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ФИЛОЛОГИЯ 

 

  УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТИ АФКОРИ АДАБӢ БО НАЗАРИЯИ  

ИЛМИИ ШИНОХТИ КАЛОМ  
 

Тағоймуродов Р.  

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Назарияи шинохти калом ё сухани адабӣ ҳамчун як соҳа ё бахши маърифати 

башарӣ ва ба манзалаи як низоми шаклгирифта дорои ҳувияти мустақил аст. Аз ин хотир, 

онро метавон ҳамчун як падидаи маърифатӣ ба шумор овард. Пажӯҳиш дар моҳият, усул, 

равишҳо, сайри таърихӣ, таҳаввул ва такомули назарияи адабӣ нишон дод, ки он яке аз 

лузумот ва заруриёти таърихи зебоишинохтӣ ба ҳисоб меравад. 

Роҷеъ ба дониши назарӣ ва зебоишиносӣ дар ҳама умур ақидае собит аст, ки эҳсоси 

умур аз дарку тафсири он муқаддамтару арзишманд аст, чунки ҳар инсон нахуст бояд он 

таъсиротеро, ки чизҳои неку зишт дар олами анфусии ӯ мегузорад, эҳсос кунад ва баъдан 

ба тафсиру таҳлили моҳияти ин эҳсосу дарк ва сабабҳои он даст занад. Вақте ки инсон 

аз марҳилаи эҳсос ба марҳилаи тафсиру таҳлили он мепардозад, он гоҳ замони баёни 

дониши назарӣ роҷеъ ба ашё оғоз мешавад. Дар ин замина ёдоварии ин нукта ҳам 

бомаврид аст, ки амали эҳсосот ба танҳоӣ чандон боварибахшу эътимоднок нест, зеро 

эҳсос ба ҳайси як ходиму коргузори ақл имкон дорад ба иштибоҳу хато мувоҷеҳ шавад, 

вале дар ин кор ақлро лозим аст, ки ҳиссиётро таҳти иродаву идораи худ қарор диҳад ва 

қазияро дурусту одилона баррасӣ намояд, зеро агар ақл дар қазоёи ҳиссӣ довар гардад, 

ҳақиқат дар ҷойгоҳи шоистаи худ хоҳад нишаст. 

Зикри ин нукта ба хотири он аст, ки шинохту маърифати воқеии осори адабӣ, 

тафсиру таҳлил ва доварӣ ба он ба эҳсосу завқ, истеъдоду маҳорат ва ақлу дониш 

иртиботу вобастагӣ дорад. Ақл маншаъ ва хостгоҳи маърифат, мубтанӣ бар сукун, вале 

ҳис ҳамроҳ ба ҳаяҷон буда, фоқиди устувориву субот аст. Дар қиёс бо ақл арҷ нагузоштан 

ба эҳсосот маънои пурра рад кардани таъсири ҳиссиётро дар маърифату шинохт надорад, 

чунки ақл дар шинохти зебову зишт ва суду зиён ниёзманди ҳис аст, яъне маҳсусот 

гузаргоҳи маъқулотанд. Ба дигар сухан, ақл ва эҳсосот ду абзореанд, ки ҳам барои 

зиндагии шоистаи инсон ва ҳам барои маърифату шинохти осори ҳунарӣ ва дигар 

фаъолиятҳои ӯ мусоидат мекунанд. Яъне агар ғояту ҳадафи ҳар мавҷуде дар олам 

дастрасӣ ба камол бошад, ин ду абзор василае барои расидан ба ин ҳадаф аст. Афроде, 

ки ба халлоқияти ҳунарӣ ва шинохту шиносонидани он даст мезананд, бидуни шубҳа, аз 

ин ду абзор кор мегиранд. Бинобар ин, ақлу ҳис ҳар ду ҳамроҳ ва дар канори якдигар 

бояд бошанд ва амали ҳеҷ кадоме аз инҳо бе ҳузури ҳамдигар, дар танҳоӣ, арзише 

нахоҳад дошт.  

Назарияпардозону мунтақидони осори адабӣ ашхосе ҳастанд, ки завқи вижаи 

зебоишиносӣ доранд ва аз ҳиссу ақл ба таври фаровон корбурд мекунанд. Завқи 

зебоишинохтии адабиро дар маҷмӯъ ба ду бахш тақсим кардан саҳеҳу дуруст ба назар 

мерасад, яке эҳсоси таъсирпазирӣ аз осори адабӣ, дигаре шинохту дарки ҳусну қубҳи он, 

дар сурате, ки завқу салиқаи эҳсосу идрок барои ҳамаи инсонҳо баробар нест. Истеъдоди 

фитрӣ ва мавҳибати модарзодӣ, ки баъзе инсонҳоро ҳассостару вокунишпазиртар 

месозад, ҳамон вақт арзиши баланд дошта метавонад, ки бо омӯзишу тамрин ҳамроҳ 

гардад. 

Назарияи адабиёт дар радифи таърихи адабиёт ва нақди адабӣ ба таркиби улуми 

адабиётшиносӣ шомил шуда, дар такя бо ин илмҳо ҷанбаҳои дохиливу берунии осори 

адабиро мавриди омӯзишу таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Ин илм роҳу усулҳои дарку 

шинохти поэтикии воқеияти адабӣ, принсипу методологияи таҳқиқ ва шаклҳои таърихии 

ҳақиқати бадеиро ба таври табиӣ меомӯзад.  

Масъалаҳои асосие, ки мавриди омӯзиши назарияи адабиёт қарор мегиранд, аслан 

ҷанбаи методологӣ ва поэтикӣ доранд. Ин масоил аз вижагиҳои қонуниятҳои дохилии 
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адабиёт, адабиёт ва ҳақиқати бадеиву воқеӣ, пайдоиш ва амалкарду функсияи адабиёт, 

халқият, синфият ва ҳизбияти адабиёт, мундариҷа ва шакл, анъанаву навоварӣ, 

робитаҳои адабӣ, меъёрҳои бадеӣ, ҷараёнҳои адабӣ, сабкшиносии адабӣ, методҳои 

эҷодӣ, сохтори ҳунарӣ, образ, ғоя, мавзӯъ, мазмун, ҷаҳонбинӣ, ҷинсу жанрҳои адабӣ, 

устухонбандӣ, забони шеърӣ, оҳанг, назму наср ва ғайраҳо иборатанд. Аз ин бармеояд, 

ки назарияи адабиёт илм дар бораи адабиёт буда, табиати эҷоди бадеӣ ва методу усулҳои 

таҳлилу ташреҳи онро меомӯзад. Роҷеъ ба назарияи адабиёт ва моҳияти он муҳаққиқон 

марзҳои мухталифро муайян кардаанд, ки аз миёни онҳо асосан се вижагиро ҳамчун 

низом барои ин фан мансуб донистан шоиста ба назар мерасад. Аз ҷумла: 

- назарияи иҷтимоии адабиёт - таълимот дар бораи тасвири махсуси обаразноки 

ҳаёти воқеиву бадеӣ; 

- назарияи ашкол ё худ формалистӣ - таълимот дар бораи сохтори осори адабӣ; 

- назарияи таърихӣ - таълимот дар бораи раванду ҷараёнҳои адабӣ. 

Ба низоми якум масоили образнокӣ, бадеият, халқият, синфият, ҳизбият, ҷаҳонбинӣ 

ва методҳои эҷодиро шомил намудан мумкин аст. Ба низоми дуюм мафҳумҳои ғоя, 

мавзӯъ, мазмуну мундариҷа, сужет, устухонбандӣ, сабк ва дигар сохтори шеъриро 

мансуб донистан равост. Низоми сеюм ба таърихи адабиёт майл дошта, масъалаҳои 

ҷинсу жанрҳои адабӣ, ҷараёнҳои адабӣ ва принсипҳои умумии раванди адабиро мавриди 

омӯзишу таҳқиқ қарор медиҳад. 

Аз сабаби он ки назарияи адабиёт бо маводи гуногуннавъи таърихӣ сару кор дорад, 

истилоҳоти он аксаран хусусияти умумӣ доранд. Қаламраву соҳати таҳқиқи назарияи 

адабиёт густурдаву пурвусъат буда, истилоҳоти он марзи муайяну мушаххасеро 

намеписандад. Бинобар ин, он бо фарогирии мавзӯоти бисёру мухталифи худ дар доираи 

ҳеҷ таърифу қавоид ва қарордодҳои муайяну мушаххас на танҳо мунҳасир нест, балки 

бо ғановати таърихии хеш аз ҳар гуна таъиноту муқаррарот бартару болотар аст. 

Истилоҳоти назарияи адабиёт ғолибан функсионалӣ буда, онҳо на танҳо хусусиятҳои 

мушаххаси мафҳуми додашударо инъикос менамоянд, балки функсияи онро, ки дар 

таносуб бо дигар мафҳумҳо иҷро карда мешавад, тавзеҳ медиҳанд. Масалан, назарияи 

адабиёт қоидаи сужетро ба таври умумӣ таъриф карда, вижагиҳои мушаххаси он, аз 

қабили рӯъёиву хаёлӣ, равонӣ, таърихӣ, моҷароӣ, ҳаҷвӣ ва ғайраҳоро ошкор намесозад, 

балки функсияи онро нишон медиҳад ва баъди муқаррар кардани мухтассоти он сужетро 

бо дигар қисматҳои таркибии асар муқоиса мекунад. 

Агар ба таърихи назарияи адабиёт иҷмолан назар андозем, возеҳу ошкор мегардад, 

ки он илми нав нест, таърихи пайдоиши афкори назарияи адабӣ ба давраи атиқа рост 

меояд. Шурӯъ аз он даврон дар баъзе кишварҳои қадимаи Осиё, аз ҷумла дар Ҳиндустон, 

Чин, Ҷопон ва як қатор мамолики рушдкарда ироа доштани андешаҳои назарӣ ба маводи 

адабиёти миллӣ аз ҷониби донишмандон расм шуд, дар натиҷа истилоҳоти махсуси 

назарӣ, ки ағлаб хусусияти миллӣ доштанд, ба вуҷуд омада густариш ёфт. Дар Аврупо 

баъзе нишонаҳои афкори назарияи адабӣ дар асарҳои донишмандони Юнони қадим, 

бахусус Афлотуну Суқрот, ба назар расад ҳам, ба майдон омадани «Поэтика» ва 

«Риторика»-и Арасту таҳавуллоти тозаеро дар ин замина ба вуҷуд овард. Арасту дар 

натиҷаи омӯзишу мавриди муқоиса қарор додани осори гузаштагону муосирони хеш дар 

«Поэтика» як қатор масъалаҳои муҳимму асосии назарияи адабиро кашфу баррасӣ кард, 

ки онҳо дар замони мо низ дорои аҳамияти махсусанд. Аз ҷумла, ӯ роҷеъ ба табиати 

эҷоди адабӣ, муносибати адабиёт ба воқеият, анвои эҷоди адабӣ, ҷинсу жанрҳо, 

махсусияти забони шеърӣ, тақлиду муҳокот ва амсоли инҳо масъалагузорӣ карда, 

андешаҳои ҷолиби назарӣ баён кардааст, ки аксаран арзишманданд. 

Дар раванди рушди таърихии адабиёт, ивазшавии ҷараёнҳои гуногуни адабӣ ва 

дарки бештари хасоиси таҷрибаҳои эҷоди бадеӣ мундариҷаи назарияи адабӣ тадриҷан 

ташаккул ёфта, рӯ ба густаришу шукуфоӣ овардааст, ки он системаи ҷаҳонбинии 

гуногуни таърихиро инъикос менамояд. Ин масъала баъдан дар асарҳои Н. Буало, Г.Э. 
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Лессинг, Г.В. Гегел, В. Гюго, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернишевский ва дигарон ба таври 

возеҳ таҷассум ёфтааст.  

Рушди ҳозираи улуми гуманитарӣ ҳамчун воситаи таҳқиқи байнифаннӣ дар соҳаи 

омӯзиши фарҳанг дар назди назарияи адабӣ вазифаҳои нав пеш мегузорад, ки онҳо 

имконияти омӯзиши пурвусъату комплексии адабиётро дар асоси таъсири мутақобилаи 

адабиёт бо илмҳои марбут ба он муҳайё месозанд. Масалан, барои назарияи адабии 

муосир равоншиносӣ, махсусан равоншиносии эҷодӣ, ки омӯзиши қонуниятҳои 

идоракунии равандҳои эҷодӣ, маърифати адабиёти бадеӣ, таҳқиқи аудиторияи 

хонандаро таъмин менамоянд, аҳамияти калон дорад.  

Бо назардошти он ки мавзӯи марказӣ ва меҳварии эҷоди бадеӣ аслан инсон ба 

шумор меравад ва он бо ҳама ҷузъиёти табиию иҷтимоии худ дар адабиёт ҷилвагар 

мегардад, амри зарурист, ки дар назарияи адабии муосир истифодаи донишҳои табиӣ-

илмӣ ва иҷтимоӣ дар хусуси инсон аз қабили физиология, экология, назарияҳои бумиву 

минтақавӣ ва монанди инҳо мавриди корбурд қарор дода шуда, ҷустуҷӯи тарзи нави 

муносибат барои омӯзишу таҳқиқи адабиёт ва дарёфту истифодаи истилоҳоти 

гуногунрангу мушаххас роҳандозӣ гардад. Изофа бар ин, татбиқи таҷрибаи мактабҳои 

наву рушдёфтаи назарӣ, ки афкорашон аз ғаризаҳои идеологиву сиёсӣ орист ва барои 

халлоқияти адабии эҷодкорон монеа эҷод намекунад, тақозои замон аст. Дар ҳоле, ки 

солҳои охир дар Аврупову Ғарб назарияи адабӣ бо печидагиҳои мабоҳиси хеш дар 

андешаи адибон нуфузи бештаре пайдо карда, адабиётро низ бо печидагӣ мувоҷеҳ 

сохтааст. Назарияи адабӣ бар асари таъсиргузории худ мабоҳиси адабиро такон дода, 

ҷойгоҳи арзишманде барои худ пайдо кардааст. Бинобар ҳамин сабаб, баъзан вазъи 

муносибати ноогоҳона аз ҳадафҳои назарияи интиқодӣ нависандагону офаринандагонро 

ба буҳрони ҷиддии эҷодӣ дучор месозад. Дар бораи таъсиру нуфузи назария, бахусус 

таъсири назариёти интиқодии назарияпардозон ба шоирону нависандагон, донишманди 

эронӣ Шафеии Кадканӣ чунин менигорад: 

«Ба ҳангоми густариши назарияҳои интиқодӣ шуаро ба ҷои он ки аз халлоқияти 

зотии хеш баҳра баранд, аз рӯи назарияҳо ба кори шоирӣ мепардозанд ва аз он ҷо, ки 

шеър маҳсули замири нобахуд асту ин назарияҳо ҳосили замири огоҳ, бисёр табиӣ хоҳад 

буд, агар шеър ба инҳитот рӯй оварад, зеро маншаи табиии худро, ки замири нобахуд 

аст, аз даст дода, маншаи ғайритабиӣ, ки ҳавзаи замири огоҳ аст, ба даст овардааст» [2, 

с. 22]. 

Роҷеъ ба ин нуқтаи назари Шафеии Кадканӣ адабиётшиноси эронӣ доктор 

Маҳмуди Футӯҳӣ чунин ақида дорад:  

«Тараққии нақд ва назарияҳои интиқодӣ талоше аст ақлониву хирадмандона дар 

ҷустуҷӯи маъно ва арзишҳои ҷамолшиносона; ҳақиқати амр низ ин аст, ки маънову 

ҷамол, волоӣ, камол офаридаи созгорҳои ақлонӣ ва санъатӣ нестанд, балки мавлуди 

шуҳуду кашфанд - мавлуди саодатмандтарин лаҳзаҳои саодатмандтарин зеҳнҳо. 

Маънову зебоӣ ва волоӣ маншае дигар доранд. Ҳузур дар он лаҳзаҳо мусталзами ҷонии 

рӯшанбин ва жарфандеш аст. Бинобар ин, рушди нақди адабӣ мумкин аст мавлуди 

инҳитоти халлоқияти адабӣ бошад, аммо наметавон инҳитоти адабиётро натиҷаи рушди 

нақд донист» [4, с. 18-19). 

Дар хусуси таъсирпазирии аҳли эҷод аз афкору ақоиди назарияпардозону 

мунтақидон ва ба ин васила маншаи табиии худро аз даст додани осори ҳунарӣ, ба вижа 

шеър, зикри ҳамин нукта бамаврид аст, ки мусалламан дар ҳар давру замон мавзӯъ, ғоя,  

мақсад ва дигар вазифаву ҳадафҳои эҷоди бадеиро вазъият ва шароити ҳамон давр 

пешорӯи аҳли қалам мегузорад, вале эҳсосу идрок ва инъикосу таҷассуми густурдаву 

ҳаматарафаи масоили муҳимму рӯзмарраи замон аз ҷониби ин ва ё он эҷодкор ҳаллу 

фасли комили худро яксону баробар ба даст намеорад. Бинобар ин, таълифоти адиб, ки 

ба завқу салиқа, сатҳи худогоҳиву ҳунари эҷодӣ ва ҷаҳонбинии ӯ иртибот дорад, баъзан 

офаридаҳои ин ва ё он адиби барҷаста, ба иллати ҷо доштани баъзе ихтилофоти 

ақидативу сиёсӣ ва созгор наёмаданаш ба шавқу завқи дар ҷомеаи ҳамонрӯза ҳоким, аз 
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мадди эътибор меафтад. Бинобар ин, назарияпардози адабӣ ё худ мунтақид, ки 

иртиботбахше миёни адиб ва хонанда аст, бояд ба нақду баррасии асарҳои адибон 

огоҳона даст зада, баробари ошкор сохтани муваффақиятҳои эҷодӣ ба маъноҳо, розҳо, 

пайвандҳо ва дигар ҷанбаҳои муҳимме, ки аз тарафи шоир ё нависанда ноогоҳона сарфи 

назар шудаанд, дахл кунад, нуқсонҳои мавҷударо хирадмандона бармало ва роҳҳои 

ислоҳи онҳоро нишон диҳад.  

Барои баҳои ҳақиқӣ додан ба таълифоти адибон, пеш аз ҳама, донишу маҳорат, 

тафаккур, ҷаҳонбинӣ, худогоҳӣ ва маърифати назарияшиносони адабӣ бояд дар сатҳи 

баланди суханозмоиву сухансанҷӣ қарор дошта бошад. Бояд афкори онҳо, ғолибан 

ҷанбаи таълимиву омӯзишӣ дошта, меъёру санҷаҳои арзишдоварии эшон дақиқ ва аз 

назари илмӣ амиқу қобили қабул бошад. Бо ин назардошт, агар назарияшиносони адабӣ 

дар аснои роҳнамоии адибону хонандагони онҳо ба баҳсҳои андешамандонаву 

донишварона пардохта, ба амалҳои халлоқона дастрасӣ пайдо кунанд, бадеҳист, ки 

вуҷӯҳи адабиро дар корҳои як адиб равшанӣ бахшида, навоқиси пинҳони осори 

эҷодкоронро бармало мекунанд ва ба ғановати офаридаҳои онҳо меафзоянд. Чунин 

амалкард шояд барои баъзе адибон боиси инҳитоти халлоқияти адабӣ гардад, аммо дар 

маҷмӯъ, бидуни шубҳа, барои рушди маърифати минбаъдаи адибон ва пешрафти ояндаи 

адабиёт мусоидат хоҳад кард. 

Аз ин нукта чунин натиҷа мебарояд, ки мавҷудияти назарияи адабиёт дар гарави 

ҳастӣ ва мавҷудияти адабиёти бадеист. Бинобар ин, назарияро бо он халлоқиятҳое, ки 

дорад, адабиёти дараҷаи дуюм донистан мунсифона аст, зеро адабиёт офарандагию 

ҳунар аст, назария бошад, сарфи назар аз ҷанбаи завқӣ доштанаш, як бахше аз маърифати 

инсонӣ ба ҳисоб меравад. Агар адабиёт офаринишу борварӣ бошад, назарияи он, дар 

баробари шинохтану муайян кардани қавонину усул ва меъёрҳои пазируфтаву 

таҷрибашудаи адабӣ, маърифати хостагириву доварист. Аз ин хотир, метавон гуфт, ки 

баъди ба вуҷуд омадани нахустин шеър арзишдоварӣ ба он низ сурат гирифтааст ва 

аввалин довариҳои ҳиссиву завқӣ, ки дар гуфтори шоирони гузаштаи адабиёти 

классикии форс-тоҷик ба таври фаровон ба назар мерасанд, далел бар ин гуфтаҳост.  

Дар мавриди таърихи куҳан доштану марҳилаҳои муайяни таҳаввулу такомулро 

тай кардани афкори адабии форс-тоҷик шакку тардиде нест. Омӯзиш ва таҳқиқ дар ин 

замина нишон медиҳад, ки афкори назарияи адабӣ баробари пайдоиши адабиёти бадеии 

ин ва ё он халқ арзи вуҷуд карда, баъдан дар иртибот бо рушду густариши он роҳи 

таҳаввулу такомулро мепаймояд. Ҳарчанд адабиёти бадеӣ ва афкори назарии адабиро 

дар ҷараёни таҳаввул наметавон ба куллӣ дар як сатҳ қарор дод, лекин мавҷудияти 

афкори назарӣ дар қиболи адабиёти бадеӣ ғайри қобили инкор аст. Адабиёти форс-тоҷик 

таърихи дуру дароз дорад ва ба ин сабаб метавон гуфт, ки афкори назарии адабии он низ 

собиқаи куҳан дошта, онро ҳамқадами адабиёти бадеӣ донистан аз рӯи инсоф аст. Ба ин 

муносибат адабиётшиноси тоҷик устод   Р. Мусулмониён чунин менигорад: 

«Ҳангоме ки навъҳои санъат, аз ҷумла адабиёти бадеӣ, пайдо мешаваду инкишоф 

меёбад, қонунияти назарии онҳо низ якбора худи ҳамон замон пайдо мешаванд ва 

минбаъд инкишоф меёбанд. Ба ин маънӣ, дар таърихи тамаддуни умумиинсонӣ адабиёти 

бадеӣ, азбаски таърихи хеле қадима дорад, назарияи он низ қадимист, решаи он ба қаъри 

ҳазорсолаҳо рафта мерасад» [3, с. 16]. 

Мувофиқи тасдиқоти муҳаққиқони осори давраи ҳахоманишӣ ва паҳлавӣ, 

намунаҳои дастраси катибаҳои шоҳони ҳахоманишӣ ва андарзномаву корномаҳои 

паҳлавӣ ҳама бо сухани балоғӣ ва насру назми пурнафосату латиф, муассир ва ба 

тафаккури бадеии хос нигошта шуда, ҷанбаи завқӣ ва равонии онҳо ҳам бармалост. 

«Авасто» ва «Занд», ки аз китобҳои динии замони паҳлавӣ, ба шумор мераванд, дорои 

вижагиҳои хоси тариқи сухан мебошанд. Зиёда аз ин, баъзе қисматҳои «Авасто», бахусус 

Готҳои он, мавзун ва ҳатто манзуманд, ки ин аз мавҷудияти каломи манзум дар замони 

паҳлавӣ ва ҳатто ҳахоманишӣ дарак медиҳад [1, с. 181].  
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Масъалаи ривоҷи суруду мусиқӣ ва тавъам будани шеър бо мусиқиву хунёгариро 

дар аҳди Сосониён шуҳрати Борбаду Накисо собит месозад. Намунаҳои дастрасшудаи 

таронаҳои монавиён, ки аз шеъри қадими динӣ ва ирфонӣ дарак медиҳанд, маҳсули 

эҷодиёти ҳамин давраанд. Дар андарзномаҳо низ баъзе порчаҳои манзуми асри паҳлавӣ 

ба мушоҳида мерасанд. «Дарахти асурик», «Ёдгори Зарирон», «Суруди оташкадаи 

Каркӯй» ва амсоли инҳо намунаҳое мебошанд, ки муҳаққиқон дар қисмате аз онҳо 

нишонаҳои назм, вазни арӯз ва ҳатто нукоти дорои афкори назарияи адабиро пайдо 

кардаанд. Устод Х. Шарифов зимни баррасии афкори назарӣ-адабии қадим дар мавриди 

манзумаи «Дарахти асурик» мегӯянд: 

«Мақтаи манзумаи номбаршуда («Дарахти асурик» Р. Т.)  нуқтаи назари муаллифро 

оид ба шеър ва мақсади шоирӣ дар бар мегирад» [5, с. 64]. 

Аз ин гуфта чунин натиҷа бармеояд, ки ҳанӯз дар адабиёти пешазисломии 

мардумони эронӣ, бо он ки китобеву рисолае дар бахши назарии адабиёт дар даст нест, 

аз маҷмӯи далелҳо ва шавоҳиди мавҷуда метавон нишонаҳои аввалини афкори адабиро 

дар шаклҳои ба замон мувофиқ пайдо кард ва ривоҷу густариши тадриҷии ойини 

сухансанҷиву арзишдоварии каломро дар адаби он даврон воқеӣ донист. 

Маълум аст, ки бо сипарӣ шудани асрҳо ва ба тағйирот дучор гардидани фазои 

иҷтимоиву сиёсӣ, илмиву фарҳангӣ ва таълимиву омӯзишӣ ба донистани матолиби 

мушаххасу ҷудогонаи афкори назарияи адабии адибону донишмандони даврони гузашта 

ниёзи бештаре пайдо мешавад. Афкори назарияи адабии ҳар як давр ойинаи тамомнамои 

шинохти завқу салиқа, навъи дарк ва дарёфти диди мардуми ҳамон аср аст. Барои ҳамин 

ҳам, мухтассоту мушаххасоти эстетикии ҳар асрро бояд дар матнҳои адабии ҳамон давр 

ҷустуҷӯ кард. Ин усул ба дарки амиқу дақиқи завқи ҳукмрон, шеваи нигориш, худогоҳӣ, 

дараҷаи маърифат, бунёди донишҳо, ҳунари офаринандагӣ, адабиёту санъат ва дигар 

масоил кумаки шоёне хоҳад кард.  

Ҷустуҷӯ ва омӯзиш нишон дод, ки назарияпардозони адабӣ дар асрҳои гузашта дар 

мақоми огоҳтарину фарҳехтатарин инсонҳо қарор дошта, аз уҳдаи баёни вижагиҳои 

зебоишинохтии асри хеш ба хубӣ баромадаанд. Дар ин замина бояд афзуд, ки 

мусалламан ҳар асре тарзи сухан ва завқу салиқаи хоси худро дорад ва ин тарзу шеваро 

дар каломи шоирон, нависандагон, суханозмоён ва ҳунармандони ҳамон замон ҷустану 

омӯхтан агар аз як тараф, муосиронро бо гузаштагон пайванди рӯҳонӣ бахшад, аз тарафи 

дигар, ба имрӯзиён ошкор хоҳад шуд, ки мақому мартабаи каломи эшон на бо ченакҳои 

бисёр рушдкардаи назарияи адабии имрӯза, балки бо санҷаҳову меъёрҳои 

пазируфташудаи ҳамон даврон андозагириву баррасӣ шудааст. 

Мушоҳидаву ҷустори инфиродӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти донишмандони соҳа 

роҷеъ ба таърихи афкори назарияи адабии форс-тоҷик моро ба хулосае овард, ки 

назарияи адабӣ дар саросари таърихи адабиёти куҳантаърихи мо ҳузур доштааст. Яъне, 

агар мафҳум ва истилоҳоти ба назарияи адабӣ марбутро дар саропои ашъори шоирон 

мавриди пажӯҳиш қарор диҳем, ба суханон ва истилоҳоти назарии қобили таваҷҷуҳе 

дучор мегардем. Ин гуна вожаҳо, ки аксаран дар қолаби як мисраъ ё як байт баён 

шудаанд, дар баъзе мавридҳо бо нуқтаи назар ва ақидаҳои назарияпардозони бузурги 

ҷаҳон шабоҳату монандӣ доранд. Тафовут ва фарқи суханони назарии гузаштагони 

пешини мо бо ақидаи назарияпардозони касбӣ ва соҳибназарони ҷомеаи муосир дар он 

аст, ки муосирон назариёташонро ба як шева ва тарзу усули илмиву фаннӣ ва ба таври 

равишманду мустақил мавриди арзёбӣ қарор медиҳанд, вале шоирони гузаштаи мо ин 

қабил нукоти муҳимми илмиву назариявиро бо шеваи нисбатан содаву оммафаҳм, бо 

калимаву ибороти кӯтоҳ, маъмулан ба таври бадеӣ, иброз доштаанд. Яъне мақсуд аз 

баёни орову афкори назарии адибону суханшиносони касбии гузашта ва изҳори 

андешаҳои илмии назарияпардозону мунтақидони муосир аслан роҳнамоии эҷодкорон 

ба инъикосу фарогирии масоили муҳимми зиндагӣ дар иртибот бо сатҳи маърифатии 

ҷомеа, ба эътибор гирифтану риояти завқи ҳокими аср ва ошкор сохтани ҳусну қубҳи 

осори онҳо буда, дар маҷмӯъ хусусияти умумӣ доранд, вале коркардҳои низоми 
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истилоҳоти илмии нисбатан маҳдуди гузаштагон аз системаи истилоҳоти густурдаи 

муосирон тафовут доранд. Пасовандон низ дар моҳияту ҷойгоҳи суханони пурмояи 

назарии гузаштагон ба андозае беэътиноӣ зоҳир карда, ба арзиши онҳо тааммули амиқе 

накардаанд, вагарна ҳар мисраъ ва ҳар байте, ки дар онҳо афкори назарияи адабиву 

эстетикӣ баён шудааст, метавонист таҳкурсиву зербинои як мактаби махсуси фикрие дар 

назарияи адабиёт бошад. 
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УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТИ АФКОРИ АДАБӢ БО НАЗАРИЯИ  

ИЛМИИ ШИНОХТИ КАЛОМ 
 

Мавзӯи меҳварии ин навиштаро аслан масъалаҳои шинохту маърифати воқеии осори 

адабӣ, тафсиру таҳлил ва доварӣ ба он, моҳият, усул, равишҳо, таъсиргузорӣ ва дигар масоили 

ба назарияи адабӣ марбут ташкил медиҳад.  

Ҳамчунин дар ин мақола пешниҳод шудааст, ки барои баҳои ҳақиқӣ додан ба таълифоти 

адибон, пеш аз ҳама, шавқу завқ, донишу маҳорат, тафаккур, ҷаҳонбинӣ, худогоҳӣ ва маърифати 

назарияшиносони адабӣ бояд дар сатҳи баланди суханозмоиву сухансанҷӣ қарор дошта, 

андешаҳои эшон дорои ҷанбаи таълимиву омӯзишӣ ва меъёру санҷаҳои арзишдовариашон дақиқ 

ва аз назари илмӣ амиқу қобили қабул бошанд. Зиёда аз ин, мо бар он назарем, ки истифода ва 

татбиқи таҷрибаи мактабҳои наву рушдёфтаи назарӣ, ки афкорашон аз ғаризаҳои идеологиву 

сиёсӣ орист ва барои халлоқияти адабии эҷодкорон монеа эҷод намекунад, тақозои замон аст. 

Афзун бар инҳо, мо дар назарияи адабии муосир роҳандозӣ кардани донишҳои табиӣ-илмӣ ва 

иҷтимоӣ дар хусуси инсон аз қабили физиология, экология, назарияҳои бумиву минтақавӣ, 

ҷустуҷӯи тарзи нави муносибат барои омӯзишу таҳқиқи адабиёт ва дар ин замина дарёфту 

истифодаи истилоҳоти гуногунрангу мушаххасро амри зарурӣ медонем. 

Ба таври иҷмол мавриди таҳқиқу арзёбӣ қарор гирифтани умумияту тафовути афкори 

адабию истеҳсонии адибони гузашта бо андешаҳои илмии назарияпардозони касбӣ ва 

соҳибназарони ҷомеаи муосир бахши дигари ин мақоларо ташкил медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: афкори адабӣ, назарияи адабиёт, зебоишинохтӣ, мунтақид, шеваи 

баён, арзишдоварӣ, ҳақиқати бадеӣ. 
 

ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ МЫСЛИ ОБ НАУЧНОМ  

ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 
 

Центральной частью изучения и основными задачами этой темы является литературное 

наследие, комментарии, анализ и суждение о слове, сущность, методы, направления, влияние и 

другие вопросы, относящиеся к теории литературы. 

Кроме того, в данной статье предлагается, что для объективной оценки произведений 

писателей, критику необходимо обладать мастерством, талантом, иметь своё мировоззрение, 

самопознание и знание теории литературы, а также талант чутья, анализа и тонкости 

употребления слов. Мысли его должны иметь под собой изучающие и обучающие факторы, 

которые имели бы научный подтекст. Исходя из этого, можем отметить, что использование и 

внедрение практики новых развитых теоретических школ, свободных от политической 

идеологии, не препятствующую творческой деятельности литераторов, – требование времени, 

сегодняшнего дня. 

Можно отметить, что в современной теории литературы изучение научно-естественных и 

социальных знаний о человеке, экологии, физиологии и региональной теории, поиск новых 

методов, изучение литературы и в связи с этим находки и использование новых определенных 

терминов считаем важным вопросом времени. 
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Ретроспективный анализ и исследовании общих и частных признаков литературной 

мысли, высказываний великих литераторов с идеями профессиональных теоретиков и ученых 

современного общества составляют суть (основу) содержания данной статьи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературная мысль, теория литературы, эстетика, критик, 

поэтическая стилистика, художественная правда, правильное суждение. 
 

ТHE GENERALITY AND THE DIFFERENCE OF THE LITERARY THOUGHTS  

ON THE STUDY OF THE WORD FROM THE SCIENTIFIC POINT OF VIEW 
 

The basic part of the study and the main tasks of this topic is the literary heritage, image, analysis 

and judgment about the word, methods, directions, influences and other tasks related to the theory of 

literature. 

In addition, this article gives an idea of the real evaluation of writers` works by writers who, first 

of all must possess an ardent desire, talent, have a worldview, self knowledge and the knowledge of the 

theory of literature, as well as a talent for intuition, analyses, subtlety in the use of words. His thoughts 

should have studying and learning factors that would have scientific subtext. Proceeding from this, we 

can note that the use and introduction of the practice of new developed theoretical schools, which have 

a rich political ideology, which does not hamper the creative activity of the writers-the requirements of 

time, present day. 

It is possible to note that in modern literature theory the study of scientific-natural and social 

knowledge about human, ecology, physiology and regional theory the search of new methods, the study 

of literature and the search for it, findings and using of new definite terms is an important matter of time. 

Abridged ways of researching public and various literary thoughts, statements of great writers 

with the ideas of professional theorists and scientists of modern society compile the continuation and 

the essence of the content of this article. 

KEY WORDS: literary thoughts, theory of literature, aesthetics, critic, poetic stylistics, artistic 

truth, correct judgments. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тагоймуродов Рустам Хакимович, доктор филологических 

наук, профессор кафедры таджикской литературы КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 

985-31-55-22. 

 

УСТОД АЙНӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОМӮЗГОРӢ  
 

Шарипов Ш.Х. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Умри Айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд,  

Халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд.  

Сарзамини мо худ аз осори ӯ сар мешавад,  

Ин замин бо ӯ ба дунёе баробар мешавад 
Бозор Собир 

 

Бешак, устод С. Айнӣ аз фарзандони барӯманди миллати мо мебошанд, ки 

метавонем соатҳои зиёд дар бораи ӯ ҳарф бизанем ва боз бештар аз он ҳам бинависем, 

ки боз ҳам кам аст. Устод Айнӣ дар яке аз пурфоҷиатарин давраҳои ҳаёти миллати мо, 

яъне ташкили давлатдории навини тоҷикон пас аз инқилоби болшевикӣ, ки бар асари 

ҳаводиси он замон қадимтарин шаҳрҳои тоҷикон: Самарқанду Бухоро берун аз хоки 

Тоҷикистон монданд умр ба сар бурда, тавонист ба миллат ва давлати тозаташкили 

Тоҷикистон кумаки бедареғ намояд ва бо шоҳкории худ бо номи «Намунаҳои адабиёти 

тоҷик» (Москва, 1926) ба қавли устод Бозор Собир шаҳодатномаи давлат ва миллати 

тоҷик гардад. 

«Дар даҳаи бистуми қарни бистум, ки тоҷикони Мовароуннаҳр дар айни шиддати 

муборизаҳои таърихӣ бе роҳбари забардасти сиёсӣ ва тӯдакаши ҷаррор монданд, қалами 

Айнӣ кори шамшер кард, фаъолияти иҷтимоӣ ва илмиву равшангарии ӯ вазифаи 

муҳимми сиёсӣ адо намуд, барои худшиносии миллии мардум, барои пайдо шудани 

сардорони лоиқи сиёсӣ, барои муайян шудани сарнавишти таърихии миллат нақши 

муҳим ифо кард» [7, с. 212].  
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Ҳарчанд мо аз замони зиндагии чеҳраҳои дурахшон ва мондагори миллатамон дур 

меравем, гармӣ ва нафаси онҳоро беҳтару бештар эҳсос мекунем ва мефаҳмем, ки чӣ 

қадар онҳо миллат, Ватан ва фарҳанги моро дӯст медоштанд ва онро парастиш карда, ба 

хиради азалии тоҷикон боварӣ доштанд. Дар атрофи кору пайкори бузургони миллат мо 

ҳар чӣ бештар бигӯем ва осори онҳоро бештар мутолиа бикунем, чизҳои ҷадиде 

бароямон кашфу бармало мешавад, чунки дар лобалои навиштаҳои онҳо андешаҳои 

ботинии эшон ниҳон аст, ки дар он лаҳзаҳо шояд ба ҳар далеле онҳоро натавонистанд 

рӯйи коғаз биёранд, ё фикр мекарданд, баъдтар ёддошт хоҳанд карду ҳамин тавр 

фаромӯш шуда, бо худ он андешаҳоро зери хок бурдаанд. Аз ин рӯ, бояд мо он осорро 

гаштаю баргашта мутолиа кунем, то андешаҳои ниҳонии онҳоро ошкор созем ва 

бубинем, ки боз чи нияту андеша доштанд ва чи корҳоеро барои абадӣ гардонидани 

миллат ва халқи худ мехостанд анҷом диҳанд.  

Устод Айнӣ муаллим, омӯзгор буданд, мактаби Айнӣ мактаби бузургест барои 

шогирдоне, ки ҳамзамон бо ӯ зистанд ва мисли мое, ки ҳоло дар қайди ҳаёт ҳастему аз 

осори ӯ дурри маънӣ меҷӯем. Мо дар ин нигоштаи худ мехостем, перомуни фаъолияти 

омӯзгории устод Айнӣ сухане чанд гуфта бошем, ки яке аз бахшҳои муҳимми эҷодиёти 

устодро ташкил медиҳад. Устод аз падар насиҳат гирифта буданд, ки ба ҳеҷ унвон қозӣ 

нашаванд, аммо агар мударрис, домулло шаванд шудан гиранд. Устод Айнӣ як умр 

омӯзгор буд, ӯ шахси сахтгир ва мушфиқу ғамхор ва инсони бо тамоми маъниаш комил 

буд. 

«Қариб сӣ сол дар мадрасаҳои Бухоро дар қашшоқӣ ва эҳтиёҷи тамом зиндагӣ кард. 

Хизмати касонро ба ҷо овард. Дар ин муддат бо аҳвол ва зиндагии табақаҳои гуногуни 

халқ шинос шуд, гувоҳи зиндаи тарзи ҳаёти бисёр сахти оммаи халқ гардид. Аҳволи 

рӯҳия, кайфият, хислату рафтор, муомилаву гуфтори одамони гуногунро кунҷковона 

омӯхт, бо шахсиятҳои машҳур ва намоёни замони худ муробита ва шиносоӣ пайдо кард. 

Заковати баланд, қобилият ва истеъдоди калони модарзод, шавқ барои омӯхтани чизҳо, 

чӣ аз ҳаёт ва чӣ аз китоб, як ҳисси бисёр пурошӯби навҷӯёна дошт…. Баъд дар сохтмони 

ҳаёти нав фаъолона иштирок кард, инқилоби бузургро мардона ва фидокорона тараннум 

кард. Ба замми инҳо доро будан ба сифатҳои олии инсонӣ: беғаразӣ, вазифашиносӣ, 

садоқати фидокорона ба халқ ва ба маданияти халқи худ, ростқавлӣ ва рӯйбинӣ накардан 

– ҳамаи инҳо дар табиати як шахс ҷамъ шуда, ба вуҷуд омадани асарҳоеро таъмин 

карданд, ки оинаи ҳаёти гузашта ва ҳозираи халқи тоҷик шуда, дар таърихи адабиёти 

тоҷик саҳифаи наве кушоданд» [10, с. 16]. 

Фаъолияти педагогии устод С. Айнӣ хеле барвақт, яъне аз айёми мадрасахонияш 

шурӯъ шуда, дар ду бастар ҷараён доштааст.  

Аввалан таълим дар мактабҳои типи нав, сониян таҳияи китобҳои дарсӣ.  

Ин ки устод Айнӣ бешак омӯзгор ва муаллим буданд, ин далели бебаҳс аст. Устод 

С. Айнӣ бо тамоми вуҷудаш ба ин миллат ва сарзамин хизмат карданд ва пас аз реҳлати 

эшон асарҳо ва шогирдони ӯ имрӯз ба Ватани азизамон - Тоҷикистон хизмат карда 

истодаанд.  

«Садриддин Айнӣ на танҳо сардафтари адабиёти муосири тоҷик мебошад, инчунин 

агар ӯро, ба андешаи мо, саромади педагогикаи муосири тоҷик, алалхусус дидактикаи он 

биномем, хато наҳоҳем кард» [6, с. 27]. 

Воқеан устод С. Айнӣ аз зумраи он шахсиятҳои фарҳангии мо мебошанд, ки бо 

осори пурғановати хеш барои муҳаққиқони риштаи педагогика маводи зиёде дар ихтиёр 

гузоштаанд. Таҳқиқоти ахир нишон медиҳанд, ки устод С. Айнӣ фаъолияти педагогии 

худро на дар қарни ХХ, балки дар поёни қарни ХIХ оғоз карда буданд. Вақте устод ба 

Бухоро омаданд ва бо тамоми ҷидду ҷаҳд ба таълими илм машғул шуданд, ӯ дар андак 

муддат дар байни толибилмони мадрасаҳои Бухоро шуҳрат касб карданд ва аз ин рӯ, ӯро 

ба ин ё он кори таълимӣ ҷалб мекарданд. Ҳарчанд дар авоили омаданашон ба Бухоро 

устод ба иҷрои корҳои гуногун, аз қабили ҷомашӯӣ, хӯрокпазӣ, рӯбучини ҳуҷраи 

толибилмони мадрасаҳои Бухоро таъмини маош мекарданд. Ӯ дар андак муддат 
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тавонистанд шогирди номдор шаванд ва аз роҳи тадриси дигарон ва китобату рӯнависии 

асарҳо таъмини маош намоянд. «…Асноду мадорикҳои нави бадастомада собит 

менамоянд, ки устод Айнӣ беш аз 60 соли умри гаронмояашонро (аз соли 1890 то соли 

1954) ба таълиму тарбияи мардум ва беҳбудии мактабу маориф бахшидааст. Айнӣ ҳанӯз 

аз соли 1890 ҳангоми соли аввали дар мадрасаи Мири Араб ба таҳсил шурӯъ карданаш 

ҳамзамон дар зинаҳои ибтидоӣ бошад ҳам, ба шавқу рағбат ва муҳаббати бепоёне, ки ба 

таълиму тарбия дошт, зимни илмомӯзӣ ба омӯзишу парвариши толибилмон низ машғул 

мешавад» [3, с. 27]. 

Устод дар «Ёддоштҳо» таҷрибаи аввалини фаъолияти омӯзгорияшро ба хотир 

оварда менависад, ки ӯ ҳанӯз солҳои аввали таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро тарзи нави 

таълимро дастгирӣ менамудааст ва вақте ба рафиқи давраи мадрасагияш Пирак хондану 

навиштанро ёд медоданд, хондану навиштанро дар якҷоягӣ ёд медодааст. «Ман бо Пирак 

эҳтиёткорона муносибат кардам. Нагуфтам, ки «ман ёд медиҳам», балки «ман хонданро 

нишон медиҳам» гуфтам. Зеро агар ба худ ранги омӯзгориро медодам, аҷаб набуд, ки ба 

нафсаш сахт расида, аз омӯзиш саркашӣ кунад…Ҳар шаби таътил ба ҳуҷраи Пирак 

даромада, мо дар болои китобчаи «Маҳмуд ва Аёз» машғулӣ мекардем… Ба ҳамин тариқ, 

то баҳор нимкора бошад ҳам, хатту савод баровард» [2, с. 203]. Устод Айнӣ шахси хеле 

сахтгир ва кунҷков буданд ва ба ҳар коре, ки ҳиммат мекарданд то ба поёни ӯ рафта 

мерасиданд ва усули таълиме, ки дар боло зикраш рафт ва устод зимни ёд додани 

рафиқаш мавриди истифода қарор додааст усули ҷадид буд. «..ин тарзи таълим аз 

тартиби анъанавии таълими мактабҳои даримасҷидӣ тамоман дигар буда, ба усули 

омӯзиши калимагӣ монандӣ дошта, дар ин ҷо хониш ва навиштан дар як вақт таълим 

дода мешудааст, ки дар он замон аз тарафи устод Айнӣ истифода кардани чунин метод 

қобили дастгирӣ ва таваҷҷуҳ буд. Дар ин ҷо рафтори Айнӣ як лаҳзаи психологӣ ва 

педагогӣ дорад» [9, с. 153].  

Вақте мо ба асарҳои тарҷумаиҳолии устод менигарем, мебинем, ки устод ба 

фаъолияти омӯзгории хеш аз таълими додараш оғоз намудааст. «Укаам дар мактаби 

қишлоқ чанд вақт хонда бошад ҳам, ҳанӯз бесавод буд. Дар вақте ки бо акаам дар мадраса 

буд, ба вай ёрӣ нарасондааст. Бинобар ҳамин, дар ҳар шабу рӯз ду соат вақти худро ба 

таълими ӯ сарф мекардам» [2, с. 39]. Ин гуфтаҳо шоҳиди он мебошанд, ки устод ба 

фаъолияти омӯзгорӣ машғул шуда, ба ин кор муносибати ҷиддӣ доштанд. Устод ташнаи 

илм буданд ва вақте иттилоъ пайдо мекарданд, ки дар кадом яке аз мадрасаҳои Бухоро 

домуллои босаводе чизеро меомӯзад, кӯшиш мекарданд, ки дар дарсҳои он домулло 

иштирок кунанд. Пас аз он ки ӯ дар солҳои 1892-93 «Шарҳи муллохон» шуд, дар назди 

домулло Икром, ки яке аз машҳуртарин мударрисони он замон маҳсуб мешуд, шогирд 

истод. Дар ҷамоаи онҳо, ки 60-70 нафар толибилм буд, вазифаи қоригии гурӯҳро додари 

Шарифҷонмахдум иҷро мекард. Ба қавли устод сарфи назар аз он ки додари 

Шарифҷонмахдум аз хонаводаи махдумон буд, саводи ончунонӣ надоштааст. Аз ин рӯ, 

ӯ аз Айнӣ хоҳиш карда будааст, ки ҳар рӯз пеш аз дарсҳо ба хонаи онҳо омада, бо ӯ дарс 

тайёр кунад. «Дар миёни ману ӯ ҳеҷ гуна кор, муколама, дарстайёркунӣ намегузашт; ман 

ба ӯ иборати дарси хондашуданиро калима-калима ёд медодам. Ӯ ҳам тӯтивор такрор 

мекард ва аз рӯйи ман ёдгирифтагиашро ба пеши домулло мехонд» [2, с. 39-40]. 

Лаҳзаи дигари ба фаъолияи омӯзгорӣ машғул шудани устод чунин будааст. 

«Иброҳим саводи форсӣ-тоҷикӣ дошт, дӯстдори адабиёт буд, ҳатто худаш шеър ҳам 

машқ мекард. Аммо саводи арабӣ надошт. Бинобар ин, ӯ маро барои худ 

дарстайёркунанда кард. Ман ҳар рӯз иборати дарсро ба ӯ дуруст ёд медодам, то ки дар 

пеши домулло ва шарикон шарманда нашавад» [2, с. 43]. Ин аст, ки шуҳрату эътибори 

устод дар байни толибилмони Бухоро меафзуд ва ӯро дар шаҳр дар доираҳои адабӣ ва 

фарҳангӣ мешинохтагӣ шуданд. «Дар он солҳо (1896-1897) хоҳ дар шеър бошад ва хоҳ 

дар дарс, ман хеле ном баровардам. Ранги дарстайёркунии ман ранги дарсгӯиро гирифт. 

Ҳатто шариконам ба ман «мударрис» лақаб доданд» [2, с. 51]. Омӯзгорӣ дар фитрати 
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устод мавҷуд буд ва вақте ӯ ба ин кор шуғл варзид, он нашъунамо ва инкишоф ёфт. Ба 

қавли Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки гуфта буд: 

Дона чун андар замин пинҳон шавад,  

Сирри ӯ сарсабзии бӯстон шавад. 
 

«Акнун, доираи дарстайёркунии ман аз доираи қориҳои ҷамоъ ва шиносҳои худам 

баромада, ҳар гуна аз шариконам ва муллобачагон ба ман муроҷиат мекарданд» [2, с. 51]. 

Ин гуфтаҳо гувоҳи он мебошанд, ки дар ибтидои қарни ХХ обрӯ ва эътибори устод хеле 

боло рафта буд ва ӯро дар Бухоро ҳамчун мударриси баркамол мешинохтанд.  

Устод тамоми умри бобаракати хешро сарфи омӯзиш, таълим ва таълиф карда, 

шогирдони зиёдеро тарбият карданд. Дар ин робита Радий Фиш ва Раҳим Ҳошим 

навиштаанд: «Ҳамкорони ҳозирааш ҳам бо эҳтиром ӯро «домулло», «устод» 

меномиданд. Ӯ ба маънои томаш муаллим буд. Имрӯз ҳам ӯ барои нависандагон, 

таърихнигорон ва забоншиносон вазифаи муаллимиро ба ҷо меоварад ва ин ҳам бешак 

мавриди ифтихор ва сарбаландии ин шахсияти таърихӣ аст. Устод ҳама дониш ва 

таҷрибаи ҳаётӣ, таҷрибаи зиёда аз чилсолаи ҷамъиятӣ-педагогиашро аз онҳо дареғ 

надошт» [8, с. 208]. 

Дар аморати Бухоро устод Айнӣ яке аз пешсафони ҷараёни маорифпарварӣ буд. 

Айнӣ бо ҳаммаслаконаш дар хонаи Абдувоҳиди Мунзим, ки дар гузари Саллоҳхонаи 

Бухоро буд, мактаби усули нав кушоданд. Дар ин мактаб Абдувоҳиди Мунзим ба сифати 

мудир ва муаллими аввал, Аҳмадҷони Ҳамдӣ ва Ҳомидхоҷаи Меҳрӣ муовинони ӯ ва 

Айнӣ ба вазифаи муаллим, мушовиру танзимгар ба фаъолият оғоз мекунанд. Ин аввалин 

мактаби тоҷикии типи нав буд. Аммо пас аз як соли фаъолият ин мактаб бо кӯшиш ва 

талоши муллоҳои иртиҷоӣ баста шуд. Устод Айнӣ, ки қаблан дар мактаби типи нави 

тоторӣ мутарҷим шуда, кор карда буд, дар мактаби Абдувоҳиди Мунзим тамоми 

таҷрибаи андӯхтаашро мавриди истифода қарор дод. Устод Айнӣ дар китоби худ бо номи 

«Таърихи инқилоби Бухоро» менависад, ки дар мактаби онҳо дар муддати ду моҳ 

теъдоди шогирдон ба 12 нафар расид. Он шогирдон аз оилаҳои одамони касбу кори 

гуногун буданд. Дар мактаб устод Айнӣ ва шариконаш усулҳои ҷадиди таълимро 

мавриди истифода қарор медоданд ва натиҷа чунин шуд, ки шогирдон зуд хатту савод 

бароварданд, яъне ҳамаи онҳо мехондагӣ ва менавиштагӣ шуданд. Акнун шумораи 

шогирдон ба 30 нафар расид. Устод Айнӣ таҷрибаи андӯхтаашро дар мактабҳои тоҷикӣ 

татбиқ менамуд. 

Устод Айнӣ моҳи майи соли 1909 бо ҳамроҳии Ҳамдӣ ба Самрқанд рафтанд. Онҳо 

дар Самарқанд дар тӯли 10 рӯз таҷрибаи мактаби Абдуқодири Шакуриро омӯхтанд, то 

он таҷрибаро дар мактабҳои худ татбиқ намоянд. Ҳамин тариқ, муҳаббат ва эътиқоди 

мардум ба мактабҳои типи нав ончунон боло рафт, ки «ҳатто ба он сеҳр ва эъҷоз барин 

сифатҳо медоданд» [4, с. 42].  

Таҷрибаи кор дар мактаби тоторӣ ва мактаби тоҷикии типи нав Айниро ба хулосае 

овард, ки ӯ китоби дарсӣ бинависад ва то ҷое, ки мо медонем, дар ин робита китобҳои 

дарсӣ низ таълиф намуд. Устод С. Айнӣ аз таҷрибаи дар мактабҳои Абдурраҳмон 

Саъидӣ, Абдулвоҳиди Мунзим ва Абдуқодир Шакурӣ андӯхтааш истифода карда, барои 

шогирдони мактаби нав се китоби дарсӣ таълиф намуд: «Тартил-ул-қуръон» (1909), 

«Заруриёти диния» (1914) ва «Таҳзиб-ус-сибён» (1910; 1917), ки ҳар кадоме аз ин 

китобҳо аз нигоҳи илмӣ, усули забону тарзи нигориш, дорои маводи таълимӣ ва 

тарбиявии хеле ҷолиб мебошанд.  

Устод Айнӣ пас аз озод шудан аз зиндони амир бо кумаки аскарони рус ба 

Самарқанд омада, ин шаҳри бостонии тоҷиконро макони иқомати доимии хеш баргузида, 

дар байни солҳои 1918-1919 бештар аз як сол дар мактаб ба фаъолияти омӯзгорӣ машғул 

шуданд. Дар ин бора шогирди устод Раҳим Ҳошим чунин менависад: «Аввал дар бораи 

як соле, ки Айнӣ дар Самарқанд муаллимӣ мекард» [10, с. 7]. 
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Устод то вопасин нафаси хеш ба халқу миллати худ содиқ монда тамоми сайъу 

кӯшишро ба харҷ доданд, ки халқи тоҷик, дар баробари халқҳои дигари шӯравӣ, 

сарбаландона ба ояндаи нек қадам монад. 

Мо, тоҷикон соли равон 140-солагии зодрӯзи устод Айниро таҷлил мекунем ва 

ҳарчанд аз замони зиндагии устод дуртар меравем, ӯ барои мо азизтару наздиктар 

мешавад. Мо қадри сухани устод ва каломи ӯро бештар дарк мекунем. Шояд ҳамин ҳам 

дуруст бошад, чунки беҳтарин қозӣ мегӯянд, ки давр аст ва имрӯзҳо давру замон 

гуфтаҳои устодро исбот карда истодаанд. Ман эҳсос мекунам, ки мактаби Айнӣ, пас аз 

мактаби Аҳмади Дониш, бузургтарин мактабе буд, ки дар сад соли охир насиби миллати 

тоҷик гашта буд. Устод Айнӣ дар он замон ва алъон ҳам барои тамоми миллатҳои сокини 

Осиёи Марказӣ ҳаққи устодӣ доранд. 

Ҳамин тариқ, дар поёни навиштаи худ мехостем, зикр кунем, ки саҳми устод Айнӣ 

дар инкишоф ва тараққӣ ёфтани афкори педагогии халқи тоҷик хеле бузург буда, 

давомдиҳандаи андешаи бузургони адабиёти классикии мо мебошад, ки бо асарҳои 

оламшумули хеш дар таълим ва тарбияи банни башар нақши босазое гузоштаанд.  

Ӯ ҳамчун тарғиботчии идеяҳои нави мактабу маориф аз инкишофи босуръати 

муассисаҳои таълимию тарбиявӣ дар тайёр намуда баромадани омӯзгорони тоҷик ба ҳаёт 

ва мураттаб ёфтани китобҳои дарсӣ шод мегардид. Ӯ дар мақолаҳояш ҷавонони тоҷикро 

барои ба мактабҳо ва ба курсҳо дохил шудан тарғиб мекард ва ба ин восита онҳоро барои 

дохил шудан ба чунин муассисаҳо ҳидоят менамуд ва дар ботинашон нисбат ба мактаб, 

илм ва маориф муҳаббат ва шавқу ҳавасро ба вуҷуд меовард. Аз ин рӯ, бешак устод С. 

Айниро метавон поягузори илми педагогикаи муосири тоҷик номид. 
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УСТОД АЙНӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОМӮЗГОРӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи фаъолияти омӯзгории устод С. Айнӣ изҳори андеша 

намуда, бо такя ба гуфтаҳои донишмандони соҳаи педагогикаи муосири тоҷик, бахусус академик 

М. Лутфуллозода, устод С. Айниро бунёдгузори илми педагогикаи муосири тоҷик номидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: устод, Айнӣ, Бухоро, омӯзгор, мактаб, мадраса, мактаби типи нав, 

фаъолияти омӯзгорӣ. 
 

УСТОД АЙНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

В данной статье автор рассказывает о педагогической деятельности устода С. Айни и, 

опираясь на мнение таджикских ученых в области педагогики, особенно академика М. 
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Лутфуллозода, называет его основоположником современной таджикской педагогической 

наукой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наставник, Айни, Бухара, учитель, школа, медресе, школа 

нового типа, педагогическая деятельность. 
 

ABOUT PEDAGOGICAL ACTIVITY OF AINI 
 

In this article the author tells about the pedagogical activity of S. Aini and, relying on the opinion 

of Tajik scientists in the field of pedagogics, especially academician M. Lutfullozoda calls him the 

founder of modern Tajik pedagogical science.  

KEY WORDS: mentor, Aini, Bukhara, teacher, school, madrasah, school of new type, 

pedagogical activity. 
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ФАРҶОМИ ИШҚИ ХОМПАЗИ ПУХТАПИНДОР 
 

Турахонов С.А., Ҳасани Муродиён 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Саҳар мегуфт булбул боғбонро, 

Дар ин боғ ҷуз ниҳоли ғам нагирад, 

Ба пирӣ мерасад хори биёбон, 

Вале гул чун ҷавон гардад, бимирад. 

    Муҳаммад Иқбол 
 

Аброр Зоҳир яке аз сермаҳсултарин нависандагони навовари замони 

соҳибистиқлолии кишвар аст, ки дар умри кӯтоҳи худ тавонистааст, хазинаи насри 

тоҷикро бо эҷоди роману қисса ва ҳикояҳои ҷолиби иҷтимоию таърихӣ ғанӣ гардонад. 

Ба қалами нависанда зиёда аз 30 роман, 20 повест ва пиесаю драма ва филмномаҳои 

ҷолибу хонданӣ мансуб буда, онҳо бо сабку услуби навоварона таълиф гардидаанд. Яке 

аз асарҳои барои хонанда маълуму машҳури Аброр Зоҳир романи «Муҷассамаи ишқ» [1] 

мебошад, ки он тӯли солҳои 1996-2010 эҷод шудааст. 

Хонанда бо оғози мутолиаи роман ҳатман андеша мекунад: муҷассамаи ишқ кист? 

Бобои Ғаффор ё Неъмати наврас? Нависанда барои кушодани сари нахи ин муаммо 

хонандаро ба мутолиаи амиқи асар савқ медиҳад. 

Аброр Зоҳир романро бо тасвири сарсабзии баҳори гулбасар ҳусни оғоз мебахшад 

ва бо ин гуфтанист, ки табдили фаслҳои сол низ чун умри одамианд: аввал баҳору баъдан 

хазон. Фақат тафовут ин ҷост, ки одамӣ ҳарчанд ки хокист, мисли гулу гиёҳ ҳар баҳор аз 

нав нумӯъ нахоҳад кард. Тасвири рӯди пуршӯри ёнаи теппа бозгӯи умри бебозгашти 

одамист, ки мераваду меравад. 

Мувофиқи тасвири нависанда дар болои теппа ду ошиқи шайдо банди наззораанд: 

бобои Ғаффори 65-сола, ки аз расвоӣ овардани ишқи овони пирӣ сари тарс надорад ва бо 

дурбинаш аз ҳар як ҳаракати аммаи Неъмат - Санами 35-солаи нозанини дилрабо курта-

курта гӯшт мегирад, рӯҳбаланд ва нисбат ба зиндагӣ дилгарм мегардад. Ӯ барои ба 

мақсад расидан аз разилтарин корҳо даст намекашад. Монанди хори биёбонест, ки нахли 

умраш то ба пирӣ мерасад. Дар вуҷуди ӯ аъмоли неку бад мусовӣ нумӯъ кардаанд. 

Нависанда бо инъикоси ҳолати рӯҳии талабаи мактаб - Неъмати 14-сола, навраси 

хомпази пухтапиндор, ки баробари гӯсфандбонӣ ҳавлии Зебои 22-сола - духтари калонии 

Муродро таҳти наззора гирифтааст.  

Нависанда дар симои бобои Ғаффор пири дилҷавони корозмуда, гармиву сардии 

зиндагиро чашида ва гурги борондида, вале дар рӯзгори оилавӣ нокомро тасвир 

менамояд, ки се маротиба оила барпо кардааст, аммо се завҷааш низ ӯро тарк кардаанд. 

Ӯ баъди дар шир сӯхтан дӯғро низ пуф карда, менӯшад, вале ба Санам сахт дил бастааст. 

Аз бемории зардпарвин шудани Санам ошуфтахотир мегардад. Барои ӯ меваю сабзавот 
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меорад. Ғаффор тимсоли ошиқонест, ки онҳоро маъшуқа аз дар ронад, аз бом хоҳанд 

даромад. Шиорашон «Ғубори роҳ гаштам, сурма гаштам, тутиё гаштам, ба чандин ранг 

гаштам, то ба чашмат ошно гаштам» мебошад. Ин аст, ки барои ба соҳили мурод расидан 

тамоми чораҳоро меандешад. Ба ивази ҳадяи дурбин ба Неъмат расми аммааш Санамро 

ба даст медарорад. Ғаффор барои ба дили санги Санам асар намудан ва роҳ ёфтан тамоми 

роҳҳоро таҷриба мекунад. Аз ишқи Неъмат бо Зебо суд ҷуста, гӯсфандони ӯро ба боғи 

худ меронад ва аз ин Санамро огоҳ месозад. Дафъаи охир ба он мушарраф мегардад, ки 

барои раҳоии чорпоён худи Санам аз ӯ илтиҷо мекунад. Ғаффор дар ин маврид низ бо як 

тир ду нишон мерасонад: ҳам гӯсфандонро раҳо мекунад ва ҳам ба ин васила ба Санам 

рози дил менамояд. « - Рости гап қасам хӯрда будам, лекин абрувони зебо, рухсори анор, 

чашмони шаҳло, ғаб-ғаби чун тухми нимдунбул нарм, қомати расоят ба забони безабонӣ 

мегуфт, ки ин боғу роғро фидо кун!» [1, с. 179] - мегӯяд ӯ. 

Нависанда бо зикри масъалаҳои рӯзмарраи деҳот - хоҳиш кардани Гулбарг аз 

Ғаффор то ин ки қучқорашро дар оғили гӯсфандони қучқорхоҳи ӯ сар диҳад, хонандаро 

ҳушдор медиҳад, ки ҳамсояи Санам – Гулбарги ҳамғули Ғаффор ҷазбманди ӯст, вале 

дили Ғаффор мавиз (Гулбарг) не, ангури тару тоза (Санам) мехоҳад [1, с. 19]. Ҳатто дар 

роҳи расидан ба муроди хеш бо Ҳошим – хушдори ҷазбманди Санам панҷа нарм мекунад 

ва Ҳошим ба қавли Санам, дорои ҳусни фиреби назар, ба зӯри панҷаи як пир тоб 

намеорад [1, с. 61].  

Тибқи тасвири нависанда Ғаффор ҷонибдори ишқи пок аст. Дар деҳа ҳадду 

андозаро ҳамеша нигоҳ медорад. Бинобар ин, вақте ки дар он тарафи дарё Зебову 

Фарҳодро мебинад, ки бо ҳам бӯсобӯсӣ доранд, сахт дар ғазаб мешавад ва худро ба об 

меандозад, то ки ба Фарҳод ҷазо диҳад, вале ӯ мегурезад, аммо Ғаффор худро тасаллӣ 

дода мегӯяд: «Айби гурбаи худамон, ки давраш мияв-миявкунон мегардад» [1, с. 150]. 

Аброр Зоҳир бо овардани ҷоннисориҳои Ғаффор дар роҳи расидан ба кӯйи мурод 

хулоса менамояд, ки «... яке зангир, яке аспгир ҳарду девона аст», зеро Ғаффор барои 

мақбул афтодан ба Санамҷонаш «Чайка»-и Язов – охирин вазири мудофиаи собиқ 

Иттиҳоди Шӯравиро харида, ба деҳа меорад. 

Дар романи «Муҷассамаи ишқ» ҳам Неъмат ва ҳам бобои Ғаффор панди 

арзишманди Убайди Зоконӣ «Ал-аблаҳ ҷавоне, ки зани пир дорад» ва «Ал-даюс пире, ки 

зани ҷавон дорад»-ро пушти по задаанд. Неъмат худро ба он тасаллӣ медодагист, ки 

завҷаҳои ашхоси асаргузори олам - ҳазрати Муҳаммад (с), Карл Маркс, Фридрих Энгелс 

ва Ленин низ аз шавҳаронашон бузург буданд. Бинобар ин, Неъмат низ Зебои аз худаш 

8 сол калонро бо тамоми вуҷуд дӯст медорад. Ба ӯ изҳори ишқ мекунад. Беҳтарин 

шеърҳои ошиқонаро дар болу пари тайёраи коғазӣ навишта, ҷониби ҳавлии зебо ҳаво 

медиҳад: 

Зебо, ту маро моҳӣ, 

 Аз ишқи ман огоҳӣ, 

 Дар хоб биё сӯям, 

 Дар пироҳани шоҳӣ  [1, с. 75]. 
 

Зебо низ қоил аст, ки Неъмат моҳияти ишқро мефаҳмад, шеърҳояшро низ 

меписандад, ҳуснашро эътироф мекунад, вале ӯро кӯдак мегуморад. Маҳз ҳамин чиз 

меҳри Зеборо ба Неъмат аз сатҳи туфулият боло намебарад [1, с. 79]. 

Нависанда дар симои Неъмат наврасонеро тасвир кардааст, ки чун себи пешпазак 

нисбат ба ҳамсолони худ барвақттар ба балоғат мерасанд. Неъмат барои ислоҳи эродҳои 

Зебо - риш набаровардан ва неруи заиф доштан аз аммааш риштарошаки падари 

шодравонашро пурсида мегирад ва ба ришгирӣ оғоз менамояд. Аз бобои Ғаффор 

гурзҳояшро ба орият мегирад, то ин ки бозувонаш боқувват шавад. Неъмат дар роман 

алайҳи рақибаш Фарҳод аз муборизаҳои ғайримашрӯъ низ кор мегирад. Вақте ки 

муаллими забон ва адабиёт, хушдори Зебо - Фарҳод ӯро аз дарсаш зада пеш мекунад, ӯ 
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барқасд ҳавои чархҳои мошинашро мебарорад. Ҳамчунин бо Фарҳод гӯштин гирифта, 

бо ҳаводории Ғаффор ҳарбро говғел анҷом медиҳад. 

Неъмат дар ишқу муҳаббат нисбат ба Зебо собитқадам аст. Бо вуҷуди он ки духтари 

шаҳрӣ, ҷияни Гулбарг - Шаҳло ӯро дӯст медорад, вале ба қалби кӯчаки ӯ танҳо муҳаббати 

Зебо ҳоким аст. Аммааш Санам низ бо тамоми вуҷуд мехоҳад Неъматро аз ин роҳ 

гардонад. Бинобар ин, бо шунидани тӯйи арӯсии Зебо Неъматро тасаллӣ медиҳад 

«Духтар устухони даҳони саг аст, куҷое, ки афтад, саге мебардорад» - мегӯяд ӯ [1, с. 48].  

Неъмат дурӯғгӯиро намеписандад. Ҳангоми авҷи тӯй ду нафар рақибони Фарҳод 

чархҳои мошини арӯсу домодро сӯрох мекунанд, Зебо, падараш - Мурод ва модараш 

Хосият аз Неъмат бадгумон мешаванд, ӯро озор медиҳанд, аламу таҳқир мекунанд, ки 

ҳамаи инро қалби кӯчак, вале дардошнои Неъмат бардошта наметавонад. 

Басо рамзист, ки нависанда тасвири саргузашти образҳои асосии романро аз зуҳури 

фасли баҳорон оғоз карда буд ва анҷоми ишқи нокоми Неъмати хомпази пухтапиндорро 

аз вазиши боди самуми номуродӣ дар фасли дай ба поён расонидааст. «Шом зуд торик 

шуд, ҳарчанд барф заминро сафед карда буд, - овардааст нависанда. - Санам ҳамроҳи 

Ғаффор тамоми деҳаро то субҳ бо чароғ кофтанд. Тамоми аҳли деҳа аз ин воқеа дар 

изтироб буданд... Барфи аввал обро ях кунонд. Дар сари дунгии теппа, дар он ҷое, ки 

Неъмат нишаста, хонаи Зебошонро мавриди мушоҳида қарор медод, ӯро пайдо карданд. 

Яхбаставу мунҷамид. Муҷассамаи сангинро мемонд, ки на ҷон дошту на забон» [1, с. 

186]. Ба ҳамин тариқ, аз диди Аброр Зоҳир Неъмат тимсоли гулест, ки дар айни 

шукуфтан ва нумӯъ хазон мегардад. 

Аброр Зоҳир дар мисоли табобати бемории зардпарвини Санам бо истифода аз 

таҷрибаи Гулбарг қудрати тибби халқиро ба хонанда нишон доданӣ мешавад. Масалан, 

моҳии зиндаи дохили обро, ки онро бо хоҳиши Гулбарг Ашӯр дошта буд, Санам наззора 

мекунад. Ба пиндори Гулбарг, агар моҳӣ мурад, Санам зардпарвин аст, яъне бо ин роҳ 

бемории (диагнози) Санамро мушаххас мекунад. Ҳамчунин номбурда Санамро аз 

истеъмоли ғизои равғанӣ парҳез месозад. Гулбарг бо ёрии Неъмат парастучаҳоро аз 

шифти хона фуроварда, бо пилтачӯб пару болашонро зард мекунад, то ки парастуҳо дида, 

гумон кунанд, ки бачаҳояш зардпарвин шудааст ва ба соҳили дарё рафта, аз реги он санги 

шифо оваранд. Он сангҳоро Гулбарг об карда, ба Санам медиҳад, то ки бемориаш шифо 

ёбад. Бо ҷаъфарӣ овардани Ғаффор ва себу анор пешкаш кардани Гулбарги завҷаи 

раҳматии Бӯрӣ барои Санам нависанда гуфтанист, ки дар деҳот меҳру муҳаббат то ҳоло 

низ коста нашудааст ва одам бо одам зинда аст ва заҳри одамро одам мегирад . 

Аброр Зоҳир бо овардани як идда зарбулмасалу мақол ва аффоризмҳои мардумӣ 

забони образҳои асарро фардӣ кунонидааст. Ин аст, ки корбасти зарбулмасалу мақолҳо 

ва аффоризмҳои «Ҳар кор тоб дораду харбандӣ – китоб» [1, с. 4], «Аз хук мӯе» [1, с. 12], 

«Думи хукро меканӣ» [1, с. 15], «Сага хотири худаш не, хотири соҳибаш» [1, с. 17] «Сану 

ман накардан [1, с. 19], «Дунё ба охир расид, зан ба кӯдак мерасад» [1, с. 26], «Аз даҳонаш 

бӯйи шир меояд» [1, с. 27], «Даври сагболиғӣ» [1, с. 29], «Моли муъмин - хуни муъмин» 

[1, с. 31], «Мушханд кардан» [1, с. 32], «Дузди зӯр соҳиби говро бастааст» [1, с. 33], 

«Фили нарро аз рӯи олоташ баҳо медиҳед» [1, с. 69], «Дар пешобаш хаф дидааст» [1, с. 

81], «Сояро ғафс дидан» [1, с. 81], «Алови чашмро гирифтан» [1, с. 81], «Хара дар пали 

аспист ин қадар намезананд» [1, с. 108], «Дар ин деҳа аз пашша фил месозанд» [1, с. 109], 

«Ҳар киро аз линги худаш меовезанд» [1, с. 111], «Ба ҳар ош ҷурғот нашав» [1, с. 112], 

«Дар фурти чой» [1, с. 113], «Карт андохтан» [1, с. 123], «Нигоҳаш хӯрам мегуфту дилаш 

мурам» [1, с. 123], «Коре ту кардӣ, гург дар ҳаққи гӯсфанд накардааст» [1, с. 127], «Дил 

сӯзад, аз чашми кӯр об меравад» [1, с. 129], «Духтар бе ноз намеша, ош бе пиёз» [1, с. 

179], «Яке зангир, яке аспгир ҳарду девона аст» [1, с. 184] ва монанди инҳо образнокии 

забони қаҳрамонҳои асосӣ ва бадеияти асарро таъмин намудааст. 

Аз рӯи романи «Муҷассамаи ишқ»-и Аброр Зоҳир филми бадеии ҳамноми он 

офарида шудааст, ки муаллифи филмнома Аброр Зоҳир, коргардон Умедшо 

Мирзоширинов, филмбардор Алишер Нигматов, оҳангсозон Далер Назаров ва Иқбол 
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Завқибеков, рассом Далер Меҳтоҷов буда, иҷрокунандагони нақшҳои асосӣ Ғаффор 

(Убайдулло Раҷабов), Неъмат (Некрӯзшоҳ Маҳмадшоев), Санам (Савригул Қурбонова), 

Зебӣ (Майсара Мамаҷонова), Гулчеҳра (Инобат Муҳаммадиева) мебошанд. Дар нақшҳо 

Қ. Чақалов, Т. Саидова, М. Асоев, У. Мирзоширинов, Т. Аҳмадхонов, А. Ҷамолов, С. 

Муқимов, Х. Ҳалимов, Ҳ. Сангинов ва дигарон баромад намудаанд. «Тоҷикфилм» соли 

2003 филмро рӯйи навор оварда, муҳаррири он Ҷамшед Раҳматов, роҳбари гурӯҳ 

Раҷабалӣ Пиров ва директори гурӯҳ Асадулло Камолов аст.  

Ногуфта намонад, ки роман ва филмномаи «Муҷассамаи ишқ» аз якдигар тафовути 

ҷиддӣ доранд. Аброр Зоҳир тавонистааст, ки бо мушорикати ҳунарпешаи ҳирфаӣ 

Убайдулло Раҷабов романи фоҷиавиро дар филмнома ба мазҳака табдил диҳад. 

Махсусан, ҳузури бобои Ғаффор (Убайдулло Раҷабов) ва танзу шӯхиҳои намакини ӯ 

филмномаро диданӣ ва ҷолиб сохтааст. 

Дар филмнома образҳои Гулбарг – завҷаи раҳматии Бӯрӣ, зани Ҳошим, Ашӯри 

моҳигир, Асад - соҳиби бузу бузғола, Нуъмон – нозири минтақавии милиса ва Қурбони 

Собир - ёвараш фурӯгузор шудааст. Шаҳло бо номи Гулчеҳра омадааст, образҳои 

Тағоймурод (Ҳ. Сангинов) илова шудааст. Ҳамчунон лаҳзаҳои бемории зардпарвин 

шудани Санам, қучқорпурсии Гулбарг, набарди Ғаффор бо Ҳошим, ба боғи Ғаффор 

даромадани бӯзу бӯзғолаи Асад, дарёро убур карда, барои ҷазо додани Фарҳод гузаштани 

Ғаффор, гӯштини Неъмат бо Фарҳод, амалиёти нозири минтақавии милиса Нӯъмон ва 

ёвараш Қурбони Собир, фарҷоми фоҷиавии муошиқати Неъмат ихтисор шудаанд. Ба 

ҷойи онҳо дар филмнома мо Зебиро корманди почта, Неъматро велосипедсавор мебинем, 

Фарҳоде, ки ӯро Неъмати наврас дар гӯштин мағлуб месозад, дар филнома аз пашша фил 

сохтаанд, зеро ӯ ду ҳамдеҳаи Неъматро, ки дар пеши мошинаш харсанг гузошта буданд, 

латукӯб мекунад. Ҳамчунин Фарҳод Зебиро ба кино мебарад, дар соҳили дарё, агар дар 

роман Зебиву Фарҳодро Ғаффор дида бошад ва кӯшиши муҷозоти онҳоро карда бошад, 

дар филмнома ин корро Неъмат анҷом доданӣ мешавад. Ҳатто бар асари ин бархӯрд 

Неъмат шамол хӯрда, бемор мегардад. Анҷоми филмнома низ некбинона аст. Агар Зебӣ 

ба Неъмат нею ба Фарҳод расида бошад ҳам, Неъмат (Некрӯзшо Мамадшоев) дар 

ниҳояти кор моҳияти панди «...Кабутар бо кабутар, боз бо боз»-ро мефаҳмад ва ишқи 

Гулчеҳраро (Инобат Муҳаммадиева) ба ҷон мепазирад ва ҳавову ҳавас, содалавҳию 

хушбоварӣ ва ниҳоят, ғӯраи сармозада будани ишқи аввалинашро дарк мекунад. 

Муаллифи филнома дар охир Ғаффорро низ тарбия кардан мехоҳад. Ин аст, ки Ғаффор 

ришашро метарошад, сару либоси аврупоӣ ба бар мекунад ва «Чайка» – савор ба назди 

Санам меояд, вале тамошобин фаҳмида наметавонад, ки Ғаффор зоҳирашро - ку тағйир 

дод, оё ботинашро таҳорат дода бошад? Мумкин дар филм аз дили Санам низ ҳамин фикр 

мегузарад.  

 Филмнома бо шеъру сурудҳои наву тоза ҷолибтар шудааст. Масалан, дар ҳавлӣ 

Зебо бо модараш суруд мехонанд: 

   Ҳай-ҳай, гулакам, ҷон, булбулакам, 

      ҷонона шумо,ёр-ёре, 

   Ало-ало, арғамчинае, остонаи ёр,  

      аз симу зар ёр-ёре. 

 Дар филмнома шеърҳои дар тайёраи коғазин навиштаи Неъмат низ дигаргуна аст. 

Вақте ки саҳар Муроди падари Зебӣ шеърҳои дар болҳои тайёраи коғазин сабтшударо 

мехонад, ба нависандаи он - Неъмат таҳсин мекунад: 

    Ман бандаи он касам,ки шавқе дорад,  

   Дар гардани худ зи ишқ тавқе дорад, 

   Ту лаззати ишқу ошиқӣ кай донӣ. 

   Ин бода касе хӯрад, ки завқе дорад. 

 Ё ки  

    Хуршеди сипеҳри безаволӣ ишқ аст, 

   Мурғи чамани хуҷистафолӣ ишқ аст, 
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   Ишқ он набувад, ки ҳамчу булбул нолӣ, 

    Ҳар гаҳ ки бимириву нанолӣ ишқ аст. 

 Вале, ба фикри мо, таронаи дар роман аз номи Неъмат дар тайёраи коғазин 

навишташуда сода бошад ҳам, чун моли Неъмат садо додааст ва хеле мувофиқ оварда 

шудааст: 

    Зебо, ту маро моҳӣ, 

    Аз ишқи ман огоҳӣ, 

    Дар хоб биё сӯям, 

    Дар пираҳани шоҳӣ [1, с. 75]. 
 

 Хулоса, роман ва филмномаи Аброр Зоҳир «Муҷассамаи ишқ» ниҳоят сабақомӯз 

буда, ғояи олии тарбиявию маънавӣ доранд. Нависанда бо овардани симоҳои ҷолиб дар 

асар хулқу атвор ва анъанаю расму ойини мардуми деҳотро хеле ҷолиб тасвир намудааст. 

«Камтар касе чунон менависад, ки меъморе биное месозад, - мегӯяд Артур Шопенгауэр, 

файласуфи олмонӣ дар мақолааш «Китоб ва нависандагӣ». – Меъмор нақшаи корро 

мекашад ва кӯчактарин ҷузъиётро бодиққат дар мадди назар мегирад. Ағлаби 

нависандагон ончунон менависанд, ки гӯӣ доминобозӣ мекунанд. Ҷумалоти онҳо чун 

қитъаоти домино ба ҳам васл мешаванд: так-так, бархе тасодуфӣ ва бархе иродӣ [2, с. 

15]. Бе муҳобот услуби нигориши нависандаи хушсалиқа Аброр Зоҳир аз ин миён 

истисно нест. 
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ФАРҶОМИ ИШҚИ ХОМПАЗИ ПУХТАПИНДОР 
 

Дар ин мақола сухан аз романи Аброр Зоҳир «Муҷассамаи ишқ» (1996-2000) меравад. 
Муҳаққиқон ишқи бобои Ғаффори 65-сола бо Санами 35-сола ва талабаи мактаб - Неъмати 14-
солаи навраси хомпази пухтапиндорро бо Зебои 22-солаи духтари калонии Мурод мавриди 
таҳқиқ қарор дода, хулосаашон дар он зоҳир мегардад, ки ниҳоли ишқу умед ва орзуҳои Неъмат 
дар ҷавониаш хазон мегардад, риштаи умраш канда мешавад, вале Ғаффор чун хори биёбон дар 
айёми пирӣ ба мақсад мерасад. Ҳамчунин дар мақола филмномаи ҳамноми роман бо асари 
мазкур муқоиса шудааст ва муҳаққиқон ба хулосае омадаанд, ки дар филмнома асари фоҷиавӣ 
ба филми ҳаҷвӣ бадал гардида, анҷоми он низ некбинона мебошад, зеро Неъмат бо расидани Зебӣ 
ба Фарҳод хатои худро фаҳмида, дар ниҳояти кор ишқи ҳамсолаш Гулчеҳраро мепазирад. 

КАЛИДВОЖАҲО: Неъмат, бобои Ғаффор, Санам, Гулбарг, Шаҳло, (Гулчеҳра), Фарҳод, 
Ҳошим, Ашӯр, Нуъмони нозири минтақавии милиса, Қурбони Собир - ёрдамчии нозири 
минтақавии милиса. 

    

КОНЕЦ НЕДОСПЕЛОЙ ЛЮБВИ МЕЧТАТЕЛЯ 
 

В этой статье речь идет о романе «Статуя любви» (1996-2000) Аброра Зохира. 
Исследователи, подвергают анализу любовь старого 65-летного Гаффара к 35-летной Санам, и 
любовь 14-летного школьника-мечтателя Неъмата к 22- летней красавице Зебо, старшей дочери 
Мурода. В романе любовь и мечта Неъмата в юности блекнут, и в конце он умирает, а старик 

Гаффар, как колючка в пустыне достигает своей цели в любви. А также, в этой статье 

исследователи сравнивают художественный фильм, снятый, по сценарию на основе данного 
романа с самым романом. В отличие от романа, где сюжет заканчивается трагически, и в конце 
юный мечтатель Неъмат погибает, фильм комедийный и имеет хороший конец, где Неъмат 
отвечает взаимностью на любовь своего ровесника Гулчехры.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Неъмат, дедушка Гаффар, Санам, Гульбарг, Шахло, Фархад, 
Хашим, Ашур, Нугман - участковый милиционер, Курбан Сабир - помощник участкового 
милиционера. 

THE END OF IMITATURE LOVE OF DREAMER 
 

In this article we are talking about the novel «Statue of love» (1996-2000) of Abror Zohir. The 

researcher analyzes the love of the old 65-year-old Gaffar to 35-year - old Sanam, and the love of the 
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14-year-old schoolboy-dreamer Nemat to the 22-year-old beauty of Zebo, Murod's eldest daughter. In 

the novel, love and dream in the sector of youth fade, and in the end he dies, and the old man Gaffor as 

a thorn in the desert reaches his goal in love. And also, in this article the researcher compare features 

the film, removed, on scenario written on the basis of this novel with the same noveles. Unlike novel, 

where the plot ends tragically, and in the end dreamer Nemat dies the film is comedic and has a good 

ending, where Nemat reciprocates the love of his fellow Gulchehra.  

KEY WORDS: Nemat, grandfather Gaffor, Sanam, Gulchehra, Shakhlo, Farhad, Hashim, Ashur, 

Nugman - the local policeman, Qurban Sabir assistant district police officer. 
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ХОТАМИ МУЛКИ СУЛАЙМОН АСТ ИЛМ 
 

Тоҳиров З. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

«Маснавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ хирадномаест, ки имрӯз пас аз 800 сол 

инсоният боз рӯйи ниёз ба он овардааст. Ҳар як ҳикояти ӯ дар алоҳидагӣ як асари 

ҷудогонаи адабиёт аст, ки аз ба туфайли тафаккури баланд рӯйи кор омадааст.  

