи назариявӣ, усули дарёфти асосҳои забонҳои ҳиндуаврупоӣ, 

ки барои кори мо муфид аст, бори аввал аз ҷониби забоншиноси 

Швейтсария, Фердинанд де Соссюр пешниҳод карда шуд, ки асосҳои 

семиотика ва забоншиносии сохториро гузоштааст. Ҳанӯз дар солҳои 1888-

1889, ӯ фарзияеро дар бораи мавҷудияти забони пеш аз ҳиндуаврупоӣ ба 

миён гузошт. Дар "Ёддоштҳо дар бораи системаи аслии садонокҳо бо 

забонҳои ҳиндуаврупоӣ" (Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les 

langues indo-européennes) Соссюр фарзияе дар бораи мавҷудияти забони 

пешаз ҳиндуаврупоии пешниҳод намуд, ки  забонҳои минбаъдаи 

ҳиндуаврупоӣ ҳамсадоҳои худро гум кардаанд ва нишонаҳои онро ба 

воситаи омӯзиши решаи калима ва пайдарҳамии садонокҳои забони 

ҳиндуаврупоӣ пайдо кардан мумкин аст. Вай инчунин мавҷудияти садоҳои 

алоҳидаро дар забони пеш аз ҳиндуаврупоиро пешниҳод кард, ки аз рӯи 

нишонаҳои боқимонда хислати онҳоро пешгӯӣ кардааст. Ин ғояҳоро соли 
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1927, пас аз вафоти Соссюр, Курилович дар вақти ба тафсири ин унсурҳо ё 

фонемаҳои гумшуда дар забони хеттӣ, қадимтарин забони ҳиндуаврупоӣ 

дар Осиёи Хурд, ки аз он сабтҳои хаттӣ боқӣ монда буданд, таҳия кард.  

Барои таҳлили таърихи пешрафти забон, омӯзиши тамаддуни ориёӣ 

(ҳиндуаврупоӣ) ва забонҳои эронӣ аҳамияти калон доранд. Дар Осиёи 

Марказӣ, аз ҷиҳати забонӣ ва этнографӣ, ин дар фарҳанги тоҷикони 

эронзабон, авлоди бохтариён, суғдиён ва хораземиён, сако-хутанҳо 

таҷассум ёфтааст.  

Забонҳои ҳиндуаврупоӣ (ориёӣ) гурӯҳи забонҳои зеринро дар бар 

мегиранд: забонҳои албанӣ, арманӣ, эронӣ (форсии тоҷикӣ, осетинӣ, 

яғнобӣ, точарӣ, сако-скифӣ, забони пашту, курдӣ, помирӣ, авестоӣ ва ғ.) 

забонҳои славянӣ, балтикӣ, олмонӣ, келтӣ, итолиёвӣ, романӣ, иллирӣ, 

юнонӣ, хеттӣ-лувии, дардӣ, ҳиндуориёӣ, нуристонӣ ва тохорӣ. 

III.4. Хусусиятҳои этимологӣ ва фонетикии муқоисавии вожаҳои падар, 

бародар, писар бо эквиваленти забони англисӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ. 

Д.И.Эдельман дар бораи вобастагии забонҳо аз ҷиҳати алоқамандии 

ирсӣ, дар бораи забони адабӣ ва лаҳҷаҳои он тадқиқот гузаронд. Дар такя 

ба осори Оранский, вай мавҷудияти забони ягонаи форсиро аз асри IX то 

ибтидои асри XVI дар қаламрави васеи Евразия (Эрон, Туркияи Усмонӣ, 

Ҳиндустон, Афғонистон ва Осиёи Марказӣ) исбот кард,  ки бо шароити 

хоси таърихии дар ин давра ташаккулёфта робитаи зич доштанд. 

Таҳлили муқоисавии типологиро метавон дар сатҳои гуногун анҷом 

дод: яъне фонетика ва фонология, дар сатҳи калима, яъне морфология, 

ҷумла, синтаксис ва инчунин сохторҳои суперсинтактикӣ, матн ва 

муколама. Дар асоси назарияи Фердинант де Соссюр ва Бодуэн де Куртенэ 

дар ҷустуҷӯи забони ибтидоӣ ва такя ба забонҳои зинда, таҳлили луғавии 

истилоҳоти хешутабориро нишон медиҳем, ки дар он шумо саволи мавриди 
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муҳокимаи Де Соссюрро пайдо карда метавонед, яъне садонокҳои гумшуда 

дар забони ибтидоии ҳиндуаврупоӣ. Дар ин ҷо, дар асоси муқоисаи 

луғатномаҳои истилоҳоти қабилавӣ, метавон дид, ки чӣ гуна таҳлилҳои 

лексикологӣ ва фонетикӣ бо ҳам вобастагӣ доранд. 

Мисол вожаи шуғнонии “тат” (падар) ба забони тоҷикӣ-форсӣ - 

"падар" ва дар лаҳҷа додо аст ва ҳамчун муродифи ҳамсадо дар забони 

шуғнонӣ дод (дод), Pater- (барои католикҳо - Pater-патер), ба забони 

олмонии қадим - fadar, ва ба забони англисӣ father, ба забони олмонӣ - 

Vater, дар забони рушонӣ ва забони Авесто, - пид, (Pid - ба шуғнӣ - "падари 

арӯс"). Дар фонетика, одатан P (П) ба F (Ф) ё H (Ҳ) мубаддал мешавад, чун 

ҳамсадоҳои гумшуда дар забони ҳеттӣ. Луғати хешовандӣ дар лаҳҷаҳо аз 

забони адабӣ фарқ мекунад, ки ин имкониятҳои ба роҳ мондани робитаи 

генетикии забонҳои эронӣ ва дигар забонҳои ҳиндуаврупоиро нишон 

медиҳад. Тавре ки мебинед, "додо" ё "дада" дар фонетикаи вожаҳои падар 

ва “бобо” ба забонҳои англисӣ ё лотинӣ бештар робита доранд (Dad, daddy 

ба забони англисӣ). Вожаи шуғнонии- “Vrod” (бародар), “Vrut” (вахӣ), дар 

забони тоҷикӣ – “бародар”, инглисӣ – “Brother”. Калимаи Putc (Пуц) - 

писар, Putr (вахӣ), яъне. "Писар"-и тоҷикӣ, Filius-b (Филиуси) kотинӣ, hijo – 

испанӣ, "son" (Анг.), “Sohn” (зон) олмонӣ - Сын (русӣ) ва “Писар” (тоҷикӣ) 

ё Пур (форсӣ) ва Пуц (шуғнонӣ) ҳамон ян маъно доранд. 

III. 5. Ҷамъбаст ва натиҷагирии тадқиқот. 

Донистани забонҳои зид ба рушди забонҳо ва рушди тафаккур халал 

намерасонад, балки баръакс ба рушди ҳамаҷонибаи насли ҷавон, миллати 

тоҷик мусоидат мекунад. Омӯзиши забонҳои ба ҳам наздик метавонад дар 

роҳи ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ хидмат кунанд ва инчунин 

ҳамкориҳои байналмилалиро тақвият диҳанд. 

Дар забони тоҷикӣ ва шуғнонӣ, чун дар дигар забонҳои марбут ба 

эронӣ, роҳҳои гуногуни ташаккули истилоҳоти хешутаборӣ, аз ҷумла 
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истилоҳоти лексико-семантикӣ, ҳосилшуда ва морфологӣ-синтаксисӣ 

мавҷуданд. Дар ҷараёни таҳлил муайян шуд, ки дар забони шуғнонӣ 

ҳангоми ташаккул додани истилоҳоти хешутаборӣ дар якҷоягӣ бо 

истилоҳоти шугнонӣ, имконоти луғавӣ ва маъноии забонҳои дигари 

помирӣ, гуногунмазмунӣ, синонимия, вуруди калимаҳо аз забонҳои 

бостонии эронии қадим (ориёӣ, кушонӣ, бохтарӣ, суғдӣ, хутану-саки ва ғ.), 

Истилоҳоти форсӣ-тоҷикӣ, арабизмҳо, инчунин баъзе туркизмҳо истифода 

мешаванд. Дар давраи муосири ҷаҳонишавӣ забони шуғнонӣ ва инчунин 

забонҳои "нонавиштаи" (забонҳое, ки хат надоранд) дигари эронии шарқӣ 

таҳти таъсири амиқ қарор доранд. Дар баробари ба даст овардани 

падидаҳо ва истилоҳоти нави ифодаи робитаҳо ва робитаҳои инсонӣ, 

забонҳои помирӣ баъзе сифатҳои ибтидоии қадимиро бебозгашт гум 

мекунанд. 

Дар маҷмӯъ вазифаҳои дар нақшаи илмӣ гузошташударо ҳамагӣ иҷро 

намудам ва кори тадқиқотӣ-илмӣ дар мавзӯи тасдиқшуда идома дорад. 

                                   ХУЛОСА 

Фаъолияти таълимӣ, илмӣ-методӣ ва тарбиявии Ашурмамадова У.М. 

дар давраи ҳисоботи 2016-2020 хуб ба роҳ монда шуд. Дар бахши таълимӣ 

дар ин давра нақшаҳоро барзиёд иҷро намуда, дар бахши илм ба ҷаъоварӣ 

намудани маводҳо доир ба фаслҳои гуногуни тадқиқоти илмии худ, нашри 

мақолаҳо, омода намудани дастурамали таълимӣ ва методӣ фаъолият 

намуд. Ҳамчун натиҷа, роҷеъ ба фаслҳои ҷудогонаи мавзӯи илмии хеш як 

силсила мақолаҳои илмӣ, илмӣ-методӣ дар нашрияҳои гуногун ба чоп 

расонидаанд. 
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ФАСЛИ IV: Тањлили муќоисавии истилоњоти соњаи маориф дар забонњои 

англисї ва тољикї 

Абдулхаева М. Х. Дар замони соњибистиќлолии кишвари мањбубамон 

аз тамоми кормандони сохаи маориф яъне аз устодон, олимону 

донишмандон таќозои додани донишњои муосири илмиву техникї дар 

назар гирифта шудааст. Маќсади асоссии мо ин тарбия намудани шогирдон 

дар руњияи ватандўстї мебошад ва мо бояд кушиш ба харљ дињем, то ин ки 

донишњои амиќи забондониро биомўзонем, онњоро барои дар оянда соњиби 

касбу њунар шудан ва ба ватани худ содиќона  хизмат кардан омода сохта, 

тарбия намоем. Барои ба камол расонидани навраси бомаърифату 

соњибњунар ва ворисони сазовори миллат кушиши худро дареѓ намедорем. 

 

Муњимтари натиљаи илмї-тадќиќотї 

  Дар бахши иљроиши наќшаи корњои илмї-тадќиќотї дар соли 2016-

2020 корњои зиёде  анљом дода шуданд. Баррасии љанбањои људогонаи 

наќшаи илмї-тадќиќотї дар рафти корњои конфронсњо, мизњои мудаввар, 

семинарњо ва баромад дар факултет дар конфронсњои сатњи донишгоњї, 

љўмњуриявї ва байналмилалї алоњида тањвият ёфтанд. 

      Мутобиќи наќшаи корњои илмї - тадќиќотї дар мавзўи «Тањлили 

муќоисавии истилоњоти соњаи маориф дар забонњои тољикї ва англисї» 

фаъолияти илмиро пеш бурда, тибќи наќшаи тасдиќшуда, омўхтани 

масоили зеринро марњила ба марњила ба наќша гирифта, фаъолият бурдам. 

 

IV. 1. Масоили мубрами омўзиши љанбаъњои таърихии истилоњоти соњаи 

маориф дар забонњои тољикї ва англисї. 

 Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста дар 
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баромадхояшон ќайд менамоянд , ки њар як љавони тољик њадди аќал бояд 

ду забони хориљиро донад. Ба њамагон маълум аст, ки забон дар 

муносибатњои байналмилалї наќши калон дорад. 

           Донистани истилоњоти соњаи маориф њам бо забони модарии худ ва 

њам забонњои хориљї ба мисли англисї ва русї барои муаррифи кардани 

кишвари худ дар тамоми дунё, ташаккул додани муносибатњо байни 

давлатњо, њукуматњо ва ташкилотњои гуногун зарур мебошад. Натиљадихї 

ва муфидии муносибатњои глобалї алалхусус аз донистани забонњои 

хориљї вобаста мебошад. 

 Забондонист, ки имрўзњо мардуми тољик бо њамаи кишварњои дунё 

робитањои дустї дорад. Ба сафарњо мебароянд. Фарзанди миллати тољик 

кормандони бузурги давлатњои тараќдикардаи дунёанд. Ин албатта, фахри 

давлату миллати тољику Тољикистониён аст. 

           Бењуда намегуянд, ки Забондонї — љањондонист, бузургист, 

сарбаландист, ифтихор аст. Донистани забонњои хориљї миллатро ба 

бузургї, фардро ба воломақомї ва давлатро ба пешравию муваффаќият 

ноил мегардонад. 

        Сарбаланду боифтихор аст, фарде, ки донандаи чандин забон асту њељ 

гоњ дар ягон маврид дар намемонад. 

       Забондонї дар ягон давру замон падидаи номатлуб нахохад буд. Он 

њамеша зарур, поянда ва боиси ифтихори баланд буда, шахси забондон чун 

шамъи равшангараст ва маљлисорои њамаи анљуманњо мебошад. 

 

IV. 2. Тањлили муќоисавию маъноии истилоњоти соњаи маориф дар 

забонњои тољикї ва англисї. 

         Забоншиносон аксар вақт грамматикаро ҳамчун як навъ алгебраи 

худтаъсир тасвир мекунанд. Гӯянда  як 'маъно' -ро ба шаклҳои грамматикӣ 

рамзгузорӣ мекунад, то онҳоро ба шунаванда расонад, ва он бояд 'маъно' -

ро барқарор кунад. Панҷ мавзӯи грамматикиро муфассал дар назар доштан 
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даркор: бандҳои мукаммал, ки метавонанд дар банди асосӣ мавзӯъ ё 

объектро пур кунанд; масъалаи гузаранда ва сабабгор; ҳама гуна пассивҳо; 

мусоидат ба слотҳои мавзӯӣ, ки дар мавзӯи номуайян ҷойгиранд, ва 

муносибати байни сохтҳо, ба монанди - Онҳо роҳ мерафтанд - Oнҳо сайр 

мекарданд.  

         Сохташавии муродифњо ва ё калимањоро дар илми забоншиносї 

аффиксация меноманд. Аффиксация якчанд роњи ифодашавї дорад ва 

маъмултарини онњо истифодабариии пешвандњо, пасвандњо ва бадакњо 

мебошанд. Муродифњои пешванддори забони англисї аксар ваќт 

метавонанд њамчун сифат, феъл ва зарф баромад кунанд. Ё худ аз як њиссаи 

нутќ ба њиссаи нутќи дигар кўчонда шаванд. Масалан пасванди исмсози «-

er/-or» монанди пасванди тољикии «-гор/-гар» аз феъл исм месозанд. 

Масалан калимањои teacher, educator, instructor, trainer њама бо маънои 

омўзгор ё таълимгар ба њам муродиф ба њисоб мераванд. 

          Чунончи аз тањлилњои болої маълум гашт, муродифњои забони 

англисї аз лињози сохт гуногун буда, бо вуљуди ин њамаъногии луѓавии 

худро нигоњ медоранд 

  

IV. 3. Омўзиши хусусиятхои лексикологї ва сохтори морфологии истилоњот 

дар соњаи маориф. 

         Хусусиятҳои луғавӣ ва маъноӣ, инчунин хусусиятҳои забонии истилоҳ, 

қонунҳо ва қоидаҳои таркиби калимаро дар истилоҳот муайян мекунанд. 

Аз ин рӯ, таркиби истилоҳот дар забони адабии муосир бо доираи услуб ва 

усулҳои калимасозӣ маҳдуд намешавад. Дар таркиби истилоҳот баъзе 

вижагиҳо мавҷуданд, ки онро аз усул ва усулҳои таркиби забони адабӣ 

фарқ мекунанд. Такмили ин усулҳо ва усулҳои истилоҳот, истифодаи 

фаъолонаи ихтисорот, намудҳои махсуси илова кардани асосҳо хусусиятҳои 

калимасозии истилоҳот мебошанд.  
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         Техника ва усулҳои гуногуни таълими истилоҳот мавҷуданд. Дар 

забоншиносӣ, дар омӯзиши сарчашмаҳои ташаккули истилоҳот, усулҳо ва 

усулҳои мухталиф ва ба низом даровардани ин луғат истифода бурда 

мешавад. 

       Дар баъзе таҳқиқотњо усулҳои таълими луғат бо намудҳо ва усулҳои 

муайяни ташаккули калима алоқаманданд. Онҳо роҳҳои пур кардани 

луғатро муайян мекунанд: 

       1) лексика-семантикӣ, 

       2) лексика-синтаксис, 

       3) морфологӣ ва синтаксисӣ. 

       Ҳамаи ин усулҳо ба калимасозӣ ва вомгирии калимаҳо баробар 

марбутанд. 

       Бояд тазаккур дод, ки самти иҷтимоию лингвистии намудҳои алоҳидаи 

таснифоти пур кардани фонди луғавӣ дар забоншиносии муосир аҳамияти 

калон дорад ва намудҳои ҳамкории забонҳоро тавсиф мекунад. Тавре ки 

қаблан қайд карда будем, истилоҳот ҳамчун як ҷузъи хоси луғати умумии 

забон бо забони адабӣ аз ҷиҳати ташаккул ва усули рушд шабоҳатҳо 

доранд.  

 

IV.4. Махсусиятхои истилохоти сохаи маориф дар забони точикї. 

 

        Даврони соњибистиќлолї дар кишвар бо сиёсати пайгиронаи 

роњбарияти давлату њукумат хоса Асосгузори сулњу Вањдати миллї, 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 

Рањмон маорифро соњаи афзалиятнок ва калидї унвон намуда, бањри 

бењбуд бахшидани соња талошхои зиёдеро анљом доданд.  

          Истилоњоти соњаи маориф дар забони тољикї барои пешрафти 

муносибатњои дохилї ва беруна наќши калон мебозад. 
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        Илму маориф яке аз самтњои афзалиятноки давлатї буда, пешрафти 

минбаъдаи Тољикистон ба рушди маорифи миллї ва бењдошти вазъи 

таълимї вобаста мебошад. Аз ин хотир, мусоидат кардан ба ислоњоти 

соњаи маориф, инчунин тарбияи кадрњои баландихтисос, соњибмаърифат, 

ба меъёрњои муосир чавобгў ва дорои љањонбинии васеъ аз љумлаи 

вазифањои муњимтарини зиёиён, бахусус, олимону омўзгорон ба шумор 

меравад. 

        Ќайд кардан зарур аст, ки љахонишавии бозори умумии интеллектуалї 

ва мењнат дар назди мутахассисони оянда талабот ва меъёрњои баландро 

муайян мекунад.  

 

IV.5. Љамъбаст ва натиљагирии тадќиќот. 

Истилоњоти соњаи маориф дар забони тољикї барои пешрафти 

муносибатњои дохилї ва беруна наќши калон мебозад. 

        Илму маориф яке аз самтњои афзалиятноки давлатї буда, пешрафти 

минбаъдаи Тољикистон ба рушди маорифи миллї ва бењдошти вазъи 

таълимї вобаста мебошад. Аз ин хотир, мусоидат кардан ба ислоњоти 

соњаи маориф, инчунин тарбияи кадрњои баландихтисос, соњибмаърифат, 

ба меъёрњои муосир чавобгў ва дорои љањонбинии васеъ аз љумлаи 

вазифањои муњимтарини зиёиён, бахусус, олимону омўзгорон ба шумор 

меравад. 

 

                                                     Хулоса 

      Наќшаи панљсолаи кории ман, ки аз назардоштњои гуногун иборат буд 

бомуваффаќият ба анљом расид. Ман дар њамаи чорабинињои љамъиятї ва 

фарњангї иштироки фаъолона доштам ва бо донишљўен оид ба мавзўњои 

гуногуни дипломатї-сиёсї њамкорї кардам. Барои њар панљ сол Силабусњо, 

барномањои корї тартиб додам. Барои њар як нимсола муддати панљ сол 

тестњоро барои донишљуён тартиб додам. Дар конфронсњои илмї, 
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назариявию амалї бо маќолањо баромадњо анљом додам. Ман ба њамаи ин 

муваффаќиятњо нигоњ накарда, азм гирифтаам, ки дар бахши корњои илмї 

тадќиќоти пешравињои зиёди дигареро ба даст дароварам. 

 

Фасли V: Тањлили категорияи исм дар забонњои фаронсавї ва тољикї 

(дар асоси «Духтари оташи» Љ. Икромї) 

Муаллими калон Назарова М.О. Забони фаронсавї дар замони 

муосир мавќеи хосса дошта, ба хусус омўзиши он дар равияи дипломатия, 

фаъолияти иттилоотї ва тањлилї дар муносибатњои байналхалќї, 

минтаќашиносии хориљї ва дар дигар равияњои сиёсї хело мубрам ба 

шумор меравад, зеро баетари терминњои ин соњањо аз забони фаронсавї 

маншаъ гирифтаанд. Дар давоми паљсолаи њисоботї мо сари мавзўи 

“Тањлилї категорияи исм дар забонњои фаронсавї ва тољикї (дар асоси 

“Духтари оташ”-и Љалол Икромї)” корњои илмї бароњ монда, пайваста 

натиљаи тањќиќотњои худро дар конфронсњои байналхалќї, љумњуриявї, 

донишгоњи, мизњои мудаввар ва дигар чорабинињои илмї мавриди баррасї 

ќарор додам.  

Дар паљсолаи њисоботи мо мавзўро дар панљ марњила, яъне: 

V. 1. Омўзиши љанбаъњои назариявии категорияи исм дар забонњои 

фаронсавї ва тољикї 

Дар забоншиносии точикї ва фаронсавї доир ба ифодаи категорияи  

граммматикии шахсу шумора як катор асару корхои илмї ба сомон 

расидаанд, ки хангоми навиштани рисола ба онхо такя намудем.Аќидаи 

аввалин дар мавриди љамъбандии исмњо дар китоби “Сарфу нањви тољикї” 

Ализодаи Самарќандї бо номи “Ќойидаи љамъ” зикр шудааст. “исмњои 

зарўњ аксаран бо “он” ва гоњо бо –“њо” љамъ баста шаванд. Монанди 

одамон, шерон, кирмњо”(30). Забоншинос дар хусуси бо пасвандњои забони 

арабї омадани исмњо низ ќайд кардааст. Баъдан дар ин самт  

забоншиносону шарќшиносони ватанї ва хориљї Ниёхмуњаммадов Б., 
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Њалимов С., Њусейнов Х., Рустамов Ш., Ѓаффоров Р., Молчанова Е. К, 

Љалолов О., Абдуллоева М.,  Сиёев Б., Маъсумї Н ва дигарон дар асару 

маќола баъзе ишорањо намудаанд.  

 

V.2. Категорияњои шахсу шумора дар забонњои муќоисашаванда. 

Дар забоншиносии фаронсавї ва муќоисавї олимон Пешон, Друмиет 

ва ғайраи маълумоти мукаммал додаанд. Њаминро зикр кардан бомаврид 

аст, ки дар хусуси категорияи шумора дар забонњои тољикї ва фаронсавї 

ягон асару маќолае, ки муќоисавї бошад, дастрас нанамудем. 

Мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола шакли љамъбандии  исмњои шахс  

ва роњњои ифодаи онњоро дар забони тољикї ва њам дар забони франсавї  

ба таври  муќоисаи ду забон мавриди баррасї қарор дињем. 

              Бо исмњои шахс омадани пасванди –њо. Пасванди –њо дар асари 

мазкур бо исмњои ифодакунандаи шахси хобимчињо, њамсўњбатњо, 

шербачањо омадаанд. Исми ходимчї имрўз аз истеъмол баромада, ходим дар 

ФТЗТ ба маънои хидматгор, хизматчї, зане, ки дар маъракањо хизмати 

мардумро адо мекунад шарњ ёфтаст(442). Нависанда ин калимаро барои 

нишон додани замони воќеа ба кор бурдааст, вале имрўз дар истеъмол нест. 

Калимаи шербачањо ба љавонони боѓайрат хитобан гуфта мешавад.    