Умуман, «Маснавӣ» асари серҷабҳа буда, дар он муҳаққиқон беш аз 1280 мавзӯъро 

дучор шудаанд. Аз ин рӯ, ин асари ирфонӣ-фалсафӣ ва ахлоқӣ носеҳи инсонҳост, то 

махлуқ холиқи хешро бояд бишиносад. Шарафи рутбату имтиёзи инсон илм аст, ки ба 

воситаи ақл ҳақоиқ ва ҷавҳари вай зоҳир мегардад. 

Ҳамчунин ҷавҳари шаҷараи ақл маънавиёт аст ва шукуфаи он шаҷара ба риёзи 

инсон илм  ва самараи он амал аст. 

Ба гумони ғолиб яке аз ҷолибтарин мавзӯъҳои ин шоҳасар тарбияи инсон ва хосса 

бо роҳи ҳифзи илм аст. Илм сайқалдиҳандаи ақл мебошад. Илм дар таълимоти ахлоқии 

Мавлоно мақоми махсус дорад ва  Мавлавӣ нисбат ба илм таълимоти ҷудогона дорад, 

зеро илм аз нигоҳи Мавлавӣ ҷон дар пайкари олам аст:  
 

Хотами мулки Сулаймон аст илм, 

Ҷумла олам сурату ҷон аст илм         [4]. 
 

Дар иртибот бо масъалаи мазкур Мавлоно дар боби дуюми «Маснавӣ» ҳикояти 

комилан мармузе бо номи «Ҷустани он дарахт, ки ҳар кӣ мевааш хӯрад, намирад» -ро 

меорад. Мазмуни мухтасари ҳикояти мазкур чунин аст:   Марде ҳаким бо забони рамзу 

истиора ба дӯстони худ мегӯяд:  - Дар Ҳиндустон дарахте ҳаст, ки ҳар кас аз меваи он 

хӯрад, на пир шавад ва на бимирад. Ин матлаб ба гӯши подшоҳе мерасаду сахт шефтаи 

он дарахт мешавад. Аз ин рӯ, қосиде мефиристад, то ба ҳар сурате, ки ҳаст, он дарахтро 

пайдо кунад. Қосид солҳо дар сарзамини Ҳиндустон мегардад ва ҷустуҷӯ мекунад, вале 

асаре аз дарахт намеёбад, ҳатто мавриди тамасхуру ришханди бисёре аз мардуми ин 

сарзамин қарор мегирад. Саранҷом аз ёфтани он дарахт навмед мешавад ва бо чашми 

ашкбор ва дили шикаста роҳи диёри шоҳро пеш мегирад. Дар яке аз манозили байни роҳ 

фуруд меояд, то истироҳате кунад. Ногаҳон бо орифе Раббонӣ рӯ ба рӯ мешавад, тасмим 

мегирад моҷароро ба ӯ бигӯяд, то чорае пайдо шавад. Он орифи Раббонӣ пас аз истимоъи 

суханони ӯ мегӯяд: «Ай содадил, аслан чунин дарахте дар боғу бӯстони табиат вуҷуд 

надорад. Бидон, ки манзури он ҳаким аз ин дарахт дарахти илм аст ва маърифати Илоҳӣ 

асту бас. 

Донишманди эронӣ доктор Карими Замонӣ доир ба маохизу манобеи достон чунин 

менависад: «Маъхази он ҳикоятест, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, дафтари чаҳорум, - 

«Достони овардани «Калила» ва дар дебочаи «Калила ва Димна»-и Баҳромшоҳӣ ва низ 

дар «Аҷоибнома» ва дар китоби «Фароиб-ус-сулук», боби ҳафтум нақл шуда».  Асли 
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ҳикоят ин аст: Дар рӯзгори Нӯшервон дар китоб ёфт, ки Офаридгор доруе офаридааст, 

ки бар мурда резанд, зинда гардад ва дар офоқ меҷуст, намеёфт. Вайро нишон доданд, ки 

дар вилояти Сарандеб мардест бар кӯҳ ва умри дароз дорад. Аз мутақаддимон магар ӯ 

донад, ки ин дору чист? Нӯшервон молҳои бисёр дод ва кас фиристод ба вилояти 

Сарандеб. Чун бирасид, аҳволи ин мард пурсид. Гуфтанд: Шахсест одӣ, рӯй нанмояд, ба 

ногоҳ вай бубинанд. Ҳайкале саҳмнок дорад, аз вай пурсид: сухани вай фаҳм намекард, 

то ҳиндуеро бибурд ва пурсид аз ҳоли ин дору. Гуфт: Ман намедонам ва ин дору нест, 

магар ҳикмат, ки дилҳои мурдаро зинда гардонад [1]. 

Ҳикояти мазкур дар дафтари дуюми «Маснавӣ»-и Мавлоно дар ин шакл оварда 

шудааст: 

Гуфт доное барои достон, 

Ки дарахте ҳаст дар Ҳиндустон. 

Ҳар касе, к-аз меваи ӯ хӯрду бурд, 

Не шавад ӯ пир, не ҳаргиз бимурд. 

Подшоҳе ин шунид аз содиқе, 

Бар дарахту мевааш шуд ошиқе. 

Қосиде доно зи девони адаб, 

Сӯйи Ҳиндустон равон кард аз талаб. 

Солҳо мегашт он қосид аз ӯ, 

Гирди Ҳиндустон барои ҷустуҷӯ. 

Шаҳр-шаҳр аз баҳри ин матлуб гашт, 

Не ҷазира монду не кӯҳу на дашт  [3]. 
 

Ин асар бидуни шубҳа мисли уқёнуси нопайдоканора аст, ки ҳар ғаввосе барои худ 

чизе дармеёбад, кашф мекунад. Ба ин маънӣ доктор Муҳаммади Истеъломӣ таъкиди хеле 

ҷолибе дорад, ки мегӯяд: «Баҳс дар маонӣ ва зербиноҳои фикрӣ ва иҷтимоии «Маснавӣ»-

ро аз ҳар ҷо оғоз кунем ва бо ҳар тафсиле, ки бигӯему бинависем, боз метавон гуфт, ки 

дар он нуктае ё нуктаҳое аз қалам афтодааст. Дар фарҳанги башар камтар китобе то ба 

ин ҳад саршор аз маонии баланд ва андешаҳо ва мазомини дар ҳам печида аст ва камтар 

китобе ин ҳама гуногуниро бо чунин зарофату шӯр ба ҳам омехтааст» [2]. 

Як хусусияти муҳимми шуруҳоти бевоситаи Мавлавӣ дар «Маснавӣ» он аст, ки 

баъди ҳар як ҳикояти мармуз эзоҳи онро худи адиб бо чанд байт тавзеҳ дода, шарҳ 

мекунад. Инчунин дар баробари тавзеҳоту шуруҳоти ихчаму мӯъҷаз, вале ниҳоят 

мӯшикофонаву устодона Мавлавӣ ҳамон лаҳзаи шарҳдиҳандаро ба ҳикоёти шарҳталаб 

аз забони шахсиятҳои дилогоҳу соҳибхирад меорад. Масалан, барои намуна ба ҳамон 

ҳикояти фавқуззикр рӯ меорем, ки шахси ҷустуҷӯкунандаи дарахт ба бисёр мушкилот 

мувоҷеҳ мешавад ва қариб аст, ки навмед мегардад. Мунтаҳо ӯ ба тавсияи донишмандон 

ба ҳакими солхурдае дидор мебинад, ки ҳаким баробари шунидани ҳадафи марди 

мусофир табассум мекунад ва мегӯяд, ки ту ба зоҳир рафтаӣ ва суратпарастӣ пеша 

кардаӣ. Ана ҳамин парастиши зоҳир туро овораву сарсону саргардон кардааст: 
 

 Буд шайхе, олиме, қутбе карим, 

Андар он манзил, ки боис шуд надим. 

Гуфт: «Ман навмед пеши ӯ равам, 

З-остони ӯ ба роҳ андар шавам. 

То дуъои ӯ бувад ҳамроҳи ман, 

Чунки навмедам ман аз дилхоҳи ман». 

Рафт пеши шайх бо чашми пуроб, 

Ашк меборид монанди саҳоб. 

Гуфт: «Шайхо, вақти раҳму риққат аст, 

Ноумедам, вақти лутф ин соат аст». 

Гуфт: «Вогӯ, к-аз чӣ навмедистат? 

Чист матлуби ту? Рӯ бо чистат?» 
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Гуфт: «Шоҳаншоҳ кардам ихтиёр, 

Аз барои ҷустани як шохсор. 

Ки дарахте ҳаст нодир дар ҷиҳот, 

Меваи ӯ мояи оби ҳаёт. 

Солҳо ҷустам, надидам як нишон, 

Ҷуз ки танзу тасхури ин сархушон». 

Шайх хандиду бигуфташ: «Эй салим! 

Ин дарахти илм бошад дар алим. 

Бас баланду бас шигарфу бас басит, 

Оби ҳайвоне зи дарёи муҳит. 

Ту ба сурат рафтаӣ, эй бехабар! 

З-он зи шохи маънии бебору бар. 

Гаҳ дарахташ ном шуд, гаҳ офтоб, 

Гаҳ баҳраш ном гашту гаҳ саҳоб. 

Он яке, к-иш сад ҳазор осор хост, 

Камтарин осори ӯ умри бақост. 

Гарчи фард аст ӯ, асар дорад ҳазор, 

Он якеро ном шояд бешумор»  [3]. 
 

Ҳикояти толиби дарахти шифобахш дар ташреҳоти исломӣ низ хеле ҷолиб шарҳ 

шудааст, ки аз шуруҳоти дигари асримиёнагию муосир дар ҷузъиёти ҷудогона тафовут 

мекунад. Масалан, бузургтарин донишманди асри ХV адабиёти форс-тоҷик Мавлоно 

Камолиддин Ҳусайн Воизи Кошифӣ роҷеъ ба шарҳи қиссаи марди мусофири ҷӯёи дарахт 

менависад: «Ҳикояти он толиб, ки шаҷараи ҳаёт меҷуст ва надонист, ки он дарахти илм 

аст, ки ҳар кӣ аз меваи ӯ чашид, ба ҳаёти абадӣ расид» [4]. 

Аз ҳикояти фавқуззикр бармеояд, ки тафовути таълифоти шореҳону тавзеҳгарон 

агар ба таркиби лексикии матн, сохтори калимаҳо, ибораҳову таъбирҳо, ҳиссаҳои 

мустақилу фаръии нутқ, коргирӣ аз авзону буҳури арӯзӣ, шарҳу басти наҳвӣ сурат 

гирифта бошад, Мавлавӣ дар қисмати шуруҳоти ҳикояҳои асари хеш бо зикри вожаҳои 

калидӣ таваҷҷуҳ намуда, одатан танҳо ба дарёфти маънӣ мегаравад ва ба мухтассоти 

шаклӣ диққат намедиҳад, ки  ин навъи шарҳнигорӣ, пеш аз ҳама, бо ихчамию мӯъҷазӣ 

ва зиёда аз он ба дастрасии маъно бештар мусоидат менамояд.  

«Маснави маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ сатҳи баланди тафаккури 

ирфонӣ-фалсафӣ ва адабии миллӣ дар асрҳои миёна аст, ки ягон зарра арзишҳои 

фарогирифтаи хешро аз даст надодааст. Ин шоҳасар пас аз 800 сол инсониятро 

мутаҳаййир сохта, аз сатҳи тафаккури пешрафта ва қиёснопазир ҳушдор медиҳад. Ин 

аст, ки талошҳо барои тасарруфи он натанҳо дар асрҳои миёна манзур мегардад, балки 

имрӯз низ давом дорад. Чи дар гузашта ва чи имрӯз кадом қавму миллате, ки намояндаи 

он ин шоҳасарро ҷиддӣ мутолиа карда бошад, осори эҷодии он афрод мондагор гардид 

ва ин роз то кунун нокушодаву сарбаста аст. 
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ХОТАМИ МУЛКИ СУЛАЙМОН АСТ ИЛМ 
 

Дар мақола дар хусуси яке аз ҷолибтарини мавзӯъҳои «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно 
Ҷалолуддини Балхӣ – тарбияи инсон ва хосса омӯзиши илм, ки сайқалдиҳандаи ақл аст, сухан 
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меравад. Муаллиф нуктаҳои асосии таълимоти ахлоқии Мавлоно Ҷалолуддини Балхиро ба 
риштаи таҳқиқ кашида, хулоса мекунад, ки Мавлоно дар қисмати шуруҳоти ҳикояҳои асари хеш 
бо зикри вожаҳои калидӣ таваҷҷуҳ намуда, одатан танҳо ба дарёфти маънӣ мегаравад ва ба 
мухтассоти шаклӣ диққат намедиҳад, ки  ин навъи шарҳнигорӣ, пеш аз ҳама, бо ихчамию 
мӯъҷазӣ ва зиёда аз он ба дастрасии маъно бештар мусоидат менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: илм, рамз , истиора, шайх, ҳикоят, матн, ибора, калима, тафаккур, 
таъбир.  

НАУКА – ПЕРСТЕНЬ СОЛОМОНОВА ВЛАДЕНИЙ 
 

В статье речь идёт об одной из привлекательной темы поэмы «Маснавии маънави» 
Мавляна Джалолуддина Балхи – воспитание человека, особенно изучение науки развивающего 
интеллект. Автор анализирует основные поступы учения Мавляна Джалолуддина Балхи, 
заключает, что Мавляна в предисловиях своих рассказов, обращает внимание на ключевые 
термины, направля читателя к пониманию смысла, не вдаваясь в особенности формы. Такой вид 
комментарий своей краткостью и четкостью обеспечивает доступность сочинений литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наука, аллегория, метафора, шейх, рассказы, текст, слово, 
фразеологизм, идиома, мышление. 

  

SCIENCE – THE RING OF SOLOMON'S POSSESSIONS 
 

In this article we are talking about one of the attractive themes of the poem «Masnavi Manavi» 
Maulana of Jalaluddin Balkhi – education of the person, especially the study of science educational 
intelligence. Auto analyzes key entered the teachings of Mawlana Jalaluddin Balkhi, concludes that 
Mawlana in the Preface of his stories, draws attention to the key terms of the direction of the reader to 
understand the meaning without getting into shape. This kind of comment with its brevity and clarity 
ensures the availability of works of literature.  

KEY WORDS: science, allegory, metaphor, sheikh, stories, text, word, phraseology, idiom, 
thinking.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тохиров Зиёратшох Шарифович, кандидат филологических 
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САДА - ҶАШНИ ХИЛҚАТИ ИНСОН 
 

Тухтасунов О. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Аҳли форс дар гузашта иду ҷашнвораҳои зиёде дошта, ки ҳар яке пайванд ба 

тафаккур ва таҷассумгари фаҳмиши онҳо доири ин олами ҳастӣ, пайдоиши эзидии инсон 

ва замину замон буданд. Ва иде, ки хоса байни дигар идҳо фархунда ва шоиста доштанд, 

ҷашни Сада буда ва онро бо шукӯҳу шаҳомат обонрӯзи моҳи баҳман, ки ҳоло мутобиқ 

ба охирҳои моҳи январи румиён медонанд, ҷашн мегирифтанд.  

Маълум аст, ки дар даврони пешин то зуҳури ислом мардуми порс гоҳшуморӣ ва 

тақвими худро доштанд. Тақвими моҳу рӯзҳои онҳо тариқе, ки он низомро Абӯрайҳони 

Берунӣ дар «Осор-ул-боқия»-и худ нишон додааст, роҳандозӣ мегаштааст. Бино ба 

нишондодҳои Берунӣ, соли порсҳо аз 12 моҳ ва ҳар моҳ аз 30 рӯз иборат буда, ҳар рӯзи 

моҳ номи хосе дошт ва номи рӯзи даҳуми моҳҳоро Обонрӯз мегуфтаанд ва баҳманмоҳ 

ёздаҳумин моҳи онҳо буда [4, с. 64-65]. Чун, дар он даврон аҳли порс парастиши оташ 

менамуданд, ҳар иди фархунда бо оташафрӯзӣ оғоз меёфтааст. Аз ин рӯ, аз оғози шаб то 

субҳи барвақт дар обонрӯзи баҳманмоҳ порсиён гулхан афрӯхта, гирди он сарҷамъ саҷда 

бар оташи Зардуштӣ менамудаанд. Ва аз гармии он нерӯ гирифта, рақсу оташпарӣ ва 

ситоиши оташу Офаридгоре, ки ин неъматро ба онҳо насиб гардонидааст, менамудаанд 

ва гӯё бо ин васила ин рӯзи тавлиди оташ - ҷашни Садаро, ки мондагор аз рӯзгорони 

пешин аст, қадр менамудаанд.  

Пайдоиши ин ҷашни муборак - Садаро, ки ниёгон онро хеле бо арзиш медонистанд, 

асос ба ривояте намуда, ба номи шоҳи замони Пешдодиён Ҳушанг фарзанди Саёмак, ки 

набера ва парваридаи Каюмарс аст мепайванданд. Дар фаҳмиши аҳли қадими порс 

Каюмарс нахустинсон, саромади занҷираи шоҳони сулолаи Пешдодиён дониста 
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мешавад, ки баъд аз он зимоми ҳукм насиби Ҳушанг гашта. Гӯё, Ҳушанг рӯзе ҳамроҳ бо 

зердастонаш ҳангоми шикор ба море дучор меояд ва ӯ чун сӯйи мор санг меандозад, санг 

бар санге бархӯрда оташаке падид меояд ва ин боис ба кашфи оташ мегардад. Ва он рӯзро 

Ҳушанг рӯзи тавлиди оташ - Сада гуфта ва аз он даврон инсон баҳри поси ин рӯз оташ 

афрӯхта, ба он саҷда кардааст. 

Роҷеъ аз даврони Ҳушанг мерос омадани ин иди аҷдодӣ, тамоми шаб оташ афрӯхта 

атрофи он шодию сурур намудан ва давраҳои пасин низ қадр намудани онро Фирдавсии 

бузургвор дар «Шоҳнома»-и безаволи худ чунин ба қалам додааст:  
 

Бигуфто: «Фурӯғест ин эзадӣ, 

Парастид бояд агар бихрадӣ». 

Шаб омад, барафрӯхт оташ чу куҳ,  

Ҳамон шоҳ дар гирди ӯ бо гурӯҳ. 

Яке ҷашн кард он шабу бода хвард, 

Сада номи он ҷашн фархунда кард. 

Зи Ҳушанг монд ин Сада ёдгор,  

Басе бод чун ӯ дигар шаҳриёр.   [12, с. 54]. 
  

Дар устураву дабираҳои ҳифзмонда нигоштаанд, ки Ҳушанг муддати зиёде зимоми 

ҳукмро дар даст дошт ва дар ин даврон инсон ба тамом тағйири ақл кардааст. Инсон, 

маҳз дар замони Ҳушанг ғайр аз оташро шинохт ва истифода намуд, инчунин ром 

намудани ҳайвонот, шуғлҳои кишоварзӣ ва бофандагиро низ омӯхтааст. Ҳама гуна 

ҳунарҳои қадимаи ба оташ рабтдошта: оҳангарӣ, кулолгарӣ ва пӯхтани ғизоро низ ба 

замони Ҳушанг тавъам медонанд. Ва дар ин давра инсон гӯё, аз ҳаёти чун ҳайвон танҳо 

аз маводи табиии тайёр истифода бурдан озод гашта, тавассути ақли худ ба бунёдкориву 

созандагӣ ва истеҳсол пардохтааст. 

Дар ҳақиқат, ин иди таърихӣ хеле барвақт пайдо шуда, шояд аз нахустин иди 

порсиён ҳам бошад, ки ин байти шоири даврони сомониён Унсурӣ таъкид ба он дорад 

[5].  

Сада ҷашни мулуки номдор аст, 

Зи Афридуну аз Ҷам ёдгор аст. 
  

Атрофи маънои номи ин ҷашни қадимтарини аҷдодӣ – «Сада» фикру пиндорҳои 

гуногун мавҷуданд. Дар «Бурҳони қотеъ» оид ба ҷашни Сада ва маънои он чунин оварда 

шуда: «Сада ба маънии оташи шӯълакашанда ва оташи шӯълабаланд бошад. Гӯянд 

возеъи ин ҷашн Каюмарс буда. Ва боис бар ин он аст, ки Каюмарсро сад фарзанд аз унос 

ва зукур буд. Чун ба ҳадди рушд ва тамиз расиданд, дар шаби ин рӯз ҷашн сохт ва ҳамаро 

кадхудо кард ва фармуд, ки оташи бисёр барафрӯхтанд. Бад-он сабаб онро сада мегӯянд; 

Ва ҷамъе бар онанд, ки чун дар ин рӯз адади фарзандони Одам ба сад расид ҷашни азиме 

кард бад ин ном мавсум шуд» [7, с.143]. Баъзе аз овардаҳои дар «Бурҳони қотеъ» дар 

«Ғиёс-ул-луғот» низ такрор ёфтаанд [6, с. 417]. Бархе номи ин идро баргирифта аз рақами 

«сад» медонанд ва нишон медиҳанд, ки гуё то ҷашни бузурги Наврӯз 50 шабу 50 рӯз 

мондааст, ки ҷамъ 100 рӯз мешавад» ва бархе бо иди қадимаи халқиятҳои славянӣ 

«Маслиница» тавъам медонанд [8; 14]. Дар аксари овардаҳо номи ҷашни Садаро ба 

рақами 100 пайвастаанд. Муҳаққиқ, устурашиноси намоёни эронӣ М. Баҳор ба рақами 

«сад» пайванд будани номи иди «сада»-ро ботил дониста, онро аз решаи вожаи авастоии 

«саза», ки он гӯё аз вожаи «санд (sand)» муштақ гашта бошад, ба маънии «зоҳир шудан» 

медонад. Ӯ нишон медиҳад, ки дар забонҳои эронии миёна дар сохтори исм ва сифат 

пасванди «ак (ak)», ки худ бозмондаи «ака (aka)»-и забони Эрони бостон аст, ба кор 

баранд. Бад-ин рӯ, вожаи саза дар Эрони бостон метавонист бо сурати «сазак ё садак» 

вуҷуд ёбад, ки талаффузи ҷадидтари он дар форсии миёна «саза» ё «садаг (sadag)» буда 

ва ҳамин ду талаффуз дар форсӣ бо сурати «саза» ё «сада» дида мешавад. Вуҷуди вожаи 

муарраби «сазақ» дар арабӣ ва таркиботи «барсазақ» ва «навсазақ» ки номи панҷуми 
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рӯзи баҳман аст ва дар он рӯз ба иқболи ҷашни сада мераванд, ҳадси моро дар бораи 

вожаи «сазаг ё садаг (sadag)» таъйид мекунад ва мерасонад, ки чунин вожаҳо дар 

забонҳои эронии пешин вуҷуд доштааст. Бинобар ин, муҳтамилан вожаи сада на аз вожаи 

сад, балки бо решаи санд (sand) ба маънои зоҳир шудан марбут буда, маънои он «зуҳур, 

ошкорӣ, пайдоӣ» аст [3, с. 241].  

Баҳор М. боз меовард, ки бино бо эътиқоди аҳли куҳан ҷашни садаро баъд аз чил 

рӯзи шаби ялдо, ки ин шаби дарозтарини сол, шаби зоида шудани Хуршед аст, ҷашн 

мегиранд [2, с. 403], яъне ҷашни садаро чиллаи Хуршед медонад. Ва бархе аз муҳаққиқон 

аз ҷамъи андешаҳое, ки атрофи маънои номи ҷашни Сада мавҷуд аст, ақидаҳои М. 

Баҳорро ба ҳақиқат наздик ва қобили қабул донистанд [8, с. 77].  

 Бале, атрофи маънои номи «сада» андешаҳо бисёранд, вале аксар бе далели 

эътимодбахш баён ёфтаанд ва аз ин рӯ, ин масоил то ҳол талаби пажӯҳиш дорад. Чун иди 

«Сада» қадимтарин ҷашнвораи инсон аст, тавлид ва номи онро дар равобит ба он рӯзҳое, 

ки ин идро ҷашн мегирифтанд, бино ба тафаккури аҳли он замон доири пайдоиши олами 

моддиёт, ҷумла инсон таҳлил намуд. Дар китобҳои муқаддаси тамоми дин ва оинҳои 

баъдина: Таврот, Инҷил ва Қуръон нисбати офариниши олами моддӣ оварда шуда, ки 

офариниши дунё ва инсон дар шаш рӯз сурат гирифта, бо офариниши инсон хотима 

ёфтааст. Дар ойини зардуштӣ, ки қадимтарин аз ҳама ойинҳост, хилқати ҷаҳон аз тарафи 

Офаридгори бузург Аҳурамаздо дар шаш марҳила, дар дарозои як сол давом ёфтааст. 

Бино ба ривоятҳои «Бундаҳишн» Ҳурмузд нахуст осмонро дар бадали чил рӯз, аз рӯзи 

урмузд, ки оғози моҳи фарвардин мебошад, ба офаридан пардохт ва чун тамом кард, баъд 

ба панҷ рӯз диранг кард (ором гирифт). Баъд он гоҳ обро дар муддати панҷоҳу панҷ рӯз 

офарид ва панҷ рӯз диранг кард. Севум, заминро дар ҳафтод рӯз офарид ва боз панҷ рӯз 

диранг кард. Чаҳорум гиёҳу дарахтонро дар бисту панҷ рӯз офарид ва панҷ рӯзи дигар 

диранг кард. Панҷум гови муқаддас (гусфанд)-ро дар ҳафтоду панҷ рӯз офарид ва панҷ 

рӯз диранг кард. Шашум, Каюмарс (нахустинсон)-ро дар ҳафтод рӯз офарид, яъне аз 

оғози рӯзи Ром аз моҳи Дай то рӯзи Анирон аз моҳи Исфандормуз, он гоҳ боз панҷ рӯз 

диранг кард» [1, с. 71]. Ҳамин тариқ, Офаридгор баъд аз он, ки тамоми васоити ҳаётии 

инсонро муҳайё намуд, баъд инсонро офаридааст. Рӯзҳои офариниши инсон аз рӯзи Роми 

моҳи Дай, ки мутобиқ ба рӯзи 21 декабр оғоз ёфта, бо пуррагӣ мукаммал гаштани он то 

рӯзи охирони моҳи Испандармуз Анирон, мутобиқ ба 20 март давом ёфтааст. Яъне, аз ин 

овардаҳо маълум мегардад, ки муддати офариниши инсон бино ба Бундаҳишн ба 

муҳлати ҷашни иди Сада мувофиқ меояд ва аз ин рӯ, шояд мутобиқ ба фаҳмиши аҳли 

қадима, ҷашни иди Сада ҷашни зуҳур ва хилқати инсон бошад ва шояд аз ин сабаб низ 

онро аҷдодон «сада» ном ниҳодаанд.  

 Аз рӯи диди илми вожашиносӣ такя бар вожаҳои забонҳои қадим, ки ҳиҷогӣ 

буданд, калимаи «сада» аз ду бахш «са» ва «да» таркиб ёфтааст. Баҳри кушоиши маънои 

то ҳол нуҳуфтаи ин иди ниёгон бо таҳлилҳои лингвистию мантиқии вожаҳои дигаре, ки 

дорои чунин бахшҳо мебошанд ва истифода аз қонуниятҳои таҳаввулоти вожаҳо 

маънобардорӣ бояд намуд. Дар чанд мақолаҳои рӯи чоп дидаи худ «О происхождении и 

значении слова «рус» [9, с.30-31], «Забони тоҷикӣ-форсӣ забони фарзонагон» [10, с. 85-

88], ва ғайра нишон дода будем, ки бахши «са» дар калимаҳои зиёди аз қадим ҳифз 

мондаи забонҳои гуногуни оилаи ҳиндуаврупоӣ ба маъноҳои «мард, инсон», «шахс» ва 

«тан» омадааст. Масалан, вожаи «нисо», ки пасванди номҳои занонаи тоҷикӣ мебошад, 

шояд дар ибтидо шакли «ниса (неса)»-ро дошта бошад, зеро он маънои «зан» яъне ғайри 

мардро дорад. (Пешванди «не» ва гунаҳои он «ни, на, но» дар калимаҳои қадимаи форсӣ 

форманти инкорӣ мебошанд). Дар баъзе забонҳои ғарб низ занони барумандро 

«баронеса» мегуфтанд, ки бахши «неса»-и он ва пасванди «ница» дар баъзе вожаҳои 

забонҳои славянӣ ба вожаи «нисо» ҳамзод аст. Бахши «са» дар вожаи суғдии «сағона», 

ки хоначаи болои қабрро мегӯянд, низ дучор меояд, ки он маънои «хонаи тан»-ро дорад, 

яъне манзур қабр, хонаи абадии тани одам аст. Ва ё дар калимаи дигари аз қадим ҳифз 

монда, «наваса», ки дар гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ «набера»-ро мегӯянд низ бо 
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маънои «инсон» омада ва «наваса» маънои «одами нав» ва ё «навтавлидшуда, кӯдак»-ро 

дорад. Бархе муҳаққиқон арза доранд, ки забонҳои аҳди қадим бо ҳам хеле шабеҳ ҳастанд 

ва зодаи як забони муштарак мебошанд. Чун ба баъзе калимаҳои забони лотинӣ, ки яке 

аз забонҳои қадими аҳли ғарб мебошаду ҳоло онро забони мурда медонанд, дар муқоиса 

бо забонҳои аҳли шарқ зеҳн медавонем, мебинем, ки аксар вожаҳои онҳо бо вожаҳои 

давраҳои гуногуни забони форсӣ решаҳои ягона доранд. Масалан, инсонро дар забони 

лотинӣ «Homo sapiens» бо маънои луғавии «инсони боақл» тавзеҳ дода, дар он бахши 

«homo»- ро «инсон» арзёбӣ намудаанд [12] ва баъдтар аз он калимаҳои «гуманизм 

(инсондӯстӣ)», «гуманитарӣ» ва ғайра сохтаанд. (Ба ҳам ивазшавии овозҳои «ҳ» ва «г» 

вобаста ба хазинаи фонетикии забонҳо ба вуҷуд меояд). Ҳол он, ки бахши «Homo» дар 

ибтидо маънои боақлро дошт. Вожаи «Homo» дар забонҳои славянӣ шакли «ум»-ро 

гирифта, зеро дар онҳо овои «ҳ» мавҷуд нест ва ё дар забони авастоӣ вожаи «ҳумата»- 

пиндори нек, яъне фикри боақлона кардан аст. Бахши «sapiens» бошад, аз ҷузъҳои «sa» - 

инсон ва «pien» – паҳншуда таркиб ёфта, маънои луғавии ибораи «Homo sapiens» дар асл 

«инсони боақли паҳншуда» мебошад, яъне дар ин ибора танҳо бахши «sa» ифодагари 

инсон аст.  

 Бахши «да»-и калимаи «сада», ки дар калимаҳои зиёди меросии қадима бо гунаҳои 

«до, та, за, зо» низ омадаанд, маънои «додан, офариниш, тавлид, зуҳур, бунёд намудан» 

ва монандаҳои инро дорад. Масалан, дар калимаи «Худо» бахши «ху» бо маънои «хок, 

замин» меояд ва якҷоя бо «до» офарандаи замин (бо назардошти ҳама мавҷудоташ) 

мегардад. Дар забони санскрит «хок» ва ҳам худои заминро Ху мегуфтанд. 

 Овардаҳои фосилаи хилқати нахустинсон Каюмарс дар «Бундаҳишн», ки ба 

ҳангоми ҷашни Сада мувофиқ меояд, нишон медиҳад, ки иди Сада ҷашнвораи пос 

доштани рӯзи хилқати инсон мебошад ва вожаи «Сада» дар асл маънои «офариниши 

инсон»-ро дорад. Чун, парастандагони Зардушт аз байни чор унсури табиӣ: оташ, хок, об 

ва ҳаво, танҳо оташро асос ва мояи пайдоиши модиёт ва ҳаёт, ҷумла ҳаёти инсонӣ 

медонистанд, шояд аз ин рӯ, иди Садаро рӯзи тавлиди оташ пиндоштанд, зеро дар ин оин 

оташ ҳақиқати ҳаёти азалии инсон низ дониста мешавад. (Он гунаҳои «саза» ё «сада», ки 

баҳор муштақ шуда аз вожаи «санд (sand)» ба маънии «зоҳир шудан» медонад, дуруст 

аст, ки табдил бо ҳам кунанд. Ивазшавии овои «д» бо «з» на танҳо ҳангоми иқтибос 

гаштан аз як забон бо забони дигар, ҳатто дар гӯишҳои як забон низ ба мушоҳида мерасад 

[11]. Дар вожаҳои боло, танҳо бахши «за» ва «да» маънои зуҳур, тавлид ва офаринишро 

доранд. Вожаи «санд (sand)»-и авастоӣ, ки баҳор меоварад, шояд аз «санда (sandа)» -и 

забони санскрит шакл гирифта бошад, ки маънои зуҳури нуру ҳарорат ва ё тулӯи 

Хуршедро дошта метавонад).  
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САДА - ҶАШНИ ХИЛҚАТИ ИНСОН 
 

Дар мақола баъзе ривоятҳо, маълумоти таърихӣ оид ба ҷашни иди ниёгон - Сада ва 

андешаи бархе аз муҳаққиқон оид ба маънои номи он оварда шуда, дар асоси таҳлилҳои 

лингвистию мантиқӣ маънибардорӣ гардидааст. Дар такя бар маълумоти китоби «Бундаҳишн» 

оид ба офариниши олами моддӣ, муаллиф нишон медиҳад, ки фосилаи офариниши инсон ба 

муҳлати ҷашни иди Сада мувофиқ меояд ва дар асоси он, ки забонҳои қадим ҳиҷогӣ буданд 

вожаи «сада» аз ду бахш «са» ва «да» иборат аст. Муаллиф дар вожаи «сада» бахши «са»-ро бо 

маънои «инсон, мард» ва бахши «да»-ро бо маънои «сохтан, офариниш» тавзеҳ дода, маънои 

луғавии иди Садаро «офариниши инсон» маънидод намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷашни таърихӣ, иди Сада, офариниши инсон, ид, оташ, хилқат, оин, 

Зардушт. 
 

САДА - ПРАЗДНИК СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье приведены ряд сказаний, исторические сведения о празднике предков 

таджикского народа - Сада, и мнения некоторых исследователей о значение его названий. 

Основываясь на сведения книги Бундахишн о сотворение мира и человека автор показывает, что 

время указанное в Бундаҳишне соответствует времени празднования праздника Сада и на основе 

того, что древние языки были слоговые, слово Сада состоит из двух частей «са» и «да». Автор, 

приводя некоторые слова из разных древних языков, имеющих в своей структуре часть «са» и 

«да», показывает что в них часть «са» выражает «человека», а часть «да» означает «создать», 

«сотворить», и таким образом, словесного значение слово «сада» есть «сотворение человека».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исторический праздник, праздник Сада, сотворение человека, 

праздник, огонь, сотворение, традиция, Зараостра. 
 

SADA THE HOLIDAY OF HUMAN CREATION 
 

The given article is about historical information and opinions of some researchers about Sada 

holiday. The data refers to linguistic and logical definition where author mainly describes its meaning, 

making reference to the book «Bundahishn» about creation of human being and the world. The author 

determines that it matches with celebration of the holiday Sada.  

As the spoken language of ancestors was syllabic, the word «Sada» consists of two syllables 

«sa» and «da». «Sa» – means – human being and «da» means «human creation». Hence Sada means 

«the human creation». 

KEY WORDS: historical celebration of the Garden, the creation of man, feast, fire, creation, 

tradition, Zaraostre. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Тухтасунов Обиддин, кандидат химических наук, доцент 
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ТАРҒИБИ ОМӮЗИШИ ИЛМУ ДОНИШ ВА ДӮСТИВУ  

БАРОДАРӢ ДАР ҚИССАИ «БАЧАҲОИ ЛОЛАЗОР»   
 

Муродов А.А. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Дар насри бачагонаи беш аз чаҳор даҳсолаи охири қарни ХХ тоҷик Болта Ортиқов 

воқеан бо қиссаву ҳикоёти ҷолибу хотирмони худ мавқеи хоси хешро пайдо намудааст. 

Аз қиссаҳои «Таътилу полвон» сар карда то «Қиссаи мӯмиё»-ву «Гули садбарг», 

«Бачаҳои Лолазор»-у «Дурдонаҳои Зарафшон» дар байни хонандагони навраси тоҷик 

эътироф гардида, қаҳрамонони ин асарҳо чун Мардону Малла, Ғайрату Тоҳир, Неъмату 

Зокир ва амсоли онҳо ба образҳои шинохта табдил ёфтаанд. Як хусусияти муҳимме, ки 

ин асарҳоро бо ҳам алоқаманд мегардонад, ин аст, ки воқеоти ҳамаи онҳо дар деҳот ба 

вуқӯъ мепайванданд ва бо табиати зиндаи деҳоти кӯҳистон, кӯҳу дарё, боғоту сабзазорон 
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ва набототу ҳайвоноти деҳа иртибот доранд. Қаҳрамонони ин қиссаҳо асосан 

хонандагони мактаби деҳа буда, амалиёти онҳо дар мактаб ва фориғ аз мактаб дар 

қаламрави деҳа ҷараён меёбад. Ҳадафи нависанда аз тасвири воқеот ва амалиёти 

қаҳрамонони наврас тарбияи онҳо дар рӯҳияи шавқу рағбат ба меҳнати ҳалол, софдилӣ, 

поквиҷдонӣ, дӯстӣ, рафоқат, одамият, маънавият, муҳаббат ба табиати деҳа ва олами 

набототу ҳайвоноти он, саъю кӯшиш ба омӯзиши илму дониш, касбу ҳунар ва 

эҷодкориву созандагӣ мебошад. 

Ҳамин ниятҳои неки нависандаро дар қиссаи ӯ «Бачаҳои Лолазор» низ возеҳ 

мушоҳида карда метавонем. Ҳадафи нависанда ва воқеаҳои ин қисса дар ду меҳвари 

асосӣ мечархад: яке тарғиби шавқу рағбат ба илму дониш ва дигаре дӯстиву бародарӣ ва 

устуворӣ дар вафои аҳду дӯстӣ. 

Воқеоти асар бо омадани талабаи нав - Тоҳир ба мактаби деҳа оғоз меёбад. Тоҳир, 

ки падараш ҳамчун олими илми байторӣ барои муддати муайян аз шаҳр ба деҳа барои 

гузаронидани таҷрибаи илмӣ бо говҳои колхоз омадааст, ҳамроҳи аҳли оила ба деҳа 

омада, дар мактаб бо Неъмат ном ҳамсабақаш дӯстӣ пайдо мекунад ва гиреҳи воқеаҳо аз 

ҳамин ҷо кушода мешавад. 

Тоҳир дар шаҳр яке аз аъзои фаъоли маҳфили табиатшиносони  ҷавон  буд ва ба 

замми ин аз ҳамсояашон Умарбобо асрори боғбонӣ ва зироатро хуб омӯхта буд. Тарзи 

пайванд ва фарғуч кардани дарахтонро хуб медонист. Ҳатто ҳангоми дар шаҳр будан 

гули сурхро бо сафедор пайванд карда, ҳамаро ба ҳайрат гузошта буд. 

 Вақте ки Тоҳир бо Неъмат дӯсти наздик мешавад, ӯро аз «сирри» навбатии худ, 

яъне шафтолуро ба танаи бед пайванд карданаш огоҳ мекунад. Неъмат дар ҳайрат 

меафтад, зеро «Тоҳир танаи банди даст барин дарахти бедро кафонда аз байни он як 

шохчаи аз сарангушт ғафстари шафтолуро гузаронида буд. Баргҳои нав баромадаи 

дарахти бед дар шуълаи офтоби бегоҳӣ ҷилва медод. Муғчаҳои шафтолу бошанд, мисли 

донаи нор пур шуда буданд» [1, с. 168]. Ба саволҳои Неъмат, ки оё дарахти бед хушк 

намешавад ва шафтолу кай ҳосил мебандад, Тоҳир чунин ҷавоб медиҳад: 

« - Не, ҳаргиз хушк намешавад. Агар саратон ё ки тирамоҳ мешуд, гапи дигар буд. 

Аз рӯи ҳисоби пештара моҳи ҳозираро ҳамал меноманд, ки дар ин фасл ҳама набототи 

рӯи замин дар амал аст. Бинобар ҳамин, каму беш шатта хӯрдани дарахт зарар надорад. 

Ҷои захмдидааш ба зудӣ ҷӯшида пур мешавад ва номаълум шуда меравад. Ана дидӣ, 

шохи ҳосилдори шафтолуро аз байни танаи бед гузаронидам. Танаи бед шохи шафтолуро 

ба дарунаш гирифта, оҳиста-оҳиста ҷӯшида маҳкам мешавад. Шафтолу имсол ҳам аз 

решаи худ, ҳам аз танаи бед озуқа мегирад. Соли оянда решаи шафтолу ва болои дарахти 

бедро бурида мепартоем. Баъд мебинӣ, ки танааш беду шохаш шафтолу андохтааст» [1, 

с. 169]. 

Пас аз ин ҳодиса Тоҳир ба Неъмат «сирри» дигари худро ҳам фош мекунад ва ин 

боиси амалиёти минбаъдаи онҳо то охири қисса мегардад. Сирри навбатии Тоҳир аз он 

иборат буд, ки ҳанӯз ҳангоми дар шаҳр зистанаш дар фикри рӯёнидани навъи серҳосили 

пахта буд, ки то сад сентнерӣ аз ҳар гектар ҳосил дода тавонад. Ин нияти Тоҳир ба 

Неъмат ҳам маъқул меафтад ва онҳо қарор медиҳанд, ки дар як ҳамвории ҷангалзори 

назди наҳри Шохоб пинҳон аз чашми ҳамдеҳагон навъи пахтаи серҳосилро таҷриба 

кунанд, то дар ҳолати ноомади кор шармсор нагарданд. Андаке баъдтар, ба кори Тоҳиру 

Неъмат, ҳамсинфи дигарашон Зокир ҳамроҳ мешавад. Онҳо бо ҳамдигар аҳди дӯстӣ 

мебанданд. Дар рафти воқеот хонанда аз хислату сифатҳои хоси се дӯсти ҳампаймон огоҳ 

мешавад. Тоҳир, писари олими байтор аз хурдӣ дар муҳити шаҳр тарбия ёфта, ба илми 

набототу рустаниҳо ва боғдориву зироаткорӣ рағбати зиёд дорад, китобҳои зиёде доир 

ба ин илм хонда ва таҷрибаи амалӣ ҳам пайдо кардааст. Бачаи ҳалолкору поквиҷдон, 

меҳнаткашу донишдӯст ва дар аҳду паймон вафодор аст, хоксору нармтабиат ва некдилу 

хайрхоҳ мебошад. Неъмат ҳам бачаи меҳнатдӯсту баодоб аст, аз хурдсолӣ ҳамроҳи 

падараш ба шикор рафта, олами набототу ҳайвонот ва кӯҳу дараву ҷангалзорҳои деҳаро 

хуб медонад. Дар мактаб низ хубу аъло мехонад. Вале як камбудӣ дорад, ки ман-манӣ ва 
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аз дигарон боло буданро дӯст медорад ва ин хислати ӯ дар якчанд ҷои асар ошкор 

мешавад.  

Зокир, баръакси Тоҳиру Неъмат, бачаи шӯху саркаш ва беинтизом буда, бе модар 

калон шудааст. Ҳеҷ кореро ба сомон расонда наметавонад, ҳамеша ба ягон ҳодисаи 

ногувор дучор мешавад. Дар мактаб ҳам талабаи қафомонда ҳисоб мешавад. Аз ин сабаб 

ӯ ба Тоҳиру Неъмат ҳам писанд нест, вале вақте ки Тоҳиру Неъматро ҳар рӯз баъди 

дарсҳо якҷоя ба тарафи ҷангалзори Шохоб  равона мебинад, аз қафои онҳо поида, 

мехоҳад, ки аз сиррашон огоҳ шавад. Оқибат ҳодисае сабаб мегардаду Тоҳиру Неъмат 

маҷбур мешаванд, ки аз рӯи ноилоҷӣ Зокирро ба сирри худ шарик кунанд ва бо ӯ аҳду 

паймони дӯстӣ ва ҳамкорӣ дар рӯёнидани пахтаи серҳосил банданд. Сабаб он буд, ки 

Тоҳиру Неъмат, дар ҳотаи Тоҳир, ба коридани тухми помидор машғул буданд. Ҳангоми 

барои пору рафтани онҳо мурғҳои кампири ҳамсоя Ёқутбибӣ замини киштаи онҳоро 

поймол карданд. Тоҳир аз рӯи қаҳр кулӯхеро ба сӯи очамурғи Ёқутбибӣ ҳаво дода буд, 

ки кулӯх ба мурғ расида, ғелида афтод. Онҳо мурғро мурда гумон карда, аз тарси 

кампири ҳамсоя, мехостанд, ки дар кунҷе гӯр кунанд, дар ин вақт Зокир, ки ҳамеша аз 

қафои онҳо мегашт, аз девор худро ба дарун партофта, аз сирри онҳо огоҳ шуд ва шарт 

гузошт, ки агар ӯро ба худашон шарик гардонанд, сирри кушта шудани мурғро ба ҳеҷ 

кас нахоҳад гуфт. Анҷоми ин ҳодисаи аҳду паймонбандии хандаоварро нависанда чунин 

тасвир мекунад:  

«Тоҳиру Зокир дастони ҳамдигарро сахт фишурда аҳду паймон бастанд. Неъмат ба 

он гувоҳ шуд.  

Бачаҳо саргарми гуфтугӯ шуда, аз таги пояшон бехабар монданд. Очамурғ аз ҷои 

хобидааш хеста ғайб зада буд. Онҳо саросема ба атроф назар афканда диданд, ки вай 

ғалтону хезон ба сӯи ҳавлии соҳибаш медавад. Аз хурсандӣ сеяшон қиқиррос хандида 

фиристонданд» [1, с. 180]. Ҳамин тавр, «мурдани» очамурғ, ки сабаби ноилоҷ аҳду 

паймон бастани Тоҳиру Неъмат бо Зокир гардида буд, баъди анҷоми паймон зинда шуда, 

ба ҳавлии соҳибаш фирор кард.  

Ин аҳду паймони сенафара дар тақдири минбаъдаи Зокир нақши муҳим мебозад. Ӯ 

тадриҷан ба роҳи дурусти зиндагӣ медарояд. Зокир ҳам мехост, ки чун ҳамсинфони худ 

Неъмат, ки дар шикору моҳидорӣ моҳир буд, чун Аҳмад, ки ром кардани ҳайвоноти 

хонагиро аз Найсонгуа ном ҳунарманди сирк омӯхта буд ва чун Тоҳир, ки дар боғбониву 

зироатпарварӣ донишу таҷриба дошт, дар ягон касбу ҳунар худро нишон диҳад. Вале ба 

ҳар кор саросема даст мезад ва дар охир кораш бо шармандагӣ меанҷомид, аз ин сабаб 

ӯро беҳуда Зокир-делама намегуфтанд. Баъди воқеаҳои ба бордони мошини колхоз 

часпида афтодан ва ғуррӣ шудани пешониаш ва бо ҳавои артисти сирк шудан ба гардани 

гурбаи хонаашон - Мошон бастани мошинчаи додараш ва шикастани косаву табақҳои 

сари оташдону «консерти» Мошон аз таҳдиди модар аз хона гурехтани Зокир лақаби 

«делама» ба ӯ сахттар мечаспид. 

Лаҳзаҳои тасвири «аробакашии» Мошон дар қиссаи «Бачаҳои Лолазор» 

мушоҳидаҳои профессор У. Бобокалоноваро дар бораи он ки омезиши ҳаҷву ҳазл дар 

амалиёти қаҳрамонон яке аз хусусиятҳои услубии асарҳои Б. Ортиқов аст [2, с. 181] бори 

дигар тасдиқ менамояд. Чунончи «консерти аробакашии Мошон» дар тасвири нависанда 

чунин оғоз меёбад: 

«Зокир нӯки ресмонҳоро ба гардани Мошон чунон маҳкам карда баст, ки аз он 

халос шуда наметавонист. Акнун Мошон аспу мошинча ароба шуда буд. Дар болои он 

фақат якто аробакаш намерасиду бас. 

Мошон, ки бағоят танбали камҳавсала буд, аз хоб чашмонашро базӯр кушоду аз 

ҷояш хест. Сонӣ ду пои пешашро муддаои табъ дароз карда, як хамёза кашид. Афти 

ҳозираи вай, бешубҳа, бабрро ба хотир меовард. Вай ҳанӯз ҳам аз ресмони ба гарданаш 

басташуда бехабар буд. Гурба сонӣ бемалол ба «шустушӯи» дастонаш сар кард. Агар 

мемонданд, балки ба тоза кардани рӯяш ҳам шурӯъ мекард. Вале Зокир онро ба ҳоли 

худаш нагузошт. Аз паси гарданаш дошта, зӯру ба зӯр кашолакунон ба роҳ даровард. 
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Чархҳои мошинча низ ба ҳаракат даромаданд [1, с. 208]. Вале оқибати «намоиши сирки 

Зокир» ва «аробакашии Мошон ба нобарорӣ ва расвоӣ меанҷомад». Вақте ки додари 

Зокир - Маъруф бо таҳдид «ҳайт» гӯён Мошонро метарсонад, гурба «баъди ин ба 

мурданаш нигоҳ накарда, худро бо ҳавои ҷон ба пеш партофт. Мошинча низ аз паси он 

тарақу туруқкунон давида, гоҳ ба сағриаш, гоҳ ба каллааш омада мезаду ба тарафи дигар 

ғелида мерафт. Тарсу ваҳми Мошон торафт меафзуд. Вай илоҷе карда, аз мошинчаи 

лаънатӣ халос шуданӣ буд, вале мошинча аз ӯ як қадам ҳам қафо намемонд... Мошон бо 

ҳавли ҷон давида даруни ҳавлиро ду маротиба давр заду ду шоҳкосаи сирдор ва як 

табақчаи чиниро, ки модари Зокир шуста дар поёни суфа қатор монда буд, бо мошинча 

зада майда кард. Вай ҳозир гӯё тамоман кӯр шуда буд. Ба чашмаш ҳеҷ чиз наменамуд. 

Пасту баланд, ҷӯю чуқуриро фарқ накарда медавид. Аспи ҷувоз барин мошинчаро 

кашолакунон дар рӯи ҳавлӣ давр мезад... « [1, с. 209-210]. 

Баъди ин ҳодиса Зокир аз хона фирор мекунад ва дар фикри касби нав - шогирди 

киномеханики деҳа шудан меафтад. Ӯ аҳду паймони худро дар бораи дӯстиву ҳамкорӣ 

бо Тоҳиру Неъмат дар парвариши пахтаи навъи серҳосил фаромӯш мекунад ва аз шарм 

дигар ба назди онҳо намеравад. Вале Тоҳир хилофи аҳду паймон намекунад, аз он ки 

Зокир якчанд вақт ғайб задааст, хавотир мешавад ва фикри худро ба Неъмат мегӯяд, вале 

Неъмат қатъиян намехоҳад, ки Зокир ҳамроҳи онҳо бошад ва ба  Тоҳир чунин мегӯяд: 

« - Ман туро сари вақт огоҳ карда будам. Гуфтагиам омад. Зокир ба мо шарик шуда 

наметавонад. Медонӣ, қавлу ирода надорад. Ҳозир ҳам дер нашудааст. Бо ягон баҳона 

пояшро меканем. Ту кори вай мекардагиро ба ман фармудан гир» [1, с. 212]. Вале Тоҳир 

хилофи аҳду паймон кардан ва рафиқи худро дар вазъи душвору бебарор партофтан 

намехоҳад. Вақте Зокирро дар болои мошини киномеханики колхоз тасодуфан пайдо 

мекунад, ба ӯ бо суханони нарм муроҷиат мекунад: 

« - Ҷӯра, баъзе бачаҳо туро дар ғайбат «делама», «Зокир-делама» мегӯянд. Аммо 

ман ба ин гапи онҳо оташин мешудам. Фикр карда бинам, ҳақ ба ҷониби онҳо будааст. 

Ту аз деламаҳо ҳам деламатар будаӣ, Зокир! Худат як фикр кун. Ту ба мо шарик шуда, 

деҳқонӣ карданӣ будӣ. Ҳунари Аҳмадро дидию якбора артисти сирк шуданро орзу кардӣ. 

Ниҳоят вай ҳам мондаасту бо худ қарор додаӣ, ки киномеханик шавӣ. Ҳамин корҳоят 

деламагӣ не магар?» [1, с. 218]. 

Баъди ин гуфтугузори ҷиддӣ, Тоҳир ҳамроҳи худ Зокирро гирифта ба назди модари 

вай мебарад ва баъди узрхоҳӣ модар гуноҳи ӯро мебахшад. Минбаъд дар рафтору 

кирдори Зокир дигаргуниҳои ҷиддӣ пайдо мешаванд. Дар замини пахтаи шарикӣ аз ҳама 

зиёдтар кор мекунад, ҳангоми ба гирдоби Шохоб ғарқ шудани Неъмат ҷони худро ба 

хатар гузошта, ӯро аз марг наҷот медиҳад. Акнун беҳбудии рафтору кирдори Зокирро 

Тоҳиру Неъмат ҳам эътироф мекунанд. Аз рӯи қавли худи онҳо Зокир ду баробари онҳо 

бақувват аст, дар пахтазор аз онҳо бештар кор мекунад. Вале Неъмат ҳанӯз ҳам ба ислоҳи 

«делама»-гии Зокир шубҳа дорад. Ба андешаи Тоҳир одами беайб нест. Неъмат, ки худро 

бе айбу нуқсон мепиндошт, аз Тоҳир дар бораи камбудии худ мепурсад ва миёни онҳо 

чунин гуфтугӯи  рӯирост ба амал меояд: 

- Масалан, ман чи камбудӣ дорам, Тоҳир? 

- Ту қариб ҳеҷ гуна камбудӣ надорӣ, - гуфт ба ӯ ҷӯрааш. - Камтар манманӣ мекунӣ. 

Аз дигарон худатро баланд мегирӣ. Нисбат ба ҷӯраҳоят бепарвотарӣ. Метарсам, ки ту 

ягон рӯз маро ҳам аз ёдат набарорӣ.  

- Не-е ҳеҷ гоҳ. Ту чиҳо гуфта истодаӣ, Тоҳир? – Неъмат якбора сурх шуда рафт. –

Ман Зокирро ҳам бачаи ганда намегӯям. Ҳамин қадар, ки иродааш андаке суст. Як корро 

аз сидқи дил карданӣ мешаваду ба охираш намерасонад... 

- Акнун ин гапҳоят ба ӯ намечаспанд, Неъмат, эътироз намуд Тоҳир. – Медонӣ, 

Зокир ҳозир хеле дуруст шуда монд. Вай аз фанҳои физика, забони русӣ баҳои «чор» 

гирифт. Ба ғайр аз ин, шабона дуямон аз қишлоқ ба сари пахта пору кашидем. Шаш тӯрба 
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поруро аз болои Яккачӯб худи Зокир гузаронд. Дар ҳамин ҷо ман ба ӯ қоил шудам» [1, с. 

231]. 

Тадриҷан дар пахтазори таҷрибавии шарикон - Тоҳиру Неъмат ва Зокир  ниҳолҳо 

қад кашида, ба кӯракбандӣ сар карданд, вале ҳодисаи нохуше шуду меҳнати онҳоро 

барбод дод. Дар байни охирин поруе, ки бачаҳо ба замин рехта буданд, якчанд донаҳои 

кунҷора будааст, ки ба бӯи он хукҳои ёбоӣ аз ҷангалзор баромада, тамоми киштзорро 

поймол кардаанд. Шарикон ноумед шуда, дигар ба киштзори таҷрибавӣ барнамегарданд. 

Дар ин миён падари Тоҳирро ба вазорати кишоварзӣ ба кор таъйин мекунанд ва 

оилаи онҳо боз ба шаҳр кӯч мебанданд. Тоҳир низ бо ҳаммактабону дӯстони наваш 

хайрухуш карда, ба шаҳр бармегардад. Дар мактаби деҳа боз дарс сар мешавад. Дар 

нимаҳои моҳи сентябр рӯзе Зокир баъди дарс барои хабаргирии замини пахтаи таҷрибавӣ 

меравад ва мебинад, ки тасодуфан ду бех ниҳоли пахта аз ҳамлаи хукҳои ёбоӣ эмин 

монда шукуфтааст. Дар ҳар як нарти он ҳашт кӯраки шукуфта дорад. Зокир ду ниҳоли 

шукуфтаи пахтаро дар таҳи куртааш пинҳон карда, ба деҳа меояд ва мехоҳад, ки ин 

хабари хушро ба шарикаш Неъмат расонаду ҳамроҳ онро ба роҳбари синфашон нишон 

диҳанд ва гӯянд, ки ин навъи пахтаро онҳо се нафар - Тоҳиру Неъмату Зокир рӯёнидаанд, 

вале ғайричашмдошти Зокир Неъмат пешниҳод мекунад, ки Тоҳирро ҳисоб накунад, 

зеро бисёрии меҳнатро ҳар дуи онҳо кардаанд, илова бар ин, ин сирро Тоҳир ҳеҷ гоҳ 

нахоҳад фаҳмид. 

 Зокир ба ин пешниҳоди Неъмат бо қаҳру ғазаб чунин ҷавоб медиҳад: 

- Манманӣ, ҳавобаландиатро медонистам. Аммо аз кӯтоҳандешию бевиҷдониат 

бехабар будам. Мон-е.» [1, с. 241]. 

 Зокир баъди он бо қаҳр ба қафо нигоҳ накарда рафт. Оқибат гуфтаҳои Тоҳир дар 

бораи манмании ӯ дуруст баромад. Неъмат акнун фаҳмид, ки «дар табиати Зокир 

дигаргунии калон пайдо шудаасту вай бехабар. Ҳа, Тоҳир ҳам як вақтҳо гуфта буд, ки 

«медонӣ, Зокир хеле дуруст шуда монд». 

Неъмат номи Тоҳирро ба ёд оварду тамоми вуҷудаш қувваи электр расидагӣ барин 

виҷиррос зада рафт. «Ман чаро якбора ба Зокир ин тавр гуфтам? - дар дил пушаймон 

мехӯрд ӯ. – Чаро дурусттар андеша накарда гап задам? Рафту вай ин гапҳои маро ба 

роҳбари синфамон гӯяд? Баъд чӣ мешавад?» [1, с. 242]. 

Хавфи Неъмат аз он буд, ки Зокир суханони ӯро дар назди роҳбари синф овоза 

мекунад ё пахтаи серҳосилро танҳо аз номи худаш месупорад. Вале ин тавр нашуд. 

Ниҳолҳои пахтаи серҳосилро дар кабинети биологияи мактаб гузоштанд. Ҳар рӯз барои 

дидани он роҳбарони колхозҳо, мутахассисон аз гирду атроф омада мерафтанд. Ниҳоят 

аз маркази селексионии шаҳр як профессор бо намояндагони ноҳия омад ва маҷлис 

баргузор шуд. Маълум шуд, ки ба ин маҷлис Тоҳир ҳам даъват шуда будааст. Ранги 

Неъмат «баробари ӯро дидан сап-сафед канд. Тамоми вуҷудаш латта барин суст шуда 

рафт. Нӯки дасташро дода базӯр аҳволпурсӣ кард» [1, с. 242]. 

Профессори маркази селексионӣ баъди муоинаи ниҳолҳои шукуфтаи пахта ба 

ҳозирон муроҷиат карда гуфт: 

« - Дар ҳақиқат, ин пахтаи серҳосили нав барин. Нигоҳ кунед, танаи ниҳолаш аз 

танаи пахтаҳои муқаррарӣ ғафс, ҳосилашро се баробар гуфтан мумкин. Илова бар ин, 

ниҳол якбора се тирреша дорад, ки ман ин гунаашро дар илми пахтакорӣ надидаам. Хӯш, 

ихтироъкунандаи пахтаи серҳосил кист? Канӣ, вай ба ин ҷо баромада, корҳои 

кардагиашро ба мо якояк фаҳмонда диҳад» [1, с. 245]. 

Баъди ин суханони профессор Тоҳир ғайричашмдошти Неъмат ҳамаро ба ҳайрат 

гузошта, аз банди дасти ӯ ва Зокир гирифта, ду қадам пеш мебарояд ва ба ҳозирон дар 

бораи секаса кор карданашон ва корҳои барои нигоҳубини пахтаи навъи нав кардаашон 

ва таҷрибаҳои истифодабурдаашон маълумот медиҳад. 

Ҳамин тавр, қиссаи асрори бачаҳои Лолазор, қиссаи дӯстиву дастгирии якдигар, 

ҳалолкориву поквиҷдонӣ, ҷавонмардиву одамгарӣ ва меҳру муҳаббат ба замин, ба деҳаву 
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мардумон ва набототу ҳайвоноту табиати зебоманзари он поён меёбад. Нависанда дар ин 

қиссаи худ низ чун муаллими пуртаҷрибаи зиндагӣ ба хонандаи навраси худ дарси 

донишу маърифат ва маънавияту одамият меомӯзонад ва ӯро ба роҳи дурусту рости 

зиндагӣ ба ободкориву созандагӣ ҳидоят менамояд. 
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ТАРҒИБИ ОМӮЗИШИ ИЛМУ ДОНИШ ВА ДӮСТИВУ БАРОДАРӢ ДАР ҚИССАИ 

«БАЧАҲОИ ЛОЛАЗОР»  
 

Дар мақола вижагиҳои мавзӯъ ва мундариҷаи ғоявии қиссаи «Бачаҳои Лолазор»-и яке аз 

намояндагони барҷастаи адабиёти бачагонаи тоҷик Болта Ортиқов мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтааст. Натиҷаи таҳқиқоти муаллифи мақола маълум менамояд, ки мақсади асосии 

нависандаи қисса аз тарбияи насли наврас дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, рағбат ба касбу ҳунар, дӯстӣ 

ва ҳамдигарфаҳмӣ, муҳаббат ба зодгоҳ ва табиати он, олами ҳайвоноту наботот иборат мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: деҳаи Лолазор, мактаб, рӯди Шохоб, дӯстӣ, боғпарварӣ, касб, ҳаҷв, 

ҷавонмардӣ, ҳақпарастӣ, меҳнатдӯстӣ. 
 

ПРОПАГАНДА ИЗУЧЕНИЯ НАУКИ, ДРУЖБЫ И  

БРАТСТВА В ПОВЕСТИ «ДЕТИ ЛОЛАЗОРА» 
 

В статье рассматриваются особенности тематики и содержания повести таджикского 

детского писателя Б. Ортикова «Дети Лолазора». Результаты исследования автора статьи 

показывают, что основная цель писателя заключается в воспитании подрастающего поколения в 

духе трудолюбия, тяга к знаниям и профессиям, к дружбе и взаимопомощи, к любви к родной 

деревне, её природе, растительному и животному миру. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деревня Лолазор, школа, река Шохоб, дружба, садоводство, 

профессия, юмор, тщеславие, честность, трудолюбие. 
 

THE MYSTERY OF LOLAZOR`S CHILDREN 
 

The article considers the peculiarities of the subject and content of the Tajik children writer`s 

story B. Ortikov «Lolazor`s children». The results of the research of the article author show, that the 

main target of the writer is to educate young generation in the spirit of industry, eagerness to learn and 

professions, to friendship and mutual aid, to love of native village, its nature, flora and fauna. 

KEY WORDS:   village Lolazor, school, river Shokhob, friendship, gardening, rofession, 

humour, vanity, honesty, industry. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Муродов Алишер Асламхонович, соискатель кафедры 

таджикской литературы КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-49-15-11. 

 

МАҲОРАТИ НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ ДАР ИСТИФОДАИ САНЪАТИ ТАЛМЕҲ  
 

Соқиева П.З.  

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба Носири Хусрав 
 

 Тавре маълум аст, Абӯмуҳаммад Илёс ибни Юсуф ибни Закӣ Муайяд Низомии 

Ганҷавӣ (1141-1209) аз устодони забардасти каломи бадеи тоҷикии форсӣ буда, бо 

шоҳасари «Хамса»-и дилписанду бегазанди худ дар ҷаҳони адабу фарҳанг маъруфият 

дорад ва ин маъруфият вобаста ба робитаҳои эҷодӣ густариш ёфта истодааст, ки мисоли 

беҳтаринаш тарҷума шудани «Хамса» ё достонҳои алоҳидаи он ба забонҳои зиёди дунё 

мебошад. Аз ин метавон маънӣ бардошт, ки достонҳои офаридаи шоири тавоно 

асарҳоеанд, ки дар онҳо ҳунари шоирии эҷодкор дар ҳамбастагӣ бо сужаи асари бадеӣ 

офарида шудаанд ва дар ин офариниш на танҳо завқи худи Низомӣ, балки қабули хотири 

хонандаи онҳо ҳамаҷониба ба назар гирифта шудааст. Нависанда ба воситаи тахайюл 

вобаста ба идеали худ сухан рост намуда, мавзӯи дарёфтаашро тарошида, ба воситаи 

санъатҳои бадеии лафзию маънавии дархурди асараш ғояи онро пурраву пухтатар 
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месозад, ки ин заҳмати сангинро худаш, пеш аз ҳама, ба хотири хонандаи закитабъ бар 

дӯш мебардорад. Ба ҳамин маънӣ Низомии Ганҷавӣ гуфта буд: 
 

 Маро кор бо нағзгуфторӣ аст, 

 Ҳама кори ман худ ғалаткорӣ аст. 

 Бале, ҳар чӣ нобовараш ёфтам, 

 Зи тамкини ӯ рӯй бартофтам. 

 Гузораш чунон кардамаш дар замир, 

 Ки хонандагонро бувад дилпазир   [2, с. 312]. 
 

 Дар абёти боло Низомии Ганҷавӣ қонунияти дохилии кори эҷодиро хеле равшан 

ошкор кардааст. Аз диди ин эҷодкори бузург ҳар як предмети тасвир ба тасаввуроту 

тасҳеҳоти зиёд эҳтиёҷ дорад; «то даме, ки асар барои хонанда дилпазир шавад, нависанда 

тахайюли зиёдеро бояд харҷ кунад!» [6, с. 84].  

 Маҳорат ва истеъдоди худодод, бо он ки Ҳаким Низомии Ганҷавӣ дар моҳирона 

истифода бурдани калимаву ибораву таркибҳо дар достонҳояш нисбат ба худ хеле 

серталаб аст, боис шудаанд, ки ӯ аз навиштаҳояш қаноатманд бошад ва пеш аз аҳли 

таҳқиқ ба сабки баёни худ баҳо диҳад ва ҳатталимкон офаридаҳои сеҳри қаламашро 

писанди дигарон гардонад. Суханвари Ганҷа ҳамеша кӯшидааст, ки сухани манзуми ӯ 

дар достонсароӣ нисбат ба пешиниёни достонсарои адабиёти тоҷикии форсӣ содаву 

равон ва тасвиру симоҳои офаридааш ба ҳаёт ва ба фикру идроки ниёзмандони шеъраш 

наздик бошанд. Аз ин рӯ, шоир бо ёфтани мавзӯе барои эҷоди достонҳои худ, дар 

баробари истифода аз забони ноби модарӣ, сабку услуби нигориши асар, аз санъатҳои 

зиёди лафзиву маънавӣ истифода намудааст, ки яке аз ин санъатҳо санъати талмеҳ 

мебошад. 

Санъати талмеҳ аз санъатҳои дӯстдоштаи суханварони тоҷику форс, бахусус 

шоирони адабиёти ғановатманди мо будааст, ки дар ин бора гуфтаниҳо хеле зиёд аст ва 

ба ин санъат шеършиносони ин адабиёт, вобаста ба истифодаи он дар назм, гуфтаҳои 

дархурди ин санъатро доранд. Аз ҷумла, ҳанӯз Шамси Қайси Розӣ гуфта буд: «Талмеҳ 

он аст, ки алфози андак бар маънии бисёр далолат кунад ва ламҳ ҷӯстани барқ бошад ва 

ламҳ ҳам як назар бувад. Ва чун шоир чунон созад, ки алфози наздики ӯ бар маънии 

бисёр далолат кунад, онро талмеҳ хонанд» [7, с. 301]. 

Доир ба санъати талмеҳ аз назариётчиёни адаби пешини мо Ҳусайн Воизи Кошифӣ 

ва Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ андешаҳои хубе доранд. Дар замони мо аз аҳли таҳқиқ 

роҷеъ ба талмеҳ адабиётшиносон Р. Ҳодизода, М. Шукуров, Т. Абдуҷабборов, А. 

Афсаҳов, К. Нурова ва чанде дигар ишораҳои мушаххаси андаке доранд.  Аз он ҷумла 

дар «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» омадааст: «Талмеҳ аз санъатҳои маънавист 

ва он иборат аз ин аст, ки шоир бо як ишора маънии чуқур ва баландро ифода мекунад. 

Фарқи талмеҳ аз санъатҳои истиора, ташбеҳ ва ғайра ин аст, ки шоир бештар аз воқеаҳои 

таърихӣ, асотирӣ, ба номҳои шахсони барҷаста ва осори онҳо ишора намуда, ба ин восита 

ба тарзи муъҷаз фикри худро қувват ва тавсеа медиҳад» [8, с. 109]. Талмеҳ ба андешаи 

хулосавии адабиётшиноси тоҷик Ансор Афсаҳов «назар андохтан, нигоҳи сабук кардан 

ба сӯйи чизе, як навъ санъати бадеист, ки зимни он шоир ба воқеаҳои таърихӣ, асотирӣ, 

қиссаву афсонаҳо ишора менамояд» [1, с. 165]. 

Низомии Ганҷавӣ дар «Хамса»-и худ, бахусус достонҳои «Хусрав ва Ширин» [3] 

ва «Лайлӣ ва Маҷнун» [4] санъати талмеҳро хеле бисёр ва бамаврид, дар алоқамандӣ бо 

равиши достонҳояш ва офаридани симоҳои барҷастаи онҳо, истифода намудааст. 

Талмеҳоти шоир аз рӯйи мавзӯву мундариҷа ва сохти достонҳои зикршуда гуногун 

мебошанд. Онҳоро ба таври умумӣ ба мавзӯъҳои ишқӣ, қиссаҳои қадимии мардуми 

Шарқ, ҳодисаҳои таърихӣ, аҳодиси набавӣ, қиссаҳои ошиқонаи динӣ, саргузашту 

лаҳзаҳои ҷолиби аз саргузаронидаи пайғамбарон, асотири арабиву мусулмонӣ метавон 

тақсимбандӣ намуд бад-ин тартиб: 



35 
 

1. Бо истифода намудан аз шахсиятҳои асотирии мардуми форситабор ва ғайри 

онҳо, симоҳои барҷастаи асарҳои адабие, ки пеш аз Низомии Ганҷавӣ эҷод шудаанд, 

монанди Рустами Дастон, Фаридун, Доро, Ораш, Искандари Мақдунӣ, Ҷамшед, Суҳроб, 

Сиёвуш, Исфандиёр, Лайлӣ ва Маҷнун (албатта дар достони «Хусрав ва Ширин»), 

Сулаймон, Вомиқ, Азро, Юсуф, Зулайхо, Кайқубод, Афросиёб, Заҳҳок, Кайхусрав, 

Баҳроми Гӯр, Ҳурмуз, Қорун, Кисро ва дигарон. 

Шоир дар «Хусраву Ширин», баъди он ки сурати Хусравро се дафъа ба Ширин 

менамоёнад, албатта, тавассути пинҳонкории Шопур, Ширин гирифтори Хусрав 

мегардад ва наққоши онро мехоҳад донад, ки кист. Надимонро барои дарёфти мусаввир 

мефиристад ва Шопур худро намоёнида назди Ширин меояд ва сифатҳои Хусравро 

мекунад ва дар ин маврид талмеҳи пайдарпайро зайлан истифода менамояд: 
 

 Ба як бӯй аз Ирам сад дар кушода, 

 Ба ду рух моҳро ду рух ниҳода. 

 Бар адҳам зин ниҳад, Рустамниҳод аст, 

 Ба май хӯрдан нишинад, Кайқубод аст. 

 Шабе, к-ӯ ганҷбахширо диҳад дод, 

 Кулоҳи ганҷи Қорунро барад бод… 

 Насаб, гӯйӣ, баном Эзид, зи Ҷамшед, 

 Ҳасаб пурсӣ, биҳамдуллаҳ, чу хуршед [3, с. 185-186]. 
 

Бибинед, ки дар ҳамин чаҳор байт номи чаҳор шахси асотирӣ, бо илова аз «Ирам», 

талмеҳ шуда омадаанд. Агар ин ҷо ба шарҳи муфассали исми Рустам, исми Кайқубод, 

исми Қорун ва исми Ҷамшед пардозем, метавон рисолаҳое навишт. Ҳамин Низомист, ки 

барои ҳарчи бештар кушодани чеҳраи қаҳрамони марказии достонаш беҳтарин симоҳоро 

дар муқоиса оварда, ҳатталимкон ғоибона Хусравро ба Ширин мешиносонад. Бояд гуфт, 

ки дар достонҳои «Хусраву Ширин» ва «Лайлию Маҷнун»-и шоир номи Рустами Дастон 

3 бор, номи Кайқубод 2 бор, номи Қорун 3 бор ва номи Ҷамшед 17 бор ба сифати талмеҳ 

истифода шудаанд. 

Масалан, талмеҳан истифода шудани «Ҷоми Ҷамшед»-ро дар достони «Лайлию 

Маҷнун», дар боби «Додани падар Лайлиро ба Ибни Салом» [4, с. 110-113] ин тавр 

дармеёбем, ки ҳоҷат ба шарҳ надорад: 
 

 Бар кардани он амал ризо дод, 

 Маҳро ба даҳони аждаҳо дод. 

 Чун рӯзи дигар арӯси хуршед 

 Бигрифт ба даст ҷоми Ҷамшед, 

 Омад падари арӯс дар кор, 

 Орост ба ганҷ кӯю бозор…                [4, с. 112]. 

Вобаста ба равиши воқеаҳои достонҳои зикршуда дар «Хусраву Ширин» номи 

Юсуфи Мисрӣ 11 дафъа ва дар «Лайлию Маҷнун» 1 дафъа истифода гардидааст, ки аз 

саргузашти Юсуф ва ишқи Зулайхо ба ӯ таҳқиқоти зиёде мавҷуданду [5, с. 688-693] 

ниёзмандон метавонанд ба онҳо муроҷиат намоянд, зеро мақолаи хурди мо ҳавсала ва 

маҷоли бардоштани ин борро надорад. 

2. Талмеҳан истифода шудани афсонаву ривоятҳои динӣ, монанди Одаму Ҳавво, 

Тӯфону Нӯҳ, Исо ва дами Исо, Мӯсо ва асои Мӯсо, Яди байзо, Оби Ҳаёт, Оби Замзам, 

Оташи Тӯр, Оташи Намруд аз тарафи Низомии Ганҷавӣ, ки ба ин васила достонҳояшро 

пургунҷоиш намудааст. Аз инҳо агар яку ду дар «Лайлию Маҷнун» ба чашм расанд, 

бештар дар «Хусраву Ширин» истифода гардидаанд. Масалан, Исо ва дами Исо танҳо 

дар «Хусраву Ширин» 14 бор мавриди истифода қарор дода шудааст. Намуна, ки шоир 

дар боби «Узрангезӣ дар назми китоб» мегӯяд: 
 

 Мадам дам, то чароғи ман намирад, 

 Ки дар Мӯсо дами Исо нагирад [3, с. 161]. 
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Мисоли дигар. Оби Ҳаёт: 
 

 Дарёи хушоб ном дорад, 

 З-ӯ Оби Ҳаёт вом дорад   [4, с. 27]. 

3. Талмеҳан омадани тасаввуроти гузаштагони Банӣ-башар доир ба пайдоиш, сохту 

ҷойгиршавии кайҳону сайёраҳо, ба монанди замину моҳӣ, ки гӯё замин дар болои шохи 

гов асту гов бар болои моҳӣ. Номи ситораҳо, монанди Суҳо - ситора, Зуҳра – мутриби 

фалак, Баҳром - ситораи ҷанговар, Ноҳид, Зуҳал, Парвин, Муштарӣ, Миррих, Сурайё ва 

ғайра. Танҳо дар боби «Ниёиш кардани Маҷнун ба даргоҳи Худои таоло» [3, с. 139-144] 

аз достони «Лайлию Маҷнун» номи чандин ситораҳо пайиҳам талмеҳ шуда омадаанд: 

 Мабсута ба як чароғ зинда, 

 Мақбуза ду чашми Зоғ канда. 

 Сайёфи Миҷарра ранги шамшер, 

 Андохта бар қилодаи Шер! 

 Чун фарди равон ситораи Фард, 

 Бар фарқи ҷануб ҷилва мекард. 

 Биншаста Сарир бар тавобеъ 

 Солис чи аҷаб ба зери робеъ?! 

 Тавқеи Самокҳо мусалсал, 

 Гаҳ Ромеҳ буда, гоҳ Ағзал. 

 Мекард Суҳо зи ҳамнишинон 

 Наққодии чашми тезбинон. 

 Тобон Дами гург дар саҳаргоҳ 

 Чун Юсуфи гоҳӣ аз буни чоҳ. 

 Пиромани он фалакнавардон 

 Паргори Баноти наъш гардон. 

 Маҷнун зи сари назорасозӣ 

 Мекард ба чарх ҳуққабозӣ. 

 Бар Зуҳра назар гумошт аввал, 

 Гуфт: - Эй ба ту бахтро муъаввал, 

 Эй Зуҳраи равшани шабафрӯз, 

 Эй толеъи давлат аз ту пирӯз… 

 Лутфе кун аз он латаф, ки дорӣ, 

 Бикшой дари умедворӣ. 

 З-он ёр, ки ӯ давои ҷон аст, 

 Бӯё бирасон, ки вақти он аст. 

 Чун Муштарӣ аз уфуқ баромад, 

 Бо ӯ зи дари дигар даромад…  [4, с. 141-142]. 
 

Вобаста ба мисоли оварда, ки рӯҳия ва таманнои Маҷнунро ба умеди ба висоли ёр 

расидан таҷассум намудааст, ба байти аввали он, ки низ талмеҳ аст, таваҷҷуҳ менамоем: 

«Мабсута ба як чароғ зинда – Мақбуза ду чашми Зоғ канда» - ин ҷо ҳамон ду ситораи 

Шиъро дар назар дошта шудааст, ки мувофиқи афсонаҳои арабӣ гӯё замоне дар байни 

Суҳайл ва Ҷавзо ҷанг шудааст ва дар он ҷанг Суҳайл пушти Ҷавзоро шикаста, ба тарафи 

ҷануб мегурезад. Шиърои Яманӣ аз ақиби ӯ аз Каҳкашон мегурезад ва Шиърои Шомӣ 

дар фироқи он чунон мегиряд, ки кӯр мешавад. Бинобар ин, Низомии Ганҷавӣ Шиърои 

Яманиро, ки равшан аст, мабсута (яъне, фаршгустарида) ва Шиърои Шомиро, ки хира 

аст, мақбуза (яъне, дарбандафтода ва мисли кӯр) меномад. Илова бар ин, албатта, Зуҳра, 

ки онро мутрибаи фалак номидаанд, олиҳаи зебоӣ, суруду рақс ва хушию хурсандӣ буда, 

Муштарӣ ситораи саъд аст, ки Маҷнун бо ҳазору як умед ба онҳо муроҷиат менамояд. 

4. Бо истифода аз рӯйдодҳо ва шахсони таърихӣ, монанди Фағфури Чин, Хоқон, 

Маҳмуд ва Аёз, Зардушт, Борбад, Баҳроми Чӯбина ва монанди инҳо талмеҳ сохтани 

эҷодкор. Талмеҳан корбаст шудани рӯйдодҳо ва ашхоси таърихӣ дар достонҳои 
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«Хусраву Ширин» ва «Лайлию Маҷнун»-и Низомии Ганҷавӣ гӯёи онанд, ки суханвари 

асил аз таърихи гузаштаи мардуми Шарқ хуб бархурдор буда, ба ин васила муҳтавои 

достонҳояшро бойтар сохтаааст. Мисолҳо: 
 

 Гар ҳар шаҳро хазина хезад, 

 Шоҳ ӯст, к-аз ӯ хазина резад. 

 Бо пашшае ончунон кунад зуд, 

 К-афзун кунадаш зи пили Маҳмуд  [7, с.  29]. 
    

*** 

 Маҷусимиллате ҳиндустонӣ 

 Чу Зардушт омада дар Зандхонӣ  [3, с. 205]. 
      

   *** 

 Худованде, ки чун Хоқону Фағфур 

 Ба сад ҳоҷат даре бӯсандаш аз дур  [3, с. 146]. 
       

5. Талмеҳ сохтан аз воқеаҳои фарҳангӣ, ёди номи аҳли илму адаби гузаштагон ва 

ҳамзамонони эҷодкор, ки шоир ба донишу биниши онҳо таваҷҷуҳи алоҳида доштаасту 

баъзан барои нишон додани донишу фазилати симоҳои барҷастаи достонҳояш истифода 

намудааст, монанди Монӣ, Авасто, Афлотун, Ардашери Бобакон, Уқлидус, Мансури 

Ҳаллоҷ, Борбад ва ғайра. Мисоле аз боби «Ҳикоят кардани Шопур аз Ширин ва Шабдиз»: 
 

 Надиме хос будаш, ном Шопур 

 Ҷаҳонгашта зи Мағриб то Лавоҳур. 

 Зи наққошӣ ба Монӣ мужда дода, 

 Ба рассомӣ дар Уқлидус кушода  [3, с. 169].   

   *** 

Даромад Борбад чун булбули маст, 

Гирифта барбате чун об дар даст  [3, с. 269]. 
     

Дар ҳамин маврид ёдовар шудан аз сӣ лаҳни Борбад бамаврид аст, ки ҳар кадоме 

чун талмеҳи фарҳангӣ дар боби «Базмороии Хусрав» [3, с. 265-269] номбар шудаанд. 

6. Талмеҳ шуда омадани номи маконҳои ҷуғрофӣ, ки воқеаҳои асотирӣ дар он 

ҷойҳо рӯй дода будаанд, монанди Кӯҳи Бесутун, санамхонаи Чин, боғи Ирам, Шом, Кохи 

Бесутун, Қоф, Бағдод, Албурз, Наҷд, Самарқанд, Миср, Исфаҳон, Ҳиндустон, Рус, 

Дарбанд, Фархор, Нахшаб, Ҷӯйи Мӯлиён, Сифоҳон, Хутан ва номи баҳру дарёву 

рудхонаҳо, монанди Нил, Даҷла, Фурот, Хазар, Ҷайҳун ва ғайра, ки Низомӣ онҳоро борҳо 

истифода намуда, муҳтавои ин ду достони номабаршударо ғанитару паҳнотар сохтааст. 

Ин талмеҳот, бешак, диди хонандаро фарох ва ҷаҳони андешаи ӯро метавонанд барои 

бори дигар ба ёд овардани омӯхтаву андӯхтаҳошон такон бидиҳанд. Дар ҳар ду достон 

Нил 3 бор, Даҷла 3 бор, Фурот 2 бор, Ҷайҳун 1 бор ва Хазар 1 бор талмеҳан кор фармуда 

шудаанд. Чанд мисол: 

 Ҳар ҷо, ки дилест Қоф то Қоф, 

 Аз бандагии ту мезанад лоф  [4, с. 31]. 
 

 Он хоки равон зи рӯи он хок 

 Бар пуштаи Наҷд рафт ғамнок  [4, с. 134]. 
 

Дар боби «Посух додани Хусрав Ширин»-ро аз достони «Хусраву Ширин» 

мехонем: 

 Бас аст ин тоқи абрӯ нокушодан, 

 Ба тоқӣ бо нишоқе вониҳодан. 

 Дари Фархор бар Фағфур бастан, 

 Ба Ҷӯи Мӯлиён – бар пул шикастан [3, с. 357]. 
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Бояд гуфт, ки Ҳаким Низомии Ганҷавӣ дар эҷоди достонҳои ишқии худ «Хусраву 

Ширин» ва «Лайлию Маҷнун» номҳои дигари хоси исмҳои ҷондору беҷон, монанди 

Сиддиқ, Форуқ, Бурроқ, Ораш, Вомиқ, Азро, Каъба, Сулаймон, Яъқуб, Аёз, Маҳдӣ, 

Сулаймон, Халлух, Масеҳо, Марям, Артанг, Занд, Билқис, Бобил, Қуръон, Шат, Калила, 

Юнус, Исрофил ва сури Исрофил, Накисо ва ғайраро мавриди истифода қарор додааст, 

ки доир ба ҳар яки онҳо мисолҳо овардану тавзеҳ доданро ба фурсати дигар ва 

муфассалтар ҳарф задан во мегузорем. Ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад, ки Низомии 

Ганҷавии ба маънии пуррааш суханвар аз илму фарҳанги дар замони худ роиҷ ва таърихи 

онҳо ҳамаҷониба огоҳӣ дошта, бо аслиҳаи тайёри дар бараш буда ва шамшери забони 

модариаш достонҳои худро рӯи коғаз овардааст, ки имрӯз ҳам аҳамияти вижа доранд. 

Ниҳоят, санъати талмеҳ аз санъатҳои дӯстдоштаи Низомии Ганҷавӣ дар баробари 

ташбеҳу истиора, тавсифу такрор буда, барои эҷодкори асил дар баробари маъниофарӣ 

вазоифи зеҳнӣ ва ахлоқиро ба ҷой овардааст, ки ин дар достонҳои «Хусраву Ширин» ва 

«Лайлию Маҷнун» равшан ба мушоҳида мерасад. 
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МАҲОРАТИ НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ ДАР ИСТИФОДАИ САНЪАТИ ТАЛМЕҲ  
 

Талмеҳ аз санъатҳои бадеии дӯстдоштаи шоирони лирики адабиёти тоҷикӣ-форсӣ буда, 

мавқеи он дар достонҳои ин адабиёт низ мустаҳкам мебошад. Низомии Ганҷавӣ дар достонҳои 

«Хусраву Ширин» ва «Лайлию Маҷнун»-и худ аз санъати талмеҳ моҳирона ва устокорона кор 

гирифтааст, ки дар мақола доир ба онҳо бо гурӯҳбандӣ сухан рафтааст. Низомии Ганҷавӣ дар 

талмеҳҳои дар ин достонҳо истифоданамуда аз ашхоси асотирӣ, афсонаву ривоёти динӣ, номи 

пайғамбарон, ҷирмҳои осмониву заминӣ, номи сайёраҳо, рӯйдодҳо ва ашхоси таърихӣ, ёдгориҳо 

ва воқеаҳои таърихӣ, исми аҳли илму фарҳангу адаб, исмҳои ҷуғрофӣ ва ғайра самаранок 

истифода карда тавонистааст. 

 КАЛИДВОЖАҲО: достон, Низомии Ганҷавӣ, санъати талмеҳ, асотир, таърих, афсона, 

дин, сайёраҳо, воқеаҳои таърихӣ, ашхоси таърихӣ, номҳои ҷуғрофӣ. 
 

МАТЕРСТВО НАЗАМИ ГЕНДЖАВИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВО ТАЛМЕХ  
 

Намёк является одним из любимых художественных приёмов в таджикско-персидской 

поэзии, занимающих также особое место в поэмах этой литературы. Низами Генджави очень 

умело использовал искусство намёка (талмеха) в своих поэмах «Хусрав и Ширин» и «Лейли и 

Меджнун», о котором идёт речь в статье. Низоми Генджави в использованных намёках в этих 

поэмах смог мастерски использовать образ мифических личностей, религиозные сказки и 
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рассказы, имена пророков, земные и небесные тела, название созвездий, исторические события 

и памятники, имена научных, культурных и почитаемых людей, географические названия и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэма, Низомии Генджави, искусство намёка, миф, история, 

сказка, религиозные созвездия, исторические события, исторические личности, географические 

названия.   
  

THE POETIC SKILL OF NIZOMI GANJAVI IN USE ART TALMEH (HINT)  
 

The hint is one of the favorite art of the tajik-persian poets, who also hold a special place in 

legends of this literature, Nizami Ganjavi very skillfully used the art of allusion (Talmeh) in his legends 

«Khusrav and Shirin» and «Leyli and Majnun» referred to the article. Nizami Ganjavi in used hints of 

these poems was able to use art mythical personalities, religious stories, names of prophets, earthly and 

heavenly bodies, the name of the constellations, a historical event and of the individual monuments, the 

names of scientific, cultural and respected people geographical name etc. 

KEY WORDS: poem, Nizami Ganjavi, the art of allusion, myth, story, tale, religious 

constellations, historical events, historical personalities, geographical names. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сокиева Парвина Зафаровна, докторант Phd КТГУ имени 
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 МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА РӮЗГОР ВА ОСОРИ САЙФҶОМИ ҲИРАВӢ 
 

Чиллаев С.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Сайфҷоми Ҳиравӣ яке аз адибон ва муҳаққиқони форстабори Ҳиндустон буда, 

осораш то ба имрӯз бо сабабҳои номаълум ба таври мукаммал ва пурра ношинохта 

мондааст. Ҷом дар таркиби номи муҳаққиқ ба зодгоҳи ӯ, ки дар Афғонистони имрӯза 

ҷойгир аст, ишора мекунад. Ба Ҳиндустон кӯчидани хонаводаи ин донишманди шоирро 

метавон ба задӯхурд ва тохтутози темуриён рабт дод. Дар иртибот ба ин, мо тасмим 

гирифтем, ки дар мақолаи мавриди назар роҷеъ ба рӯзгор ва осори Сайфҷоми Ҳиравӣ ба 

таври иҷмол изҳори назар намоем. Зимнан бояд ёдовар шуд, ки омӯзишу пажӯҳиш ва 

таҳлилу баррасиҳои мо дар масъалаи зикргардида шогирдона буда, асосан дар партави 

таҳқиқоти анҷомдодаи муҳаққиқон сурат хоҳад гирифт.  

Боиси таъкид аст, ки аввалин андешае, ки дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти Сайфҷоми 

Ҳиравӣ ба таври мухтасар баён шудааст, аз ҷониби донишманди маъруфу мутабаҳҳири 

эронӣ - Саид Нафисӣ сурат гирифтааст. Мақолаи муҳаққиқ таҳти унвони «Куҳантарин 

маҷмӯаҳои шеъри форсӣ» дар маҷаллаи «Армуғони илмӣ» соли 1955 дар Лоҳур ба табъ 

расид. Дар мақола устод Саид Нафисӣ дар бораи панҷ асари адабӣ, ки яке аз онҳо 

«Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и Сайфҷоми Ҳиравӣ мебошад, маълумот 

медиҳад. Аз қавли устод бармеояд, ки нусхаи асари мазкур дар китобхонаи Донишгоҳи 

адабиёти Кобул маҳфуз мебошад. Дар таҳқиқи анҷомдодаи Саид Нафисӣ мехонем: 

«Муаллифи асар бояд Сайф бинни Ҳисоми Ҳиравӣ ё Сайфиддин бинни Ҳисомиддини 

Ҳиравӣ ном дошта бошад ва Сайфҷом иштибоҳи китобатӣ аст» [8, с. 27]. Мутолиаи 

мақолаи муҳаққиқ нишон медиҳад, ки «Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и 

Сайфҷоми Ҳиравӣ дар охирҳои қарни ҳаштуми ҳиҷрӣ (асри XIV C. Ч.) таълиф шудааст, 

зеро дар он Раҳматуллоҳи Валӣ (730 қ.) ном шоир зикр шудааст. Дар ин маҷмӯа аз 

шуарои қарни ҳафтум ва ҳаштуми Ҳиндустон ёдоварӣ мешавад, ки гувоҳӣ медиҳад, 

маҷмӯа дар Ҳиндустон гирдоварӣ шудааст.  

Баъд аз муддате Назир Аҳмад муҳаққиқи машҳури ҳиндӣ аз нусхаи дигари 

«Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф», ки дар осорхонаи Британия (хушбахтона, 

варианти электронии он дастраси мост С. Ч.) ва дар феҳрасти Рив таҳти шумораи 374 

муаррифӣ шудааст, иттилоъ медиҳад, ки асар гоҳ баёз ва гаҳ дастурушшуаро номида 

шудааст [7]. Маншаи ин андешаҳо дар қисми 84-уми «Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи 

зароиф» дар хотимаи қасидаи маснӯи Фахри Исфаҳонӣ ба таври зайл омадааст: «Ҳар 

киро бар ин санъат ба набиштани шеъре рағбат афтад, ҳам аз ин шеър мисдоқ гирад, 
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ки дастури ӯ бошад ва ин китоби ман дастурушшуаро аст. Ҳар санъате ва вазне, ки 

касеро ҳоҷат афтад, аз ин китоб баҳра гирад» [7, в. 191б]. Мусалламан, ифодаи 

«дастурушшуаро» сифатест, ки комилан ба мазмун ва мундариҷаи асар мувофиқат 

мекунад. Мутаассифона, саҳифаҳои аввал ва охири ин маҷмӯа маҳв шудаанд ва ба ин 

хотир Чарлз Рив номи дурусти маҷмӯаро нишон надодааст. Доктор Назир Аҳмад, бо 

истифода аз нусхаи мазкур дар ин самт пажӯҳиши нодире анҷом додааст ва мақолаи 

нахустини ӯ дар ин мавзӯъ ба забони урду бо номи «Чанд тан форсигӯёни асри 

Фирӯзшоҳи Туғлуқ» барои алоқамандони риштаи адабиёт ошност [3, с. 221]. Муҳаққиқ 

дар мақола дар бораи зиндагиномаи чаҳор тан форсисарои даврони Фирӯзшоҳи Туғлуқ 

маълумот дода, аз баёни муҳтавиёти китоб сарфи назар намудааст. Илова бар ин, аз 

ашъоре, ки дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» оварда шудааст, метавон натиҷагирӣ 

намуд, ки Фирӯзшоҳи Туғлуқ (725-790 қ.) аз мамдӯҳони шоир будааст. Чунонки худи 

Сайфҷоми Ҳиравӣ ишора менамояд:  

Куҷо хезад чу ту шоҳе ҷавону пурдилу довар, 

Ҷаҳонорою ҷонбахшою конфарсою конафсар. 

Сипеҳри пир мегӯяд, надидам чун ту дар даврон, 

Ҷавонбахте, камонсахте, каёнтахте, ҷаҳонпарвар  [5, с. 180 а]. 

Муаллиф дар шеъри мазбур Фирӯзшоҳи Туғлуқро ситоиш намудааст, ба ин зикри 

номи мамдӯҳ, ки дар идомаи шеър мавҷуд аст, шаҳодат медиҳад. Ҳамзамон бояд 

хотиррасон кард, ки ба иллати фарсуда будани саҳифаҳои китоб ва нохоно шудану маҳв 

гардидани баъзе аз қисматҳои мадҳияи мазбур, мо имкони иқтибос кардани абётеро, ки 

номи Фирӯзшоҳ дар он зикр гардидааст, надорем.  

Сайфҷоми Ҳиравӣ дар китоби «Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф» инчунин 

қасри шоҳаншоҳи аъзам Фирӯзшоҳи Туғлуқро тасвир кардааст ва муаллифи мақола 

иқтибос кардани унвони ин васфро зарур шуморидааст, чунончи: «Васфи бинои даргоҳи 

бақоҷӯйи шаҳаншоҳи аъзам Фирӯзшоҳи муаззам, хулдуллоҳу малику с-султонаҳу ва аъло 

амраҳу» [7, с. 189]. Ин ишора аз ҳамрӯзгор будани Сайфҷоми Ҳиравӣ бо Фирӯзшоҳи 

Туғлуқ шаҳодат медиҳад. Валиаҳди ӯ Фатҳхон, ки ин китоб барои мутолиаи хосси ӯ 

навишта шудааст, ҳангоми дар қайди ҳаёт будани Фирӯзшоҳ дар моҳи сафари соли 778 

қамарӣ аз олам даргузаштааст. Аз ин ҷо бармеояд, ки китоб пеш аз даргузашти 

Фирӯзшоҳи Туғлуқ таълиф шудааст. Дар ин маврид муаррихи маъруфи Фирӯзшоҳ - 

Шамс Сироҷи Афиф чунин иттилоъ медиҳад: «Дар соли самону сабъин ва сабъамия (778 

қ. С. Ч.) султон Фирӯз - соҳиби фатҳу беҳрӯзӣ дар самти Катабр (Казо) буд. Дар 

бохтани шикор ва тохтани саманди давлати номдор ҷидди балеғ намуд. Ногоҳ ба 

тақдири Ҳазратуллоҳ (ҷалла ҷалолоҳу ва амму наволаҳу) аз оғози соли мазкур, дар моҳи 

сафар, ҷигаргӯшаи шоҳзода Фатҳхон тобу сарра ба раҳмати Хақ пайваст» [11, с. 43]. 

Дувумин мақолаи доктор Назир Аҳмад ба забони англисӣ бо унвони «Манбаи бисёр 

куҳане аз ғазалиёти Ҳофиз» чоп шудааст [2, с. 35]. Севумин ва ҷомеътарин таҳқиқи 

доктор Аҳмад Назир таълифи китобе бо номи «Ғазалҳои Ҳофиз бар асоси «Маҷмӯаи 

латоиф ва сафинаи зароиф»-и Сайфҷоми Ҳиравӣ» мебошад [1]. Дигар муҳаққиқе, ки аз 

ин нусха истифода намудааст, профессор Саид Ҳасан Обидӣ - устоди Донишгоҳи Деҳлӣ 

мебошад. Мавсуф мақолае ба форсӣ таҳти унвони «Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф» 

ба табъ расондааст [9, с. 15]. Дар ин мақола муаллиф ашъори шаш тан аз шуарои 

форсигӯро (Қатрони Табрезӣ, Амир Муиззӣ, Рашидуддини Ватвот, Камолиддини 

Исмоил, Хоқонӣ ва Низомӣ), ки дар «Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф» оварда 

шудааст, баррасӣ намудааст. Орифи Навшоҳӣ, муҳаққиқи маъруфи покистонӣ, таҳқиқи 

ҷомеъ ва басо назаррасро дар бораи Сайфҷоми Ҳиравӣ ва осори ӯ анҷом додааст, ки 

қобили таҳсин мебошад. Орифи Навшоҳӣ дар мақолае бо номи «Маҷмӯаи латоиф ва 

сафинаи зароиф» – манбаи куҳан дар шеъри форсӣ ва санъатҳои адабӣ» китоби 

«Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф»-ро мутааллиқ ба Сайфҷоми Ҳиравӣ донистааст. 

Ҳамин муҳаққиқ дар мақолаи дигар бо номи «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» – аз маъхази 

куҳани форсӣ дар улуми балоғӣ ва сабкшиносии шеър» асари «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-
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авзон»-ро муаррифӣ намуда, бо истинод ба шоҳидҳо ва ибороти муштарак, ки дар 

«Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф» ва «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» омадааст, асари 

дуюмро низ моли Сайфҷоми Ҳиравӣ шумурдааст [4, с. 37]. Маҳмуди Футӯҳӣ - муҳаққиқи 

машҳури эронӣ дар китоби худ ба номи «Назарияи таърихи адабиёт» дар баҳси марбут 

ба маншаи пайдоиши таърихи назарияи адабиёт чунин менигорад: «Пештар аз Волаи 

Доғистонӣ дар қарни даҳуми ҳиҷрӣ, дар китоби ношинохтае бо номи «Ҷомеъ-ус-саноеъ 

ва-л-авзон» нависандаи гумноме, ки худро хусрави шоирон номида, масъалаи таҳаввулу 

такомули адабиётро дар қолаби тамсили зебое баён кардааст…» [10, с. 179]. Аз 

гуфтаҳои фавқ бармеояд, ки Маҳмуди Футӯҳӣ ин китобро мутааллиқ ба хусрави шоирон 

донистааст. Тибқи шавоҳиде, ки дар нусхаҳои хаттии «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» 

оварда шудаанд, Хусрави шоирон ҳамон Амир Хусрави Деҳлавӣ мебошад, ки муаллифи 

асар хело возеҳ баён намудааст. Ба навишатҳои зер таваҷҷуҳ менамоем: «Хусраве, ки 

барои эҳёи улуми дин назари ғомизи ӯ кимиёи саодат аст ва дар тамҳиди қавоиди синин 

сухани азби ӯ қувватулқулуб, аз маҷолисати ӯ рӯҳуларвоҳ ҳосил ва аз мувосинати ӯ 

анисулқулуб восил, ҷаноби сомии ӯ бӯстонулорифин, алқоби номи ӯ зодулмуҳаққиқин, 

аънои минҳо ҷулобуддин…» [5, в. 101б]. Аммо муаллиф як бахше аз «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-

л-авзон»-ро бо номи «Зикри ихтирооти хусрави шоирон алайҳурраҳим в-ал-ғуфрон» ном 

ниҳодааст [5, в. 174а].  

Тавре зикр шуд, нисбат додани «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» ба шахсе ба номи 

тавсифии хусрави шоирон (манзур Амир Хусрави Деҳлавӣ - 725 ҳ. С. Ч.) мебошад, ки 

муаллифи асар ба ӯ иродати хоссе дошт. Зайнаби Содиқинажод - муҳаққиқи эронӣ тибқи 

иттилои сомонаи интернетӣ [12] нусхаи хаттии «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон»-ро тасҳеҳ 

намудааст, вале то ба сурати китоб интишор шудани он қавонини табъу нашри Ҷумҳурии 

Исломии Эрон иҷозати истифода аз онро намедиҳад. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, 

ки ин нусхаҳоро [5; 6] бо хатти сирилик тасҳеҳ ва бозгардон карда, матни интиқодии 

онҳоро барқарор намоем.  

Ба ҷуз аз осори фавқуззикр Сайфҷоми Ҳиравӣ дар қисми ҳафтоду якуми китоби 

«Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи зароиф» бо алфози муштарак чунин менигорад: «Ин 

санохон дар дебочаи «Фатвои султонӣ дар чаҳор мазҳаби мусулмонӣ» эроди асомии 

кутубро ҳам бар ин навъ илтизом намудааст. Ин чанд сатре аз он дар қалам омад ва 

номи кутуб ба сурхӣ набишта шуд, ки зуд мафҳум шаваду маълум гардад» [5, с.101б].  

Тибқи ишороти худи муаллиф дар ин китоб «Фатвои султонӣ дар чаҳор мазҳаби 

мусулмонӣ» китоби дигари ӯст. Мутаассифона, дар ҳеҷ манбае аз китоби мазкур ном 

бурда нашудааст ва эҳтимолан ин китоб аз байн рафтааст. Ғайр аз таълифоти мазкур, 

Сайфҷоми Ҳиравӣ девони ашъоре доштааст, ки то ба рӯзгори мо омада нарасидааст.  

Ҳамин тариқ, аз таҳқиқу натиҷагириҳои донишмандон ва ихлосмандони ашъор ва 

осори илмии Сайфҷоми Ҳиравӣ бармеояд, ки эҳтимол мавсуф дар Ҷом ё Ҳирот зода 

шуда, овони наврасӣ ва ҷавонии худро дар Ҳиндустон гузаронидааст. Аз аҳвол ва 

рӯзгори шоир ва муҳаққиқ, таҳсил ва мамдӯҳони ӯ иттилооти дақиқе, ба ҷуз зикри бархе 

аз онҳо дар осораш, дар дасти аҳли таҳқиқ мавҷуд нест. Таваллуди Ҳиравӣ бояд дар 

нимаи аввали қарни ҳаштум ва вафоташ нимаи аввали қарни нуҳум бошад, ки ин масъала 

таҳқиқи махсусро нигарон аст ва кори оянда хоҳад буд.  
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МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА РӮЗГОР ВА ОСОРИ САЙФҶОМИ ҲИРАВӢ 
 

Дар мақола муаллиф роҷеъ ба Сайфҷоми Ҳиравӣ, шоир ва муҳаққиқи форстабори 
Ҳиндустон, таваққуф намуда, арз медорад, ки роҷеъ ба зиндагинома ва мероси илмиву адабии ин 
донишманд дар илми адабиётшиносӣ то кунун таҳқиқоти арзишманду фарогире арзи вуҷуд 
накардааст. Бинобар ин, муҳаққиқи ҷавон ин мавзӯъро пайгирӣ намуда, андешаҳояшро доир ба 
рӯзгор ва осори илмиву адабии Сайфҷоми Ҳиравӣ, дар партави таҳқиқоти анҷомдодаи 
муҳаққиқон, ба таври мухтасар баён доштааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: баёз, дастурушшуаро, эҷодиёт, мадҳ, мамдӯҳ, зиндагинома, Маҷмӯаи 
латоиф ва сафинаи зароиф, Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЖИЗНЫ И ТВОРЧЕСТВЕ САЙФДЖОМИ ХИРАВИ 
 

В статье автор упоминает Сайфджома Хирави – поэта и персоязычного иссследователя 
Индии, почеркивает, что относительно жизни, научно-художественного наследия этого ученого 
в литературоведении не аосвящено специальное иследование. Поэтому в статье автор выражает 
свое мнение о биографии и творчестве Сайфджома Хирави на основе завершенных работ 
исследователей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трактат, книга наставление, творчество, хваление, хваляемый, 
биография, сборник анекдотов и шуток, сборник искусств и метрик. 

 

REFLECTION ON THE LIFE AND WORK OF SAIFJOMI HIRAVI 
 

In the article the author mentions Sitcom Heravi – and Persian-language poet of issledovatelya 
India, pocherkivaet, what about the life, scientific and artistic heritage of the scientist in literature not 
sanctified special research. Therefore, the author expresses his opinion about the biography and work of 
Sitcom Heravi based on the completed work of researchers.  

KEY WORDS: treatise, book manual, creativity, praise, praised, biography, collection of jokes, 
collection of arts and metrics.  
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МУҚОИСАИ СОХТОРИИ ДОСТОНҲОИ «ИСКАНДАРНОМА»-И НИЗОМИИ 

ГАНҶАВӢ ВА «ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРӢ»-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ 
 

Дурманова С.Р. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
  

Искандар дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ аз симоҳои барҷастаи таърихсоз ба 
ҳисоб меравад. Дар бораи корнамоию ҷаҳонгардӣ ва муборизаю қаҳрамониҳои ин 
симои таърихӣ адибони зиёде асарҳо офаридаанд. 

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ низ дар пайравии гузаштагони худ чун 
«Искандарнома»-и Низомӣ ва «Оинаи Искандарӣ»-и Амир Хусрав достони 
«Хирадномаи Искандарӣ» таълиф кардааст, ки мутобиқан бо онҳо панҷумин 
достони «Ҳафт авранг» мебошад. Аз ин устодони гузашта ба некӣ ёд намуда, Ҷомӣ 
дар фасли даҳуми «Хирадномаи Искандарӣ» чунин менависад: 

 

Низомӣ, ки устоди ин фан вай аст, 

Дар ин базмгаҳ шамъи равшан вай аст. 
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Зи вайронаи Ганҷа шуд ганҷсанҷ, 

Расонид ганҷи гуҳарро ба панҷ. 

Чу Хусрав ба он панҷа ҳампанҷа шуд, 

В-аз он бозуи фикраташ ранҷа шуд. 

Кафаш буд аз он гуна гавҳар тиҳӣ, 

Диҳиш сохт, лек аз зари даҳдаҳӣ. 
Зар аз сим агарчанд бартар бувад, 

Басе камтар аз дурру гавҳар бувад… 
Чу ин чор шуд табъи ман комёб, 

Кунун оварам рӯ ба панҷум китоб. 

Ба як силк хоҳам, ки гавҳар кашид,  

Хирадномаҳо, к-аз Сикандар расид  [2, с. 245-246]. 
 

Чунонки дида мешавад, таваҷҷуҳи Ҷомӣ ба Низомӣ бештар буда ва Амир 

Хусравро эътироф карда бошад ҳам, «Хамса»-и ӯро «басе камтар аз дурру гавҳар»-

и Низомӣ донистааст. 

Вазни достони «Хирадномаи Искандарӣ» ҳам чун анъана бар баҳри 

мутақориби мусаммани мақсур / маҳзуф аст, ки арконаш ба фаъӯлун, фаъӯлун, 

фаъӯлун, фаъӯл/ фаъал баробар мебошад. 

Бо вуҷуди он ки «Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ дар 

пайравии достони Низомӣ ва Амир Хусрав навишта шуда ва муаллиф дар мавзӯъ, 

вазн ва шакли достонсароӣ (маснавӣ) ба талаботи назирасароӣ риоя кардааст, 

асари ӯ тамоман дигар мебошад. 

Аз ин рӯ, хусусиятҳои сохтории ин маснавиҳоро ба таври муқоисавӣ аз назар 
мегузаронем. 

Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки достони «Хирадномаи Искандарӣ» нисбат ба 

достони «Искандарнома»-и Низомӣ ҳаҷман хеле хурд буда, он вусъати амалиёт ва 

нақли воқеаҳо, ки дар «Искандарнома» ҳаст, дар достони Ҷомӣ ба назар намерасад. 

Агар дар «Искандарнома» амалиёти Искандар ва саргузашти ӯ муфассал нақл ёфта 

ва асоси достонро ташкил карда бошад, дар «Хирадномаи Искандарӣ» ин тафсилот 

ҷой надошта, образи Искандар танҳо чун воситае барои ифодаи афкори тарбиявӣ-

ахлоқӣ ва фалсафии Ҷомӣ хизмат кардааст. Табиатан Абдурраҳмони Ҷомӣ ашъори 

панду ахлоқӣ ва ҳикматомезро писандида ва ба қиссаву «афсонахонӣ» майл 

надоштааст. Ба исботи ин даъвӣ чунин далеле овардан мумкин аст, ки Ҷомӣ 

маснавии «Ҳафт пайкар»-и Низомиро, ки саршори қиссаву афсонаҳост, ҷавоб 

нагуфта ва ба ҷои он маснавии ахлоқӣ-фалсафии «Субҳат-ул-аброр»-ро сурудааст. 

Аз ин хусус худи Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ» чунин 
менависад: 

…Хираднома з-он ихтиёри ман аст, 

Ки афсонахонӣ на кори ман аст. 

Зи асрори ҳикмат сухан рондан, 

Беҳ аз қиссаҳои куҳан хондан. 

Зи Баҳроми Гӯраш нарондам сухун, 

Накиштам ба боғи худ он сарвбун. 

Чу меъмории умр шуд хоктӯд, 

Зи меъмории «Ҳафт пайкар» чӣ суд?!.. 

Шудам аз дигар баҳр гавҳарфишон, 

В-аз он кардам аброрро сабҳахон…  [2, с. 246-247]. 
 

Албатта, ин хусусияти фардияти эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ ба сохти 

композитсияи достонҳои ӯ, аз ҷумла ба маснавии «Хирадномаи Искандарӣ», 
бетаъсир намондааст. 
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Маснавии «Искандарнома»-и Низомӣ аз ду қисмат - «Шарафнома» ва 

«Иқболнома» иборат буда, тахминан 10520 байтро дар бар мегирад. 

 «Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ бошад ҳамагӣ 2315 байт 
дорад.  

Миқдори бобҳои муқаддимавии анъанавӣ, ки хоси шакли достонсароии 

адабиёти классикии форсу тоҷик буда, дар оғози достонҳои «Искандарнома» ва 

«Хирадномаи Искандарӣ» ҳам омадаанд, хеле гуногун буда, аз ҳамдигар фарқ 
мекунанд. 

Дар қисмати аввали достони «Искандарнома» - «Шарафнома» баъд аз бобҳои 

анъанавии тавҳид, муноҷот, наът ва меъроҷи пайғамбар бобе дар собиқаи назми 

китоб омадааст, ки бо ҳикояти тамсилие ба охир мерасад. Дар оғози ҳар фасл 

соқинома ва андарз ҷой дода шудааст. 

Ин ҷо бояд қайд кард, ки дар қисмати дувум – «Иқболнома» низ бобҳои 

тавҳид, муноҷот, наът ва мадҳ ҳам оварда шудаанд. Дар ин қисмат ба ҷойи 

соқинома муғаннинома ва ба ҷойи андарз афсона омадааст. 

Дар боби дигар Низомӣ аз хубиҳои айёми ҷавонӣ ёд карда ва аз азоби пирию 

аҳволи вазнини худ шикоят намудааст. Ин гуна фикрҳо дар «Хирадномаи 

Искандарӣ» ҷой дошта бошанд ҳам, Ҷомӣ ба онҳо боби алоҳидае набахшидааст. 

Дар ду боби баъдина Низомӣ аз аҳамияти махсуси «Искандарнома», бартарии 

он аз дигар достонҳояш ва таълими Хизр, ки гӯё маҳз ба навиштани ҳамин достон 

талқин карда бошад, сухан меронад.  
 

Маро Хизр таълимгар буд дӯш, 

Ба розе, ки н-омад пазирои гӯш. 

Ки «эй ҷомагихори тадбири ман, 

Зи ҷоми сухан чошнигири ман. 

Ту гавҳар кан аз кони искандарӣ, 

Сикандар худ ояд ба гавҳархарӣ» [7, с. 60-61]. 
 

Пас аз мадҳи Нусратуддин Абӯбакр (1191-1200), ки мамдӯҳи Низомӣ аст, дар 

ду боби баъдина шоир таърихи ҷаҳонгирӣ ва корномаҳои Искандарро барои 

осонтар аз худ кардани мазмуни достон [7, с. 64-66] дар боби алоҳидае мухтасар баён 

месозад. Боби дигар боз дар сабаби назми китоб буда, дар он шоир ҳамаи 

достонҳояшро баён кардааст, ба ин мазмун Ҷомӣ дар боби даҳуми достони худ 
сухан рондааст. 

Бояд қайд кард, ки мадҳи Малик Изудуддин Масъуд ибни Арслон дар қисмати 

дуюми достони «Иқболнома» дар охири достон, пеш аз фасли «Анҷомиши 

«Иқболнома», омадааст. 

Бо ҳамин бобҳои муқаддимавии «Шарафнома» ба охир расида ва асли достон 

оғоз меёбад.  

Бобҳои муқаддимавии маснавии «Хирадномаи Искандарӣ» нисбатан дигар 
хел таркиб ёфтаанд. 

Пас аз бобҳои тавҳид, муноҷот ва меъроҷ мадҳи хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор ва 

Султон Ҳусайн Бойқаро омадааст [1, с. 917-920]. Дар боби баъдина Ҷомӣ ба саволи 

чаро дуои аксари мазлумон беҷавоб мемонад, чунин ҷавоб медиҳад: фақат дуои 

ҳамон кас мустаҷоб аст, ки худ ситам бар касе ё чизе раво надида бошад, вале дар 

амал чунин шахсон хеле кам вомехӯранд. Ин боб бо муроҷиат ба соқию мутриб ба 

охир мерасад. Якҷоя омадани муроҷиат ба соқию мутриб дар достонҳои Амир 

Хусрав ва Ҷомӣ ба он далолат мекунад, ки онҳо достонҳои худро пайванди ҳар ду 

қисмати маснавии Низомӣ ҳисобидаанд. Дар достони Низомӣ дар қисмати аввал 

соқинома ва дар қисмати дувум муғаннинома омадааст. 
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Боби баъдинаи «Хирадномаи Искандарӣ» дар насиҳати фарзанд омадааст. 

Дар «Искандарнома» бошад, боби насиҳати фарзанд дар охири китоби 
«Шарафнома» оварда шудааст. 

Дар боби таваккул, вобаста ба таълимоти фалсафаи нақшбандӣ, Ҷомӣ 

менависад, ки инсон набояд ба умеди Худо шуда аз ҷустуҷӯи ризқи худ даст кашад. 

Вале талаби рӯзӣ инчунин набояд мақсади асосии ҳаёти инсонро ташкил кунад. Дар 

ҳикояти тамсилии баъд аз боб овардашуда нақл карда мешавад, ки чӣ тавр шахсе 

аз корвон ҷудо шуда, ба саҳрое меафтад ва дар он ҷо пиразанеро дучор меояд, ки 

ғизояш калтакалосу мори хушкида буд. Ба саволи он ки чаро ӯ майли шаҳр 

намекунад, пиразан чунин ҷавоб медиҳад: 
 

Бигуфто, ки ҳар ҷо, ки шаҳру деҳ аст, 

Яке сифла бар халқ фармондеҳ аст. 

Қаноат намудан ба нокому ком, 
Бад-ин ногувор обу нохуш таом. 

Аз он беҳ, ки баҳри шикам бихраде, 

Бувад зери фармони ҳамчун худӣ  [1, с. 925]. 
 

Дар боби баъдӣ, ки ба сабаби назми китоб бахшида шудааст, Ҷомӣ ба 

эҷодиёти гузаштагони худ – Низомии Ганҷавӣ ва Амир Хусрави Деҳлавӣ баҳои 

баланд дода, дар пайравии онҳо эҷод кардани маснавиёти худро зикр мекунад: 
 

Кунун кардаам пушти ҳиммат қавӣ, 

Диҳам маснавиро либоси навӣ. 

Куҳан маснавиҳои пирони кор, 
Ки мондаст аз он рафтагон ёдгор. 

Агарчи равонбахшу ҷонпарвар аст, 
Дар ашъори нав лаззати дигар аст. 

Ба чандин ҳунар пир оростаст, 
Вале на чу хубони навхостаст. 

Дили навниёзони кӯйи умед, 

Хати сабз хоҳад, на мӯйи сафед   [5, с. 245]. 
 

Дар ҳикояти тамсилии дар анҷоми ин боб омада гуфта мешавад, ки набояд ба 

умеди нася шуда, чизи нақдро аз даст дод. 

Бо ҳамин қисмати муқаддимавии «Хирадномаи Искандарӣ» ба охир расида 
асли достон сар мешавад. 

Як хусусияти фарқкунандаи шакли достонҳо дар сохти бобҳои ҷудогона зоҳир 

мешавад. Дар қисмати аввал – «Шарафнома» бобҳо номи муайян надоранд, чунки 

дар чопҳои гуногуни ин асар онҳо аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд. Гуфтан мумкин 

аст, ин сарлавҳаҳо аз тарафи котибони баъдина гузошта шудаанд. Дар қисмати 

дуюм, яъне «Иқболнома» бошад афсонаҳои овардашуда унвонгузорӣ шудаанд. Ба 

монанди «Афсонагӯии шубон», «Афсонаи Аршимедис бо канизаки чинӣ», 

«Афсонаи Морияи Қибтия», «Афсонаи хуросонӣ ва фиреб додани халифа», 

«Афсонаи нонвои бенаво ва тавонгарии вай ба толеи писар» ва ғайра [8, с. 551-556]. 

Дар «Хирадномаи Искандарӣ» сарлавҳаи бобҳо бо забони содаву равшан 

навишта шуда, аз онҳо маънои мухтасари ҳар бобро пай бурдан мумкин аст. Ин 

хусусият бештар дар сарлавҳаи ҳикоятҳои тамсилӣ ба назар мерасад. Чунончи: 

«Ҳикояти он ход, ки гӯш ба афсонаи ғук ниҳода ва нақд ба умеди нася аз даст дод», 

«Муборазаи ҳаким ва лаиме, ки сурати ин чун сирати он ороста буд ва сурати он 

чун сирати ин пероста», «Ҳикояти он шутур, ки ба машварати рӯбоҳ дар об хусбид 

ва ба охир бори вай гаронтар гардид» [5, с. 247-252, 263] ва ғайра. 

Ҳар боби маснавии Низомӣ ба чунин қисматҳо тақсим мешавад: 
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 соқинома (дар қисми дуюм-муғаннинома); 

 қисмати муқаддимавӣ, ки бештар характери панду ахлоқӣ дорад; 

 қисмати асосӣ, ки аз саргузашти Искандар нақл мекунад; 

 дар қисмати хотимавӣ нолидани Искандар ба марги падар, анҷоми рӯзгори 

ҳакимон, анҷоми рӯзгори Низомӣ омадааст. 

Сохти бобҳои ҷудогонаи «Хирадномаи Искандарӣ» ба тариқи зайл аст: 

 сарлавҳаи боб, ки маънои мухтасари онро ифода мекунад; 

 қисмати асосӣ, ки лаҳзае аз ҳаёти Искандарро дар бар мегирад; 

 ҳикояти тамсилӣ, ки аксар ба тақвияти байтҳои охири боб омадааст; 

 муроҷиат ба соқию мутриб; 

 дар қисмати хотимавӣ нудбаи даҳ ҳаким ба баъди марги Искандар ва таъзияи 

гуфтани панҷ ҳаким модарашро, узр хостани модари Искандар аз ҳакимон ва 

таъзияномаи Арасту ба модари Искандару ҷавоби модар ба Арасту оварда шудааст. 

Низомӣ дар «Искандарнома» баъзан аз ҳикоятҳои тамсилӣ истифода 

намудааст, ки ба тасдиқи ин ё он фикр омадаанд. Вале дар достон нақшаи муайяне 

дар истифодаи ин ҳикоятҳо вуҷуд надошта ва онҳо ягон хусусияти шаклсозиро иҷро 

накардаанд. Дар маснавиҳои Амир Хусрав ва Ҷомӣ бошад ҳикоятҳои тамсилӣ узви 

ҳатмии ҳар боб ба шумор рафта, нақши муайяне дар барқарор шудани шакли он 

бозидаанд. Ҳикоятҳои тамсилӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ» дар анҷоми 

хирадномаҳои ҳакимон ҳам, ки ба саргузашти Искандар алоқаи бевосита надоранд, 
оварда шудаанд. 

Агар дар манзумаи Низомӣ равияи достонсароии Фирдавсӣ давом ёфта ва 
оҳанги қаҳрамонӣ пурқувват бошад, дар достони Ҷомӣ диққати асосӣ ба гуфтаҳои 
ҳикматомези ҳакимон - ба хирадномаҳо равона карда шудааст. Дар қисмати дуюми 
«Искандарнома»-и Низомӣ хирадномаҳои Арасту, Афлотун ва Суқрот оварда 
шудааст, вале дар достони Ҷомӣ ба онҳо хирадномаҳои Буқрот, Файсоғурас, 
Асқалибус, Ҳармис, Искандар ҳамроҳ карда шудааст, ки масъалаҳои зиёди панду 
ахлоқиро оид ба тарзи мамлакатдорӣ, одобу рафтори инсон дар ҷамъият, сифатҳои 
шоҳи одил, масъалаҳои маргу зиндагӣ, офариниши олам ва ғайра дар бар 
гирифтаанд. Аз ин қиёс метавон мактубҳои модари Искандар, Арасту, суҳбати 
шогирдони Арасту, мубоҳисаи бараҳманҳои ҳинд, ҷавобҳои мардумони 
покизарӯзгор, насиҳатҳои фариштаи кӯҳи Қоф ва нудбаи ҳакимонро дар марги 
Искандар ба ҳамин гурӯҳ дохил намуд. 

Як хусусияти фарқкунандаи достонҳо дар тасвири образҳои бадеӣ зоҳир 
мешавад. Низомӣ образи Искандарро мувофиқи идеалҳои иҷтимоию инсондӯстии 
худ дар се нақша: Искандар - кишваркушо, Искандар - ҳаким ва Искандар –
пайғамбар офаридааст. Алоқамандона бо ин мақсаду вазифаҳо маснавии Низомӣ 
ба се қисмат тақсим мешавад. 

Дар достони Ҷомӣ консепсияи умумии Низомӣ оид ба Искандар риоя шуда 
бошад ҳам, он се қисмати маснавии ӯ дида намешавад. Дар хусуси давраҳои ҳаёти 
Искандар бошад, мо на аз гуфтаҳои бевоситаи Ҷомӣ, балки аз оҳанги баёни ӯ, 
хабардор мешавем. 

Забони маснавии Ҷомӣ ҳам восита ба системаи муайяни ақидаҳояш, ки ба 
нақшу вазифаи забони адабӣ дар ҷамъият доштааш, аз забони достони Низомӣ 
фарқ мекунад. Бар хилофи забону услуби душворфаҳми «Искандарнома»-и 
Низомӣ, ки аз калимаҳову ибороти арабӣ ва истилоҳоти илмии фаровон истифода 
намудааст, достони Ҷомӣ хеле равону сода аст. 

Ниҳоят, ба суханони Е.Э. Бертелс метавон гуфт, ки «назираро тақлид гуфта 
тасаввур кардан чӣ тавр нодуруст аст, чунки моҳияти асосии ин ҳодиса дар тақлид 
набуда, балки ба он навоварӣ вобаста аст, ки шоир ба мавзӯъ дохил мекунад, ба 
замми ин, ин тағйирот комилан ва аксар вақт ба дигаргун шудани тамоми 
консепсия гирифта мебарад» [6, с. 363]. 
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Табиатан адиби навовар будани Абдурраҳмони Ҷомиро таъкид намуда, 
Абдунабӣ Сатторов, донишманди варзида ва муҳаққиқи осори шоир, дар ин бора 
чунин менависад: «Навоварии ӯ (Абдурраҳмони Ҷомӣ) ҳам дар маънӣ ва мазмунҳои 
тозаву неки осори гаронбаҳои адабӣ ва ҳам дар шакли муносибу зебои онҳо зуҳур 
кардааст» [3, с. 88]. Дурустии ин мулоҳиза дар мисоли маснавии «Хирадномаи 
Искандарӣ» ба куллӣ тақвият меёбад.  

Ҳамаи ин хусусиятҳои шакливу бадеии достони «Хирадномаи Искандарӣ» 
нишон медиҳад, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ дар эҷоди маснавии мазкур дар банди 
тақлиди пешгузаштагони худ намонда, суннатҳои достонсароиро эҷодкорона аз худ 
кардааст ва чи дар шакл ва чи дар мазмун навовариҳо намудааст. 

Бар хилофи маснавии «Искандарнома», ки оҳанги пурқуввати қаҳрамонӣ 
дорад, фикрҳои панду ахлоқӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ» мавқеи ғолибиятро 
соҳибанд, оид ба корҳои мамлакатдорӣ, муомилаву рафтор, аҳамияти хирад, бо 
дониш боз шудани мушкилоти инсонӣ, аз муҳити одамони бад дур будан, ба 
дармондагон кумак расондан, зидди ситамкорӣ, аҳаммияти адлу дод, ба ҳалли ҳар 
кор бо аҳли он қадам ниҳодан, зидди ҳирс, тамаъ ва ғайра як миқдор пандҳои 
ҳикматомез дида мешавад. 

Ин махсусиятҳо аз ҷаҳонбинӣ, истеъдод ва табъи мустақилу навҷӯии 
Абдурраҳмони Ҷомӣ гувоҳӣ медиҳад. 
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МУҚОИСАИ СОХТОРИИ ДОСТОНҲОИ «ИСКАНДАРНОМА»-И НИЗОМИИ 

ГАНҶАВӢ ВА «ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРӢ»-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ 
 

Таҳлили муқоисавии «Хирадномаи Искандарӣ»-и Ҷомӣ ва «Искандарнома»-и Низомӣ 
нишон медиҳад, ки Ҷомӣ дар офариниши маснавиҳои фалсафию дидактикӣ бо роҳи Низомӣ ва 
Амир Хусрави Деҳлавӣ рафта, дар масъалаи таълиму тарбияи ғояҳои шогирдиву устодӣ аз эшон 
руҷҳон дорад. Бо вуҷуди он ки «Искандарнома»-и Низомӣ аз назари ҳаҷму сохтор муҳташаму 
мураккаб аст, аммо «Хирадномаи Искандарӣ»-и Ҷомӣ сарфи назар аз хурд будан фарогири кулли 
мавзӯот аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: Искандарнома, Хирадномаи Искандарӣ, муқоиса, сохтор, устодӣ, 
мақол, фалсафӣ-дидактикӣ. 

 

СРАВНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЭМ «ИСКАНДАР-НАМЕ» НИЗАМИ ГАНДЖАВИ И 

«КНИГА МУДРОСТИ ИСКАНДЕРА» АБДУР-РАХМАН ДЖАМИ 
 

Сравнительный анализ «Книга мудрости Искандера» Джами и «Искандар-наме» Низами 
показывает, что Джами в создании своей философско-дидактической поэмы шел по пути 
Низами, однако у него превалируют дидактические и наставнические идеи. «Искандар-наме» 
Низами весьма крупная по объему и очень сложная по структуре поэма.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Искандар-наме, книга мудрости Искандера, сравнение, 
структура, наставление, притча, философско-дидактический.  
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STRUCTURAL COMPARISON OF POEMS «ISKANDAR-NAMEH» NIZAMI GANJAVI 

AND «HIRADO NAM ISKANDARI» ABDURRAHMAN JAMI 
 

Comparative analysis «Hirado Nam Iskandari» Jami «Iskandar-Nameh» Nizami shows that Jami 

in creating their philosophical and didactic poem followed the path of Nizami, but he prevailed didactic 

and mentoring ideas. «Iskandar-Nameh» Nizami very large in size and very folded structure poem.  

KEY WORDS: Iskandar-Nameh, Hirado-name Iskandari comparison, the structure of the 

instruction of the parable, philosophical and didactic. 

СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРЕ: Дурманова Саврия Рахматуллаевна, соискатель кафедры 

истории литературы ТНУ. Тел: (+992) 985-19-19-02. 

 

КОРБУРДИ КАЛИМАҲОИ ШЕВАГӢ ДАР ҒАЗАЛҲОИ ГУЛРУХСОР 
 

Ниёзова Р. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Шоираи халқии Тоҷикистон Гулрухсор Сафиева соли 1947 дар деҳаи Яхчи ноҳияи 
собиқ Комсомолобод (ҳозира Нуробод) дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. Ӯ аз 
солҳои 60-уми асри гузашта ба кори эҷодӣ машғул шуда, маҷмӯаҳои шеърҳои худро бо 
номҳои «Бунафша» (1970), «Хонаи падар» (1973), «Шабдарав» (1975), «Афсонаи кӯҳӣ» 
(1975), «Дунёи дил» (1977), «Ихлос» (1980), «Оташи Суғд» (1981), «Гаҳвораи сабз» 
(1984), «Оинаи рӯз» (1984), «Рӯҳи Бохтар» (1987), «Қасидаи кӯҳистон» (1988), «Зодрӯзи 
дард» (1995), «Дар паноҳи худ» (1998), «Ашки тӯфон» (2000), «Девон» (2004), 
«Ҷовидона» (2009), «Сад оҳи як нафас» (2012) ва ғайра ба табъ расонидааст.  

Инчунин ӯ муаллифи романи «Занони Сабзбаҳор» (1990) буда, шеърҳояш «ба 
забони русӣ дар маҷаллаву рӯзномаҳо ва дар шакли маҷмӯаҳои ҷудогона («Фиалка», 
1971; «Песня родника», 1978; «Радужный цветок», 1978; «Зелёная колыбель», 1981; 
«Навруз», 1983; «Откровение в полдень», 1983; «Куропатки в гостях», 1983; «За солнцем 
вслед», 1984; «Зеркало дня», 1984; «Ради тебя», 1984) нашр шудаанд» [1, с. 371]. 

Дар бораи рӯзгор ва осори Гулрухсор Сафиева адибони маъруфи дунё, аз қабили 
Чингиз Айтматов, Расул Ғамзатов, Татяна Бек, И. Денисова,  инчунин донишмандону 
шахсиятҳои бузурги форсу тоҷик, аз қабили Маҳдӣ Ахавони Солис, Абдулҳусайни 
Зарринкӯб, Сиёвуши Касроӣ, Симини Беҳбаҳонӣ, Ҳасан Қарибӣ, Алиасғари Шеърдӯст, 
Носир Сармади Порсо, Тӯраҷи Атобакӣ, Нӯшин Ёварӣ, Саидкамол Ҳоҷӣ Саиди Ҷаводӣ, 
Атахон Сайфуллоев, Юсуф Акбаров, Холиқ Мирзозода,  Абдурраҳмон Абдуманнонов, 
Абдунабӣ Сатторзода, Аскар Ҳаким, Боқӣ Раҳимзода, Муҳаммадҷон Шакурӣ, Мӯъмин 
Қаноат, Рамазон Абдулатифов, Аъламхон Кӯчаров, Абдулҳамид Самадов, Рустам 
Ваҳҳобзода, Мирзо Шукурзода ва дигарон изҳори ақида намуда, ба эҷодиёти ӯ баҳои 
баланд додаанд.  

Махсусан, Матлубаи Мирзоюнус дар китоби «Ҳамзоди тӯфон» доир ба рӯзгор ва 
осори Гулрухсор Сафиева асари монографӣ таълиф намуда, зиндагинома ва эҷодиёти 

шоираро мавриди таҳқиқ қарор додааст. Гуфтан мумкин аст, ки ин китоб яке аз асарҳои 
пажӯҳишие мебошад, ки рӯзгор ва осори шоира дар он то андозае ба таври воқеӣ 
инъикоси худро ёфтааст. Аз ҷумла, ӯ дар бораи аввалин қадамҳои ба шеъргӯӣ гузоштаи 
Гулрухсор чунин ишора кардааст: «Ҳамин тариқ, нахустин таҷрибаи ӯ дар 
дувоздаҳсолагӣ (соли 1959, Р. Н.) шеъргунае ба бор овард, ки он андаке дертар соли 1962 
дар рӯзномаи «Қаротегини советӣ» ба табъ расид» [2, с. 8]. 

Аз ин маълум мегардад, ки Гулрухсор Сафиева ҳанӯз аз даврони мактабхониаш ба 
шеъргӯӣ пардохта, дар натиҷаи омӯзиш ва машқи бардавом истеъдоди шоирии худро 
сайқал додааст. Ҳамин буд, ки баъдан ӯ дар ҷумҳуриамон ҳамчун як шоираи маъруфи 
тоҷик эътироф гардид. 

Адабиётшиноси машҳури Эрон Абдулҳусайни Зарринкӯб андешаҳои худро дар 
ҳаққи шоира бо байти зерин баён намудааст: 

 

Ба шоми мо, ғарибон, чун шафақ гул кард Гулрухсор, 
Саморо пуршамими сирри сунбул кард Гулрухсо   [3, с. 8]. 
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Баъдан маълум гардид, ки ин байти овардаи ӯ моли Маҳдӣ Ахавони Солис будааст. 
Матлубаи Мирзоюнус дар китоби «Ҳамзоди тӯфон» байти болоро ба шоири бузурги 
эронӣ Маҳдӣ Ахавони Солис мутааллиқ дониста, чунин овардааст: Маҳдӣ Ахавони 
Солис, шоири тавонои эронӣ, дар китоби «Гуфтугӯҳо»-и хеш аз сафараш ба Берлин 
чунин нақл кардааст: «Дар Берлини Ғарбӣ шабҳои шеър ташкил шуд… Оғои Шафеии 
Кадканӣ, Ҳушанги Гулшерӣ ва Маҳмуди Давлатободӣ буданд. Оғои Бузурги Алавӣ ҳам 
омада буд ва хонум Гулрухсори тоҷик ҳам, ки зани намунае буд, фозил, боҳуш, 
ҳозирҷавоб, маҳфилоро. Чиҳил соле дошт… ман, ки Ахавони Солисам, як байт барояш 
гуфтам, ки дар яке аз китобҳоям навиштам ва ба ӯ тақдим кардам: 

Ба шоми мо, ғарибон, чун шафақ гул кард Гулрухсор, 
Саморо пуршамими сирри сунбул кард Гулрухсор  [2, с. 19-20]. 

  

Матлубаи Мирзоюнус осори Гулрухсор Сафиеваро мавриди таҳқиқ қарор дода, 
анвои шеъри ғиноии шоираро, ки дар «Девон»-и ӯ ҷамъоварӣ шудаанд, дар ҷадвале 
чунин нишон додааст: «Муфрадот 128, дубайтӣ 27, рубоӣ 160, маснавӣ 38, қитъа 43, 
ғазал 133, мусаллас 3, мухаммас 12, мусаддас 11, чаҳорпора 171, тарҷебанд 18, 
таркиббанд 15, мустазод 18, қасида 2, манзума 3, анвои махлут 12, шеъри нав 191, ҳамагӣ 
985» [2, с. 22]. 

Аз тақсимбандии боло бармеояд, ки шоира осори назмии худро бештар дар навъҳои 
адабии шеъри нав (191), чаҳорпора (171), рубоӣ (160), ғазал (133), муфрадот (128) 
офарида, ашъори худро дар шаклҳои шеърии мусаллас (3), манзума (3) ва қасида (2) 
нисбатан камтар навишта будааст. 

Муҳаққиқи рӯзгор ва осори Гулрухсор М. Мирзоюнус таҳаввули эҷодиёти шоираро 
аз маҷмӯаи аввалин – «Бунафша» то «Девон»-ашро ба се марҳала ҷудо намудааст. Ӯ 
эҷодиёти солҳои 1962-1977-ро «марҳилаи нахустини таҷрибаи шеъргӯӣ…, аз лиҳози 
фасоҳати сухан, балоғати калом ва ҳунари маъниофаринӣ дар пояи ташаккули ибтидоӣ», 
ашъори солҳои 1977-1989-ро «давраи такомули шеър, вусъат ва умқи нигоҳ, озмоиши 
сахти қалам, кӯшиши кушодани болу пари шеър» ва давраи сеюми эҷодиёт, аз соли 1989 
то ба имрӯзро «давраи камолоти ҳунар, таҳаввули сабк, табаддулоти куллии рӯҳӣ, 
замони бардоштҳои фалсафӣ ва ибораороиву таркибсозиҳои пурҷасорат ва 
тасвиргариҳои бесобиқа» [2, с. 21] донистааст. 

Мо дар ин мақола оид ба маҷмӯаи шеърҳои бо номи «Ашки тӯфон» чопшудаи 
шоира сухан меронем. «Ашки тӯфон» шеърҳои дар солҳои 1985-1998 эҷодкардаи 
шоираро дар бар гирифта, дар мавзӯъҳои гуногун иншо гардидаанд. Маҷмӯаи «Ашки 
тӯфон» (Гулчини ашъор) соли 1378 ҳиҷрии шамсӣ баробар ба соли 2000 милодӣ аз 
тарафи интишороти дабирхонаи «Шӯрои густариши забон ва адабиёти форсӣ» ба табъ 
расидааст, ки фарогири 287 шеъри ӯ мебошад. Ашъори дохили маҷмӯа дар шаклҳои 
гуногуни шеърӣ таълиф гардидаанд. Аз ҷумла, он фарогири 60 ғазал, 47 рубоӣ, 21 
чаҳорпора, 10 мураббаъ, 9 қитъа, 4 мухаммас, 2 маснавӣ, 1 мусаммат, 1 манзума бо номи 
«Жакон» буда, инчунин дар он як миқдор шеърҳои сафед низ ҷой доранд. 

 Маҷмӯаи «Ашки тӯфон» ба хотири ба мардуми форсизабони Эрон шиносонидани 
гулчини ашъори Гулрухсор Сафиева бо хатти форсӣ интишор гардидааст, ки дар он 
шеърҳои интихобкардаи шоира ба таври мукаммалтар ҷойгузин шудаанд. Ба китоб 
доктор Сайидкамол Ҳоҷ Сайидҷаводӣ – мушовири вазир ва дабири «Шӯрои густариши 
забон ва адабиёти форсӣ» бо номи «Ёддошти ношир» сарсухан ва шоиру донишманди 
тоҷик Мирзо Шукурзода бо унвони «Шоири ашку тӯфону меҳр» пешгуфтори мухтасар 
навиштаанд. Шеърҳои маҷмӯа дар шаҳрҳои Душанбе, Маскав, Бишкек, Тошканд, 
Пуродолкино, Иссиқкӯл, Теҳрон, Машҳад, Порис, Сиётел (Амрико), Ландан, Чӯлпонӣ 
Ото ва деҳаҳои Яхчу боғи Варзоб таълиф гардидаанд. Муҳаққиқи тоҷик Матлубаи 

Мирзоюнус дар асари таҳқиқотии хеш «Ҳамзоди тӯфон» соли таълифи маҷмӯаи «Ашки 
тӯфон»-ро 1998 донистааст. Агар мо ба санаи таълифи китоб, ки соли 1378 ҳиҷрии шамсӣ 
мебошад, соли 622-и мелодиро илова намоем, соли 2000-ум ба даст меояд, на соли 1998. 

Дар маҷмӯаи мазкур ғазалҳои шоира назар ба дигар анвои шеърҳои ӯ бештар ҷой 
доранд, бинобар ин, мо дар ин мақола кӯшиш намудем, ки танҳо дар бораи ғазалҳои 
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китоб сухан ронем. Тавре ки дар боло зикр шуд, маҷмӯаи «Ашки тӯфон» дар баробари 
дигар анвои адабӣ, инчунин 60 ғазали шоираро низ фаро гирифтааст. Ҳудуди абёти 
ғазалҳои маҷмӯаи мазкур аз 6 то 13 байтро ташкил додаанд. Чунончи, ғазалҳои 
шашбайтӣ 10, ҳафтбайтӣ 14, ҳаштбайтӣ 20, нуҳбайтӣ 8, даҳбайтӣ 6, дувоздаҳ ва 
сездаҳбайтӣ ҳамагӣ 1-тоӣ мебошанд. Мавзӯи аксари ғазалҳои маҷмӯа ишқӣ, иҷтимоӣ, 
ишқӣ-иҷтимоӣ ва сиёсӣ-иҷтимоӣ мебошанд. Аз ин шумора маълум мегардад, ки теъдоди 
зиёди ғазалҳои маҷмӯаро ғазалҳои ҳаштбайтии шоира (20-то) ташкил додаанд. 

Шоира шеърҳои маҷмӯаи номбурдаро дар замоне иншо намудааст, ки дар 
ҷумҳуриамон алангаи ҷанги бародаркушӣ хомӯш нагардида буд ва он ҳанӯз идома дошт 
ва аз ҳамин сабаб баъзеи онҳо оҳанги сиёсию иҷтимоӣ низ доранд. Дар китоб ҳамаи 
ғазалҳо унвон доранд ва ғазали беунвон ба назар намерасад. 

Яке аз хусусиятҳои эҷодиёти Гулрухсор Сафиева дар он аст, ки ӯ аз забони зиндаи 
халқи тоҷик дар шеърҳояш фаровон истифода мекунад. 

Масалан, дар шеъри «Хон» байти зеринро намуна оварда, бо ин изҳор дошта, ки 
девонаи мо аз девонагони хосса аст: 

 

Девона зи девони хато панд нагирад, 
Девонаи мо дев, зи девони дигар нест [4, с. 23]. 

  

 Дар байти зерини ғазали дигаре ибораи шоиронаи «шеъри ёд»-ро овардааст, ки он 
маънои аз ёдҳо ва аз гузашта сухан гуфтанро мефаҳмонад: 

 

Барои зарду хазон шеъри ёд мегӯям, 
Барои сабзу ҷавон байти шод мегӯям [4, с. 25]. 

 

 Шоира баъзан ба хотири калимаҳои интихобкардааш қофияи шеърро ҳам қурбон 
кардааст. Чунончи, дар байти зерин ба қофияҳои ғазал, ки аз калимаҳои «озам», 
«ниёзам», «пиёзам» ва ғайра ӯ калимаи «аёсам»-ро низ ба сифати қофия овардааст, ки 
нуқси шеър ба ҳисоб меравад: 

 

Базми ҳастӣ масти озам мекушад, 
Рӯзи қисмат бениёзам мекушад… 
Ғуссапарвар нестам, гулпарварам, 
Ҳузни гул, боғи аёсам мекушад [4, с. 48]. 

 

 Ҳамчунин дар байти поён таркиби халқии «бо замона забон наёфтан» моҳирона 
кор фармуда шудааст: 

 

Бо замона забон нахоҳам ёфт, 
Бе алам ними нон нахоҳам ёфт [4, с. 56]. 

 

 Шоира дар байтҳои зерини ғазали «Модари миллат» калимаи «ватандор»-ро ба 
ҷойи «соҳибватан» ва вожаи «пасмонда»-ро ба маънои камарзиш, беқадр, хору залил ва 
мубтазал истифода кардааст: 

 

Ойинадори рӯҳи ватандор кӯр шуд, 
Нури Худо зи дудаи зулмат намерасад… 
Пасмондае, ки соҳиби даврону давлат аст, 
Бар хоки пойи модари миллат намерасад [4, с. 64-65]. 

 

 Дар ғазали «Оқилтарин ҳушёр» байтҳои халқиро дар чанд маврид мутобиқу 
мувофиқ истифода кардааст. Чунончи, дар поён Гулрухсор калимаи «завлона»-ро, ки 
маънои кундаву занҷирро дорад, муносиби ҳол дониста, дар шеъраш ворид кардааст:  

 

Дар ин вайрона деви ҷаҳл зулфамро занад шона, 
Ба дандон барканам аз пойи ланги нанг завлона [4, с. 66]. 

 

Ҳамчунин дар ғазали боло ибораҳои халқии «пашшаи калб» (пашшаи саг) ва 
«пармаи кини ҳасад» хеле устодонаву эҷодкорона истифода шудаанд: 
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Гули танҳои хушкида ба рӯйи гӯри илҳомам, 
Ба гирди шамъ шеърам пашшаи калб аст парвона.  
Чунон аз пармаи кини ҳасуд ҷонам ба лаб омад, 
Ки не ҷон дораму не санъати ҷодуи ҷонона [4, с. 66-67]. 

 

 Шоира дар байти зерин аз мақоли халқии «Арзанро гунҷишк хӯраду калтакро 
бедона» моҳирона истифода намудааст: 

 

Ман аз ишқи Ватан бар дида нам, дар дил алам дорам, 
Ба гунҷишкон расида арзану калтак ба бедона [4, с. 67]. 

 

 Ҳамчунин дар байтҳои зерин муаллиф калимаи «Худованд»-ро мутобиқи 
талаботи вазни шеър ва мувофиқи гуфтори шевагии мардуми кӯҳистон дар шакли кӯтоҳи 
«Хованд» ва вожаи «такядор»-ро ба маънии пуштибон овардааст: 

 

Субҳро моми кӯри шаб зод, 
Нури Хованди нор мехоҳам. 
Кӯҳ дар дасти такядори ман 
Умри сардам, шарор мехоҳам [4, с. 74]. 

 

  Дар байти зерин низ шоира калимаи халқии «дилмондагонем»-ро ба маънои 
дилозурдагонем хеле муносибу мувофиқ кор фармудааст: 

 

Гар аз ҳар ду ҷаҳон дилмондагонем, 
Макун дилмурдатар мафтуни моро [4, с. 154]. 

 

 Ашъори шоира моломоли калимаҳои наву тоза буда, ӯ аз такроргӯӣ то андозае 
иҷтиноб варзидааст. Масалан, дар байти зерин ӯ калимаи «карафт», ки дар шеваи 
тоҷикон ба маънои «карахт», «беҳис» меояд, мувофиқу ба ҷо кор фармудааст: 

 

Растагорӣ набувад расми ғуломони карафт, 
Сайди аз панҷаи кафтори гунаҳ раста манам! [4, с. 162]. 

 

 Шоира бо тақозои вазни шеър ва барои рангорангии он баъзан калимаҳоро 
мувофиқи мазмунашон бо гунаи дигар кор мефармояд. Масалан, ӯ барои дуюмбора 
такрор наёфтани як калима дар мисраи якуми байт ба ҷойи раъду барқ калимаи баёнгари 
маънои он, яъне «оташак»-ро ҷой додааст: 

 

Хандидаам чу оташак андар ҳалоки худ, 
Чун барқи пурфанои сияҳ ҷон супурдаам…[4, с. 87]. 

 

 Гулрухсор Сафиева дар ашъори худ на танҳо аз калимаҳои шевагӣ, балки аз исми 
қаҳрамонони таърихии миллати тоҷик низ истифода кардааст. Масалан, шоира дар байти 
поён бо ҳусни зебои Рухшона, ки ҳамсари Искандари Мақдунист ва бо ҷасурии Гулрух, 
яъне Гулрухсор, ки худи шоира мебошад, волаву шайдо шудани Искандарии ҷаҳонгирро 
чунин ба риштаи назм кашидааст: 

 

Сари Искандари ошиқ шиканам бо гули ноз, 
Ҳар гаҳе Гулруху Рухшона бурун хоҳам рафт [4, с. 247]. 

 

 Муаллиф дар байти поён вожаи нодири «гулкада»-ро ба маънои гулистон ҷой 
додааст, ки чунин амал ба нудрат дар эҷоди шоирон ба назар мерасад: 

 

Дар гулкада базми настаран охир шуд, 
Занбил ба дӯши орувон аст тиҳӣ [4, с. 254]. 

 

Ҳамчунин ӯ дар байти поён калимаи шевагии «тавлак»-ро, ки яке аз асбобҳои 
мусиқии зарбӣ ба ҳисоб меравад, басо мувофиқи мақсад кор фармудааст: 

 

Дар мотами фариштагон, дар арши нуриён 
Оваҳ, ба зарби тавлаки шайтон гиристам [4, с. 318]. 
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 Хулоса, Гулрухсор Сафиева дар китоби «Ашки тӯфон», назар ба дигар анвои 
адабӣ, бештар дар шакли ғазал шеър гуфта, дар онҳо аз калимаҳои шевагию халқӣ низ 
истифода кардааст. Аз ин бармеояд, ки калимаҳои шевагии мардуми куҳистон, ки шоира 
зодаи он ҷо мебошад, бештар ба рӯҳи исёнии ӯ созгору мувофиқ омадааст. Калимаю 
ибораҳои мардумӣ дар баробари забони адабӣ, барои халқи тоҷик яке аз хазинаи 
побарҷои миллат ба ҳисоб меравад ва шоира тавонистааст, ки тавассути шеъри худ ба 
онҳо умри дубора бибахшад. Ҳамчунин истифодаи калимаю ибораҳои халқӣ, аз як тараф, 
хонандаро ба шеърхонӣ бештар ҷалб намояд, аз тарафи дигар, онҳо ба шеъри Гулрухсор 
ҳусну зебоии дигаре илқо кардаанд.  
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КОРБУРДИ КАЛИМАҲОИ ШЕВАГӢ ДАР ҒАЗАЛҲОИ ГУЛРУХСОР 
 

Гулрухсор Сафиева дар китоби «Ашки тӯфон» дар баробари дигар анвои адабӣ бештар дар 
шакли ғазал шеър гуфта, дар онҳо аз калимаҳои шевагию халқӣ зиёд истифода кардааст. Аз ин 
бармеояд, ки калимаҳои шевагии мардуми куҳистон, ки шоира зодаи он мебошад, бештар ба рӯҳи 
исёнии ӯ созгору мувофиқ омадааст. Калимаю ибораҳои мардумӣ дар баробари забони адабӣ 
барои халқи тоҷик яке аз хазинаи побарҷои миллат ба ҳисоб меравад ва шоира тавонистааст, ки 
тавассути шеъри худ ба онҳо умри дубора бибахшад. Ҳамчунин истифодаи калимаю ибораҳои 
халқӣ аз як тараф, хонандаро ба шеърхонӣ бештар ҷалб намояд, аз тарафи дигар, онҳо ба шеъри 
Гулрухсор ҳусну зебоии дигаре илқо кардаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: ашки тӯфон, асар, маҷмӯа, китоб, шеър, ғазал, байт, мисраъ, шаклҳои 
шеърӣ, анвои адабӣ, калимаҳои шевагӣ, ибораҳои халқӣ. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛЕКТОВ В ГАЗЕЛЯХ ГУЛРУХСОРА 
 

Гулрухсор Сафиева в своей книге «Слёзы бури» наряду с другими литературными 
жанрами главным образом сочиняла стихи в виде газелей и в них преимущественно использовала 
народные диалекты и говоры. Исходя из этого диалектные слова горцев, что поэтесса по 
происхождению из этих местностей вполне соответствует её бунтарному характеру. Народные 
слова и выражения наряду с литературным языком для таджикского народа считается 
устойчивым фондом, и поэтессе удалось оживить их с помощью своих стихотворений. 
Использование диалектов и говоров с одной стороны побуждает читателя к декламации стихов, 
а с другой стороны они придают блеск и красоту стихотворениям Гулрухсора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слёзы бури, произведение, сборник, книга, стихотворение, газель, 
бейт, строка, виды стихотворений, литературные жанры, диалектные слова, устные говоры. 

 

DIALECT WORDS IN GULRUKHSOR’S GAZELS 
  

Gulrukhsor Safieva in her book «The tears of the storm» (Tegeran 2000) along with the other 
literary genres chiefly composed poems (60) in the form of gazels and predominantly had used folk 
dialects in them. 

Therefore, dialect words of mountaineers that the poetess by origin from this area fully correspond 
to her rebellious character. Folk words and expressions along with the literary language for Tajik people 
are considered as a stable fund and the poetess managed to refresh them with the help of her poems. On 
the one hand using of dialects motivates the reader to reciting poems and on the other hand they add 
luster and beauty to the poems of Gulrukhsor. 

KEY WORDS: the tears of the storm, work, album, book, gazel, beit, line, types of poems, 
literary genres, dialect words, folk dialects 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ниёзова Раджабмох, преподаватель кафедры практического 
курса и методики преподавания таджикского языка и литературы КТГУ имени Носира Хусрава. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРОТКОГО РАССКАЗА ГЕНРИ 

ЛОУСОНА «В ЗАСУХУ- IN A DRY SEASON» 
 

Имомуродов М.Б. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Лексические категории 

В лексических категориях мы имеем дело с существительными, прилагательными, 

глаголами, наречиями и общим наблюдением в отношении других функций, таких как 

словосочетание и т. д. 

Ответы на некоторые вопросы очень помогли бы, чтобы сформулировать общее 

замечание по лексике. Вот некоторые вопросы, поднятые в этом отношении: есть ли 

простые или сложные слова? Формальные или разговорные? Описательные или 

оценочные? Общие или конкретные? Насколько автор использует их преференциальные 

значения? В тексте содержатся идиоматические фразы или заметные коллокации, и если 

да, то с каким диалектом или регистром связаны эти идиомы или связанные слова? Есть 

ли использование редкой или специализированной лексики? Имеются ли какие-либо 

особые морфологические категории (например, сложные слова, слова с определенными 

суффиксами)? К каким семантическим полям принадлежат слова? 

Есть несколько вопросов, которые помогают нам узнать особенности 

существительных в литературном тексте, например, являются ли существительные 

абстрактными или конкретными? Какие типы абстрактных существительных 

происходят (например, существительные, относящиеся к событиям, восприятиям, 

процессам, моральным качествам, социальным качествам)? Какая польза от собственных 

имен? собирательные существительные? Аналогичным образом, имеем дело с такими 

вопросами, как: Часто используются прилагательные? К какому атрибуту относятся 

прилагательные? Физическому? Психологическому? Визуальному? Слуховому? Цвету? 

Преференциальному? Эмоциональному? Оценочному? и т.д. Являются ли 

прилагательные ограничительными или не ограничивающими? Градируемые или 

неградируемые (сравнительными или не сравнительными)? Атрибутивный или 

предикативный? Помогли бы нам узнать подробную информацию о прилагательных, 

используемых в конкретном литературном тексте 

Отвечая на некоторые вопросы о глаголах, выяснит характер глаголов, 

используемых в тексте. Чтобы сделать это, мы можем спросить: не содержат ли глаголы 

значительную часть значения? Являются ли они глаголами состояния (относятся на 

состояния) или динамические (относятся на действия, события и т. д.)? Они «относятся» 

к движениям, физическим действиям, речевым актам, психологическому состоянию или 

действия, восприятие и т.д.? Являются ли они переходными, непереходными, 

относительными (интенсивными) и т.д.? Являются ли они фактитивными или не 

фактитивными? 

Наречия, как и другие типы лексических категорий, лучше понимаются, если такие 

вопросы, как: Часто использованы наречия? Какие семантические функции они 

выполняют (образа действие, места, направления, времени, степени и. т. д.)?  

Вышеупомянутые категории применяются для стилистического анализа короткого 

рассказа, озаглавленной «В засуху». 

Лексические категории 

Как упоминалось в теоретических рамках этой статьи, лексические категории 

состоят из: существительных, глаголов, прилагательных и наречий. Каждый из них будет 

обсуждаться ниже в связи с рассматриваемом коротким рассказом. 

Общие комментария к лексике 

В коротком рассказе использованные слов просты. Рассказ содержит 1171 слов 

также он имеет в себе разговорные слова, что эти слова относятся только австралийскому 

народу. Существует пример, в котором используются разговорные слова. Это когда кто-
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то сказал автору, что, если хочет поглядеть страну съездил в глубинку. «…Somebody said 

to me, «Yer wanter go out back, young man, if yerwanter see the country. Yerwanter get away 

from the line» I don’t wanter; I’ve been there». Здесь слова Yer, иwanter неофициальны. Ещё 

один пример «Wot’stenquid!» что тоже является неофициальным. И здесь это 

переводиться как «Подумаешь, десять фунтов!». Этот рассказ написан в описательной 

форме. Автор старался описывать сюжеты привлекательным образом. Здесь приведем 

несколько сюжетов этого рассказа.  

- Батхерст 

- Железнодорожные городишки  

- Железнодорожные магазинчики 

- Маккуори 

- Бродяга 

- В засуху и др.  

Большинство слов в рассказе носят описательный характер. Некоторые из них 

описывают постановку сюжета; другие описывают внешний вид персонажей. Для того 

чтобы уточнить это, приведем несколько примеров: «Draw a wire fence and a few ragged 

gums, and add some scattered sheep running away from the train»; «Slop sac suits, red faces, 

and old-fashioned, flat-brimmed hats, with wire round the brims, begin to drop into the train on 

the other side of Bathurst; …» «…He was dressed in a tail-coat turned yellow, a print shirt, and 

a pair of moleskin trousers, with big square calico patches on the knees;». Эти фразы живо 

описывают обстановку рассказа: a wire fence, a few ragged gums, some scattered sheepи др. 

Для достижения этого автор использует дескриптивные слова, такие как: train, faces, old-

fashioned, flat-brimmed, fence, slop sac suits и др. 

Таблица 1 

Классы основных слов 

 

 Имя 

существительное 

Имя 

прилагательное 

Глагол Наречие 

Общее 

количество 

212 88 100 60 

Процент 46 19 21 13 

 

Существительные 

В коротком рассказе разновидности существительных были такими, как: 

конкретные существительные, абстрактные существительные и собственные 

существительные. 

В 1 таблице показано, что существительные занимают самое большое число 

основных классов слов - 46%. Это объясняет, что автор делает акцент на описании, чем 

на действии. 

Конкретные существительные превосходят абстрактные существительные и 

собственные существительные. Ниже приведен список некоторых конкретных 

существительных, абстрактных и всех собственных существительных. 

 

Конкретные 

существительные 

Абстрактные 

существительные 

Собственные    

существительные  

Sheep Time New South Wales 

Train Safe  Bathurst 

Pub Variety  The Railway Hotel  

Store Death  The Railway Store 

Building Date  Bulletin  

Hack Idea  Macquarie  
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Master Minute Royal Alfred-  

Sundowner Sunset  Adam  

Bench Distance  Nevertire 

Veranda Side  West 

Fettler Season  Byrock 

Dog End  Bill  

Goat Eternity  Tom  

Hand Length  Jim 

Bushman Weather  Government Labour Bureau  

Shearer Spot  Bourke  

Boot Individual  Australia  

Swagman Independence  Gulf country  

Larrikin Arrival  Paddy  

Scrapper Look   

Cheque Peace   

Turtle Bereavement   

Camel Irrigation   

Goanna   

Telegram   

Tile   

Letter   

 

Конкретные существительные относятся к описанию настройки, окружающей 

обстановке и персонажей в рассказе. Абстрактные существительные состоят из 

существительных: ссылаясь на восприятие как ум, эгоизм, абсурдность и вкус; ссылаясь 

на такое событие, как назначение. Собственные существительные используются для 

обозначения, места, которые описаны в этом рассказе: За Батхерстом в поезде стали 

появляться мешковатые холщовые костюмы…, мы пересекли Маккуори. Это узкая 

илистая канава…, …по ту сторону Невертайра стоит страшная засуха.  

Прилагательные 

В коротком рассказе автор использовал различные типы прилагательных. Они 

приписывают физические, психологические, цветные, оценочные и т. д. 

Референциальные. 

Ссылаясь на таблицу 1, можно видеть, что прилагательные - это третьи 

доминирующие основные классы слов - 19%. 

Прилагательные относятся на разные атрибуты. Это можно уточнить примерами 

ниже. 

 

Физические  Психологические Цветные Оценочные  Референциальные  

Small Interest  Red  Better Other  

Round  Splendid  Green  Perfected  Another  

Big  Jolly  Yellow  Quit-looking Only  

Narrow  Horrible  Black   Near  

Gigantic  Cheerful     

Long  Impossible     

High  Possible     

Old      

Empty      

Humpy      

Full-bearded     
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Square      

Young      

 

Различные атрибуты, указанные прилагательными в приведенном выше списке, 

показывают, что автор выиграл от использования разновидностей атрибутов 

прилагательных, чтобы богато описать физическое, психологические и т. д. условия 

постановки сюжета и персонажей в рассказе. Автор не избавляет читателей от скуки и 

только описывает сюжеты с прилагательными и существительными.  

Глаголы 

В коротком рассказе как динамические, так и статические глаголы доступны в 

изобилии. Глаголы занимают 21% основных классов слов, как показано на таблице 1. 

Это делает их второй доминантой в группе. Глаголы несут важную роль в значении, 

поскольку они вносят большой вклад, главным образом, описывая действия и в 

определенной степени играя определяющую роль в рассказе. Глаголы, в значительной 

степени, являются динамическими. Есть также статические глаголы, хотя их мало по 

сравнению с динамическими. Ниже приведен список, который может отображать 

примеры глаголов разной природы и цели.  

 

Динамические глаголы Статические глаголы (Глаголы 

состояния) 

Draw Exist 

Begin Be 

Put Believe 

Leave Mean 

Buy  Explain  

Swim Feel  

Kill Thought 

Give  Signify 

Make Differ 

Go Bless 

Work Consist  

Come Seem  

Crossed  Wanter (want) 

Left  Like  

Shear   Forgive  

Stand   

Leave   

Travel   

 

Глаголы в целом служат целью. Некоторые из них относятся к движениям; 

например, move, run, come, go, turned и т. д. Физические действия называются глаголами, 

такими как slipped, droppedи т. д. Глаголы, относящиеся к речевым актам, являются: said, 

talk, told, say hailed и т. д. Глаголы, относящиеся к психологическим состояниям, 

действиям или восприятию: think, forgive, bless, believe и др. 

В этом рассказе использовались как переходные, так и непереходные глаголы. 

Ниже приведены примеры с выше указанными глаголами. 

«Suddenly he slipped his swag, dropped his billy...» (переходным) 

«Along about Byrock we saw the first shearers» (переходным) 

«By way of variety, the artist might make a water-colour sketch of a fettler’s tent on the 

line» (переходным) 

«...he was only killing a snake» (переходным) 
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Глаголы в  предложениях являются переходными. Эти глаголы: slipped, dropped, 

saw, make. 

«...and ran forward...» (непереходным) 

«...begin to drop into the train...»  (непереходным) 

«…or another friend dies». 

Глаголы в трех предложениях являются непереходными.  

Эти глаголы:ran, dies, begin. 

Используя переходные и непереходные глаголы, автор облегчил читателям 

понимание рассказа. 

Наречия 

В коротком рассказе использовалось несколько типов наречий. Это: наречия образа 

действия, наречия места, наречия частоты действия, наречия времени и фокуснҷе 

наречии. 

Как указано в таблице 1, наречия являются наименее доминирующими в основных 

классах слов, имеющих только 13% доли. Наречия в рассказе выполняют разные 

семантические функции, такие как обращение к образу действия, месту, направлению, 

времени и фокусные наречии. Примеры этих различных функций приведены ниже. 

 

Наречия 

образа 

действия 

Наречия места Наречия 

частоты 

действия 

Наречия 

времени 

Фокусные 

наречия 

Suddenly  Anywhere  Sometimes  Then  Also  

Dismally  Where  Usually  Presently  So  

Cheerfully  Here  Generally  Still  Only 

Boldly  There  Many time  Else 

Listlessly  Everywhere  Much   Like  

Probably  Near  Often    

Perhaps  Out     

 Outside     

     

 

Наиболее заметные классы наречия - это места и образа действия.  

Короткий рассказ написан в сатирическом стиле. В предшествующем обсуждении 

были предприняты попытки стилистически проанализировать «В Засуху - In a dry 

season» используя лексические категории, а именно существительные, прилагательные, 

глаголы и наречия. Проводя анализ, исследователь отмечает, что Хенри Ловсон  богато 

использовал разновидности классов существительного (конкретные, абстрактные и 

собственные существительные), которые позволяют ему четко описывать обстановку и 

ее окружающие в рассказе. Классы прилагательных - это другие области, где автор 

правильно работал эффективно. С этой целью он включил прилагательные, ссылаясь на 

разные атрибуты, такие как физический, психологический, цветной, оценочный и 

референциальный. С помощью этих атрибутов автор разрабатывает свое произведение 

искусства. Классы глаголов, содержащие динамические, статические и другие виды 

глаголы, также были правильно использованы, чтобы дать четкую картину всего сюжета 

рассказа. Классы наречия в разных функциях, таких как образа действия, место, времени. 

Частота и фокусные наречия сыграли значительную роль в разъяснении движений и 

действий, в описание рассказа. 
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ТАҲЛИЛИ УСЛУБИИ ҲИКОЯИ ХУРДИ ГЕНРИ ЛОУСОН «ДАР АЙЁМИ 

ХУШКСОЛӢ- IN A DRY SEASON» 
 

Мақолаи мазкур ба таҳлили услубӣ ва категорияҳои лексикии ҳикояи хурди Генри Лоусон 
«Дар айёми хушксолӣ» бахшида шудааст. 

Муаллифи мақола бо истифодабарии категорияҳои лексикӣ, хусусан исм, сифат, феъл ва 
зарф таҳлили услубии худро кардааст. Дар вақти таҳлил муҳаққиқ қайд менамояд, ки дар ин 
ҳикояи мазкур намудҳои гуногуни категорияҳои баъзе ҳиссаҳои нутқ васеъ истифода бурда 
шудаанд. 

Дар хотима муаллиф ба хулосае меояд, ки истифодабарии васеъи категорияҳои лексикӣ 
ҳангоми навиштани дилхоҳ асар, аз ҷумла ҳикоя, онро барои хонанда рангинтар ва шавқовартар 
мегардонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҳикоя, таҳлили услубӣ, категорияи лексикӣ, исм, сифат, муҳаққиқ, 
васеъ, шавқовар, хонанда 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРОТКОГО РАССКАЗА ГЕНРИ ЛОУСОНА «В 

ЗАСУХУ - IN A DRY SEASON» 
 

Данная статья посвящена стилистическому анализу и лексическим категориям короткого 
рассказа Генри Лоусона «В засуху». 

Автор статьи сделал стилистический анализ, используя лексические категории, а именно 
существительные, прилагательные, глаголы и наречия. Проводя анализ, исследователь отмечает, 
что в рассказе широко использовал разновидности классов нескольких частей речи. 

В заключении автор приходит к выводу, что широкое использование лексических 
категории, в написании любого произведения включая рассказа, делает его красивее и 
интересные для читателя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рассказ, стилистический анализ, лексические категории, 
существительное, прилагательное, исследователь, широко, вывод, интересный, читатель 
 

THIS ARTICLE IS DEVOTED TO STYLISTIC ANALYSIS AND LEXICAL 

CATEGORIES OF HENRY LAWSON’S SHORT STORY «IN A DRY SEASON» 
 

The author of the article made a stylistic analysis, using lexical categories namely nouns, 
adjectives verbs and adverbs. Making analysis, the researcher notes that it was widely used the variety 
of categories of some parts of speech within the story. 

At the result the author comes to conclusion, that wide using of lexical categories in writing of 
any work including story, makes it more beautiful and more interesting for the reader. 

KEY WORDS: story, stylistic analysis, lexical categories, noun, adjective, researcher, widely, 
conclusion, interesting, reader 
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ПАСВАНДҲОИ ИСМСОЗ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ 
 

Ҷиҳонова Г.А. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Калимасозӣ яке аз омилҳои асосии  ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ ба шумор рафта, усул ва қолабҳои он мунтазам такмил  ва инкишоф 
меёбанд.  

Бо ёрии калимасозӣ нигорандагон забонро рангину шевову муассир месозанд, 

ки рангиниву шевоию расоии сухан, аз сӯи дигар, бозгӯйи натиҷаи заҳмату 

кӯшишҳои ҳамешагии онҳост. Махсусан, дар калимасозӣ Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхӣ халлоқият нишон дода, аз ганҷинаи луғати забон фаровон баҳра 

бардоштааст. Баррасию таҳлил ва муайян кардани вижагиҳои сохтори морфологӣ 

ва калимасозии осори Мавлоно барои рушди забони имрӯза низ мусоидат хоҳад 

кард, зеро ин қазия аз қазовати муҳимми барномаи инкишофи тадриҷии забон дар 

шароити Истиқлолу бозсозист, ҳамчунон ки Сарвари давлати мо муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон онро ҳамеша дар мадди назар доранд: «Мо барои равнақи забони 
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модарии худ боз ҳам бештар ғамхорӣ хоҳем кард, онро ҳамчун гавҳари қиматбаҳои 

миллӣ ҳифз хоҳем кард».  

Аз ин рӯ, олимони забоншиноси тоҷик ба масъалаи мазкур (калимасозӣ) 

аҳамияти ҷиддӣ дода, асару мақолаҳои зиёди илмӣ таълиф намудаанд. Аз ҷумла, 

вобаста ба калимасозии исм асарҳои бунёдии забоншиноси маъруф, профессори 
шодравон Шарофиддин Рустамов ба шумор меравад [8; 9]. 

Забоншиноси тоҷик М. Саломов дар як мақолааш доир ба баъзе хусусиятҳои 

услубии пасвандҳои калимасоз дар забони шеъри тоҷикӣ маълумот дода, 

вижагиҳои онҳоро дар сохтани калимаҳо дар забони шеър мавриди таҳлилу 

баррасии васеъ қарор додааст [10]. 

Дар исм усулҳои зерини калимасозӣ мушоҳида мешавад: 1) морфологӣ, ки бо ду 

восита ба амал меояд:  а) бо пасванд;  б) бо пешванд; 2) синтаксисию морфологӣ, ки 

ду хел мешавад: а) васлшавии калимаҳо;  б) тарзи омехта; 3) морфологию синтаксисӣ,  

яъне ба исм гузаштани дигар ҳиссаҳои нутқ; 4) луғавию синтаксисӣ, яъне табдили ибора 

ба калимаи мураккаб; 5) луғавию маъноӣ, ки ба сермаъноии калимаҳо ва ба амал 

омадани омонимҳо вобаста аст; 6) ихтисора  [8, с. 95-96].  
Дар усули морфологии калимасозӣ пасвандҳои исмсоз мавқеи асосиро ишғол 

карда, барои сохтани калимаҳои исмӣ ба таври фаровон истифода мешаванд.  
Пасвандҳои исмсоз, вобаста ба дараҷа ва мавқеи истеъмолиашон сермаҳсул, 

каммаҳсул ва бемаҳсул мешаванд.  Вазифаи асосии ҳар як пасванд бо он муайян карда 
мешавад, ки вай ба калимаи сохтааш чӣ гуна маъно мебахшад. Пасвандҳои исмсози 
забони тоҷикӣ хеле бисёр ва гуногунвазифа мебошанд. Ҳар як пасванд мавқеи махсуси 
истифода дорад. Пасвандҳое, ки исми шахс месозанд ва ин исмҳо чун истилоҳ 
корбаст мегарданд [1, с. 136]. 