              Муҳаррам Ғарч якраҳагї, бемазагї  ва гарданғафсии Кали 

Қурбонро медонист, бинобар он гап назаду поён фаромад ва сардори 

ходимчиҳоро ба љояш гузошта аз меҳмонҳо узр хост: (233) 

 Le caractére obstiné de Kali- Kourban était connu de tous, et Moujharrama 

comprit qu’il voulait mieux ne pas l’énerver. Elle alla trouver ses hôtes, s’excusa 

et après avoir mis à sa place la plus âgée des servants: (297) 

…ин ишора ба он буд, ки вай маљлиси хилват мехлҳад. ҳамсуҳбатҳо инро 

медонистанд  ва бинобар он кам кам бархоста, рухсат талабида рафтанд. 

(208) 
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       Сela sinifiait qu’il libérait ses hôtes. Ils se levérent l’un après l’autre et se 

retirerrent. (265) 

         Шербачаҳо аз вай хеле қафо монда бошад ҳам, шунида мешуд, ки аз 

таъқиб даст накашидаанд. (158) 

        Il entendit le bruit des grades qui le poursuivaient, et il courut à toute 

allure…(206) 

 

V. 3. Ифодаи муайянї ва номуайянї дар забонњои муќоисашаванда. 

Исмҳои меҳмонҳо, ҳамсуҳбатҳо,  шербачаҳо дар асар   бо пасванди -ҳо 

омадаанд, вале шумораи љамъ дар забони франсавї натанҳо бо пасванди –s, 

балки бо љонишинҳои соҳибї дар шумораи љамъ барои ҳарду љинс ва 

артикили шумораи љамъ дар ҳарду љинс, ба монанди: ses hôtes, des grades 

ифода гардидааст.  Аммо инро бояд қайд кард, ки тарљумон исми 

ҳамсуҳбатҳоро нафањмида нодуруст -ses hôtes тарљума намудааст, маънои 

мењмонњояшро мефањмонад.   Шакли дурусти калимаи њамсўњбатњо чунин 

аст: interloceurs ва ё causeurs. Тарљумаи исми ходимчињо- des servants 

тарљума шудааст, ки маънояш хизматгорњо мебошад ва дар шумораи љамъ  

дар забони тољикї бо пасванди – њо омадааст ва дар забони франсавї 

бошад бо артикили шумораи љамъ номуайяни барои њарду љинс des ва бо 

пасванди –s ифода гардидааст. 

Бойзанҳо тараф ба тараф пул мечаспониданд, дойразанҳо аз ин ҳол ба шавқ 

омада, овози дойраро ба осмон мебардоштанд… (30) 

Les femmes des baïs lui donnaient de l’argent, le musiciennes jouaient avec plus 

d’ardeur, la gaîté battait son plein. (40) 

 

V.4. Тањлили семантикию вазифавии категорияи исм дар забонњои 

муќоисашаванда. 
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Исмњои бойзанҳо ва дойразанҳоро тарљумон дар забони франсавї Les 

femmes des baïs, le musiciennes тарљума намудааст ва   шумораи љамъ  дар 

забони тољкї   бо пасванди –њо ва дар забони франсавї бошад бо артикили 

шумораи љамъи муайяни барои харду љинс les ва бо пасванди  -s ифода 

гардидааст. Бояд инро ќайд намуд, ки   исми бойзанњо дар тарљумаи забони 

франсавї ба таври људо навишта шудаастяк хусусияти забони фаронсавї 

дар он аст, ки  агар исм дар шумораи   љамъ ояд сифат низ дар шумораи 

љамъ меояд ва дар чунин њолат  људо навишта мешавад. Тарљумон исми 

дойразанҳо  бо исми le musiciennes  баргардонидааст, ки ба забони тољикї 

мусиқинавозон мебошад.  

-Инҳоро як муллобача оварда дод, мегўяд, ки шогирдҳо ва ҳамдастии 

Аҳмад Махдуми Дониш механдидаанд ва ба байни бойбаччаҳои қалъарав 

ва дигар муллобачаҳои сустирода паҳн мекарданд. (294) 

C’est un jeune home qui me les a apportés, il m’a dit que les éleves et les amis 

d’Ahmad, surtout les jeunes qui étudient lisent ces journaux et les diffusent. (375) 

 

V.5. Љамъбаст ва натиљагирии тадќиќот, тањти омўзиш ќарор дода, 

хулосањои заруриро баровардем. Бояд ќайд намуд, ки натиљаи њар як 

марњиларо манн кўшиш намудам, ки дар маљалаву журналњои илмї ба чоп 

расонам. 

Исм дорои категорияхои махсуси грамматикї мебошад. Категорияи  

шахсу шумора хам дар забони тољикї ва хам дар забони франсавї мавқеи 

хос дорад. Ба таври мукоиса омўхтани унсурњои луѓавї, грамматикї  дар 

забонњои дунё маъмул аст. 

Исмњои бойзанҳо ва дойразанҳоро тарљумон дар забони франсавї Les 

femmes des baïs, le musiciennes тарљума намудааст ва   шумораи љамъ  дар 
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забони тољкї   бо пасванди –њо ва дар забони франсавї бошад бо артикили 

шумораи љамъи муайяни барои харду љинс les ва бо пасванди  -s ифода 

гардидааст. Бояд инро ќайд намуд, ки   исми бойзанњо дар тарљумаи забони 

франсавї ба таври људо навишта шудаастяк хусусияти забони фаронсавї 

дар он аст, ки  агар исм дар шумораи   љамъ ояд сифат низ дар шумораи 

љамъ меояд ва дар чунин њолат  људо навишта мешавад. Тарљумон исми 

дойразанҳо  бо исми le musiciennes  баргардонидааст, ки ба забони тољикї 

мусиқинавозон мебошад.  

-Инҳоро як муллобача оварда дод, мегўяд, ки шогирдҳо ва ҳамдастии 

Аҳмад Махдуми Дониш механдидаанд ва ба байни бойбаччаҳои қалъарав 

ва дигар муллобачаҳои сустирода паҳн мекарданд. (294) 

C’est un jeune home qui me les a apportés, il m’a dit que les éleves et les amis 

d’Ahmad, surtout les jeunes qui étudient lisent ces journaux et les diffusent. (375) 

     Дар мисоли овардашуда исми  шогирдҳо - les éleves дар шумораи 

љамъ омадааст аммо исми дигари  ҳамдастии дар забони тољикї дар 

шумораи танњо омадааст вале дар забони франсавї бошад дар шумораи 

љамъ ифода гардидааст инчунин тарљумон калимаи муллобачаҳо-ро бо 

таври дигар les jeunes тарљума намудааст, ки  нодурстааст. Дар асл калимаи 

les jeunes љавонон мебошад.  

Ба муйсар нигоҳ кунед қаландарҳо барин… (343) 

Tu n’es pas caiffé, tes cheveux sont langs, tu as l’air d’un derviche! (433) 

 Дар исми иқтибос шуда калимаи қаландарҳо тарљумааш дар забони 

франсавї d’un derviche омадааст, ки инчунин дар забони форсу тољик низ 

исми дарвеш низ истифода мешавад,   тарљумон  исми  мазкурро  дар 

шумораи танњо тарљума намудааст, тарљумаи калимаи қаландарњо -les 

vagabonds. 
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Чунки он кас далер буданд, аз болои ҳунар ва меҳнаташон дағдаға 

мекарданд ва ба ҳеҷ кас сар хам намекарданд. Дар сояи он кас бойҳо ба 

ҳамсояи мо чандон зуроварӣ карда наметавонистанд. (419) 

Et cela parce qu’elle ne carbait jamais la tête devant personne. Les baïs n’ont 

jamais rien pu lui faire! (505) 

Барои ману шумо барин камбағалҳо ин тавр гуфтан нағз не! (420) 

Nous, les pouvres femmes, nous ne devons pas parler аinsi… (506-507) 

Исмњои бойҳо, камбағалҳодар тарљумаи худ дар забони тољикї исми 

шахс буда ва њолати иљтимои инсонро мефањмонад ва  тарљумон исмхои 

мазкурро  Les baïs ва  les pouvres femmes баргардонидааст, ки бо артикили 

муайяни дар шумораи љамъ ва бо пасванди ифода гардидааст аммо дар 

мисоли дуюум исми  камбағалҳо дар шакли les pouvres femmes омадааст, 

маъояш  занони камбаѓал мебошад. 

Хам бой, ҳам косиб ва ҳунармандон, ҳам камбағал ва қашшоқон ҳама ба 

вай эҳтиёҷ доштанд, ҳама ба ў корашон меафтод, ҳама Устоназрӣ 

мегуфтанд… (40) 

Les pauvres et riches, les artistans et les laboureurs, tout le monde avait besoin de 

lui, tout le monde lui demandait son aide, tout le monde l’appelait Ousta, c’est-à-

dire, maître. (54) 

Косиб ва ҳунармандон, ҳам камбағал ва қашшоқон дар тарљумаи забони 

франсавї Les pauvres et riches, les artistans et les laboureurs мебошад агар дар 

забони тољикї шакли љамъи исмњои мазкур бо пасванди –он омада бошад 

вале дар забони франсавї бо артикили шумораи љамъ les  ва бо пасванди –s 

баён гардидааст. Гарчан дар мисоли оварда шуда исмњои косиб ва ё 

камаѓал дар шумораи танњо омадаанд ,вале пасванди чамъандї бо њамаи  

исмњои чида намеоянд ва бо яке омада ба дигаре низ дахл доранд.  дар 
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забони франсавї бошад  њамаи исмњои оварда шуда дар шумораи љамъ 

ифода шудааст. 

Зарар надорад,  шатта хурда –шатта хўрда ин сағираҳо одам мешаванд. 

(291) 

Il ne lui arrivera rien: on lui lera la leçon, on la battra et elle deviendra 

raisonnable! De toute façon, c’est une orpheline sons foyer. (371) 

  Исми сағираҳо дар шумораи љамъи худ бо пасаванди –њо гирифта аст 

дар забони фрнасавї  бошад une orpheline тарљума шудааст, ки дар шакли 

танњо омадааст ва бо артикили номуайянии љинси занона  омадааст. Тарзи 

дурусти шумораи љамъи исми une orpheline – les orphelines мебошад. 

      Аз тањлилу баррасии мисолњо  ба чунин хулосањо омадем: 

1. Дар љамъбандии исмњои шахс дар  забони тољикї њам пасванди-њо ва 

њам бо пасванди –он истифода гардидааст. Бояд инро қайд кард, ки 

дар забони тољикї пасванди –њо  Инчунин дар забони франсавї 

бошад мисолњои зерин бо артикилњои шумораи љамъи муайяни les ва 

номуайяни des, љонишинњои шумораи љамъ ses  ѓайр аз  ин дар забони 

франсавї  пасванди –s омадааст.  

2. Инро бояд қайд намуд, ки дар вақти тарљумаи асар на њамаи исмњои  

дар шумораи љамъ омада дар забони франсавї шумораи љамъро 

гифтааст, балки   дар бисёр холат дар шумораи танњо омадаанд. 

3. Шумораи љамъ бо ёрии пасвандњои љамъбандии -он, њо ифода ёбад, 

дар заони фаронсавї бо ёрии артикли муайяни ва номуайяни ва 

пасванди –s  ифода мегардад.  

Хулоса 
 
 
      Наќшаи панљсолаи кории ман, ки аз назардоштњои гуногун иборат буд 

бомуваффаќият ба анљом расид. Ман дар њамаи чорабинињои љамъиятї ва 
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фарњангї иштироки фаъолона доштам ва бо донишљуен оиди мавзуъњои 

гуногуни дипломатї-сиёсї њамкорї кардам. Барои њар панљ сол Силабусњо, 

барномањои корї тартиб додам. Барои њар як нимсола муддати панљ сол 

тестњоро барои донишљуён тартиб додам. Дар конфронсњои илмї 

назариявию амалї бо маќолањои вобастабуда баромадњоро анљом додам. 

Ман ба њамаи ин муваффаќиятхо нигоњ накарда азм гирифтаам, ки дар 

бахши корњои илмї тадќиќоти пешравињои зиёди дигареро ба даст 

дароварам. 
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ФАСЛИ VI: Иборањои фразеологии идеоматикї дар забонњои муосири 

тољикї ва англисї  

Муаллими калон  Муродов Ф.М. Дар даврони соњибистиќлолии 

Тољикистон барои амалигардонидани њадафњои созандаву бунёдкорона аз 

устодону омўзгорон, олимону донишмандони соњаи илму маъориф талаб 

карда мешавад, ки дорои донишњои муосири илмиву техникї бошанд ва 

донишљўёну толибилмонро ба омўхтани илму дониш ва касбу њунар 

сафарбар намуда, ин ќишри фаъоли љомеаро дар рўњияи баланди 

худшиносї ва худогоњї тарбия намоянд. 