Дар мақолаи мазкур мавқеъ ва хелҳои пасвандҳои исмсозро дар амали як 
усули калимасозии исм, яъне бо усули морфологӣ, танҳо бо пасванд дар ғазалиёти 
Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дида мебароем.     

Пасванди –ӣ дар исмсозӣ сермаҳсул аст ва дар ғазалиёти Мавлавӣ низ фаровон 
истифода шудааст: ид+ӣ, ҳайрон+ӣ, орзуманд+ӣ, дурахшон+ӣ, меҳрубон+ӣ, халос+ӣ, 
рост+ӣ, дӯст+ӣ ва ғайра. 

 

                        Ки дорад рӯза ҳамчун рӯзаи ман, 
                        К-аз ӯ ҳар лаҳза идӣ мерабоям [6, с. 336].  
 

Забоншинос О. Қосимов дар таҳқиқоти хеш оид ба калимасозӣ дар 
«Шоҳнома» дар хусуси пасванди -ӣ ибрози назар намуда, менависад, ки аксарияти 
забоншиносон ду пасванди -ӣ-ро нишон додаанд. Якум, ин пасванд ифодагари 
исмҳои номуайян буда, бо «ё - и масдарӣ» ном мебаранд. Дуюм, пасванди -ӣ дар 
бунёди сифатҳои нисбӣ иштирок карда, «ё -и нисбӣ» номида шудааст [4, с. 82-83].    

Пасванди –гар ифодакунандаи шахс буда, дар эҷодиёти Мавлоно васеъ 
истифода шудааст: а) шахсро аз рӯйи касбу ҳунар ифода менамояд: оҳан+гар, 
зар+гар, мис+гар, шиша+гар, оина+гар ҳалво+гар; б) шахсро аз рӯйи хислату 
кирдораш ифода мекунад: хӯ+гар, баҳона+гар, ранҷур+гар, истеза+гар, наззора+гар, 
тавон+гар, андеша+гар, ҷавшан+гар. 

 

Чӣ баҳонагар бут аст ӯ, чӣ балову офат аст ӯ?! 
Бикушояду бидуздад камари ҳазор мат ӯ?! [7, с. 83]. 
 

Пасванди –гарӣ  дар ғазалиёти Мавлоно серистеъмол буда, баъзе калимаҳои 
бо истифода аз ин пасванд сохтаи ӯ дар замони муосир бо дигар шакл мавриди 
истифода қарор дорад: ханда+гарӣ (хандахариш), рақс+гарӣ (рақскунӣ), 
талаб+гарӣ (талаб кардан), қисмат+гарӣ (қисмат кардан), ҳалво+гарӣ.  

 

Эй бас фарозу шеб, ки кардам талабгарӣ, 
Гаҳ лавҳи дил бихондаму гаҳ нафси кофарӣ [7, с. 313]. 
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Пасванди –гор шахсро ифода мекунад. Пасванди бемаҳсул аст: гунаҳ+гор, 
ситам+гор, ҷафо+гор, талаб+гор, пар+гор ва ғайра. 

 

Ба шаҷар бар, ҳала баргӯ, масали фохта ку-ку, 
Ки талабгор бад-ин хӯ назанад каф ба хабар бар! [6, с. 657]. 

  

Пасванди –бон. Дар забони адабии муосири тоҷик пасванди мазкур маънои 
луғавии худро барҳам дода, ба гурӯҳи пасвандҳои исмсоз гузаштааст. 
Ифодакунандаи шахс буда, дар ғазалиёти Мавлавӣ фаровон истифода шудааст: 
бӯстон+бон, гармоба+бон, раҳ+бон, зарра+бон, хона+бон, боғ+бон, пос+бон, 
пушти+бон. 

Мисоли боғбононам, ниҳода бел бар гардан, 
Барои хӯшаи хурмо ба гирди хор мегардам [6, с. 273]. 

 

Пасванди –бор бемаҳсул буда, танҳо бо калимаҳои ҷӯй ва рӯд омадааст: ҷӯй+бор, 
рӯд+бор. 

Ай ҷӯйбори ростӣ, аз ҷӯйи ёри мостӣ, 

Бар синаҳо Синостӣ, бар ҷонҳои ҷонфазо [5, с. 374]. 
 

Пасванди –ор дар ғазалиёти Мавлоно  пасванди бемаҳсул аст ва аз асоси 

замони гузашта бо иловаи пасванди мазкур исмҳо сохтааст: сӯхт+ор, кирд+ор, 
гуфт+ор, мурд+ор, рафт+ор, падид+ор, харид+ор.   

 

Саросар ҳама айбем, бидидию харидӣ, 

Зиҳӣ, колаи пурайб, зиҳӣ, лутфи харидор [6, с. 17]. 
 

Пасванди -вар  низ дар исмсозӣ каммаҳсул мебошад: сухан+вар, ҷон+вар, 

сар+вар ва ғайра. 
Бас, ки забон ин дамам маъзул шуд, 

Бас, ки ҷаҳон ҷони суханвар гирифт! [7, с. 336]. 

Пасванди –а (-я) сермаҳсул буда, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ исм месозад: а) аз 

исм: шох+а, кавсар+а, мансуб+а, гӯш+а;    б) аз сифат: далол+а, сабз+а, шӯр+а;  в) аз 

шумора калимаҳои ифодакунандаи вақт: ҳафт+а, чил+а, панҷ+а, даҳ+а, сад+а;  г) аз 

асоси замони ҳозираи феъл: бӯс+а, нол+а, гир+я, ханд+а  ва ғайра.                         

Ай умри азиз, умри мо бош! 

                          Не ҳафта, на маҳ, на сол хоҳем [7, с. 289]. 
                         

    Ёре, ки надод бӯса аз ноз, 

                         Ӯ бӯса биҷусту ман надодам [6, с. 467. 
 

Пасванди –ак (-як) сермаҳсул буда, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ исм месозад:     

а) аз исм: даст+ак, асп+ак, зин+ак, ёр+ак, по+як, даст+ак, ҷо+як, ҳинду+як, 

абрешим+ак, китф+ак, кас+ак, шахс+ак, гул+ак, яғмоб+ак; б) аз сифат: ранҷур+ак, 

зол+ак,  пурбод+ак, пуркин+ак, фузул+ак, маълум+ак, занги+як, каҷ+ак, фалсафи+як; 

в) аз зарф: пештар+ак, зарра+як, рӯз+ак, г) аз асоси замони гузаштаи феъл: 

рафт+ак, гашт+ак ва ғайра. 
Аз аспаку аз зинак, пурбодаку пуркинак 

В-аз ғусса биёлуда, рав, «Кам тараку» бархон [6, с. 563]. 
                           

Ҳар касакеро касаке, ҳар ҷигареро ҳавасе, 

                         Лек куҷо то ба куҷо, ман зи ҳавои дигарам [6, с. 256]. 
  

Пасванди –ча ҳамчун морфемаи шаклсоз ба калима васл шуда бошад ҳам, 

рафта-рафта маънои хурдии калима барҳам хӯрда ва ё хеле суст шуда, калима 

маънои нав мегирад. Дар ғазалиёти Мавлоно пасванди мазкур фаровон истифода 

шудааст: олу+ча, одам+ча, мӯр+ча, хона+ча ва ғайра. 
                                  

Дон, ки аз паҳлуи ӯ в-аз пушти ӯ, 
Пур шаванд одамчагон андар заман [6, с. 654]. 
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Пасванди –арӣ каммаҳсул буда, Мавлоно танҳо дар калимаи ангушт+арӣ аз 
он истифода кардааст:  

Гар бишуд ангуштарӣ, ангушти ӯ ангуштарист, 

Парда буд ангуштарӣ, к-ай чашми бад бар вай мазан [6, с. 621]. 
 

Пасванди –ол ифодакунандаи монандӣ буда, дар ғазалиёти Мавлоно камтар 
ба назар мерасад: дунб+ол, чанг+ол. 

                          

Аё касе, ки дарафтодаӣ ба чанголаш, 

                         Зи чанги дӯст раҳидан тамаъ мадор, мадор! [7, с. 466] 
 

Пасванди –дон пасванди сермаҳсул буда, фаровон истифода шудааст: 

ҳарам+дон, наргис+дон, намак+дон, хона+дон, шир+дон, коҳ+дон, занах+дон. 
 

Гар шаҳна бигирадмон, орад ба чаҳу зиндон, 

Бар чоҳи занахдонаш обе бичарем охир [6, с. 12]. 
 

Пасванди –гоҳ//гаҳ. «Гоҳ» аслан калимаи мустақилмаъно буда, бо мурури 

замон маънои мустақили лексикии худро гум карда, дар забони адабии муосири 

тоҷик ба пасванди сермаҳсул табдил ёфтааст ва аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ исм 

месозад: а) аз исм: қурбон+гоҳ, ғалбер+гаҳ, лашкар+гоҳ, хирман+гоҳ, хир+гоҳ, 
ҳаволи+гоҳ, бӯса+гоҳ, маъдан+гоҳ, кор+гаҳ, бут+гаҳ,  замин+гоҳ, иқбол+гоҳ,   
навбат+гоҳ, ганҷ+гаҳ, саҷда+гаҳ, чашма+гаҳ, хилват+гоҳ; б) аз сифат: ҳайрат+гаҳ; 

в) аз зарф: саҳар+гоҳ; г) аз феъл: кушоиш+гоҳ, зод+гоҳ, дид+гоҳ.  
 
 

Дар пардаи дил бингар, сад духтари обистан, 

З-он ганҷгаҳи дилҳо, з-он саҷдагаҳи мастон [6, с. 558].   
 

Пасванди –зор ифодакунандаи макон буда, пасванди сермаҳсул аст: суман+зор, 

бунафша+зор, марғ+зор, гул+зор, дил+зор, алаф+зор, лола+зор, хор+зор, сабза+зор,   
 
 

Аз он оташ бирӯйидаст гулзор 

В-аз он гулзор оламҳои дилзор [6, с. 26].   
 
 

Пасванди –истон//стон ба макони предмет далолат карда, фаровон истифода 

шудааст: айб+истон, ғайб+истон, баҳор+истон, лола+стон, кофар+истон, 
нигор+истон, об+истон, хор+истон, даб+истон, гул+истон, шакар+истон, 

намак+истон, зим+истон, кор+истон, сарв+истон, ғариб+истон, гӯр+истон, 

кӯҳ+истон, ситам+истон, заъфарон+истон, хуфта+истон, торик+истон, 

себ+истон, най+истон ва ғайра. 
 

              Рӯйи ту гулистону лаби ту шакаристон, 

              Дар сояи ин ҳар ду ҳама гулшакар оем [6, с. 311].  
            

   Ай рӯйи мо чун заъфарон аз ишқи ту лоластони ӯ, 

   Ай дил, фурӯ рафта ба сар чун шона дар гесӯи ӯ [7, с. 26]. 
 

Пасванди –сор  каммаҳсул буда, макон ва фаровонии предметро ифода 

мекунад: саг+сор, кӯҳ+сор, чашма+сор. 
 

Даруни ту чу яке душманест пинҳонӣ, 

Ба ҷуз ҷафо набувад ҳеҷ дафъи он сагсор [6, с. 89].   
 

Пасванди –лох бемаҳсул буда, танҳо бо чанд калима омада, макон ва фаровонии 

онҳоро нишон медиҳад: санг+лох, пӯст+лох, дев+лох, рӯд+лох, оташ+лох. 
 

Гар зи ҳар чизе билангӣ, дур шав, 

Роҳи дуру санглоху ланг-ланг [6, с. 134].  
 

Пасванди –ина каммаҳсул буда, дар сохтани калимаҳои нақд+ина, кам+ина, 
мард+ина, ганҷ+ина, лавз+ина, сим+ина истифода мешавад.  
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Магар ту лавҳи маҳфузӣ, ки дарси ғайб аз ӯ гиранд 
Ва ё  ганҷинаи раҳмат, к-аз ӯ нӯшанд шарбатҳо [5, с. 653]. 

 

Пасванди -када. Бояд қайд намоем, ки муаллифони китоби дарсии «Забони 
адабии ҳозираи тоҷик» кадаро дар радифи унсурҳои калимасози исм ҷо надодаанд. 
Ин амал шомил ба далели маънои луғавии худро нигоҳ доштан ва дар қомусҳои 
баъдӣ чун исм када, хона, маҳал, маскан [11, с. 525] шарҳ ёфтани он вобаста буда 
бошад.    

Пасванди -када каммаҳсул буда, аз исмҳои моддӣ ва маънӣ исми макон 
сохтааст: май+када, оташ+када, дониш+када, зиёрат+када, бут+када. 

 

Чун-к халиле будаам, ошиқи оташкадаам, 
Ошиқи ҷону хирадам, душмани нақши васанам [5, с. 257]. 

 

Пасванди –шан бемаҳсул буда, танҳо дар сохтани калимаи гул+шан истифода 
шудааст.    

Тамоми муҳаққиқони забони тоҷикӣ, бо истифода аз пасванди –шан, танҳо 
калимаи гулшанро ҳамчун намуна меоранду халос [4, с. 76]. 

 

То сӯйи гулшани тараб оям харобу маст, 
Аз гулшани висоли ту як хорам орзуст [5, с. 257]. 

 

Пасванди –но каммаҳсул буда,  аз сифат исми макон сохтааст: дароз+но, 
танг+но. 

   Чу дархури таки Дулдул набуд арсаи ақл, 
   Зи тангнои хирад тохт сӯйи арсаи «қул» [6, с. 231]. 
 

Пасванди –иш серистеъмол буда, аз асоси замони ҳозираи феъл исми амал 
месозад: хор+иш, тарк+иш, чаш+иш, каш+иш, сито+иш, сабз+иш, сӯз+иш, ваз+иш, 
бахш+иш, бахшо+иш, кушо+иш, бор+иш, гӯ+иш, соз+иш, нол+иш, осо+иш, навоз+иш ва 
ғайра.  

Чандин чашиш аз баҳри чӣ? – То ҷони тангат хуш шавад, 
Чандин кашиш аз баҳри чӣ? – То даррасӣ дар авлиё [5, с. 68]. 

 

Пасванди –о каммаҳсул ва исму сифатсоз аст: пазир+о, бин+о, паҳн+о, дароз+о 
ва ғайра. 

Мурғи дили ошиқон боз пари нав кушо, 
К-аз қафаси сина ёфт олами паҳнои ишқ [7, с. 26] 

 

Воқеан, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар ғазалиёти худ  қариб аз тамоми 
вандҳои (пешванду пасвандҳо) калимасозу шаклсоз ба таври васеъ истифода 
кардааст. Инчунин, вожаҳое мавҷуд аст, ки хоси қалами шоир буда, ҳатто дар эҷоди 
бештари онҳо қоидаву меъёри дастури забон риоя нашудааст ва шояд баъзеашон 
хоси забони омиёнаи замони адиб буда бошанд, ки дар фарҳангномаҳо сабт 
наёфтаанд [2, с. 24].  

Дар баробари ин, забоншиноси тоҷик М.Н. Қосимова барҳақ мегӯяд, ки бо 

сабаби мавҷуд набудани фарҳанги таърихи шевашиносӣ муайян намудан ва ҳукм 
баровардан оид ба омиёна ва ё шевагӣ будани ин ё он калима мушкил аст [3, с. 72].  

Ҳамин тариқ, калимасозӣ бо истифода аз пасвандҳо дар ғазалиёти Мавлоно 

ҷолиб буда, аз қудратмандии бузурги вожапардозии ин шаҳриёри мулки сухан 
шаҳодат медиҳад ва аз таҳқиқ бармеояд, ки Муҳаммад Ҷалолуддини Балхӣ  дар 
калимасозӣ ҳамто надошта, аз тамоми анвои пасвандҳои исмсоз истифода кардааст.  
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                            ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

КӮШИШ ВАРЗИДАН БА ГИРИФТАНИ ИЛМ Ё ПОКИЗАГИИ ИЛМ ВА АМАЛ 
 

Абдураҳимов Қ.С. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
  

Халқи тоҷик дар байни халқҳои Осиёи Миёна яке аз он халқҳое мебошад, ки аз 

давраҳои хеле дури таърихӣ мактабҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангие таъсис дода, дар 

саросари Мовароуннаҳру Хуросон ва берун аз он маълум ва машҳур гаштааст. Аз ин 

ҷост, ки илм дар байни халқи тоҷик аз давраҳои хеле қадим то ба имрӯз мақом ва 

манзалати хоса дорад.  

 Мутафаккирони бузурги гузаштаи халқи тоҷик оид ба масъалаи илму дониш ва 

омӯзишу аз бар кардани он дар асоси таҷриба ва талаботи ҳаётӣ андешаҳои пешқадами 

илмиеро барои ояндагони хеш ба мерос гузоштаанд, ки аз ин ганҷи беназир на танҳо 

худи халқи тоҷик, балки дигар халқҳои рӯи олам низ истифода карда истодаанд.  

 Дар ин росто, барои исботи гуфтаҳои боло суханони Носири Хусрави Қубодиёниро 

меорем, ки илмро ба ҷон ва донишро ба гавҳари ҷони одамӣ баробар донистааст:  

Тан ба ҷон зиндасту ҷон зинда ба илм,  

Дониш андар кони ҷонат гавҳар аст.  

Илм ҷони ҷони туст, эй ҳушёр,  

Гар биҷӯӣ ҷони ҷонро, дархур аст.  

Сӯи доно, эй бародар, ҳамчунон-к 

Ҷон танатро, илм ҷонро модар аст             [1, с. 103].  

 Гузаштагони бузурги халқи тоҷик ба чунин ақида буданд, ки амалҳои неки инсон 

аз илму дониш, ақлу хирад ва амалҳои бади ӯ аз нодонӣ, аз беақлӣ, бехирадию оҷизии он 

вобастагӣ дорад. Яъне, агар амали баду рафтори зишти ҳар як фард аз нодонӣ, 

бемаърифатӣ ва бехирадии ӯ барояд, пас рафтори нек ва покизагии хулқу атвори ӯ аз 

донишмандӣ, бохирадӣ, бомаърифатӣ ва соҳибилмӣ аст. Ҳар касе, ки, - таъкид кардаанд 

онҳо, - дар зиндагӣ соҳиби илму дониш ва ақлу хиради расо мебошад, пас соҳиби савоби 

ҷовидона низ ҳаст ва агар дар зиндагӣ бадиву зиштӣ ва умуман хислатҳои шарри 

аҳриманиро ба худ касб намудааст, як умр гирифтори фурӯмоягӣ мегардад.  

 Дар олам ду омиле вуҷуд дорад, ки яке инсонро соҳиби ақлу хирад, мартабаю 

манзалат, ҳурмату эҳтиром, сифатҳои ахлоқи ҳамида, обрӯю эҳтиром, тоҷи сари дигарон, 

зиндагии орому осуда ва дӯстдори ҷомеа мегардонад. Ин омӯхтан ва аз бар намудани 

илму дониш аст. Дигаре ин нодонӣ, бемаърифатӣ, бефарҳангӣ ва бемаданиятӣ аст, ки 

инсонро ба торикӣ, ҷоҳилӣ, зулму золимӣ оварда, ӯро соҳиби хислатҳои бади одамӣ ба 

монанди беақлӣ, бехирадӣ, бефаросатӣ, нокасӣ, бевиҷдонӣ, беномусӣ ва ғайра карда, дар 

ҳаёт ба азобу машаққат ва бадбахтиҳои зиндагӣ гирифтор мекунад. Чунин нафарон ҳеҷ 

вақт ҳаёти осударо намебинанд ва дар давоми зиндагӣ на барои худ кори неке карда 

метавонаду на барои дигарон кори хайре.  

 Дар ҳама давру замон, олимон ва умуман аҳли илму маърифатро масъалаи 

шоистагӣ ва салоҳиятнокии ҳар як мутахассис нисбат ба касбаш ба ташвиш оварда 

ноҳинҷор месохт. Масъалаи мазкур дар замони муосири ҷомеаи мо низ яке аз мавзӯъҳои 

мубрами рӯз ба ҳисоб меравад.  

 Агар мо масъалаи омӯзгор – муаллим ва вазъи омӯзиши илму дониши ӯро гирем, 

ба ҳама маълум аст, ки бояд пиндор, гуфтор ва рафтори ӯ ба қадри илму донишаш 

ҳамвазн ва ҳамоҳанг бошад.  

 Илму дониши касбии омӯзгор муҳимтарин сифати фаъолияти ӯ ба ҳисоб меравад 

ва барои муаллим ҳамаҷониба донистани асосҳои назариявию амалии ҳамон илме, ки ӯ 

дарс мегӯяд, ҷавҳари ҷавҳарҳост. Дониш ва илми омӯзгор маҳак ва меъёри асосии сифати 

касбии ӯ мебошад. Муаллим то ҳамон даме метавонад ва ҳуқуқ дорад дигаронро 

омӯзонад, ки худ меомӯзад.  
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 Ягона чизе, ки муаллим дорад илму дониш аст. Дар зиндагӣ ва тамомияти ҳастӣ 

сарват ва боигарии омӯзгор илму дониш мебошад ва ӯ ин сарвати бебаҳои хешро 

бебаркашу бе ягон дудилагӣ ба шогирдонаш мебахшад.  

 Илму дониш шамъест, ки дар зиндагӣ роҳи ҳар як инсонро мунаввар сохта, ӯро 

оқибат ба қуллаҳои мақсуд мерасонад. Беҳуда нест, ки ҳамаи гузаштагони бузурги мо 

моро барои аз бар намудани илму дониш талқин кардаанд.  

 Аз ҳама гуфтаҳои боло, маълум мегардад, ки вазифаи муаллим дар давоми 

фаъолияташ на фақат аз таълиму тарбияи шогирдон иборат аст, балки ӯ бояд, ки як умр 

илм омӯзад ва бо нишондоди ӯ амал кунад. Дар олам олимон ва донишмандони зиёде 

ҳастанд, ки илму амали онҳо як аст, яъне рафторашон бо гуфторашон якранг ва ҳамоҳанг 

мебошад. Хушбахтона, дар мактабҳо омӯзгорони зиёде ҳастанд, ки фидоии кори худ 

буда, гуфтору рафторашон якхел ва ҳамранг буда, онҳо ба он мекӯшанд, то гуфтор ва 

рафтори худро ба ҳар он чи, ки омӯхтаанд ва аз бар кардаанд, мувофиқ кунанду ҳамоҳанг 

созанд. Зеро онҳо хуб медонанд, ки муаллим ва донишманди асосӣ ҳамонест, ки ин корро 

ба хубӣ ба сомон расонида метавонад.  

 Дар «Қуръони маҷид» дар ин мавзӯъ чунин омадааст: «Сипас, Қуръонро ба он 

бандагони Худ, ки онҳоро баргузидем, мерос додем; пас баъзеяшон бар нафси худ 

ситамгаранд ва баъзеашон ростраванд ва баъзеашон ба сӯи некиҳо ба ҳукми Худо 

сабқаткунандаанд. Ин аст фазли бузург» [3, с. 437].   

 Чи тавре маълум мегардад, ростиро пайгирӣ кардану ба дигарон некӣ кардан, дар 

навбати аввал, ин ҳукми Худост ва баъдан ин ҳукм дар «Қуръони карим» омадааст ва аз 

ин ҷо чунин бармеояд, ки ҳар як олиму донишманд бояд ростраву некукор бошад. Яъне, 

ҳар як олим, донишманд ва муаллим дар зиндагӣ тибқи ҳукми Худованд ва нишондоди 

«Қуръони карим» гуфтор ва рафторашон як хел бошанд. Дар «Қуръони карим» рафтор 

ҳамчун «фазли бузург» дониста шудааст. Пас, ҳар нафаре, ки чунин рафтор ва муносибат 

мекунад, маънои онро дорад, ки кори нек ва бузургеро ба анҷом мерасонад.  

 Мутаассифона, дар рафти кору фаъолият, мо бо олимон ва донишмандоне низ рӯ 

ба рӯ мешавем, ки миёни гуфтор ва рафтори онҳо ҳамоҳангӣ дида намешавад. Дар рафти 

дарс ба шогирдон, дар ҷаласаҳо ба ҳузурдоштагон дар бораи ахлоқи волои инсонӣ, 

рафтор ва муносибати нек, илму олимӣ ва донишмандӣ суханони баланду воло мегӯянд. 

Вале берун аз дарс ва ҷаласаҳо чунин рафтор мекунанд ва чунон суханонеро ба худ раво 

медонанд, ки кас дар ӯ заррае ҳам аломатҳои олимӣ, донишмандӣ ва омӯзгориро пайхас 

намекунад. Агар ҳар нафаре, ки ӯро нашиносад, аз гуфтору рафтори ӯ ҳеҷ бовар 

намекунад, ки дар наздаш омӯзгор аст. Чунин «омӯзгорон», «олимон» ва 

«донишмандон» дар рафтор ва суханронии худ заррае ҳам ба он кӯшиш намекунанд, ки 

ба нафъи илму дониш ва таҳзиби (покизагии) ӯ бошанд. Ҳол он ки дар «Қуръони карим» 

Худованди мутаол дар хусуси сарзаниши нафароне, ки ба илму дониш ва аз он чи ки 

бохабаранду медонанд ва тибқи он амал намекунанд, чунин фармудаанд: «Оё мардумро 

ба некукорӣ мефармоед ва хештанро фаромӯш мекунед? Ва (ҳол он ки) Шумо китоб 

мехонед. Оё ба ақл дарнамеёбед» [3, с. 640].  

 Чунин олимон ва донишмандон бехабар аз он мебошанд, ки шогирдон ва дигарон 

ин рафтор ва муносибати онҳоро мушоҳида карда, ба риштаи таҳлил мекашанд. Нек 

бошад, агар шогирдон, баъди мушоҳида ва таҳлилҳо, аксуламали чунин олимону 

донишмандонро қобили қабул донанд. Аммо, мутаассифона, шогирдоне ёфт мешаванд, 

ки ба рафтору муносибати устодони худ пайравӣ карда, бо як худписандӣ, худнамоӣ ва 

виқори хоса аз худ олиму донишманди воломақом метарошанд. Ҳайҳот, ки дар асл 

мебинем, ки онҳо ба ном олиму донишманданд, аммо боқӣ ҳеҷ.  

 Дар зиёда аз сӣ соли кори омӯзгорӣ шоҳиди он гаштам, ки шогирдони зиёд омада 

аз рафтору гуфтори омӯзгорони худ арз кардаанд, ки баъзе устодоне ҳастанд, ки 

гуфторашон бо рафторашон мувофиқат намекунанд. Шогирдон аз он дар ташвишанд, ки 

рафтори чунин устодонро чӣ хел фаҳманду чӣ хел қабул намоянд? Онҳо дар ҳайрат 

афтода, дар нимароҳ мондаанд. 
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 Бузургии инсон, пеш аз ҳама, дар хоксории ӯ ҳувайдо мегардад. Хизмат ба мардум, 

некӣ ба дигарон, меҳнати ҳалолу покиза, муносибат ва муоширати хуб, ҳамоҳангии 

гуфтор бо рафтор, ҳурмату эҳтироми дигарон, покизагии қалб, ҳасад набурдан ба 

дигарон, хурсанд шудан ба дастовардҳои дӯстону рафиқон, дастгирӣ намудани ҳамкорон 

ва як силсила хислатҳои ахлоқи волои инсоние ҳастанд, ки инсонро аз дигар хислатҳои 

шарри одамӣ эмин дошта, ӯро заминиву хоксор карда, ба арши бузургӣ мерасонад. Мо - 

наслҳои имрӯзу оянда одаму одамгарӣ ва хоксорию бузургии инсониро бояд аз 

мутафаккирони бузурги халқи хеш омӯзем ва дар зиндагӣ ҳамеша пайрави эшон бошем.  

 Дар ин мавзӯъ, аз осори гаронбаҳои мутафаккирони бузурги ниёгони хеш 

метавонем даҳҳо ё садҳо мисолҳо биорем, ки онҳо илму донишро пазируфта, моро ба сӯи 

поку тоза ва пос доштани қадру манзалати илму дониш, пиндору гуфтор ва рафтори нек, 

покӣ ва ҳақиқию якрангӣ даъват кардаанд.  

 Масалан, Имом Ҷаъфари Содиқ (а) дар тафсири ояти «иннама яхшаллоҳа мин 

ибадиҳил-улама» фармудааст: «Уламо ва донишмандони Худошинос ва бимнок аз ӯ, 

иборат аз касоне ҳастанд, ки амали онҳо гуфтори онҳоро тасдиқ намуда ва бо он 

ҳамоҳангӣ дорад. Агар кирдори касе гуфтори ӯро тасдиқ накунад ва миёни кирдору 

гуфтораш ноҳамоҳангӣ пайдо гардад, наметавон унвони олим ва донишмандро бар ӯ 

талаққӣ кард» [4, с. 121].   

 Ташвишовар он аст, ки мо ҳама медонем, ки агар олим, донишманд ва муаллим ба 

илму дониши худ амал накунад, ӯ бо чунин амал, пеш аз ҳама, санг ба ҳисси эҳтиром, 

боварӣ ва эътиқоди шогирдон зада, рӯҳияи онҳоро шикаста, шишаи умеди дилашонро 

пора-пора мекунад. Аз ҳама хавфноку хатарнок он аст, ки мо ҳама инро медонем, дарк 

мекунем, зарари онро мефаҳмем, аммо ба ҷои он ки аз чунин рафтор даст кашем, баръакс, 

ин корро боз аз нав такрор мекунем. Агар мо сабаби ин муамморо донистанӣ бошем, 

сабабҳо хеле зиёданд, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, педагогӣ, психологӣ ва ғайра. Вале яке аз 

сабабҳои муҳим, ба андешаи мо, дар худи мо нуҳуфтааст. Яъне, мо гунаҳгорро дар дигар 

ҷо ҷустуҷӯ менамоем, аммо бехабар аз он ки гунаҳкор худи мо мебошем. Бале, бале, хато 

накардед, дар навбати аввал мо бояд камбудиву норасоиҳои худро ислоҳ карда, дар рӯ 

ба рӯи оина худро гузорему муайян кунему саволе назди худ гузорем, ки оё мо барои 

шогирдони хеш намунаи ибрат ҳастем ё не, оё рафтор ва гуфтори мо ба талаботи ҷомеаи 

муосир ҷавобгӯ ҳаст ё не? Ба ин мазмун метавонем саволҳои зиёдеро пеши назар биорем. 

Аммо муҳим на он аст, ки мо ба худ чӣ хел саволҳо мегузорем, балки муҳим он аст, ки 

ба чунин саволҳо мо чӣ хел ҷавоб меёбему чӣ хулоса мебарорем. Ва маҳз аз хулосаи 

баровардаамон амали ояндаи мо вобастагии бузург дорад.  

 Аз ҳамаи ин гуфтаҳо чунин хулоса бармеояд, ки агар олим, донишманд ва муаллим 

ба илму дониши худ амал накунад, ӯ на фақат ҳурмату эҳтиром ва қадру қимати худро, 

балки илму олимӣ ва донишу донишмандиро низ аз даст медиҳад. Яъне, қадру қимати 

илму дониш, меҳр ва майлу рағбати мардум (шогирдон) аз қалб ва дили онҳо, ба монанди 

он ки об аз рӯи шиша мешорад, несту нобуд мегардад.  

 Мутаассифона, аз таҷриба ва мушоҳидаҳо чунин бармеояд, ки дар бештари ҳолатҳо 

маҳз «олимон» ва «донишмандон»-и нодону беҳаё худнамоӣ ва зоҳирнамоӣ мекунанд. 

Чунин олимону донишмандон бо зоҳирнамоӣ, порсонамоию олимтарошии худ мардумро 

фиребу шогирдони хешро ба роҳи нодуруст ҳидоят менамоянд. Аз ҳама муҳим он аст, 

ки ин қабил олимону донишмандон бо чунин рафтори шармовари худ шогирдонро аз 

илму дониш дур месозанд.  

 Бештари шогирдони мо, баъди хатми мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ, ба 

донишкадаю донишгоҳҳо бо умеди он дохил мешаванд, ки дар ин боргоҳҳои илму 

маърифат ба онҳо олимону донишмандон дарс мегӯянд, ба онҳо роҳҳои ҳалли 

масъалаҳои илмиро пешкаш мекунанд, ба онҳо тарзу усули гуногуни кушодани сирру 

асрори ҳодисаҳои табиату ҷамъиятро меомӯзанд, хуллас, ба ҳаёти мустақилона тайёр 

менамоянд. Аммо, мутаассифона, чи тавре, ки худи шогирдон қоиланд, ёфт мешаванд 

баъзе олимону донишмандоне, ки бо донишу дараҷаи касбият ва рафтору муносибати 
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худ боварӣ ва умеди онҳоро қаноатманд карда наметавонанд. Дар ин ҷо, барои исботи 

гуфтаҳои боло навиштаҳои худи шогирдонро пешкаш менамоем: «Мо аз устодони худ 

ноэҳтиромӣ надидаем, вале дар байни онҳо нафароне ҳастанд, ки ба дарс бо тайёрии 

ҷиддӣ намеоянд».  

 «Хуб мешуд, ки садди роҳи ин кор гирифта шуда, ба ҷараёни сатҳу сифати таълим 

диққати ҷиддӣ медоданд».  

 «Баъзе аз омӯзгорон бо донишҷӯён муносибати хуб намекунанд, яъне суханони 

қабеҳро раво медонанд».  

 Чи тавре маълум мегардад, барои олим ва донишманди хуб ва асил будан фақат 

соҳиби диплом будан басанда нест. Дар ин маврид чӣ ҳоҷат ба гуфтан аст, ки басо 

дипломдорҳоро медонем, ки аз кӯчаи олимию донишмандӣ нагузаштаанд. Пӯшида нест, 

ки яке аз сабабҳои заиф будану коста гаштани таълиму тарбия, илму дониш ва ахлоқи 

ҷомеа дар ҳамин далел нуҳуфта аст. Солҳои охир шумораи олимон ва донишмандони 

соҳибдиплом зиёд шуда истода бошад ҳам, мутаассифона, на ҳамаи онҳо олиму 

донишманди ҳақиқӣ мебошанд.  

 Олим ва донишманди ҳақиқӣ ҳамеша бояд худомӯзӣ намуда, дар ҷустуҷӯ бошад, 

илму донишро аз бар кунад ва тибқи нишондоди он амал намояд.  

 Расули акрам (с) дар яке аз ҳадисҳои худ фармудаанд, ки «чун олими ҳаққонӣ ба 

илми худ амал кунад, миёни вай ва миёни пайғамбарон алайҳиссалом фарқ набошад, 

магар як дараҷа ва он дараҷаи пайғамбарӣ аст...» [2, с. 95].  

 Дар охири сухан, боз варақҳои заррини осори беназири мутафаккирони бузурги 

гузаштагонамонро варақгардон мекунем ва мебинем, ки Шайх Саъдии бузургвор дар 

мавзӯи омӯхтани илму дониш, татбиқи он дар амал ва олиму донишманде, ки мувофиқи 

омӯхтааш амал намекунад, чунин фармудааст:  
 

Илм чандон, ки бештар хонӣ,  

Чун амал дар ту нест, нодонӣ.  

На муҳаққиқ бувад, на донишманд,  

Чорпое бар ӯ китобе чанд [2, с. 96].                            
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КӮШИШ ВАРЗИДАН БА ГИРИФТАНИ ИЛМ Ё ПОКИЗАГИИ ИЛМ ВА АМАЛ 
 

Дар мақолаи пешниҳодгардида, муаллиф диққати асосиро ба масъалаи кӯшиши ҳар 

як шахс баҳри омӯзиши илм ва покизагию амалӣ намудани он равона кардааст. Зикр 

гаштааст, ки масъали мазкур дар шароити рушди ҷомеаи муосир ниҳоят муҳим буда, рӯз 

аз рӯз аҳамияти бештарро соҳиб шуда истодааст.  

Муаллиф, мавзӯи мазкурро аз диди мутафаккирони форсу тоҷик таҳлил намуда, ба 

хулосае меояд, ки ҳар як олим, донишманд ва омӯзгор дар раванди омӯзиши илм ва фан 

аз рӯи ихтисоси худ, ҳамзамон вазифадор аст, ки ҳамеша оид ба тозагӣ ва дар амал татбиқ 

намудани он низ кӯшиш ба харҷ диҳад.  

Ба ақидаи муаллиф, таҷриба ва худи ҳаёт аз он шаҳодат медиҳад, ки гуфтаҳои на 

ҳамаи олимон, донишмандон ва омӯзгорон дар ҳама ҳолат ба кардаашон мувофиқ 

мебошад, чи тавре, ки олимон, донишмандон ва омӯзгорони асил рафтор мекунанд.  

Дар ин росто, муаллиф ба хонандагон муроҷиат намуда, таъкид месозад, ки онҳо 

бештар ба рафтор ва амали олимон, донишмандон ва омӯзгорон таваҷҷуҳ зоҳир намоянд.  
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КАЛИДВОЖАҲО: олимони асил, омӯзгор, донишманд, амал, кӯшиш, рафтор, 

гуфтор, омӯхтан, покизагӣ, муносибат, меҳнати ҳалол, касбият, салоҳият, рушд, таҳлил, 

таҳқиқ, татбиқ.  
           

СТРЕМЛЕНИЕ К ИЗУЧЕНИЮ НАУКИ ИЛИ О ДОСТОВЕРНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ НАУКИ В ПРАКТИКЕ 
 

В предлагаемой статье, автор основное внимание направляет на необходимость 

стремления каждого человека к изучению науки, о её достоверности применения в 

практике. Отмечается, что данная проблема в условиях развития современного общества 

весьма актуальна, и с каждым годом приобретает всё большее значение.  

Автор, данную тему, анализируя с точки зрения великих мыслителей прошлого 

таджикско-персидского народа приходит к выводу, что каждый ученый, мыслитель и 

учитель, изучая науку и предмет по своей специальности, в тоже время, обязан 

постоянно заботиться, о его практическом осуществлении в жизни.  

По мнению автора, практика и сама жизнь свидетельствуют о том, что не все 

учёные, мыслители и учителя порою поступают так, как подобает поступать настоящему 

ученому, мыслителю и учителю.  

В связи с этим автор, обращаясь к читателю заключает, что они особое внимание 

обратили на практические действия каждого ученого, мыслителя и учителя.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: настоящие ученые, учитель, мыслитель, действие, 

стремление, поведение, слава, изучение, достоверность, отношение, честный труд, 

профессиональность, компетентность, развитие, анализ, исследование, осуществление.        
  

THE DESIRE TO STUDY SCIENCE OR THE PURITY AND APPLY  

OF THE SCIENCE IN PRACTICE 
 

In the proposed article, the author directs his main view to the problem of the necessity of every 

person's desire to study science, its purity and application in practice. It is noted that this problem in the 

conditions of the development of modern society is very relevant and every year becomes more and 

more important. The author, of this topic, analyzing from the point of view of the great thinkers of the 

past of the Tajik-Persian people comes to the conclusion that every scientist, thinker and teacher, 

studying science and the subject of his specialty, at the same time, must constantly take care of, about 

its purity and practical implementation in life. According to the author, practice and life itself testify that 

not all scientists, thinkers and teachers do not always act as become a real scientist, thinker and teacher. 

In this regard, the author concludes that they paid special attention to the practical actions of each 

scientist, thinker and teacher.  

KEY WORDS: real scientists, teacher, thinker, action, aspiration, behavior, fame, study, purity, 

attitude, honest work, professionalism, competence, development, analysis, research, implementation. 
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ТАҲЛИЛИ ПРОБЛЕМАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТИ  

МУСТАҚИЛОНАИ ШАХСИЯТ 
 

Алиев Н.У., Холназаров С., Расулов С.П. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Тағйироти инқилобии иҷтимоӣ ва иқтисодие, ки дар мамлакаи мо ба амал омада 

истодааст, рушди тези илм ва техника, зиёд шудани ҳаҷми ахборот дар мамлакат хоҳу 

нохоҳ нисбат ба сифат ва салоҳиятнок тайёр кардани хатмкунандагони мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ ва олии касбӣ талаботи баландро ба миён мегузорад. 

Дар нақшаи стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф самти 

афзалиятноки сиёсати давлат ҳисоб шуда, барои бунёди намунаи миллии бисёрзинагии 

таҳсилоти босифат, ҳамгироӣ бо системаи ягонаи ҷаҳонии таҳсилот, таъмини эҳтиёҷоти 
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системаи ягонаи ҷаҳонии таҳсилот, таъмини эҳтиёҷоти инсон ва талаботи шахсият ба 

дарёфти донишу ҳунар муттасил тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. 

Солҳои охир бо мақсади таҳкими ислоҳоти соҳаи маориф ва низоми таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва олии касбӣ навгонӣ ва дигаргуниҳои ҷиддӣ ба вуҷуд омад. Қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва 

таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», таҳияи Консепсияи мактаби миллӣ, 

Консепсияи тарбия, Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як 

қатор санадҳои ҳуқуқию меъёрӣ қабул гардиданд. Ин ҳуҷҷатҳо диққати асосиро ба тайёр 

кардани шахсияте, ки қобилияти мустақилонаи фикркунӣ, худрушддиҳии эҷодӣ, 

малакаҳои худомӯзӣ дошта, дар таълим таълимгирандагонро ба рушд додани қобилияти 

фаъоли таҳқиқотӣ равона месозанд, ҷалб менамоянд. 

Талаботи асосии таълим ёд додани омӯхтан буда, мақсади асосии он дар замони 

ҳозира ташаккул додани шахсиятест, ки қобилияти мустақилона фикр кардан дорад, 

барои ба таври доимӣ такмилу рушд додани дониш ва салоҳиятнокии худ тайёр мебошад. 

Интихоби арзишҳо дар сохтори шахсияти ҳозира ба маърифати мустақилона равона 

карда шудаанд, аз ин ҷо худи мафҳуми «маърифати мустақилият» маънои дигарро 

гирифтааст ва муносибатҳои навро ба ташкили ташаккулёбии он дар раванди тарбиявӣ- 

таълимӣ тақозо менамояд. 

Тағйироти муҳим дар мазмуни таълим равона сохтани онро ба рушди эҷодӣ, 

шахсияти фаъоли эҷодкор, муайян намудани шавқу рағбати маърифатӣ ва талаботи 

пешниҳод кардани вазифаҳои рушди қобилияти маърифатӣ, фаъолгардонии маърифатии 

мустақилонаи таълимгирандагонро пеш мегузорад. Дар замони ҳозира, ки дар шароити 

тағйироти тезивазшаванда зиндагӣ ва кор мекунем, проблемаи муҳимми таълим тайёр 

кардани ҷавонон ба мустақилона амал намудан, қабул карда тавонистани қарор ва дар ин 

ҷо гум накардани шахсияту ахлоқи худ, қобилияти худшиносӣ ва худбаамалбарорӣ 

мебошад. 

Моҳияти талаботи нав оид ба ташкили таълим дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва 

олии касбӣ аз муҳайё сохтани шароите, ки муваффақиятнокии таълим ва дар оянда 

фаъолияти касбиро бо баҳисобгирии бозори меҳнат ва зарурати самаранок азнавсозии 

салоҳиятнокии касбиро ба назар мегирад, иборат аст. 

Барои иҷро намудани ин талабот, пеш аз ҳама, бояд муносибатро ба ташкил ва 

баамалбарории фаъолияти таълимӣ-маърифатии хонандагону ҷавонон тағйир диҳем. Аз 

ҷиҳати педагогӣ дуруст ташкил кардани ин фаъолият барои пешравии сифати таълим, 

ташаккули сифатҳои муҳимми касбии шахсият, рушди қобилияти эҷодии он, 

мустақилият ва фаъолнокии он шароит муҳайё мекунад. Ҳамаи ин ба ташаккул ва рушди 

салоҳиятнокии касбӣ оварда мерасонад. Вобаста ба масъалаҳои ба хусусияти 

мустақилияти маърифатии хонандагону ҷавонон ало қаманд, сохтор ва технологияи 

педагогии ташаккулёбӣ дар назария ва амалияи педагогӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ба 

ҳисоб мераванд. 

Фаҳмиши ҳозираи ташакули маърифати мустақилонаи шахсият таърихи дуру дароз 

дорад. Ин категорияи педагогӣ пайдоиши таҳаввулотӣ дошта, коркарди мавзӯи бо 

маърифати мустақилияти шахсият алоқаманд наметавонад, бо назардошти истифодаи 

таҷрибаи таърихӣ сермаҳсул бошад. Дар ин ҷо методи «руҷӯъ» ҳамчун методи дарк 

равона шудан аз ҳозира ба гузашта, аз натиҷа ба сабаб истифода бурда мешавад, ки барои 

синтез кардани донишҳо доир ба хусусияти рушди ин ё он объект, ҳодиса ё ин ки раванд 

имконият медиҳад 14. Таҳлили ин масъала ба мо барои ёфтани сарчашмаи проблемаи 

пухтарасидаи ҳозираи маърифати мустақили таълимгирандагон ва фаҳмидани роҳи 

ҳалли онҳо имконият медиҳад. 

Омӯзиши нуктаҳои таълимот дар бораи фаъолияти шахсият ба таври аниқ нишон 

медиҳад, ки решаҳои проблемаи маърифати мустақилона моро ба таълимоти фалсафии 

гузашта мебарад. Якумин маротиба ин масъала дар фалсафаи қадимаи ҳиндуҳо ба миён 

гузошта шуда буд. Ин таълимот зарурати ҷалб намудани диққатро ба таҳқиқи ҷаҳони 
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ботинии инсон, бо нишон додани он ки фикр бе амалиёти мустақилона вуҷуд надорад, 

таъкид менамояд. Фарҳанги Шарқ, ҷамъ кардан ва дар амалия истифода кардани методи 

рушдро дар қобилияти инсон барои дарки мустақилона истифода менамояд. Таҷриба 

нишон медиҳад, ки мустақилияти инсон дар ҳолати ботамкинӣ, баробарвазнии рӯҳӣ ба 

пуррагӣ рушд меёбад 15, с. 112-114. 

Дар Юнони қадим масъалаи маърифати мустақилияти инсон аз нуқтаи назари 

фаъолнокии он ва муносибат ба худаш дида баромада мешуд. Масалан, файласуфи 

Юнони қадим Суқрот, бо таълимоти баргаштан аз дида баромадани табиат ва олам, ба 

дида баромадани инсон шуҳрат ёфт. Суқрот дониши накӯкориро якуминдараҷа ҳисоб 

менамуд, онро ҳамчун рушди арзиш қабул мекард ва ба сифати сарчашмаи ин арзиш 

худшиносиро ном гирифта буд. Методи худтаҳлилкунии фаҳмиш ва шабоҳат додани 

дониш ба накӯкорӣ, диққати файласуфонро ба аҳамияти беандозаи шахсияти инсон 

равона мекард. Фикри асосии онҳо аз инҳо иборат буд: ҳар кас бояд худро донад. Ин 

ҳамин аст, ки ҳар кас на ин ки фақат  номи худро, балки бояд қобилияти худро донад, аз 

болои худ назорат кунад, ё ин ки он касест, ки қобилияти худро медонад, аз болои худ 

назорат мебарад, сифатҳои худро меомӯзад. Дар масъалаи худшиносии шахсро пеш 

гузоштан, ки мавзӯи он фаъолгардонии маънавӣ ва функсияи он маърифат ӣ аст, Суқрот 

моҳияти мустақилиятро бо шиори машҳури худ - «Худро бишинос» изҳор намуд. 

Худшинос ӣ (дарки худ) аз нуқтаи назари Суқрот ин маънои донистани қобилияту 

имкониятҳои худро дошт ва дар бораи азамату худбаҳодиҳии объективӣ ва 

худтанқидкунӣ истода, онҳоро механизми идоракунии мустақилияти маърифати инсон 

ҳисоб мекард. Суқрот усулҳои дидактикии қабулро истифода менамуд, ки моҳияти онҳо 

аз гузоштани саволҳои дуруст ва гирифтани ҷавобҳои аниқ иборат буд, ки ба туфайли он 

имконияти овардани ҳамсӯҳбат ба донишҳои ҳақиқӣ пайдо мешавад. Ҳамоно дар 

таълимгиранда одати мустақилона гузоштани савол ва ҷавоб додан ба онҳо пайдо 

мешавад. 

Файласуф ва олими дигари Юнони қадим Аристотел мустақилияти маърифатиро 

асосан аз нуқтаи назари амалӣ дида баромад. Агар Суқрот тасдиқ мекард, ки шахс (одам) 

дурустро фаҳмад, аз рӯи он амал карда наметавонад. Аристотел чунин ҳисоб намекард, 

ки дониш қобилияти зиёдтар накӯкор кардани одамро дорад. Мувофиқи ақидаи 

Аристотел барои ин шароити иловагӣ хеле муҳим аст – инсон бояд хусусиятҳои худро 

машқ диҳад: «Он чизе, ки мо аз рӯи табиати худ дорем, дар аввал онро ҳамчун қобилият 

қабул менамоем, баъд ба ҳақиқат табдил медиҳем» 1, с. 8. 

Инсон ба фикри Аристотел шахсияте мебошад, ки метавонад худро тарбия намояд, 

ба таври доимӣ ин ё он рафторашро такмил диҳад. Ӯ диққатро ба фаъолияти 

мустақилонаи маърифатии шахсият равона сохта, қайд менамояд, ки ғулом табиатан он 

аст, ки ҳамон қадар фаҳмиш дорад, ки фикри дигаронро фаҳмад, на ин ки фикри шахсии 

худро дошта бошад 1. 

Ақидаи дигарро дар бораи зарурати ба ҳаёти мустақилона тайёр кардани насли 

ҷавон мо дар корҳои муаллими машҳуру суханвари Рим Фабил Квинтилиани дида 

метавонем: «Мо онҳоро на барои он меомӯзем, ки асрҳо омӯзонем!». Ба 

таълимгирандагон зарур аст, ки мустақилона омӯзанд, чунки агар ин корро бо ёрии 

дигарон иҷро кунанд, онҳо дар оянда мустақилона амал карда наметавонанд. Муаллифи 

«Маслиҳат ба Нотиқ» мегӯяд, ки дар одам мавҷуд будани қобилияти табиӣ дар якҷоягӣ 

бо қоидаи ташкили омӯзиш ба ӯ барои расидан ба қуллаҳои баланди дарки илм ва санъат 

ёрӣ мерасонанд. Лекин танҳо машқ ва такрори амалиёти роҳбар, ҳисоб мекунад Ф. 

Квинтилиани, кифоя нест. Ӯ зарурати ҳавасмандкуниро ба интихоби эҷодиёт ҳамчун 

шакли олии мустақилият дар кӯдакон мешуморад 10. 

Рушди минбаъдаи масъалаи маърифати мустақилияти таълимгирандагон дар 

корҳои таҳқиқотӣ ва ақидаҳои гуманистии таълимии муҳаққиқи асри ХV Рудолфо 

Агрикола инъикос ёфтаанд. Ӯ ҳисоб мекунад, ки фаъолияти фикрӣ ва меҳнатӣ бояд бо 

якдигар зич алоқаманд бошанд, ба таври органикӣ якдигарро пурра намоянд. Агар 
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таълимгиранда маводи навро дуруст дарк намояд, дар ин ҳолат онро дар амалия 

истифода бурда метавонад. Омӯзгор бояд тарзе машғулият гузаронад, ки таълимгиранда 

чизи хондаашро дуруст фаҳмад, зеро чизи фаҳмидашуда хуб дар хотир нигоҳ дошта 

мешавад ва баъд ӯ кӯшиш мекунад, ки худаш чизеро ба анҷом расонад 6. 

Дар насли ҷавон, ҳамчун омили шахсият, тарбия намудани мустақилиятнокӣ асоси 

ақидаҳои Ф. Раблеро дар бораи рушди таълимгиранда ба воситаи мустақилият ва 

худфаъолият дар таълим ташкил менамояд. Муроҷиат ба асарҳои нависандаи гуманисти 

фаронсавӣ Ф. Ребле ба мо имконият дод хулоса барорем, ки мустақилияти маърифатӣ 

ҳамчун сифати шахсият падидор гардида, дар раванди таълими мустақилият ва дарк 

ташаккул ва рушд меёбад. Алоқаи таълимотро бо ҳаёт омили муҳимми принсипи 

дидактикӣ шуморида, Ф. Ребле тавсия мекунад, ки вобаста бо қобилияти кӯдак, кӯшишу 

хоҳиши он бояд методҳои таълим тағйир дода шаванд. Истифодаи якҷои методҳо, 

мувофиқи ақидаи Ребле, дар тайёр кардани таълимгиранда ба ҳаёти мустақил 

муваффақияти зиёдтар меоваранд. Ӯ ҳисоб мекунад, ки ба насли ҷавон машқҳои доимии 

таълимӣ танҳо дар аввали машғулият мушкилӣ меоранд, вале дар оянда онҳо дар назар 

сода, осон ва ҳатто ба онҳо хурсандӣ меоваранд 7.  

Дар давраи нави маърифатӣ омӯзгорони пешқадам кӯшиш менамуданд, ки 

муносибати кӯҳнашударо шикаста, нисбат ба таълиму тарбияи насли ҷавон муносибати 

навро ҷустуҷӯ намоянд. Аз ин рӯ, диққати асосиро ба ҷамъ кардани донишҳои тайёр ва 

методикаи мустақилона аз худ намудани дониш равона менамуданд. Ин ақидаро насли 

ояндаи омӯзгорон барои ба ҳаёт, худтаълимгирӣ, худтарбиякунӣ ва худрушддиҳӣ тайёр 

кардани таълимгирандаҳо истифода намуданд.  

Масалан, нуқтаи назари асосгузори роҳи эмпирикӣ (таҷрибавӣ) дар фалсафаи 

англисӣ, файласуф ва арбоби сиёсӣ Ф. Бекон, ки муаллифи афоризми (ҳикмати) «Дониш 

қувва аст» мебошад, педагикаи навро асос гузошт. Мақсади асосии он ба таълимгиранда 

танҳо додани ҷамъи донишҳо набуда, балки дар онҳо ташаккул додани маҳорати 

методикаи ба даст овардани онҳо мебошад 2. 

Фаъолият барои аз худ намудани методҳои азхудкунии дониш бояд кори таълимии 

мустақилонаи таълимгиранда, аз тарафи онҳо иҷро намудани намудҳои гуногуни 

машқҳо ва супоришҳоро дар бар гирад. Ин бояд ба ташаккули маҳорат ва малакаи 

фаъолияти эҷодии насли ҷавон мусоидат намояд. Ф. Бекон дар таълим истифода бурдани 

он маводеро, ки ба таълимгирандагон дастрас аст, махсус қайд менамояд. Аз тарафи 

таълимгирандагон иҷро кардани онҳо, ба фикри Бекон, бояд ба нуқтаи наздики рушди 

таълим равона карда шавад. Ин ба он алоқаманд аст, ки дар аввал бояд табиати қобилияти 

таълимгирандаро муайян карда, баъд бо истифодаи онҳо пешрафти муваффақиятноки 

таълимро таъмин намоем. Ф. Бекон ақидаи синтезӣ – назариявии таълимро бо фаъолияти 

амалӣ, ки бе фаҳмиши мустақилонаи таълимгиранда ғайриимкон аст, пешниҳод 

менамояд 2. 

Педагог ва арбоби ҷамъиятӣ Я.А. Коменский раванди рушди шахсиятро дар асоси 

принсипҳои аёният, системанокӣ, дастрасӣ ва пайдарпаӣ, ба воситаи фаҳмиши 

мустақилонаи таълимгиранда дар алоқамандӣ бо муҳити зист дида баромад. Ӯ чунин 

ҳисоб мекард, ки таълим барои рушди шахсияти насли ҷавон ёрӣ расонида, тасаввуроти 

онҳоро дар бораи дунёе, ки моро иҳота намудааст, васеъ менамояд, нутқашонро бой 

мегардонд, насли наврасро барои ҳаёти муста қилона амалан истифода бурдани донишҳо 

ва маҳорати азхуднамуда омода менамояд. Ба фикри Я.А. Коменский таълимгиранда дар 

мактаб барои мактаб нахонда, барои ҳаёт мехонад. Ӯ иброз мекард, ки мактабро бояд он 

шахсони эҷодкор, боғайрат, пурҳавсала хатм намоянд, ки барои ҳал кардани масъалаҳои 

ҳаётӣ қодир бошанд 11. Ба тарзи дигар гӯем, таълим аз нуқтаи назари асосгузори 

педагогикаи илмӣ бояд таълимгирандаро рушд диҳад: «...Одами дуруст таълимгирифта, 

дарахтест, ки решаи худро дорад, аз шираи худ ғизо мегирад ва бинобар ин, ба таври 
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доимӣ (рӯз аз рӯз боқуваттар мешавад) месабзад, гул мекунад, мева меоварад» 11, с. 

356. 

Я.А. Коменский омӯзишро яке аз равандҳои мураккаб ва заҳматталаб ҳисоб 

менамуд. Таълимгиранда бояд қобилияти муайяни омӯзиш дошта бошад. Ӯ бояд 

хушфаҳм, зиракӣ зоҳир кунад, хоҳиши хондан дошта бошад. Хоҳиши хондан доштан 

маънои дорои воситаҳои (олоти) омӯзиш – ҳиссиёт, дастон, нутқ будан аст. Ба хондан 

тайёр будан, барои таълимгиранда маънои ба синну соли пухта расидан ва қобилияти 

қабул карда тавонистани маводи таълимии муайянеро дорад. Хоҳиши хондан доштан 

барои насли ҷавон ин ташнагӣ зоҳир кардан ба ҳама чизи нав аст. Маслиҳатҳои зиёд ва 

тавсияҳои Коменский, пеш аз ҳама, ба педагог (омӯзгор) барои ташкил кардани худи 

раванди таълим равона карда шудаанд. Онҳо аз рӯи ақидаи ин педагоги чех 

таълимгирандаро барои ба таври доимӣ ба сӯи мустақилияти ҷамъ кардани донишҳо ва 

таҷрибаи фаъоли эҷодӣ, ба рушди мустақилияти маърифатӣ мебаранд 11. 

Масъалаи мустақилияти маърифатии хонанда ва ақидаи худрушддиҳӣ дар таълим 

ба таври васеъ аз тарафи И.Г. Песталотси таҳқиқ шудааст. Ба ақидаи педагоги шветсарӣ 

қувваи табиии хонанда на аз ҳисоби зиёд кардани миқдори маводи таълим, балки дар 

раванди фаъолияти фаъол рушд меёбад. Вобаста ба ин, И.Г. Песталотси вазифаи асосиро 

дар таъмини шароити оддии тарбия барои кӯдакон ва рушди ҳаматарафаи қобилияти 

онҳо мувофиқи қонунҳои табиат мебанад. И.Г. Песталотси ҳисоб мекард, ки таълим ба 

насли ҷавон барои мустақил ва новобаста будан аз ҳама воситаҳое, ки барои рушди 

пурраи қобилияти он истифода шудаанд, ёрӣ мерасонад 12. 

Асосгузори фалсафаи классикии олмон И. Кант дар бораи вазифаҳои таълим ва 

тарбияи насли наврас истода гузашта, аз байни онҳо интизомнокии баланд, малакаҳои 

меҳнатӣ, риояи меъёрҳои одобу ахлоқро ҷудо намуда, ба «қобилияти маърифатии 

маънавӣ» диққати махсус медиҳад.  

Дигар намояндаи фалсафаи классикии немис ва фалсафаи романтизм Г.В.Ф. Гегел 

дар бораи рӯҳ, шуур ва шахсият сухан ронда проблемаҳои баҳсноки психологӣ-

педагогиро дар асоси принсипҳои диалектикии рушд ва таърихӣ таҳлил менамояд. 

«Фарди танҳо, ҳатман, аз рӯи мазмун бояд ҳамаи зинаҳои таълими маънавӣ (рӯҳӣ)-ро 

ҳамчун шакл, гузаштаи маънавиёт (рӯҳро), ҳамчун давраҳои роҳи аллакай коркарда ва 

ҳамворкардашуда гузарад» 128, с. 5. 

Ба он диққат додан лозим аст, ки «таълим» одамро, ҳамчун раванди ташаккулёбӣ 

ба сифати шахсият дида мебарояд, қайд мекунад Г.В.Ф. Гегел. Дар зери «маънавиёти 

умумӣ» ӯ фақат маърифатнокии одамро мефаҳмад. Моҳиятан Г.В.Ф. Гегел 

маърифатнокии одамро дар раванди таърихӣ-маданиятнокӣ ва мустақилии одами 

алоҳидаро дар алоқамандии он ба арзишҳо ва манфиатҳои иҷтимоӣ мебинад 4. 

Яке аз педагогҳои машҳури асри ХХ олмон В. Дистерверг мустақилияти шахсро 

ба инстинкти табиӣ дохил намудааст, ки аз айёми таваллуд дода шудааст. Инчунин 

тайёрӣ ва кӯшиши одам барои донистанро қобилияти модарзодӣ ҳисоб мекунад. Ба 

фикри ӯ мустақилияти одам фикркунии фаъолро бедор карда, ба бедоршавии хоҳиш ва 

талабот ёрӣ мерасонад. Ӯ мегӯяд, ки дониш на бояд фақат дар намуди тайёр дода шавад, 

В. Дистерверг шароити муваффақиятнокии хонандаро дар таълим мебинад. Аз ҳама 

муҳимаш, таъкид мекунад ӯ, зам кардани дониш дар натиҷаи фаъолияти мустақилона, 

қувваи худ ва сарфи нерӯи худ мебошад. «Тарбия гирифтани одам ин ба мақсади худ 

расидан аст ва вақте, ки то андозае пухта мерасад, дорои қувва ва иродаи муайян 

мегардад, худро дар оянда дар раванди ҳаёт рушд медиҳад, ҳамчун фард воситаи 

таъсиррасонанда ба дунёи беруна медонад» 5, с. 157. 

Назариячиёни мактаби меҳнатӣ, «педагогикаи амалиёт», «мактаби фаъолиятнокӣ» 

Г. Кершенштейнер, Г. Спенсер ва А. Ферер ҳалли проблемаи мустақилиятнокии насли 

наврасро дар ҳавасмандкунии «мустақилияти фикрӣ» дар рафти таълим ва воситаи 

асосии тарбияро дар меҳнати дастӣ дидаанд. Сарчашмаи асосии дониш дар солҳои 90-
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уми асри ХХ кори амалии мустақилонаи таълимгиранда ва таҷрибаи ҳаётии он эълон 

гардида буд. 

Дар солҳои 20-и асри гузашта нақши муайянро дар рушди ақидаҳои маърифатии 

мустақилиятнокии хонандагон системаи маҷмӯии таълим (О. Декроли, Дэн, Дюи ва 

дигарон), метод-лоиҳа (Дэн, Дюи, В. Х. Килпатрик, Е. Коллинс ва дигарон), Далтон – 

нақша (Е. Паркхерст) ва дигар шаклҳои таълими фардӣ бозидаанд. 

Дар солҳои 60-70-уми асри ХХ дар педагогикаи мамлакатҳои Шарқ ва Аврупои 

марказӣ ҳангоми омӯзиши проблемаи ташаккули мустақилияти маърифатии шахсият ба 

кори мустақилонаи эҷодии хонандагон дар фаъолияти таълимӣ ва беруназдарсӣ нақши 

муҳим дода шудааст. Корҳои гуногунҷабҳа оид ба фаъолияти мустақилонаи 

таълимгирандагон аз тарафи Я. Скалкова ва Б. Питскова (Чехия), И. Тодорова (Булғория) 

ва дигарон ба табъ расидаанд. Дар ин мамлакатҳо ба тартиб додани супоришҳо барои 

кори мустақилонае, ки ба дастури методӣ барои муаллимон дохил гардида, дар шакли 

маҷмӯаи алоҳида барои хонандагон, дар дафтари корӣ оид ба фанҳои таълимӣ ва ғайраҳо 

нашр шудаанд, диққати зиёд дода шудааст 6. 

Дар мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ ва ИМА дар ин солҳо масъалаи маърифатнокии 

мустақилонаи шахсият асосан дар доираи фардикунонии таълим ҳал карда мешуданд. 

Педагогҳои ин мамлакатҳо диққати асосиро ба кор дар гурӯҳҳо ва фардӣ, машғулиятҳои 

умумӣ (фронталӣ) равона намуда, раванди таълимро дар ин шаклҳо ташкил мекарданд. 

Таълим ба воситаи такмили таълимгирандагон (discovery jearnung) на танҳо таълимро 

пурра мекунад, балки дар бисёр маврид таълимро дар синф (гурӯҳ) бо таркиби доимӣ бо 

роҳи «ростакӣ» додани дониш иваз менамояд. 

Ба фикри муҳаққиқони амрикоӣ ва англис кори маърифатии мустақилонаи 

маърифатӣ (independent study), инчунин selt-directed, ё ин ки selt-instruction 

худидоракунии фаъолияти таълим буда, вақте ки ҳамчун намуди фаъолияти таълимӣ 

идора мешавад, роҳи баръакс ва муқобили он мебошад. Ҳаҷми кори кӯтоҳмуддат то 

азхудкунии курси пурраи факултативӣ, истифодаи сарчашмаҳои гуногун таҷриба карда 

мешавад (рафтан ба музейҳо, экскурсияҳо ва ғайраҳо). Дар баъзе ҳолатҳо хонандагон аз 

машғулиятҳои мактабии мустақилона, супоришҳои «лоиҳавӣ» озод карда мешаванд. Дар 

ин ҳолат оид ба натиҷаи кор аз тарафи падару модар ва муаллимон ҳисобот тайёр карда 

мешавад. Намудҳои супоришҳо гуногунанд, лекин ҳамаи онҳо мақсади гузошташударо 

дар бар мегиранд. Ба кор аз рӯи интихоб, маслиҳати фардӣ (directing study), фаъолияти 

тайёрӣ, семинарӣ (хонанда ба натиҷаи кори худ шинос мешавад) ва ҷустуҷӯ оид ба 

рушди қобилиятҳои махсус (кор аз рӯи нақшаи худ) бартарӣ дода мешавад 9. 

Дар педагогикаи Русия ба масъалаи мустақилияти таълимгиранда дар таълим дар 

охирҳои асри ХV аҳамияти махсус дода мешуд. Дар таҳқиқи ин масъала корҳои олими 

бузург – энсиклопедист М. В. Ломоносов аҳамияти хеле калон доранд. Ӯ таъкид мекард, 

ки идоракунии рафтори худ маънои идора кардани тарсу ваҳмро дорад. 

Намояндагони фикрҳои танқидӣ ва фалсафӣ В. Г. Белинский, А. И. Герсен, Н. А. 

Добролюбов, Н. П. Очарев, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернишевский ва дигарон шуурнокӣ ва 

рафтори одамро аз нуқтаи назари психологию иҷтимоии шахсияти мустақил вобаста ба 

таълимоти материалистӣ дида мебаромаданд. Принсипҳои аввалини мавҷудияти инсон, 

аз рӯи фикри ин бузургон кори хурд набуда, рафтори воқеию ҳастии инсон аст. Онҳо ба 

мустақилият ҳамчун зарурат ва қонунияти пурраи шуури мӯътадили инсон назар 

мекарданд. Онҳо қайд намудаанд, ки истиқлолияти мустақилияти одам аз рӯи рафтори 

он муайян карда мешавад, ки он пурра ба ақидаҳои олии хизмат кардан ба халқи худ 

мувофиқат менамояд 3. 

 Дар таҳлили педагогии проблемаҳои мустақилияти шахсият мутафаккирони рус 

чунин ақида доштанд, ки ташаккул додани одами мустақилро бояд аз давраҳои аввали 

таълим сар кард. Масалан, Д. И. Писарев ҳисоб мекунад, ки «Мактаб бояд дар аввал 

шавқу ҳавас, илмдӯстиро бедор кунад, дуюм қувваи фикркунӣ ва мустаҳкам кардани 

қувваи фикрии хонандаро то ҳамон дараҷа зиёд намояд, ки ӯ аз мактаб ба ҳаёт баромада 
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тавонад, бе роҳбарии шахсони бегона, ба навозиши беруна ҷавоби дуруст ёбад» 13, с. 

552. 
Бо ҳамин тариқ, таҳлиле, ки мо гузаронидем аз он шаҳодат медиҳад, ки оид ба 

мавзӯи таҳқиқшаванда маълумоти методологӣ, назариявӣ ва таҷрибавӣ захира шудаанд. 
Ба ин нигоҳ накарда, дар шароити ҳозира дар назария ва амалияи таълим ба ҳалли 
проблемаи маърифати мустақилонаи хонандагону ҷавонон бо назардошти талаботи дар 
боло номбаршуда дар ҷомеа ва ба тамоюли таълим диққати лозима дода намешавад. 
Барои ҳалли ин масъалаи муҳим дар асоси талаботи рӯз аз ҷиҳати илмӣ асоснок 
намудани салоҳият (кордонӣ) зарур аст. Сохтани он маҷмӯи ҳолатҳои методологӣ ва 
назариявиро талаб менамояд. 
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ТАҲЛИЛИ ПРОБЛЕМАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ХУДОМӮЗИИ 

 МУСТАҚИЛОНАИ ШАХСИЯТ 
 

Дар мақолаи мазкур проблемаи фаъолгардонии маърифати мустақилонаи шахсият дар 
асоси маводи таърихӣ ва аз диди олимони бузурги соҳаи педагогика таҳлил ва баррасӣ 
гардидааст. Муаллифон дар асоси он ба хулосае омаданд, ки доир ин масъала маълумоти зиёди 
методологӣ, назариявӣ ва таҷрибавӣ ғун шудааст. Бо вуҷуди ҳами ин, таъкид мекунанд онҳо, дар 
шароити имрӯза дар назария ва амалияи таълим ба ҳалли пролемаи маърифати мустақилонаи 
таълимгирандагон диққати зарурӣ дода намешавад. Барои ҳалли муваффақиятноки он аз ҷиҳати 
илмӣ асоснок кардани салоҳиятнокӣ (кордонӣ) зарур аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: омӯхтан, рушди эҷодӣ, мустақият, маърифат, бозори меҳнат, 
таҳсилоти умумӣ, салоҳиятнокӣ, технологияи педагогӣ. 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

В этой статье на основе исторических материалов и с точки зрения великих учених в 
педагогической мысли анализируется и обсуждается проблема развития самостоятельного 
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образования личности. Авторы, на основания своего анализа пришли к выводу, по данной 
проблеме накоплено много методологических, теоретических и экспериментальных данных. Тем 
не менее, подчеркивают они, что в сегодняшних условиях в теоретическом и практическом 
обучении недостаточное внимание уделяется для решения проблемы развития самостоятельного 
образования обучаемых. Для его успешного решения необходимо с научной точки зрения 
обосновать компетентность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изучение, творческое развитие, самостоятелность, образование, 
рынок труда, общее образование, компетентность, педагогическая технология. 
 

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF ACTIVIZATION OF SELF  

EDUCATION OF THE INDIVIDUAL 
 

In this article on the basis of historical materials and from the point of view of great pupils of 
pedagogical thought the problem of development of independent education of the personality is analyzed 
and discussed. The authors, on the basis of their analysis came to the conclusion that on this problem 
accumulated a lot of methodological, theoretical and experimental data. Nevertheless, they emphasize 
that in today's conditions in theoretical and practical training insufficient attention is paid to the solution 
of a problem of development of independent education of the trained. For its successful solution it is 
necessary to prove competence from the scientific point of view.  

KEY WORDS: study, creative development, self-reliance, education, labor market, General 
education, competence, pedagogical technology. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Лепешев Д.В. 

Кокчетауский университет имени А. Мырзахметова  
 

В то время как воспитание, со времен греческого падения, оставалось способом 

погружения в культуру, оно, с еще более древних периодов истории, было способом 

передать навыки выживания, вопросом естественного отбора. Различие воспитательных 

традиций и моделей в различных странах связано именно с отличиями в образе жизни 

традиционного общества на этой территории. Так, в воспитательной системе 

современной Америки актуальнейшим предметом является воспитание толерантности, в 

то время как во многих странах с более консервативной культурой толерантность не 

может быть приоритетом воспитания, поскольку терпимость к иному 

концептуализируется в культуре как угроза этнической (культурной) самобытности. 

Ключевым понятием в этом процессе остается понятие идентичности, как единицы 

отсчета собственной личности (или общества), идентичности как групповой, так и 

личностной. В идентичности как воспитательной цели сосредоточены современные 

ценности общества, передаваемые с помощью образовательно-воспитательной системы. 

При этом идентичность как цель воспитательного процесса изменяется во времени. 

Совершенно очевидно, что в истории американского государства на определенных ее 

этапах воспитание включало формирование определенных видов нетерпимости: расовой 

(к коренным жителям Америки и черной расе), религиозной, по отношению к 

нетрадиционной половой ориентации: все эти ограничения постепенно снимаются, 

формируя идентивность толерантного человека (хотя бы как цель). Одним из примеров 
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воспитательной работы, направленной на формирование толерантности, в современных 

США является нарратив о двух однополых пингвинах, которые живут вместе и 

«удочерили» пингвиненка (реальная история, произошедшая в Нью-Йоркском 

зоопарке). Такие формы и такие цели воспитания, конечно, трудно представимы во 

многих более традиционных (и, очевидно, менее толерантных в некоторых отношениях) 

культурах.  

Формирование идентичности как воспитательной цели подвергается в 

сегодняшнем мире опасности утилитаризации и унификации. Отрыв жизни 

современного человека от национальной и гражданской почвы под влиянием процессов 

глобализации, «глобализируя» его природу, подрывает ситуацию самоопределения. 

Поэтому во многом оправданы аргументы исследователей, ратующих за сугубое 

сохранение национальной идентичности – «корней», почвы, неизменности бытия.  

Однако стремление к зацикливанию идентичности современного человека на 

локальных, национальных образцах и ценностях, зачастую архаичных, не только может 

вредить целям социализации в современном мире, но и по сути является тупиковым 

путем. Культура существует в диалоге, подобно тому как язык существует в общении: 

как только язык выходит из узуса, он становится мертвым языком, какие бы глубокие и 

даже вечные смыслы он ни нес. Подобным образом культура, замыкающаяся в себе и 

продуцирующая сугубо национальные идеи, утрачивает возможность участия в делах 

мирового сообщества, становится закрытой, – такая идентичность может сохраняться 

только в условиях строгой изоляции, как это происходит, например, в традиционных 

сообществах исконных народов Африки. Однако, закрываясь от мирового процесса 

развития (даже если отказываться от понятия эволюции), общество отказывается и от 

роли в нем, а его члены неспособны к межкультурной коммуникации.  

Вместе с тем открытость к мировому опыту культурной самоидентификации, по 

свидетельству западных исследователей, формирует не столько «идентичность 

космополита», лишенного корней, национальных традиций и ценностных ориентиров, – 

сколько идентичность выбора, основанную на возможности разумного выбора 

собственных культурных, ценностных, а в том числе гендерных, предпочтений.  

Многолетний опыт анализа философии воспитания в различных странах мира 

привел к пониманию того, что между тенденцией к сугубой глобализации и сугубой 

локализации наиболее плодотворным оказывается средний путь: учета национальных 

традиций и аксиологии в контексте процессов мирового развития технологий и мировой 

культурной ассимиляции. 

Открытость общества хотя и способна искусить его граждан соблазнами 

мультикультурализма, вместе с тем обеспечивает их конкурентоспособность на мировом 

рынке, выживание общества и государства (или совокупности государств) как единого 

целого, объединенного не только традициями и ценностями, но и единым 

государственным политическим курсом, предполагающим единую идеологию и 

связанную с ней воспитательную систему. 

Воспитательная система в современном государстве не может основываться ни на 

традициях, ни на новаторстве: основанием для нее должна быть проработанная 

идеология, заключающая в себе цель процесса воспитания. Если целью воспитательного 

процесса является формирование личностной (или групповой) идентичности, то эта 

идентичность должна подразумеваться или формулироваться в рамках государственной 

идеологии и национальной воспитательной стратегии.  

Современная идентичность, формируемая на уровне государственной идеологии, 

не может игнорировать такие факторы, как открытое информационное общество, 

сочетание и диалог идей и традиций.  

Важнейшим фактором, который говорит против «замкнутых» культурных систем, 

является когнитивная ценность межкультурной коммуникации. Поскольку язык и другие 

знаковые системы культуры кодируют ее ментальность (для языка этот код отражен в 
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понятии языковой картины мира), то в проявлениях культуры заложена история и 

ценностная система народа, породившего ее. Это взаимовлияние условий формирования 

народа и культуры (в частности, языка как ее весьма значимой части) приводит к тому, 

что у народа, при помощи языка, формируется определенная когнитивная структура, 

определенные фреймы мышления, предполагающие закономерность одних явлений и 

неестественность других.  

Это явление легко продемонстрировать на примере лексических и грамматических 

лакун, очевидных при сравнении языков: так, там, где англичанин видит один цвет blue, 

для русского человека очевидно наличие двух оттенков: голубой и синий. В китайском 

языке нет понятия «брат» или «сестра»: настолько важна идея старшинства, что есть 

только «старший брат» или «младший брат» и так далее; вместе с тем в китайском языке 

есть лексема, означающая «ребенок моих родителей», без указания на его пол (в русском 

языке такое невозможно). Сохранение в русском языке родов существительных (и 

прилагательных), по сравнению с историческим исчезновением таковых в английском, 

дает интересные основания для размышления о важности полового (родового) 

осмысления действительности в той или иной языковой культуре. 

Таким образом, – и язык являет здесь самое яркое подтверждение, – в культуре 

незаметным образом продуцируются актуальные для ее носителей когнитивные схемы, 

схемы познания мира. При этом обращение к другому языковому опыту, формирование 

«вторичной языковой личности», то есть научение другому языку, закономерно вводит 

индивида в пространство новых для него когниций, открывает новые схемы познания и 

способы осмысления действительности.  

Когда человек познает другой язык, культуру, новый способ мышления, его набор 

мыслительных структур исподволь расширяется, мышление становится диалогичным, 

увеличивается количество измерений, с помощью которых он оценивает то или иное 

явление. При этом такое расширение культурного опыта далеко не приводит к негативно 

понимаемому «космополитизму»: очевидно, что в сравнении с другой собственная 

культура видится более отчетливо, выпукло, ее ценности оказываются теперь 

осмысленными, «отстраненными», понимаются заново в сравнении с другими. Г.Д. 

Гачев выразительно пишет о познании иной культуры, важном для самопознания: 

«…рождается то благородное уважение к соседним, даже враждебным народам, которое 

мы видим, например, в «Илиаде», где Троя и троянцы, Приам и Гектор обрисованы чуть 

ли не как более идеальные, чем вечно ссорящиеся между собой ахейцы; или в 

характеристике Геродотом персов во время греко-персидских войн. То есть возникает 

объективный взгляд на вещи, бескорыстное о них суждение, по их собственной мерке, 

независимо от моего импульса и непосредственного интереса. Это вызвано именно и 

только рождением предела: столкновение с другим немедленно рождает 

самоопределение, а осознание и отличение другого от себя порождает осознание себя. 

Действительно, до этого, когда нерасчлененный коллектив видел вне себя и в других 

племенах лишь аморфную и беспредельную природу, он не понимал и себя. Само 

осознание своего рода, общности происхождения возникает только когда появляется 

своя земля» [2, с. 137]. 

Если применять к межкультурной коммуникации логическую схему Гегеля, то 

исследование собственной культуры, которым мы невольно занимаемся с детства, 

является фактом утверждения; изучение другой культуры (языка) – отрицанием 

(поскольку другой язык существует за пределами нативной культурной сферы). 

Объединение этих знаний в опыте межкультурной коммуникации одного человека 

знаменует снятие возникающих противоречий и наличие нового, более сложного 

единства.  

Очевидно, что идентичность личности в процессе межкультурной коммуникации 

меняется, при этом изменения могут быть различны, в зависимости от степени влияния 

других культур и встроенности модели межкультурной коммуникации в нативную 
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культуру человека: так, для закрытого локализованного сообщества проявления 

ценностей других культур с высокой вероятностью оказываются окрашены негативно: 

они могут быть названы «демоническими», «бездуховными», «потребительскими» и пр.  

Таким образом, на наш взгляд, опыт межкультурной коммуникации и открытость 

внешнему миру является весьма важным плюсом в оценке государственной идеологии 

современного государства. Вместе с тем иной культуре как «отрицанию» должно быть 

противопоставлено «утверждение» собственной культуры, для того чтобы не случилось 

культурного поглощения.  

История показывает самые различные опыты аккультурации при столкновении 

различных культур. Так, опыт испанского завоевания южноамериканских земель привел 

к формированию уникальной культуры, взявшей от испанской культуры язык, многие 

обычаи и прежде всего католичество, и в то же время основанной на национальных 

обычаях, традициях, приспособленной к местным условиям жизни. Опыт российского 

расширения государства на восток привел к распространению русской культуры при 

сохранении во многом обычаев, верований, способов производства и жизненного уклада.  

Вместе с тем опасения противников глобализации не беспочвенны: предлагаемая в 

рамках глобализации культурная программа духовной унификации представляет собой 

угрозу в том отношении, что она является качественно иной по сравнению с любыми 

традиционными национальными культурами. То явление, которое клеймилось в 

марксистской идеологии как капитализм, в действительности представляет собой, 

очевидно, не «переходный этап» к социализму в эволюции человечества, а новый 

принцип ценностных ориентаций, вокруг которых держится общество: вернее, это 

фактически внеценностные ориентации, вернее, ориентация на сугубо материальные 

ценности. Такого прецедента мировая культура (насколько человечество помнит себя) 

не испытывала.  

Опасность глобалистического капитализма в том, что он отрицает главенство 

великих идей, которые изначально были скрепляющими силами национальных схем 

познания мира – мифов, легенд. Еврейское национальное сообщество не было 

ассимилировано в его многовековой истории только благодаря опоре на духовный 

ориентир – Бога с непроизносимым именем, Бога, который определял себя на заре 

еврейской цивилизации как «Бог предков», бог Авраама и Иакова. Падение мощного 

Египта было связано с усложнением и разложением национальной цели существования 

– подготовки к иному миру и божественному суду; эта цель существования, пройдя 

своего рода алхимическое очищение другим мифом, стала оплотом для христианской 

цивилизации.  

Очевидно, что сегодня в образе «Великого Другого» все в меньшей степени 

способен выступать тот или иной Бог, та или иная религиозная идея. Вместе с тем 

проекты государств, идеология которых во многом основана на вере (такие как Израиль, 

христианская Армения в окружении мусульман или исламистская Албания) показывают, 

что такой опыт возможен. Проект «обратного воцерковления» постсоветской России 

показывает, что в стране существует официально признанный духовный ориентир; 

вместе с тем определенные действия РПЦ в последние годы во многом дискредитируют 

церковь как таковую, показывая ее замкнутость как института, ее отказ от 

межкультурной коммуникации иначе как в терминах борьбы «с иноземными 

влияниями». 

Вместе с тем постулирование в качестве основной идеи капитала, что происходит 

в глобальной идеологии вестернизации, очевидно является прямым путем к потере 

многих видов групповой идентичности в общемировом масштабе. Выбор денежного 

преуспеяния в качестве основного ориентира является свойством общества потребления, 

которое, по сути, безразлично к любым видам идей, не приносящих деньги. По крайней 

мере в огрубленном виде, общество потребления есть общество людей, которые 
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принимают любые социальные конвенции только до того момента, пока эти конвенции 

(традиции, правила, идеалы) не входят в коллизию с идеей обогащения.  

Опора на не-«Великого Другого» в виде денег придает идентичности современного 

«глобализированного» человека психопатическую черту неустойчивости. Подобно 

героине повести Л. Кэррола, он постоянно чувствует ускользающую из-под ног почву, 

ощущая, что надо бежать все быстрее и быстрее, так как деньги не только кончаются, но 

и не являются константой.  

Любые духовные идеалы, даже внерелигиозного свойства, наделены в сознании 

верящих в них людей качеством вечности. Извечен Бог религий Книги – иудаистов, 

мусульман и христиан; вечно сменяются циклы жизни умирающих и возрождающихся 

богов Эллады и Египта; извечна энергия ци и круговорот сансары. Непреходящими 

ценностями оказываются Родина, свобода, истина, исторические заслуги народа. 

Качествами непреходящих наделяются и такие мыслительные феномены, как «особая 

миссия Америки» как единственного истинно демократического государства, или 

свобода самовыражения, лежащая в основе национальной идей Голландии. 

Деньги, вечные как явление, не могут быть непреходящей ценностью в 

индивидуальной судьбе. Они конечны, денежное состояние современного человека 

уязвимо, он старается заработать сколько возможно и соглашается на бесконечный бег 

по кругу в иллюзии обеспечения себе беспечного существования, – и, как правило, не 

замечая, что никакой беспечности и безбедности такая гонка по кругу не приносит. Более 

того, как правило, не приносит и должного или желаемого обогащения. Воспринимая 

капитал как непреходящую ценность (поскольку существо человека неспособно на 

жизнь, не ориентированную на ценности), человек занимается подменой понятий.  

Это явление легко возможно проиллюстрировать на примере перемен, 

произошедших с населением России.   