МУЊИМТАРИН НАТИЉАИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ 

     Дар доираи наќшаи корњои илмї-тадќиќотї дар солњои 2016-2020 

корњои зиёд ба анљом дода шуданд. Тањлилу баррасии љамбањои људогонаи 

наќшаи илмї-тадќиќотї дар рафти кори конфронсњо, мизњои мудаввар, 

семинарњо ва баромад дар факултет, дар конфронсњои сатњи донишгоњї, 

умумидонишгоњї ва љумњуриявї алоњида таќвият ёфтанд. 

      Тибќи наќшаи корњои илмї-тадќиќотї дар мавзўи «Иборањои 

фразеологии идиоматикї дар забонњои муосири тољикї ва англисї» 

фаъолияти илмиро пеш бурдам ва мутобиќи наќшаи тасдиќшуда марњила 

ба марњила ба омўзиши мубрамияти мавзўъ фаъолият намудам. 

  VI.1. Омўзиши љамбањои назариявии иборањои фразеологии идиоматикї 

дар забонњои муосири тољикї ва англисї.  

 Воњидњои забон ба таври системанок аз поён ба боло љойгир буда, 

пеш аз њама, натиљаи ташаккул, тањаввул ва рушду такомули таърихии 

забон ба њисоб меравад. Заминаи асосии ташаккули воњидњои маънодор 

пеш аз њама, воњидњои фонетикї – овозњо, зада, њиљо ва оњанг буда, дар 

шакли бевосита ва бавосита дар ташаккули воњидњои маънодор иштирок 

мекунанд. Системанокии вањидњои маънодори забон аз калима шурўъ 

шуда, таркибу, ибора, љумла ва матнро дар бар мегиранд. Ба туфайли 
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калимањо дар заминаи ќолабњои синтаксисї баъзан воњидњое дар забон 

шакл мегиранд, ки зоњиран ба воњидњои синтаксисї монанд бошанд њам, аз 

љињати маъно хусусиятњои маъної омилњои ташаккул ва мавќеи корбаст аз 

онњо ба куллї фарќ мекунанд. Ба ин гурўњ воњидњои људогона ва таърихан 

ташаккул ёфта зарбулмасалу маќол, афоризмњо, панду њикматњо, таркибу 

ибора ва љумлањои рехтаю устувор ва яклухту маљозимаъно ё худ 

фразеологизмњо дохил шуда, њар яке аз ин гурўњњо дорои маъно ва 

аломатњои фарќкунанда буда, дар заминаи ин хусусиятњояшон аз якдигар 

фарќ намуда ба туфайли онњо њамчун воњиди алоњида аз њастии хеш дарак 

медињанд. Дар ин миён фразеологизмњо бо аломатњои хоси яклухтмаъноию 

устувории таркиб заминаи маљозии ташаккули худ дар байни дигар 

воњидњои маънодори забон ва умумияту наздикии худ бо воњидњои лексикї 

– калимањо, мавќеи махсус дошта, бо як ќатор аломатњои барљастаи худ аз 

дигар воњидњои забон ба куллї фарќ мекунанд. Воњидњои фразеологї 

мансуби як халќу миллати ҷудогона ва дорои урфу одат, эътиќод ва русуму 

анъанаи махсус набуда, дар тамоми забонњои дунё ба мушоњида мерасанд. 

Онњо  дар њар як забон масолењи тайёри нутќи дар тўли њазорсолањо 

ташаккулёфта буда, ба урфу одат, эътиќод ва мафкураю ҷањонбинии 

соњибзабонон алоќаи зич, ногусастанї ва бунёдї доранд. Ин аст, ки дар 

забони гузашта ва имрўзаи тоҷикї бо истилоњоти гуногуни муаббирот, 

таъбирот, фразеологизм, ибораи фразеологї, ибораи рехтаю устувор, 

воњиди фразеологї ва дар забони англисї бо истилоњоти phraseology, 

phraseological units, phraseological fusion, phraseological combination, idiom 

ва монанди инњо ном бурда шуда, ба сифати воњидњои махсус ва ҷудогонаи 

забон мавриди омўзиши васеъ ќарор гирифтаанд. Истилоњи нисбатан 

маъмул барои ифодаи мафњуми ин гурўњ воњидњои маънодор дар забон 

истилоњи phraseological unity ё худ воњиди фразеологї ба шумор рафта, 

мундариҷаи онњоро дар худ метавонад инъикос намояд. 
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VI.2. Тањлили сохторию семантикии иборањои  фразеологии идиоматикї 

дар забонњои муосири тољикї ва англисї. 

Идиомањо гуруњи махсуси ВФ ба хисоб рафта аз  њар  љињат хусусият 

ва  табиати онњо  нотакрор  аст.  Идиомањо  пеш  аз  њама  дар  заминаи 

маънои  маљозии  калимањо  ташкил  ёфта  муносибатињои синтаксиси  дар  

байни  љузъњо,  таркибии онњо  умуман дида  намешаванд.  Калимањо  дар  

таркиби  идиомањо  он  вазифаеро иљро  мекунанд, ки  овозњои  нутќ  яъне  

фанемањо дар  калима  дар  шаклгирии маъно  иљро  кардаанд,  яъне  

мустаќилияти  калимањо  дар  таркиби  идиомањо  пурра барњам  хурда  як  

маънои  барои  худ  бегонаро  ба  вуљуд  меоранд  ва  аз  рўи обурангу  

ифоданокї  муасиртарин  ва  љазобу ифоданоктарин  гурўњои  маънои  

воњиндњои  фразеологиро  ташкил  медињанд.  Илова  бар  хусусиятњои  

зикр  шуда  љихати муњими  идиомањо  он аст,  ки  колорити  милли  дошта  

ба монанди  фразеологизмњои ѓайридиоматикї аз  як  забон  ба  забони  

дигар  айнан  тарљума  намешаванд  ва  дар мавриди  тарљумаи  онњо  дар  

забони  дигар  ё  муодили  он ёфта  кор  фармуда  мешаванд  ё  маънои  он  

бо  забони  таљумашаванда  шарњ  дода  мешавад. Ифодањои «the apple of 

smb’s eye-нури чашм» (азиз), «make a mountain out of a molehill- пашшаро 

фил карда нишон додан» (чизеро аз будааш зиёд карда нишон додан), 

«under sb’s nose-дар таги бинии каме» (дар наздикии касе), «old hand-гурги 

борондида» (одами кордида, пухта, пуртаљриба) 

 VI.3. Омўзиши сохтори грамматикии иборањои фразеологии  идеоматикї 

дар забонњои муосири тољикї ва англисї.  

Воњидњои фразеологї ҳамчун унсури рехтаю устувори забон сохтори 

ягона надошта дар колабҳои гуногун тарҳрезї шуда, ба назар мерасанд. 

Онҳо, пеш аз ҳама дар заминаи ќолабҳои муайяни синтаксисӣ дар забонҳои 

мазкур ба вуҷуд омада, дар баробари умумиятҳо аз ҷиҳати сохтор дар 

байни фразеологизмҳои феълии ду забон тафовутҳои зиёд дида мешаванд. 

Ин  тафовутҳо аз шаклҳои ибтидоии онҳо маншаъ гирифта, пеш аз ҳама 
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дар шаклҳои масдарии онҳо ва мавќеи ҷойгиршавии ҷузъҳои номӣ ва феълӣ 

дар доираи фразеологизмҳои феълии ин ду забон ба мушоҳида мерасанд. 

Барои мисол, дар воњидњои фразеологии феълии тоҷикии аз дил гузарондан 

“ба хотир овардан”, ба рўи касе давидан “беэњтиромї кардан”, дар пўст 

наѓунљидан  “бисёр хурсанд шудан” ва англисии  to break somebody’s heart 

(айнан: дили касеро шикастан) “касеро ноумед кардан”, to hate somebody’s 

guts (айнан: шиками касеро бад дидан) “касеро зиёд бад дидан”, to rock the 

boat (айнан: ќаиќро љунбондан) “мушкилот эъљод кардан”, ки њар ду гурўњ 

дар заминаи ду ҷузъ –ҷузъи феълї ва номї ташаккул ёфтаанд, тафовутњои 

сохториро баръало мушоњида кардан мумкин аст. Дар ташаккули 

фразеологизмњои феълї дар забони тоҷикї ҷузъи номї – аз дил, ба рўи 

касе, дар пўст дар аввал омада, ҷузъи феълї – гузарондан, давидан, 

наѓунљидан дар охири фразеологизм мавќеъ мегирад, ки ин ҷойи устувор ва 

доимии онњост. Баръакс, дар воњидњои фразеологии забони англисї ҷузъи 

феълї to break.., to hate..., to rock... дар аввали фразеологизм омада, ҷузъи 

номї дар охир меояд ва ин сохтори онњо њам дар шакли масдарї ва њам дар 

шакли тасрифї  ва ё истеъмолї њифз карда мешавад. 

VI.4. Хусусиятњои услубии иборањои фразеологии                                      

идиоматикї дар забонњои муосири тољикї ва англисї. 

Фразеологияи забонњои тољикї ва англисї аз љињати истеъмол ба 

гурўњњои мухталиф људо мешаванд. Дар баробари воњидњои фразеологии 

умумї, ки дар њама маврид ба кор бурдан мумкин аст, боз ба 

фразеологизмњои хоси китобї ва гуфтугўї људо мешаванд. Ин гурўњњо на 

фаќат бо доираи истеъмол, балки бо ифодашавии тобишњои мухталифи 

њиссию образнокии худ њам фарќ доранд. Хусусияти мусбї ва ё манфї, ки 

дар њар воњиди фразеологї ба тариќи алоњида инъикос меёбанд, вазифањои 

услубии онњоро муайян мекунанд. Ѓайр аз ин ба вазифаи услубии воњидњои 

фразеологї муайян кардани роњу усулњои ифодашавии маъноњои 
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фразеологии онњо низ дохил мешаванд. Муайян намудани усули ифодаи 

маъноњои фразеологї, љињатњои њиссиву образнокї ва гурўњњои гунонгуни 

воњидњои фразеологї аз љињати истеъмол аз вазифањои асосии услубиёти ин 

воситаи забон ба њисоб мераванд. 

VI.5. Љамъбаст ва натиљагирии тадќиќот. 

     Дар маљмуъ вазифањои дар наќшаи илмї гузошташуда иљро 

гардидаанд ва кори тањќиќотии илмї оид ба мавзўи тасдиќшуда идома 

дорад.  Дар ин давра аз рўи мавзўи тасдиќшуда корњои мушаххасро анљом 

додаам. Аз он љумла доир ба мавзљўи тадќиќотии худ маводњо љамъ 

намуда, ба навиштани рисолаи номзадии худ шурўъ намудам.     

Хулоса 
 
      Наќшаи панљсолаи кории ман, ки аз назардоштњои гуногун иборат буд 

бомуваффаќият ба анљом расид. Ман дар њамаи чорабинињои љамъиятї ва 

фарњангї иштироки фаъолона доштам ва бо донишљўен оиди мавзуъњои 

гуногуни дипломатї-сиёсї њамкорї кардам. Барои њар панљ сол Силабусњо, 

барномањои корї тартиб додам. Барои њар як нимсола муддати панљ сол 

тестњоро барои донишљуён тартиб додам. Дар конфронсњои илмї -

назариявї ва амалї бо маќолањои вобаста баромадњо анљом додам. Ман ба 

њамаи ин муваффаќиятхо нигоњ накарда азм гирифтаам, ки дар бахши 

корњои илмї тадќиќоти пешравињои зиёди дигареро ба даст дароварам. 
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Фасли VII: Таълими гуфтори забони англисї дар мактабњои миёна 

         Ассисент Нурзода Мењрафруз Абдулбоќї. Бояд ќайд намуд, ки Нурзода 

М. аз соли 2014 дар кафедраи мазкур ба сифати ассисенти кафедра ба кор 

оѓоз намуд.  Соли 2015  кори татќиќотиашро дар мавзуи: «Таълими 

гуфтори забони англисї дар мактабњои миёна» оѓоз намуда, як ќатор 

маќолањо ва корњоро дар ин самт ба сомон расонид. 