В советский период, когда основные ценности идеологии были нематериальными 

(Родина, партия, патриотизм, социализм), ориентация на них была достаточным 

основанием для самоуважения; образно выражаясь, советский гражданин носил в сердце 

подтверждение собственной значимости, причастности великому. Он немного 

зарабатывал, но продуманная социальная политика государства, хотя и не занимала 

первых мест среди государственных ориентиров, позволяла человеку не посвящать всю 

свою жизнь работе: благодаря бесплатным медицине, образованию, путевкам от 

производства советский человек имел досуг, не омраченный угрызениями совести. 

В современной России, где социальная политика далеко не так результативна и не 

сформирована государственная идеология, на место идеологической лакуны пришла 

идея заработка, капитала. Прибывая, деньги убывают; постоянные дефолты и лишение 

социальных благ сформировали поколения, понимающие свой социальный долг как 

зарабатывание денег. Деньги оказываются ключом к счастью, стабильности, 

благополучию, мерилом успешности и социальной значимости. При этом денег не 

бывает достаточно, они отличаются свойством всевозрастающей важности. 

Качественное образование и выдающиеся личные качества также не являются гарантом 

получения высокооплачиваемой работы. И даже высокооплачиваемая работа не дает 

ощущение стабильности: деньги конечны, вместе с доходом растут потребности, и 

человек оказывается загнан в бесконечный круг. Поэтому у современного жителя России 

фактически нет досуга, вернее, он расценивается как прерогатива наиболее успешных 

людей. Досуг также как правило измеряется денежными величинами: важно, насколько 

комфортным был отель и т.д.  

Такое состояние «заполнения» места культурного ориентира денежным 

благополучием является, несомненно, опасным показателем для общества: это 

свидетельствует о существовании опасной культурной лакуны, идеологической «черной 

дыры», фактически – о пустоте святого места, которое заполняется наиболее 
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универсальным и простым понятием – капиталом. Последний, однако, является не 

столько ценностью, сколько антиценностью, губительной для общества и личности.  

Возведение капитала в центр государственной идеологии, постулируемое или 

имплицитное, приводит к актуализации центробежных социальных сил. Достаточно 

вспомнить периоды «великой депрессии» (недаром так названный период потери 

национального идеала) или «лихие девяностые» постсоветского общества. Страна 

оказывается перед угрозой национальной безопасности: оборотной стороной и кризиса 

воспитания, происходящего от кризиса идеологии, и возведения капитала в высшую 

степень ценностной иерархии, является засилье коррупции.  

Имплицитно полагаемая в такой период личностная идентичность, ассоциируемая 

прежде всего с достатком, не является достаточным основанием для формирования 

групповой идентичности. Другими словами, человек начинает ощущать себя не как 

члена определенной общности, а как отдельное существо («человек человеку – волк»). 

Этот процесс может быть рассмотрен как пример социального регресса, когда 

«общественное сознание» на уровне родины и малой родины перестает существовать, 

«сжимаясь» до уровня малых социальных групп – семьи, компании (характерно, что в 

таких малых группах сохраняется нематериальный уровень ценностей, в роли которых 

может выступать семья, политические или иные идеи). Эта тенденция в формировании 

идентичности крайне опасна для безопасности государства: как только человек 

перестает идентифицировать себя через государство, оно находится перед угрозой 

распад.  

Выходом из такого положения является поиск и установление внематериальных 

констант идеологии, того самого «Великого Другого», отсутствие которого маркирует 

собой пост-культуру. При этом эта вершина национальной идеологии уже сравнительно 

редко носит характер религиозного идеала (хотя и, в той или ной мере, восходит к нему). 

Установление такого идеала, относительно которого впоследствии выстраивается 

начало координат личностной идентификации, является весьма сложной задачей в 

ситуации резкой смены государственного строя и политики (как это произошло 

практически на всем постсоветском пространстве). Формирование национальной идеи 

(глубоко взаимосвязанной как с иерархией национальных идеалов, так и с групповой и 

личностной идентичностью граждан) требует крайне бережного обращения: оно 

необходимо должно опираться как на традиции, так и на новые тенденции мирового 

социального развития.  В принципе в последнее столетие фактически все страны мира 

были вынуждены так или иначе трансформировать систему национальных ценностей, 

вписывая в них современную картину поликультурного, диалогического мира.  

 Несомненно, современный мир непредставим без верховной роли капитала, и в 

этом состоит прозорливость теории К. Маркса. Однако выживание нации, напрямую 

зависящее от личностной идентичности, связано с постулированием ценностей другого 

уровня. Капитал является экономической основой общества, однако его социальной 

основой остается идея. Рассмотрим движение (соотношение) капитала и идеи, а также 

их влияние на идеологию государства, в некоторых государственных объединениях 

мира, которые столкнулись, в частности, с проблемой объединения многих 

национальностей под эгидой единой идеологии и административного управления.  

Опыт истории США показывает, что для этой страны всегда было важным понятие 

национальной идеологии. Идеология, излагаемая в Декларации независимости, 

выдвигала в качестве приоритетных идеалов нации равенство людей, их неотъемлемые 

права и право на их защиту, в том числе путем свержения существующего 

государственного строя: «... когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно 

подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ 

смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание 

новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа» [6, 

с. 25]. Очевидно, что эта установка принципиально не близка национальной идеологии 
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России или Белоруссии, к примеру. Закрепленные в Конституции и поправках к ней 

идеалы – разделение властей, укрепление федерации, процветание нации, гарантия 

справедливости, свобода слова и вероисповедания, – были не только обозначены, но и 

стали объектом воплощения в жизнь в течение существования американского 

государства.  

США не забывает о своей славе «страны иммигрантов», принимая до 700 тыс. 

человек в год и в настоящее время; этот постулат является естественным обоснованием 

национальной толерантности, и в стране невозможны никакие лозунги типа «Америка 

для американцев», просто потому что этот термин не имеет национальной основы, а 

имеет только гражданскую. В США, вследствие продуманной политики, не существует 

разительного различия между положением «старых» и новых мигрантов.  

Роль США как «континента свободы», высказываемые американскими политиками 

идеи о уникальной роли страны в мире связаны с протестантской идеологией и со 

своеобразным эсхатологизмом, который позволил, в частности, кальвинистскому 

богослову Дж. Эдвардсу говорить о переходе названия «богоизбранного народа» от 

евреев к американцам, а американских жителей назвать «воинством Иисуса». В XVIII 

веке была весьма популярна идея о том, что долгая безвестность американской земли 

связана с ее предназначением стать новым ковчегом спасения. Эти идеи, 

видоизмененные, несомненно стали основанием для глобального экспансионизма 

Америки, а также они формируют национальную стратегию воспитательной работы.  

Сыгранная США роль в экономике Европы и Японии после Второй мировой 

войны, их усилия по защите демократии (в том числе и в противостоянии 

«коммунистической угрозе», а затем исламскому терроризму) позволили расширить 

национальные задачи до следующих целей: защита демократии и рынка, то есть развить 

мессианские идеи Pax Americana.  

Таким образом, в течение истории государства сформулированные либеральные 

ценности хотя и претерпевали некоторые изменения, но больше дополнялись, чем 

видоизменялись. Стратегия на соблюдение прав человека, отдельной личности, остается 

одним из важных оснований национальной идеологии и немаловажной основой для 

формирования личностной идентичности: здесь гордость за свою страну является 

логическим продолжением самоуважения личности. Вместе с тем формирование 

национальной идеи далеко не стихийно, оно не обязано «сочетанию» национальных идей 

слагавших Америку народов и является плодом усилий интеллектуальной элиты страны.  

История России отличается яркими сдвигами в понимании национальной идеи и, 

соответственно, как личностной, так и групповой идентичности. Поскольку история 

государства пережила несколько важных исторических этапов, идентичность человека 

расширялась, и это заложено в нашей ментальности: сначала это была идентичность 

родовая, затем – жителя княжества, затем – большого государства, империи. Важно 

отметить, что серьезный слом идентичности (важный, поскольку он до сих пор 

будоражит общественное сознание) произошел в правление Петра I, когда сугубо 

национальная ориентация на сельское хозяйство и ремесла, на народную культуру и 

традиции пережила слом: на место ремесел пришли идеи промышленной революции, 

была сделана попытка заменить культурную матрицу на западную: попытка частично 

удавшаяся, но тем не менее положившая ряд проблем, связанных с самоидентификацией 

нации и отдельного человека.  

Имперская ориентация на православие, самодержавие и народность на личностном, 

народном уровне отражалась в национальном девизе «За веру, царя и отечество». Однако 

такие идеологические опоры, как самоидентификация с народом и отечеством, вера в 

богопомазанность царской семьи, со временем потеряли должный авторитет, были 

подвергнуты сомнению в печати, самиздате и различных направлениях революционной 

мысли.  
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Нужно отметить, что с древнейших времен русская национальная идентичность (в 

отличие, например, от американской) опирается на коллективизм, то есть является по 

преимуществу групповой идентичностью. «Отечество» и «вера» были основаниями, на 

которых выстраивалось единство народа и в отсчете от которых строились личное 

самоотождествление. Когда эти ценностные точки отсчета, а в наибольшей мере 

аксиология царской власти, утратили свой ценностный статус, общество перешло к 

другим маркерам групповой идентичности, – не переходя к идее личной идентичности, 

выражаемой во французском лозунге «Свобода, равенство и братство» и в целом в 

западной системе приоритета личного права и личных свобод.   

Новые приоритеты групповой идентичности были выражены, после октябрьской 

революции 1917 года, в призыве «Вперед к победе коммунизма, светлому будущему 

всего человечества». Важно отметить, что широта и неконкретность понятий 

«коммунизм» и «светлое будущее» во многом размыли грани идентичности, смешав, 

одновременно, остатки былых видов идентичности: крестьянской, казаческой, 

интеллигентской и в особенности дворянской, – в новом социальном хаосе, где остатки 

традиции сохранялись только в рамках семьи, насаждались и вымирали новые 

социальные слои и кипело варево будущих «классов» и «прослоек» советских людей. 

Впоследствии идея о том, что СССР несет миру коммунизм (подобно тому как в США 

принято считать, что страна является флагманом демократии всего мира) сменилась 

идеей о строительстве коммунизма в отдельно взятой стране, что в сочетании с 

железным занавесом привело к формированию уникальной идентичности советского 

человека, являющейся скорее политической, чем национальной [5]. Сформулированные 

идеологами ценностные ориентиры патриотизма, совестливости, групповой 

ответственности были глубоко внедрены в сознание людей путем системы продуманных 

воспитательных институтов: детских садов и яслей, школ, октябрятских, пионерских и 

комсомольских организаций [7]. Вместе с тем культурная замкнутость СССР, отказ от 

диалога с западной культурой сделали советскую идентичность уязвимой, открытой для 

разрушительных для нее влияний, привели к росту привлекательности «запретного 

плода» западного пути (отчасти с этим фактором связан и возросший уровень 

актуальности национальной идентичности в советских республиках и российских 

регионах).  

Распад Советского Союза был взаимосвязан с разложением советской 

идентичности: под влиянием проникающих с Запада культурных и идеологических 

влияний опыт советского прошлого был осмыслен в негативном аспекте; вместе с тем, 

как и в 1917 году, политические перемены нельзя назвать эволюционными. 

Политическая воля способствовала образованию нескольких независимых государств на 

территории бывшего СССР.  

Однако эта политическая воля, поддавшись соблазну отсутствия национальной 

идеи, что было закономерно после многих десятилетий идеологического давления, не 

смогла сформулировать внятных новых ценностей, которые были бы понятны и 

приемлемы для людей, привычной идентичностью для которых была в прошлом 

«советский человек» или «товарищ». Показательно в этом отношении, что в России и 

русском языке так и не прижилось кажущееся иностранным обращение «господин», 

которое активно насаждалось в 1990-е годы [1, с. 184]. В принятой в 1993 году 

Конституции РФ одной из целей, которые могли претендовать на звание национальной 

идеи, было «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» [4, Ст. 7]. Очевидно, что такое расплывчатое определение было недостаточно, 

тем более что абстрактный «человек» не ассоциировался с каждым отдельным 

гражданином российского государства.  

Ситуация расширения ЕС на восток и надвигающейся глобализации привела к 

поиску новой национальной идеи, который был начат еще Б.Н. Ельциным в форме 

призыва к национальной интеллектуальной элите, конкурса, объявленного в 
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«Российской газете», научных семинаров и т.д. В ходе этого процесса были 

сформированы три важнейших идеи, предлагающие три пути идентичности:  

– либеральная национальная идея, распространяющая общепризнанные ценности 

западной цивилизации; 

– почвенническая национальная идея, противостоящая идеям «Нового мирового 

порядка», то есть глобализации, и основанная на соборности и традиционной идеологии; 

– евразийская национальная идея.  

Последняя предлагаемая идея предлагает «средний» вариант, избегающий 

опасности славянофильского «почвенничества» и в то же время не подстраивающийся 

под «западнические» либеральные идеи. «Евразийская» личность чувствует себя не 

просто жителем определенной территории, но представителем мощного политико-

культурного единства евразийских народов. В то время как американская 

государственная идеология базируется на идее распространения демократии, 

евразийская модель противостоит однополярному направлению «атлантической» 

глобализации. «Собственный путь» Евразии и должен определять идеологию 

государственного объединения, так как Евразия, естественно, включает не только 

Россию.   

Важно отметить, что уже первые евразийцы – кн. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, 

Н.Н. Алексеев – видели миссию евразийства в помощи человечеству в борьбе с Западом, 

и на этом основании приняли СССР как форму изначально предзаданной формы 

евразийского государства. «Не одобряя атеизма и материализма в культуре, они 

распознали за внешним фасадом коммунизма глубоко национальные черты, признали за 

Советской Россией геополитическое правонаследие русской миссии» [3, с. 7]. Утратив 

авторитет в 1930-е годы, с успехами коммунистического строительства, евразйиство 

возродилось только в конце XX века на фоне очередного слома российской истории.  

Таким образом, современное состояние общества, с его кризисом идентичностей и 

усложняющейся ситуацией в культуре, политике требует формирования новых 

оснований для существования в поликультурном глобализованном обществе. При этом 

воспитание должно искать путь между унификацией культуры на американский манер и 

локализацией, закрытостью социума; между акцентом на самостоятельную и 

независимую личность и акцентом на единый и сплоченный коллектив.  

Каждая национальная модель воспитания решает данные проблемы по-своему. Но 

очевидно, что идеологическая лакуна, возникшая во многих государствах 

постсоветского периода, обусловливает отсутствие взвешенной системы воспитательной 

работы, направленной на гражданское и патриотическое воспитание, на 

конструирование системы идентичностей, определяющих социальную роль человека не 

только в его узком социальном кругу, но и учитывая его характеристики как 

представителя своей нации, страны, родины.  

Концепция евразийства, одно из направлений идеологического развития 

российского государства и его соседей, является плодотворным основанием для 

формирования такой воспитательной системы. 
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АСОСҲОИ ЗАМОНАВИИ ИЛМИИ ТАРБИЯИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ  

ҶОМЕАИ БИСЁРФАРҲАНГӢ ВА РАВАНДҲОИ ҶАҲОНИШАВӢ 
 

Мақола ба масъалаҳои тарбияи иҷтимоӣ аз мавқеи монандии авруосиёгӣ бахшида шудааст. 

Доир ба ҳалли ин мушкилот тавсияҳо пешниҳод мегардад, аз ҷумла консепсияи авруосиёгӣ 

таклиф шудааст, ки яке аз равияҳои рушди идеологии давлати Руссия ва ҳамсояҳои он мебошад. 

Исбот гардидааст, ки ин консепсия заминаи мусоид барои ташкили низоми тарбиявии, қобили 

қабул дар муқобили якранг ва умумигардонии натиҷаҳои раванди ҷаҳонишавӣ мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: тарбия, авруосиёгӣ, идеологияи ҷаҳонишавӣ, монандии фарҳангӣ, 

иртиботи байнифарҳангӣ, ҷомеаи бисёрфарҳангӣ. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Статья посвящена вопросам социального воспитания с позиций евразийской 

идентичности. Даны рекомендации по решению этой проблемы, в частности, выдвигается 

концепция евразийства как одной из направлений идеологического развития российского 

государства и его соседей. Доказано, что данная концепция является плодотворным основанием 

для формирования воспитательной системы, способной противостоять унификации и 

вестернизации, вызванной глобализационными процессами. 
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The article is devoted to the issues of social education from the standpoint of Eurasian identity. 

Recommendations are given on the solution of this problem, in particular, the concept of Eurasianism 

is put forward as one of the directions of the ideological development of the Russian state and its 

neighbours. It is proved that this concept is a fruitful basis for the formation of an educational system 

capable of resisting the unification and Westernization caused by globalization processes. 
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НАҚШ ВА МАҚОМИ КАБИНЕТҲОИ МАКТАБИИ КАСБИНТИХОБКУНӢ ДАР 

ҲАЛЛИ МАСОИЛИ ОМОДАСОЗИИ ХОНАНДАГОН БА МЕҲНАТ ВА 

ИНТИХОБИ КАСБ  
 

Салимов Г.  

Коллеҷи энергетикии ноҳияи Ҷ. Балхӣ 
 

Ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва рушду нумӯи соҳаи кишоварзӣ дар назди 

муассисаҳои таълими миёнаи умумии деҳот талаботи нав ба навро пеш мегузорад, яъне 

мактабҳои деҳот бояд, ки сарчашмаи асосии тайёр намудани мутахассисони соҳаи 

кишоварзӣ бошанд.  

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 70 фоизи аҳолӣ дар деҳот кору зиндагӣ 

менамояд. Бинобар ин, яке аз вазифаҳои имрӯзаи дар назди ҷомеаистода тайёр намудани 

мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар шароити муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

деҳот ба ҳисоб меравад. Чунки дар кадом сатҳ ва ҳолат қарор доштани муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии деҳот дар пешрафт ва ривоҷу равнақи вазъи иҷтимоии деҳот, 
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банд кардани ҷавонон дар хоҷагии қишлоқ ва ҳалли як қатор дигар масъалаҳои деҳот ва 

умуман соҳаи хоҷагии қишлоқ нақши хеле калон мебозад. Аз ин лиҳоз, мо бояд кӯшиш 

кунем, ки тамоми шароити заруриро маҳз дар деҳот муҳайё сохта, ҷавонону наврасонро 

бештар ба ихтисосҳои ба хоҷагии қишлоқ мансуб ҷалб намоем, то ин ки ҷавонон ҳарчи 

камтар аз деҳот ба шаҳр раванд.  

Яке аз нуктаҳое, ки бояд ба он диққати ҷиддӣ дода шавад, тамоми қувва ва 

имкониятҳои мактаби деҳотро ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне тайёр кардани 

мутахассисони соҳаи кишоварзӣ равона сохтан аст. Бо мақсади беҳтар намудани сифати 

кор ва баланд бардоштани ҳосили зироатҳои кишоварзӣ, насли мутахассисонеро ба воя 

расонидан лозим аст, ки ба талаботи иқтисодиёти бозоргонӣ ҷавобгӯ бошад. Имрӯз вақти 

он расидааст, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳот тамоми шароитҳо 

муҳайё сохта, имкониятҳои мавҷударо истифода барем, ки мутахассисони 

баландихтисосро тайёр намуда, барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум 

ва ояндаи боварибахш заминаи боэътимод гузорем.  

Дар раванди тайёр намудани мутахассисони баландихтисос, дар шароити 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳот, кабинетҳои таълимӣ-методии 

касбинтихобкунӣ метавонанд нақши назаррасеро ба сомон расонанд.        

Дар раванди пиёда сохтани масъалаи касбинтихобкунии хонандагон мактаби 

миёнаи умумии замони муосир мавқеи хеле муҳимро касб кардааст. Чи тавре, ки дар 

«Консепсияи мактаби миллии тоҷик» омадааст: «Дар мактаби миёна муайян намудани 

касбро самти асосии фаъолияти талабаҳо қарор надода, балки корҳои зеринро анҷом 

додан зарур аст: 1. Эҳтироми ҳамаи касбу ҳунарҳо, махсусан ҳунарҳои мардумӣ, ки 

байни халқ ривоҷ дорад...» [1, с. 15]. Яке аз роҳҳои асосии фаъолияти мактаби муосир 

тарбияи меҳнатӣ ва касбинтихобкунии насли наврас ба ҳисоб меравад, ки ба маълумоти 

политехникӣ (техника ва технологияи муосир) дар низоми раванди таълиму тарбия асос 

ёфтааст.        

Аз ин рӯ, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи омӯзиши касбу ҳунар, интихоби касби 

дӯстдошта, ташаккули ҳаматарафаи шахсият дар шароити муносибатҳои иқтисоди 

бозоргонӣ бениҳоят муҳим ва зарур аст.     

 Дар ин росто, дар муассисаҳои миёнаи умумӣ кабинетҳои таълимӣ-методии 

касбинтихобкунӣ ташкил карда мешаванд, ки дар раванди интихоби дурусти касби 

хонандагон нақш ва мақоми махсусро доро мебошанд.  

 Кабинети касбинтихобкунӣ чун мақомоти кори методӣ ва амалӣ доир ба 

касбинтихобкунӣ вазифаҳои маркази иттилоотиро иҷро менамояд, ки дар он барои 

корҳои амалӣ доир ба касбинтихобкунӣ маводи иттилоотӣ ҷамъоварӣ ва ҳифз мегардад; 

маркази маълумотию машваратӣ, ки доир ба масъалаҳои интихоби касб ва бо кор 

таъминкунӣ ба хонандагону волидайни онҳо хизмат мерасонад; марказе, ки дар базаи он 

машғулиятҳо доир ба касбинтихобкунӣ бо хонандагон, инчунин кор бо волидайн, 

омӯзгорон ва дигар ашхосе, ки дар фаъолияти касбинтихобкунӣ ширкат меварзанд, 

гузаронида мешавад.  

 Мазмуни кори кабинети касбинтихобкунӣ бо вазифаҳои он асоснок карда шудааст 

ва амалӣ намудани чунин корҳоро дар бар мегирад:  

 гузаронидани корҳои методӣ бо муаллимон (маърӯзаҳо, семинарҳо, хонишҳои 

педагогӣ, расонидани кумак дар худомӯзӣ ва ҳоказо);  

 гузаронидани машғулиятҳо бо хонандагон аз рӯи асосҳои интихоби касб 

(факултативҳо, соатҳои синфӣ доир ба касбинтихобкунӣ ва ғайра);  

 ташкил кардани чорабиниҳои оммавӣ доир ба касбинтихобкунӣ (ҷаласаҳои 

созмони ҷавонон, шабнишиниҳои созмони талабагӣ, ҷамъомадҳо, мубоҳисаҳо, 

ҳамоишҳои хонандагон);  

 ташкил намудани намоиши эҷодиёти техникии хонандагон, маҳсули меҳнати 

ҷамъиятан муфиди истеҳсолии мактаббачагон;  
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 гузаронидани корҳои инфиродӣ бо хонандагон (додани маълумоту маслиҳатҳо ба 

хонандагон доир ба масъалаҳои талаботи хоҷагии халқ ба кадрҳо, тартиби бо кор 

таъминкунӣ, роҳу шаклҳои омодасозии кадрҳо, қонунгузории меҳнатӣ ва ҳоказо); 

 гузаронидани ҷаласаҳо ва машваратҳо барои волидайн доир ба масоили интихоби 

касб аз ҷониби кӯдакони онҳо;  

 омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами коллективҳои педагогӣ доир ба 

касбинтихобкунии хонандагон.  

Ҷузъҳои асосии системаи касбинтихобкунӣ инҳоянд: маърифати касбӣ (маълумоти 

касбӣ), ҳамроҳшавии мактаббачагон ба «санҷиши қувва»-и фаъол, машварати касбӣ ва 

мутобиқшавии касбӣ.   

Самтҳои асосии касбинтихобкунӣ, ки дар базаи кабинет метавонанд 

бомуваффақият амалӣ гарданд, маърифати касбӣ ва машварати касбӣ мебошанд.   

Маърифати касбӣ шинос намудан бо намудҳои гуногуни меҳнат, вижагиҳои 

касбҳо, тамоюлоти рушди онҳо, талабот ба кадрҳои хоҷагии халқи мамлакат ва ноҳияи 

мазкури иқтисодиро дар бар мегирад.  

Дар ин ҷараён хонандагон донишҳоеро аз худ мекунанд, ки ба онҳо дар муайян 

намудани мавқеи худ дар олами касбҳо имкон медиҳанд ва дар асоси баҳодиҳии шахсӣ 

ба объектҳои интихобшуда қарори асоснок қабул мекунанд.  

Маърифати касбӣ яке аз самтҳои коркардшуда дар кори мактаб доир ба 

касбинтихобкунӣ мебошад. Аксаран кор доир ба маърифати касбӣ дар асоси шиносоии 

мактаббачагон бо миқдори ҳарчи бештари касбҳо (беш аз 40 ҳазор) бо нигаронии 

зиёдтаре ба касбҳое, ки барои хоҷагии халқ заруртаранд, ба роҳ монда мешавад. Аммо 

маърифати касбӣ дар амал баъзан ҷараёни бенизоми маълумотро дар бораи касбҳо дар 

бар мегирад.  

Барои роҳ надодан ба маърифати бенизоми касбӣ донишҳои дар бораи олами 

меҳнат ҳосилкардаи хонандагонро ба низом даровардан лозим аст.  

Дар асоси чунин принсипи таснифот хонандагонро бо доираи васеи касбҳо шинос 

намудан зарур аст. Муносибати мазкур ба хонандагон имконоти мустақилона таҳлил 

кардани касбҳоеро, ки ба ин ё он соҳаи фаъолият дохил мешаванд, муҳайё месозад. Дар 

касб ҷудо намудани ҷузъҳои асосӣ, сарфаҳм рафтан ба ашё, мақсад, шароити меҳнат ва 

он талаботе, ки касбҳои намуди муайян ба инсон пешниҳод менамояд, кӯмак мерасонад.  

Маърифати касбӣ бо назардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон бояд 

гузаронида шавад. 

Машварати касбӣ, ки мақсади он ёрӣ ба хонандагон дар интихоби касб, дар асоси 

омӯзиши манфиатҳо, майлу рағбатҳо, қобилиятҳо ва дигар вижагиҳои шахсият мебошад, 

аз рӯи се самт амалӣ мегардад: кори маълумотӣ-иттилоотӣ, машваратҳо аз рӯи масоили 

психологӣ-педагогӣ ва машваратҳои касбии тиббӣ.  

Машварати касбӣ, чун қоида, хусусияти инфиродӣ дорад ва аз мушкилоте 

бармеояд, ки дар хонандагон ҳангоми интихоби касб ба вуҷуд меояд. Табиист, ки на ба 

ҳар як хонанда машварати инфиродӣ лозим аст. Аммо ба онҳое, ки машварати инфиродӣ 

зарур аст, гузаронидани кори ҷиддии инфиродӣ ба миён меояд.  

Муқаррар шудааст, ки ба машварати инфиродии касбӣ на кам аз 80 фоизи 

мактаббачагон эҳтиёҷ доранд. Чунончи: 

1) хонандагоне, ки ба ин ё он сабаб мустақилона касбро интихоб карда 

натавонистаанд;  

2) мактаббачагоне, ки дар онҳо бо волидайн зиддиятҳо пайдо шудаанд;  

3) хонандагоне, ки хоҳиши тасдиқи дурустии касби интихобкардаи худро доранд;  

4) мактаббачагоне, ки дар инкишофу рафтор, ахлоқ ва муносибатҳои худ норасоиҳо 

доранд.  

Машварати касбӣ бо хонандагони синфҳои VII-XI гузаронида мешавад, зеро ки 

онҳо дар шароити зарурати интихоби касби мушаххас қарор доранд, аммо баъзан аз 

уҳдаи ин кор мустақилона баромада наметавонанд.   
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Машварати маълумотӣ-иттилоотӣ ба васеъшавии донишҳои хонандагон дар бораи 

фаъолияти меҳнатӣ ва касбӣ, додани маълумоти мушаххас нисбати имкониятҳои 

таълимоти маълумоти махсус равона карда шудааст. Машварати маълумотӣ-иттилоотӣ 

бевосита аз ҷониби роҳбари кабинети касбинтихобкунӣ дар заминаи (базаи) кабинет 

гузаронида мешавад. Барои ин дар кабинет адабиёти маълумотиро дар бораи қоидаҳои 

қабул ба муассисаҳои таълимӣ доштан зарур аст. Ба он чунин ҳуҷҷатҳо шомиланд:  

 қоидаҳои қабул ва барномаҳои имтиҳоноти қабул (дар асоси қоидаҳои Маркази 

миллии тестии Ҷумҳурии Тоҷикистон) барои дохилшавандагон ба макотиби олии 

ҷумҳурӣ;  

 маълумотнома барои дохилшавандагон ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;  

 маълумотнома барои дохилшавандагон ба муассисаҳои олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;  

 маълумотнома барои дохилшавандагон ба муассисаҳои миёнаи махсуси Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

Барои он ки хонанда бо олами касбҳо ва намуди мушаххаси фаъолият муфассалтар 

шинос шавад, ба ӯ хониши адабиёти муайяни илмӣ-оммавиро ба сифати кори инфиродӣ 

тавсия додан мумкин аст.  

Дар тӯли даҳсолаҳои охир нашриётҳои гуногун доир ба касбинтихобкунӣ осори 

бисёре аз чоп баровардаанд. Интишорот ба сифати китобҳои алоҳида ва дар шакли 

силсилавии электронӣ муаррифӣ шудаанд.  

 Дар ҳар як нашр хонанда рӯйхати муассисаҳои таълимӣ, номгӯи китобҳои илмӣ-

оммавӣ, лавҳаҳо дар бораи кашшофони аввалини соҳа ва мутахассисони машҳури соҳа, 

ҳикояҳо дар бораи кашфиёти ҷавононро ёфта метавонад.  

 Имрӯз дар ҷумҳурии мо лозим аст, ки китобе аз чоп бароварда шавад, то ин ки дар 

худ тамоми касбҳои соҳаи хоҷагии халқро дар бар гирад.  

 Дар шароити ҷомеаи муосири мо вақти он расидааст, ки ҳар сол маҷмӯи солона 

зери унвони «Инсон ва китоб», «Ҷомеа ва касб» ва монанди ин аз чоп барояд. Хонанда 

дар он бояд тасвири мухтасари аксари касбҳои барои ҷомеа зарурӣ ва барои ҳар як 

шаҳрванд аз рӯи мавзӯоти меҳнат гурӯҳбандӣ кардашударо дастрас намояд.    

Машварати психологӣ-педагогии ташаккулдиҳанда дар асоси омӯзиши 

ҳаматарафаи шахсияти хонанда, бо мақсади дар интихоби соҳаи мувофиқи фаъолият ёрӣ 

расонидан, фаъолгардонии кори худи шахсият дар интихоби касбро дар назар дорад.  

 Корро аз рӯи машварати инфиродии касбӣ дар заминаи кабинети таълимӣ-методии 

касбинтихобкунӣ, ки дар он ҳамаи маводи зарурии методӣ ҷой доранд, инчунин, 

ҷамъоварии маълумот дар бораи хонандагон дар давраи таълими ӯ, ки дар мактаб нигоҳ 

дошта мешавад, оғоз намудан мувофиқи мақсад аст. Ба сифати машваратчии касбӣ 

роҳбари синф, муаллими фан, роҳбари кабинети касбинтихобкунӣ метавонад хизмат 

расонад. Мушоҳидаи давомнок аз болои кори хонандагон дар ҷараёни фаъолияти 

таълимӣ ва беруназсинфӣ, дониши хуби касбҳо ва муассисаҳои таълимӣ метавонад асоси 

машварати инфиродии касбӣ бошад.  

 Роҳбари кабинети касбинтихобкунӣ ба роҳбарони синфҳову муаллимони фаннӣ 

кӯмак расонида, онҳоро бояд бо маводи методӣ доир ба омӯзиши шахсияти хонанда, 

адабиёти маълумотӣ, библиографӣ, методӣ таъмин намояд. Ӯ, инчунин, уҳдадор аст, ки 

доир ба хонандагоне, ки ба кӯмак дар интихоби касб эҳтиёҷ доранд, маълумот ҷамъ 

намояд.  

 Машварати тиббӣ-касбиро аз синфи 5 оғоз мекунанд, чунки маҳз дар ҳамин синну 

сол рағбати устувори маърифатӣ, ки баъдан ҳангоми мустаҳкамкунӣ метавонанд ба 

касбӣ гузаранд, пайдо мешавад. Агар дар хонанда норасоӣ дар саломатӣ дида шаваду он 

барои азхудкунии касби ба ӯ маъқулбуда монеъ гардад, дар ин бора ӯро қаблан хабардор 

кардан лозим аст. Чун қоида, агар рағбат ба касби интихобшуда тағйир ёбад, хонанда 
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худро шахси нокомил, зарардида ҳис менамояд. Дар ин ҳолат кори духтуру муаллим 

мураккаб мегардад.  

 Бинобар ин, агар ҳангоми муоинаи тиббӣ дар саломатии хонанда норасоӣ ба назар 

расад, духтури мактаб якҷоя бо мудири кабинети касбинтихобкунӣ бо ӯ бояд машварат 

гузаронанд. Вазифаи духтур ба хонанда фаҳмонидани он, ки кадом касб ва барои чӣ ба ӯ 

манъ аст. Машваратчии касбӣ бояд ба хонанда дар бораи касбҳои гуногун нақл кунад ва 

фаҳмонад, ки новобаста аз носолимиаш ӯ метавонад шуғли маъқули дилашро ёбад.  

 Ба ҳар як хонандаи дар саломатӣ нуқсондошта варақаи тиббӣ ташкил карда шуда, 

дар он маълумот дар бораи вазъи саломатии ӯ, касбҳои мамнӯъ ва тавсияҳо доир ба 

интихоби касби мувофиқ дохил мегардад.   

 Ин самтҳои кори кабинети касбинтихобкунӣ тамоми имкониятҳои онро чун 

маркази касбинтихобкунӣ дар мактаб маҳдуд намесозанд, балки дар кор бо хонандагон 

асосӣ ҳисоб меёбад.  
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НАҚШ ВА МАҚОМИ КАБИНЕТҲОИ МАКТАБИИ КАСБИНТИХОБКУНӢ ДАР 

ҲАЛЛИ МАСОИЛИ ОМОДАСОЗИИ ХОНАНДАГОН БА МЕҲНАТ ВА ИНТИХОБИ 

КАСБ  
 

Дар мақола диққати асосӣ ба нақшаи қобилияти мактабии касбинтихобкунӣ ҳамчун 

маркази методӣ ва амалигардонии интихоби касб зоҳир гардидааст. Дар асоси таҳлили далелҳо, 

муаллиф қайд мекунад, ки кабинети мактабии касбинтихобкунӣ дар раванди ташаккул ва рушди 

меҳнатдӯстӣ, интихоби оқилонаи касби мактабиён нақши бориз дорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: касбият самт, машварати касбӣ, кабинети таълимию методӣ, маркази 

иттилоотӣ, муносибати касбӣ, маркази маълумот, машварати психологӣ. 
 

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ И ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ 
 

В данной статье основное внимание акцентируется на роль школьного кабинета по 

профессиональной ориентации, как исполняющего методическую функцию и практическое 

осуществление о правильном выборе профессии школьников.  

На основе анализа и фактов, автор заключает, что школьный кабинет по профориентации 

в процессе формирование и развития трудолюбия и правильного выбора профессии школьников 

играет очень важную роль.       

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессионализм, ориентация, профконсультация, учебно-

методический кабинет, информационный центр, профессиональное отношение, база данных, 

психологическая консультация. 
 

THE ROLE OF THE SCHOOL OFFICE ON PROFESSIONAL ORIENTATION IN 

SOLVING PROBLEMS OF TRAINING STUDENTS FOR LABOR AND CHOICE OF 

PROFESSION 
 

In this article the author focuses on the role of the school office for career guidance as a 

performing methodological works and practical implementation of important information about the 

correct choice of profession by students.  

Based on analysis and facts, the author concludes that the school's office on career guidance in 

the process of formation and development of hard work and the right choice of profession by students 

plays a very important role.  



89 
 

KEY WORDS: professionalism, orientation, consulting, educational and methodical office, 

information center, professional attitude, database, psychological consultation. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Салимов Гулмахмад, кандидат педагогических наук, директор 

Энергетического колледжа района Дж. Балхи. Тел.: (+992) 93-572-56-56. 

 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ОМОДАСОЗИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА БА 

КОРҲОИ КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОН ДАР МАКТАБҲОИ ДЕҲОТ 
 

Қодирӣ И.  

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
  

 Дар раванди ислоҳоти сохтмони хоҷагидорӣ ва мадании ҷомеаи муосири 

Тоҷикистон бояд аксари хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба 

соҳаи истеҳсолоти моддӣ роҳ ёбанд. Дар чунин шароит, муассисаи таҳсилоти миёнаи 

умумӣ вазифаи нави иҷтимоиро пайдо карда, чун сарчашмаи пурра намудани сафҳои 

синфи коргар ва деҳқони хоҷагидор хизмат мерасонад. Ҷомеаи мо, имрӯз ба он 

манфиатдор аст, ки бо кадом тайёрии маълумотӣ, меҳнатӣ ва ҳаётӣ хатмкардагони 

мактаб ба истеҳсолот меоянд ва хеле муҳим мебошад, ки то чӣ андоза ҳар яки онҳо касби 

худро дуруст интихоб мекунад. Ҳар як шахс дар истеҳсолот танҳо дар ҳамон ҳолат 

сидқан меҳнат мекунад, ки агар касби худро дӯст дорад. Бинобар ин, масъалаи 

омодасозии ҷавонони соҳибҳунар, меҳнатдӯст ва меҳнаткаш ба интихоби асосноки касб, 

ба фаъолияти амалии меҳнатӣ аҳамияти муҳимро касб карда истодааст. 

 Коркарди назария ва амалияи омодасозии омӯзгорони оянда ба касбинтихобкунии 

хонандагони мактабҳои деҳот раванди тӯлонӣ мебошад. Чунки пештар дар назди мактаб 

вазифаи дигари иҷтимоӣ - омодасозии хатмкунандагон барои дохилшавӣ ба мактаби олӣ 

меистод, аз ин лиҳоз, масъалаи мазкур аз мадди назари олимон дур афтода буд.  

 Омодасозии донишҷӯён ба корҳои касбинтихобкунии хонандагон дар мактаби олӣ 

ба анҷом расонидани корҳои муайянеро доир ба банақшагирӣ ва такмили ҷараёни 

таълиму тарбия дар бар мегирад. Ҳаллу фасли дурусти масъалаҳои баррасишаванда, дар 

аксар мавридҳо, бо сатҳи илмӣ-методии ташкили ҷараёни таълимию тарбиявӣ, ки ба 

беҳгардонии сифати дониш, фаъолгардонии фаъолияти донишҷӯён ва мазмуни 

ҳуҷҷатҳои таълимӣ (НСМ-и курсҳо, нақшаҳои тақвимӣ-мавзӯӣ ва ғайра) мусоидат 

мекунад, муайян мегардад.  

 Коркарди ҳуҷҷатҳои таълимӣ ва ба мазмуни омодасозии донишҷӯён ворид сохтани 

маводи политехникӣ ва касбинтихобкунӣ моҳиятан ҷараёни ягона мебошад. Омӯзгорони 

муассисаҳои олии касбӣ имкониятҳои касбинтихобкунии фанҳои сикли ҷамъиятӣ-сиёсӣ, 

махсуси илмӣ ва умумитехникӣ, педагогию психологиро бояд кушода диҳанд. Ин кор 

хеле мураккаб ва масъулиятнок мебошад.  

 Яке аз сабабҳои самаранокии пасти кори омӯзгорони муассисаҳои олии касбӣ доир 

ба омодасозии омӯзгорони оянда ҷиҳати гузаронидани корҳои касбинтихобкунии 

мактаббачагон дар он аст, ки аксари онҳо бо додани иттилооти муайян дар бораи 

касбинтихобкунӣ маҳдуд мешаванд. Ҳол он ки муаллимони оянда дар муассисаҳои олии 

касбӣ дар бораи он, ки чӣ тавр ин хабар ба мактаббачагон дар ҷараёни таълими фанни 

муайян ё гузаронидани корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ расонида мешавад, бояд 

тасаввуроти аниқ ва мушаххас ҳосил намоянд.  

 Омодасозии донишҷӯён - муаллимони оянда ба ҳалли масъалаҳои бузургу 

мураккабе, ки дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ меистанд, аксаран аз 

такмили ҷараёни таълиму тарбия дар мактаби олӣ вобастагӣ дорад. Муносибгардонии ин 

ҷараён аз тарафи омӯзгорон истифодабарии самараноки тамоми шаклу методҳои кор, ба 

роҳ мондани алоқаҳои байнифаннӣ ва дохилифаннӣ, пурзӯрсозии самти касбии 

омодагии ҷамъиятӣ-сиёсӣ, махсуси илмӣ ва умумитехникии донишҷӯёнро дар назар 

дорад. Дар таълим ва тарбияи донишҷӯён (аз ҷумла ҳангоми омодасозӣ ба корҳои 

касбинтихобкунӣ) ташкили илмии меҳнати омӯзгорон ва донишҷӯён нақши хоса дорад. 
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 Аз байни масъалаҳои умумипедагогии мактаби олӣ ба коркарди принсипҳои 

ташкили илмии меҳнат (ТИМ)-и педагогӣ дар мактаби олӣ аҳамияти калон дода 

мешавад. Ба мазмуни ТИМ дар мактаби олӣ, чӣ тавре ки А.Г. Молибог қайд кардааст, 

масъалаи муносибгардонии банақшагирии ҷараёни таълим дохил мешавад. «Зери 

мафҳуми банақшагирии ҷараёни таълим коркарди ҳуҷҷатҳое, ки чиро омӯзонидан ва 

ҳуҷҷатҳое, ки пайдарпаии омӯзиши иттилоотии таълимӣ ва шаклҳои омӯзиши онро 

муайян менамоянд, дар назар дошта мешавад» [1, с. 73-74]. Дар мактабҳои олӣ, аз ҷумла 

техникӣ, бо роҳи ташкили тамоми шаклҳои таълим кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то ин ки 

сатҳи омодагии донишҷӯён ба кор дар истеҳсолот ё дар мактаб ба талаботи 

муқарраршуда мувофиқат кунад. Ҳамзамон, талабот «… на танҳо бо вазъи истеҳсолот ва 

сатҳи рушди ин соҳаи илм ва техника дар ин давра, балки, инчунин, бо дурнамои рушди 

онҳо муайян мегардад» [1, с. 75]. 

 Мушобеҳи он, ки чӣ тавр пешгӯии илмии омодасозии мутахассисон барои 

истеҳсолоти рушдёбанда иҷро мегардад, пешгӯии мазмуни маълумоти миёнаи умумӣ дар 

алоқа бо ҷараёни илмӣ-техникӣ гузаронида ва ба ҷараёни омодасозии муаллим-мураббӣ 

ислоҳоти мувофиқ дароварда мешавад. Баъдан, муайян кардани дониш, маҳорату 

малакаҳои донишҷӯи мактаби олӣ, миқдор ва феҳристи фанҳое, ки барои омӯзиш 

заруранд, ҳаҷми тахминии онҳо муҳим аст. Сипас, нақшаи сохторӣ-мантиқии 

омодасозии муаллимони ихтисоси гуногундошта тартиб дода мешавад. Бо ин мақсад, 

вобаста ба ихтисос сикли фанҳои тахассусӣ муайян мегардад. Дар мактабҳои олӣ онҳо 

дар нақшаҳои таълимӣ равшантар ифода меёбанд. Масалан, ҳангоми омодасозии 

муаллими филология фанҳои филологӣ, ки дониш, маҳорату малакаҳои барои фаъолияти 

бомуваффақонаи ӯ заруриро медиҳанд, фанҳои тахассусӣ мебошанд. Аммо ин фанҳои 

тахассусӣ дар доираи муайяни фанҳои умумӣ асос меёбанд ва бе донистани онҳо низ 

омода сохтани донишҷӯён ба омӯзиши фанҳои тахассусӣ имконпазир мегардад. Баъд аз 

он доираи фанҳои умумиилмӣ ва ёридиҳанда, ки ба тартиби шиносоӣ вобаста ба 

ихтисоси муаллим мавриди омӯзиш қарор меёбад, муайян карда мешавад.  

 Азбаски касби муаллим бо фаъолияти таълимӣ, инкишофдиҳанда ва тарбиядиҳанда 

тавсиф меёбад, новобаста аз тахассуси омодасозӣ доир ба фанҳои педагогию психологӣ, 

ки донишу маҳорат ва малакаҳои педагогию психологиро ташаккул медиҳанд, муайян 

мегардад. Дар нақшаи таълимӣ омодасозии омӯзгорони оянда новобаста аз тахассус бояд 

доираи фанҳои иҷтимоӣ-иқтисодие пешбинӣ карда шавад, ки онҳо дар омӯзгорони оянда 

ҷаҳонбинии илмиро ташаккул диҳанд. 

 Ҳангоми коркарди НСМ ба муқаррар намудани робитаи байниҳамдигарии фанҳо 

диққати ҷиддӣ додан зарур аст, зеро ки бе чунин кори қаблӣ ошкор кардани такрор 

ҳангоми омӯзиши мавзӯю масъалаҳои алоҳида дар як қатор курсҳои ба ҳам алоқаманд, 

муайян намудани нақшу мавқеи ҳар як фан дар ҷараёни омодасозии омӯзгорони оянда, 

ошкор сохтани имкониятҳои баланд бардоштани самаранокии таълиму тарбияи 

донишҷӯён ва омодасозии онҳо ба корҳои касбинтихобкунӣ номумкин аст.  

 Ҷалби фаъолонаи донишҷӯён дар муддати тӯлонӣ (қариб ду сол) ба намудҳои 

гуногуни фаъолият дар мактаб онҳоро ба омӯзиши курси методикаи таълими фан, 

боинсофона гузаронидани чорабиниҳои синфӣ ва беруназсинфӣ дар давраи таҷрибаи 

таълимию тарбиявӣ омода месозад. Дар баъзе муассисаҳои олии касбӣ шиносоӣ ба 

гузориши таҷрибаи таълимию тарбиявии донишҷӯён нишон медиҳад, ки роҳбарони он, 

чун қоида, бо ташкилу гузаронидани дарси донишҷӯён диққати ҷиддӣ медиҳад. Ба фикри 

онҳо, фаъолияти бомуваффақияти донишҷӯён дар дарс баъдан ташкилу гузаронидани 

бомуваффақонаи корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабиро низ бояд таъмин намояд.  

 Айни замон, таҷрибаи пешқадами ташкили кори донишҷӯён дар давоми таҷрибаи 

педагогӣ собит месозад, ки ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои беруназсинфӣ бо 

хонандагон дар сатҳи баланди илмӣ-методӣ донишҷӯёни алоҳида бо имкониятҳои 

пешниҳоднамудаи нақшаи таълимӣ маҳдуд намегарданд ва баъди ба охир расидани 
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таҷрибаомӯзӣ низ ба корҳои беруназсинфии мактаббачагон роҳбарӣ мекунанд (масалан, 

дар донишгоҳҳои давлатии Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб). 

 Омӯзгорони кафедраҳои методӣ натиҷаҳои мушоҳидаҳои худро аз болои 

фаъолияти донишҷӯён ба низом дароварда, ин маълумоти дар давоми солҳо 

бадастовардашударо ҷамъбаст ва тавсияҳои амалии илман асоснокшударо доир ба 

такмили сифати омодасозии муаллимон бояд коркард намоянд. 

 Ба ин маънӣ кафедраҳои педагогика ва психология ба кафедраҳои тахассусӣ ёрии 

зарурӣ расонида метавонанд. Аммо, мутаассифона, аз тарафи кафедраҳои пешқадами 

педагогӣ - психологии муассисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ дар ин самт таҳқиқоти ҷиддии 

илмӣ гузаронида намешаванд. Кафедраи методии фанҳо, ки чун узви пайвасткунандаи 

фаъолияти кафедраҳои тахассусӣ бо кафедраҳои педагогӣ хизмат мерасонад, бояд 

мавқеи хосса дошта бошад. Он барои санҷиши фаъолияти педагогии донишҷӯи 

таҷрибаомӯз имкониятҳои калон дошта, онро ба қисмҳои алоҳида ҷудо менамояд. 

Масалан, агар дар ҷараёни таҷрибаи педагогӣ донишҷӯёни таҷрибаомӯз дар интихоби 

методикаи омӯзиши майлу рағбати таълимию касбии хонандагон ва дар таҳлили 

натиҷаҳои гирифтаашон ба мушкилӣ дучор гарданд ва ё нақшаи аз ҷиҳати педагогӣ 

асосноки таъсир ба хонандагонро бо мавҷудияти маълумот дар бораи майлу рағбати 

таълимию маърифатии онҳо коркард карда натавонанд, пас ин аз он шаҳодат медиҳад, 

ки кафедраҳои педагогика ва психология ба таври кофӣ бо донишҷӯён кор набурдаанд. 

Агар муаллимони оянда доир ба фанҳои тахассусӣ тайёрии калони назариявӣ дошта 

бошанду ба масоили барномаи мактабӣ чандон сарфаҳм нараванд, мавзӯи дар мактаб 

омӯхташавандаро бо вазифаҳои ҷомеаи муосир алоқаманд карда натавонанд, ин маънои 

онро дорад, ки омӯзгорони кафедраҳои тахассусӣ ҳангоми хондани курсҳои мувофиқ ба 

амалигардонии алоқаи мавзӯю фаслҳои дарс бо мавзӯъ ва фаслҳои барномаи мактабӣ 

диққати ҷиддӣ надодаанд, доир ба ҳосилкунии маҳорату малакаҳои амалигардонии 

таълими политехникӣ ва ташкилу гузаронидани касбинтихобкунии хонандагон кор 

набурдаанд. 

 Пас, вазифаҳои кафедраҳои методӣ аз пешниҳод намудани тавсияҳои ҳаматарафаи 

асоснок доир ба такмили омодагии муаллим, мусоидат намудан ба педагогисозии 

ҷараёни таълими фанҳо дар кафедраҳои марбута бояд иборат бошад. 

 Мутаассифона, омӯзгорон-методистҳо ба фаъолияти педагогии донишҷӯён дар 

аксар мавридҳо баҳои рӯякӣ медиҳанд, сабабҳои фаъолияти хубу сусти донишҷӯёни 

таҷрибаомӯзро таҳлил намекунанд. Таҳлили ҳисобот оид ба таҷрибаи педагогии 

донишҷӯёни муассисаҳои олии касбии омӯзгории ҷумҳурӣ нишон дод, ки дар онҳо, чун 

қоида, ба таври муфассал муваффақиятҳо оварда шудаанду мушкилоти мавҷуда ва 

масъалаҳои такмили минбаъдаи таҷрибаи педагогӣ, умуман баррасӣ нагаштаанд.  

 Азбаски масъалаҳои дидактикӣ ва тарбиявӣ гуногунанд ва дар ҷараёни омӯзиши 

фанҳои педагогию психологӣ назди омӯзгор мунтазам пайдо мешаванд, дар онҳо 

ташаккул додани малакаҳои муносибати эҷодӣ ба ҳалли ин масъалаҳо зарур аст. Дар 

оянда ба ҷойи фанни «Муқаддимаи педагогӣ» фанни «Муқаддимаи ихтисоси омӯзгорӣ» 

таълим дода мешавад. Дар мазмун ва методикаи таълими як қатор мавзӯъҳои курси 

психологияи умумӣ азнавсозии муайяне ба вуҷуд омад. Муаллимони оянда дар бораи 

физиологияи кӯдакон тасаввуроти муайяне бояд дошта бошанд. 

 Дар баъзе муассисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ фанни «Психологияи синнусолӣ ва 

педагогӣ» баъд аз таҷрибаи таълимӣ-тарбиявии донишҷӯён омӯзонида мешавад. Ин 

ҳолатро дуруст ҳисобидан мумкин нест, чунки он ба беҳгардонии сифати таҷрибаи 

педагогӣ мусоидат нахоҳад кард.  

 Аксар сифатҳои шахсияти донишҷӯ, чун қобилиятҳои зеҳнӣ, маҳорати 

мустақилона кор кордан ва ҳоказо идорашавандаанд ва ҳангоми дар мактаби олӣ 

истифода бурдан аз методикаи оқилонаи гузаронидани корҳои мустақилона, аз рӯзи 

аввали донишҷӯияш, метавонанд такмил ёбанд.  
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 Ҳамзамон, донишҷӯёни курси якум дар давраи аввали таҳсилашон дар муассисаҳои 

олии касбӣ ба баъзе мушкилиҳо дучор мешаванд, зеро ки дар донишҷӯёни нав ба мактаби 

олии касбӣ дохилшуда, ки аз як низоми таълимӣ ба низоми дигари таълим мегузаранд, 

ҳанӯз маҳорату малакаҳои онҳо ба ҷалби фаъолона ба фаъолияти маърифатӣ коркард 

нагардидаанд. Дар адабиёти педагогӣ азхудкунии сусти донишҷӯёни курси якумро 

баррасӣ намуда, муҳаққиқон ба коркарди сусти масоили педагогикаи давраи гузариш 

диққат додаанд.  

 Зарурат ба амалигардонии идомаи байни шакли мактабии таълим ва таълим дар 

муассисаҳои олии касбӣ аз таълимоти И.П. Павлов дар бораи фаъолияти олии асаб асос 

мегирад. Ба ақидаи ӯ, баъд аз коркарди «одат»-и муайяни фаъолияти асосии асаб 

вайроншавии он асоси таассуроти ӯро ташкил карда, дар моҳҳои аввали раванди таҳсил 

дар муассисаи олии касбӣ ба муносибати интиқодиву тамасхурангез ба як қатор 

омӯзгорон, ба тартиби кори мактаби олӣ оварда мерасонад.  

 Ташаккули малакаҳои кори мустақилона ҷараёни дутарафа буда, фаъолгардонии 

фаъолияти ҳам ҳайати профессорону омӯзгорон ва ҳам донишҷӯёни курси якумро талаб 

менамояд. Фаъолгардонии донишҷӯёни курси якум дар давраҳои аввал нисбист, чунки 

онҳо ба дастгирии ҳаматарафа ниёз доранд. 

 Муайян кардан муҳим аст, ки кадом шаклу намуди корҳое, ки муаллим дар мактаб 

мегузаронад, ба омӯзонидани хонандагон ба корҳои мустақилона, ба худомӯзӣ 

шароитҳои мусоидтареро фароҳам меоранд. Шарти ҳатмии ноилгардӣ ба мақсади 

гузошташуда таҳлили муфассали ҳама шаклу намудҳои кори мустақилона, ки дар 

мактаби миёнаву мактаби олии мушаххас гузаронида мешавад, мебошад. Чунин таҳлил 

гузаронида шуда, натиҷаҳои он дар шакли ҷадвал барои донишгоҳи омӯзгорӣ ва 

мактабҳои маълумоти умумӣ пешниҳод гардиданд. Онҳоро чун ҳуҷҷати ягона ҳангоми 

банақшагирӣ ва роҳбарӣ ба кори мустақилонаи таълимгирандагон, ки ба дараҷаҳои 

гуногуни системаи ягонаи маълумот мувофиқанд, баррасӣ кардан лозим аст. Барои 

ҳайати омӯзгорон, донишҷӯён ва мақомоти банақшагиранда ҳаҷми кори мустақилона 

зарур аст.  

 Ба низом даровардани тамоми шаклу намудҳои корҳои мустақилона ва муайян 

кардани мазмуни он, фаъолгардонии тафаккури донишҷӯёни солҳои аввал ба 

омӯзгорони мактаби олӣ дар ёфтани шаклҳои самараноктари ташкил ва роҳбарӣ ба 

корҳои мустақилонаи донишҷӯёни курси якум кумак мерасонанд. Илова бар ин, 

истифодаи муфиду мақсадноки баъзе унсурҳои «шакли мактабии таълим»-ро дар моҳҳои 

аввали таҳсил дар мактаби олии омӯзгорӣ эътироф намуда, омӯзгорон таъсири мусбии 

малакаҳои пештар коркардгардидаи корҳои мустақилонаро барои тезтар азхуд кардани 

малакаҳои нави меҳнати фикрӣ, ки барои фаъолияти хуби зеҳнӣ хеле заруранд, 

метавонанд мақсадноктар истифода баранд.  

 Мазмуни кори мустақилонаи донишҷӯёнро дар машғулиятҳои маърӯзавӣ муайян 

намуда, ба онҳо омӯзонидани маҳорати гӯш кардани маърӯзаҳо, ҷудо кардани ҷузъҳои 

асосии матн, дарки масъала, дуруст сабт кардани маърӯза хеле зарур аст. Ба муаллимони 

оянда на танҳо ҳосил кардани малакаҳои кори мустақилона, балки маҳорати тарбия 

намудани ин сифатҳо дар тарбиятгирандагони худ муҳим мебошад. Маҳорати педагогӣ 

нишондиҳандаи муҳимми устодӣ ҳисоб меёбанд, бинобар ин, дар ҷараёни таълим 

донишҷӯёнро бо маҳоратҳои зарурӣ мусаллаҳ сохтан зарур аст. Ин корро аз рӯзҳои 

аввали таҳсил дар мактаби олӣ оғоз намудан мақсаднок мебошад, то ин ки баъдан 

донишҷӯён аз ин маҳоратҳо дар давраи гузаштани таҷрибаи ҷамъиятӣ-педагогӣ, 

таҷрибаи педагогӣ истифода баранд. Дар ҷараёни корҳои таълимию тарбиявӣ бо 

донишҷӯён дар онҳо ташаккул додани баъзе малакаҳои ташкили меҳнати фикрии 

хонандагон дар мактаб мумкин аст.  

 Ҳамин тариқ, дар бораи зарари «вайроншавӣ»-и босуръати одати фаъолияти олии 

асаб, дар бораи гузариши пайдарпаӣ ва мавзун аз як системаи таълим ба системаи дигари 

таълим сухан ронда, қайд кардан ба маврид аст, ки муаллимони мактабҳои маълумоти 
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умумӣ, дар навбати худ, аз чунин шаклҳои омодасозии хонандагон бояд истифода 

баранд, ки ба фаъолгардонии фаъолияти маърифатии онҳо, корбурди мустақилонаву 

бошуронаи ҷамъи донишҳо барои гирифтани натиҷаҳои амалӣ, ба рушди қобилиятҳои 

эҷодӣ ва ғайра мусоидат намоянд. 

 Азбаски байни шаклу намудҳои алоҳидаи корҳои мустақилона дар мактаб ва 

мактаби олӣ умумият хеле зиёд аст, ҳангоми ташкили дурусти корҳои мувофиқ бо 

хонандагон аллакай дар мактаб онҳоро ба кори шиддатноку сермаҳсул омода сохтан 

имконпазир мегардад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ОМОДАСОЗИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА БА КОРҲОИ 

КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОН ДАР МАКТАБҲОИ ДЕҲОТ 
 

 Дар мақола, таваҷҷуҳи асосӣ ба мавзӯи тайёр намудани омӯзгорони оянда ба корҳои 

касбинтихобкунии хонандагони мактабҳои деҳот нигаронида шудааст.  

 Ба ақидаи муаллиф, дар шароити рушди ҷомеаи муосир, масъалаҳои зиёде арзи ҳастӣ 

доранд, ки дар пешрафти кори касбинтихобкунии хонандагон дар мактабҳо монеъ шуда 

истодаанд. Бинобар ин, дар шароити имрӯза масъалаи тайёр намудани омӯзгорони оянда дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба корҳои касбинтихобкунии хонандагони мактабҳои деҳот 

ба миён омадааст.  

 Муаллиф ба як қатор аз ин масъалаҳо ишора карда, дар доираи онҳо андешаронӣ намуда, 

мавриди таҳлил қарор додааст.  

 КАЛИДВОЖАҲО: касбинтихобкунӣ, интихоби дуруст, мактаби деҳот, фаъолгардонӣ, 

фаъолияти донишҷӯ, маводи политехникӣ, омодасозии мутахассисон, фанҳои тахассусӣ, 

фаъолияти таълимӣ, фанҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ.  
  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 

 В статье, основное внимание уделяется проблеме подготовки будущих учителей к 

профориентации школьников в сельских школах.  

 Согласно утверждением автора статьи, в условиях развития современного общества, 

существуют множество проблем, препятствующих дальнейшему развитию 

профориентационной работе со школьниками в общеобразовательной школе. В связи с этим, в 

современных условиях нашего общества проблема подготовки будущих учителей в вузах к 

профориентационной работе школьников в школах сельской местности изо дня в день 

приобретает более важное значение.  

 Автор, в статье перечисляет некоторые эти проблемы по данной теме, анализируя её, 

излагает свои мысли.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выбор профессии, правильный выбор, сельская школа, 

активизировать, студенческая деятельность, политехнические средства, подготовка 

специалистов, специальные предметы, учебная деятельность, социально-экономические 

предметы.  
 

SOME PROBLEMS OF FUTURE TEACHERS TRAINING TO SCHOOLCHILDREN 

CAREER GUIDANCE IN RURAL SCHOOL 
 

The article focuses on the problem of training future teachers to career guidance of schoolchildren 

in rural schools. According to the author of the article, in the conditions of development of the modern 

society there are many problems that prevent further development of career guidance work with pupils 
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in the secondary school. In modern conditions of our society the problem of training future teachers in 

higher education institutions for career guidance of schoolchildren in rural schools is becoming more 

important day by day. The author, in the article lists some of these problems on this topic, analyzing it 

exposes his thoughts.  

KEY WORDS: career choice, right choice, village school, activite, student activities, technical 

tools, training, specialities, special classes, training activities, social and economical subjects. 
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НАҚШИ «КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ» ДАР ТАШАККУЛИ 

ШАХСИЯТИ ҶАВОНОНИ ДОНИШҶӮ 
 

Қурбонмамадов С.Х., Одинаев С.П., Гулов А.А. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 
 

Чуноне ки маълум аст, яке аз омилҳои муҳимми пешрафту нумуъ ва тараққиёти 

ҷомеа баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас ба шумор 

меравад. Бо тақозои замон имрӯз ин ду рукни асосии маърифатнокию донишандӯзии 

насли наврас ва ҷавонон бояд ҳаматарафа сайқал дода шавад. Дар баробари таълими хуб 

гирифтан толибилмонро доштани тарбияи баланди маърифатию ахлоқӣ, эстетикию 

худшиносӣ, ватанпарастию худогоҳии миллӣ ва дигар навъҳои тарбия шарт ва зарур 

ҳаст. Ин буд, ки дар ҷумҳурӣ консепсияе пешниҳод гардид, ки ин хусусиятҳоро дар худ 

таҷассум мекард.  

Консепсияи миллии тарбия дар марҳилае рӯи кор омад, ки кишвар аз таъмиру 

азнавсозии баъдиҷангӣ ва барқарорсозӣ пурра баромада буд, дар даврае мавриди баррасӣ 

қарор гирифт, ки миллат яке аз муқаддасоти муҳимми худ – ваҳдатро ба даст оварда буд, 

замоне пешниҳод гардид, ки Тоҷикистон ҳамчун давлат пойдевори мустаҳками худро 

доро гашта буд, вақте тасдиқ ва таҳия гардид, ки ҷомеа ба чунин консепсия эҳтиёҷ пайдо 

кард. 

Консепсияи миллии тарбия моҳият, мақсаду вазифаҳо ва мазмуни тарбияи миллиро 

дар марҳилаи нави таърихӣ дар худ таҷассум намуда, нақш ва мақоми тарбияи миллиро 

дар ташаккули шахсияти инсони комил муайян кард [2]. Гуфтан бамаврид ҳаст, ки пас аз 

пош хӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ Тоҷикистон Истиқлолияти давлатиро соҳиб гашт, вале 

бо дучор гардидан ба ҷанги шаҳравандӣ ва ҳамзамон хатари бузурги нестшавии миллат 

аз рушду нумуъ ва тараққиёту пешравӣ бозмонд. Хушбахтона, халқи тоҷик, ҳамаи ин 

бенизомию беҳокимиятӣ, беқонуниву нобасомониҳоро бо хиради азалии фарзандони 

сарсупурдаи миллати худ, бахусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паси сар кард ва фазои 

батамом дигар фароҳам оварда шуд, ки он аз сулҳу ваҳдат, созандагию бунёдкорӣ, рушду 

тараққиёт, бародарию баробарӣ, худшиносию худогоҳӣ ва дигар марҳилаҳои шукуфоии 

ватан иборат буд. Роҳҳо дигар шуданд, муносибатҳо дигар шуданд ва дар заминаи ҳамаи 

ин тафаккури инсонӣ низ дигар шуд. Комилан тағйир ёфтани андешаҳо, аз ҷанги 

шаҳрвандӣ рӯ овардан ба сулҳу ваҳдат, аз шикасту рехт гузаштан ба сохтану бунёд 

кардан ва расидан бе се ҳадафи стратегӣ - таъмини истиқлолияти энергетикӣ, амнияти 

озуқаворӣ ва баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ тақозои онро дошт, ки ба 

қонунҳои ҷумҳурӣ тағйироту иловаҳо барои ба талаботи замон ҷавобгӯ шудан ворид 

карда шаванд. Ҳамзамон қарору қонунҳои нав таҳия, пешниҳод ва тасдиқ ёфтанд, ки 

барои такони тозатар бахшидан ба тамоми самтҳои фаъолият равона карда шуда буданд. 

«Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷкистон» аз шумули инҳо мебошад 

ва он 03.03.2006 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон тасдиқ гардид, ки сиёсати қонунӣ ва дурнамои давлатро дар соҳаи тарбияи 

миллии оммаи васеи аҳолӣ, махсусан насли наврас, муайян месозад.  

Қабул шудани Консепсияи миллии тарбия бо мақсади дар рӯҳияи арзишҳои 

суннатию башарӣ тарбия намудани насли наврас ва ҷавонон хеле бамаврид буда, 



95 
 

унсурҳои таркибии он барои ташаккул додани маърифатнокии ҷавонон, ахлоқу одоби 

ҳамида, рушд бахшидан ба неруи инсонӣ, ифтихор аз ватану миллат, ҳифзи муқаддасоти 

миллӣ ва дигар арзишҳо хеле ҳам муфид мебошад. 

Дар баробари дигар муассисаю идораҳо, ташкилотҳои эҷодию иттифоқҳо дар 

муассисаҳои олӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтани консепсия ба мақсад хеле 

ҳам мувофиқ мебошад, зеро аксарияти ҷавонон дар донишгоҳҳою донишкадаҳои кишвар 

ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва дар баробари илму донишандӯзӣ ҳамчунин бояд 

ҳаматарафа тарбия ёбанд. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон бо вуҷуди ҳамагӣ ду сол доштанаш 

консепсияи мазкур ва унсурҳои таркибии онро дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ мавриди 

иҷроиш қарор дода, донишҷӯёнро дар баробари таълим додан ҳамчунин аз тамоми 

нозукиҳои тарбияи миллӣ бархурдор менамояд. Иштироки донишҷӯён дар тамоми 

чорабиниҳои сиёсӣ, илмӣ, фарҳангии сатҳи донишгоҳӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ худ 

шаҳодати ин гуфтаҳост. Ҳамзамон дар ҳар як соати тарбиявӣ сарпарастони гурӯҳ 

мавзӯъҳоеро, ки дар доираи ин консепсия таҳия ва тасдиқ шудаанд, бо донишҷӯён 

мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода истодаанд. 

Гуфтан ҷоиз ҳаст, ки дар асоси омӯзиши ҳамаҷонибаи Консепсияи миллии тарбия 

дар муассисаҳои олӣ ҷавонон аллакай дарк кардаанд, ки маҳз тавассути донишу 

маърифат, тарбияи дурусту фаҳмишу фаросати баланд метавонанд пайвандгари имрӯзу 

фардои ҷомеа бошанд, эҳсос кардаанд, ки маҳз бо тафаккури аз хурофот холӣ метавонанд 

неруи инсониро такомул бахшанд, масъулият пайдо кардаанд, то ояндасозони ҳақиқии 

ватан бошанд. 

Унсурҳои таркибии тарбия, ки иборатанд аз тарбияи ғоявӣ, миллӣ, хештаншиносӣ 

ва худогоҳии миллӣ, ватанпарастӣ, ахлоқӣ ва маънавӣ, маърифатӣ, ҳуқуқӣ, гуманистӣ, 

зебоипарастӣ, меҳнатӣ ва касбинтихобкунӣ, иқтисодӣ, экологӣ, сиёсӣ, ҷисмонӣ, 

тафаккури интиқодӣ, таҳаммул ва тоқатпазирӣ, масъулиятшиносӣ ва тарбияи ҳаёти 

солим, дар навбати худ ба рушд бахшидани тафаккури инсон, андешаҳо, рафтору кирдор, 

муносибату фаҳмиш, ақлу заковат ва фаросату хиради ҷавонон такони ҷиддӣ мебахшад. 

Дар доираи омӯзиши чуқури Консепсия дар донишгоҳ ҳар як ҷавон бо тамоми неру 

ва қуввааш ба ҳимояи Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати комили миллӣ, ки он бо 

заҳматҳои бузурги фарзонафарзандони тоҷик ба даст оварда шуд, бармехезад. Аз 

миллату забон, фарҳангу маданият, анъанаҳову арзишҳои фарҳангии миллат, аз таърихи 

пурғановати худ ифтихор мекунад, зеро ки тарбияи ғоявӣ ва миллӣ, тарбияи 

хештаншиносӣ ва ватанпарастии дар консепсияи мазкур зикршуда маҳз ҳаминро тақозо 

дорад. Тақозои онро дорад, ки насли наврас ва ҷавонон ахлоқи ҳамида, маърифати 

баланд, ҳисси инсондӯстӣ ва зебоипарастиро дар ниҳоди худ парварида, бо такмил 

додани масъулиятшиносию рӯ овардан ба варзиш, муайян кардани роҳи дурусти ҳаёту 

ҳаматарафа донистани ҳуқуқу уҳдадориҳои худ дар пешрафт ва нумуи кишвар саҳмгузор 

бошанд.  

Бояд гуфт, ки ҳар як унсури таркибии Консепсияи миллии тарбия дар алоҳидагӣ 

марому мақсад, вазифа, дастур ва натиҷаи дуруст ба роҳ мондани тарбияи миллии оммаи 

васеи халқи тоҷикро инъикос намуда, аз ҳар як шаҳрванд, аз ҳар як ҷавони ватандӯсту 

миллатпараст мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор додани онро талаб дорад  

Ҷавононро водор месозад, то аз ин неъматҳои бузург, аз ин дастовардҳои беназири 

истиқлол ҳифз ва нигаҳдорӣ намуда, аз файзу баракати дӯстию бародарӣ ва ваҳдати 

комили миллӣ дунёи худро аз дирӯзу имрӯз фардо таровату ҳусни дигар бахшанд. 

Бо итминон метавон гуфт, ки дар ҳошияи Консепсияи миллии тарбия ҷавонони мо 

кӯшиш ба харҷ хоҳанд дод, то беҳтарин донишҷӯёни муассисаҳои олии кишвар ба ҳисоб 

рафта, баҳри пешрафт ва шукуфоии миллати тоҷик ва ояндаи дурахшони он саҳми 

бузурги худро гузоранд. 
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НАҚШИ «КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАРБИЯ» ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ 

ҶАВОНОНИ ДОНИШҶӮ 
 

Дар мақола сухан дар бораи тарбияи маънавии донишҷӯён ва нақши консепсияи миллии 

тарбия дар ташаккул ва рушди шахсияти онҳо меравад. Аз таҳлили мақолаи мазкур хулосаи 

қатъӣ баровардан мумкин аст, ки консепсияи оқилонаи тарбия дар ташаккул ва рушди шахсияти 

ҷавонони донишҷӯ нақши бузург мебозад. 

КАЛИДВОЖАҲО: консепсия, ташаккул, маънавиёт, худшиносӣ, ҷузъ, нақш. 
 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

В данной статье говорится о нравственном воспитании студентов и роли «Национальной 

концепции воспитания в Республике Таджикистан» на развитие и формирования личности. 

Анализируя данную статью можно сделать твердый вывод, что приемлемая концепция 

воспитания сыграет важную роль для развития и формирования личности молодого поколения. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепция, формирование, нравственность, самосознание, 

элемент, роль. 
 

THE ROLE OF THE NATIONAL CONCEPT OF EDUCATION ON THE  

FORMATION OF PERSONALITY 
 

This article deals with the moral education of the students and the role of the «National concept 

of education» on the development and formation of the personality. 

Analyzing this article, one can make a firm conclusion that an acceptable concept of upbringing 

will play an important role in the development and formation of the personality of the younger 

generation. 

KEY WORDS: conception, formation, morality, self-conscience, element, role. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Курбонмамадов Сомон Хушкадамович, кандидат 

филологических наук, заведующий кафедрой языков ХГМУ. Тел.: (+992) 93-516-01-48. 

Одинаев Саидахмад Полвонович, старший преподаватель кафедры языков ХГМУ. Тел.: 

(+992) 91-919-20-22. 

Гулов Асламшо Амирназарович, кандидат философских наук, заведующий кафедрой 

обществоведение ХГМУ. 

 

МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ МУОШИРАТ ВА МУНОСИБАТИ  

СОЛИМ ДАР ҲАЁТИ ИНСОН 
 

Қурбонов Ф.А. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Бидон, к-аз забон аст мардум ба ранҷ, 

Чу ранҷиш нахоҳӣ, суханро бисанҷ. 
 Абулқосим Фирдавсӣ 

 

Системаи асаби хуб асоси саломатии фард аст [1, с. 36]. Олимон чунин 

меҳисобанд, ки ҳар як фарди солимақл бо системаи олии асаб таваллуд мешавад. Пас 

вазифа аз ин иборат аст, ки ҳамин системаи асаб бо таъсири сухану забон, муносибату 

муошират ва амалҳое, ки ба ҷо меорем вайрон нашавад, баръакс он мустаҳакам гардад. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки системаи асабро, пеш аз ҳама, эҳсосоти манфӣ, 

муносибатҳои дурушт ва муоширатҳои аз алфози қабеҳ иборатбуда вайрон мекунад. 

Агар эҳсос ва вазъи рӯҳӣ хуб бошад, саломатӣ ҳам хуб аст. Ин ҳам ба насли наврас дахл 
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дорад ва ҳам ба калонсолон, ба мову шумо вобаста мебошад. Мавлоно Абӯшакури Балхӣ 

мефармояд: 

Шунидам, ки бошад забони сухан 

Чу алмоси буррону теғи куҳан… 

Чу алмос, к-оҳан бибуррад ҳаме, 

Сухан низ дилро бидаррад ҳаме. 
 

Сайидои Насафӣ ҳам ба ҳамин мазмун гуфтааст: 
 

   Якеро мекушад килкам, якеро зинда медорад, 

   Намеояд зи шамшер он чӣ аз дасти забон ояд. 
 

Қувваи сухан дар воқеъ, беназир аст. Чӣ хуб гуфтааст дар ин мавзӯъ Мавлонои 

Балхӣ: «Оламеро як сухан вайрон кунад». Аммо насли одамизод бояд на аз неруи 

харобиовар ва ҷангхези забон, балки аз ҷанбаҳои нарму сулҳовари он истифода намояд. 

Агар одамон тафоҳум ва фаҳмидани якдигарро пеша созанд ва дар ин роҳ аз корбасти 

суханҳои сахту дилозор худдорӣ кунанд, аснои душвортарин вазъият ҳам сулҳу салоҳ ва 

ҳусни тафоҳум ба даст хоҳад омад. Маҳз барои ҳамин ҳам Муҳаммад алайҳиссалом 

фармудааст: «Гуфтори нарм занҷири дилҳост» [2, с. 26].  

Хислатҳо ва ҷиҳатҳои мазкури суханро ба ҳисоб гирифта, онро ба заҳру позаҳр низ 

нисбат додаанд. Заҳр ба ин маънист, ки бо суханҳои баду зишт метавон каси солиму 

бардамро бемор сохт, позаҳр барои он аст, ки ба туфайли забони ширину гуворо мумкин 

аст, ки одамони мариз ва бистариро шифо бахшид ва ба по хезонд. Ба ҳамин маънӣ 

Абӯшакурӣ Балхӣ мегӯяд: 
 

    Сухан заҳру позаҳру гарм асту сард, 

     Сухан талху ширину дармону дард. 
 

Оре, муносибату муоширати солим, сухани хубу гуворо дармонбахши ҳама 

дардҳост, вале сухани заҳру талху сард дунёро барои инсон тангу тор мегардонад.  

Муҳаммади Ҳиҷозӣ фармудааст: «Ҳар калима, ки аз даҳон берун меояд, малҳамест, 

ки бар захме мерасад ё ханҷарест, ки дилеро мешикофад ё насимест, ки дарёи эҳсосотро 

ба талотум меорад», яъне ҷое ки лафзи ширин аст, он ҷо муҳити солим аст. Агар ҷои 

суханҳои ширину таҳсинро алфози дурушту қабеҳ, дашному таҳқир, писханду киноя 

ишғол намояд дар он макон ташаккулёбии ҳаёти солим ғайриимкон аст.  

Оре, забон, сухан, муносибату муошират дар саломатӣ ва тарбияи шахсият таъсири 

бузург дорад. Чи падару модарон ва чи омӯзгорону ашхоси калонсол дар муомилаю 

муносибату муошират бо ҷигаргӯшаҳо ва шогирдони худ, пеш аз ҳама, бо забону сухан 

сару кор доранд. Абӯшакури Балхӣ боз мефармояд: 

    Сухан, к-аз даҳон ноҳумоюн ҷаҳад, 

    Чу мор аст, к-аз хона берун равад. 
 

Муносибатҳо метавонанд хуб ё бад, солим ё носолим бошанд. Агар муносибат 

солим бошад одамон талабот ба муоширатро ҳис мекунанд ва ғамгин мешаванд агар 

ҷудошавӣ ногузир бошад. Барои муносибатҳои носолим гумонбарӣ, худпарастӣ, хоҳиши 

назорат намудан, мутеъ гардонидан хос мебошад. 

Муносибат ин тамос байни одамоне ки якдигарро нағз медонанд. Вақте, ки одамон 

шинос мешаванд, рафтуомад мекунанд, якҷоя мехонанд ё зиндагонӣ мекунанд, дар 

байни онҳо муносибатҳо ба роҳ монда мешавад.  

Принсипҳои муносибатҳои солим ба се қисм тақсим мешавад: Робита, якҷояшавӣ 

ва созиш [3, с. 65].  

Робита ҳамавақт ба муошират кушода будан, одамгурез нашудан, он чизе, ки 

шуморо дар ташвиш мондааст, муҳокима намуданро ифода мекунад.  

Якҷояшавӣ барои ноил шудан ба мақсади умумӣ ҳамчун як даста фаъолият намудан 

аст. 
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Созиш зарурати ғамхорӣ намудани на танҳо манфиатҳои худ, балки манфиати 

одамони бо шумо рафтуомаддоштаро ифода менамояд. 

Наврасон бо ҳамсолон муносибат доштанро мепазиранд, аз рӯи ҳисоби 

равоншиносон барои ин кор тамоми вақти худро сарф мекунанд. Ин ҳайратангез нест, 

зеро бахусус дар муносибат бо дӯстон ҷавонон таҷрибаи бебаҳои эҳсосӣ гирифта, аксари 

талаботи худро қонеъ мегардонанд. 

Дӯст аҳамияти махсусро соҳиб мешавад. Ин муносибатҳо дар асоси манфиатҳои 

умумӣ, боварӣ ва садоқат ба ҳам, ба кумаки якдигар шитофтан ба вуҷуд меояд. Дар қиёс 

бо ҷӯраҳо, дӯстон фардиятро қадр мекунанд. Дӯст сарвати бебаҳост. Дӯстони мактабӣ 

аксаран байни худ муносибатро тамоми умр нигоҳ медоранд.  

Қисмати аксари мардум дӯстонро аз миёни касоне интихоб мекунанд, ки ба 

худашон монанд бошанд.  

Писараке буд, ки муносибат ва муоширати солим барои ӯ бегона, забонаш 

заҳролуд, кораш доимо ҷангу ҷидол, бо касе рафиқӣ карда наметавонист. Аз корҳои 

кардаи худ баъзан пушаймон мешуд, лекин боз бадхашмию якравиаш ӯро ором гузошта 

наметавонист. Рӯзе падар ба ӯ як халта мех оварда, миёнҷои ҳавлӣ гузошт ва гуфт, 

писарам ҳар гоҳ ки бо касе хархаша мекунӣ ё касеро меранҷонӣ дар панҷараи ҳавлӣ 

мехҳоро якто-якто кӯб. Рӯзҳо паи ҳам мегузашт ва мехҳои дохили халта рӯз ба рӯз камтар 

шудан мегирифт. Дар охир рӯзе фаро расид, ки писар дар таввора ягонто мех накӯфт ва 

ба назди падар рафта мужда дод. Падар амр кард, ки акнун ҳар рӯзе, ки сабрро аз даст 

медиҳад, яктогӣ мехро аз таввора барканад. Рӯзҳо сипарӣ мешуданд, рӯзе фаро расид, ки 

писарак ба падар аз тамом шудани мехҳо дарак дод. Падар фарзандро ба назди таввора 

оварду гуфт: 

- Писарам ту худро хуб нишон додӣ, вале ба ин сӯрохиҳо бинигар, ин таввора ҳеҷ 

гоҳ мисли пешина бенуқсону зебо намешавад. Вақте ки бо касе ҷанҷол карда, ӯро 

меранҷонӣ, гапҳое мегӯӣ, ки ӯ ранҷ мебарад, бар ҷону равони вай захмҳое монанди ин 

сӯрохиҳо мезанӣ. Метавонӣ ба тани инсон корде халонӣ, ки пасон онро кашида 

табобаташ кунӣ, вале осори ҷароҳат зудуда намешавад, ҳамеша боқӣ хоҳад монд. Ҳар 

қадар узрхоҳӣ намоӣ ҳам осори ҷароҳат боқӣ хоҳад монд. Ҷароҳатҳои қалбӣ он қадар 

ранҷ меоранд, ки ҷароҳатҳои ҷисмонӣ оварда наметавонанд. Дӯстон гавҳари ноёбанд, 

табассум ва шодӣ ҳадя мекунанд. Онҳо дар лаҳзаҳои зарурӣ тайёранд, ки туро бодиққат 

гӯш кунанд, дилашонро ба ту кушоянд. Саъй намо, ки ба онҳо захм назаниву онҳоро 

наранҷонӣ [3, с. 66].  

Дар муносибат ва муошират бо фарзанд падару модар бояд ҷиҳатҳои зеринро ба 

назар гиранд: 

- дар вақти муносибат ва муошират бо фарзандон ҳеҷ гоҳ ба зӯрӣ ва фишороварӣ 

такя накунед, чунки ин рафтори шумо онҳоро водор месозад, ки зӯрӣ қувваи бузург аст 

ва ин муносибатро онҳо низ аз худ карда, дар ҳаёт бо рафиқони худ ба хотири дастболо 

шудан онро истифода менамоянд; 

- бо фарзандон чун дӯстонатон муносибат намоед, лекин серталаб ва боирода 

бошед; 

- фарзандро эрка накунед, бо ин рафторатон шумо тафаккури ӯро вайрон мекунед. 

Ба вай ваъдаҳои бардурӯғ надиҳед, ки ин рафтор боварии ӯро нисбати шумо гум мекунад. 

- дар вақти ғазаболуд будани фарзанд кӯшиши ислоҳ кардани рафтори ӯро накунед, 

чунки дар чунин ҳолат қувваи шунавоии ӯ карахт буда, шуморо шунида наметавонад. 

Хуб мешуд, ки агар баъдтар, пас аз ором шудан, баҳри рафъи хислатҳои манфии ӯ сӯҳбат 

кунед;  

- ҳамарӯза ба фарзанд панду насиҳатҳои додаатонро такрор накунед, ӯро дилбазану 

гурезон насозед, хубтар он аст, ки бо ӯ дар мавзӯъҳои гуногун сӯҳбатҳо карда, суханҳои 

дили ӯро шунавед ва то чи андоза ислоҳ шуданашро муайян намоед; 

- ба ростқавлию поквиҷдонии фарзанд бовар кунед ва аз ҳад зиёд ӯро насанҷед; 
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- дар вақти бемории фарзанд аз меъёр зиёд ба ӯ меҳру эҳсон накунед, ки ин 

меҳрубонии аз ҳад зиёд ӯро эрка карда, ба беморшавиҳои бардурӯғ оварда мерасонад. 

Зи доно тан саломат баҳр гардад, 

Илоҷ аз дасти нодон заҳр гардад. 

Низомии Ганҷавӣ. 
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МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ МУОШИРАТ ВА МУНОСИБАТИ  
СОЛИМ ДАР ҲАЁТИ ИНСОН 

 

Дар мақолаи мазкур, муаллиф ақидаҳои мутафаккирони бузурги форс-тоҷикро дар боби 

моҳият ва аҳамияти муошират ва муносибати солим дар ҳаёти инсон гирд оварда, таъкид 

кардааст, ки муносибату муошират дар тарбия ва ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши бузург 

мебозад. Солимии ҷисмонию равонии шаҳрванд, солимии оила, ҷомеа боигарии асосии давлату 

миллат маҳсуб меёбад. Аз оилаи солим фарзанди солим ба дунё меояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: муносибат, муошират, сухан, саломатӣ, тарзи ҳаёт, ҳаёти солим, 

оилаи солим, зиндагӣ, наврасон, ҷавонон, ақли солим, тани солим, муҳит, мактаб, ҷомеа. 
 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ  

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В данной статье автор излагает воззрения великих персидско-таджикских мыслителей о 

сущности и значения здорового отношения и общения в жизни человека и подчёркивает, что 

отношение и общение играет огромную роль в воспитании и формировании здорового образа 

жизни. Физическое и психическое здоровье граждан, семьи и общества относится к основному 

богатству государства и нации. Из здоровой семьи рождаются здоровые дети. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отношение, общение, речь, здоровый образ жизни, здоровая 

семья, подростки, молодёжь, здоровый дух, здоровое тело, школа, общество.  
 

THE ESSENCE AND MEANING OF HEALTHY RELATION AND  

COMMUNICATION IN HUMAN’S LIFE 
 

In this article the author reports great ideas of Persian – Tajik thinkers on essence and meaning of 

healthy relation and communication in human’s life and underlines the relations and communications 

the play a large role in education and formation of healthy style of life. Physical and mental health of 

citizens, family and society refers to the main wealth of the state and nation. From healthy family born 

healthy children.  

KEY WORDS: relation, communication, speech, healthy style of life, healthy family, teenagers, 

youth, healthy spirit, healthy body, school, society. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ КАЛОНСОЛОН  
 

Сафаров М.В.  

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки  
 

Маънию маншаъи истилоҳи «педагогика» асос ва решаи юнонии παιδαγωγική 

дошта, дар ибтидо маънӣ ва мазмунҳои «тифлшиносӣ» ва «пешбурди тифл»-ро ифода 

мекард. Дар Юнони Бостон «педагог» - «ғулом», «банда»-еро мегуфтанд, ки дар маҷмӯъ 

рафтору гуфтор ва муносиботи тифлу кӯдакро таҳти мувозибату ғамхорӣ ва назорат 

қарор медод, ҳамчунин ҳузури ӯро дар дарсу машғулиятҳо таъмин мекард ва ба тариқи 
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умумӣ «педагог» унвон дошт. Рушду такомули илму таълимоти педагогика бо таъриху 

сарнавишти башарият тавъам аст. Андеша ва ақоиди педагогӣ ташаккул ва таҳаввули 

худро дар давоми ҳазорсолаҳо дар асоси иллоҳиёт (теология) ва фалсафаи Юнони қадим, 

Шарқи қадим ва асрҳои миёна пайдо кардааст. Нахустин маротиба педагогика аз низоми 

донишу маърифатҳои фалсафа ибтидои садаи ХVII тавассути файласуфи англисзабон ва 

табиатшинос Фрэнсис Бекон ҷудо карда шуда, ҳамчун илму таълимоти мушаххасу 

муайяне тавассути педагоги чехӣ Ян Амос Коменский роҳандозӣ карда шуд. Дар замони 

муосир бошад, педагогика ҳамчун илму таълимоти гуногунсоҳаю гуногунҷабҳа дар 

робита ва амалкарди мутақобила бо илму таълимоти дигар тавъам рушд мекунад. 

Муҳаққиқ Э.В. Пискунова [1, c. 137] зикр мекунад, ки аслан таҳқиқоти зиёд дар 

сатҳи ҷаҳонӣ (3 самт), вобаста ба ин масъала, гузаронида шудаанд (омӯзиши масъалаҳои 

муҳимми таҳсилот, аз рӯи Барномаи «Таҳсилот барои ҳама» ва «Нишондиҳандаҳои 

байналмилалии низомҳои таҳсилотӣ»).  

Технологияи таълими рушдкунанда:  

- пешниҳоди проблемавии маводи таълимӣ;  

- фаъолияти қисман ҷустуҷӯӣ;  

- фаъолияти мустақилонаи лоиҳавию таҳқиқотӣ. 

Нақшаи 1 
 

Нақшаи эҳтимолии муқоиса чунин аст: 

- таълими анъанавӣ;   

- бархӯрди шахсиятию тамоюлӣ;  

- омӯзгор кори инфиродию гурӯҳии мутааллиминро ба нақша медарорад; 

- омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки кори инфиродию гурӯҳӣ интихоб карда шавад;  

- омӯзгор барои таълиму омӯзиш мавзӯъҳои барои ҳама умумию ягонаро пешниҳод 

мекунад;   

- мавзӯъҳо бо вижагиҳои маърифатию дарку фаҳми мутааллимин мувофиқ кунонида 

мешаванд;  

- маълумот оид ба донишҳои нав фақат тавассути омӯзгор матраҳ мегардад. 

Дастрас кардани донишҳои нав зимни фаъолияти муштараки муаллиму 

мутааллим: 

- истифодаи тахта (доска) - и интерактивӣ;  

- кор бо захираҳои интернетӣ;  

- эҷоди фазои шахсии маълумоту маърифати рақамӣ;  

- эҷоди китобхонаи хусусии мултимедӣ;  

- ташкил ва гузаронидани конфронсҳо;  

- эҷоди толорҳои интерактивӣ барои муҳокимаю мунозираҳои фосилавӣ, конфронсҳо 

ва ғайра.  
 

Бархӯрд ва муносибати шахсиятию тамоюлӣ чунин тадбирҳоро пешбинӣ мекунад:  

- такяи ҳатмӣ ба донистани он, ки мутааллим чӣ гуна корҳои эҷодкоронаро иҷро 

мекунад;  

- оё онҳо метавонанд дурустии кори шахсии худро санҷида, ба он тасҳеҳу тағйирот 

ворид намоянд; 

- чӣ гуна амалиёти ақлониро онҳо бояд барои ба мақсад расидан иҷро кунанд?  

 Мунтаҳо, набояд фаромӯш кард, ки заминаю асос ва бунёди инноватсияҳо – 

таълими анъанавӣ мебошад. Истилоҳи «таълими анъанавӣ» ташкил ва созмондеҳии 

синфию дарсиро ифода мекунад, ки садаи ҳабдаҳум дар асоси усулҳои дидактика, ки 

тавассути Я. А. Коменский коркард шуда ва то кунун дар тамоми мактабҳои ҷаҳон 

мустаъмаланд, фароҳам омадааст. Ҷанбаю паҳлӯҳои мусбати «шакли анъанавӣ» 

чунинанд:  

- ба тартиб даровардашуда;  
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- интиқоли мантиқии маводи таълимӣ; 

- мушаххасият ва қатъияти ташкилӣ; 

- сарфу харҷҳои мувофиқу мусоид зимни таълиму омӯзиши оммавӣ. 

Вижагиҳои таълими калонсолон. Муҳассили калонсол инсонест, ки дорои 5 сифати 

асосии аз муҳассили хурдсол фарқкунанда мебошад: 

а) ӯ худро ҳамчун шахси мустақил ва худидорӣ дарку фаҳм мекунад;  

б) ӯ захираи зиёдтари таҷрибаи ҳаётии маишӣ, касбӣ, иҷтимоӣ ҷамъоварӣ 

намудааст, ки сарчашмаи муҳимми таълими худ ва ҳамкорону шарикдарсон гашта 

метавонад;  

в) тайёрию омодагии ӯ тавассути майлу хоҳишаш зимни фаъолияти таҳсилотӣ 

ҳаллу фасл намудани мушкилоту масъалаҳои ҳаётан муҳим ва муваффақшавӣ ба 

ҳадафҳои мушаххас муайян карда мешавад;  

г) ӯ кӯшиш менамояд, ки дониш, малака ва қобилияту сифатҳои дастрасшударо зуд 

ва фавран татбиқ намояд;  

д) фаъолияти таълимию таҳсилотии ӯ дар заминаи омилу шартҳои замонӣ, фазоӣ, 

маишӣ, касбӣ, иҷтимоӣ ба роҳ монда шудаанд.  

Илму таълимот оид ба таълими калонсолон, ки фаъолияти муҳассилин ва ташкилу 

созмондеҳии раванди таълимро фаро мегирад, андрагогика номида мешавад. 

Андрагогика (аз юнонии аndros – марди калонсол, марди болиғ ва ago – мебарам, пеш 

мебарам, пешбурд). Андрагог – мутахассиси соҳаи таълиму таҳсилот, идоракунӣ, 

машварат, иҷтимоиёт ва умури эҳёгарию тасҳеҳӣ дар муҳити инсонҳои калонсол 

мебошад.  

 Модели андрагогии таълим - ташкил ва созмондеҳии фаъолияти омӯзгорону 

омӯзандагон аст, ки дар асосу заминаи 7 усул (принсип) ба роҳ монда мешавад:  

1. Нақши муҳиму пешбаранда дар рафти таълиму таҳсил ба омӯзанда марбут аст;  

2. Омӯзандаи калонсол барои худтатбиқкунӣ, мустақилият, худидоракунӣ майлу 

кӯшиш намуда, худро дарку фаҳм карда метавонад;  

3. Омӯзандаи калонсол дорои таҷрибаи ғании ҳаётӣ (маишӣ, иҷтимоӣ, касбӣ) буда 

метавонад;  

4. Инсони калонсол барои истифодаи ҳар чӣ зудтари донишу малакаҳои 

дастрасшуда манфиатдор аст;  

5. Фаъолияти таълимию таҳсилотии омӯзандаи калонсол то дараҷаи муайяне 

марбут ба омилҳои замонӣ, фазоӣ, маишӣ, касбӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки ё раванди 

таълимро маҳдуд менамоянд ва ё ба он мусоидат мекунанд;  

6. Раванди таълими шахси калонсол ба тариқи фаъолияти муштараки омӯзгор ва 

омӯзанда дар тамоми марҳилаҳои он ташкил карда мешавад, ки иборат аз банақшагирӣ, 

арзёбӣ ва тасҳеҳ мебошад.  

Нақшаи 2 

Вазифаҳои омӯзгор ва омӯзанда 
 

Омӯзгор Омӯзанда 

- Коршинос дар соҳаи технологияи таълими 

калонсолон  

- Ташкилотчии фаъолияти муштарак бо омӯзанда  

- Мураббӣ, мушовир, илҳомбахши омӯзандагони 

калонсол 

- Ҳаммуаллифи барномаҳои инфиродии таълим  

- Эҷодгари шароитҳои мусоиди таълим 

- Сарчашмаи донишҳо, малакаҳо ва сифатҳо 

- Иштирокчии фаъолияти муштарак бо 

омӯзгор  

- Ҳаммуаллифи барномаи таълимӣ  

- Татбиқгари барномаҳои инфиродии 

таълим 

- Иштирокчии фароҳам овардани 

шароитҳои мусоиди раванди таълим. 

 

Ташкили раванди таълим - амалкарди мутақобилаи панҷ унсури асосӣ (омӯзгор, 

омӯзанда, мазмун, шакл ва методҳо, сарчашмаҳо ва васоити таълим) ва унсурҳои фаъол 
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дар ҳамаи шаш марҳила (ташхис, банақшагирӣ, эҷоди шароитҳо, татбиқ, арзёбӣ ва 

тасҳеҳи таълим) мебошад. 

Нақшаи 3 

Модели ташкилӣ-фаъолиятии таълим 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Дар тафовут аз модели педагогӣ, модели андрагогӣ дар асоси талаботу эҳтиёҷоти 

калонсолон сохта мешавад, яъне талабот нисбат ба азхудкунии донишҳо, малакаҳо ва 

сифатҳо, ки барои ҳаллу фасли проблемаҳои ҳаётан муҳимми калонсолон заруранд.  

Ҷадвали 1 

 Модели андрагогии таълим 
 

Муқаррароти 

иҷтимоӣ-

психологии 

таълимгирон 

Ҷанбаи 

муқаррарот 

Фаъолият ва 

нақши 

омӯзандагон 

Фаъолият ва нақши 

омӯзгор 

Ҷанбаи ташкили 

раванди таълим 

Худшиносӣ Майлу кӯшиш 

нисбат ба 

мустақилият, 

новобастагӣ ва 

худидоракунӣ 

Ҷустуҷӯи 

мустақилонаи 

маълумот: нақши 

фаъол дар 

муайянкунии ҳаҷму 

андозаҳои таълим 

Мусоидат дар 

муайян кардани 

ҳаҷму андозаҳои 

таълим ва ҷустуҷӯи 

маълумот 

Муайнкунии 

мустақилонаи ҳаҷму 

андозаҳои таълим 

ва ҷустуҷӯи 

маълумот 

Таҷриба Мавҷудияти ҳаҷми 

калонтари 

таҷрибаҳои 

ҳаётии маишӣ, 

иҷтимоӣ ва касбӣ 

Нақши муҳимми 

таҷриба, 

истифодаи он ба 

сифати яке аз 

сарчашмаҳои 

таълим 

Мусоидат дар 

ошкорнамоии 

таҷрибаи 

омӯзандагон ва 

истифодаи он дар 

раванди таълим 

Инфиродигардонии 

таълим, ки 

ҳадафҳои 

мушаххаси 

инфиродӣ дорад 

Омодагӣ 

нисбат ба 

таълим 

(мотиват-сия) 

ва ҳадафи 

таълим 

Зарурати ҳаллу 

фасли проблемаи 

ҳаётан муҳим; 

мотиватсияи 

баланд 

Нақши пешбар 

дар ташаккули 

мотиватсия ва 

муайян кардани 

ҳадафҳои таълим 

Мусоидат дар 

ошкорнамоии 

талаботи таълимӣ 

ва муайян кардани 

ҳадафҳои таълим 

Инфиродигар-донии 

таълим, ки 

ҳадафот иборат аз 

вазифаҳои 

мушаххас мебошад 

Истифодаи 

маълумоти 

дастрасшуда 

Амалҳои фаврӣ ба 

мақсади  

ҳаллу фасли 

проблемаҳои 

ҳаётан муҳим 

Дарёфти 

маълумоте, ки 

барои ҳаллу фасли 

пробле-маҳои 

ҳаётан муҳим 

заруранд 

Мусоидат дар 

интихоби мазмуну 

муҳтавои таълим 

Таълим аз рӯи 

модулҳои 

байнифаннӣ (бахшу 

фаслҳо) 

Сарчашмаҳо ва 

воситаҳои таълим 

 
Мазмуни 

таълим 

 

Шаклҳо ва 

методҳои таълим 

 

Омӯзанда 
 

Омӯзго

р 

Ташхис  

Банақшагирӣ  

Эљоди 

шароитҳо 

Татбиқ 

Арзёбӣ 

Тасҳеҳ 
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Иштирок дар 

раванди 

таълим 

Иштирок дар 

тамоми 

марҳилаҳои 

раванди таълим 

Иштирок дар 

тамоми 

марҳилаҳои 

раванди таълим 

Ташкили фаъолияти 

муштарак оид ба 

ташкили таълим 

Фаъолияти 

муштараки омӯзгор 

ва омӯзанда оид ба 

ташкили раванди 

таълим 
  

Методҳои анъанавӣ ва инноватсионии таълим. Дар раванду ҷараёни муосири 
таълиму омӯзиш чи методҳои анъанавӣ ва чи инноватсионии таълим мавриди истифода 
қарор дода мешаванд. Мавзӯи мазкур эҳтиёҷ ба баррасию таҳқиқ дорад, чаро ки дар он 
таҷрибаю собиқаи чандинасраи инсоният ва таълимию таълимотӣ ҷамъбаст гаштааст. 

Гумони ғолиб он аст, ки проблема иборат на танҳо аз пешбурди методҳои 
инноватсионӣ аст, балки истифодаи методҳои анъанавиро низ фаромӯш набояд кард, ки 
онҳо низ дар мавридҳои зарурӣ таъсирбахшу натиҷадор мебошанд, ҳатто ҳолатҳое низ 
шуданаш мумкин аст, ки бидуни истифодаи онҳо кору фаъолияти таълимӣ пеш нахоҳад 
рафт. Масалан, дар назди муаллим вазифае истодааст, ки мутааллимини синфи якумро 
хондану навиштан нишон диҳад, албатта, инро метавон ҳам тавассути экрани сенсорӣ 
иҷро кард, аммо хонанда наметавонад ба ҳадафи аслӣ ба тариқи пурра ноил шавад. 

Дар навбати худ чунин шуморида мешавад, ки ҳар як муаллим бояд оид ба рушду 
пешрафти сохтори таълиму маърифат ва маълумот донишҳои худро сайқал диҳад. 
Пӯшида нест, ки дар замони ахир аксаран оид ба идеяи зарурати пурраи бозсозию 
таҷдиди назари низоми маълумоту маърифат ҳарф зада мешавад. Дар маҷмӯъ ин низом 
ба тариқи муназзаму муфассал тағйиру таҳаввул наёфтааст ва ҳоло ҳам воситаи асосии 
тайёрию омодагиҳои хонанда ва мутааллиму муҳассил нисбат ба ҳаёти минбаъда, 
таълими ӯ бо малакаҳои пешина ва интиқоли анъанаҳо мебошад. Мунтаҳо, чунонки 
тасаввур карда мешавад, имрӯз дар назди муассисаҳои таълимию маълумотӣ дигар 
ҳадафу вазифаҳои аслию усулӣ меистанд. Бо суръате, ки ҷаҳони имрӯза мавриди тағйиру 
таҳаввул қарор мегирад, ба он оварда мерасонад, ки донишҳои зиёди дар айёми наврасию 
ҷавонӣ ва миёнаумрию куҳансолӣ бадастовардашуда метавонанд куҳна ва ғайри қобили 
қабул шуда монанд. Маълумоту иттилооти босуръат мерасида дар ҷаҳони имрӯза, ки бо 
онҳо ҳамарӯза бояд сару кор гирифт, метавонанд барои инсон манбаъ ва сарчашмаи 
изтиробу ҳаяҷон ва асабоният гарданд, ки зимни малакаи корӣ надоштан мушкилоти 
зиёдеро ба бор меоранд. Яке аз воситаҳои ҳаллу фасли ин мушкилоту масъала метавонад 
низоми нави таълимию маърифатӣ гардад, ки қобил аст заминаю бунёди ҷиддиеро барои 
раванду ҷараёни таълимию маърифатӣ ба бор орад. Дар замони муосир парадигмаи нави 
таълимию маърифатӣ, ки дар асоси муназзамию доимият тарҳрезӣ шудааст (таълиму 
маълумот то охири ҳаёт), инфиродӣ гардонидани таълиму маърифат, бунёдигардии 
барномаҳои маърифатӣ мебошад ва дар асоси ба истилоҳ «низоми кушодаи таълиму 
маърифат» ва технологияи таълиму маърифати фосилавӣ роҳандозӣ мешавад. Таълими 
фосилавӣ имкон медиҳад, ки таълиму маърифати сифатан нав дар минтақаҳои дуртарин 
ба даст оварда шавад ва ё маълумоти олии иловагӣ, бо сарфу харҷи ҳадди ақали вақту 
замон, муяссар гардад. Таҳти истилоҳи таълиму маълумоти фосилавӣ шакли таълиму 
маърифатие фаҳмида мешавад, ки барои мутааллиму муҳассил интихоби озоди фанну 
предметҳои таълимию маърифатӣ, табодули мусоҳибаю муколама бо мутааллиму 
муҳассил муҳим аст, аммо зимнан раванду ҷараёни таълиму маърифати мутааллиму 
муҳассил дар фазою замон вобаста намебошад. Зимни таълиму маърифати фосилавӣ 
методҳои анъанавии педагогика истифода бурда мешаванд, такяи асосӣ ба 
технологияҳои иттилоотию телекоммуникатсионӣ ва васоити техникӣ карда мешавад. 
Мунтаҳо, таълими фосилавӣ, чунонки маълум шуд, табдили ҷомеи воситаи анъанавии 
маълумоту маърифат буда, муаллим, ки аз техникаю технологияи иттилоотию 
мултимедӣ истифода карданӣ мешавад, бояд якчанд нуктаю мулоҳизаҳои муҳимро ба 
эътибор гирад. Масъалаҳои муҳимтарини таълимоти фосилавӣ ба тариқи мушаххас дар 
маърӯзаҳои В. П. Демкин, В. М. Вимятин, Г. В. Можаева, Г. А. Тарунин, ки дар 
конфронси «Интернет – муҳити нави иттилоотӣ дар илми таърих», ки соли 1998 дар 
Барнаул баргузор шудааст, инъикос ёфтаанд. 
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Бозиҳои корӣ ҳама вақт ҷанбаи дастаҷамъона доранд ва тавассути озмоишу 
таҷрибаҳои иммитатсионӣ татбиқ карда мешаванд. 

Шабакаҳои компютерӣ ва мултимедия имрӯз муҳимтарин ҷузъу унсури 
технологияҳои иттилоотӣ мебошанд, ки на танҳо барои муҳаққиқон арзишу манфиат 
доранд, балки барои педагогҳо ҳам зарурати воқеиро доро мебошанд. Имрӯз бидуни 
техника ва технологияи иттилоотӣ фаъолияти донишгоҳу донишкадаҳоро тасаввур 
кардан ғайриимкон аст. Истифодаи мултимедия ва технологияҳои шабакавӣ имкон 
медиҳанд, ки дар як навъу шакли кор маҷмӯи манбаъ ва сарчашмаҳои барои муҳаққиқ 
дастрасро тамаркуз бахшид (сарчашмаҳои матнӣ, хаттӣ, аудио - ва видеосанаду 
ҳуҷҷатҳо) ва ба тариқи фаврию оҷилӣ натиҷаҳои таҳқиқотро табъу нашр кард.  

Васоит ва васоили технологияҳои иттилоотӣ – компютери шахсӣ, видеои 
интерактивӣ, мултимедия, телеконфронс, почтаи электронӣ имкон медиҳанд, ки тавъам 
ва дар ҳамнишинӣ бо методи бозиҳои корию расмӣ сифати раванду ҷараёни таълим 
баланд бароварда шавад. 

Ҷомеаеро, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, ҷомеаи иттилоотӣ номидан мумкин аст. 
Рӯз то рӯз илмҳои наву замонавӣ зуҳур карда истодаанд. Информатика дар байни онҳо 
мақоми арзандаи худро дарёфт кардааст. Ҳатто муҳаққиқи машҳур А. Адамский таъкид 
кардааст, ки «фақат содалавҳон ва ё инсонҳои гумроҳ метавонанд ҳадс зананд, ки 
педагогикаи инноватсионӣ табдили ҷомеи методҳои анъанавии таълим мебошанд». Ин 
масъаларо фақат тавассути амалкарду робитаи муштараку якҷояи методҳои таълими 
анъанавӣ ва инноватсионӣ ба тариқи мусбат ҳаллу фасл кардан мумкин аст. 

Ҳамин тариқ, ба андешаи муҳаққиқ В.М. Розин, дар соҳаи таҳсилот таҳаввули азим 
рӯй дода истодаанд - афзоиши вақти холию озод, ки ба фазою муҳити муҳассилин зарар 
мерасонад ва чунин ҳолат рушди низоми таҳсилоти калонсолонро баъди фаъолияти 
касбӣ таъсиргузор мекунад [2, с. 19]. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ КАЛОНСОЛОН  
 

 Мақола ба масъалаҳои методология ва технологияи таълими калонсолон бахшида 
шудааст. Илму таълимот оид ба таълими калонсолон, ки фаъолияти муҳассилин ва ташкилу 
созмондеҳии раванди таълимро фаро мегирад, андрагогика номида мешавад.  

 Чунонки муаллиф менигорад, модели андрагогии таълим – ташкил ва созмондеҳии 
фаъолияти омӯзгорону омӯзандагон аст, ки дар асосу заминаи 7 усул (принсип) ба роҳ монда 
мешавад: нақши муҳиму пешбаранда дар рафти таълиму таҳсил ба омӯзанда марбут аст; 
омӯзандаи калонсол барои худтатбиқкунӣ, мустақилият, худидоракунӣ майлу кӯшиш намуда, 
худро дарку фаҳм карда метавонад; омӯзандаи калонсол дорои таҷрибаи ғании ҳаётӣ (маишӣ, 
иҷтимоӣ, касбӣ) мебошад; инсони калонсол барои истифодаи ҳар чӣ зудтари донишу малакаҳои 
дастрасшуда манфиатдор аст; фаъолияти таълимию таҳсилотии омӯзандаи калонсол то дараҷаи 
муайяне марбут ба омилҳои замонӣ, фазоӣ, маишӣ, касбӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки ё раванди 
таълимро маҳдуд мекунанд ва ё ба он мусоидат мекунанд; раванди таълими шахси калонсол ба 
тариқи фаъолияти муштараки омӯзгор ва омӯзанда дар тамоми марҳилаҳои он ташкил карда 
мешавад, ки иборат аз банақшагирӣ, арзёбӣ ва тасҳеҳ мебошад.  

 КАЛИДВОЖАҲО: андрагогика, педагогика, методҳо, усулҳо, таълими анъанавӣ, робита, 
таълими инноватсионӣ, масъала, технологияҳои иттилоотӣ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

Статья посвящена вопросам методологии и технологии обучения взрослых. Наука и учение 
об обучении взрослых, охватывающая деятельность обучающихся и организации процесса 
обучения, называется андрагогикой.  
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Как констатирует автор, андрагогическая модель обучения является организацией 
деятельности обучающего и обучаемого, осуществляющаяся на основе 7 принципов: ведущая 
роль в процессе обучения принадлежит обучающимся; взрослый обучающийся стремится 
самоутвердиться, проявить самостоятельность, самоуправление, осознать самого себя; взрослый 
обучающийся имеет больше жизненного опыта (бытовой, социальный, профессиональный); 
взрослый человек стремится больше и скорее использовать на практике полученные знания и 
навыки; образовательная деятельность взрослых обучающихся в определенной степени связана 
с временными, пространственными, бытовыми, профессиональными и социальными факторами, 
которые ограничивают или способствуют образовательному процессу; образовательный процесс 
взрослых обучающихся организуется как совместная деятельность обучающего и обучающегося 
на всех этапах и состоит из планирования, оценки и коррекции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андрагогика, педагогика, методы, принципы, традиционное 
обучение, инновационное обучение, проблема, информационные технологии.  

 

THE TECHNOLOGY OF TRAINING OF ADULTS 
 

The Article is devoted to questions of methodology and technology of training of adults. 

According to the author, the science and the doctrine about training of adults covering activity of 

students and the organization of process of training is called androgogics.  

As the author states, the andragogic model of training is the organization of activity training and 

trainer, carried out on the basis of 7 principles: the leading role in process of training belongs to students; 

the adult student seeks to serfconfirmation, show independence, selfcontrol, to realize himself; the adult 

student has more life experience (household, social, professional); the adult seeks to use more and rather 

in practice the gained knowledge and skills; educational activity of adult students is to some extent 

connected with temporary, spatial, household, professional and social factors which limit or promote 

educational process; edicational process of adult students will be organized as joint activity trainer and 

student at all stages and consists of planning, assessment and correction.  

KEY WORDS: andragogics, pedagogics, methods, principles, traditional training, innovative 

training, problem, information technologies. 
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ҲАЁТИ ИҚТИСОДӢ, СИЁСӢ, ИҶТИМОИИ МОВАРОУННАҲР ДАР АСРИ XVII 

ВА МАНБАЪҲОИ АСОСИИ РУШДИ АФКОРИ ПЕДАГОГИИ ХАЛҚИ ТОҶИК 
 

Раҷабов Ҷ. 

Коллеҷи энергетикии ноҳияи Ҷ. Балхӣ 
 

Аз сарчашмаҳои таърихии асри XVII Хуросон ва Мовароуннаҳр маълум мегардад, 

ки аз ниёгони мо осори хеле ғании педагогӣ мерос мондааст. Дар ин давра асарҳои зиёди 

илмӣ, фалсафӣ, сиёсӣ ва адабиро пайдо кардан мумкин аст, ки дар онҳо масъалаҳои 

муҳимми таълиму тарбия ва умуман парвариш ва ба воя расонидани насли ҷавони давр 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар осори мутафаккирони асри XVII ба масъалаҳои 

мақому манзалати омӯзгор, муносибатҳои байни омӯзгору шогирд, донишомӯзӣ, нақши 

илму маърифат, оила, мактаб, ҷомеа дар ташаккул ва рушди шахсияти инсон ва ғайра 

диққати ҷиддӣ дода шудааст.  

Ҳамин нуктаро бояд таъкид созем, ки диққати мутафаккирони бузурги асри XVII 

ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас на фақат дар асарҳои фалсафӣ, адабӣ ва илмӣ, 

балки дар асарҳои махсуси педагогӣ низ мавриди муҳокима қарор гирифтаанд. Аз ҳамин 

лиҳоз, муайян намудани шароитҳои таърихие, ки ба рушд ва такомули афкори педагогии 

асри XVII таъсир расонидаанд, яке аз вазифаҳои муҳим ва умда ба ҳисоб меравад.  

Бояд зикр намуд, ки дар асри XVII Мовароуннаҳр ва Хуросон аз ҷиҳати ҳудуд 

қисмати зиёди Шарқро ташкил карда, дар пешрафт ва рушду нумӯи ҳаёти иқтисодӣ, 

сиёсӣ ва фарҳангии ин минтақа нақши бузургеро мебозиданд. Бинобар ин, баррасии 

ҳолати ташаккул ва рушди афкори педагогии ин замон аҳамияти хеле калони илмӣ, 

маданӣ ва фарҳангиро доро мебошад.  
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Раванди ташаккул ва рушди афкори педагогии ин замон аз якчанд хусусияти хос 

иборат буд, ки онҳоро бояд ба эътибор гирифт. Яке аз хусусиятҳои давраи мазкур дар он 

аён мегардад, ки омилҳои асосии рушди афкори (идеяҳои) педагогӣ дини ислом ба ҳисоб 

мерафт. Чи тавре маълум аст, дар ин давра дин ҳамчун воситаи (яроқи) асосии идеологии 

табақаи ҳукумрони ҷомеаи ҳамонвақта дониста мешуд ва ахлоқи дини ислом дар ҷомеа 

ҳамчун ахлоқи асосӣ ба ҳисоб мерафт.  

Хусусияти дигари ташаккул ва рушди афкори педагогии замон ба он вобастагӣ 

дошт, ки шаҳрҳо на фақат маркази ҳунармандӣ, тиҷорат ва савдо, балки дар баробари ин, 

маркази илму маърифат ва фарҳангу маданият ҳам ба ҳисоб мерафтанд. Дар шаҳрҳо 

мактабу мадрасаҳо, китобхонаҳо, масҷидҳо ва дигар иншооти фарҳангию маданӣ таъсис 

ёфта, шоирон, нависандагон, олимон, санъаткорон ва дигарон ҷамъ меомаданд.  

Дигар хусусияти ташаккул ва рушди афкори педагогии асри XVII дар он муайян 

мегардад, ки аз тарафи олимон, шоирон, нависандагон ва намояндагони илму фарҳанги 

замон давом додани анъанаҳои педагогии ниёгони хеш, ба вижа ғояҳои инсондӯстӣ ва 

башардӯстӣ, ба ҳисоб мерафт.  

Сарчашмаҳои илмию таърихии асри XVII аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар давоми 

қарни мазкур сарзамини Мовароуннаҳр қариб, ки оромию осудагиро ба пуррагӣ 

надидааст. Дар ин давра, баъд аз ҳукумронии сулолаи Шайбониён ҳукуматро 

Аштархониён ба дасти худ гирифтанд. Ҷонибек-Султон, ки асосгузори ин сулола ба 

ҳисоб меравад, дар Аштархон давлати хонӣ ташкил менамояд.  

Писарони ӯ – Султон Боқимуҳаммад (1595-1605), Валимуҳаммад (1605-1617) дар 

Мовароуннаҳр сулҳу оромиро таъмин карда, низоъҳои дохилӣ ва хориҷиро бартараф 

карда натавонистанд. Дар байни шоҳони ин сулола танҳо ба Имомқулихон (1611-1642) 

писари Динмуҳаммад муяссар гашт, ки дар мамлакат нисбатан оромиро то як дараҷа 

таъмин намуда, пеши роҳи парокандашавии давлати аштархониҳоро гирад. Пас аз 

Имомқулихон бародари ӯ – Нодирмуҳаммад (1642-1645) ба тахт нишаста, вазъияти 

сиёсию иқтисодии мамлакат ба пуррагӣ тағйир ёфт.  

Дар давоми тохтутозҳои пай дар пай иқтисодиёти давлат хароб шуда, халқро ба 

нодорию қашшоқӣ оварда расонид. Зиддиятҳои шадиде, ки байни писарони 

Нодирмуҳаммад – Абдулазизхон (1645-1680) ва Субҳонқулихон вуҷуд доштанд, ба боз 

ҳам бадтар шудани сатҳи зиндагии халқ мусоидат намуд. Дар ин бора академик Б.Ғ. 

Ғафуров дар китоби «Тоҷикон» чунин қайд кардааст: «Дар аҳди салтанати 

Субҳонқулихон (1680-1702) вазъияти душвори мавҷуда на фақат аз байн нарафт, балки 

дар бисёр соҳаҳо бадтар гардид. Тохту този хевагиҳо ҳамоно давом мекард. Онҳо ҳатто 

Самарқандро забт карданд ва аъёну ашрофи шаҳр хони Хеваро ба расмият шинохтанд, 

ки ба ивази он Субҳонқулихон бо ғаромати зиёде аҳолии Самарқандро хонахароб намуд» 

[1, с. 62]. 

Дар давоми ҳукмронии сулолаи Аштархониён шаҳрҳои Балх ва Бухоро ҳамчун 

марказҳои илмӣ-адабӣ эътироф гашта, аз гӯшаю канорҳои гуногуни Хуросону 

Мовароуннаҳр олимон, шоирон ва дигар шахсони бомаърифату бофарҳанг дар ин 

шаҳрҳо ҷамъ меомаданд. Дар баробари адабиёт ва санъат дигар илмҳо, ба вижа илми 

таълиму тарбия (педагогика) рӯ ба тараққӣ ниҳода буданд. Чи тавре манбаъҳои илмӣ-

таърихӣ шаҳодат медиҳанд, дар қарни XVII дар баробари илми расмии динии ҳамон 

давр, чи тавре, ки Сайфиев Н. дар китобаш «Таърихи адабиёти тоҷик» (асрҳои XVI-XIХ 

ва ибтидои асри ХХ) қайд намудааст: «Аз ахбори Малеҳо бармеояд, ки дар нимаи дуюми 

асри XVII илму фанни тоҷик анъанаҳои пешинаи худро давом дода, равнақу ривоҷ 

ёфтааст. Дар ин давра ғайр аз илмҳои расмии ухравӣ, боз илмҳои дунявӣ, амсоли ҳайъат, 

ҳандаса, ҷабр, кимиё ва ғайра омӯхта мешуданд. Олимони ин давр аҳли илму адаб буда, 

бо шеъру шоирӣ ва нависандагӣ низ каму беш шуғл доштаанд. Олимони машҳуртарини 

нимаи дувуми асри XVII Мулло Турсуни Фароизи Самарқандӣ, Қозӣ Лутфуллоҳи 

Шокири Бухороӣ, Миршарифи Мунсифи Самарқандӣ, Муҳаммадшарифи Шаҳрисабзӣ 

ва амсоли инҳо мебошанд, ки ҳар кадом дар ин ё он соҳаи илм саҳмгузор мебошанд. 
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Чунончи, Мулло Турсун дар соҳаи илмҳои ҳисоб, ситорашиносӣ, кимиё ва ғайра дасти 

тавоно доштааст. Лутфуллоҳи Шокир донандаи хуби илмҳои фиқҳу ҳадис, калому 

тафсир, ҳикмату ҳайат, мантиқ ва сарфу наҳв ба шумор мерафтааст» [2, с. 127].  

Яке аз сарчашмаҳои таърихие, ки дар асри XVII ба вуҷуд омада, дар бораи аҳли 

илму адаби ин қарн маълумоти дақиқу муфассалро дар бар мегирифт, тазкираи Малеҳои 

Самарқандӣ «Музокир-ул-асҳоб» буд. Саволе ба миён меояд, ки барои чӣ диққати моро 

маҳз тазкираи Малеҳои Самарқандӣ ба худ ҷалб кард? Аввал ин ки аз мероси Малеҳои 

Самарқандӣ танҳо ҳамин тазкираи ӯ «Музокир-ул-асҳоб» то ба замони мо омада 

расидаасту халос. Дувум, Малеҳои Самарқандӣ дар тазкираи мазкур бо 202 шоир шахсан 

суҳбат карда, маводи заруриро дар бораи онҳо аз худашон гирифтааст. Савум, аз 

тазкираи Малеҳои Самарқандӣ маълум мегардад, ки ӯ дар китоби худ иловатан ахбори 

муҳимми таърихиро баррасӣ кардааст. Ахбори таърихии баррасинамудаи Малеҳои 

Самарқандӣ бештар давраи ҳукумронии сулолаи Аштархониёнро дар бар мегирад.  

Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум мегардад, ки дар нимаи дуюми асри XVII дар 

Бухоро ду доираи адабӣ фаъолият доштааст. Якум, доираи адабии дарбор. Доираи 

адабии дарбор ҳарчанд, ки дар замони ҳукмронии Абдулазизхон каму беш ривоҷ ёфта 

буд, аммо аз ҷиҳати мақом ва мазмуну мундариҷаи ғоявӣ дар сатҳи на он қадар баланд 

меистод. Дувум, доираи адабии берун аз дарбор, ки аз ҷиҳати ғоявӣ ва мазмуну 

мундариҷа аз доираи адабии дарбор хеле фарқ мекард. Асосан, симои адабиёти даврро 

адабиёти берун аз дарбор муайян мекард. 

Дар ҳамин давра, яъне дар нимаи дуюми асри XVII, дар баробари адабиёти 

дарборӣ, адабиёти диниву тасаввуфӣ низ ҷараён дошт. Ин ду адабиёт бо моҳияти худ аз 

якдигар кам фарқ мекарданд. Ба ин ду гурӯҳи адабиёт аслан зоҳидон мансуб буданд, ки 

онҳо дар ҳаёти адабӣ он қадар фаъол набуданд, чунки ба шеъру шоирӣ ба таври доимӣ 

машғул намешуданд.  

Бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, ки дар нимаи дуюми қарни XVII ва ибтидои 

қарни XVIII дар адабиёт равияи пешсафро адабиёти доираҳои шаҳр, ки берун аз дарбор 

рушд дошт, ташкил менамуд. Хусусияти муҳимми адабиёти берун аз шаҳр дар он ифода 

меёфт, ки доираи мазкур табақаҳои гуногуни ҷамъиятиро дар бар мегирифт.  

Дар доираи ин адабиёт, пеш аз ҳама, як қисми арбобони илму дин - қозӣ, муфтӣ, 

судур, олим, мударрис низ ҳамроҳ буданд. Ба ин гурӯҳ шоирон Мулло Турсуни Фароизӣ, 

Ҳоҷӣ Яҳёи Иштихонӣ, Миршариф Мунсифи Самарқандӣ, Малеҳои Самарқандӣ дохил 

мешуданд.  

Тазаккур бояд дод, ки дар ин давра гурӯҳи дигари доираҳои адабиёти шаҳрро 

толибилмон ташкил мекарданд. Ин гурӯҳи толибилмони мадрасаҳоро аз илмҳои расмии 

динӣ дида, санъати сухан - шеъру шоирӣ бештар ба худ ҷалб менамуд. Инҳо, шоироне 

ба монанди Нишон, Муҳаммадамини Сарфарози Самарқандӣ ва дигарон буданд.  

Гурӯҳи дигари доираи адабии берун аз дарборро бештар аҳли касбу ҳунар ташкил 

мекарданд, ки нисбат ба гурӯҳҳои мавҷудбуда шумораашон зиёдтар ва мақому 

манзалаташон болотар буд.  

Бартарии адибони гурӯҳи мазкур дар он ифода меёфт, ки онҳо дар ҳаёти адабии 

шаҳр фаъолона иштирок карда, барои рушду нумӯи адабиёт нақши хеле калон доштанд. 

Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ, дар ин давра, аз аҳли касбу ҳунар зиёда аз 20 нафар 

шоирони шинохта сабзида, ба камол расидаанд. Шоироне, ки аз ин табақа ба саҳнаи 

шеъру шоирӣ баромаданд, на танҳо бо эҳтирому эҳтимоли худ, балки бо қимат, моҳият 

ва мазмуну мундариҷаи асарҳои хеш низ дар адабиёти доираҳои шаҳр мақому манзалати 

баланд дошта, яке аз қувваҳои пешбарандаву пешсафро ташкил мекарданд. Аз ин 

шоирони ҳунарманд метавон Сайидои Насафӣ, Сарфароз, Фитрат, Мулҳам, Шавкати 

Бухороӣ ва дигаронро номбар намуд, ки онҳо аз адибони машҳури давр ба ҳисоб 

мерафтанд.  

Ба мақому манзалат ва нуфузи худ нигоҳ накарда, онҳо аз рӯи касбу ҳунарашон 

зиндагии хешро пеш мебурданд. Масалан, Сайидои Насафӣ ба касби бофандагӣ, Мулҳам 
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ба касби хиргаҳтарошӣ, Шавкат - саррофӣ, Фитрат - зардӯзӣ, Малеҳои Самарқандӣ - 

оҳангарӣ, Манзури Самарқандӣ - мӯзадузӣ ва ба ин монанд машғул буданд.  

Вазъи иқтисодии ҳамон давра гурӯҳи дигари шоиронро маҷбур месохт, ки барои 

пеш бурдани рӯзгори худ ба касби хаттотӣ ва қиссахонӣ, чашмбандиву ҷодугарӣ машғул 

шаванд.  

Қобили зикр аст, ки нисбати шоирони дарборӣ, шоирони доираҳои шаҳр донанда 

ва соҳиби маҳорату малакаи бисёр анвоҳои илму дониш ва касбу ҳунар буданд. Масалан, 

Мазҳари Бухороӣ, Неъмати Самарқандӣ, Авазбеки Мансур ва дигарон соҳиби касбу 

ҳунарҳои гуногун буда, бо илму дониш, ақлу заковат ва фаъолияти гуногунсоҳаи худ аз 

шоирони дарборӣ дида хеле боло меистоданд. 

Як нуктаи дигареро таъкид кардан месазад, ки дар шароити хеле вазнини 

иқтисодиву иҷтимоии нимаи дуюми асри XVII зулму золимӣ, куштору хунрезиҳо авҷ 

гирифта, аҳволи мардуми одӣ бениҳоят тоқатфарсо шуда буд. Дар ин росто, дар байни 

мардум ғояҳои таркидунёӣ, дунёбезорӣ ва дарвешиву қаландарӣ рӯз то рӯз нуфуз пайдо 

карда буд. Аз ин рӯ, дар байни шоирони доираи адабии шаҳр низ гурӯҳи қаландарону 

дарвешон ба миён омада буд. Дар ин гурӯҳ шоирон, ба монанди Машраби Намангонӣ, 

Болтуи Анҷом, Мустоиди Бухороӣ ва ғайра дохил мешуданд. Ин гурӯҳи шоирон аз дунё 

ва аҳли ҷомеа ба пуррагӣ алоқаро канда, ба тарзи гадоёна ҳаёт ба сар бурда, озодиву 

бетааллуқиро мақсади асосии зиндагии хеш қарор дода буданд.  

Тезутунд гаштани вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа, беқадру қимат 

шудани сухан, аҳли илму адаб сабабгори он гардид, ки дар осори адибони нимаи дувуми 

асри XVII, ба вижа дар ашъори адибони берун аз дарбор, ақидаҳои шикоятӣ хеле авҷ 

гирифт.  

Бинобар сабаби дар муҳити адабӣ бештар иштирок намудани табақаҳои гуногуни 

поёнии ҷомеа дар адабиёт мубориза бар зидди табақаҳои давлатдорон рӯз то рӯз тезу 

тунд мешавад. Дар ашъори чунин гурӯҳи шоирон хислатҳои ғайриахлоқии инсонӣ, ба 

монанди золимӣ, молу чизпарастӣ, бемурувватӣ, ҷоҳилӣ, ҳунарношиносӣ, разилӣ ва 

ғайраҳо зери тозиёнаи танқид гирифта мешуданд.  

Чи тавре аз осори адибони асри XVII бармеояд тезу тунд шудани танқиди синфи 

ҳукумрон аз ҷониби адибони берун аз дарбор ва ҳатто баъзе адибони дарбор ба он оварда 

мерасонад, ки онҳо дар асарҳои худ манфиатҳои оммаи меҳнаткашро ҳимоя кардаанд. 

Ҳатто як гурӯҳи шоирон то андозае нисбати мансабдорон нафрат доштанд, ки 

намояндагони ин табақаро ба риштаи ҳаҷв кашидаанд. Чунин муносибатро нисбати 

мансабдорони давр мо метавонем дар эҷодиёти Муфиди Балхӣ, Рабеъи Андаробӣ, 

Муҳаммадсамеъи Нусрат равшантар мушоҳида намоем.   

Бояд ҳамин андешаро зикр намуд, ки адибони асри XVII дар осори хеш анъанаҳои 

ниёгони худро давом медоданд, яъне ҳамон шаклҳои адабиёти гузаштагони худро, ба 

монанди ғазал, қасида, маснавӣ, соқинома, рӯбоӣ, қитъа, мухаммас рушд ва идома 

додаанд. Дар адабиёти асри ХVII адибон фикру андешаҳои худро бештар дар шакли 

ғазал, маснавӣ, мухаммас, соқинома ва «шаҳрошӯб» ифода мекарданд.  

Аз он чи ки дар боло ишора рафт, метавонем ба хулосае биоем, ки дар ташаккул ва 

рушди афкори педагогии халқи тоҷик ва рушду нумӯи ҷаҳонбинӣ, тарбияи ахлоқӣ, 

баланд бардоштани маърифатнокӣ ва фарҳанги сиёсии асри XVII халқи тоҷик нақши 

вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва адабию фарҳангӣ бениҳоят калон мебошад.  

Дар давоми қарни XVII як қатор асарҳои дорои хусусияти хоси ахлоқӣ низ ба вуҷуд 

омаданд. Масалан, Лутфуллои Шокир асари панду ахлоқии нависандаи маъруфи асри 

XV халқи форсу тоҷик Ҷалолиддини Давонӣ «Ахлоқи Ҷалолӣ»-ро ба назм баргардонд. 

Самеи Содот «Чаҳор фасл» ном асарашро дар асоси намунаи «Туҳфат-ул-ироқайн»-и 

Хоқонӣ эҷод кард. Ин ду асар хислатҳои ахлоқи ҳамидаи инсониро дар бар гирифта, дар 

бораи роҳҳо ва тарзу усули тарбияи инсони комил маълумоти муфассал медиҳанд.  

Тазаккур бояд дод, ки афкори педагогии адибони асри XVII форсу тоҷик дар 

заминаи хушку холӣ ва ба таври сунъӣ пайдо шуда, рушд наёфтаанд. Чи тавре аз 
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ишораҳои дар боло рафта ба мо маълум гашт, ба ташаккул ва рушду нумӯъ ёфтани 

афкори педагогии ин мутафаккирони бузург вазъияти иқтисодӣ, сиёсӣ, илмию 

фарҳангии давр таъсир расонида бошанд ҳам, бояд таъкид намуд, ки боз манбаъҳои 

муайяне низ буданд, ки ба рушди ақидаҳои педагогии онҳо таъсири бевоситаи худро 

расонидаанд.  

Манбаи якум. Сарчашмаҳои илмию таърихӣ ва осори адабию педагогии адибони 

асри XVII, ки то замони мо омада расидаанд, аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки манбаи асосии 

ташаккул ва рушду такомули ақидаҳои педагогии онҳо, пеш аз ҳама, педагогикаи халқӣ 

(этнопедагогика) мебошад.  

Эҷодиёти даҳанакии халқ, ба монанди зарбулмасалу мақол, чистону афсона, 

ривояту қисса, латифа, ҳикоя, достон ва тамсилҳои халқӣ, ки намунаҳои беҳтарини 

педагогикаи халқ ба ҳисоб мераванд, дар давоми қарнҳо на фақат вазифаҳои таълиму 

тарбиявии худро иҷро кардаанд, балки бо ин арзишҳои хоси худ диққати мутафаккирони 

гузашта ва муосири тоҷикро ҷалб карда меоянд. Бо мақсади он ки шоирон ва 

нависандагони тоҷик ба хонандагони хеш ҳарчӣ бештар таъсири таълиму тарбиявӣ 

расонанд, асарҳои офаридаашон таъсирбахш, хоно ва шавқовар бошанд, онҳо дар 

эҷодиёти худ аз фолклор ҳамчун воситаи асосии таълиму тарбия истифода мекарданд. 

Онҳо ба ин васила на танҳо аз халқ омӯхта, ба ҳаёти ӯ наздик мешуданд, балки ба оммаи 

васеи заҳматкаш таъсири тарбиявӣ мерасониданд, хусусият, характер ва хислатҳои 

ахлоқии онҳоро рушд дода, ҳатто тағйир медоданд. Нуктаи дигареро ҳам бояд зикр 

намуд, ки ин мутафаккирони бузург асарҳои хешро барои халқ эҷод мекарданд ва бо 

ҳамин дар хизмати халқ будани худро исбот менамуданд.  

Бояд тазаккур дод, ки яке аз шоирони бузурги тоҷик, ки дар асри XVII ба сар 

бурдаасту эҷод кардааст, Миробид Сайидои Насафӣ мебошад. Дар эҷодиёти Сайидои 

Насафӣ ва дигар шоирони қарни мазкур хусусиятҳои педагогикаи халқӣ бисёр аъло 

мушоҳида мешавад. Масалан, дар яке аз асарҳои бузурги ӯ, ки бо унвони «Шаҳрошӯб» 

машҳур аст зарбулмасалу мақолҳо ва таъбирҳои халқӣ хеле васеъ ва моҳирона истифода 

карда шудааст. Бинобар он ки шоир дар асари мазкур хусусиятҳои педагогикаи халқиро 

истифода намудааст, дар навбати худ ин рисола ҳамчун як асари панду ахлоқие ба ҳисоб 

меравад, ки ба василаи намунаҳои педагогикаи халқӣ дар насли наврас шавқу ҳавас ба 

касбу ҳунарҳои гуногунро бедор карда, дар вуҷуди онҳо дилбастагӣ ва меҳру муҳаббатро 

ташаккул ва рушд медиҳад.  

Омӯзиш ва таҳлили осори Сайидои Насафӣ ба вижа «Шаҳрошӯб»-и ӯ моро водор 

месозад ба чунин хулоса биоем, ки истифодаи хусусиятҳои педагогикаи халқӣ аз тарафи 

шоир, пеш аз ҳама, ҳолатҳои рӯҳӣ, меҳнатдӯстӣ, кайфият ва завқи эстетикии шахсии 

ҳунармандонро баланд бардошта, фаъолияти меҳнатии соҳибкорону соҳибкасбонро 

сермаҳсул мегардонад.  

Сайидои Насафӣ дар эҷодиёташ аз зарбулмасалу мақол ва таъбирҳои халқии 

«Аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ», «Аз борон гурехта, ба новадон афтодан», 

«Як дар баста, сад дари дигар кушода», «Дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи 

пайғамбарист», «Сухани хона ба бозор намеояд рост» ва амсоли инҳоро бо мақсади 

тарбияи насли ҷавон хеле пурсамар ва моҳирона истифода намудааст.  

Ба мақсади тасдиқи андешаҳои дар боло зикргашта, метавонем аз ашъори Сайидои 

Насафӣ чанд намунаеро мавриди баррасӣ қарор диҳем:  
 

Пои худ дониста неҳ дар бамзи мо, эй муҳтасиб,  

Гардиши гирдоб бошад гардиши паймонаҳо [3, с. 23]. 
 

Ба девори қафас то рахнаҳо дидам, яқинам шуд,  

Ки як дар баста гардад, сад дари дигар шавад пайдо [3, с. 54].  
 

Дар оғози ҷавонӣ тавба иқболи дигар дорад,  

Насими файз дар бӯстон ба вақти бомдод ояд [3, с. 211]. 
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Аз он чи ки дар боло ишора гашт, метавонем ба чунин хулоса биёем, ки 

педагогикаи халқӣ дар эҷодиёти адибони асри XVII халқи форсу тоҷик хеле пурсамар 

истифода шуда, аз диди педагогӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додани онҳо дар 

таърихи педагогика қимати калони илмӣ ва аҳамияти тарбиявиро касб кардааст.  

Манбаъи дувум пайдоиш ва рушди ақидаҳои педагогии адибони давраҳои гуногуни 

муҳимми таърихӣ ба ҳисоб меравад.  

Афкори педагогии мутафаккирони асри XVII ва аввали асри XVIII форсу тоҷик 

Нахлии Бухороӣ, Мирзо Соиби Исфаҳонӣ, Сайидои Насафӣ, Фитрати Зардӯзи 

Самарқандӣ, Мулҳами Бухороӣ ва дигарон, пеш аз ҳама, дар асоси асарҳои адабӣ-

педагогии Абӯабдулоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Фариддадини 

Аттор, Унсурулмаолии Кайковус, Насриддини Тӯсӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, 

Абдураҳмони Ҷомӣ ва амсоли ин бузургон ташаккул ва рушд ёфтаанд. 

Аз омӯзиш, таҳлил ва шиносоӣ бо осори адибони бузурги асри XVII маълум 

мегардад, ки онҳо дар ҳалли бисёр масъалаҳои педагогӣ ба гузаштагони хеш пайравӣ 

намуда, дар ҳамин замина фикру андешаҳои педагогии худро баррасӣ кардаанд.  

Мутафаккирони асрҳои Х-XV халқи форсу тоҷик, аз ҷумла Абулқосими Фирдавсӣ, 

Насриддини Тӯсӣ, Ибни Сино, Носири Хусрав, Унсурулмаолии Кайковус, Фариддадини 

Аттор, Саъдии Шерозӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ дар асарҳои 

безаволи худ, ба монанди «Шоҳнома», «Пирӯзнома», «Рӯшноинома», «Саодатнома», 

«Ахлоқи Мӯҳсинӣ», «Панднома», «Қобуснома», «Бӯстон», «Гулистон», «Ахлоқи 

Носирӣ», «Анвори Суҳайлӣ», «Баҳористон» ба хислатҳои ахлоқи неки инсонӣ диққати 

махсус дода, роҳ, тарзу усул ва воситаҳои ташаккул ва рушду такомули онро баррасӣ 

кардаанд, ки дар тарбияи инсони комил нақши хеле калон мебозанд.  

Агар мо аз ин мавқеъ назар кунем, маълум мегардад, ки дар асоси чунин заминаи 

пешқадам баррасӣ намудани масъалаҳои зарурии таълиму тарбияи наслҳои ҷавон 

аҳамияти бениҳоят бузург дорад. Аз дигар тараф, чунин ранг гирифтани ҳалли масъалаи 

мазкур, то кадом андоза хизмати дар таърихи афкори педагогии халқи тоҷик расонидаи 

ин ва ё он мутафаккирро низ муайян мекунад. Хизматҳои адибони асри XVII на танҳо 

дар он аён мегардад, ки эшон ақидаҳои педагогии ниёгони бузурги хешро рушд ва 

такомул додаанд, балки боз дар он зоҳир мегардад, ки афкори педагогии ин адибонро бо 

мутафаккирони гузаштаи худ пайваст карда, ба ин восита ба ташаккул ва рушди афкори 

педагогии халқ таъсири калон расонидаанд.  

Бояд зикр намуд, ки адибони асри XVII ва аввали асри XVIII Нахлии Бухороӣ, 

Соиби Исфаҳонӣ, Сайидои Насафӣ, Зардӯзи Самарқандӣ, Мулҳами Бухороӣ ва дигарон 

асарҳои худро дар асоси мероси адабию педагогии мутафаккирони гузашта эҷод намуда, 

дар он ақидаҳои педагогиашонро ташвиқу тарғиб кардаанд. Аз ҷумла, агар Сайидои 

Насафиро гирем, чунончи сухан дар бораи афкори ӯ меравад, афкори педагогии ниёгони 

худро дар фаъолияти хеш мавриди баррасӣ қарор додааст.  

Як нуктаи муҳимми дигарро таъкид бояд созем, ки ҳар як андешаи нави панду 

ахлоқӣ ва ё таълиму тарбиявӣ дар ин ё он асари адиби машҳур дарҷ ёфта, бо фикрҳои 

пешқадами педагогии шоирону нависандагони баъди худ алоқаи ногусастанӣ дорад ва 

ин алоқамандкунӣ як навъ инъикоскунанда ва ҷамъбасткунандаю давомдиҳандаи 

фикрҳои гузаштагон мебошад. Ба қатори чунин асарҳо асари маълуму машҳури 

«Ҳайвонотнома»-и Сайидои Насафиро дохил кардан мумкин аст. Бесабаб нест, ки 

Сайидои Насафӣ, ба монанди адибони дигари асри XVII, дар асарҳояш Фирдавсӣ, 

Насриддини Тусӣ, Саъдии Шерозӣ, Хусрави Деҳлавӣ, Воизи Кошифӣ, Абдураҳмони 

Ҷомӣ ва дигар гузаштагони худро ба некӣ ёд карда, мардумро ба омӯзиш ва азбар 

кардани эҷодиёти онҳо ҳидоят менамояд. Аз ин лиҳоз, ба асарҳои ин мутафаккирони 

бузург такя карда, дар он асос ақидаи нави педагогии ҷавобгӯ ба талаботи замона изҳор 

намудааст ва ба ин восита ба раванди таълиму тарбияи насли наврас таъсир расонида, 

онҳоро дар рӯҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ парвариш менамояд.  
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Сайидои Насафӣ ҳам, ба монанди адибони ҳамасри худ, ба мероси адабию 

педагогии Убайди Зоконӣ, Робияи Балхӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Хусрави 

Деҳлавӣ ва дигар намояндагони адабиёти классикии форсу тоҷик такя намуда, дар ҳамин 

замина аз худ оид ба масъалаҳои таълиму тарбияи насли наврас як низоми томи 

педагогиро боқӣ мондааст. Ӯ аз мутафаккирони бузурги пешиниёни худ, пеш аз ҳама, 

ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ ва ҳақиқатбаёнӣ, ростиву росткориро ба худ гирифта, онро 

давом медиҳад ва дар ҳамин асос изҳори ақида менамояд, ки инсон бояд дар ҳаёти 

ҳаррӯзааш ҳақиқатпарастию ҳақиқатҷӯиро пешаи худ созад. Шоира Робияи Балхӣ, зикр 

кардааст Сайидои Насафӣ, дар натиҷаи ҳақиқатпарастӣ ва ҳақҷӯияш номи худашро дар 

саҳифаи таърихи адабиёти тоҷик баланд бардошта, ашъори хешро ба ҳамин мавзӯъ 

алоқаманд кардааст. Дар ин хусус, шоир мегӯяд, ки ман ҳам дар ҳаёт ба Робияи Балхӣ 

пайравӣ намуда, ҳамин роҳро интихоб кардаам. Маҳз аз ҳамин лиҳоз, ӯ ба наслҳои 

баъдии худ таъкид месозад, ки онҳо низ ҳамин роҳро интихоб намоянд:  
 

Дар роҳи ҳақ чу Робия худро нигоҳ дор,  

Гар Каъба пеши пои ту ояд, зи ҷо марав [3, с. 450].  
 

Таъкид бояд кард, ки Сайидои Насафӣ дар эҷодиёти хеш ба ҳайси давомдиҳандаи 

ғояҳои пешқадами педагогии Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, 

Абдураҳмони Ҷомӣ, Соиби Табрезӣ, Абдураҳмони Мушфиқӣ ва дигарон, ки ҳамчун 

намояндагони барҷастаи афкори педагогии халқи тоҷик ба ҳисоб мераванд, баромад 

менамояд. Шоири бузург дар ашъораш ҷонибдори таълимоти ахлоқии ин 

мутафаккирони бузург буда, ҳамчун давомдиҳандаи анъанаҳои неки таълиму тарбияи 

насли наврас ба саҳнаи адабиёт баромада, ба ақидаҳои ниёгони бузурги хеш такя карда, 

таъкид мекунад, ки дар насли ҷавон қобилияти фикрӣ, ҳисси инсонпарварӣ, ватандӯстӣ, 

меҳнатдӯстӣ, ҳақиқатпарастӣ, ҳурмату эҳтироми калонсолон ва дигар хислатҳои ахлоқи 

неки инсонӣ ташаккул ва рушд дода шавад.  

Як нуктаи дигареро бояд зикр кард, ки Сайидои Насафӣ на фақат ба моҳият, мазмун 

ва мундариҷаи ақидаҳои педагогии адибони тоҷик сарфаҳм меравад, балки ба фикру 

андешаҳои онҳо ақидаҳои нави педагогӣ замъ карда, онҳоро бо як маҳорат ва санъати 

баланд ба талаботи замони худ мувофиқ мегардонад. Ин нукта, хусусан дар мухаммасҳои 

иншокардаи ӯ хеле баръало мушоҳида мешаванд. Барои мисол як қисмати мухаммаси ба 

ғазали Соиб бастаашро мегирем:  
 

 То кай, эй дил, дар ҳавои атласу дебо шавӣ?  

 Аз тааллуқ даст агар шӯӣ, яди байзо шавӣ,  

 Ҳамдами хуршед мехоҳӣ, ки чун Исо, шавӣ,  

 «Пушти по зан бар ду олам, то фалакпаймо шавӣ,  

 Аз сари дунёи дун бархез, то раъно шавӣ».  
 

 Олами об аст дунёву туӣ дунёпараст,  

 Вақти он омад, кунӣ дар киштии ваҳдат нишаст,  

 Сар мапеч аз саъи худ, чун мавҷ, агар ёбӣ шикаст.  

 «Ғӯта зан дар баҳри ҳастӣ, то гуҳар орӣ ба даст.  

 В-арна бо дасти тиҳӣ, чун каф, аз ин дарё шавӣ» [3, с. 638].  
 

Мусаллам аст, ки дар мухаммаси мазкур, пеш аз ҳама, шоир ақидаҳои сиёсӣ, 

иҷтимоӣ ва фалсафии хешро баррасӣ кардааст. Аммо агар каме васеътар ва чуқуртар ин 

мисраъҳоро мавриди таҳлил қарор диҳем, ба хубӣ дарк менамоем, ки онҳо масъалаи дар 

ҷавонон тарбия намудани ташаббускорӣ, худфаъолиятӣ ва ба моҳияти зиндагӣ дуруст 

сарфаҳм рафтану мубориза бурда тавонистан ва ба ин васила баъд аз худ чизеро барои 

мардум нишона монданро таъкид намудаанд.  

Омӯзиш ва таҳлили осори Сайидои Насафӣ моро ба чунин хулоса водор месозад, 

ки дар зиндагӣ ягон чиз ба осонӣ ба даст намеояд. Барои он ки дар зиндагӣ ба чизе 

муваффақ шавем лозим меояд, ки меҳнат ва заҳмати зиёдеро паси сар намоем ва корҳои 
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хеле муҳимму муракабро ба анҷом расонем. Дар шароити муосир ҳам, мо мебинем, ки 

дар тарбияи шогирдони худ кам диққат медиҳем ва дар ташаккули эҷодкорӣ, 

ташаббускорӣ, масъулиятшиносӣ, мустақилияти онҳо кам таваҷҷуҳ зоҳир менамоем, аз 

ин рӯ, на ҳамаи онҳо ба ҳаёти мустақилона тайёр мебошанд, ба душвориҳои зиндагӣ на 

ҳамаи онҳо тоб оварда метавонанд.  

Ақидаҳои педагогие, ки Сайидои Насафӣ дар асари машҳури худ «Ҳайвонотнома» 

дар бораи тарбияи насли наврас изҳор кардааст масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ, ахлоқӣ, 

фалсафӣ ва фарҳангии замони ӯро дар бар гирифтааст. Сайидои Насафӣ оид ба 

масъалаҳои дар ҷавонон ва наврасон ба вуҷуд овардани эътиқод ба неруи халқ, расидан 

ба қадри меҳнат ва заҳмати вай, даст кашидан аз зулму истибдоди ӯ, ғамхорӣ намудан ба 

вай, ҳамчунин зарурати барои ҳаёти инсон гирифтани хусусиятҳои фардии табақаҳои 

ҷамъиятӣ, нисбат ба табиати зинда тарбия намудани шафқат ва меҳру муҳаббат, дониста 

гирифтани хислатҳои бади ахлоқии табақаи ҳукуматдорону давлатмандон ва амсоли 

онҳо дар асоси эҷодиёти Убайди Зоконӣ «Мантиқ-ут-тайр» ва «Мушу гурба» изҳори 

андеша кардааст. Аммо ҳамаи ин масъалаҳои мазкур аз тарафи Сайидои Насафӣ ҳамчун 

тарғибкунандаи ғояҳои олии манфиатҳои халқи меҳнаткаш ҷиддитару васеътар баррасӣ 

карда мешавад.  

Дар эҷодиёти худ ба шоирони дигар такя кардани Сайидои Насафӣ боз дар он хеле 

равшан аён мегардад, ки ӯ ба ғазалҳои шоирони дигар мухаммас навиштааст. Барои ин 

ба ӯ лозим омадааст, ки эҷодиёти онҳоро таҳлил карда, фикру андешаҳои онҳоро муайян 

намояд ва дар асоси ҳамаи ин ақидаҳои педагогии хешро баррасӣ намояд. Дар ин росто, 

ба ӯ лозим меомад, ки на танҳо фикру андешаҳои худро пешниҳод кунад, балки дар 

заминаи фикру ақидаҳои шоирони дигар фикрҳои нави худро иншо намояд.  

Барои мисол, мо метавонем дар ин ҷо порчаи мухаммасе, ки шоир бар ғазали шоир 

Рофеъ бастааст, пешкаш намоем:  
 

Рӯзиам меҳнату манзилгаҳи ман дарду ғам аст,  

Меҳрубонӣ талабидан зи ҳарифон ситам аст,  

Ин сухан вирди мани сӯхта, ҳар субҳдам аст, 

«Умр агар хуш гузарад, зиндагии Хизр кам аст,  

В-арна нохуш гузарад, ними нафас бисёр аст»      [3, с. 531].  
 

Аз ишораҳои дар боло зикршуда чунин бармеояд, ки афкори педагогии халқи 

тоҷик аз қадимулайём то ба имрӯз байни якдигар алоқамандии хеле зич дошта, дар 

ташаккул ва рушду нумӯи ҷаҳонбинӣ, илм, фарҳанг, маърифат, фалсафа, ахлоқ ва 

маданияти ӯ нақши бағоят калон бозидааст.  

Аз он чи ки дар боло ишора рафт, мо метавонем ба чунин хулоса биоем:  

 ҳолати ташаккул ва рушди афкори педагогии асри XVII аҳамияти хеле калони 

илмӣ, маданӣ, таърихӣ ва фарҳангиро соҳиб аст;  

 раванди ташаккул ва рушди афкори педагогии асри XVII дорои хусусиятҳои хоси 

илмӣ, адабӣ, фалсафӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки онро бояд ба риштаи омӯзиш 

ва таҳлил кашид;  

 анъанаҳои педагогии ниёгони бузурги халқи тоҷик аз тарафи адибон ва олимони 

асри XVII давом дода шуданд;  

 дар нимаи дуюми асри XVII дар натиҷаи вазнин шудани вазъияти иқтисодӣ, сиёсӣ 

ва иҷтимоӣ вазъи зиндагии мардум хеле хароб мегардад;  

 дар давоми асри XVII як қатор асарҳои адибоне ба монанди Лутфуллои Шокир, 

Самеи Садот, Сайидои Насафӣ ва дигарон ба вуҷуд омаданд, ки аҳамият ва хусусияти 

хоси ахлоқиро доро буданд;  

 афкори педагогии адибони асри XVII форсу тоҷик вобаста ба вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ 

ва иҷтимоии замон дар асоси манбаъҳои муайяне ба вуҷуд омадаанд;  

 адибони бузурги асри XVII форсу тоҷик андешаҳои педагогии хешро дар асоси 

афкори педагогии мутафаккирони бузурги гузаштаи худ эҷод кардаанд; 
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 афкори педагогии халқи форсу тоҷик аз ибтидо то имрӯз байни худ алоқаи 

ногусастанӣ дошта, дар ташаккул ва рушди афкори педагогӣ нақши бениҳоят бузургеро 

бозидааст;  

 агар аз ҷониби мутахассисони соҳаи педагогика масъалаи мазкур ба риштаи таҳқиқ 

кашида шавад аз фоида холӣ намебуд.      
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ҲАЁТИ ИҚТИСОДӢ, СИЁСӢ ВА ИҶТИМОИИ МОВАРОУННАҲР ДАР АСРИ XVII ВА 
МАНБАЪҲОИ АСОСИИ РУШДИ АФКОРИ ПЕДАГОГИИ ХАЛҚИ ТОҶИК 

 

Дар мақолаи мазкур, таваҷҷуҳи асосӣ ба масъалаи ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии 
Мовароуннаҳри асри XVII равона гардида, дар пояи он ба ташаккул ва рушди афкори педагогии 
халқи тоҷик баҳо дода шудааст. Муаллиф масъалаи мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, ба 
чунин хулоса омадааст, ки афкори адибони асри XVII форсу тоҷик дар алоқамандии муҳити 
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сарчашмаҳои муайяни давр ташаккул ва рушд ёфтаанд.     

КАЛИДВОЖАҲО: ақидаҳои педагогӣ, вазъияти замона, ташаккул, рушд, адибон, 
аҳамият, тафаккур, маориф, тарбия, муҳити адабӣ, шоирони дарбор.     

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
МОВАРОУННАХРА В XVII ВЕКЕ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
 

В данной работе, исследуется состояние политического, экономического и социального 
развития Мовароуннахра XVII века, и на его основе формирования педагогических взглядов 
таджикского народа. Автор, анализируя данную тему, заключает, что педагогические взгляды 
литераторов XVII века персидско-таджикиского народа формировались и развивались во 
взаимосвязи с политической, экономической и социальной атмосферы и определенных 
источников данной эпохи.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические идеи, состояние эпохи, источники, 
формирование, развитие, литераторы, значение, мышление, образование, воспитание, 
литературная атмосфера, придворные поэты.   
    

THE ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL LIFE OF MOVAROUNNAKHR IN THE 
17TH CENTURY AND THE MAIN SOURCES OF DEVELOPMENT OF THE 

PEDAGOGICAL IDEAS OF THE TAJIK PEOPLE 
 

In this work, the main attention is focused on a problem of the political, economic and social 
development of Movarounnakhr of the 17th century and on its basis forming of pedagogical views of 
the Tajik people. The author, analyzing this theme, concludes that pedagogical views of writers of the 
17th century Persian Tajik people were created and developed in interrelations of the political, economic 
and social atmosphere and certain sources of this era.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВО 

ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
   

Саидзода Бибишамсия Саид 

Педагогический колледж КТГУ имени Носира Хусрава 
 

 Следует отметить о том, что современное развитие таджикского общества 

характеризуется сложными социальными, экономическими, политическими, духовно-
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нравственными и научно-техническими процессами, особенно обострившимися с 

приобретением Республикой Таджикистан государственной независимости. При этом 

особую значимость во всех этих процессах имеет проблема воспитания социально-

активной личности, способной действовать в избранной ею сфере с высокой мерой 

компетентности и ответственности. Воспитание такой личности зависит от различных 

социально-психологических и педагогических факторов, в числе которых важнейшее 

место занимает систематическое совершенствование системы внешкольной 

воспитательной работы.  

В настоящее время в условиях нашей республики внешкольные учреждения ведут 

большую образовательно-воспитательную работу со школьниками разных возрастных 

категорий. Большой диапазон кружков общественно-политического, технического, 

натуралистического, туристско-краеведческого, художественного, спортивного 

направлений позволяют школьникам расширить свои знания, проявить и развить свои 

способности в различных видах деятельности. 

Внешкольные учреждения в своей работе со школьниками ориентируются на 

индивидуальное своеобразие, на личностные особенности каждого ученика. Они дают 

возможность развивать те задатки и способности учащихся, которые не удается 

развивать на базе школы, позволяют объединить труд и отдых, приучают детей к 

разумному досугу, открывают для подростков широкие возможности самоутверждения. 

Во внешкольных учреждениях одним из средств воспитания является содружество 

детей и взрослых, объединённых общей целью. Воспитательный процесс строится с 

учётом интересов, потребностей, склонностей и способностей учащихся, на основе 

сотрудничества, совместной творческой деятельности педагогов и учащихся, обществен-

ных организаций и родителей. 

Большое воспитательное значение имеет общение ребят в процессе внешкольной 

работы со взрослыми; с руководителями кружков или секций (в большинстве своём 

специалистами, энтузиастами по избранному виду деятельности) и с широким кругом 

людей, привлекаемых к внешкольной работе извне: с консультантами, судьями по 

отдельным видам спорта, технического моделирования и т.д.  

Во внешкольных учреждениях, в настоящее время в республике существует 

лучшая по сравнению со школой материальная база для занятий. Здесь меньшая 

наполняемость учебных групп (15-20 человек), лучшее оснащение наглядными и 

техническими средствами обучения и воспитания. 

При организации учебно-воспитательного процесса во внешкольных учреждениях 

учитываются специфические признаки, к которым относятся, прежде всего, 

добровольность участия во внешкольной работе. В отличие от обязательного посещения 

школы учащиеся выбирают клуб, кружок, секцию по своему решению, стараясь найти 

вид деятельности, наиболее полно соответствующий их желаниям и устремлениям.  

Другой особенностью является дифференциация учащихся по интересам и 

направленности на определённый вид деятельности. Каждый школьник занимается в 

одном, иногда в двух внешкольных коллективах, специализированных по 

определённому профилю деятельности. Он имеет возможности выбирать наиболее 

нравящееся ему занятие, а потому, как правило, посещает клуб, кружок, секцию и 

работает там: с большим интересом и охотой. Это открывает широкие возможности для 

нравственного воспитания многих положительных качеств личности, позволяет не 

только строить учебно-воспитательный процесс во внешкольном учреждении как 

процесс приобретения определённых знаний, умений и навыков, но и формировать 

определённые качества личности, опираясь на большой интерес кружковцев к той или 

иной области науки, техники, искусства и жизни. 

Необходимо подчеркнуть тот факт о том, что своеобразие исторического пути 

развития Таджикистана наложило свой отпечаток на формирование различных структур 

республики, в том числе и на развитие сети внешкольных учреждений. 
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С развитием экономики и культурного роста республики в период СССР в городе 

Душанбе был построен Дворец пионеров и, молодёжи, в кружках которого занимались 

тысячи пионеров и комсомольцев.  

В период гражданской войны (1992-1997) республика понесла большие потери. 

Было разрушено много зданий, дорог, мостов, расхищены материальные ценности, в том 

числе и из внешкольных детских учреждений. Ситуация в системе народного 

образования резко ухудшилась: в школах и внешкольных учреждениях не хватает 

помещений для проведения занятий, оборудования и даже педагогов. В связи с уходом 

многих учителей с педагогической работы их место заняли недостаточно 

квалифицированные, подчас без педагогического образования люди, часто выпускники 

средних школ, не поступившие в вузы или не имеющие возможности продолжить учёбу. 

Мало проводится внеклассных мероприятий; в ряде школ они не проводятся вообще.  

Всё это отрицательно сказывается на нравственном воспитании учащихся, на их 

социальной ориентации. 

Общественные организации, включая и учреждения образования, не на должном 

уровне ведут работу среди учащихся по привлечению их в работу внешкольных 

учреждений во внеурочное время по месту жительства. Педагоги-организаторы 

внешкольной работы при ЖЭУ по микрорайонам сокращены в связи с недостатком 

средств. Приказом Министерства образования в общеобразовательных школах 

республики по этой же причине сокращены штатные единицы организатора внеклассной 

работы и пионервожатого. В школах ликвидированы пионерские и комсомольские 

организации. Приказом Министерства образования рекомендуется во всех школах 

молодёжной организации «Ворисони Сомониён» и «Сомониен», которая до настоящее 

время функционирует.  

Надо отметить, что в современных условиях развития нашего общества подростки 

вне семьи и школы объединяются в неофициальные дворовые, уличные, а иногда и 

зональные группы. Пользуясь бесконтрольностью родителей, школы и общественности, 

они совершают хулиганские, противоправные действия, устраивают драки с другой 

школой, подростками улицы или микрорайона. Изучение данного вопроса в городе 

Душанбе, Рудаки, Яванском, Дж. Руми, Сарбандском, районах показывает, что во 

внеурочное время во дворах и на улицах вне сферы, организованной воспитательной дея-

тельности остаются многие школьники, в том числе и учащиеся VI-IX классов. 

Следовательно, по окончании занятий в школе за учащимися необходим постоянный 

контроль. Это возможно на путях возобновления работы внешкольных учреждений на 

бесплатной основе и привлечения в кружки и секции подростков.  

Общественность и Правительство Республики Таджикистан заинтересованы в том, 

чтобы, подрастающее поколение было достойной сменой своих отцов и матерей. 

Воспитание достойного гражданина республики - это общее дело семьи, школы и 

общественности. Исходя из этого, в наше время, необходимо объединить возможности 

всех институтов воспитания для воспитания и подготовки достойных граждан 

Республики Таджикистан. 

Как известно, в центры внешкольной воспитательной работы привлекаются не 

только учащиеся младших классов, но и старшеклассники. Большую работу в этом 

направлении ведут центры внешкольной воспитательной работы города Курган-Тюбе. 

Семью кружками охвачены более 264 учащихся различных возрастов. Они приобретают 

важные для жизни навыки в кружках «Умелые руки», «Конструирование и моде-

лирование одежды», «Вышивание», «Радиотехника», «Национальные инструменты», 

«Кружок пения и танцев». 

В центре проводятся беседы об этике поведения молодёжи в семье и обществе, о 

дружбе, об отношениях, с девушками. На семинаре руководителей кружков было, 

рекомендовано проведение бесед во всех возрастных группах на темы «Я и мой друг», 

«Я и моя сестра», «Моя дружная семья», «О товариществе», «О дружбе и любви». 
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Проведение на эти темы беседы, круглые столы, встречи, семинары и т.п. с учащимися, 

особенно со старшеклассниками, оказывает положительное влияние на формирование 

их нравственных качеств.  

Директор центра И.Б. Назаров провёл для педагогов-организаторов детских клубов 

семинар на тему «Конвенция о правах ребёнка», обратил особое внимание на такие 

направления, как права ребёнка на образование, на бережное отношение, к культуре, 

языку, духовным ценностям не только таджикского, но и других народов, проживающих 

на территории Республики Таджикистан. Например, в клубе «Олимп» при ЖЭУ №1 

(педагог-организатор Н.К. Леонтьева) работают 4 кружка: «Умелые руки», «Мягкая 

игрушка», «Хозяюшка», «Юный спортсмен», а кружками охвачено 82 человека. Педагог 

стремится организовать работу не только с учащимися, но и с родителями. В клубе 

проводятся вечера, огоньки, спортивные праздники. На литературном вечере перед 

ребятами и родителями выступил М. Джалил, остановившийся на вопросах мира, 

дружбы и миролюбия.  

Опрос, проведённый среди учащихся из клуба и кружков центра внешкольного 

воспитания, показал, что они хорошо разбираются в поставленных вопросах и правильно 

на них отвечают. Так, на вопрос «Как Вы понимаете слово «дружба»? большинство 

старшеклассников ответило правильно. Они отмечали, что дружба - это уважение к 

членам семьи, одноклассникам, к людям по месту жительства, в общественных местах и 

т . д . :  «Друг познаётся в горе, и радости: в трудные минуты он помогает и горюет вместе 

с тобой, а в часы радости и торжества победы вместе с тобою радуется»; «Дружба-

явление широкого масштаба. Дружба выходит за рамки семьи и находит место среди 

наций, народностей и государств. Только тогда мир и согласие будут гарантированы 

каждой семье и утвердятся на всей Земле». 

Из ответов учащихся можно сделать вывод, что старшеклассники имеют 

правильное представление об истинной дружбе и считают первостепенными задачами 

укрепление дружбы не только в своей семье, но и с представителями между другими 

народами нашей республики и за её пределами и создание таких условий, чтобы можно 

было жить в дружбе, взаимопонимании и согласии. 

На вопрос «Чем отличаются люди от Вас и членов Вашей семьи? В чём это 

выражается?» старшеклассники, в основном, ответили, что люди по своей природы 

одинаковы и равны. Отличаются же они взглядами и нравственными качествами: одни 

добрые, гуманные, миролюбивые, честные, справедливые, трудолюбивые; на мир и 

создавшиеся ситуации они смотрят открытыми глазами, стараются преодолеть 

трудности, возникающие в жизни, не теряют оптимизма и разрешают возникшие в семье 

конфликты мирным путём, без шума. Другие злы, агрессивны, несправедливы; они не 

хотят жить честным трудом, вступают в конфликты с членами семьи и окружающими, 

разрешают вопросы с точки зрения собственной выгоды.  
Из приведенных ответов видно, что школьники не сравнивают себя и членов семьи 

с другими семьями, но они различают людей по духовным нравственным качествам и 

уровню их воспитанности.  

Ответы школьников на вопросы анкеты свидетельствуют о том, что учащиеся 

всесторонне и глубоко разбираются в вопросах межличностных отношений, ценят 

возвышенные моральные качества в людях и высоконравственные отношения в 

коллективе и обществе.  

Таким образом, хорошо организованная внешкольная воспитательная работа даёт 

учащимся разносторонние дополнительные знания, расширяет их кругозор и 

способствует развитию их нравственной ответственности к общественной жизни и 

самостоятельному труду.  

Практика показывает, что работа с учащимися во внешкольных воспитательных 

учреждениях достигает положительных результатов, если объединить усилия 

заинтересованных организаций и семьи. В этом важном деле необходимо 
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скоординировать деятельность семьи, общеобразовательной школы и общественных 

советов по содействию семье и школе. В работе с учащимися по месту жительства 

организующую и направляющую функцию выполняет педагог-организатор. У 

педагогов-организаторов и родителей одна цель: оградить детей от отрицательного 

влияния улицы и воспитать достойное поколение. Вот почему так важно возобновить 

внешкольную работу при всех ЖЭКах городов и районов нащей республики. Для работы 

с детьми по месту жительства необходимо подбирать опытных педагогов-организаторов, 

энтузиастов своего дела, любящих детей и умеющих привлекать к работе проживающих 

в микрорайоне родителей. 

Опыт работы педагогов-организаторов ЖЭКов со школьниками по месту 

жительства показывает, что для большей эффективности данной работы необходимо 

руководствоваться следующими принципами воспитания: 

 изучать характер, наклонности и способности каждого школьника, отрицательные 

качества и причины их порождения, а также положительные стороны личности и 

опираться на них в процессе воспитания; 

 умело использовать воспитательные возможности и влияние коллектива на 

личность подростков; 

 осуществлять комплексный подход к воспитанию, использовать воспитательное 

влияние семьи и школы, и общественности при ведущей и руководящей роли 

школы; 

 изучать условия жизни подростков, их поведение, нравственность; если 

наблюдается нравственная запущенность, выяснять её причины; 

 помогать учащимся сплотиться в дружный коллектив, в котором ребята смогут не 

только интересно провести свободное время, но и приобрести необходимые знания, 

умения, навыки, расширить свой кругозор.  

Необходимо отметить о том, что с целью повышения качества воспитательной 

работы педагогу-организатору приходится использовать все свои возможности, а также 

иные формы, методы и средства совместной воспитательной работы с другими советами, 

комиссиями организациями и коллективами.  

Педагоги-организаторы накопили большой опыт работы с учащимися подростками 

по месту жительства. Таковы спортивно-массовые и туристско-краеведческие 

мероприятия, разнообразные и эффективные формы нравственного воспитания в их 

комплексе. Важно привлечь в качестве руководителей клубов, секций, кружков, 

создаваемых в микрорайонах, людей заинтересованных, увлечённых, знающих и 

способных повести за собой детей, работающих в тесном контакте с педагогическим 

коллективом школ и общественностью. 

Чтобы организовать работу со школьниками вне школы, необходимо знать, что 

успех взаимодействия школы, семьи и общественност и ,  в работе по месту жительства 

будет обеспечен в том случае, если умело распределить силы общественности на 

определённых участках воспитательной работы: на улицах, во дворах, причём, каждый 

общественник будет представителем трудового коллектива или организации, перед 

которыми он несёт ответственность за свою работу с учащимися. 

Необходимо, чтобы педагогический коллектив помог общественникам освоить 

педагогические функции, вооружил их знаниями по педагогике и психологии, по 

методике воспитательной работы с детьми. 

Основным условием успешной организации воспитательной работы. по месту 

жительства является единство требований и действий педагогического коллектива и 

коллектива работников ЖЭУ, домоуправлений. Это осуществимо при едином 

планировании работы, при определении содержания, при отборе её методов и форм. 

Кроме этого,  необходимо установить постоянную связь с родителями учащихся, 
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привлечь их к работе с детьми, пригласить для участия в мероприятиях, которые 

проводятся силами детей. 

Гармоническая взаимосвязь в воспитании учащихся как во внешкольных 

учреждениях, так и вне её требует от органов образования постоянного 

совершенствования всей системы воспитательной работы по месту жительства 

учащихся: форм и методов работы с учащимися на местах, взаимодействия с 

профсоюзными и молодёжными организациями, жилищно-коммунальными 

хозяйствами, комитетами физической культуры и спорта и т.д. 

Основное условие успеха-объединении усилий внешкольных учреждений семьи, 

школы, общественности, а также чёткое разграничение обязанностей каждого из этих 

социальных институтов. Однако в деле нравственного воспитания ведущую роль должна 

играть внешкольные учреждения. Педагоги осуществляют непосредственное 

педагогическое руководство, заботиться, чтобы воспитатели-общественники были 

умелыми наставниками учащихся, помогали им планировать работу, оказывали 

методическую помощь, рекомендовали для повышения педагогических знаний 

литературу, давали практические совет. Тем самым внешкольные учреждения и 

общественность добиваются согласованности и преемственности в своей работе, 

дополняют и обогащают друг друга, добиваются намеченных целей в нравственном 

воспитании молодого поколения, в подготовке их к будущей самостоятельной жизни и 

труду.  