       Дар марњилаи аввали татќиќот ба омўхтани адабиётњои зарурї пеш аз 

њама татќиќотњои илмие, ки дар бахши педагогикаи халќи тољик бахшида 

шудаанд, аз љумла, асарњои олимони тољик Рањимов Б.Р., Лутфуллоев М.Л., 

Афзало Х.С., Ќодиров Ќ.Б., Маљидова Б.А., Арабов И.А. ва дигаронро дар 

давоми соли 2015-2016 тањлил намудааст. Инчунин татќиќотњое, ки дар 

Руссия, Узбекистон, Казокистон ваТуркманистон доир ба педагогикаи 

миллї бахшида шудаанд баррасї намудааст. Доир ба мавзўи татќиќотиаш 

адабиётњои зиёдеро аз назар гузаронида, дар ин марњила маводњои 

лозимиро гирд овардааст. 

          Аз рўи наќшаи тасдиќшудаи кафедра доир ба корњои иллмї- 

татќиќотї Нурзода М. корњои зеринро ба анљом расонидааст: 

1. 28-уми майи соли 2015 имтињони номзадиро аз фанни таърих ва 

фалсафаи илм бо бањои аъло супорид. 

2. 4-уми июни соли 2016 имтињони номзади аз фанни забони хориљї 

(олмонї). 

3. Дар давраи њисоботї доир ба кори илмї- татќиќотиаш дар баробари 

омўхтани адабиётњои илмї, гузаронидани озмоишњо дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе, ноњияи Рудакї, шањри 

Њисор, ноњияи Восеъ ва инчунин дар конфиренсияњои илмии гуногун 

баромад намуда, дар журналњои илмї маколањои худро чоп 

намудааст. 

  

 VII.1.  Таълими њарф ва њиљо дар синфњои ибтидої. 
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Дар ин марњила ў афкори педагогии Мавлоно Абдурањмони Љомиро 

омўхта, хусола намудааст, ки Љомї мисли дигар мутафаккирони гузаштаи 

форсу точик дар  тарбияи фарзанд  маќоми хос дорад. Шоир дар тарбияи 

фарзанд маќоми хонавода, мактаб ва мадрасаро нишон дода, тавсия  

намудааст, ки баъди тарбияи хонавода  кўдак ба  мактаб дохил шавад. 

Мавлоно Абдурањмони Љомї дар радифи ин бисёр масъалањои таълиму 

тарбия, омўхтани илму дониш,  касбу њунар,  маќоми омўзгор, дар љавони 

омўхтани илму амал, зарурияти аз худ кардани дониш дар њаёти инсонро ба 

аъло таљассум намудааст. Дар маснавии «Њафт авранг»  низ таъкид 

шудааст, ки шахс бояд ба тарбияи илмии фарзанд ва дур намондани ў аз 

мактаб талош варзад. Аз љумла, шоир дар «Туњфат-ул-ањрор» ањамияти дар 

њаёти инсон ва дар њалли  масъалањои  душвори зиндагї  зарур будани 

донишро таъкид намудааст.  Бояд тазаккур дод, ки  ин андешањои 

мутафаккир имрўз низ дар педагогикаи умумибашарї,  дар назарияи 

таълим (ќисми дидактика) ба донишљўёни донишгоњњо  ва коллељњои 

омўзгорї таълим дода мешавад. Аз љумла, дар педагогикаи муосир 

мавзўњои «Инноватсияи педагоги (навгонихои педагогї)», «Мотивњои 

(майлу њавас) таълимї», «принсипњо ва ќоидањои таълим», «Барномањои 

педагогї, воситањои таълим», «Ташхиси омўзиш» ва ѓайра ворид   

гардидааст,  ки  вобаста ба талаботи љањони  муосир, пешрафти 

технологияи навини таълим, ба донишљўён омўзонда мешавад.  Истифодаи 

дуруст ва маќсадноки технологияи муосир дар дарс аз тарафи устодон 

сифати таълимро баланд бардошта, аз  тарафи дигар ваќт кам  сарф  шуда,   

натиљаи дилхоњ ба даст меорад.   

VII.2. Таълими фонетика. 

        Моњияти тарбия ва таълими фонетика,  пеш аз њама, аз он иборат аст,  

ки дар партави арзишњои педагогикаи халќї њамгироии наслњоро дар 

заминаи анъанањои гуманистии халќї, ки дар давоми асрњо ташаккул 
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ёфтааст. Аз љумла, анъанањои оилавї  ба он мусоидат менамояд, ки њар як 

шахс овозу њарфи аввалинро дар оила ёд мегирад. Агар њар як фард њар 

ќадар дар оила тарбияи хуб гирад ва оила солим бошад, он аз њар љињат 

суханвариро омўхта, забонаш бе лакнат мегардад. Педагогикаи халќи ба 

табиат  ва инсон алоќаи зич дорад. Барои њамин њам К.Д. Ушинский дар 

педагогикаи халќї ба маќоми тарбияи бобою биби ва дигар аъзоёни 

калони оила, ки таљрибаи бойи зиндагї даранд, бањои баланд додааст.  Дар 

анъанањои халќї меъёр, принсип, муносибат, муносибати байнињамдигарї  

(дутарафа) ва идеал инъикос ёфтаанд, ки дар давоми асрњо  ташаккул ёфта,  

дурру дароз ва фаъолона амал кардани онњоро таъмин намудааст. Анъана 

њамчун ёдгории зењнии коллективї амал карда, яке аз ќисмњои  

људонашавандаи  шўури  ахлоќї мебошад. Дар он аз њама арзишњои 

маънавии этнос, асарњои дањонї ва хаттии эљодиёти халќ санъати бадеї-

дастї инъикос ёфтааст, ки њамаи он барои давраи аввали омўзиши 

фонетика кўмак менамояд.   

VII.3.Таълими грамматикаи забони англисї. 

 Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 

кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон (22.12.2017) таъкид намуданд: «Моро зарур аст, ки боз њам 

зиёдтар зањмат  кашида, ба масъалаи таълиму тарбия афзалияти бештар 

дињем, сатњу  сифати таълимиро  дар њамаи зинањо бењтар кунем, барои 

тањсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда, заминањои модиву 

техникии муассисањои таълимиро тањким бахшем ва самарабахшии 

фаъолияти онњоро таъмин намоем». 

 Аз ин рў омўхтани  таљрибаи пешкадами педагогї барои пайдо 

кардани аќидањои  пешбар низ ёрї  мерасонад. Бояд  зикр намуд, ки ошкор 

намудани нуќсонњо њам дар таълими грамматикаи забони англисї дар 

бартараф намудани  камбудињои  раванди таълиму тарбияи забондонї 
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мадад мерасонад. Омўзиш, љамъбаст ва пањн намудани таљрибаи 

пешќадами педагогї дорои ањамияти илмиву-методї аст, чунки вазифаи 

омўхтани таљрибаи  пешќадами педагогї аз дарёфт намудани роњњо, 

методњо ва равишњои нави  таълимї љињати боло бурдани сатњу сифати 

дониши хонандагон, ташаккулу тафаккури онњо - самаранок истифода 

бурдани навгонињои эљодии омўзгорони пешќадам  дар раванди таълими 

грамматика иборат аст. 

VII.4. Тањлили самаранокии усули анъанавї ва кредитї дар омўзиши 

забони англисї. 

 Дар ин ин марњила ў кўшиш намуд, ки усулњои анъанавї ва 

кредитиро дар омўзиши забони англисї мавриди баррасї ќарор дињад. Дар 

омўзиши забонњои хориљї бояд пеш аз њама тарбияи идиологиро ба роњ 

монд, зеро донишљў дар шароити глобализатсия тавонад аз фарњагу 

тамаддуни худ њимоят намуда, ўро ба олмиён нишон дињад.  

 Дар солњои соњибистиќлолии кишвар Асосгузори сулњу Вањдати 

миллї – Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон  

ба омўзиши забонњои хориљї бахусус русї ва англисї диќќати махсус зоњир 

менамояд. Бояд ќайд намуд, ки устодони забонњои хориљї доимо аз 

методикаи навтарин бархўрдор буда, мутахассисони забондонро тарбия 

намоянд. Имрўзњо Љумњурии Тољикистон узви комилњуќуќи зиёда аз 51 

созмонњои байналхалќию минтаќавї буда, бо зиёда аз 160 давлати љањон 

муносибатњои дипломатиро ба роњ мондааст.  

VII.5.  Љамъбаст ва натиљагирии тадќиќот. 

 Дар раванди таълим наќши педагогикаи халќї (педагогикаи 

миллии тољик) дар тарбияи фикрии насли наврас ва љавонон дар асоси 

анъана, расму одат, аршишњои миллию маънавї ба воситаи  истифодаи 

зарбулмасалу маќолњо, афсонањои халќї, чистон ва достонњои халќї бо 

далелњо  возењ тањлил шуда,  муњимияти мавзўъ инъикос ёфтааст. Чунки дар 

давоми њазорсолањо педагогикаи  халќї дар тарбияи забондонии инсон 
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наќши калидї дошт ва имрўз низ дар шароити љањонишавии тамаддунњо  

боз њам маќому эътибори бештарро соњиб аст. Педагогикаи халќї дар 

таълими забонњои хориљї пеш аз њама ба тарбияи мењнатї, ахлоќї, фикрї, 

зебоипарастї, ватандўстии наврасон ва љавонон диќќати махсус дода 

мешуд.  

 Дар давраи фаъолияти корї дар бахши бозомўзии касбї бори аввал дар 

таърихи 10.10. 2015 то 10.11. 2015  давраи (курси)  пурраи тањсилро дар 

Донишкадаи такмили ихтисоси омўзгорони муассисањои тањсилоти олии 

касбии назди   ДМТаз рўи ихтисоси «Равияи љамъиятї бахши забономўзї» 

-ро гузашт.  Бори дуюм аз 17.12.2018 то 22.01.2019  давраи  пурраи тањсилро 

дар Донишкадаи такмили ихтисоси  омўзгорони муассисањои тањсилоти 

олии касбии назди Донишгоњи миллии Тољикистон  бо ихтисоси 

«Муносибатњои байналмилалї ва дипломатия» аз худ намуд.     

 Аз соли 2017 инљониб дар мањфили илмии донишљўёни кафедраи 

мутолиоти аврупоии факултети муносибатњои байналхалќии  Донишгоњи 

миллии Тољикистон  бо номи «Клуби «Future Diplomat»  бо њайси котиб 

фаъолият дорад. 

                                                      Хулоса 

 Фаъолияти таълимї, илмї- методї ва тарбиявии Нурзода. М.А. 

дар давраи њисоботии 2015-2020  пурра иљро гардид.   Дар бахши таълим 

дар ин давра наќшаи фардиро барзиёд иљро намуда, дар бахши илм бошад 

ба љамъоварии мавод доир ба бобњои  татќиќоти илмии худ нашри 

маќолаю гузоришњо дар конфронсњои илмї - назариявии љумњуриявї 

баромад намуд.   
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ФАЪОЛИЯТИ ЉАМЪИЯТИ ИЛМИИ ДОНИШЉЎЁНИ (ЉИД) ВА  

МАЊФИЛЊОИ ИЛМИИ ИНФИРОДИИ УСТОДОНИ КАФЕДРАИ 

МУТОЛИОТЇ АВРУПОЇ 

 

Дар давоми 5-солаи њисоботи дар назди кафедраи мутолиоти аврупої 

мањфили илмии донишљўён амал намуд, ки дар он устодон, донишљўён ва 

магистрон њар моњ ду маротиба љамъ шуда, нозукињои илми забоншиносї, 

дипломатия, забони англисї, муќоисаи типологии дар забонњои 

гуногунсохт, тарљума ва дигар масъалањои дахлдорро баррасменамуданд. 