Данные исследования, проводимые нами по данной проблеме   позволили 

установить, что основными структурами внешкольного воспитания являются Центр 

внешкольной воспитательной работы республики, дома творчества учащихся и 

молодежи, клубы, жилищно-эксплуатационные комитеты, общественные комиссии, 

советы содействия семье и школе, домовые и уличные комитеты, средства массовой 

информации и спортивные организации и т.п.  

Каждый выделенный элемент выполняет определённую функцию, исходя из 

общего принципа нравственного воспитания учащихся, который является ведущим для 

каждого элемента системы. 

Исходя из того, что основная цель системы общественного воспитания направлена 

на нравственное воспитание школьников в планах работ этой проблеме необходимо 

уделить особое внимание. В процессе реализации намеченных планов чтобы каждая 

структура устанавливала контакты с выше назваными внешкольными учреждениями. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ 

КОРҲОИ ТАРБИЯВИИ МУАССИСАҲОИ БЕРУНАЗМАКТАБИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 Дар мақолаи мазкур, муаллиф яке аз масъалаҳои муҳимми ҷомеаи муосир тарбияи ахлоқии 

хонандагонро дар раванди корҳои тарбиявии муассисаҳои беруназмактабӣ дар шароити имрӯзаи 

Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор додааст.  

 Ба андешаи муаллиф, дар шароити кунунии ҷомеаи мо муассисаҳои беруназмактабӣ 

корҳои хеле муҳим ва зарурро оид ба масъалаи таълимӣ-тарбиявии хонандагони синну соли 

гуногунро ташкил карда мегузаронанд. Аз ин рӯ, лозим меояд, ки ба корҳои маърифатию 

тарбиявӣ, ба вижа тарбияи ахлоқии онҳо бояд таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шавад.  
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 Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки барои муваффақ шудан ба дастовардҳо дар тарбияи 

ахлоқии наврасон муҳайё намудани шароит бо мақсади муттаҳид сохтани қувваи муассисаҳои 

беруназмактабӣ, оила, мактаб ва ҷамъият зарур мебошад. Ҳамзамон тақсимоти дурусти 

вазифаҳои ҳамаи ин сохторҳо дар ҳалли масъалаи мазкур метавонад нақши бениҳоят калонро 

бозад.  

 КАЛИДВОЖАҲО: тарбия, ахлоқ, шароит, сифатҳои ахлоқӣ, муассисаи беруназмактабӣ, 

рушд, маҳфил, омӯзгор-ташкилотчӣ, марказҳои эҷодӣ, таъсири мусбӣ, ҳамкорӣ.  
 

 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В данной статье, автор анализирует одну из важных проблем современного общества-

нравственное воспитание школьников в процессе воспитательной работы внешкольных 

учреждений в условиях Республики Таджикистан.  

Автор подчёркивает, что в нынешних условиях нашего общества внешкольнҷе учреждения 

ведут очень большую образовательно-воспитательную работу со школьниками разных 

возрастных категорий. В связи с этим, возникает необходимость в том, что в современных 

условиях нашего общество следует образовательно-воспитательной работе обратить особое 

внимание.  

Автор приходит к выводу, что основное условие успеха-объединение усилий внешкольных 

учреждений, семьи, школы, общественности. А также чёткое разграничение обязанностей 

каждого из этих структур в процессе достижения, поставленной цели играют большую роль.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, нравственность, условия, этические качества, 

учреждение, внешкольные учреждения, развитие, мероприятие, педагог-организатор, 

творческие центры, положительные эффекты, взаимодействие.  
 

SOME PROBLEMS OF MORAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS 

OF EDUCATIONAL WORK IN EXTRACURRICULAR INSTITUTIONS IN TAJIKISTAN 
 

In this article, the author analyzes one of the important problems of modern society-the moral 

education of schoolchildren in the process of educational work of out-of-school institutions in the 

Republic of Tajikistan. The author emphasizes that in the current conditions of our society out-of-school 

institutions are very large educational work with students of different ages. Therefore, there is a need to 

pay special attention to the fact that in modern conditions of our society should be educated and 

educational work. The author concludes that the basis is a condition of success-the joint efforts of out-

of-school institutions, family, school, community. As well as a clear delineation of responsibilities of 

each of these structures in the process of achieving the goal play an important role. 

KEY WORDS: education, morality, conditions, ethical qualities, institutions, extracurricular 

institutions, development, event, teacher-organizer, creative centers, positive effects, interaction. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Саидзода Бибишамсия Саид, директор Педагогического 

колледжа КТГУ имени Носира Хусрава. 

 

МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ МЕҲНАТӢ ВА ОМӮЗИШИ КАСБУ ҲУНАР ДАР 

ОСОРИ МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ 
 

Қурбонов Ф.Х.  

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав  
 

 Инсон аз давраҳои хеле дури таърихӣ ба меҳнат машғул буда, ӯро ҳамчун яке аз 

воситаҳои муҳимми ба даст овардани ризқу рӯзӣ ва файзу баракати зиндагии худ 

меҳисобад. Ӯ ба хубӣ дарк мекард, ки барои ба даст овардани қути лоямут дар зиндагӣ, 

дар навбати аввал, касби дилхоҳ ва шоистаро омӯхта, аз худ карда, баъдан аз рӯи касби 

мазкур бо меҳнати ҳалолу покиза ба халқу ҷомеа хизмат карда, метавонад ба қуллаҳои 

баланди бахту саодати инсонӣ расад.  

 Беҳуда нест, ки мутафаккирони бузурги гузаштаи халқи тоҷик дар осори хеш доир 

ба масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва омӯзиши касбу ҳунар изҳори ақида кардаанд. Онҳо ба 

меҳнат ва касбу ҳунар ҳамчун сарчашмаи боигарӣ, рушд ва камолоти ҷисмониву 



120 
 

маънавии инсон ва саодатмандию шарафмандии ӯ баҳои баланд дода, ҳар як нафарро ба 

меҳнатдӯстӣ, ҳурмату эҳтироми меҳнати дигарон ва умуман, арҷ гузоштан ба мардуми 

заҳматкаш ва омӯзиши касбу ҳунар даъват намудаанд.  

 Бояд зикр кард, ки яке аз мутафаккирони бузурги гузаштаи халқи тоҷику форс 

файласуф, олим ва шоири ширинсухан Мирзо Абдулқодири Бедил мебошад, ки дар 

осори безаволи худ ба мавзӯи тарбияи меҳнатӣ ва омӯзиши касбу ҳунар диққати хосса 

додааст. Мутафаккири бузург мавзӯи мазкурро ба риштаи таҳлилу таҳқиқ кашида, 

меҳнати ҳалол ва касбу ҳунарро ситоиш карда, қимат, аҳамият ва муҳиммияти онро дар 

эҷодиёти худ мавриди баррасӣ қарор додааст.  

 Мирзо Абдулқодири Бедил ба камолот расидани инсонро бе тарбияи меҳнатӣ ва 

омӯзишу интихоби дурусти касбу ҳунар тасаввур карда наметавонист. Ба андешаи ӯ, 

фақат меҳнатдӯстии инсон, меҳнати ҳалол ва софдилонаю эҷодкорона метавонад ӯро дар 

зиндагӣ хушбахт карда, то ба дараҷаи камолот расонад.  

 Мирзо Бедил бар он ақида буд, ки дар ҷомеаи феодалӣ на ҳама меҳнаткашону 

ҳунармандон мувофиқи меҳнату ҳунарашон аз ҷониби ҳокимону амалдорон ҳурмату 

эҳтироми заруриро соҳиб буданд. Бинобар ин, шоир даъват ба амал овардааст, ки дар 

ҷамъият бояд қадру қимат ва обрӯву эътибори шахси меҳнаткашу ҳунарманд баланд 

бардошта шавад. Ин даъвати мутафаккири бузург дар он замон аҳамияти калони 

иҷтимоиро соҳиб мебошад.  

 Дар ин росто Мирзо Абдулқодири Бедил ҳамчун олим ва шоири пешқадами замони 

худ, бар он ақида аст, ки яке аз роҳ ва тарзу усулҳои беҳтарине, ки инсонро соҳиби 

ахлоқи ҳамида гардонида, ба камолот мерасонад, меҳнатдустӣ ва омӯзишу интихоби 

дурусти касбу ҳунар мебошад.  

 Дар «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2006) оид ба 

масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва касбинтихобкунӣ чунин омадааст: «Меҳнат моҳияти 

ҷамъиятии инсон ва шаҳрвандро ташкил мекунад [1, с. 24].  

 Тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касб имконият фароҳам меоварад, ки шаҳрванд 

корро дӯст дорад, ошноӣ ва мушоҳида ба намудҳои зиёди шуғл инсонро водор месозад, 

ки аз байни онҳо барои худ беҳтаринро интихоб намоем. Мақсади асосии тарбияи 

меҳнатӣ ва интихоби касб дӯст доштани кор ва аҳли он, инчунин интихоби бошууронаи 

касб мебошад» [2].  

 Шоир нафаронеро, ки дар зиндагӣ аз меҳнат ва касбу ҳунар дасткашӣ карда, 

танбалиро ба уҳда мегиранду беҳудагардию танпарастӣ мекунанд танқид кардааст. Ба 

қавли Мирзо Абдулқодири Бедил, ҳар нафаре, ки ба бекорию танбалӣ, беҳудагардиву 

танпарастӣ дода мешавад, умри худро бо беҳудагардӣ мегузаронад, ӯ ба монанди бандие 

дар ҳабс мебошад. Аз ин лиҳоз, ӯ ба чунин одамон муроҷиат карда, нисбати онҳо даъват 

ба амал овардааст, ки агар онҳо чунин пиндоранд, ки зиндагии худро бо чунин 

муносибату рафтор метавонанд хуб ба роҳ монанд, аз ин хаёли хом даст кашанду худро 

аз ин доми фиреб бароранд:  
    

    Эй таваккулфурӯши бекорӣ,  

    Рафта умрат ба дӯши бекорӣ.  

    Чанд дар ҳабсгоҳи осудан,  

    Сархуши тӯҳмати ғано будан?  

    …Сахт дурӣ зи роҳати манзил,  

    Ки бар умед бастаи маҳмил.  

    Аз шиканҷи хаёли хом баро,  

    Боли ҷаҳде кушо, зи дом баро   [3, с. 382].      
  

 Мирзо Абдулқодири Бедил ҳар як фардро даъват намудааст, ки дар зиндагӣ ба 

чизҳои беҳудаю беасос умед набанданд. Ӯ он нафаронеро, ки умед ба боигарии мероси 

падар ва дигар хешу ақрабо баста, ба умеди касби падар шуда, ба бекоргардӣ роҳ 
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медиҳанд, танқид карда, онҳоро ба меҳнатқарин будану дар ҷавонӣ кӯшиши омӯхтану аз 

худ кардани касбу ҳунар талқин намудааст.  

 Шоир ба чунин андеша буд, ки меҳнат на фақат боигарию осудаҳолӣ меорад, балки 

воситаест, ки нафарони ҷоҳилу танбал ва меҳнатгурезро оқилу закӣ, таҳаммулпазир ва 

қобилиятнок карда, ба ӯ рӯҳу равони орому осуда мебахшад:  
 

   То тавонӣ, ҳаракате иншо куну дар кор бош,  

   Панҷаи бекор ҳам хоридани сар доштааст     [2, с. 59].  
  

 Мутафаккир бар он андеша буд, ки дар давоми ҳаёт ба ҳар як инсон лозим меояд, 

ки барои ба даст овардани чизе меҳнат кардан даркор мешавад. Бе меҳнат соҳиби чизе 

шуда наметавонад. Инсон дар зиндагӣ барои ба дастоварде соҳиб шудан бояд меҳнат 

кунад, заҳмат кашад, ранҷи зиёд барад, ки мусавваре насибаш гардад. Ӯ боз таъкид 

намудааст, ки барои ба чизе комёб шудан, ба ғайр аз меҳнату ранҷ кашидан, қобилият 

низ зарур аст:  

 Мирзо Абдулқодири Бедил тарбияи меҳнатиро ҳамчун яке аз омилҳои асосии 

ташаккул ва рушди ахлоқи инсонӣ дониста, ҷонибдори он буд, ки ҳар як шахс имкон 

дорад ба меҳнат шуғл варзида, қобилияти меҳнатии худро рушд бахшанд. Ба қавли шоир, 

тамоми бурдбориҳо ва комёбию муваффақиятҳое, ки инсон дар давоми зиндагӣ ба даст 

меорад, ин ҳама аз меҳнат ва кори ҳалол аст:  
 

   Аввалу охир, он чӣ шуд маълум,  

   Кору бор асту мобақӣ маъдум   [3, с. 231]. 
  

 Мутафаккир ба он ақида буд, ки дар ҳаёт ҳунаре нест, ки омӯхта нашаваду азхуд 

карда нашавад, аммо дар омӯзиши касбу ҳунар ҳар як шахс бояд кӯшиш ва талош намояд, 

то ин ки касбу ҳунареро аз худ намояд. Шоир таъкид намудааст, ки ҳар як кас бояд касбу 

ҳунарро аз рӯи шавқу завқи худ интихоб намояд, чунки омӯзиши касбу ҳунар аз ҳар як 

инсон меҳнат, қобилият ва заҳмати зиёдеро тақозо мекунад. Бинобар ин, агар кас касбу 

ҳунари ояндаи худро аз рӯи шавқу ҳавас интихоб накунад, пас омӯзиши нозукиҳо ва 

хусусиятҳои ихтисосаш барои ӯ хеле мураккаб мегардад ва ҳамчун мутахассиси 

баландихтисос шудани он зери шакку шубҳа мемонад.  

 Шоир дар раванди омӯзиш ва интихоби касбу ҳунар шавқу ҳавасро яке аз омилҳои 

муҳим ҳисобида, таъкид кардааст, ки агар ҳама гуна коре, ки бо шавқу ҳавас оғоз меёбад, 

ҳатман дар сатҳи баланд ва бо некӣ ба анҷом мерасад. Ва ҳар касе, ки анҷоми кори аз рӯи 

шавқу ҳавас иҷрошударо бинад, аз чунин кор рӯҳи тоза гирифта, лаззат мебарад, чунончи 

омадааст:  
 

   Бо ҳама вомондагӣ шавқ гар ояд ба ҷӯш,  

   Обилаи по чу шамъ бар мижа тӯфон кунад  [4, с. 343].         
 

 Ё ин ки:  

   Сарфи коре агар шавад ҳавасат,  

   Ду ҷаҳон шавқат аст дастрасат              [3, с. 313].  
 

 Абдулқодири Бедил дар рисолаи (маснавии) «Ирфон» оид ба меҳнат ва касбу ҳунар 

изҳори ақида намуда, дар мисоли боғбони бесабру таҳаммул ва кӯтоҳандеш нишон 

додааст, ки боғбон аз хасисӣ ва нотаҳаммулпазирию кӯтоҳандешии худ ҳама он чӣ ки 

дошт аз даст дода, ҳатто ҷони худро ба талхкомию боғро ба бод медиҳад. Дар ин ҷо, аз 

дигар диди назар бубинем, маълум мегардад, ки ӯ омӯзиши ҳунари боғбониро ба даст 

гирифта натавониста, ба пуррагӣ аз даст медиҳад:  
 

   Мардаке табъи ношикебе дошт,  

   Ҳавасомада боғи себе дошт.  

   Зоғ себе аз он миёна рабуд,  

   Ба мақоми баланд бол кушуд.  
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   Он хасис аз он миёна рабуд,  

   То ба ҷое, ки нақди тоқат бохт.  

   Дид, кӯшиш надорад он ҷо роҳ,  

   Аз ғайб хешро фиканд ба чоҳ.  

   Ҷони ширин ба талхкомӣ дод,  

   Боғу амлок ҷумла рафт ба бод…              [3, с. 336].     
 

 Таҳлили осори Абдулқодири Бедил моро ба хулосае водор месозад, ки агар инсони 

меҳнатдӯст ва соҳиби касбу ҳунар дар ҷомеа дорои обрӯю эътибори баланд бошад, пас 

ба ҳама лозим аст, ки мувофиқи қудрату тавоноӣ ва касбу ҳунараш меҳнат карда, сатҳи 

зиндагии худ ва аҳли оилаашро баланд бардорад. Чунки мо бузургии ҳунармандро аз 

натиҷаи маҳсули меҳнаташ баҳо медиҳем. Зеро ӯ, пеш аз ҳама, ба василаи меҳнат барои 

худ ва ба одамони дигар аз ҳар ҷиҳат шодию сурур мебахшад. Аз ҳамин лиҳоз, инсон 

набояд ба бекорӣ, танбалӣ ва бемасъулиятӣ роҳ дода, дар суҳбати ҳар хел нафарони 

танбалу бемасъулият ва пасту ҳарзагӯй вақти қимати худро барбод диҳад, балки ӯ бояд 

ҳамеша дар фикру дар пайи ба даст овардани ризқу рӯзиаш бошад, рӯзгорашро ба 

воситаи ҳунар ва маҳсули меҳнаташ таъмин намояд, то ин ки миннати каси дигарро 

нашунавад.  

 Ҳамин нуктаро бояд таъкид созем, ки дар шароити муосири Тоҷикистон на ҳама 

ҷавону наврасон аз нозукиҳои касбу ҳунарҳои гуногун ба хубӣ огаҳанд ва на ҳамаи онҳо 

айни замон ба қадру қимати аҳли меҳнат расида, касби ояндаи худро дуруст интихоб 

карда метавонанд. Ҳол он ки дар ҳуҷҷати расмӣ, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зери унвони «Мазмуни барномаи тарбияи ҷавонон» ба тасвиб расонида 

шудааст, оид ба масъалаи мазкур омадааст: «Ба ҷавонон фаҳмонидан лозим аст, ки барои 

ҳар як шахс ҳамон касб зарур аст, ки ба ӯ ҳаловати маънавӣ бахшад, барои манфиати 

ҷамъият сарф намудани қувваю дониши худро аз рӯи касби интихобкардааш дарк 

намояд, эҳсос намояд, ки касбаш то кадом андоза барои одамон зарур аст. Ҷавонон ба 

хубӣ дарк намоянд, ки касбу ҳунар ҷавононеро, ки ба он қобилият доранд, хушбахт 

гардонида, ҷавононеро, ки ба касбу ҳунар сарсарӣ, сабукфикрона ва бо ҳавою ҳавас 

нигоҳ мекунанд, маъюс карда метавонад.  

 Аз ин рӯ, ҷамъияти мо бетараф истода наметавонад, ки ҷавонони мо чӣ гуна касбу 

ҳунар интихоб мекунанд ва роҳи ҳаётии худро то чӣ андоза дуруст муайян менамоянд.  

 Баъзе ҷавонписарон ва духтарон ба касбу ҳунаре таваҷҷуҳ зоҳир намуда, оянда ва 

манфиати онро барои мардум ба ҳисоб намегиранд. Ҳол он ки ҳар як касбе, ки барои 

инсон манфиат меоварад, касби боифтихор аст. Аз ин рӯ, вазифаи аввалиндараҷа аз он 

иборат аст, ки ҷавонон ҳамаи касбу ҳунар, махсусан ҳунарҳои мардумиро, ки байни халқ 

ривоҷ доранд, эҳтиром намоянд» [5, с. 40].   

 Мирзо Абдулқодири Бедил, дар масъалаи омӯзиши касбу ҳунар ба таҷрибаи 

зиндагӣ ва ақидаҳои халқӣ такя карда, мардумро ба он даъват менамояд, ки ба омӯхтани 

як касбу ҳунар набояд қаноат намоянд. Ӯ ба мақоми халқӣ, ки «Ба як мард чил ҳунар кам 

аст» пайравӣ намуда, ҳар як нафарро даъват кардааст, ки дар зиндагӣ ба инсон лозим 

меояд, ки касбу ҳунари худро борҳо иваз намояд. Бинобар ин, шоир таъкид менамояд, ки 

агар коре аз даст рафт, дар ин ҳолат бояд кори дигареро интихоб кардан лозим меояд ва 

дар ин вақт ба ӯ касбу ҳунари дигар лозим мешавад. Аз ин лиҳоз, ба ӯ лозим мешавад, 

ки як касб нею якчанд касбу ҳунарро бояд дошта бошад:  

    Коре аз даст рафт, кори дигар,  

    Оламе дигар, эътибори дигар.  

    … Самараи боғи дигар бисёр аст,  

    Яъне асбоби завқ бисёр аст   [3, с. 337].   
 

 Мутафаккири бузург ҳар як нафарро ба он даъват кардааст, ки касбу ҳунареро, ки 

аз бар мекунад, бояд онро ҳатман дар амал татбиқ намуда, мунтазам аз паи такмили он 

бошад. Шоир шахсонеро, ки касбу ҳунарро аз рӯи ченаки манфиатҳои шахсӣ меомӯзанду 
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интихоб менамоянд ва касбу ҳунарро ба неку бад ҷудо мекунанд зери тозиёнаи танқид 

ва мазаммат қарор додааст. Ба андешаи ӯ, ҳар як касбу ҳунар дар баробари нозукиҳо ва 

хусусиятҳои худ, боз мақсад ва мароми хосеро дар ҷомеа соҳиб мебошад. Бинобар ин, 

таъкид месозад, ки дар раванди касбомӯзӣ ҳар як шахс кӯшиш намояд, пеш аз ҳама, касбу 

ҳунарро зери фармони дил ва холисона интихоб намояд ва дар байни касбу ҳунарҳо аз 

рӯи манфиат фарқ нагузорад. Шоири нуктасанҷ бо мақсади тасдиқи фикри хеш дар ин 

мавзӯъ чунин овардааст:     
 

   На ту аз ҷадди худ бузургтарӣ,  

   Ки нашуд мунфаъил зи барзгарӣ. 

   Аз шубонӣ чӣ ор дошт Калим?  

   В-аз иморат чӣ рехт Иброҳим?  

   З-ин чаман ҳар гуле баҳоре дошт,  

   Ҳар киро даст буд, коре дошт   [3, с. 335].     
 

 Боиси таассуф аст, ки дар шароити ҷомеаи муосир на ҳама наврасону ҷавонони мо 

дар асоси талаботи замон касбу ҳунари дилхоҳашро интихоб карда, дар синни ҷавонӣ 

саъу кӯшиши омӯхтани касбу ҳунари муайян мекунанд ва на ҳамаашон ба хубӣ дарк 

менамоянд, ки касбу ҳунари ба амри дил интихоб кардаву дар овони ҷавонӣ омӯхтаашон 

ҳам дар ҳаёти шахсиашон ба онҳо манфиат меораду ҳам дар ҷомеа ба халқу ватани хеш 

хизмати шоёнеро иҷро менамояд. Дар ин росто, бояд зикр намоем, ки андешаҳои 

Абдулқодири Бедил дар шароити ҷомеаи муосири мо низ дар рафти дуруст ба роҳ 

мондан ва дар амал татбиқ намудани масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва омӯзиши касбу ҳунар, 

аҳамияти худро аз даст надодааст.  

 Ба андешаи мо дар ҳалли масъалаи мазкур ба мактаб ва оила лозим меояд, ки ба 

тарбияи меҳнатӣ ва омӯзиши касбу ҳунари наврасону ҷавонон (фарзандон) диққати 

аввалиндараҷа диҳанд. Чунки дар ташаккул ва рушди ҳисси меҳнатдӯстӣ ва омӯзиши 

касбу ҳунари наврасону ҷавонон мактаб ва оила нақши ҳалкунанда мебозанд.  

 Дар шароити кунунии ҷомеаи мо тарбия намудан ва ба воя расонидани 

мутаххассисони баландихтисос яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб меравад. Аз ин 

ҷост, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар суханрониҳои худ гаштаю баргашта дар бораи масъалаи тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисоси ба талаботи иқтисоди бозоргонӣ ҷавобгӯ, таъкид 

менамояд: «Дар марҳалаи тараққиёти Тоҷикистон таваҷҷуҳи рӯзафзун ба соҳаҳои илму 

маориф, татбиқи васеи дастовардҳои ҷавонону наврасон, дар рӯҳияи арзишҳои милливу 

умумибашарӣ тайёр кардани кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи иқтисодӣ бозорӣ ва таъмини 

робитаи амиқи илму истеҳсолот аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин мебошад» [6, с. 3].   

 Омӯзиш ва таҳлили осори Абдулқодири Бедил аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ 

ҷонибдори он буд, ки ҳар як шахси худогоҳ, соҳибахлоқ ва баркамол дар зиндагӣ, пеш 

аз ҳама, рӯ ба омӯзиши касбу ҳунар оварда, маҳз бо воситаи ҳунар ва меҳнати ҳалол 

соҳиби боигарию ҳаёти орому осуда мегардад:  
 

   Комилон гар талоши зар доранд,  

   Такя ба ҷавҳари ҳунар доранд    [3, с. 408].  
 

 Абдулқодири Бедил дар баробари ҳама гуна касбу ҳунарҳо ба касби деҳқонӣ 

таваҷҷуҳи бештар дошт. Шоир, касби деҳқониро яке аз касбҳои барои мардум хеле 

муҳим ҳисобида, қадру қимат ва мақому манзалати ӯро хеле баланд донистааст. Ӯ таъкид 

кардааст, ки ҳар касе дар зиндагӣ ба касби деҳқонӣ шуғл меварзад мақом ва манзалати ӯ 

ҳамчун инсони баркамол ва зарурии ҷомеа баланд гашта, дар сиришти ӯ ҳисси 

меҳнатдӯстӣ, инсонгароӣ ва ватандориро ташаккул ва рушд медиҳад:  
 

   Хокиён беҳ, ки барзгар бошанд,  

   То ба ин пеша муътабар бошанд.  
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   Нест шоёни вазъи инсонӣ,  

   Ҳирфате беҳ зи вазъи деҳқонӣ    [3, с. 508].  
 

 Ҳамин тавр, Абдулқодири Бедил масъалаи тарбияи меҳнатӣ ва омӯзиши касбу 

ҳунарро дар осори хеш мавриди баррасӣ қарор дода, меҳнат ва омӯзиши касбу ҳунарро 

ҳамчун тарзу усул ва воситаи дурусти тарбияи насли ҷавон шуморида, дар он яке аз 

омилҳои асосии ташаккул ва рушд ёфтани сифатҳои маънавӣ ва ахлоқиву ҷисмонӣ ва ба 

дараҷаи камолот расидани шахсияти инсонро дидааст.  
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ МЕҲНАТӢ ВА ОМӮЗИШИ КАСБУ ҲУНАР  
ДАР ОСОРИ МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ 

 

 Дар мақола мавзӯи тарбияи меҳнатӣ ва омӯзиши касбу ҳунар дар осори яке аз 
мутафаккирони бузурги форсу тоҷик Мирзо Абдулқодири Бедил мавриди таҳлил қарор ёфтааст. 
Муаллиф мавзӯи мазкурро ба риштаи таҳлил кашида, ба чунин хулоса омадааст, ки Мирзо 
Абдулқодири Бедил меҳнат ва омӯзиши касбу ҳунарро воситаи муҳимми тарбияи насли ҷавон 
шуморида, дар он яке аз омилҳои асосии ташаккул ва рушди сифатҳои ҷисмонӣ, маънавию 
ахлоқӣ ва ба дараҷаи камолот расонидани шахсияти инсонро донистааст.  
 КАЛИДВОЖАҲО: меҳнат, омӯзиш, касбу ҳунар, қобилият, интихоби дуруст, рушд, 
камолот, ташаккул.  
 

ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ  
В НАСЛЕДИИ МИРЗО АБДУЛКАДЫРА БЕДИЛЯ 

 

 В данной статье, анализируется проблема трудового воспитания и изучения профессии в 
творчестве одного из великих мыслителей таджикско-персидского народа Мирзо Абдулкадыра 
Бедиля. Автор, анализируя данную проблему отмечает, что Абдулкадыр Бедил труд и изучение 
профессии, считая одним из важных путей, приёмов и способов воспитания молодого поколения 
в нём видит основной фактор формирования и развития физических и духовно-нравственных 
качеств всесторонно-гармонически развитой личности.  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: труд, изучение, профессия, способности, правильной выбор, 
развитие, всестороннее развитие, формирование. 
 

THE PROBLEM OF LABOR EDUCATION AND LEARNING PROFESSION IN THE 

HERITAGE OF MIRZO ABDULKADIRI BEDIL 
 

This article analyzes the problem of labor education and study of the profession in the work of 
one of the great thinkers of the Tajik-Persian people Mirzo Abdulkadiri Bedil. The authors, analyzing 
this problem, note that Abdulkadiri Bedil work and study of the profession, considering it as one of the 
important ways, methods and ways of education of the younger generation it sees the main factor in the 
formation and development of physical and spiritual and moral qualities of comprehensively 
harmonically developed personality.  

KEY WORK: work, study, profession, abilities, right choice, development, comprehensive 
development, formation.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Курбонов Фатхиддин Холбойевич, докторант Phd кафедры 
педагогики и психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 935-12-00-60. 

             

РОҲҲОИ РУШД ДОДАНИ ТАФАККУРИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН 
 

Азимов Ҷ.А., Мирзоматов Н. 
Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Яке аз мақсадҳои барномавии Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба воситаи ташкили одилона ва шаффофи имтиҳонҳои марказонидаи 
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дохилшавӣ (ИМД) ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ мусоидат дар беҳтар 

гардидани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар аст. 

Барои расидан ба ин мақсад Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чаҳор сол аст, ки дар ИМД аз тестҳо истифода мебарад. Истифодаи тестҳо 

яке аз тарзҳои одилонаи назорат ва арзёбии сифати таҳсилот ва ҳамзамон абзор ё воситаи 

хубе барои баҳои дурусту воқеӣ додан ба дониш ва малакаю маҳорати хонандагон 

эътироф гардидааст. Барои ин ки ба дониш ва малакаю маҳорати довталаб баҳои воқеӣ 

дода шавад ва сифати таҳсилот дурусту воқеӣ арзёбӣ гардад, зарур аст, ки абзори санҷиш 

(тест – маҷмӯи саволу масъалаҳои тест) коршоям ва ба талабот мувофиқ бошад. 

Коршоямӣ ва ба талабот мувофиқ будани тест, пеш аз ҳама, аз нуқтаи назари тестшиносӣ, 

боэътимодӣ (саҳеҳӣ ва дақиқии натиҷаҳои бадастоварда), миёна будани дараҷаи 

душворӣ ва қудрати тафриқавӣ доштан ва дар баробари ин дар асоси Стандарти 

давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва барномаҳои таълим таҳия гардидани он аст. 

Бояд гуфт, ки вобаста ба ин талабот субтестҳои забон ва адабиёти тоҷик, ки дар 

имтиҳони қисми Б-и гурӯҳи 3-юми ихтисосҳо истифода шуданд, аз рӯйи як матритса 

(ҷадвали 1) дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии амалкунанда таҳия гардиданд. 

Ҷадвали 1  

Матритсаи субтести забон ва адабиёти тоҷик 
 

№ т/р Бобҳо / Мавзӯъҳо Дониш 
Малакаю 

маҳорат 
% (а) 

1.  
Фонетика ва орфография. Лексикология ва 

фразеология. Услубшиносӣ ва матн 

  232 

2.  Грамматика: морфология, синтаксис   262 

3.  Фолклор. Ҳаёти адабӣ. Мафҳумҳои адабӣ   172 

4.  Адабиёти классикӣ ва муосир   342 

% b) Ҳамагӣ 342 662 100 
 

Чунонки дар ин матритса мебинем, аз 35 холи имконпазири ҳадди аксари (100%) 

тести забон ва адабиёти тоҷик барои санҷиши дониш 34% ва барои санҷиши малакаю 

маҳорат 66 фоизи холҳо дар назар дошта шудааст. Инчунин ба саволу масъалаҳои тестии 

мансуб ба банди 1-ум 23%, банди 2-юм 26%, банди 3-юм 17% ва банди 4-ум 34 фоизи 

холҳо дода мешаванд.  
 

 
 

Расми 1. Фоизи иҷрои субтести забон ва адабиёти тоҷик. 
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фаҳмиш ва малакаю маҳорат)-и довталабон муайян карда шуд. Натиҷаи дастоварди 

48%
38% 40% 39%

49%

29%
36% 38%

49% 44% 43%
34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Фонетика ва 

орфография. 

Фразеология ва 

лексикология. 

Услубшиносӣ ва матн

Грамматика: 

морфология ва 

синтаксис

Фолклор. Ҳаёти адабӣ. 

Мафҳумҳои адабӣ

Адабиёти классикӣ ва 

муосир

Фоизи иҷрои субтест

Варианти 1 Варианти 2 Варианти 3



126 
 

довталабони гурӯҳи ихтисосҳои 3-юм дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли 

2017 аз рӯйи се варианти субтести забон ва адабиёти тоҷик дар расми 1 нишон дода 

шудааст. 

Он гуна ки аз натиҷаҳо бармеояд, аз 5928 нафар довталабе, ки варианти 1-уми 

субтестро иҷро кардааст, ба ҳисоби миёна 48 фоизи онҳо ба саволу масъалаҳои марбут 

ба банди якуми матритса ҷавоби дуруст додаанд. Аз рӯйи бандҳои дуюм, сеюм ва чоруми 

матритса шумораи довталабони ба саволу масъалаҳои тест ҷавобдода мутаносибан 38%, 

40% ва 39 фоизро ташкил медиҳад. 

Аз 5929 нафар довталабе, ки варианти 2-юми субтестро кор кардааст, ба ҳисоби 

миёна 49 фоизи онҳо ба саволу масъалаҳои марбут ба банди якуми матритса ҷавоби 

дуруст додаанд. Аз рӯйи бандҳои дуюм, сеюм ва чорум шумораи довталабон ба ҳисоби 

миёна мутаносибан 29%, 36% ва 38 фоизро ташкил медиҳад. 

Ин нишондод аз рӯйи варианти 3-юми субтест (аз 5887 нафар довталаб) 

мутаносибан 49%, 44%, 43% ва 34% аст. 

Албатта, дар байни довталабон нафароне ҳастанд, ки ба бештари саволу масъалаҳо 

(аз ҳамаи бандҳои матритса) ҷавоби дуруст додаанд. Аз ҷумла, ин нишондод аз рӯйи 

баъзе саволу масъалаҳои субтести варианти 1-ум 67%, субтести варианти 2-юм 74% ва 

субтести варианти 3-юм 62 фоизро ташкил медиҳад ва чунин нишондодҳо хуб ва то 

андозае умедворкунандаанд. Маълум мешавад, ки дараҷаи дониш ва малакаю маҳорати 

як қисми хонандагони муассисаҳои таълимӣ сол ба сол баландтар мегардад ва онҳо бо 

дастовардҳои хубу назаррас (бо гирифтани баллҳои баланд) донишҷӯ мешаванд. 

Вале ин ҷо саволе ба миён меояд, ки чаро нишондиҳандаи бандҳои дуюм 

(грамматика: морфология ва синтаксис) аз рӯйи вариантҳои 2-юм ва 3-юм, банди сеюм 

(фолклор, ҳаёти адабӣ, мафҳумҳои адабӣ) аз рӯйи варианти 2-юми субтест ва банди         

4-ум (адабиёти классикӣ ва муосир) аз рӯйи ҳамаи вариантҳо нисбатан пасттар аст? 

Барои ҷавоб додан ба ин савол бояд ба маълумоти оморӣ, ки аз рӯйи ҷавобҳои довталабон 

ба саволу масъалаҳои се варианти субтести зикршуда ба даст омадааст, муроҷиат 

намоем. 

Бояд гуфт, ки аз 20 саволу масъалаи субтести забон ва адабиёти тоҷик 11-тои он ба 

мавзӯъҳои забони тоҷикӣ (бандҳои 1-ум ва 2-юми матритса) дахл дорад. Аз ин 11 саволу 

масъала 9 савол бо интихоби як ҷавоби дуруст вобаста ба матни додашуда ва 2 масъала 

барои муайян намудани мувофиқат аст. 

Дар аввали ҳар вариант матне дода шудааст, ки довталаб бояд онро хонда ба 

саволҳои 1-9 ҷавоб диҳад. Дар варианти 2-юми субтест матн аз қиссаи «Одина»-и 

Садриддин Айнист. Аз рӯйи як ҷумлаи матн (Агарчи дар айёми тобистон, дар моҳҳои 

Ҷавзо ва Саратон, ғайр аз аввали пагоҳ дигар вақт дар офтобрӯя нишастан мумкин 

набуд...) чунин савол дода шудааст [3, с. 3]: 

Зарфҳо дар кадом банд оварда шудаанд? 

А) бечора, гарм, дохунда;   С) дарида, дароз кашида, ёзида; 

В) тобистон, пагоҳ, офтобрӯя;   D) агарчи, аммо, бинобар ин. 

Маълумоти омори аз руйи ин савол дар ҷадвали 2 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2 

Маълумоти омории савол 
 

Варианти ҷавоб Хол Нафар Ҳисса 

А 0 904 15,2% 

В 1 1 632 27,5% 

С 0 1 489 25,1% 

D 0 1 802 30,4% 

? 0 102 1,7% 
 

Чунонки дида мешавад, ба ин савол аз 5 929 нафар ҳамагӣ 27,5% ҷавоби дуруст (В) 

додаанд. 15,2 фоизи довталабон варианти А; 25,1% варианти С ва 30,4% варианти D-ро 
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ҳамчун ҷавоби дуруст интихоб кардаанд. 1,7% ба савол ҷавоб надодаанд. Аз ин ҷо 

бармеояд, ки довталабон доир ба мавзӯи зарф, пайвандак, пешоянд ва пасоянд (аз 

морфология) маълумоти кофӣ надоранд. Ҳатто 30,4 фоизи довталабон (!) ҷавоб додаанд, 

ки агарчи, аммо, бинобар ин зарф аст.  

Дар саволи дигар пурсида мешавад «Дар ҷумлаи «Одинаи бечора, ки ду сол боз ба 

ин касалӣ мубтало аст...» боз чӣ гуна калима аст?» [2, с. 3] 20,7% довталабон ҷавоб 

додаанд, ки пешоянд ва 33,8% гуфтаанд, ки пайвандак аст. 29,8% ҷавоб додаанд, ки боз 

зарф аст. 1,4% ба савол умуман ҷавоб надодаанд. Ҳамагӣ 14,2% довталабон (!) ба савол 

ҷавоби дуруст додаанд: боз пасоянд аст (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3 

Маълумоти омории савол 

Варианти ҷавоб Хол Нафар Ҳисса 

А 0 1 229 20,7% 

В 0 2 006 33,8% 

С 0 1 768 29,8% 

D 1 842 14,2% 

? 0 84 1,4% 
 

Ин ки довталабон доир ба зарф (ҳамчун ҳиссаи нутқ) дониши хуб надоранд, аз рӯйи 

саволи дигар ҳам [2, с. 3] маълум мешавад. Аз дохили матн (аз «Палатаи кунҷакӣ»-и 

Фазлиддин Муҳаммадиев) чанд калима интихоб гардида ва пурсида мешавад, ки кадом 

калимаҳо зарфанд? Ба ин савол 1,5% довталабон умуман ҷавоб надодаанд, 26,6% 

варианти А (савор шуда, дида, фишурда), 19,2% варианти В (резинӣ, франсавӣ, бекарон) 

ва 13,5% варианти D (дучоршуда, сайдкарда)-ро ҳамчун ҷавоби дуруст интихоб 

намудаанд, ки ғалат аст. Ҳамагӣ 39,4% довталабон (аз 5928 нафар) ба ин савол ҷавоби 

дуруст (варианти С – яккаву танҳо, дидаву дониста) додаанд (ҷадвали 4), ки на он қадар 

нишондиҳандаи хуб аст. 

Ҷадвали 4 

Маълумоти омории савол 
 

Варианти ҷавоб Хол Нафар Ҳисса 

А 0 1 574 26,6% 

В 0 1 137 19,2% 

С 1 2 333 39,4% 

D 0 798 13,5% 

? 0 86 1,5% 
 

Дониши довталабон аз бахши синтаксис низ қонеъкунанда нест. Ба саволи «Алоқаи 

наҳвии байни ҷузъҳои ибораҳои ба фалокат дучор шудан ва аз тарсу ваҳм ҳалок шудан 

чӣ гуна аст?» [2, с. 4]: ҳамагӣ 39,4% (2337 нафар) ҷавоби дуруст додаанд, ки вобастагии 

пешояндист. 30,1% (1785 нафар) ҷавоб додаанд, ки ҳамроҳӣ аст, 15,0% (888 нафар) 

гуфтаанд, ки вобастагии пасояндӣ аст ва 14,0% (828 нафар)- изофӣ. 1,5% (90 нафар) ба 

савол ҷавоб надодаанд (ҷадвали 5). 

Ҷадвали 5 

Маълумоти омории савол 

Варианти ҷавоб Хол Нафар Ҳисса 

А 0 1 785 30,1% 

В 0 888 15,0% 

С 1 2 337 39,4% 

D 0 828 14,0% 

? 0 90 1,5% 
 

Аз рӯйи саволҳои марбут ба хелҳои ҷумлаи сода ва мураккаб низ ҷавоби 

довталабон қонеъкунанда нест. Масалан, ба саволи «Вобаста ба иштироки сараъзоҳо 

ҷумлаи «Бар қасди буздилон заврақи худро «Шаккок» ном дода буд» ба кадом гурӯҳ дохил 
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мешавад?» [2, с. 4] ҳамагӣ 25,4% (1506 нафар), ба саволи «Вобаста ба иштироки 

сараъзоҳо ҷумлаи «Шоҳмирзо Одинаро аз пагоҳ то бегоҳ дар он ҷо мехобонид» ба кадом 

гурӯҳ дохил мешавад?» [3, с. 4] 30,8% (1827 нафар) ва ба саволи «Заҳҳок чун шунид, ки 

мардумон аз Ҷамшед рӯй гардонидаанд...» чӣ гуна ҷумла аст?» [4, с. 4] 36,2% (2131 

нафар)-и довталабон ҷавоби дуруст додаанд. 

Мутаассифона, натиҷаи саволи 9-ум (ҳам аз варианти 1-ум ва ҳам аз варианти 2-

юм) бениҳоят нигаронкунанда аст. Аз натиҷаҳо бармеояд, ки довталабони мо ба маънои 

матни хондаашон диққат намедиҳанд. Чун дар матн ба кадом маъно омадани калимаро 

дарк накардаанд, аз уҳдаи иҷрои масъалаи тест низ набаромадаанд. Масалан, вобаста ба 

масъалаи «Ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи «корнома»-ро гузошта, ҷумларо пурра 

намоед: Духтур Бомбар бо ...и худ таъкид намуд, ки одам бо тарс бояд дидаву дониста 

дастбагиребон шавад ва ғолиб барояд» [2, с. 4] аз 5 928 нафар довталаб ҳамагӣ 1316 

нафар ё 22,2% ҷавоби дуруст додаанд. 41,9% довталабон (2 482 нафар) ҳаммаънои 

калимаи «корнома»-ро «кордонӣ» ва 28,4% (1 681 нафар) «нотарсӣ»гуфтаанд.  

Дар варианти 2-юм масъала чунин буд: «Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаи аввал 

ҷуфти мувофиқи «афту андом»-ро гузошта, ҷумларо пурра кунед: Агарчи ...и ин шахс ба 

як тоҷик монандӣ дошт, (...)» [3, с. 4]. Аз 5 929 нафар довталаб 45,0% (2 666 нафар)-и 

онҳо ҷавоб додаанд, ки ҷуфти мувофиқи «афту андом» «сурату сират» аст. 23,5% 

(1 395 нафар) ба «қадду баст» ва 11,1% (660 нафар) ба «зоҳиру ботин  ишора кардаанд. 

1,5% довталабон (88 нафар) ба ин масъала ҷавоб надодаанд ва танҳо 18,9% (1120 нафар) 

дуруст ҷавоб додаанд, ки ҷуфти мувофиқи «афту андом» «шаклу шамоил» аст. 

Дар варианти 3-юм як масъала аз мавзӯи нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда дода 

шудааст. Яъне, нутқи айнан нақлшудаи «Бузургони мамлакатро гирд оварда гуфт: «Дар 

ҷаҳон ғайр аз ман подшоҳе нест!...»-ро ба мазмунан нақлшуда баргардонед [4, с. 4]. Аз 

5887 нафар довталаб ҳамагӣ 31,4% (1846 нафар) ба ин масъала дуруст ҷавоб дода, соҳиби 

1 хол шудаанд. 4041 нафари дигар (68,6%) аз ин рӯйи ин масъала хол нагирифтаанд. 

Ҷавобҳои довталабон ба саволу масъалаҳои марбут ба адабиёт низ на он қадар 

қонеъкунандаанд. Чунонки дар расми 1 дида мешавад, дастовардҳо (дониш ва малакаю 

маҳорат)-и довталабон аз мавзӯъҳои адабиёт (бахшҳои сеюм ва чоруми матритса) аз 50% 

камтар аст.  

Аз натиҷаҳо бармеояд, ки довталабон доир ба навъи асарҳои халқӣ, хусусиятҳои 

санъатҳои бадеӣ, жанрҳои адабӣ, зиндагӣ ва осори адибони классик ва муосир 

маълумоти кофӣ надоранд. Масалан, аз 5929 нафар довталаб ҳамагӣ 38,9% дуруст ҷавоб 

додаанд, ки тарзи баёни «Шунидаам, ки ду гунҷишк бар шохи дарахте ошёна ниҳода ва 

аз матои дунё ба обу дона қаноат карда буданд» хоси насри ривоятист. Аммо 61,1% 

довталабон ба ин савол ё нодуруст ҷавоб додаанд ва ё умуман ҷавоб надодаанд. Аз ин 

гурӯҳ 34,0% гуфтаанд, ки чунин тарзи баён хоси афсона аст.  

Ба ин савол, ки дар байти Мирзо Турсунзода «Фурсати он аст, ки ин «меҳмон», 

Тарк кунад кишвари Ҳиндустон» кадом санъати бадеӣ истифода шудааст [2, с. 4], аз 5928 

нафар довталаб ҳамагӣ 35,4% дуруст ҷавоб додаанд (санъати киноя). 35,1% дигар 

гуфтаанд, ки ин санъати ташбеҳ аст.  

Ба саволҳо доир ба хусусияти санъати муболиға ва санъати маҷоз мутаносибан 

23,6% (аз 5929 нафар) ва 29,5% (аз 5887 нафар)-и довталабон ҷавоби дуруст додаанд.  

Аз 5928 нафар довталаб беш аз 60 фоизашон жанри асарҳои Сотим Улуғзода 

«Саёҳати Бухоро бо ҳамроҳии Айнӣ», «Марги ҳофиз», «Ёрони боҳиммат» ва «Дар бораи 

баъзе масъалаҳои танқиди адабӣ ва адабиётшиносӣ дар республика»-ро [2, с. 5] муайян 

карда натавонистаанд. Ҳол он ки ин масъала такрор аз имтиҳони соли 2015 аст (Ҳар 

сол дар саволномаҳои тести ИМД аз 10 то 30%-и саволу масъалаҳои дар солҳои гузашта 

истифодашуда такроран дода мешаванд) [5,5] ва мебоист ба он қисми бештари 

довталабон ҷавоби дуруст медоданд. Маълумоти оморӣ аз рӯйи ин масъала дар расми 2 

дода шудааст. Азбаски ин масъала барои муайян намудани мувофиқат аст, бо пурра иҷро 

кардани он довталаб 4 хол мегирад (барои ҳар ҷавоби дуруст 1 хол). 
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Расми 2. Шумора ва ҳиссаи довталабон вобаста ба иҷрои саволу масъалаи тест. 
 

Тавре ки аз расм дида мешавад, ҳамагӣ 242 нафар (4,1% довталабон) ба ин масъала 

пурра ҷавоб дода, соҳиби 4 хол гардидаанд. 359 нафар (6,1%) 3 хол, 1531 нафар (25,8%) 

2 хол ва 2 174 нафар (36,7%) 1 хол гирифтанд. 1622 нафар (27,4%) аз рӯйи ин масъала 

ягон хол нагирифтаанд, ки натиҷаи хуб нест. 

Аз рӯйи ин натиҷаҳо метавон хулоса баровард, ки довталабони мо на танҳо китоби 

бадеӣ намехонанд, инчунин маълумоти дар китоби дарсибударо низ дуруст аз худ 

накардаанд, ба маънои калимаю ибораҳо, байтҳо ва порчаҳои шеърӣ сарфаҳм 

намераванд. Масалан, аз 5929 нафар довталаб ба саволи «Кадом асари Садриддин Айнӣ 

бо тасвири романтикии зебое оғоз мешавад?» [3, с. 4] 45,9%-ашон (2 721 нафар) ҷавоб 

додаанд, ки «Одина», 11,1% (656 нафар)  «Ғуломон», 18,5% (1099 нафар)  «Марги 

судхӯр»-ро ишора кардаанд. 1,5% (89 нафар) умуман ҷавоб надодаанд. Ҳамагӣ 23,0% 

(1364 нафар) дуруст ҷавоб додаанд, ки «Дохунда» аст. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки 

бештари довталабон дар бораи асарҳои устод Айнӣ, бахусус «Дохунда»-и ӯ, ки бо 

тасвири манзараҳои дилрабо ва мафтункунандаи Дараи ниҳон оғоз мешавад, тасаввуроти 

дуруст надоранд. Ба саволи дигаре ҳам, ки ба асари «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ мансуб 

аст (Кадом байти Бедил ба аҳволи оншабаи Садриддини наврас: шунидани хабари 

вафоти модар, эҳсоси танҳоӣ ва ҷудоӣ аз падару модар, ки устод Айнӣ дар «Ёддоштҳо» 

тасвир кардааст, мувофиқ буд?) [4, с. 5] 67,5% довталабон (3974 нафар аз 5887 нафар) 

ҷавоби қонеъкунанда надодаанд. 

Устод Айнӣ дар «Ёддоштҳо» дар қисми «Вафоти падару модар дар вабои умумӣ» 

порчаеро аз як ғазали Бедил оварда, навиштааст, ки «... дар ин ҷо ба тарзи намуна нақл 

кардани се байти он ғазалро, ки ба аҳволи оншабаи худам хеле мувофиқ буд, муносиб 

дидам» [5, с. 180]. Байти зерин аз ин се байт аст: 
 

Рафиқи ваҳшати ман ғайри доғи дил намебошад, 

Дар ин ғурбатсаро Хуршеди танҳогардро монам. 
 

Танҳо 32,5% довталабон (1913 нафар) ба ҳамин байт, ки ҷавоби дурусти савол аст, 

ишора кардаанд. 

Бояд гуфт, ки қисми бештари довталабон ба маънои байтҳо сарфаҳм намераванд. 

Ин аст, ки 71,1% онҳо натавонистаанд ҳаммаънои байти Абдураҳмони Ҷомӣ (Сухан 

гарчи бошад чу оби зулол, Зи такрор хезад ғубори малол)-ро [3, с. 4] аз байни чор байти 

Камолиддини Биноӣ муайян намоянд. Ба ин масъала ҳамагӣ 28,9% ҷавоби дуруст 

додаанд, ки чунин натиҷа сахт нигаронкунанда аст.   

Инчунин 63% довталабон аз рӯйи байтҳои аз достони «Тахти хунин»-и Пайрав 

Сулаймонӣ додашуда муайян карда натавонистаанд, ки шоир ба кадом масъала ишора 

намудааст. Ҳамагӣ 37% дуруст ҷавоб додаанд, яъне шоир ишора намудааст, ки «дар аҳди 

ҳукумати манғития зулму истибдод ба дараҷаи ниҳоӣ расида буд». Ва ё бинобар 

надонистани маънои калимаю ибораҳо (дар маърифат аст ва ба «аҳли ҳикмат» 
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нигаронида шудааст) [4, с. 5] 74,7%-и довталабон муайян карда натавонистаанд, ки 

рисолаи «Саломон ва Абсол»-и Абӯалӣ ибни Сино чӣ гуна асар аст: ишқист, тиббист, 

бадеист ва ё фалсафӣ? Ҳамагӣ 25,3% дуруст ҷавоб додаанд, ки «Саломон ва Абсол» асари 

фалсафист.   

71,2%-и довталабон доир ба асарҳои Ҳабиб Юсуфӣ, бахусус мақолаҳои илмии ӯ, 

ки ба масъалаҳои адабиётшиносӣ ва нақди адабии давр бахшида шудаанд, маълумоти 

кофӣ надоранд. Аз ин қисм 40,8% гуфтаанд, ки мақолаҳои «Шеърҳои зиддифашистии 

Лоҳутӣ» ва «Боз якчанд калима дар бораи поэзияи имрӯзаи мо» ба фаъолияти 

нависандагии Ҳабиб Юсуфӣ дахл доранд. 17,2% дигар ин мақолаҳоро ба фаъолияти 

рӯзноманигорӣ ва 11,6% ба фаъолияти тарҷумонии адиб марбут донистаанд. 

Довталабон аз рӯйи маълумоти додашуда муайян карда наметавонанд, ки сухан дар 

бораи кадом симоҳои асарҳои Сотим Улуғзода меравад. Масалан, 63,6% дар бораи 

Виркан – қаҳрамони асосии повести «Ривояти суғдӣ» ва 73,3% дар бораи Марзия, 

Мирзоакрамбой, Абдулаҳадхон, Ҳоҷияъқуб – симоҳои манфии романи «Восеъ» 

тасаввуроти дуруст надоранд.  

Аз рӯйи байтҳои достони «Писари Ватан»-и Мирзо Турсунзода муайян карда 

натавонистаанд, ки байт аз забони кӣ гуфта шудааст (масалан, сухани падари Қодир ба 

фарзандаш: Ту ҳам бо дӯстонат рав ба майдон, Нишон деҳ қудрати худро, писарҷон!; 

Марина ба Микола: Бирав, нобуд кун, яғмогаронро – Фашистон, душманони молу ҷонро; 

Саодат ба Қодир: Машав навмед аз бедида гаштан, Ки ҷояшро бигирад дидаи ман; 

Микола ба Қодир: Ту бингар Украини меҳрубонро, Рухи зарду дили пурхуни онро. Ба 

роҳаш не ҳарос аз тир дорам, На тарсе аз дами шамшер дорам) [4, с. 6]. Натиҷаи 

дастоварди довталабон аз ин масъала, ки муайян намудани мувофиқат аст, дар расми 3 

нишон дода шудааст. 
 

 
 

Расми 3. Шумора ва ҳиссаи довталабон вобаста ба иҷрои саволу масъалаи тест. 
 

Чунонки аз расм дида мешавад, 1 255 нафар ё 21,3%-и довталабон аз ҷавоб ба ин 

масъала хол нагирифтаанд, 2 196 нафар (37,3%) 1 хол, 1 639 нафар (27,8%)  2 хол, 379 

нафар (6,4%)  3 хол ва ҳамагӣ 418 нафар (7,1%) 4 хол гирифтааст.  

Албатта ин натиҷаҳое, ки ин ҷо оварда шуданд, қонеъкунанда нестанд ва бояд 

биандешем, ки чаро чунин аст. Вале, як нукта мусаллам аст, ки бештари довталабон, 

бинобар надонистани ҷавоби дуруст, ба саволу масъалаҳои тест тахминӣ ҷавоб 

медиҳанд. Тавре ки дида шуд, дар ҷавоб додан ба як қисми саволу масъалаҳо ҳиссаи 

довталабон дар байни вариантҳои нодурусти ҷавобҳо қариб баробар тақсим шудааст. Ин 

гуна натиҷаҳоро донишмандони тестшинос Линда Крокер ва Ҷеймс Алгина низ нишонаи 

тахминӣ будани ҷавоби имтиҳонсупорандагон медонанд [1, с. 436]. 

Вобаста ба ин натиҷаҳои зикршуда омӯзгорон, методистон ва пажӯҳишгаронро 

зарур аст, ки: 
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 ба роҳу усулҳои таълим, зарурати омӯзиши масъалаҳои зикршуда ва ба пешниҳоди 

чунин мавод дар китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ эътибори ҷиддӣ диҳанд; 

 ба масъалаҳои таълими ибораву ҷумла ва матнҳо, шарҳи луғат ва ашъори адибони 

классик ва муосир, таҳлили симоҳо ва ғояи асарҳои бадеӣ бештар эътибор диҳанд; 

 дар иттиҳодияҳои методии фанҳои забон ва адабиёти тоҷик ин гуна масъалаҳоро 

баррасӣ намуда, роҳу усули самараноки рушди тафаккури эҷодии хонандагонро 

дарёбанд; 

 дар мавридҳои зарурии дарс ва берун аз он (дар маҳфилу дарсҳои иловагӣ) аз 

«Маҷмӯаи саволу масъалаҳои тест», ки Маркази миллии тестии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон омода намудааст, самаранок истифода баранд; 

 ҳамасола натиҷаҳои ИМД-ро дар шуъбаҳои маориф ва муассисаҳои таълимӣ 

баррасӣ намуда, аз он хулоса бароранд. 

Дуруст аст, ки на ҳамаи хонандагон натиҷаи дихоҳ ба даст оварда метавонанд. Он 

гоҳ моҳияти қобилияти тафриқавии тестҳо ҳам аз байн мерафт. Бо вуҷуди ин зарур аст, 

ки омӯзгорон талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ба назар гирифта, ба масъалаи барномаи таълимро аз худ кардани 

хонандагон ва дар ин замина ба вусъати доираи андеша ва ҷаҳонбинӣ, махсусан 

тафаккури интиқодии онҳо диққати ҷиддӣ диҳанд, ки аз салоҳиятҳои муҳимми таълим 

аст. 
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РОҲҲОИ ИНКИШОФИ ТАФАККУРИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН 
 

Муаллифон дар мақолаи худ дар бораи натиҷаҳои бадастовардаи довталабон оид ба фанни 

забон ва адабиёти тоҷик тавассути имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои 

таҳсилоти миёна ва касбии олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот медиҳанд. Таҳлили натиҷаҳои 

дастовардҳои довталабон имконият медиҳанд, ки дараҷаи дониши хонандагон ва камбудиҳои 

ҷараёни таълим муайян карда шавад. 

Натиҷаи чунин таҳлил омӯзгоронро водор менамояд, ки ба таълими мавзӯъҳои алоҳида 

диққати бештар дода, роҳу усулҳои самараноки рушди тафаккури эҷодии хонандагонро 

дарёбанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: довталаб, дастовардҳои таълим, забон ва адабиёти тоҷик, супоришҳои 

тестӣ, субтест, матритса, эътимоднокӣ, табъиз, дараҷаи мушкилӣ, маълумоти оморӣ. 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Авторы в своей статье дают информацию о результатах достижений абитуриентов по 

предметам таджикский язык и литература на централизованных вступительных экзаменах в 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики 

Таджикистан. Анализ результатов достижений абитуриентов даёт возможность определить 

уровень знаний, учащихся и недостатки в процессе обучения. Следовательно, такого рода анализ 

подталкивает учителей обратить внимание на преподавания отдельных тем и нахождение путей 

и методов эффективного развития творческого мышления учащихся. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: абитуриент, учебные достижения, таджикский язык и литература, 

тестовые задания, субтест, матрица, надежность, валидность, дискриминативность, уровень 

трудности, статистические данные. 
 

WAYS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS ' CREATIVE THINKING 
 

The authors in the article give information about the result of achievements of university entrants 

of Tajik language and literature on the centralized entering examinations in educational establishments 

of secondary and higher professional education of the Republic of Tajikistan. The analysis of result of 

achievements of university entrants gives an opportunity to define the level of knowledge of the students 

and the lack in the process of educating. Consequently, such analysis pushes the teachers to pay attention 

to teaching of separate themes and finding the ways and methods of effective development of the 

creative thinking of students. 

KEYWORDS: university entrant, educational achievements, Tajik language and literature, test 

tasks, subtest, matrix, reliability, validity, discrimination, level of difficulty, statistical data. 
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ХУДОМӮЗӢ ҲАМЧУН ШАРТИ ЗАРУРӢ ВА АСОСИИ РУШДИ  

ШАХСӢ ВА КАСБИИ ОМӮЗГОР 
 

Нозимов Б.М. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Омӯзгор, то замоне, ки меомӯзад зиндааст, ҳамон  

лаҳзае, ки мутолиаро қатъ кунад, дар ӯ омӯзгорӣ мемирад. 

 К.Д. Ушинский 
 

Худомӯзӣ қисмати таркибӣ ва омӯзиши пайвастаи кормандони соҳаи илм ва 

маориф мебошад. Моҳият ва аҳамияти худомӯзӣ дар аз худ кардани технологияи навин 

ва фарҳанги кори фикрӣ, маҳорати ҳаллу фасл кардани масъалаҳо ба таври мустақилона, 

худтакмилдиҳӣ ва баланд бардоштани маҳоратҳои касбӣ мебошад. Ҳадафи худомӯзӣ, 

қабл аз ҳама, такмили ихтисос, таҷдиди пайвастаи салоҳиятнокӣ дар соҳаи фанҳои 

таълимии зарур барои амалӣ кардани стандартҳои насли нав аст [1, с. 23]. 

Самтҳои умумии худомӯзӣ: касбӣ (фанни таълимӣ); психологию педагогӣ (ба 

хонандагон ва волидайн нигаронидашуда); психологӣ (муошират ва санъати 

таъсирасонӣ); методӣ (педагогӣ, технологӣ, шаклҳо, метод ва шаклҳои таълим); ҳуқуқӣ; 

(гуманитарӣ); ҳифзи саломатӣ; шавқу ҳавас. 

Бо такя ба шавқу ҳаваси омӯзгор ин рӯйхатро метавон идома дод. Ҳамаи шаклҳои 

худомӯзиро ба таври шартӣ метавон ба ду гурӯҳ ҷудо кард: инфиродӣ ва гурӯҳӣ. Дар 

шакли инфиродӣ роҳнамо метавонад худи омӯзгор бошад. Аммо роҳбарони сохторҳои 

методӣ ва маъмурӣ метавонанд ин равандро асос гузошта, онро ҳавасманд гардонанд. 

Шакли гурӯҳӣ дар шакли фаъолияти иттиҳодияи методии семинарҳо, практикумҳо, 

курсҳои такмили ихтисос алоқаро дар байни натиҷаи худомӯзии инфиродӣ ва худи 

омӯзгор таъйин мекунад. Шаклҳое, ки ба таври зиёд дар худомӯзӣ мавриди истифода 

қарор мегиранд, онҳоро таҳлил намуда, бартарӣ ва норасоиҳои онҳоро қайд кардан зарур 

аст. 

1. Омодагӣ дар курсҳо ва дар донишкадаҳои такмили ихтисос. 

Афзалияти аслии ин шакли худомӯзӣ ин имконоти дарёфти кӯмаки касбӣ аз 

мутахассис-омӯзгор инчунин табодули таҷриба дар байни ҳамкасбон мебошад. 

Норасоиҳо: 

Даврагӣ будани курсҳо; вақти баргузорӣ ба давраи таҳсил мувофиқ меояд, ки бо 

реҷаи кории муассисаи таълимӣ рост меояд; сифати маводи маърӯзавӣ, аксаран ба 
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талабот ҷавобгӯ намебошад, чунки ба таври ҷиддӣ талаботи педагогҳо омӯхта намешавад 

ва бо таваҷҷуҳ бо иқтидори шунавандагон муносибати инфиродӣ сурат намегирад. 
2. Гирифтани маълумоти дуюми олӣ ва ё тахассуси дуюм. 

Афзалияти аслии ин шакли худомӯзӣ иборат аст аз: имкони пешбинӣ кардани 

самтҳои донишандӯзӣ, чунки сохтори бештари барномаҳо характери модулӣ дошта, 

баъзеи дигар интихоби инфиродиро дар назар доранд. 

Норасоӣ: вақти холӣ надоштани омӯзгорон.  

3. Курсҳои фосилавии такмили ихтисос, конференсия, семинар, олимпиада ва 

конкурсҳо. 
Афзалияти аслии ин шакли худомӯзӣ иборат аст аз: имкони доир кардани онҳо дар 

рӯзҳои барои омӯзгорон қулай; имкони интихоби мавзӯъ доир ба масъалаҳои мубрам ва 
мушаххасан барои педагогҳо лозим. 

Норасоиҳо: аксаран курсҳои фосилавӣ пулакӣ доир карда мешаванд; аксари 
ҳуҷҷатҳое, ки далели гузаронидани курсҳои фосилавии таълимиро тасдиқ мекунанд, 
қувваи ҳуқуқӣ надоранд, ба таври дигар гӯем, ҳангоми гузаронидани аттестатсияи 
навбатӣ онро ба назар намегиранд. 

4. Корҳои инфиродии худомӯзӣ шомили мавридҳои зерин мебошанд: корҳои илмӣ-
таҳқиқотӣ аз рӯйи мавзӯи муайян; ба китобхона рафтан ва омӯхтани адабиёти илмӣ-
методӣ ва илмӣ; иштирок дар шӯроҳои педагогӣ, иттиҳодияҳои илмӣ-методӣ; ба дарси 
ҳамкасбон даромадан, табодули андеша доир ба масъалаҳои ташкили машғулиятҳо, 
таҳияи назариявӣ ва дар амал истифода кардани шаклҳои гуногуни дарсҳо. 

5. Шабакаҳои иҷтимоии педагогӣ-шакли нави ташкили худомӯзии омӯзгорон. 
Шабакаҳои иҷтимоии педагогӣ интернет-захираҳо мебошанд, ки барои муоширати 

ҳамақидаҳо сохта шудаанд, педагогҳои минтақаҳои гуногуни кишварамон тавассути ин 
шабакаҳо табодули таҷриба ва ибрози андеша намуда баҳс менамоянд, дар бораи худ 
ҳарф мезананд, маълумоти лозимаро фаҳмида мегиранд [2, с. 36].  

Афзалияти аслии ин шакли худомӯзӣ иборат аст аз: табодули таҷриба дар байни 
омӯзгорон; кӯмаки методии шахсӣ ва мушаххасан суроғавӣ, дархост ва дарёфти 
машварат дар вақти барои педагог қулай. 

Методҳои асосии худомӯзӣ: омӯзиши мустақилонаи адабиёти илмӣ-педагогӣ ва 
тавсияҳои методӣ; иштирок дар ҳама гуна шаклҳои корҳои методӣ; омӯзиши таҷрибаи 
пешқадами андӯхташуда дар системаи омӯзиши касбӣ; бадарсиҳамдароӣ, иштирок дар 
таҳлили дарсҳои кушод; таҳлили кори худ ва натиҷаҳои он, иштирок дар корҳои 
озмоишие, ки дар муассисаи таълимии касбӣ аз тарафи муассисаи илмӣ гузаронида 
мешавад; таҳияи мавод доир ба таъмини маҷмӯи методии фанҳо ва тахассусҳо, тайёр 
кардани рефератҳо, маводи методӣ, гузориш, маърӯза ва амсоли инҳо [3, с. 92]. 

Моҳияти раванди худомӯзӣ аз он иборат аст, ки педагог мустақилона донишҳоро 
аз сарчашмаҳои мухталиф бо такя ба дониш дар фаъолияти касбӣ, рушди шахсият ва 
ҳаёти шахсии худ дарёфт карда, аз бар мекунад. Ин сарчашмаҳо телевизион, рӯзнома, 
маҷалла, адабиёт (методӣ, илмӣ-оммавӣ, публиссистӣ, бадеӣ ва амсоли инҳо), интернет, 
видео, аудио, маълумот ба воситаи захирадонҳои мухталиф, курсҳои пулакӣ, семинар ва 
конференсияҳо, дарсҳои намунавӣ, тадбирҳо оид ба табодули таҷриба, экскурсия, театр, 
намоишгоҳ, музей ва консертҳо, сафар кардан мебошад [4, с. 235]. 

Дар маҷмӯъ ҳамаи сарчашмаҳо, ба сарчашмаи дониш, ки ба рушди шахсӣ ва ба 
сарчашмае, ки ба рушди касбӣ мусоидат мекунад ҷудо мешаванд. Корҳои худомӯзии 
кормандони педагогӣ, қабл аз ҳама, ба беҳтар намудани сифати таълим ва тарбия, ҳалли 
вазифаҳои амалӣ, ки алоқаи муассири равандҳои таълимӣ-тарбиявӣ ва баланд 
бардоштани маҳорати методиро таъмин менамоянд, равона карда шудааст. Агарчанде 
сатҳи имконоти омӯзгор ва ё усто ба худомӯзӣ баланд бошад ҳам, на ҳамеша ин раванд 
дар амал татбиқ карда мешавад. Далелҳое, ки аксаран кормандони педагогӣ пеш 
меоранд, ин набудани вақт, ҳавасмандӣ, нарасидани сарчашмаҳои иттилоотӣ ва амсоли 
инро номбар мекунанд. Худомӯзӣ ба тамоми мазмуни худ бояд дастёбӣ ба натичаҳои 
ниҳоии фаъолияти амалии коркунони педагогиро мусоидат намуда, мавридҳои зеринро 
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таъмин намояд: ҷустуҷӯйи муваффақ ва ҷорӣ кардани роҳҳои нисбатан самараноки 
такмили раванди таълиму тарбия ва тарбиявии хонандагон дар асоси истифодаи васеи 
методҳои нави таълим, воситаҳои муосири техникӣ, ташкил ва ба нақшагирии раванди 
таълиму тарбияи мутобиқ ба мантиқи педагогӣ ва принсипҳои дидактикии он, таҳияи 
тадбирҳо доир ба фаъолсозии фаъолияти маърифатии хонандагон, рушди мустақилияти 
онҳо ва баланд бардоштани сифати тайёрии касбие, ки онҳо мегиранд, иштироки фаъоли 
ҳамаи кормандон дар кори методӣ, такмили мазмуни нақшаҳои таълимӣ ва барномаҳо ва 
кор дар асоси тадбирҳои мушаххас оид ба амалисозии мазмуни таълим бо 
дарназардошти хусусияти касби омӯхташавандаи техникаи нав ва технология, барқарор 
ва амалӣ кардани алоқаҳои самаранок дар тадриси фанҳои умумитехникӣ ва фанҳои 
махсуси таълими истеҳсолӣ ва корҳои тарбиявии беруназсинфӣ. 

Ташкили раванди худомӯзӣ. 
Фаъолият, дар сурате маъно нахоҳад дошт, ки агар дар натиҷаи он маҳсулоте ҳосил 

карда нашавад ва ё дастоварде надошта бошад. Дар барномаи шахсии худомӯзии педагог 
мавҷуд будани рӯйхати дастовардҳое, ки дар муддати муайян бояд ба даст биорад лозим 
аст. Натиҷаҳои худомӯзии педагог дар марҳилаи муайяне метавонад мавридҳои зерин 
бошанд (худомӯзӣ бояд пайваста бошад, аммо барномарезӣ кардани он бояд марҳила ба 
марҳила), баланд бардоштани сифати таълими фан (зикр кардани нишондиҳандаҳо, 
мутобиқ ба онҳо самаранокӣ ва сифат муайян карда мешавад), таҳия ва нашри дастурҳои 
методӣ, мақолаҳо, китобҳои дарсӣ, барномаҳо, сенарияҳо, таҳқиқот; таҳияи шаклҳои 
нави методҳо ва равишҳои таълим; маърӯзаҳо, суханрониҳо; таҳияи маводи дидактикӣ; 
тестҳо ва асбобҳои айёнӣ; ироаи тавсияҳои методӣ доир ба истифодаи технологияҳои 
нави иттилоотӣ; ташкил ва гузаронидани дарсҳои кушод, аз рӯйи методҳо ва 
технологияҳои нав ихтирои навгониҳо, таҳияи маҷмӯи корҳои педагогӣ гузаронидани 
тренинг-семинар, конференсия ва дарсҳои намунавӣ, хулоса кардани таҷрибаҳо доир ба 
масъалаи мавриди таҳқиқ қарордошта (аз рӯйи мавзӯъ). 

Дар ташкили худомӯзӣ банақшагирии корҳои мустақилонаи омӯзгор дорои 
аҳамияти муҳим мебошад. Нақшаи шахсии эҷодии худомӯзӣ ҳуҷҷати ҳатмӣ намебошад 
ва тасдиқ кардан ва назорат кардани он аз тарафи маъмурият низ шарт нест, аммо ин 
қабил нақша бахусус ба омӯзгороне, ки тоза корро оғоз мекунанд, шарт ва зарур аст. Дар 
нақшаҳои инфиродии ҳар як омӯзгор, хусусиятҳо, сатҳу дараҷаи касбӣ ва тахассусии ҳар 
як педагог ба ҳисоб гирифта мешавад. Нақша бо таваҷҷуҳ ба манфиатҳои инфиродӣ ва 
имконоти омӯзгор мушаххас ва ё устои таълимӣ таҳия карда мешавад. Нақшаи 
худомӯзии омӯзгор бояд шомили рӯйхати адабиёте бошад, ки дар назар аст, омӯзгор онро 
мутолиа намояд. Технологияи ташкили худомӯзии омӯзгорро метавон дар шакли 
марҳилаҳои зерин нишон дод. 

1. Марҳилаи таъйинӣ. Ин марҳила марҳилае мебошад, ки то андозае омӯзгор 
масирҳоро мушаххас намуда, пеши худ ҳадаф мегузорад, ки чиро бояд омӯзад ва чӣ бояд 
оғоз кард. 

2. Марҳилаи – омӯзишӣ. Ин марҳила марҳилае мебошад, ки омӯзгор ба адабиёти 
психологию-педагогӣ ва методӣ шинос мешавад. 

3. Марҳилаи амалӣ. Ин марҳила марҳилае мебошад, ки далелу рақамҳо ҷамъоварӣ 
шуда, методҳои ҷадид таҳлил карда мешаванд. Озмоишҳо гузаронида мешавад. Кори 
амалӣ ҳамзамон ба омӯзиши адабиёти ҷадид сурат мегирад. 

4. Марҳилаи хулосакунӣ ва натиҷагирӣ. Ин марҳилае мебошад, ки дар он корҳо таҳлил 
ва натиҷагирӣ карда мешаванд. Ба вижа дастаҷамъона. 

5. Марҳилаи ниҳоӣ-хулосавӣ. Ин марҳилае мебошад, ки омӯзгор бояд худомӯзии худро 
ҷамъбаст намуда, ба ягон хулоса ояд.   
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ХУДОМӮЗӢ ҲАМЧУН ШАРТИ ЗАРУРӢ ВА АСОСИИ РУШДИ  

ШАХСӢ ВА КАСБИИ ОМӮЗГОР 
 

Муаллиф дар мақолаи худ перомуни худомӯзӣ ва роҳҳои ташкили он андешаронӣ карда, 
худомӯзиро яке аз воситаҳои муҳимми нигоҳ доштани сатҳи сифати дониш ва касбияти омӯзгор 
меҳисобад. 

КАЛИДВОЖАҲО: худомӯзӣ, омӯзгор, тадрис, равиш, метод, ташкили корҳои таълимӣ-
тарбиявӣ, марҳила, дурнамо, касбият. 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 
 

Автор в своей статье рассуждает о самообразовании, и считает, что самообразование 
является одним из основных путей повышения квалификации педагогов и совершенствование 
их профессионального мастерства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самообразование, педагог, метод, организация учебно-
воспитательные работы, этап, перспектива, профессиональность. 

 

SELF-EDUCATION IS NECESSARY CONDITION OF PERSONAL AND  

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 
 

The author in his article writes about selfeducation and considers selfeducation one of the main 
ways of increasing qualification of the pedagogues and perfection their professional qualities as well. 

KEY WORDS: selfeducation, pedagogue, method, organization of educational work, Stage, 
perspective, professionality.  
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ         ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

АНДАР МАСОИЛИ ТАЪРИХИ РИЁЗИЁТ ВА ТАШАККУЛИ ДОНИШИ 

РИЁЗИИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Шодиён М.С.,  

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

Абдулакимова Ҷ.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Возеҳ аст, ки тамоми донишҳои ақливу нақлӣ ба ҷаҳонбинии хонандагону 

донишҷӯён таъсири муайяне дорад, вале таълиму тадриси математика, ки дар тамоми 

донишҳои инсонӣ татбиқшаванда аст, барои ташаккули ҷаҳонбинии донишҷӯён нақши 

муассире дорад. Дар аксари донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ҳангоми тадриси математика 

таърихи он низ таълим дода мешавад. Яке аз донишманди овозадори Юнони бостон 

Арасту ақида дошт, ки танҳо дар ҳамон сурат моҳияти чизро дарк кардан мумкин аст, ки 

аз таърих ва пайдоиши он огаҳӣ дошта бошӣ. Воқеан, таърихи математика яке аз 

равияҳои асосии фанни математика ба ҳисоб меравад. Маъмулан аз ҳамин нуқтаи назар 

барномаҳои таълимӣ тартиб дода шуда, дастурҳои методӣ дастраси донишҷӯён 

мегардад. Яке аз сабабҳои муваффақияти пешрафти илми математика дар солҳои 70 ва 

80-и асри сипаришуда дар собиқ Иттиҳоди шӯравӣ дар он буд, ки ба методикаи таълими 

он аҳамияти хоса дода мешуд. Масалан, яке вариантҳои беҳтарини ин дастури методӣ аз 

тарафи К.А. Рыбников хеле хуб ва манфиатовар таълиф гардида буд, ки математикон ва 

методистон аз он огаҳӣ доранд [5]. Ҳоло вақти он расидааст, ки мо ба методикаи таълими 

ҳамаи фанҳои ақливу нақлӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳем ва дастурҳои ҷолибу арзанда тасниф 

намоем, зеро ин боиси пешрафти илм ва дар натиҷа ҷомеа мегардад. 

Омӯзиши таърихи математика яке аз қисмҳои асосӣ барои тайёр намудани 

мутахассисони соҳаи математика, хусусан муаллимони фанни математика, ба ҳисоб 

меравад. Таърихи математика қонунҳои вусъатдиҳии фанни математикаро ҷудо карда, 

роҳҳои таҳлил ва барқароркунии назария ва мафҳумҳои математикиро муайян мекунад. 

Омӯзиши таърихи математика, натанҳо барои дарки ҷаҳонбинии маънавии хонандагону 

донишҷӯён, балки умуман дар тараққиёти ҷамъият хеле муҳим аст. 

Агар омӯзгори мактабӣ чӣ тавр ташаккул додани донишҳои математикиро донад 

ва мазмуни усулҳои омӯзиши таърихи математикаро ба хубӣ дарк кунад, дар ин ҳолат, 

метавонад ҷараёни таълимро дуруст ва самаранок ба роҳ монад. Бинобар ин, дар 

мактабҳои олӣ, хусусан барои омӯзгорони фанни математика омӯхтани таърихи 

математика зарур аст. Зеро пешрафти имрӯзу фардои ҷомеа аз омӯзгорон вобаста аст, ки 

инро сарвари кишварамон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ борҳо қайд 

намудаанд: «Дар ин ҷо бори дигар хотирнишон месозам, ки дастгирии соҳаи маориф ва 

баланд бардоштани мақоми омӯзгор, дар навбати аввал, аз он ҷиҳат муҳим мебошад, ки 

аҳли маориф дар рушди нерӯи инсонӣ саҳми бевосита дошта, яке аз қувваҳои 

пешбаранда ва фаъоли ҷомеаи имрӯза ба шумор меравад ва гузашта аз ин, пешрафти 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ба сатҳи рушди маориф вобастагии мустақим 

дорад» [1]. 

Дар ҷои дигар, муҳтарам Президенти кишвар барҳақ таъкид кардаанд, ки: 

«Омӯзгор дар раванди таълиму тарбия ҳуқуқи хато карданро надорад, зеро тақдири 

насли ояндасоз ва пешбарандаи давлату ҷомеа дар дасти ӯст. Яъне омӯзгор дар раванди 

таълиму тарбия баробари падару модар ва шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд, нақши 

асосӣ дорад ва ҳамчун роҳнамои маънавӣ барои ба камол расонидани насли шоистаи 

даврон масъул аст... Аз ин рӯ, ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани маҳорат ва малакаи 

касбии омӯзгорон ба таври доимӣ ташкил кардани курсҳои такмили ихтисос, бозомӯзӣ 

ва ҳарчи бештар шинос намудани онҳо бо технологияҳои муосири таълим амри зарурӣ 

мебошад» [2]. 
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Ба ақидаи муаллифони мақола бояд ба донишҷӯён аз таърихи математика чунин 

усулҳооеро таълим дод, ки маҳорати методӣ ва истифодаи он дар ҷараёни омӯзиши 

фанни математика аҳамияти хоса дошта бошад. 

Дар тӯли солҳои охир оид ба муаммои тайёрии таърихи математика барои 

омӯзгорон, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ фаъолона иҷро шуда истодааст. Масалан, дар 

рисолаи доктории Т. С. Полякова зарурати васеъкунии мундариҷаи тайёрии таърихи 

математика барои омӯзгорони фанни математикаи донишгоҳҳо дар шакли системаи 

муайян аз таърихи математикаи мактабӣ асоснок карда шудааст [4]. 

Афзалияти омӯзиши фанни математика ва шавқи инкишофи ҷаҳонбинии 

донишҷӯён нисбати он бевосита ба усули таълиму тадриси математика вобаста аст. 

Ҳангоми омӯзиши ин фан бисёртар шаклҳо ва воситаҳои анъанавӣ – баёни маълумот оид 

ба воқеаҳо ва масъалаҳои шавқовар, дар хусуси далелҳои муайяни соҳаи математика 

истифода бурда мешавад. Муайян кардани сифати дарси таърихи математика ва таъсири 

он дар ташаккули ҷаҳонбинии муаллимони ояндаи ин фан бо истифодаи далелҳои 

таърихӣ ва усули таълими он вобаста аст. Ҳамин тавр, саволҳои асосии методӣ ва ҳалли 

онҳо вазифаи аввалиндараҷаи устодони фанни математика ва таърихи математика ба 

ҳисоб меравад. 

Омӯзиши таърихи математика, чун дигар фанҳо, маҷмӯи омилҳоест, ки бо 

ҳамгироии донишҳои математикӣ, таърихӣ, педагогӣ, равоншиносӣ, фалсафа алоқаманд 

буда, таъсири худро барои пешрафти ин фан мерасонад. Таърихи математика имконият 

медиҳад, ки пайдоиш ва таҳаввули мафҳумҳои математикӣ, қонунҳо ва мантиқи он дар 

ҷараёни тадрис мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҳаллу фасл ёбад ва бад-ин минвол ба 

ҷаҳонбинии донишҷӯён таъсири худро расонад. 

Тамоми самти тайёрии омӯзгорони фанни математика бо мақсади беҳтар намудани 

сифати дарс ва васеъ намудани ташаккули ҷаҳонбинии донишҷӯён бояд ба методикаи 

таълим ва таърихи омӯзиши он равона карда шавад. Дар ин ҳолат тайёрии таърихӣ-

математикии омӯзгорон ба қисмати омӯзиши худи фанни математика таъсири хоса 

мерасонад. Яке аз ҳадафҳои таълими таърихи математика барои донишҷӯён муайян 

кардани консепсияҳои омӯзиши ин фан буда, дар маҷмӯъ ба фарҳанги толибилмон 

таъсиргузор хоҳад буд. Бархе аз муаллимони фанни математика, мутаассифона, инро ҳис 

намекунанд ва дар ҷараёни дарс ба ташаккулёбии таърихи математика таваҷҷуҳи кофӣ 

намедиҳанд. Дар амал дарси таърихи математика нишон медиҳад, ки омӯзгор маҳз бо 

ёрии омӯзиши таърихи фан, ки аз ҷиҳати методӣ ва мантиқӣ ба ҷараёни дарс тавъам 

хоҳад буд, ба муваффақиятҳои дар боло зикршуда ноил мегардад. Масалан, қайд кардан 

мумкин аст, ки таърихи фан имконият медиҳад, ки ба донишҷӯён ҳангоми омӯзиши ҳар 

як мавзӯъ ё фасли нав нишон додан мумкин аст, ки математика аз ибтидо бо фаъолияти 

амалии инсон чигуна вобастагии ногусастанӣ дошт. Барои мисол пайдоиш ва тараққиёти 

мафҳуми ададро мегирем, ки бо «тавлид» ва инкишофи математика ҳамқадам аст. 

Боиси қайд аст, ки бо миқёси масъалаҳои зарурии амалӣ, на танҳо мафҳумҳои нав, 

балки усулҳои ҳалли масъалаҳои математикӣ пайдо шуданд. Масалан, аз таърихи 

техника маълум аст, ки барои ихтирои ҳавопаймоҳо инсоният бояд масъалаҳои ҳаракати 

ҷисми сахтро дар ҳаво омӯхта ва ҳал карда тавонад ва ин масъала, ба ғайр аз донишҳои 

физикӣ, бидуни донишҳои математикӣ имконнопазир буд. Олими бузурги рус Н.Е. 

Жуковский усулҳои нави математикиро истифода бурда, ин масъаларо ҳал кард ва 

асосҳои назарияи математикии ҳаракатро кашф намуд. Донишҷӯён ҳанӯз аз курсҳои 

мактабӣ бо номҳои донишмандони оламшумули Шарқу Ғарб ба монанди Файсоғурас 

(Пифагор), Аршимидус (Архимед), Уқлидус (Евклид), Батлимус (Птолемей), Муҳаммад 

Мӯсои Хоразмӣ, Абӯалии Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Умари Хайём, Насириддини Тусӣ, 

Ғиёсиддини Кошонӣ (ал-Кошӣ), Исҳоқ Нютон (Исаак Нютон), Паскал Блез, Николай 

Коперник, Леонард Эйлер ва садҳо нафари дигар шиносоӣ доранд ва медонанд, ки ҳар 

яке аз ин донишмандони бузург дар инкишофи илми математика саҳми муайян ва 

босазое гузоштаанд. Аз таърихи математика маълум аст, ки осори ниёгони асримиёнагии 
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мо чӣ гуна ба инкишофи илмҳои риёзию табиӣ, хусусан математика, дар Аврупои 

асримиёнагӣ таъсири муҳим расонидааст. Илова бар ин, дар пажӯҳишоти донишманди 

муосири тоҷик профессор А. Комилӣ дарҷ гардидааст, ки баъзе аз донишмандони Юнони 

қадим, аз қабили Пифагор низ аз дониши ниёгони қабл аз исломии мо бархӯрдор будаанд 

[3]. 