Аз соли 2016 то соли 2018 дар назди кафедра Мањфили «Cooperaton 

(Њамкорї)» фаъолият мекард, ки роњбарии онро устодони љавони кафедра 

ба зимма доштанд ва аз соли тањсили 2018 -ум бошад дар назди кафедра 

Мањфили «Friendship (Дўстї)» то имрўз фаъолият дорад. Роњбарии 

мањфилро муаллими калони кафадра Ашурмамедова У. ва ассистенти 

кафедра Нурзода М. ба ўњда доранд. Бояд таъкид кард, ки мањфили 

«Friendship (Дўстї)» дар давоми фаъолияти худ пеш аз њама Оинномаи 

мањфилро муайян намуда, њама сола наќшаи солонаи фаъолияти мањфилро 

омода сохта њамчунин наќшаи мавзўњои илмиро дар давоми фаъолияти хеш 

тарњрезї гардонид. Њамасола роњбарияти мањфил дар рафти љаласаи аввал 

кушиш мекунанд, ки шумораи аъзоёни мањфилро аз њисоби донишљўёни 

ихтисоси муносибатњои байналхалќї, фаъолияти иттилоотї-тањлилї, 

магистрон ва шавќмандони забони англисї пурра намоянд. Аъзоёни 

мањфил дар асоси наќшаи корї аз љониби кафедра ва муовини декан оид ба 

илм тасдиќшуда, дар 5-солаи њисоботї љамъ омада, мавзуъњои муњими 

назария ва амалияи тарљума, наќши забонњои хориљї дар муносибатњои 

байналхалќї, таваљљуњи асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат 

мўњтарам Эмомалї Рањмон ба омўзиши забонњои хориљї дар Љумњурии 

Тољикистон ва дигар пањлўњои илми забоншиносиро мавриди баррасї 

ќарор додаанд. Масоили илмии пешнињодгашта, ки фарогирандаи 
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љанбањои гуногуни забон дар муносибатњои байналхалќии муосир буда дар 

доираи мавзўи тадќиќотњои илмии кафедраи Мутолиоти аврупої 

мебошанд, аз он љумла: «Омўзиши забонњои хориљї пас аз 

соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон» (сентябр), “Љумњурии 

Тољикистон ва ташаббусњои созандаи он дар СММ ва дигар созмонњои 

байналхалќию минтаќавї” (октябр), “Масоили мубрами забоншиносї” 

(ноябр), “Масъалаи муҳољират дар муносибатҳои байналхалқӣ (мушкилоти 

забонї). Муҳољирати меҳнатии шаҳрвандони ЉТ, проблемаҳои асосї ва 

роҳҳои оќилонаи ҳалли онҳо” (декабр), “Масъалаҳои њамкорињои илмї-

фарњангии Осиёи Марказӣ  дар муносибатҳои байналхалқӣ” (феврал), 

“Ҷангҳои иттилоотӣ ва нақши онҳо дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ; 

(Кибертероризм ва таъсири он ба амнияти миллӣ ва минтақавии 

кишварҳо)” (март),  маърузањо вобаста ба Њафтаи илм “Конфронси  илмии 

апрелї”,  ва “Таъсири фаранг ва бархўрди он дар натиљаи њамгирої дар 

кишварҳои аврупої” (моњи май)-ро дар бар мегирад.  
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ХУЛОСА 

Кафедраи мутолиоти аврупої дар тўли паљсолаи њисоботї тавонист, 

ки масъалањои ба наќша гирифташудаи илмиро доир ба самти аввали 

тадќиќ - «Наќши забонњои хориљї дар ташаккул ва тањаввули 

равобити дипломатии байни кишварњо» дар асоси љамъ, омўзиш ва 

тањлили адабиёти таърихї ва муосир, маводњои матбуоти даврї, њуљљатњои 

бойгонї ва адабиёти илмї-тадќиќотї ба анљом расонида, пањлуњои 

гуногуни мавзўро дар осорњои худ инъикос намуда, нуќтањои муњими онро 

дар конфронсњои љумњуриявиву байналхалќї, донишгоњї ва мизњои гирд 

иброз намоянд.  

Омўзиши мавзўъ ва тањлили адабиёти ватаниву хориљї ба 

муњаќќиќон имконият дод, ки дар њафт фасл ва сию панљ марњила, омўзиш, 

тањлил ва хулосабандии худро нисбати масъалањои дар наќша гирифташуда 

иљро намоянд. Дар натиљаи бурдани корњои илмї муњаќќиќон хулосањои 

зеринро бароварданд:  

1. Мавзўи интихобнамудаи корњои илмї-тадќиќотии кафедра њануз 

њам мубрамияти худро гум накардааст ва зарур аст, ки тадќиќот дар доираи 

он дар оянда низ сурат гирад. 

2. Забонњои хориљї дар пешбурди муносибатњои байналхалќї ва дар 

њалли масоили мубрами он дар замони муосир дар сатњи баланди ташаккул 

ќарор дошта, доирањои илмї-назариявии ватаниро, аз он љумла 

мутахассисони риштаи равобити байналмилалї Донишгоњро зарур аст, ки 

ба омўзиши он диќќати махсус дода, доир ба масалањои мубрами 

забоншиносї фаъолияти пайваста дошта бошанд. 

3.  Тадќиќ ва омўзиши забон дар муносибатњои байналхалќї  

масоили мубрами замони муосир буда, натанњо хислати академиву илмї 

балки амалиро бештар дорост. Аз ин сабаб зарур аст, ки маслањои мубрами 

забониро дар раванди тарљума дар муносибатњои байналхалќї бо 
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назардошти нуќтаи назари олимони ватанї зери тадќиќ ќарор дињанд. Аз 

тарафи муњаќиќон зарур аст, ки тадќиќотњои худро бо дарназардошти 

характери амалї доштанашон дар курсњои махсус истифода намоянд.   

4. Бо таѓйир ёфтани вазъи иттилоотии љањон, рушди илмў техника, 

чолишњои љањони муосир, бархўрди тамаддунњо ва дигар омилњои 

таъсиррасон ба забон,  забони англисї низ дар ќатори дигар забонњо ба 

пайдо намудани терминњо ва вожањои нав рў ба рў мешавад. Аз ин лињоз 

устодони соњаро зарур меояд, ки доимо дар фикри усулњои љадиди таълим 

бошанд. 

5. Осиёи Марказї пас аз фурупошии Иттињоди Шўравї рўз ба рўз 

мавќеи хешро дар чањорчўби манофеи геополитикии кишварњои 

абарќудрат мустањкамтар карда истодааст. Агар дар аввал њифз ва ё 

воридшавї ба минтаќа њамчун њадафи асосї ба њисоб равад, имрўз масоили 

таъмини суботи минтаќавї ба масоили муњимтарин табдил ёфтааст. Зеро 

дар низоми ташаккулёбандаи муносибатњои байналхалќї минтаќа љойи 

махсусро соњиб гашта њар як воќеа дар он таъсир ба тамоми раванди 

сиёсати љањониро дорад. Аз ин рў омўзишу пажуњиши забонњои хориљї 

барои таќвияти њамкорињои дуљониба ва бисёрљонибаи фарњангї дар 

тамоми манотиќи Осиёи Марказї маќоми хосса пайдо намудааст. 

Аз тарафи устодони кафедра, масъули иљроиши наќаи корњои илмї-

тадќиќотї дар ин марњила як ќатор корњои дигари илмї низ ба анљом 

расонида шуданд, ки онњо асосан марбут ба масъалањои иштирок ва 

баромад кардан дар конференсияњои илмии донишгоњї, љумњуриявї ва 

байналмиллалї, семинарњои байналхалќї, мизњои мудаввар баромадњо 

намуданд.  

Кафедраи мутолиоти аврупої дар давраии њисоботї шумораи зиёди 

чорабинињои илмї, аз он љумла конференсияњо (умумидонишгоњи, 

љумњуриявї ва байналхалќї), мизњои мудаввар, семинарњои илмї ва 

ѓайрањоро бо фарогирии доираи васеи мавзўњои мубрами забоншиносї, 
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њамкорињои адабию фарњангї ва омўзиши забонњои хориљї дар шароити 

муосир доир намудааст. Шарњи мухтасари онњо аз соли 2016 инљониб 

чунин пешнињод мегардад: 

 21 майи соли 2016 конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии дар 

мавзўи “Забонњои хориљї дар љањони муосир” баргузор гардид, ки дар 

кори конференсия муовини ректор оид ба илм Сафармамадов С.М., декани 

факултети муносибатњои байналхалќї Самиев Х.Д., мудири кафедраи 

мутолиоти аврупої дотсент Наљмиддинов А.Ф., устодон аз ДДЗТ ба номи 

С. Улуѓзода дотсент Наврасов А.Б., дотсент Гадоев К.Х., ва инчунин 

устодони кафедрањои забонњои хориљии ДМТ дотсент Абдулфайзов С., 

мудири кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ дотсент 

Наврўзшоев Б., мудири кафедраи умумидонишгоњии забони англисї 

дотсент Исмоилзода Э. ширкат намуда, маърўзањои худро вобаста ба 

пањлуњои гуногуни омўзишу пажуњиши забонњои хориљї ироа намуданд. 

 Бояд ќайд кард, ки дар рафти конференсия масоили зерин мавриди 

баррасї ќарор гирифт:  

- мубрамияти омўзиши забонњои хориљї дар шароити муосир; 

- мавќеи забонњои хориљї дар тањкими муносибатњои дуљониба ва 

бисёрљонибаи фарњангии байни кишварњо; 

- наќши забонњои хориљї дар раванди љањонишавии тањсилот; 

- усулњои муосири таълими забонњои хориљї дар љањони муосир; 

- махсусиятњои тарљумаи синхронї ва хаттии њуљљатњои дипломатию 

байналхалќї; 

 Њамчунин дар кори конференсия устодони љавони кафедраи 

мутолиоти аврупої, магистрону донишљўён иштирок намуда фикру 

андешањои худро нисбати мавзўњои љойдошта иброз намуданд. 

25 феврали 2017 бо ташаббуси кафедраи мутолиоти аврупої дар ДМТ 

конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии дар мавзўи “Усулњои 

инноватсионї ва роњњои модернизатсияи раванди таълим дар омўзиши 
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забонњои хориљї дар шароити навин” баргузор гардид. Дар кори 

конференсия муовини ректор оид ба илм Сафармамадов С.М., Сардори 

раёсати ахбороти илмии ДМТ Абдуллозода Р., декани факултети 

муносибатњои байналхалќї Самиев Х.Д., мудири кафедраи мутолиоти 

аврупої дотсент Наљмиддинов А.Ф., устодон аз ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода, 

устодон аз ДДОТ ба номи С. Айнї ва инчунин устодони кафедрањои 

забонњои хориљии ДМТ дотсент Абдулфайзов С., мудири кафедраи забони 

англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ дотсент Наврўзшоев Б., мудири 

кафедраи умумидонишгоњии забони англисї дотсент Исмоилзода Э., 

мудири кафедраи забонњои хориљии факултети Осиё ва Аврупо дотсент 

Талабов Т.С., ањли устодони кафедраи мутолиоти аврупої ширкат намуда, 

маърўзањои худро вобаста ба пањлуњои гуногуни таълими забонњои хориљї 

ироа намуданд. 

Дар кори конференсия масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор 

гирфт: 

-   усулњои муосири таълими забонњои хориљї дар мактабњои миёна ва олии 

Љумњурии Тољикистон; 

-  бартарї ва норасоии низоми кредитии тањсилот; 

- низоми холгузории паљбала ва садбала дар рафти натиљагирии дониши 

донишљўён; 

-  истифодаи технологияи муосир дар равандаи дарсњои забони хориљї; 

-  таљрибаи журнали электронї ва шабакаи ягонаи холгузории ДМТ дар 

низоми кредитии тањсилот;  

 Њамчунин дар кори конференсия доираи васеи устодони љавон, 

аспирантон, магистрон ва донишљўён љалб шуда, дар рафти саволуљавоб ва 

музокирот фаъолона ширкат намуданд. 

 15 декабри соли 2018 бо ташаббуси кафедраи мутолиоти аврупої дар 

ДМТ конференсияи донишгоњї илмї-назариявии дар мавзўи “Наќши 

забонњои хориљї дар рушди дипоматияи мосир” баргузор гардид. Бояд 



 

71 

 

ќайд кард, ки дар кори конференсия муовини ректор оид ба илм 

Сафармамадов С.М., Сардори раёсати ахбороти илмии ДМТ Абдуллозода 

Р., декани факултети муносибатњои байналхалќї Самиев Х.Д., мудири 

кафедраи мутолиоти аврупої дотсент Наљмиддинов А.Ф., устодон аз ДДЗТ 

ба номи С. Улуѓзода, устодон аз ДДОТ ба номи С. Айнї ва инчунин 

устодони кафедрањои забонњои хориљии ДМТ дотсент Абдулфайзов С., 

мудири кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ дотсент 

Наврўзшоев Б., мудири кафедраи умумидонишгоњии забони англисї 

дотсент Исмоилзода Э., мудири кафедраи забонњои хориљии факултети 

Осиё ва Аврупо дотсент Талабов Т.С. ва ањли устодони кафедраи 

мутолиоти аврупої ширкат намуда, маърўзањои худро вобаста ба пањлуњои 

гуногуни наќши забонњои хориљї дар рушди дпломатияи муосир ироа 

намуданд. 

Дар кори конференсия масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор 

гирфт: 

-   омўзиши забонњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон; 

-  забони англисї яке аз забонњои расмии созмонњои бонуфузи 

байналхалќию, минтаќавї; 

- наќши забони англисї дар њалли масоили байналмиллалї ва суњбатњои 

дипломатї; 

-  услуби муоширати дипломатии забони англисї; 

-  махсусиятњои фонетикї, граматикї, лексикї ва услубии дар таълими 

забони англисї;  

 Њамчунин дар кори конференсия доираи васеи устодони љавон, 

аспирантон, магистрон ва донишљўён љалб шуда, дар рафти саволуљавоб ва 

музокирот фаъолона ширкат намуданд. 

 Рўзњои 4-5-уми апрели соли 2019 бо ташаббуси кафедраи мутолиоти 

аврупої дар ДМТ конференсияи байналмилалии илмї-назариявии дар 

мавзўи “Introdusing transdiciplinary European studies in Tajikistan (TACES)” 
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баргузор гардид. Бояд ќайд кард, ки дар кори конференсия муовини Вазири 

Маориф ва илми Љумњурии Тољикистон муњтарам Мирбобоев, Ректори 

ДМТ муњтарам Имомзода М. С. муовини ректор оид ба илм Сафармамадов 

С.М., Сардори раёсати ахбороти илмии ДМТ Абдуллозода Р., декани 

факултети муносибатњои байналхалќї Самиев Х.Д., мудири кафедраи 

мутолиоти аврупої дотсент Наљмиддинов А.Ф., устодон аз Донишгоњи 

Славиянии Русия ва Тољикистон, Донишгоњи давлатии Данѓара, 

Донишгоњи давлатии Хоруѓ, Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 

Тољикистон, Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Солнсон Маргус 

намояндаи њайати Иттињоди Аврупо дар Тољикистон,  Олга Богданова аз 

Донишгоњи Тартуи Эстония, Кристиян Њерм аз Донишгоњи Дрездени 

Олмон  ва ањли устодони кафедраи мутолиоти аврупої ширкат намуда, 

маърўзањои худро вобаста ба пањлуњои гуногуни муќаддимаи њамгироии 

байнифаннии мутолиоти Аврупо дар Тољикистон дар љањорчўбаи барномаи 

(TACES) ироа намуданд. 

 Бояд ќайд намуд, ки дар рафти конференсия масъалањои зерин 

мавриди баррасї ќарор гирифт: 

- Њамкорињо дар соњаи мориф байни Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди 

Аврупо дар љањорчўбаи барномаи (TACES); 

- Барномаи TACES замина барои таъсиси њамкорињо байни донишгоњњои 

олии Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди Аврупо; 

- забонњои хориљи дар барномаи омўзишии TACES; 

- лоињаи TACES: дастовардњо ва комёбињо; 

- табодули устодон ва табодули усулњои таълим дар љањорчўбаи лоињаи 

TACES; ва дигар мавзўњои љолибу мубрам. 

 Инчунин дар кори конференси магистроне, ки дар чањорчўбаи ин 

лоиња тањсил менамуданд, фаъолона ширкат намуда, маърўзањои худро 

ироа намуданд. Зикр кардан љоиз аст, ки конференсияи мазкур аз чанд 

бахш иборат буда, дар толори мутолиоти аврупоии факултети 
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муносибатњои байналхалќї, дар толори бинои асосии ДМТ ва дар 

Донишгоњи Славиянии Русия ва Тољикистон баргузор гардида, доираи 

васеи муњаќќиќон, магистрон ва донишљўёнро фаро гирифт. 

 8 ноябри соли 2019 бо ибтикори кафедраи мутолиоти аврупої 

конференсияи умумидонишгоњии илмї-амалї дар мавзўи “Забон ва наќши 

он дар дипломатия” баргузор гардид. Бояд ќайд кард, ки дар кори 

конференсия муовини ректор оид ба илм Сафармамадов С.М., Сардори 

раёсати ахбороти илмии ДМТ Абдуллозода Р., декани факултети 

муносибатњои байналхалќї Самиев Х.Д., мудири кафедраи мутолиоти 

аврупої дотсент Наљмиддинов А.Ф., устодон аз ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода 

дотсент Гадоев К.Х., дотсент Наврасов А.Б., дотсент Мусаямов З., устодон 

аз ДДОТ ба номи С. Айнї ва инчунин устодони кафедрањои забонњои 

хориљии ДМТ дотсент Абдулфайзов С., мудири кафедраи забони англисї 

ва типологияи муќоисавии ДМТ дотсент Наврўзшоев Б., мудири кафедраи 

умумидонишгоњии забони англисї дотсент Исмоилзода Э., мудири 

кафедраи забонњои хориљии факултети Осиё ва Аврупо дотсент Талабов 

Т.С. ва ањли устодони кафедраи мутолиоти аврупої ширкат намуда, 

маърўзањои худро вобаста ба пањлуњои гуногуни забонњои хориљї ва 

алоќаи онњо бо дпломатияи муосир ироа намуданд. 

Дар кори конференсия масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор 

гирфт: 

-   омўзиши забонњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон аз нигоњи 

мутахассисони соња; 

-  забони англисї яке аз забонњоибайналхлќї ва забони расмии созмонњои 

бонуфузи байналхалќию, минтаќавї; 

- наќши забони англисї дар њалли масоили байналмиллалї;  

- мавќеи забони англисї дар тањкими муносибатњои фарњангии Љумњурии 

Тољикистон ва Иттињоди Аврупо; 

-  услуби муоширати дипломатии забони англисї; 
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-  махсусиятњои гуногуни забонњои хориљї дар раванди тарљума ва дар 

таълими он;  

 Њамчунин дар кори конференсия доираи васеи устодони љавон, 

аспирантон, магистрон ва донишљўён љалб шуда, дар рафти саволуљавоб ва 

музокирот фаъолона ширкат намуданд. 

 2-юми апрели соли 2020 бо ибтикори кафедраи мутолиоти аврупої 

мизи гирди умумидонишгоњии илмї-амалї дар мавзўи “Наќши забони 

англисї дар раванди љањонишавии низоми тањсилот дар Тољикистон” 

баргузор гардид. Бояд ќайд кард, ки дар кори конференсия Сардори 

раёсати ахбороти илмии ДМТ, Абдуллозода Р., декани факултети 

муносибатњои байналхалќї Самиев Х.Д., мудири кафедраи мутолиоти 

аврупої дотсент Наљмиддинов А.Ф., устодон аз ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода 

дотсент Гадоев К.Х. ва инчунин устодони кафедрањои забонњои хориљии 

ДМТ дотсент Абдулфайзов С., мудири кафедраи забони англисї ва 

типологияи муќоисавии ДМТ дотсент Наврўзшоев Б., мудири кафедраи 

умумидонишгоњии забони англисї дотсент Исмоилзода Э., мудири 

кафедраи забонњои хориљии факултети Осиё ва Аврупо дотсент Талабов 

Т.С. ва ањли устодони кафедраи мутолиоти аврупої ширкат намуда, 

маърўзањои худро вобаста ба пањлуњои гуногуни наќши забони англисї дар 

раванди љањонишавии низоми тањсилот дар Тољикистон, ироа намуданд. 

Дар кори конференсия масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор 

гирфт: 

-   омўзиши забонњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон; 

-  бартарї ва норасоињои низоми кредитии тањсилот; 

- наќши забони англисї дар истифодаи технологияи муосири компютери ва 

коммуникатсионї;  

- мавќеи забони англисї дар тањкими муносибатњои фарњангии Љумњурии 

Тољикистон ва Иттињоди Аврупо; 

-  услуби муоширати дипломатии забони англисї; 
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-  махсусиятњои гуногуни забонњои хориљї дар раванди тарљума ва дар 

таълими он;  

- љањонишавии низоми тањсилот: њолат ва дурнамо; 

 Њамчунин дар кори конференсия доираи васеи устодони љавон, 

аспирантон, магистрон ва донишљўён љалб шуда, дар рафти саволуљавоб ва 

музокирот фаъолона ширкат намуданд. 
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ДАСТОВАРДЊОИ УСТОДОНИ КАФЕДРА 

(чопи маводњо, иштирок дар чорабинињои илмї, такмили ихтисос ва ѓ.): 

ДАР СОЛЊОИ 2016-2020 

Китобњои дарсї, монографияњо, воситањои таълимї 

1.  Абдулњаева М.Х. “The valuable book” –  Душанбе -2016. 60с.  

2. Шозимова Т.Д.  Фарҳанги дипломатии англисї-тољикї.   – Душанбе - 

2017. – 200с. 

3. Ашурмамедова У. “Фонетикаи забони англисї” Душанбе – 2020 

4. Наљмиддинов А.Ф. «English for Diplomats». –Душанбе, «Ашуриён ». – 

2017 . - 364 с.  

5. Наљмиддинов А.Ф. «Особенности образования новых слов в английском 

и таджикском языках»,  Монография. - Душанбе, «Ашуриён». – 2017 . - 

164с.   

6. Шозимова Т.Д., «Мера, длина и вес в разноструктурных языках», 

Монография. - Душанбе, «Ирфон». – 2017 . - 182с.   

 

Маќолањои илмї, публитсистї, фишурдањо 

 

1. Абдулњаева М.Х. конфронсияи љумњуриявии илмї-назариявї њайати 

устудону кормандони ДМТ, дар мавзўи “ Роль  и функции базового 

образования в системе образовании” , Душанбе,2016. 

2. Абдулњаева М.Х. “О передаче английской  образовательной 

терминологии на таджикский язык”ПаёмДМТ №4/1, 2016. Душанбе 

“Сино”, 2016. 

3. Абдулњаева М.Х.  конфронсияи љумњуриявии илмї-назариявї њайати 

устудону кормандони ДМТ, бахшида ба “20 сологии Рўзи вањдати миллї ва 
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Соли љавонон”, дар мавзўи “ Усулхои омузиш ва тарзхои тарчумаи 

матнхои матбуоти даврї дар забонхои точикї ва англисї”. Душанбе, 2017. 

4. Абдулњаева М.Х. «Баъзе кайдхои грамматикї доир ба тарчума дар 

мавзуъхои сиёсї ва дипломатї», «Паём ДМТ» № 4/3, 2017.: 

5. Абдулњаева М.Х. «Грамматическая многофункциональность служебного 

глагола «make» в современном английском языке» «Паём ДМТ» №4/3, 2017 

6. Абдулњаева М.Х.  Мизи гирди умумидонишгоњии илмї-амалї дар мавзўи 

“Мукоисаи истилохоти сохаи маориф дар забонхои англисї ва точикї”. 

Душанбе, 2018. 

7. Абдулњаева М.Х.  Конфронсияи илмї-амалии донишгоњњ дар мавзўи “ 

Наќши забонњои хориїї дар рушди дипломатияи муосир” дар мавзўи 

“Усулхои муосири таълимии забони англиси”. Душанбе, 20019. 

8. Абдулњаева М.Х.  Конфронсияи умумидонишгоњии илмию амалї дар 

мавзўи “Накши забонњои хориљї дар рушди дипломатияи муосир”, дар 

мавзўи “ Терминология ва усулхои таълим”. Душанбе, 2019. 

9. Абдулњаева М.Х. Мизи гирди умумидонишгоњии илмї-амалї дар мавзўи 

“Роль и функции терминов и терминологии в коммуникативных 

процессах”. Душанбе, 2020. 

10.  Ашурмамедова У. конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳ  дар мавзӯи 

“Истифодаи бозиҳои интерактивӣ дар дарси забони англисӣ”, 25 апрели 

соли 2016. Душанбе. 

11. Ашурмамедова У. конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳ (факултети 

Муносибатҳои байналхалқӣ) аз рӯи мавзӯи “Сравнительное изучение 

терминологии родства в английском, таджикском и памирских языках”, 24 

апрели соли 2017, ш. Душанбе.  

12. Ашурмамедова У. конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳ аз рӯи мавзӯи 

“Ибораҳои сермаънои хешутаборӣ дар забонҳои тоҷикӣ, шуғнонӣ ва 

англисӣ”, 25 апрели соли 2018, ш. Душанбе. 
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13. Ашурмамедова У. мизи мудаввар дар факултети донишгоҳ, аз рӯи 

мавзӯи “Муқоисаи сифати феълӣ (Particple 1, - Particple 2) дар забони 

тоҷикӣ ва англисӣ”, моҳи ноябри соли 2018, ш. Душанбе. 

14. Ашурмамедова У. конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳ аз рӯи мавзӯи 

“Ибораҳои хешутаборӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” 25 апрели соли 

2019, ш. Душанбе. 

15. Ашурмамедова У. мизи мудаввар аз рӯи мавзӯи “Шакли фоил ва 

мафъули феъл дар забони англисӣ”, 4. ноябри соли 2019, ш. Душанбе. 

16. Ашурмамедова У. маърўза дар семинар оид ба мавзӯи “Усулҳои нави 

таълимӣ барои баланд бардоштани савияи дониш ва малакаҳо”, соли 2018, 

ш. Душанбе. 

17. Ашурмамедова У. маърўза дар семинар оид ба мавзӯи “Истифодаи 

усулҳои интерактивӣ дар таълими забони англисӣ”, ки аз тарафи 

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ ташкил карда шуд, соли 2019, ш. Душанбе. 

18. Ашурмамедова У. мақолаи илмӣ дар мавзӯи: “Этимологический и 

фонетический аспект сравнительного типологического анализа 

лексического ряда падар-писар-бародар  с английскими эквивалентами и с 

другими родственными языками”. Вестник ТНУ, стр. 140-144. Душанбе, 

2016. 

19. Ашурмамедова У. мақолаи илмӣ дар мавзӯи: “Нана (Мать) – Кушанское 

Женское Божество. Сравнительное изучение особенностей терминов родсва 

в шугнанском, таджикском и английском языках”. Вестник ТНУ. Стр. 144-

149. Душанбе, 2017. 

20. Ашурмамедова У. мақолаи илмӣ дар мавзӯи: “К гипотезе Соссюра о 

Праязыке: Историко-сравнительный анализ лексики кровного родства”. 

Вестник ТНУ №6, стр. 30-37, Душанбе, 2018. 

21. Муродов Ф. конференсияи илмї-назариявии донишгоњї дар мавзўи 

«Масоили мубрами методикаи таълими забонњои хориљї», маќола оид ба 
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мавзўи “Усулњои муосири тарљумаи истилоњоти дипломатї”; Душанбе, 19 

ноябри соли 2016; 

22. Муродов Ф. конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайъати 

устодону кормандони ДМТ, бахшида ба “25-умин солгарди Истиќлолияти 

Љумњурии Тољикистон”, маќола оид ба мавзўи “Хусусиятњои сохториву 

маъноии воњидњои фразеологї дар забонњои англисї ва тољикї”; Душанбе, 

25 апрели соли 216; 

23. Муродов Ф. конференсияи илмї-назариявии љумњуриявї дар мавзўи 

“Усулњои иноватсионї ва роњњои модернизатсияи раванди талим дар 

омўзиши забонњои хориљї дар шароити навин” маќола оид ба мавзўи 

“Истилоњи дипломатї ва усулњои матлуби интихоби онњо дар забони 

муосири тољик”; Душанбе, 25 феврали соли 2017 

24. Муродов Ф. конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайъати 

устодону кормандони ДМТ, бахшида ба “20-солагии Рўзи вањдати миллї ва 

соли љавонон”, оид ба мавзўи “Мансубияти њиссаинутќии воњидњои 

фразеологии идиоматикї дар забонњои тољикї ва англисї”; Душанбе, 24 

апрели соли 2017; 

25. Муродов Ф.  паёми Донишгоњи миллии Тољикистон дар бахши илмњои 

филологї тањти раќами 4/7 соли 2017 маќола оиди “Истилоњоти дипломатї 

ва усулњои матлуби интихоби онњо дар забони адабии муосири тољикї” аз 

чоп баромад. Маќола дар сањифањои 146-148 – и маљалаи мазкур дарљ 

гардидааст; 

26. Муродов Ф. конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайъати 

устодону кормандони ДМТ, бахшида ба Дањсолаи байналмиллалии амал 

“Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028”, “Соли рушди сайёњи ва 

њунарњои мардумї”, “140-солагии зодрўзи ќањрамони Тољикистон 

Садриддин Айнї” ва “70 солагии Донишгоњи милли Тољиќистон” маќола 

оид ба мавзўи “Иборањои фразеологии феълї дар забонњои англисї ва 

тољикї”; Душанбе 25 апрели соли 2018; 
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27. Муродов Ф. Конференсияи умумидонишгоњии илмию амалї дар мавзўи 

“Наќши забонњои хориљї дар рушди дипломатияи муосир” маќола оид ба 

мавзўи “Рољеъ ба баъзе хусусиятњои сохтории воњидњои фразеологии феълї 

дар забонњои муосири англисї ва тољикї”; Душанбе 8 ноябри соли 2019; 

28. Муродов Ф. конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайъати 

устодону кормандони ДМТ, бахшида ба љашни “5500-солагии Саразми 

бостонї”, “700-солагии шоири барљастаи тољик Камоли Хуљандї” ва 

“Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар 

соњаи илму маориф (солњои 2020-2040)” оид ба мавзўи “Иборањои 

идиоматикї ва феълњои фразеологї дар забонњои англисї ва тољикї”; 

Душанбе, 25 апрели соли 2019; 

29. Муродов Ф. конференсияи илмї-назариявии донишгоњї дар мавзўи 

“проблемањои омўзиши забонњои хориљї дар замони муосир”, ки бо 

ташаббуси кафедраи умуидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавї 

баргузор гардид, маќола оид ба мавзўи “Эквивалентнокии иборињои 

фразеологї дар забонњои англисї ва тољикї” омода намудам ва он њамчун 

маводи конференсия аз чоп баромад. Маќолаи мазкур дар сањифаи 56-60 – и 

маљалаи конференсия дарљ гардидааст; Душанбе, 25 майи соли 2019; 

30. Муродов Ф.  паёми Донишгоњи миллии Тољикистон дар бахши илмњои 

филологї тањти раќами №1 соли 2020 маќола оиди “Рољеъ ба баъзе 

хусусиятњои сохтории воњидњои фразеологии феълї дар забонњои тољикї ва 

англисї” аз чоп баромад. Маќола дар сањифањои 66-71 – и маљалаи мазкур 

дарљ гардидааст; 

31. Муродов Ф. мизи гирди умумидонишгоњии илмї-амалї дар мавзўи 

“Наќши забони англисї дар рушди љањонишавии низоми тањсилот дар 

Тољикисто” маќола оид ба мавзўи “Мубрамияти омўзиши зарбулмасалу 

маќолњо дар раванди дарси забони англисї”; Душанбе, 2 апрели соли 2020; 

32. Муродов Ф. конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайъати 

устодону кормандони ДМТ, бахшида ба љашни “5500-солагии Саразми 
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бостонї”, “700-солагии шоири барљастаи тољик Камоли Хуљандї” ва 

“Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар 

соњаи илму маориф (солњои 2020-2040)” оид ба мавзўи “Рољеъ ба баъзе 

масъалањои сохтории зарбулмасалу маќолњо дар забони англисї тољикї”; 

Душанбе, 24 апрели соли 2020; 

33. Назарова М.О. Суффиксњои исмсоз  дар забонњои тољикї ва фаронсавї 

(дар асоси романи «Духтари оташ» - и Љ. Икромї). // Паёми  донишгоњи 

миллии Тољикистон. 4/1 (159),  Душанбе, 2015 с. С. 110 – 113. 

34. Назарова М.О. Тарљумаи исмњои љомеъ ва такрор  дар асоси романи 

«Духтари оташ»- и Љ. Икромї // Паёми  донишгоњи миллии Тољикистон. 4/1 

(195),  Душанбе, 2016 с.   С. 60 – 63. 

35. Назарова М.О. Љамъбандии исмњои шахс ва роњњои ифодаи онњо  дар 

забонњои тољикї ва фаронсавї дар асоси романи «Духтари оташ» - и Љ. 

Икромї // Паёми  донишгоњи миллии Тољикистон. 4/2 (199),  Душанбе, 2016 

с. С. 53 – 55. 

36. Назарова М.О. Суффикс « - њо» в таджикском языке и способы его 

передачи на французском языке // Паёми  донишгоњи миллии Тољикистон. 

4/2,  Душанбе, 2017 с.  С. 73 – 76. 
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Шањидї ба уњда дорад. Дар лоињаи мазкур, ки аз љониби Њукумати 

Британия Кабир маблаѓгузорї мегардад, ДМТ, Донишгоњи давлатии Боку, 

Донишгоњи иќтисоди љањонї ва дипломатияи ш.Тошкент, Донишгоњи 

давлатии Белорусия, Донишгоњњои Кент ва Кембриљи Британияи Кабир 

шомиланд. Устодон пайваста бо баромад ва гузоришњои хеш дар 
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чорабинињои сатњи байналхалќї, ки дар доираи ин Лоиња гузаронида 

мешавад њам дар љумњури ва њам берун аз кишвар баромад менамоянд.  

 

 

ИШТИРОКИ УСТОДОНИ КАФЕДРАИ МУТОЛИОТИ АВРУПОЇ 

 ДАР КУРСИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС 

 

1. Дар доира Барномаи Эрасмум+ Наљмиддинов А.Ф. ва Шозимова 

Т.Д. дотсентони кафедраи мутолиоти аврупої солњои тањсили 2017-2018 бо 

муњлатњои гуногун барои гузаштани курсњои такмили ихтисос ба ш. 

Дрездени Олмон ва Тартуи Эстония сафарбар карда шуда буд; 

2. Устодони кафедраи мутолиоти аврупої бо ташаббуси Садорати 

факултет дар чањорчўбаи Барномаи Эрасмум+ дар семинар-машваратї 

устодоне, ки донандаи забони англисї мебошанд барои тарзи гузаштани 

дарсњои муосири сиёсї аз 25.06.18 то 30. 06.18 ташкил карда шуд. Дар ин 

семинар-трейнинг профессори донишгоњи Дрезден Герард Љерри Галл 

даъват гардида дар давоми дарсњои методии худ бо устодон ва таљрибаи 

онњо хуб ошної пайдо намуда, ба малакаи баланди онњо бањои хуб дода 

дар фарљом ба омўзгорони кафедра Наљмиддинов А.Ф., Абдулњаева М.Х., 

Ашурмамедова У., Муродов Ф., Шозимова Т.Д., Нурзода М. ва Назарова 

М. «Сертификат» таќдим намуданд.  

3. Муаллими калони кафедраи мутолиоти аврупої Муродов Ф. дар 

бахши бозомўзии касбї курси пурраи тањсил бо ташаббуси 

вазорати корњои хориљии Љумњурии Њидустон ва сафоратхонаи 

Њиндустон дар шањри Душанбе дар барномаи “Gender, 

Development and Planning (GDP)”, ки дар Љумњурии Њиндустон 

доир гардид, иштирок намуд ва бо сертификат сафароз гардид; 

31.06.2017-22.09.2017; 
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4. Дар давраи фаъолияти кории худ муаллими калони кафедраи 

мутолиоти аврупої Муродов Ф. дар бахши бозомўзии касбї курси 

пурраи тањсил дар гушаи амрикої бо ташаббуси сафоратхони 

Амрико бо барномаи “The English Teacher Mentor Program” доир 

гардид, иштирок намуда, бо сертификат сарфароз гардид; август, 

соли 2016; 

 

МУКОФОТЊО, ИФТИХОРНОМАЊО, СИПОСНОМАЊО: 

 

1. Наљмиддинов А.Ф. «Аълочии маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон» 2019; 

2. Шозимова Т.Д. «Аълочии маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон» 2020; 
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