Дар ҳамин қарина қобили ёдоварӣ ва боиси ифтихор аст, ки дар радифи 

донишмандони фавқуззикри юнонию англису олмонию лаҳистонӣ ниёгони тоҷикон кам 

набудаанд ва хонандагону донишҷӯёни кишварро месазад, ки дар партави суханрониҳои 

сарвари кишвар барои илмомӯзӣ сахт камари ҳиммат баста, наберагони сазовори 

ниёгони худ бошанд. 

Бояд гуфт, ки маълумоти таърихӣ боиси ҷалб намудани диққати донишҷӯён барои 

азхуд кардани барномаи таълимӣ мегардад ва чунин ҳавасмандкунӣ яке аз ҷанбаҳои 

дарси таърих ва усули таълими математика ба шумор меравад. 

Омӯзиши таърихи математика метавонад моро ба сарчашмаи қадимаи пайдоиши 

ин фан шинос намояд то ки аз осори пурбаҳои математикони пешин баҳраманд шавем. 

Умуман, таърихи математика натанҳо ба амиқтар омӯхтани асрори шавқангези ин 

илм раҳнамун месозад, балки ба ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯён таъсири муайяне 

мегузорад. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАЪРИХИ МАТЕМАТИКА  

ДАР ТАШАККУЛИ ДОНИШИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи омӯхтани таърихи математика, татбиқи он, ҳамчун 

қисмати муҳимми омодагии мутахассисони математика меравад. Нақши он дар омодагии 

муаллимони математика боз ҳам муҳимтар аст. Таърихи математика қонунҳои рушди илми 

математикаро омӯхта, роҳҳои ташаккул ва рушди мафҳум ва назарияҳои математикиро нишон 

медиҳад, ба дарки нақши математика дар маърифати олам ва рушди ҷамъиятӣ мусоидат мекунад. 

Агар муаллими математика донад, ки донишҳои математикӣ чӣ тавр ташаккул ёфтаанд, аҳамияти 

методҳои таърихию математикиро дар таълим дарк намуда, ҷараёни таҳсилотро самаранок 

ташкил карда метавонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: математика, таърих, методика, ҷаҳонбинӣ, донишҷӯ, барномаи 

таълимӣ. 
 

К ВОПРОСУ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ  

ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

В данной статье речь идет об изучении истории математики и ее применения, как 

важнейшую часть подготовки математиков-специалистов. Но еще важнее ее роль в подготовке 

учителей математики. История математики изучает законы развития математической науки, 

указывает пути формирования и становления основных математических понятий и теорий, дает 

осознание роли математики в познании мира и общественном прогрессе. Если школьный учитель 

знает, как формировались математические знания, и понимает значение историко-

математических методов в обучении, то он может координировать учебный процесс, сделать его 

более эффективным. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, история, методика, мировоззрение, студент, учебная 

программа. 
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THE PROBLEM OF THE HISTORY OF MATHEMATICS AND FORMATION OF 

KNOWLEDGE OF STUDENTS 
 

This article refers to the study of the history of mathematics and its applications, as an essential 

part of the training of professional mathematicians. But even more important is its role in the training of 

teachers of mathematics. History of mathematics gives laws of development of mathematical science, 

indicates the ways of formation and development of basic mathematical concepts and theories, gives a 

sense of the role of mathematics in the knowledge of peace and social progress. 

If the teacher knows how to have mathematical knowledge, and understands the importance of 

historical and mathematical methods in training, he can coordinate the training process, make it more 

efficient. 

KEY WORDS: the mathematics, the history, methodology, philosophy, student, curriculum. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ  

ДОНИШҶӮЁН БО ЁРИИ МАВОДИ ДИДАКТИКӢ 
 

Шарифов Ҷ., Шарифов И. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Маводи дидактикӣ воситаи таъминкунандаи муносибатҳои фардӣ бо донишҷӯён 

буда, барои мустақилона кор кардани онҳо имконият фароҳам меоваранд.  

Маводи дидактикӣ дар намуди варақчаҳо (ин варақчаҳо – супоришҳоеанд, ки онҳо 

дорои машқҳо, мисолҳо барои ҳисобкунӣ, масъалаҳои матнӣ, ҷадвалу нақшаҳо ва ғайра 

буда), барои сермаҳсултар намудани лаҳзаҳои муайяни таълим мусоидат менамоянд [1].  

Барои ташкили корҳои мустақилонаи толибилмон аз тарафи Н.О. Ёров, Ҷ. 

Шарифов, Т. Маҳмудов,  Н. Шарифов, Ғ. Ҳалимов, Н. Ибодов, А. Пирназаров  ва дигарон 

маводи гуногуни дидактикӣ тартиб дода шудаанд. 

Ин мавод имконият медиҳанд, ки кори мустақилонаи донишҷӯён то андозае фардӣ 

кунонида шаванд, яъне ҳар як донишҷӯ имконият пайдо мекунад, ки бо суръати худ кор 

кунад. 

Таҷрибаи педагогӣ собит месозад, ки маводи дидактикии мавҷуда ба омӯзгор барои 

ташкил намудани кори мустақилона то андозае ёрӣ мерасонанд. Бо вуҷуди ин, то ҳол 

супоришҳои дидактикии пешниҳодкардаи муаллифон барои гурӯҳҳои алоҳидаи 

толибилмон ва бахусус, барои донишҷӯёни сустхон, мувофиқ кунонида нашудаанд. 

Дар ҷараёни таҷрибаи гузаронидашуда мо супоришҳои мустақилонаи тафриқавиро 

мутобиқан ба шароити мактабҳои олии ҷумҳурӣ кор карда баромадем. Маводи таълимӣ 

доир ба иҷрои ин супоришҳо ба забони тоҷикӣ амалӣ кунонида шудаанд. Устодони 

гурӯҳҳои тафриқавӣ маводи дидактикии пешниҳодгардидаро ҳангоми кор бо 

донишҷӯёни аълохон, хубхон, миёна ва сустхон истифода мебаранд. 

Асоси идмӣ ва педагогии коркардҳои дидактикии пешниҳодгардидаро таҳқиқоти 

П.И. Пидкасистий ташкил менамояд. Вале системаи корҳои мустақилонаи 

пешниҳоднамудаи П.И. Пидкасистий бо баҳисобгирии махсусияти фанҳои таълимӣ дар 

гурӯҳҳои мактабҳои олӣ вобаста ба натиҷаҳои таҳлил қадре тағйир дода шуданд. Вобаста 

ба тайёрии донишҷӯён якчанд намуди супоришҳо бо таври омехта истифода бурда 

шудаанд. 

I. Кори мустақилона аз рӯи намунаи додашуда 

Барои супоришҳои ин гурӯҳ умумият дар он аст, ки элементҳои ёрирасон (намунаи 

усули амалиёт, алгоритм, хотира, маълумотнома, ахборот) дар намуди тайёр дода 

мешавад. 
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Мақсади дидактикии кори мустақилона аз рӯи намуна аз он иборат аст, ки 

донишҷӯён усули амалиётро дарк намуда, таъинот ва пайдарпаии мантиқии иҷроиши 

онро аниқ фаҳманд, дар пайдо намудани таҷрибаи ҳалли дуруст ба онҳо кӯмак намоянд, 

маҳорату малакаҳои амалии онҳоро ташаккул диҳанд [3]. 

Супоришҳо аз рӯи намуна зинаи аввали ташаккули дарккунии мустақилонаро 

(тақлид, кӯчонидан, гузориши аналогӣ ва ғайра) дар назар дорад. Ин супоришҳо 

имконияти гузариши донишҷӯёнро ба иҷроиши супоришҳои дараҷаи баландтари 

мустақилиятнокӣ таъмин месозанд. Таъиноти корҳои мустақилона аз рӯи намуна асосан 

барои мустаҳкам намудани маводи таълимӣ дар донишҷӯён пешбинӣ гардидааст. 

Чӣ тавре ки натиҷаҳои таҳлил нишон дод, ҳалли машқҳо аз рӯи намуна ба 

донишҷӯён имконият медиҳад, ки ҳангоми шиносоӣ бо намунаи пешниҳодгашта 

талаботи дармасъалабударо «дар бутунӣ ва ё яклухтии он» бинад. Дар ин маврид 

қадамҳои алоҳидаи ҳал аз рӯи намуна на дар алоҳидагӣ, балки дар алоқамандӣ муоина 

карда мешавад, ки ин яке аз зинаҳои аввалини ноил гаштан ба мақсад, яъне ба ҳалли 

масъала мебошад. 

Баъди шиносоӣ бо «намунаи додашуда» донишҷӯ масъалаи монандро ҳал намуда, 

донишҳои дар натиҷаи амалиётҳои амалӣ пайдонамудаашро мустаҳкам менамояд. Ҳал 

намудани масъалаҳо «аз рӯи намуна» ба ӯ имконият медиҳад, ки тадриҷан ба ҳалли 

мустақилонаи масъалаҳои монанд пардозад. Аз ин лиҳоз, машқҳои «аз рӯи намуна» 

ҳалшаванда бояд чунон тартиб дода шаванд, ки онҳо бо машқҳои мувофиқи мавзӯъҳои 

барномаи таълимӣ мусоидат намоянд. 

Таҷриба собит менамояд, ки ҳалли масъалаҳо «аз рӯи намуна», махсусан ба 

донишҷӯёни сустхон ёрии амалӣ мерасонад. Дар онҳо нисбат ба дигар намуди корҳо 

боварӣ ба қувваи худ пайдо гашта, маҳорати иштирок кардан дар корҳои коллективонаи 

аҳли гурӯҳ ташаккул меёбад. 

Ҷиҳати махсуси иҷроиши кори мустақилона аз рӯи намуна дар он ифода меёбад, ки 

он барои инкишофи нутқи даҳонӣ ва хаттии донишҷӯён мусоидат мекунад. Масъалаҳои 

ин намуд на танҳо барои кор бо толибилмони сустхон ба аҳамият молик аст. 

Донишҷӯёне, ки бо ин ё он сабаб ба якчанд дарс иштирок накардаанд, супоришҳо аз рӯи 

намунаро истифода бурда, метавонанд, қисми даркории маводи таълимиро мустақилона 

азхуд кунанд, бахусус он қисмҳоеро, ки дорои миқдори зиёди мисолҳои машқкунӣ 

мебошанд. Дар зер намунаи чунин машқҳоро мавриди муоина қарор медиҳем. Аз 

намунаи ҳалли машқҳо истифода бурда, машқҳои зерин ҳал карда шаванд.  
 

Супориши 1. Системаи муодилаҳоро бо усули ҷамъкунии алгебравӣ ҳал намоед:  

{
3𝑥 + 5𝑦 = 19
5𝑥 + 2𝑦 = 19

 

{
3𝑥 + 5𝑦 = 19,
5𝑥 + 2𝑦 = 19.

  ⇒ |
Муодилаи якуми системаро ба(−5) ва 
муодилаи дуюмро ба 3 зарб мекунем

|  ⇒ 

⇒ {
−15𝑥 − 25𝑦 = −95

15𝑥 + 6𝑦 = 57
 ⇒ |

Системаро аъзо ба аъзо ҷамъ
намуда,   ҳосил мекунем

| ⇒ −19𝑦 = −38 

⇒ 

⇒ y=2 ⇒ |
Қимати 𝑦 = 2 − ро дар яке аз муодилаҳои 

система ба ҷояш гузошта, қимати 𝑥 − ро меёбем
| ⇒ 3x+5·2 =19 

⇒ x=3. 

Санҷиш: 3·3+5·2=19 ва 5·3+2·2=19. Пас, кор дуруст иҷро карда шудааст. 

Ҷавоб: x=3; y=2, ё ки (3; 2). 

а)   {
4𝑥 − 5𝑦 = 3
7𝑥 + 𝑦 = 15

         А) (5; -2), Б) (-4; 3),    С) (2; 1),  Д) (-2; -1) 

б)  {
12𝑥 − 7𝑦 = 29
9𝑥 + 17𝑦 = 44 

    А) (3; -3),  Б) (- 4; -5), С) (-2; 1), Д) (3; 1)                      



141 
 

Супориши 2. Системаи ду муодилаҳои дараҷаи яки дуномаълумаро бо усули 

гузориши алгебравӣ ҳал намоед: 

     {
6𝑥 + 3𝑦 = 12

7𝑥 − 𝑦 = 5
 

Ҳал: 
 

{
6𝑥 + 3𝑦 = 12

7𝑥 − 𝑦 = 5
⇒|

Аз муодилаи дуюм 𝑦 − ро ёфта, дар муодилаи у = 7x − 5 
якум ба ҷояш мегузорем 

|  

⇒ 6x+3(-5+7x)=12 ⇒ 6x-15+21x=12 ⇒ 27x=27 ⇒ x=1.    

⇒(Натиҷаи охиронро ба яке аз муодилаҳо гузошта) ⇒  

⇒6·1+3y=12 ⇒3y=6⇒y=2 

Натиҷаҳои x=1 ва  y=2 - ро ёфтем. Барои дурустии ҳалро фаҳмидан, онҳоро дар 

система ба ҷояшон гузошта месанҷем. 

Санҷиш: {
6·1 + 3·2 = 12

7·1 − 2 = 5  
 Санҷиш нишон дод, ки кор дуруст иҷро шудааст.  

Ҷавоб: x=1 ва y=2 ё ки (1; 2) 

Системаҳои зеринро бо усули гузориш ҳал намоед: 

а)  {
5𝑥 − 7𝑦 = 1 
8𝑥 + 9𝑦 = 45

         А) (5; 3),     В) (-6; -3),  С) (12; 1),   Д) (3; 2) 

б)  {
12𝑥 + 5𝑦 = 70
3𝑥 − 7𝑦 = 1    

       А) (6; -3),   Б) (5; 2),     С) (-2; 1),    Д) (-4; 3) 

Супориши 3. Системаи ду муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи якро бо қоидаи 

Крамер ҳал намоед:             {
9𝑥 + 7𝑦 = 17
3𝑥 − 4𝑦 = 31

 

Ҳал: Аз система муайянкунандаҳои     ∆, ∆𝑥, ∆𝑦, − ро тартиб дода  ҳисоб 

менамоем:   ∆= |
9      7

3  − 4   
|= 9·(-4)-7·3= - 36 – 21 = - 57, 

∆𝑥=  |
17      7
31  − 4

|= 17·(-4)-7·31= - 68-217 = -285 

∆𝑦= |
9       17

3        31   
| = 9·31-17·3=279-51= 228 

Акнун мувофиқи формулаҳои Крамер  x=
∆𝑥

∆
  ва  𝑦 =

∆𝑦

∆
  - ро истифода бурда, 

решаҳои системаро меёбем:  x = 
−285

−57
 =5   ва    y = 

228

−57
 = - 4 

Натиҷаи ёфташударо дар система гузошта, дуруст ва ё нодуруст будани ҳалро 

месанҷем: 

Санҷиш:    {
9·5 + 7(−4) = 45 − 28 = 17
3·5 − 4·(−4) = 15 + 16 = 31

, ки ин дурустии кори иҷрошударо нишон 

медиҳад. 

Ҷавоб: x=5 ва y=-4 ё ки (5; -4). 

Системаҳои ду муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи якумро бо қоидаи Крамер ҳал 

намоед: 

а)   {
5𝑥 − 4𝑦 = 17,

18𝑥 + 5𝑦 = 100.
     А) (5; 2),       Б) (6; -3),   С) (-12; 1),   Д) (-3; -2). 

б)   {
13𝑥 + 4𝑦 = 21,

8𝑥 − 3𝑦 = 2.
       А) (7; 3),       Б) (1; 2),    С) (2; -1),      Д) (9; -2). 

в)   {
21𝑥 − 13𝑦 = 16
15𝑥 − 9𝑦 = 12

      А) (15; 23),   Б) (-7; 3),  С) (18; -1),    Д) (2; 2). 

Супориши 4. Системаи ду муодилаҳои дуномаълумаи дараҷаи якро бо усули Гаусс 

ҳал намоед.             {
5𝑥 + 7𝑦 = 34

15𝑥 − 3𝑦 = 54
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Ҳал: Ҳангоми истифода бурдани ин усул барои соддатар намудани кор аз 

коэффитсиентҳои номаълумҳо ва ҳади озод матритсаи зайлро тартиб дода, онро чунин 

табдил медиҳем: 

(
5          7

15     − 3
|
34
54

) → |
Сатри якумро бе тағйир гузошта, адади зери адади

 5,15 − ро ба сифр табдил медиҳем
  

| → 

→ (
5     7

15 − 3
|
34
54

) → |
Адади 5 − ро ба (−3) зарб намуда, натиҷаи зарбро 
ба ададҳои дар зерашон буда, ҷамъ мекунем, он гоҳ

| →

(
5        7
0 − 24

|
34

−48
).  Дар охир ба системаи муодилаҳо гузашта ҳосил мекунем: 

{
5𝑥 + 7𝑦 = 34
−24𝑦 = −48

   Аз муодилаи дуюми система  y=
−48

−24
= 2-ро ҳосил мекунем. Онро 

дар муодилаи якуми система ба ҷояш гузошта, x=4-ро меёбем, ки он системаро қаноат 

менамояд. 

Ҷавоб: x=4 ва y=2 ё ки (4; 2). 

Системаи муодилаҳои дараҷаи яки дуномаълумаи зайлро бо усули Гаусс ҳал 

намоед: 

а)   {
6𝑥 + 7𝑦 = 32
8𝑥 + 5𝑦 = 34

         А) (8; 3),   Б) (7; 5),   С) (9; -4),   Л) (3; 2). 

б)   {
3𝑥 − 8𝑦 = 1

9𝑥 + 10𝑦 = 37
       А) (5; 2),  Б) (3; 1),   С) (1; -4),   Д) (2; 2). 

в)    {
4𝑥 + 7𝑦 = 27

12𝑥 + 5𝑦 = 65
      А) (1; 4),  Б) (9; -5),  С) (5; 1),    Д) (-2; -2). 

Супориши 5. Системаи муодилаҳоро бо тарзи графикӣ ҳал намоед: 

{
5𝑥 − 𝑦 = 4

2𝑥 + 3𝑦 = 5
 

Ҳал: Барои бо ин усули талабкардашуда ҳал намудани система чунин рафтор 

мекунем. Даставвал муодилаҳои системаро ба намуди y=f(x) меоварем.  

{
𝑦 = 5𝑥 − 4

𝑦 = − 𝑥 +
5

33
2       Графикҳои ин функсияҳоро дар ҳамвории (ОXY) тасвир мекунем.  

Билохира, нуқтаи бурриши графикҳои ин функсияҳо ифодакунандаи ҳалли система буда, 

абсиссааш қимати тағйирёбандаи x ва ординатааш ифодакунандаи қимати тағйирёбандаи 

y мешавад. 

Ҷавоб: x=1 ва y=1 

Системаи ду муодилаи ду номаълумаи дараҷаи якро бо усули графикӣ ҳал намоед: 

а)  {
3𝑥 + 5𝑦 = 11
4𝑥 − 3𝑦 = 5

         А) (4; 2),      Б) (2; 1),     С) (2; -3),    Д) (1; 2). 

б)  {
2𝑥 + 3𝑦 = 13
5𝑥 + 4𝑦 = 29

         А) (5; 1),      Б) (3; 4),     С) (2; -5),    Д) (3; 4). 

 в)  {
𝑥 + 6𝑦 = 11
4𝑥 − 𝑦 = 19

           А) (5; 2),     Б) (6; 1),     С) (1; -4),     Д) (5; 1). 

II. Кори мустақилона аз рӯи нишондод роҷеъ ба иҷрои ҳал 

Роҷеъ ба масъалаҳои ин намуд нишондодҳо барои ҳал равиши амалиёти донишҷӯро 

якхела муайян намесозад. Танҳо самтҳои умумии амалиётро нишон дода, аз онҳо 

мустақилияти хосро дар муайян намудани амалиётҳои мушаххас талаб мекунад.  

Амалиёти донишҷӯ аз тақлиди рӯйрости намунаи тайёр озод гардида, характери 

мустақилиятнокиро соҳиб мегардад. 

Маҷмӯи масъалаҳо аз рӯи нишондод роҷеъ ба иҷрои ҳалли онҳо ба машқу 

масъалаҳои асосии дарбарномабуда мувофиқат менамоянд. Нишондод барои иҷрои 

ҳалли машқҳо бо баҳисобгирии душвориҳои ошкоршаванда дода мешавад, ки бо онҳо 

донишҷӯён дар ҷараёни кори амалӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Вобаста ба душвориҳои 

бавуқӯъоянда, нишондодҳо метавонанд дорои равишҳои гуногун бошанд. Онҳо 
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метавонанд ба қадами аввали ҳал мансуб бошанд. Дар қисман ҳолатҳо бо додани расм 

маҳдуд бояд шуд. Дар ҳолатҳои алоҳида бодиққат хондани қисми матн ва ё матни пурраи 

масъалаи муоинашаванда ба манфиати кор аст. 

Аз рӯи таъиноти дидактикӣ ин гуна корҳои мустақилонаро дар ҳамаи ҷузъҳои 

ҷараёни таълим истифода бурдан ба манфиати кор мебошад [2]. Намунаи якчандто чунин 

супоришҳоро тавсия медиҳем. 

Супориши 1. Интеграли номуайянро ёбед:     ∫
3𝑥+5

4
dx= 

Нишондод: 1. Функсияи зери интеграл  
3𝑥+5

4
 – ро дар намуди суммаи 

3𝑥

4
   ва   

5

4
   

навишта интеграл гиред. 

А)  
3𝑥

8

2
+5x+C;   Б)  

3𝑥

4

2
+5x+C;     С)  

3𝑥2

8
 +5+C;     Д)  

3𝑥

4
+5+С. 

Супориши 2. Матритсаи чаппаи матритсаи    А=(
3         5

−2   − 3
) – ро ёбед. 

Нишондод: Даставвал қимати ∆ − муайянкунандаи матритсаи А-ро ҳисоб намуда, 

баъд барои аз формулаи A−1=
1

∆
 (

A11       A21

A12     A22
) истифода бурдан, пуркунандаҳои 

алгебравиро бо формулаи Aij = (−1)i+jMij ҳисоб карда дар он гузоред.   

А) (
5   − 3

3      − 2 
)  Б) (

−3 − 2
5        3

)    С) (
3   − 3

−2      5  
)   Д) (

−3     5
−2      3 

). 

III. Корҳои мустақилонаи вариативӣ 

Дар зери мафҳуми вариативӣ қисман тағйирдиҳии шарти масъала фаҳмида 

мешавад, ки он мазмуни таълимӣ дорад. Аҳамияти таълимии ин усул характери 

бисёрҷабҳагии он мебошад. 

Донишҷӯёни алоҳида барои азхуд намудани маводи таълимӣ метавонанд аз маҷмӯи 

машқу масъалаҳои гуногун истифода намоянд. Агар дар қисме аз онҳо ин усули таълимӣ 

нисбатан ба осонӣ ба даст ояд, дар қисми дигар танҳо дар асоси истифодаи васеи 

машқҳои вариантивии маводи омӯхташаванда ҳосил мегардад. 

Кори мустақилонаи вариантивӣ чунин маъно дорад: баъди он, ки донишҷӯ иҷро 

кардани амали муайянро ёд гирифт, қоидаҳои заруриро азхуд намуд ва ё ҳал намудани 

машқи намуди муайянро омӯхт, ба ӯ барои ҳалли мустақилона як қатор варианти 

масъалаҳои шаклан тағйирдодашуда пешниҳод карда мешавад. 

Дар натиҷаи ба амалбарории як қатор тағйирдиҳии хусусии шарти масъала, якчанд 

масъалаҳои наве ҳосил мешаванд, ки барои ҳал намудани онҳо татбиқи донишҳои аввала 

кофист. 

Вариативнокии масъалаҳо имконият медиҳад, ки ба мундариҷаи маводи 

омӯхташаванда ба миқдори кифоя дараҷаҳои мураккабгардонӣ ворид карда шавад. 

Ботадриҷ мураккабгардонии душвории машқҳо имкон медиҳад, ки ҳатто кори 

донишҷӯёни аз ҳад зиёд суст фаъол гардонида шуда, суръати пешравии онҳо таъмин 

карда шавад. Муҳиммии ин ҷиҳати кор дар он аст, ки чунин усули кор дар донишҷӯён 

фикркуниро бедор карда, онҳоро ба лаҳзаҳои гуногуни ҷустуҷӯӣ водор месозад. 

Донишҷӯёни нисбатан пурқувват ҳангоми ҳал намудани чунин масъалаҳо 

имконияти интихоби масълаҳои дараҷаи душвориашон гуногунро пайдо менамоянд. 

Ҳамин тариқ, ин усули таълимӣ барои фаъолкунонии ҷараёни таълим шароити 

мусоид фароҳам меоварад. 

IV. Корҳои мустақилонаи дараҷаи душвориашон мураккаб. 

Супоришҳои дараҷаи душвориашон мураккабро дар дарс бо усулҳои гуногун ба 

вуҷуд овардан мумкин аст. Масалан, ҳангоми муоинаи масъалаҳое, ки дар вақти ҳал 

кардани онҳо донишҷӯ мустақилона «проблемаи навро» барои худ ошкор месозад, дар 

мавриде, ки лаҳзаи проблемавӣ дар ибтидо пешбинӣ нагардидааст; бо роҳи гузориши 

аниқи проблема аз тарафи худи омӯзгор; бо роҳи пешниҳод намудани чунин шартҳое, ки 

донишҷӯ ба воситаи онҳо проблемаро ба миён гузорад ва аз пайи ҷустуҷӯӣ ҳалли он 

гардад. 
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Амалиёти донишҷӯ дар вақти ҳалли масъалаҳои ин намуд ботадриҷ аз намунаҳои 

тайёр озод гардида, характери ҷустуҷӯӣ пайдо мекунад. Аз донишҷӯ талаб карда 

мешавад, ки ҳангоми иҷрои масъалаи мураккаб ӯ маҳорати мустақилона дида тавонистан 

ва шарҳу эзоҳи проблемаро дар ин ё он вазъияти мушаххас азбар намояд. Вале ҳангоми 

ҳалли масъалаҳои мушкилиашон баланд аз донишҷӯ то охир ҳал намудани онро талаб 

кардан зарурат надорад. Дар баъзе ҳолатҳо танҳо нақшаи лаҳзаҳои ҳалро нишон додан 

кофист.  

Мушоҳидаҳо собит менамоянд, ки барои таҳияи дастурҳои дидактикии иловагӣ 

талаботи зерин ҷоизанд: 

1. Маводи дидактикӣ бояд дар асоси пурра ба ҳисоб гирифтани системаи методии 

барномаи таълимӣ ва талаботи умумидидактикӣ тартиб дода шаванд.  

2. Зарур аст, ки принсипи алоқаи баръаксӣ риоя карда шуда, тасвиру нишондодҳо 

ва шаклҳои кор бо онҳо ба назари эътибор гирифта шаванд. 

3. Ҳангоми таҳияи дастурҳои дидактикӣ хусусиятҳои эстетикӣ, яъне дуруст 

хондашавии он, диққатҷалбкунанда будани ороиши берунии мавод ва содагии баён ба 

ҳисоб гирифта шавад. 

Супоришҳои тафриқавиро дар лаҳзаҳои мустаҳкамкунӣ, батартибдарорӣ ва 

такмилдиҳии дониш истифода бурдан ба фоидаи кор аст. Дар лаҳзаи мустаҳкамкунӣ 

супоришҳо бо додани нишондоди усули ҳал кофист. Ҳангоми мустаҳкамкунии минбаъда 

истифодаи супоришҳо бо нишондод роҷеъ ба ҳалли масъала ва ё ҳал кардани қисми онҳо 

тавсия карда мешавад. 

Дар лаҳзаи батартибдарорӣ ва такмилдиҳии донишҳо истифода бурдани 

супоришҳои вариативӣ ва ё дар баъзе ҳолатҳо супоришҳои ҳаллашон мушкил ба мақсад 

мувофиқ аст. 

Аҳамияти амалии таснифоти овардашуда дар он аст, ки вай ба омӯзгор барои 

интихоби дурусти супоришҳо ёрии амалӣ мерасонад.  

Донишҷӯёне, ки супоришро аз рӯи намуна ва ё нишондод роҷеъ ба ҳал иҷро 

менамоянд, ба ҳал кардани супоришҳои намуди вариативӣ мегузаранд, ба донишҷӯёни 

дараҷаи донишашон баландтар супоришҳои дараҷаи мушкилияшон мураккабро 

пешниҳод кардан ба фоидаи кор аст. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ  

ДОНИШҶӮЁН БО ЁРИИ МАВОДИ ДИДАКТИКӢ 
 

Дар мақола аз тарафи муаллифон чунин машқу супоришҳое интихоб ва пешниҳод 

шудаанд, ки дар ҷараёни ҳалли онҳо дар донишҷӯён васеъшавии донишҳои пештар омӯхташуда, 

рушди тафаккур ва ташаккули маҳорату малакаҳо ба амал меояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: кори мустақилона, дидактика, супориш, ҳалли масъала, системаи 

муодилаҳо, интеграл, график.   
 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

В статье упражнения и задания подобраны с таким расчетом, чтобы в процессе их 

выполнения непрерывно происходило углубление ранее полученных знаний, развитие 

мышления, выработка умения и навыков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа, дидактика, задача, решение задачи, 

система уравнений, интеграл, график.   
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METHODOLOGY OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK  

OF STUDENTS USING DIDACTIC MATERIALS 
 

In the article exercises and tasks are selected in such a way that in the process of their 

implementation there was a continuous deepening of previously acquired knowledge, the development 

of thinking, the development of skills. 

KEY WORDS: independent work, didactics, problem solving, system of equations, integral, 

graph. 
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ОМӮЗИШИ УСУЛҲОИ ИНТИХОБ ВА ИСТИФОДАБАРИИ ТАҶҲИЗОТИ 

МУОСИРИ ТЕХНИКӢ ДАР УСТОХОНАҲОИ ТАЪЛИМӢ 
 

Маҳмадалиев Э.Ш., Абдуллоев С.С., Муродов Ф.Р. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ инноватсия натиҷаи фаъолияти инсон ба 
шумор рафта, дар ҷараёни вақт он дар шаклу намудҳои нав ё мукаммалшавии маҳсулот 
таҷассум меёбад.  

Имрӯзҳо омӯзиши касбу ҳунар дар донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва омӯзишгоҳҳои 
касбӣ ба ҳамагон дастрас мебошад. Аз тарафи дигар, дар шароити муосир донишҳои 
касбӣ, мутаассифона, хеле тез арзиши худро гум мекунанд. Зеро тараққиёти босуръати 
техникаҳои информатсионӣ, дастгоҳҳо, нақлиёт ва алоқа ба он оварда расонид, ки ҳамаи 
онҳо дар якҷоягӣ ба равиши илму дониш таъсири худро расонида, раванди ҷаҳонишавии 
низоми маорифро вусъат бахшиданд [1]. Иқтисодиёти бисёр мамолики пешқадам ба 
илму дониш асос ёфтааст ва дар он шароитҳои гуногуни тавоноӣ ва маҳорати инсон 
инкишоф меёбад. Бояд қайд намуд, ки таҷҳизоти ҳозиразамон бо хусусиятҳои хоси худ 
(сифатнокӣ, каммасрафӣ, ҳаҷм ва вақт) аз намудҳои пешин ба куллӣ фарқ мекунанд. 
Ҳаҷми нисбатан хурд, сифатнокии маҳсулот ва вақт дар раванди кории таҷҳизоти муосир 
вазифаи муҳимро мебозад. 

Истеҳсолкунандагони таҷҳизоти барқӣ доимо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки 
маҳсулоташонро бо навгониҳо мукаммал гардонанд. Бо чунин тарзи кор талабот ва 
таваҷҷуҳи истифодабарандагон зиёд мегардад. Ҳар як намуди таҷҳизот вобаста ба шакли 
истифодабарӣ ва нишондодҳои техникиаш тартиби кории худро дорад, ки фарқияташон 
ҳам дар ҳамин аст. 

Аз ин рӯ, омӯзгорони фанни технологияро лозим меояд, ки дар раванди 
машғулиятҳо ба ғайр аз истифода, тарзи дурусти интихоби таҷҳизотро вобаста ба 
нишондодҳои техникӣ ва шиносномаашон омӯзонанд. Масалан, дар устохонаҳои 
таълимӣ ба донишҷӯёни ихтисоси технология тарзи истифода ва интихоби арраҳои 
давратеғиро (сиркуляриро) меомӯзонем.  

Солҳои гузашта арраҳои давратеғӣ барои истифодаи шахсӣ дастнорас буд, чунки 
чунин дастгоҳҳо танҳо дар корхонаҳои коркарди чӯб истифода мешуданд. 

Айни ҳол арраҳои давратеғиро аз мағозаҳои электротехникӣ харидорӣ намудан 
мункин аст, вале аз сабаби зиёд будани намудҳои гуногун интихоб намудани он дар назар 
душвортар менамояд. 

Дар рафти машғулият мо тарзи кори арраҳои давратеғиро омӯхта, намудҳои 
гуногуни онро муайян менамоем ва бо чархҳои бурандаи он шинос мешавем. 

Тамоми арраҳои давратеғии дастӣ бевосита мувофиқи як принсип кор мекунанд - 
муҳаррики электрикӣ чархро тоб медиҳад, ки вазифаи он масолеҳи гуногунро арра 
намуда, буридан аст. Арраҳои давратеғӣ бо сохтҳои гуногун аз якдигар фарқ мекунанд, 
статсионарӣ (дар якҷо муҷаҳҳазшуда) ва дастӣ. Фарқияти дигар, ғайр аз ҳаҷм, дар тарзи 
пайвасти даври тобхурӣ аз муҳаррик ба чарх мебошад [2]. 
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Дар арраҳои статсионарӣ пайвастшавии қисмҳо аз тасма вобастагӣ дорад, вале дар 
арраҳои дастӣ чунин тарзи пайвастшавӣ вуҷуд надорад, чарх бевосита ба тир муҷаҳҳаз 
шуда, пурқувваттар мегардад. Қисми ҷудонашавандаи арраҳои давратеғии статсионарӣ 
ва дастӣ майдони такягоҳи он ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми намудҳои он тарзи 
танзимшавӣ дида мешавад. Қисмҳои боқимонда имконияти танзимшавии сатҳ ва кунҷи 
буришро дорад – кифоя будани қисмҳои танзимшаванда вобаста ба намуди таҷҳизот 
самаранокии корро зиёд менамояд. Ба ғайр аз ин, ба гурӯҳҳои ҷудогонаи арраҳои 
давратеғии дастӣ намуди аккумулятордор низ дохил мешавад. Онҳо, албатта, ба арраҳои 
давратеғии дастии ноқилдор баробар шуда наметавонанд, вале бартарияти он аз ҳисоби 
тезҳаракатӣ ва дур будан аз хати барқ мебошад. 

Гарчанде ин намуди таҷҳизот зиёд набошад ҳам, вале талаботи устоҳои муосирро 
қонеъ мегардонад. Дар асл, монанди дигар таҷҳизоти муосир, арраҳои давратеғӣ ба 
маишӣ ва касбӣ ҷудо мешаванд. Намуди беҳтарини он мувофиқ ба талаботи 
истифодабаранда намудҳои миёнаи он ба ҳисоб меравад, ки қувватнокии кории онҳо 
нисбатан хубтар аст. Барои интихоб намудани арраҳои давратеғии дастӣ, монанди дигар 
таҷҳизоти электрикӣ, хислатҳои техникӣ ва имкониятҳои онро омӯхтан лозим меояд, 
зеро аз ин самаранокии кори арраи давратеғӣ вобастагӣ дорад. Чи қадаре ки тавоноии 
муҳаррик зиёд бошад, муҷаҳҳазкунии чархи қутраш калон имконпазир мегардад. Чун 
натиҷаи кор буриши сатҳ ва қувватнокии зиёд мегардад, ки чарх дар якҷоягӣ давр 
мезанад – лаҳзаҳои охири рафти кор бо маводи сахт ниҳоят муҳим ба ҳисоб мераванд. 
Масалан, арраи давратеғии тавоноиаш камтарро тахтаи ғафс ё гурмдор (чашмдор) 
метавонад аз кор барорад. Дар баробари ин, муҳаррики тавоноиаш баланд метавонад 
муҳлати кории таҷҳизотро дароз кунад. Бо ҳама бартариҳо арраҳои давратеғии 
тавоноиашон зиёд дорои нуқсони ночизест, ки ин ҳам бошад вазни ӯ ба ҳисоб меравад. 

Масалан, арраи тавоноиаш 2000 Вт 7 кг вазн дорад, вале вазни чунин дастгоҳи 
тавоноиаш 1200 Вт 4кг мебошад. Дигар параметри техникӣ зудии гардиш мебошад, ки 
яке аз имкониятҳои таҷҳизот барои буридани маводи мустаҳкам ба ҳисоб меравад. Ғайр 
аз ин, гардиши зиёди чарх зудии баланди буришро таъмин мекунад.  

Сатҳи буриш аз тавоноии таҷҳизот вобастагӣ дорад, зеро чи қадаре ки ҳаҷми 
таҷҳизоти буранда калон бошад, ҳамон қадар муҷаҳҳазкунии чархи калон дар он 
имконпазир мегардад. 

Дар мавриди интихоби арраи давратеғии дастӣ рафти корро ба назар гирифта, бо 
вазифаҳои пешгирифтаи худ мувофиқат намудан лозим аст. Се навъи андозаи асосӣ 
мавҷуд аст, ки сатҳи буриши арраи давратеғиро муайян мекунад:  

а) барои таҷҳизоти маишӣ сатҳи буриш ба 40-45 мм мерасад; 
б) барои таҷҳизоти касбии нопурра 50-55 мм; 
в) барои таҷҳизоти касбӣ бошад 60-70 мм. 

Фосилаи чорум низ вуҷуд дорад, ки дар истеҳсолот истифода мешавад ва сатҳи 
буриши он ба 140 мм расиданаш мумкин аст. 

Талабот ба таҷҳизот аз коре, ки нақшабандӣ шудааст, вобастагӣ дорад. Агар ҳамаи 
намудҳо бо механизмҳои моилшаванда муҷаҳҳаз шуда бошанд, ба ақидае омадан 
мумкин аст, ки чунин ҳолати корӣ ниҳоят зарур аст. Барои интихоби арраи давратеғии 
дастӣ ва статсионарӣ ба баъзе иловаҳои фоидаовари он аҳамият додан лозим аст. 

Дар мавриди ба кордарории арраҳо аз таҷҳизоти  махсус истифода мебаранд. Дар 
ин ҳолат пахши як тугма кифоя нест, дар аксар ҳолат онҳоро дар як вақт бо ду тугма ба 
кор медароранд. Ин иловаҳо барои бехатарии ҳаёт пешбинӣ шудааст. 

Дар аксар маврид раванди буриш аз канори масолеҳ сар намешавад, балки аз 
дилхоҳ нуқта мисол аз сатҳи миёна оғоз меёбад. 

Бояд қайд кард, ки мунтазам бакордарории таҷҳизот хеле муҳим аст, зеро ин 
муҳлати истифодабарии таҷҳизот ва чархи бурандаро дароз менамояд. Ин кор ҳангоми 
бакордарорӣ аз зарбаҳои ногаҳонӣ эмин нигоҳ дошта, бехатариро кафолат медиҳад. 
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Дар рафти кор ҷамъоварии чӯбрезаҳо муҳим аст. Чун дигар таҷҳизоти электрикӣ 
вазифаи мазкурро пайвастшавии арра бо чангкашак амалӣ мегардонад, ки чӯбрезаҳоро 
ба худ кашида, ҳавои ҷои кориро тоза менамояд ва доираи назари кориро хуб мегардонад. 

Бояд таъкид кард, ки дар рафти буриш аз ҷадвали дароз истифода намебаранд, 
барои ҳамин нуқтаи муайянеро интихоб намудан лозим аст. 

Бо тарзи дигар, агар сухан дар бораи истеҳсоли қисмҳои дақиқ равад чунин вазифа 
умуман лозим намешавад, зеро бо ин тарз ростии буришро муайян намудан душвор аст. 
Такягоҳи роҳнамо барои арраҳои давратеғӣ гарави иҷрои дурусти кор ба шумор меравад. 

Тарзҳои интихоб ва истифодаи таҷҳизоти гуногуни муосир, барои коркарду 
истеҳсоли маҳсулоти гуногун зарур аст. Омӯзиши чунин амалиётҳои муосир истеъдоду 
малакаи донишҷӯёнро зиёд намуда, барои офаридани маҳсулоти ҷадид асос мегузорад. 
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ОМӮЗИШИ УСУЛҲОИ ИНТИХОБ ВА ИСТИФОДАБАРИИ ТАҶҲИЗОТҲОИ

МУОСИРИ ТЕХНИКӢ ДАР УСТОХОНАҲОИ ТАЪЛИМӢ 

Дар мақолаи мазкур муаллифон талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ ва истифодабарии 
методҳои инноватсионии омӯзиши таҷҳизоти техникиро ба эътибор гирифта, чунин раванди 
нави омӯзишро дар устухонаҳои таълимӣ пешниҳод менамоянд. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫБОРА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

В данной статье авторы учитывая требования международных стандартов выбора и 
использования инновационных методов изучения технических оборудований, предлагают новые 
конструктивные решения задач в процессе обучения в учебных мастерских.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные методы, техническое оборудование, циркуляр 
электрический, лазерный наводчик, способ резания, конструктивные решения, сфера 
применения, эксплуатация. 

STUDY OF METHODS OF SELECTION AND OPERATION OF MODERN TECHNICAL 

EQUIPMENT IN TRAINING WORKSHOPS 

In this article, the authors, taking into account the requirements of international standards for the 
selection and use of innovative methods for studying technical equipment, offer new constructive 
solutions to problems in the learning process in training workshops. 

KEY WORDS: innovative methods, technical equipment, electric circular, laser gunner, cutting 
method, constructive solutions, application sphere, operation. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

Рахимов М.М., Холназаров С. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

Выбор метода обучения обусловлен рядом причин, в частности, целями обучения, 

средствами, содержанием предмета, спецификой изложения и индивидуальными 

характеристиками, как отдельного индивида, так и группы обучающихся. 
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Основные методы, которые наиболее применимы для преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла и предоставляют возможность эффективного использования 

материала профессионально направленного содержания таковы. 

На проблемной лекции учебный материал представляется в форме учебной 

проблемы. Она имеет логическую форму познавательной задачи, фиксирующей 

некоторое противоречие в ее условии и завершающейся вопросом. В задачу 

преподавателя входит создание такой проблемной ситуации, которая подведет студентов 

к поискам решения проблемы, когда они шаг за шагом будут продвигаться к намеченной 

цели. 

В ходе разрешения учебных проблемных ситуаций студенты под руководством 

преподавателя получают новые знания. Следовательно, можно считать, что при данной 

форме преподавания процесс познания студентов представляет собой 

исследовательскую поисковую деятельность. Для успешного проведения проблемной 

лекции необходим ряд условий:  

1) реализация принципа проблемности при отборе и обработке лекционного 

материала; 

2) организация диалогичного общения на лекции при изложении материала и 

постановке проблемной ситуации. 

Многочисленными исследованиями доказано, что создание проблемных ситуаций 

при обучении повышает интерес к изучению материала, что способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности и развитию теоретического мышления. 

Лекция-визуализация. Большую часть информации об окружающем мире человек 

получает посредством наглядности. Психолого-педагогические исследования, 

проведенные Е.Ю. Артемьевой, В.И. Евдокимовым, В.П. Зинченко, И.С. Якиманской, 

показали, что наглядность не только позволяет активизировать умственную 

деятельность, но и способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного 

материала.  

Авторы при исследовании данной проблемы сделали вывод о том, что лекции с 

элементами визуализации являются источником устной информации, которая 

преобразована в визуальную, наглядную форму. Воспринятый и осознанный студентами 

видеоряд может являться основой практических действий и адекватных мыслей. Задача 

преподавателя заключается в том, что ему необходимо предоставить учащимся такие 

формы наглядности и демонстрационные материалы, не только дополняющие 

словесную информацию, но выступающие носителями содержательной информации. 

Сущность проведения данных лекций заключается в обобщенном, развернутом 

комментировании заранее подобранных наглядных материалов, которые должны 

обеспечить: 

- создание и разрешение проблемной ситуации; 

- усвоение новой информации; 

- систематизацию имеющихся знаний. 

Имеются несколько форм наглядности, которые используются в зависимости от 

учебного материала, они подразделяются на два типа - статичные и динамичные. 

Статичными являются такие формы наглядности, как: 

- изобразительные (фотографии, рисунки, слайды); 

- натуральные (детали машин, химические реактивы, минералы и т.д.); 

- символические (таблицы, схемы). 

Широкое внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс 

позволяет расширить основные формы наглядности и дополнить их динамическими 

моделями, которые позволяют демонстрировать изменяющиеся процессы. 

Динамические модели, которые используются на лекции, могут представлять 

собой видеоряд меняющихся слайдов, иллюстрирующий состояние системы в тот или 

иной момент времени, либо видеоролик, на котором можно увидеть изменение системы. 
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Здесь очевидны преимущества компьютерной демонстрации перед видеофильмом: 

поскольку динамика изменения кадров подчиняется преподавателю, можно 

устанавливать темп объяснения нового материала, который соответствует темпу работы 

студентов. Кроме того, компьютерная модель позволяет одинаково легко 

демонстрировать, как быстропротекающие процессы, так и протекающие медленно. 

Важными моментами в визуализированной лекции являются: определенная 

визуальная логика; стиль общения с аудиторией и мастерство преподавателя; ритм 

подачи и дозировка материала. При подготовке такой лекции преподаватели могут 

столкнуться со следующими трудностями - в режиссуре процесса чтения лекции и 

разработке визуальных средств для материала лекции. Также при подготовке данной 

лекции необходимо учитывать: 

- особенности конкретной темы; 

- профессиональную направленность обучаемых; 

- уровень подготовленности и образованности аудитории. 

Бинарная лекция читается двумя преподавателями различных дисциплин. Здесь 

моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических 

вопросов с разных позиций двумя специалистами. Лекция вдвоем, как отмечает А.А. 

Вербицкий: «… самой своей формой заставляет слушателей активно включаться в 

процесс возникновения мысли. ... Высокая степень активности преподавателей на 

лекции вдвоем вызывает, как мыслительный, так и поведенческий отклик слушателей, 

что является одним из характерных признаков активного обучения» [1, с. 14]. 

В ходе бинарной лекции раскрываются вопросы, где одновременно необходимы 

знания из различных дисциплин. 

Необходимость использования бинарной лекции особенно остро встает при 

объяснении материала межпредметного содержания. В этом случае изучаемый материал 

преподносится студентам с двух точек зрения, изучаемых различными дисциплинами, в 

результате чего изучаемое понятие расширяется и обогащается. 

К активным методам обучения можно отнести и лекцию-экскурсию. Как отмечает 

Б.Е. Райков: «… один лишь разговор о предстоящей экскурсии вызывает у обучающихся 

радость. Они с большим интересом готовятся к ней и с нетерпением ожидают ее 

проведения» [2, с. 148]. О благотворном влиянии экскурсий говорили многие 

выдающиеся педагоги-методисты. Главным достоинством лекции-экскурсии можно 

считать то, что ознакомление с физическими явлениями на экскурсии дает возможность 

формировать навыки использования полученных знаний в естественных условиях. 

Наблюдение и изучение природных явлений в естественных условиях убеждает 

учащихся в познаваемости сложных природных процессов. 

На семинарских и практических занятиях с целью активизации деятельности 

студентов будущим специалистам предлагается участвовать в деловой игре, 

имитирующей конкретные производственные и организационно-управленческие 

условия. Такая коллективная учебно-познавательная деятельность способствует 

оптимальному решению учебных задач в игровой форме. Необходимость проведения 

деловых игр возникла в связи с необходимостью активизировать деятельность 

студентов, развития у них умения анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов. 

При использовании преподавателем на занятии метода проектов студенты 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий (проектов). Одним из основных требований 

данного метода, как отмечает Е.В. Змиевская, является наличие значимой в 

исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегрированных знаний, 

исследовательского поиска решения [3, с. 68]. 

В результате использования метода проектов происходит развитие 

познавательных, творческих навыков студентов, умений самостоятельно 
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конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. 

В педагогике метод проектов известен давно, он не является новым методом. 

Отмечается, что в 1920-1930 годы он успешно использовался в отечественной и 

зарубежной дидактике. В настоящее время данный метод нашел свое широкое 

применение во многих странах мира. Ранее данный метод называли методом проблем, 

его связывали с идеями гуманистического направления в образовании и философии, 

которые были разработаны американским педагогом и философом Дж. Дьюи совместно 

с его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение через 

целесообразную деятельность учеников, сообразуясь с их личными интересами именно 

в этом знании, чтобы обучение проводилось на активной основе.  

Метод проектов означает также, что учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени определенную деятельность самостоятельно – индивидуально, попарно, 

в группе. Данный метод органично связан с методом обучения в сотрудничестве. 

При использовании в обучении метода проектов предполагается решение 

определенной задачи, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, с другой - интеграцию умений и знаний различных творческих 

областей, областей науки, техники и технологии. Поэтому использование данного 

метода необходимо, если в учебном процессе необходимо решение каких-либо 

творческих или исследовательских задач, применение исследовательских методик, когда 

необходимо использовать интегрированные знания из различных областей. Включение 

данного метода при выполнении проекта, когда требуются знания из различных 

областей, используется при обучении непрофилирующим предметам, поскольку для 

получения результатов по работе над проектом такая работа будет вызывать 

необходимость получения знаний из различных дисциплин.  

В учебных проектах основу составляют исследовательские методы обучения. 

Деятельность учащихся при выполнении учебных проектов заключается в следующих 

этапах:  

- определение проблемы и задач исследования, вытекающих из нее; 

- выдвижение гипотезы решения данной проблемы и задач; 

- нахождение оптимальных методов исследования; 

- сбор данных; 

- анализ полученных данных; 

- оформление конечных результатов в виде отчета; 

- подведение итогов, корректировка результатов, составление выводов 

(использование в ходе совместного исследования творческих отчетов, статистических 

методов, методов «круглого стола» и «мозгового штурма», просмотров видеоматериалов 

и др.). 

Специфическим отличием метода проектов от проблемных методов является то, 

что на выполнение задания отводится значительно большее время. Презентация 

результатов проекта может проходить после изучения целого раздела в изучаемом курсе 

или в конце семестра. Длительность работы над проектом объясняется многогранностью 

рассматриваемого вопроса, необходимостью использования знаний из различных 

разделов курса, а также межпредметных связей. 

Специфика преподавания физики для будущих учителей биологии заключается в 

том, что студенты не всегда осознают значимость получаемых знаний, поскольку 

биологическая система является нетипичной для использования её в качестве примера 

применения к ней физических знаний, как на занятиях, так и в учебных пособиях по 

физике. 

С целью активизации деятельности студентов и повышения эффективности 

познавательного процесса при организации учебно-познавательной деятельности по 

физике необходимо ставить задачи убеждения студентов в необходимости принять то 
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содержание, которое преподаватель предлагает с точки зрения актуальности научного 

знания, кроме того, необходимо приобщить студентов к опыту применения полученных 

знаний в будущей профессиональной деятельности. Для решения данной поставленной 

задачи необходимо внедрение материалов межпредметного содержания в содержание 

обучения. В методике по обучению физике необходимо использовать различные методы 

обучения для осуществления межпредметных связей.  

Использование материала биологического содержания, как элемента мотивации, 

может являться первым шагом к активной познавательной деятельности, а значит, 

соответствовать фундаментальным принципам деятельности теории обучения. 

Таким образом, проведенный анализ способов активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов позволил сделать вывод о том, что процесс обучения студентов 

будет проходить более успешно, если при организации учебного процесса: 

- использовать различные методы обучения, обеспечивающие активное вовлечение 

студентов в образовательный процесс; 

- отбирать содержание материала с учетом мотивационных потребностей, в 

частности, на данном возрастном этапе особо эффективной может служить мотивация в 

достижении профессиональных качеств и умений. 
Активность студентов проявляется и развивается в деятельности, организуемой 

преподавателем, на основе вышеуказанных требований. Кроме того, следует отметить, 
что такая деятельность является не только проявлением, но и тренировкой активности в 
процессе обучения, что играет немаловажную роль при дальнейшем обучении и 
профессиональной деятельности. 

Поскольку знания по физике у будущих учителей биологии не всегда находят 
непосредственное применение в профессиональной деятельности, то реализация 
профессионально-ориентированного подхода должна, прежде всего, развивать 
мотивацию студентов к изучению дисциплины, обусловленную особенностями будущей 
профессии, и формировать основные профессиональные умения: ставить цели и задачи 
обучения, отбирать содержание и методы обучения, производить контроль и коррекцию 
результатов обучения. 
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МЕТОДҲОИ АСОСИИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ 
 

Дар мақола муаллифон методҳои бештар татбиқшавандаи таълими фанҳои табиатшиносӣ 
ба мисли лексияи проблемавӣ, лексия-муаррифӣ, лексияи қутбдор ва методи лоиҳаҳоро шаҳ 
додаанд. Муаллифон чунин хулоса мекунанд, ки татбиқи муносибати равияи касбӣ, ҳавасмандии 
донишҷӯёнро афзуда, малакаҳои асосии касбиро ташаккул медиҳанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: лексияи проблемавӣ, лексия-муаррифӣ, лексияи қутбдор, методи 
лоиҳаҳо, муносибати равияи касбӣ, ҳавасмандӣ, малакаҳои касбӣ. 
 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН  

ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 
 

В статье авторы дают характеристику наиболее применимым методам 
естественнонаучных дисциплин, как проблмная лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция 
и метод проектов, заключают, что реализация профессионально-ориентированного подхода, 
развивает мотивацию студентов, формирует основные профессиональные умения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблемная лекция, лекция-визуализация, биарная лекция, метод 
проектов, профессионально-ориентированный подход, мотивация, профессиональные умения. 
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BASIC METHODS OF TEACHING NATURAL CYCLE 
 

In the article, the authors characterize the most applicable methods of natural Sciences as a flash 
lecture, lecture-visualization, binary lecture and project method, conclude that the implementation of a 
professionally-oriented approach, develops students ' motivation, forms the basic professional skills.  

KEY WORDS: problem lecture, lecture-visualization, biological lecture, project method, 
professionally-oriented approach, motivation, professional skills. 
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УСУЛҲОИ ТАЪЛИМИ ДИЗАЙН ВА ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ОН  
 

Дадобоева М.Н., Неъматов Л.Х., Таирова М.М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Дар масъалаи таълими «Дизайн ва таърихи пайдоиши он» дар донишгоҳҳову 
донишкадаҳо бояд гуфт, ки ин фан на танҳо барои азхудкунӣ ва мукаммал гардонидани 
донишҳои умумии донишҷӯён кумак мекунад, балки дар тафаккури этикию эстетикии 
онҳо нақши муҳим мебозад.  

Масъалаи асосии таълими «Дизайн ва таърихи пайдоиши он» ба толибилмон 
омӯзонидани рушди мантиқии он дар тӯли таърих ва дар кишварҳои гуногун буда, 
ҳамзамон ошноии донишҷӯён бо зинаҳои ташаккули дизайн, намуду жанрҳои дизайн ва 
касби универсалӣ будани он ба ҳисоб меравад.  

Мафҳуми «дизайн» дар замони ҳозира дар тамоми соҳа паҳн гаштааст: аз дизайни 
ороиши мӯй то дизайни муҳандисӣ, аз дизайни синамосозӣ то дизайни маҳсулоти 
қаннодӣ, аз фитодизайну дизайни ландшафт то дизайни муҳити ҳаёт ва ҳатто дизайни 
телевизион. Омӯзиши калимаҳои «дизайни либос», «дизайни мебел» пайдо гашта, худи 
касби дизайнерӣ ҳудуди худро васеъ намуда, дар намудҳои гуногуни фаъолият ҳалли 
худро ёфта истодааст. 

Чунин шакли тағйирёбӣ раванди табиист, зеро маданият дорои нақшабандӣ буда, 
дар ҳама намуди фаъолият унсурҳои банақшагирӣ ва ташкилдиҳӣ, натиҷаи амалҳо дида 
мешаванд, ки ин хоси дизайн аст.  

Дизайн намуди фаъолияти лоиҳавӣ-бадеӣ буда, бо коркарди муҳити иҳотакунандаи 
инсон алоқамандӣ дорад. Дар иҷрои корҳои худ дизайнер аз тамоми воситаҳои лоиҳасозӣ 
чунончи, аз конструксиясозии техникӣ, ҷобаҷогузорӣ то шаклёбии композитсионӣ, аз 
анализи функсионалӣ то моделҳои ташкилӣ ва консептуалии муҳити ашё истифода 
мебарад.  

Мақсади дизайн қонеъ намудани талаботи гуногунҷабҳаи инсонӣ, ки дар худ 
талабот ба маданияти монандӣ, ташкили мақсадноки муҳити зисти предметиву ахборотӣ 
ва фаъолият дар асоси моделҳои фазоӣ-бадеиро дорост, ба ҳисоб меравад. Ин кори 
рассом бо шаклҳо буда, башаклдарорӣ асоси дизайн ба ҳисоб меравад, аз рӯи шакл 
дизайнер бо истеъмолкунанда муомила менамояд.  

Тавлиди дизайн чун яке аз фаъолияти касбии мустақил бо тараққиёти истеҳсолоти 
оммавӣ, технологияҳо ва илмҳои ороиши бадеӣ вобастагӣ дорад. Гарчанде ки таърихи 
он гуногунҷабҳа буда, далелҳоро дар соҳаи меъморӣ, техника, санъати тасвирӣ, назарияи 
низоми нишонаҳо, сотсиология, културология, муаммоҳои коммуникатсионӣ, 
рекламаҳо, ташхиси функсионалӣ ва эргономика дошта бошад ҳам, лекин асри ХХ ба мо 
маълумотеро аз таҳқиқоти таърихие медиҳад, ки махсус ба ин касб бахшида шудаанд. Ба 
қатори чунин сарчашмаҳои таърихӣ «Пионерони ҳаракати муосир», «Аз Моррис то 
Гропиус»-и Николаус Певзнер, ки соли 1936 аз чоп баромада буд, дохил мешавад [3, с. 
10]. 

Пайдошавии дизайн ба тараққиёти саноат дар асри ХIХ вобастагии калон дорад. 
Дизайн зебоисозӣ, сохтусоз аз рӯи қонуну қоидаҳои эстетикӣ, сохтан ва оро додани 
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асбобу анҷом, ашёи рӯзгор, хонаҳои истиқоматӣ, ҳуҷраҳо, автомашинаҳо, сару либос ва 
ғайра, ки муҳити ҳаёти инсонро иҳота менамояд, мебошад.  

Тӯли чандин асрҳо дизайнерон аз предметҳое, ки моро иҳота кардаанд, ҳар гуна 
офаридаҳоро тартиб медоданд, ки дар омода кардани он аз ороишоти гуногун истифода 
мебурданд. Дизайнерон, яъне ороишгарон дар офаридаҳои худ бояд моҳирона тарзу 
услуби ба худ хосро истифода баранд, ки фикри эҷодкардаи онҳо ба ҳама фаҳмо бошад. 

Дар асрҳои гузашта, вақте ки техникаву технология мавҷуд набуд, инсон чизҳои 
лозимаи худро ба таври дастӣ месохт, ки ба он низ талабот зиёд буд. Масалан, одами 
давраи ибтидоӣ маҷбур буд, ки барои дар муддати дурудароз нигоҳ доштани об зарф 
дошта бошад, ӯ аз гил зарф сохт. Оҳиста-оҳиста пухтани гилро омӯхт, баъд ба ороиш 
додани зарфҳои гилӣ бо тасвирҳои растанигӣ шавқ пайдо намуд. Гил дар табиат хеле 
зиёд буда, масолеҳи дастрас ба ҳисоб мерафт ва сохтани ашё аз он меҳнати зиёдро талаб 
намекард.  

Бо гузашти асрҳо, албатта, ҳама ашё намудҳои нав ба нав пайдо менамуданд. 
Акнун, ки дар истеҳсолот мошинаву технологияи нав ба кор бурда мешаванд, ҳама 
ороишот тариқи техникаву технология ё мошинҳо истеҳсол ва ороиш дода шуда 
истодаанд. Лекин, то ҳол ҳунари дастӣ қимати худро гум накардааст. Ҳар роҳу равиш 
таърихи пайдоиши худро дорад ва ба зинаҳо тақсим мешавад. Зинаҳои таърихи 
ташаккули дизайн аз 3 давра иборат аст:  

1. Истеҳсоли меҳнати дастӣ - аз пайдоиши одамият то охири асри ХVIII; 
2. Истеҳсоли мошинӣ-индустриалӣ – аз асри ХVIII то аввали асри ХХ; 
3. Зинаи дизайни аввали асри ХХ то замони мо.  
Истеҳсоли меҳнати дастӣ офаридани маҳсулот ба туфайли дасти инсон, яъне бе 

истифодаи ягон навъи мошин ва дастгоҳ мебошад.  
Истеҳсолоти мошинӣ истеҳсоли ашёҳо ба ёрии мошинаву технология буда, дар 

асри истеҳсолоти индустриалӣ, яъне мошинӣ, ороишгар ба тайёр намудани навъҳои 
гуногуни коркард ба туфайли мошин шурӯъ намуд. Ин боиси он гардид, ки доираи 
таҷрибаомӯзии ороишгарон васеъ гардид [2, с. 70 ]. 

Дар мавриди баровардани маҳсулот, ба сифату арзиши он агар муҳандисон диққат 
диҳанд, ороишгарон-дизайнерон ба намуди зоҳирии он эътибор медоданд. Дар 
офаридани маснуот, ороишгар оид ба коркарди технологии ашёи истифодабаранда, 
хусусиятҳои химиявӣ ва физикии онҳо бояд дониши мукаммал дошта бошад.  

 Албатта, дар дизайн намуди зоҳирии маснуот аз ҳама асосӣ ба ҳисоб меравад, 
лекин дар баробари он ҷиҳатҳои фоидаоварӣ, зарар нарасонидан ба саломатии инсон, дар 
истифодабарӣ қулай будани он низ ба назар гирифта, сохта, ороиш дода мешавад.  

 Зинаи сеюми дизайн ду зинаи аввалиро, яъне ду навъи истеҳсолоти қаблиро ба ҳам 
пайваста, доираи худро васеъ кард ва зинаи худ, зинаи дизайнериро ба вуҷуд овард.  

Акнун ороишгар, дар соҳаи истеҳсолот фаъолият мебарад, аз ашёи хом ва 
технологияҳо васеъ истифода бурда, бо истеҳсолоти гуногун алоқамандии зич дорад ва 
аз дастовардҳои бузурги онҳо истифода менамояд. 

 Таърихи дизайн, чун худи дизайн жанр ва паҳлуҳои худро дорад. Таърихи мӯди 
либос, таърихи дизайни графикӣ ва реклом, таърихи интерйеру намоишгоҳҳо, таърихи 
асбобҳои рӯзгору мебел, матоъҳову таҷҳизоти маишӣ ҳар яке дар алоҳидагӣ навишта 
мешаванд. Аммо ба ин нигоҳ накарда, гарчанде ки дизайн ихтисоси маҳдуд ва 
муаммоҳои худро дошта бошад ҳам, чизе ҳаст, ки онҳоро бо ҳам муттаҳид месозад, он 
пешниҳоди лоиҳа, маданияти лоиҳасозӣ, маданияти визуалӣ, муаммоҳои бадеӣ, 
технологӣ ва зарурати истифодабарӣ аст.  

Дизайн чун намуди фаъолияти бадеӣ-лоиҳавӣ бо ҳамоҳангии маданияти бадеӣ, 
илмӣ-техникӣ, мушоҳидавӣ омехта гашта, аз ин рӯ, навоварӣ ва ихтирооти худ дар 
техника, эҷодиёти бадеӣ ва муҳандисӣ таъсир нарасонида наметавонад. Дар навбати худ 
дизайн маводи маданият, асбоби сохтмони маданӣ ва омили маданиятро ба 
шаклдароваранда ҳисобида мешавад. 
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Калимаи «дизайн» аз калимаи англисӣ гирифта шуда, маънои «нақша», «расм»-ро 
дошта, «дизайнер» шахсест, ки ба нақша дароварда метавонад, расм ва нақша мекашад. 
Маънои дигари он шахси пухтакору боақл ҳисобида мешавад. Дизайнер метавонад бо 
ҳама намуди услубҳои фикрронӣ машғул гардад, яъне ҷустуҷӯи зебоӣ, ҳалли фикрҳои 
аҷоиб дар асоси истифодаи маводи каммасраф, дахолати иқтисодӣ буда, универсал 
мебошад [3, с. 12].  

Дизайнер барои он универсал ҳисоб меёбад, ки ӯ дар чизҳо ташкили умумии 
шаклҳоро дида метавонад. Ҷобаҷосозӣ, якҷоягӣ, аз ҷой ба ҷое кӯчонидан, тағйир додан 
услуби асосии дизайн ба ҳисоб меравад. Кори дизайнер аз муайян намудани хусусияти 
шакли предметҳои истеҳсолшуда, мувофиқ сохтан аз нуқтаи назари барои истифода 
қулай будан, мувофиқатии андоза ба андоми инсон (эргономика), коркарди намуди 
зоҳирии чизҳо иборат аст [3, с. 18].  

Аз маълумоти дар боло ифодаёфта, хулосаи якум ин, ки ҳар шахси хоҳишманд 
метавонад дизайнер шавад. Ин монанди он ки дӯст доштан, нафаси озод кашидан ва 
зиндагӣ кардан аст. Хулосаи дуюм: фикрҳои эҷодӣ ва ҳалли онҳо ногаҳон аз ягон ҷои 
номаълум намеоянд, балки онҳо дар худи мо ва гирду атрофи моянд. Дизайнер шахсест, 
ки хуб дида метавонад, мушоҳидаву тахмин месозад, беҳтаринро ҷудо карда метавонад, 
ҷобаҷогузории зебо месозад. Хулосаи сеюм: дизайн ин фаъолияти банақшагирии 
универсалӣ буда, ба он маснуоти истеҳсолӣ, мебел, либос, маснуоти нассоҷӣ, объектҳои 
дизайни графикӣ, меъмории хурд (дизайни шаҳр, истгоҳҳо, нишону овезаҳо) ва нақлиёти 
бо барориши зиёд ва камбарориш дохил мешавад [3, с. 20]. 

 Дар санъати ороишӣ, ки бо ҳаёти ҳаррӯзаи мо алоқамандии зич дорад, офаридани 
ашёҳои гуногун, ороишоти меъморӣ бо истифодаи техникаҳои гуногун ба амал оварда 
мешавад. Дар баробари ин, дар асарҳои санъати ороишӣ нақшу нигор софу танҳо буда 
наметавонад, он иборат аз якҷоягии фоидаоварӣ, зебоӣ ва зарурати истифодабарӣ эҷод 
карда мешавад. Санъати ороишӣ мотивҳову унсурҳоро аз геометрия, олами ҳайвоноту 
наботот, тарҳи тани инсон ва ғайра гирифта истифода мебарад. Аксаран ороишгарон 
худашон мотивҳои ороиширо барои корҳои худ тартиб медоданд. Аз ин ҷо бармеояд, ки 
як қатор нақшу нигорҳои сода дар мамлакатҳои гуногун, дар як вақт ва мустақилона ба 
вуҷуд омадаанд. Аз тарафи дигар, муносибатҳои сиёсию тиҷоратӣ аз замонҳои қадим ба 
соҳаи санъат таъсири нав ба нав мерасонид. Обрӯю нуфузи ин ё он давлат, шуғл ба 
навигарӣ, таъсири баланди навоварӣ боиси тағйирёбии равияҳои санъат мегардид. Қайд 
кардан зарур аст, ки Шарқ ба санъати Ғарб таъсири хеле назаррас расонидааст [1, с. 25]. 

Нақш, шакл ва сохти худро асосан аз табиат гирифтааст. Инсон дар тӯли ҳаёти худ 
сабзиши растанӣ, шукуфтани гулҳои зеборо аз ғунчаи он то гули пурра шудан мушоҳида 
намуда, дар эҷодиёти худ намуди тансиқгардидаи онро истифода бурдааст. Инсон аз 
давраҳои қадим, дар ороиши сару либос, ҷиҳози хона, матоъ, меъморӣ ҷузъиёти нақшро 
аз табиати зинда, ба монанди навдаи ток бо ангураш, хӯшаи гандум, парандаҳои зебо, 
шоҳпараку сӯзанакҳо, меваҳои зебо ва ғайра гирифта, бо тарзу услуби хоса намудҳои нав 
меофарид. 

Инсон дар як вақти муайян ба дунё меояд, зиндагӣ мекунад ва дар давоми ҳаёти 
худ аз соатҳо истифода мебарад. Соатҳо гӯё олами хурди ҳастии инсонро таҷассум 
менамуданд ва доимо бо ӯ буданд. Арзиши онҳо хеле қимат буда, ҳамчун чизи пурарзиш 
ба мерос гузошта мешуданд. Бо мурури замон ба намуди зоҳирии соатҳои киссагӣ 
навигариҳо дохил карда мешуданд: агар пештар рӯйпӯши онҳо металлӣ бошад, акнун бо 
шишаҳои махсуси муқаррарӣ ё булӯрӣ сохта мешуданд, шахсоне, ки саросема ҳастанд, 
метавонистанд сарпӯшро накушода вақтро муайян созанд. Инчунин ороиши дохили онҳо 
низ якчанд маротиба дигаргун карда шудааст, яъне ақрабакҳо намудҳои нав 
мегирифтанд. Қисмҳое ҷудо карда мешуданд, ки дар он рӯз, моҳ, ҳафта низ ҷой дода 
мешуданд.  

Дизайне, ки дар асри XIX пайдо шудааст, афкори илмӣ-техникиро дар асри нав 
муайян сохт: олам худ як механизми азимест ва дар он ҳама чиз ҳисоб карда мешавад, 
чен карда мешавад, фаҳмида ба нақша гирифта мешавад. Кӯшиши исботи ин ақида 
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сохтани соатҳо бо лӯхтак - автоматҳои механикӣ буд ва намунаи он дар дарбори шоҳи 
Фаронса (соли 1738) ӯрдаки Вокансон мавҷуд буд. Он на танҳо хӯрок мехӯрду менӯшиду 
пар меафшонд, балки хӯрокро ҳам ҳазм намуда, ба воситаи найча ба берун хориҷ мекард. 

Дизайн бо ихтироот монандии зиёде дорад, асоситарини он дар услуби ҷобаҷосозӣ, 
пайвастани қисмҳои алоҳида, сохту тарз барои офаридани организми наву якҷоя, зоҳир 
мегардад. Дар асри XVIII-XIX як қатор ашёҳои нави рӯзгор дар низоми нақлиёт арзи 
ҳастӣ намуда, фаъолияти ихтироъкорӣ хеле авҷ мегирад.  

Инқилоби саноат, пеш аз ҳама, ворид намудани дастгоҳҳо ба раванди истеҳсолот 
мебошад. Яъне, ин иваз намудани ҳаракатҳои аҷоиби дасти ҳунарманд бо ҳаракатҳои 
такрорёбандаи машинаест, ки айнан он корро такрор менамояд. Якумин мошинҳое, ки 
амалиётҳои дасти инсонро иваз намуданд, ин дастгоҳҳои бофандагӣ дар мануфактураҳо 
буданд. Механизми ин дастгоҳҳои аввалин ба воситаи ҳайвонҳо ё чархҳои обӣ ба ҳаракат 
дароварда мешуданд, танҳо дар аввали асри ХIХ механизми автоматикунонии раванди 
бофандагии дастгоҳҳо ихтироъ карда шуд [3, с. 37].  

Яке аз хусусияти инқилобии саноат – тараққиёти истеҳсолоти оммавӣ буд, ки 
технологияҳои содагардонидашудаю механикиро талаб менамуд. Ба қисми дақиқи 
истеҳсоли ашёҳо – заргарӣ, сохтани соатҳо, таҷҳизоти оптикӣ ва механикӣ, таҷҳизоти 
чопкунӣ дохил мешуданд. Баъди ихтироъи дастгоҳи чопкунӣ бо чидани ҳарфҳои 
металлӣ ба он таҷҳизоти полиграфӣ ҳамроҳ мешавад. Пайдоиши китобчопкунӣ ва 
зиёдкунии тасвир барои дар муҳити мустақилонаи касбӣ пайдо шудани дизайн замина 
гузошт. Дар рафти инқилоби саноатӣ техника ба сарчашмаи бевоситаи услубҳои 
лоиҳакашии дизайнерӣ мубаддал гашт [3, с. 22]. 

 Дар марҳилаҳои аввали инқилоби меъморӣ ва санъати ороишӣ ба механика ва 
конструксиясозии муҳандисӣ мароқ зоҳир наменамуданд. Зарурати ташкили ҷои кории 
қулай низ ба фикр наомада буд. Ҷудоӣ байни банашақшагирӣ ва ороиш ба он оварда 
расонд, ки танҳо зарурати истифодабарии таҷҳизот ба ҳисоб гирифта мешуд, намуди 
зоҳирии он аз маркази таваҷҷуҳ дур буд. 

Дар рафти гузаронидани мушоҳидаҳо муайян карда шуд, ки баъди омӯзиши 
таърихи пайдоиши дизайни ашёҳо дар рафти таълим донишҷӯён намунаҳои қадимаи 
онҳоро бо намудҳои наву муосир муқоиса намуда, мустақилона ба эҷод намудани 
намудҳои зебои ороишоти маснуот кӯшиш менамоянд. 

 Агар пештар тасвири нақшу нигор ва ороишот аз тарафи донишҷӯён озодона 
бошад, акнун баъди омӯзиши маънои нақшу нигорҳо яъне, кадоме аз он ба кадом миллат 
тааллуқ доштан ва кадом маъноро ифода кардан, мазмуни корҳои онҳо дигаргун гашта 
истодаанд. 

 Айни замон корҳои амалии пастсифат кам ба назар расида, ҷаҳонбинии донишҷӯён 
дигаргун гаштааст, ҳисси зебоипарастии онҳо хеле боло рафтааст, ки ин боиси 
хурсандист. Қисми амалии рисолаҳои хатм низ аз пешина фарқияти калон пайдо 
намудааст. Хатмкунандагон мустақилона ва бо иҷроиши зебо лоиҳаи хонаҳои зисти 
замонавӣ, осоишгоҳҳои оянда, боғчаю мактабҳои замонавӣ, мебел, мизу курсиҳои 
кандакоришудаи миллӣ, сарулибоси миллӣ бо риояи анъанаҳои миллӣ, бозичаҳои 
гуногун ва ғайраро эҷод намуда, бомуваффақият ҳимоя карда истодаанд. 
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УСУЛИ ТАЪЛИМИ ДИЗАЙН ВА ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ОН 
 

Дар мақолаи мазкур таърихи пайдоиши дизайн дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ ва тарзу 
усулҳои таълими он нишон дода шуда, айни замон ба касби маъмул табдил ёфтани дизайн, 
зинаҳои ташаккул, намуд ва жанрҳои дизайн, касби универсалӣ будани он маълумот дода 
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шудааст. Қайд карда мешавад, ки дар рафти зиндагонии худ инсоният марҳилаҳои зиёди 
инкишофро аз сар гузаронида, рушди ҳисси зебоипарастии инсон дар бозёфтҳое, ки аз тарафи 
бостоншиносон ёфт гардиданд, ба монанди китобу дастхатҳои нодир, расм ва мусаввараҳои 
рассомони гузашта, ки дар онҳо маданият, меъморӣ ва маишати рӯзгори давраи қадим тасвир 
ёфтаанд, инъикос гаштааст. Барои наслҳои ояндаи худ инсон давраҳои гуногунро бо равияҳо ва 
ҷараёнҳо мерос гузоштааст, ки дар ҳар яки он тарзи зиндагии гузаштагон инъикос ёфтааст. 
Мушоҳидаҳо собит менамоянд, ки дар вақти ҳукмронии ин ё он равия ё ҷараён, онҳо дар ороиши 
ашёҳо, меъморӣ, сару либос, ҷиҳози манзил таъсир мерасониданд. 

Дар мақола меҳнати нафароне, ки соҳиби касбҳои гуногун буда, дар баровардани маснуоти 
истеҳсолшаванда ҳиссаи худро мегузоранд, нишон дода шудааст. Қайд мешавад, ки агар барои 
баровардани маҳсулот, ба сифату арзиши он муҳандисон масъул бошанд, ороишгарон-
дизайнерон ба намуди зоҳирии он эътибор медоданд. Маълум мегардад, ки дар ҳар гуна давру 
замон дизайн дар офаридани ашёи муҳити зисти инсон шаклу мазмуни нав меофарад. 

КАЛИДВОЖАҲО: дизайн, банақшагирӣ, моделиронӣ, конструксия, башаклдарорӣ, 
ихтироот, техника. 
 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИЗАЙНА, ИСТОРИЯ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
 

В статье показана история возникновения дизайна в разные исторические периоды, 
описаны ступени развития дизайна в настояшее время. В страны, где в первые уделяли внимание 
дизайну, жанры дизайна и подробности об универсальной профессии дизайна, отмечается, что 
люди в процессе своей жизни прошли и увидели разные периоды прогресса культуры, 
архитектуры, жилища и быт древних людей. А любви ко всему красивому прекрасному, так 
называемый эстетизм свидетельствует книги, ценнейшие рукописи, рисунки и иллюстрации 
древних художников, которые найдены археологами при археологических раскопках. И, 
естественно для будущего поколения сам народ оставил наследство в разные этапы жизни 
древнего народа, в котором отображается древний образ жизни наших предков. Наблюдения 
показывают, что в период властвования тех или иных направлений или течений сам народ 
воздействовал на украшении предметов, воздвижении архитектуры, изобретение новых одежд и 
предметов быта. 

В статье также подчёркивается труд нескольких людей разных профессий, которые 
оставили свой вклад в производство изделий. Если в производстве изделий и работают 
инженеры, то дизайнеры обращали внимание на внешний вид изделия. Очевиден, что в разные 
периоды и времена дизайн в изобретении предметов быта придаёт всё новые формы и 
содержания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дизайн, планирование, моделирование, конструкция, 
формообразование, изобретение, техника. 

 

METHODS OF TEACHING DESIGN, HISTORY AND STAGES OF DEVELOPMENT 
 

The article shows the history of design in different historical periods, describes the stages of 
development of design in the present time. In the countries where the first paid attention to design, 
design genres and details about the universal profession of design, it is noted that people in the course 
of their lives have passed and saw different periods of progress of culture, architecture, housing and life 
of ancient people. And love to all beautiful beautiful, so-called esthetics testifies books, the most 
valuable manuscripts, drawings and illustrations of ancient artists which are found by archaeologists at 
archaeological excavations. And, naturally for future generation the people left inheritance in different 
stages of life of the ancient people in which the ancient way of life of our ancestors is displayed. 
Observations show that during the period of domination of certain directions or currents, the people 
themselves influenced the decoration of objects, the rise of architecture, the invention of new clothes 
and household items. 

The article also emphasizes the work of several people of different professions who have left their 
contribution to the production of products. If in the production of products and engineers work, the 
designers paid attention to the appearance of the product. It is obvious that in different periods and times 
the design in the invention of everyday objects gives all new forms and contents. 

KEY WORDS: design, planning, modeling, construction, shaping, invention, technique. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

Джумаева Ш. И., Мирзоев С. С. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 
 

Если человек любит и знает природу никогда не 

навредит ей, а преумножит ее богатства. 

Альфред Брем.  
 

Живой мир – это безупречно красивый, воодушевляющий и духовно-

вдохновляющий феномен. Безграничный и живой мир природы способствует 

воспитанию в детях чувства любви к этому миру, бережному отношению к нему, 

сохранению нашего большого общего дома под названием Земля. Поэтому необходимо 

поэтапное формирование у подрастающего поколения чувства любви и ответственного 

отношения к природе.  

Сегодня природа как никогда нуждается в защите и охране, в бережном к ней 

отношении, а без любви к ней всё это крайне затруднительно, даже почти невозможно. 

Любовь к природе является главной мотивацией её охраны. Считающие, что «…спасти 

природу может только любовь, … более правы, чем те, кто призывает к разумному 

управлению биоценозами…». 

Воспитание же любви к природе очень тесно взаимосвязано с экологическим 

воспитанием. «Экологическое воспитание - это составная часть воспитания, 

направленная на овладение учащимися экологическими знаниями, формирование 

экологического мышления и умения грамотного экологического поведения в 

окружающей среде, нравственно-эстетических качеств по отношению к природе» [14, c. 

131]. 

Любовь к природе без этих определённых экологических знаний своего рода 

бесплодна, неплодотворна. Потому, говоря о воспитании любви к природе у школьников 

в системе образования, целесообразно говорить об их экологическом воспитании. 

Экологическое воспитание является одной из важнейших задач формирования у 

учащихся чувства экологической ответственности [14, с. 134]. 

Экологическое образование школьников – одна из сложных областей. Знания по 

современной экологии формируются на стыке нескольких наук – биологии, географии, 

химии, физики и т.д. Интеграция экологического компонента с базовыми предметами 

расширяет область естественнонаучных знаний, показывает их связь с жизнью, что 

повышает интерес учащихся к обучению, ведь формирование ответственного отношения 

к природе возможно лишь в условиях постоянного взаимодействия с природой, 

окружающей ребенка, а не только с наглядностью в школьном кабинете. 

 «Отношение к окружающей среде - сплав знаний, чувств и действий» [1, с. 85]. Эта 

мысль ещё раз подтверждает потребность воспитания в детях не только любви к природе, 

но и экологического воспитания.  

 «Ответственное отношение к окружающей среде, формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни и особенно интенсивно в школьные годы. 

Дети в младшем школьном возрасте особенно преклонным к восприятию любви, добра, 

красоты. Детям, свойственны доброта и любознательность, но им не хватает опыта и 

знаний» [1, с. 94]. Потому одной из важнейших задач школы является экологическое 

воспитание. Школа имеет богатый арсенал средств и методов воспитательного 

воздействия на душу и ум ребёнка. Процесс этот сложный и длительный и реализовывать 
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его нужно, начиная с дошкольного возраста, в школе, в семье. Его результатом должно 

быть не только овладение определёнными теоретическими знаниями, но и умениями, что 

будет способствовать развитию эмоциональной отзывчивости: желание и способность 

активно защищать, улучшать и облагораживать окружающую среду. 

Живая природа - это кладовая и колыбельная, это бесконечное ярусное познание, 

формирующее чувство любви и ответственности, бережного отношения и расширения 

мировоззрения, духовного, культурного и эстетического наслаждения. Расширение 

познаний в экологическом образовании даёт возможность детям и учащимся развивать 

свои эмоциональные качества: любознательность, самостоятельность, 

экспериментирование. Нашим детям свойственны доброта, отзывчивость, 

любознательность, но недостаточно знаний и опыта, поэтому детские дошкольные 

учреждения и школа должны целенаправленно закладывать основы экологической 

культуры в детских садах и школах республики. 

Нашим детям свойственна подражательность: они заимствуют образцы поведения 

взрослых в природе, подражают их поступкам по отношению к животным и растениям. 

Наиболее распространенная причина негативного и потребительского отношения к 

природе взрослых – это отсутствие знаний о живой природе, особенностях её развития. 

Поэтому нам необходимо на занятиях, уроках, внеклассных и внешкольных 

мероприятиях формировать у детей чувство ответственного отношения к окружающей 

среде, к источникам и богатством природных ресурсов, для того чтобы сберечь нашу 

Землю от неминуемой беды. 

Для достижения этих целей необходимо разработать правила поведения детей в 

природе: 

1. Не срывать растения, полевые цветы для составления букетов, которые 

целесообразнее составлять из садовых цветов и растений, не нанося ущерба экосистеме. 

2. Охранять лекарственные растения родного края. При сборе лекарственных 

растений следовать рекомендациям профессионалам, чтобы не навредить природе. 

3. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по сохранению 

микроклимата местности: своевременно вывозить бытовые и производственные отходы, 

строительный мусор, не создавать стихийных свалок. А пользоваться только 

специальными контейнерами. 

4. Организовывать экскурсии в природу родного края, постоянно знакомить 

детей с особенностями флоры и фауны родного края. 

5. Организовывать коллективные просмотры художественных и 

мультипликационных фильмов о природе, о защите окружающей среды. 

6. Систематически организовывать и проводить коллективные субботники по 

очистке, благоустройству и озеленению улиц, парков, дворов. 

7. Охранять и беречь птиц и животных. Подкармливать их в зимний период. 

8. Беречь и охранять деревья и кустарники: не ломать ветви, не вбивать гвозди 

или клинья. 

9. Не разводить костров во время экскурсий в природу во избежание пожаров. 

10. Не загрязнять реки, водоёмы. Не ловить рыбу в период нереста, не ставить 

сети. 

11. Избегать употребления в пищу неизвестных растений, ягод, грибов. Они могут 

оказаться ядовитыми. 

Все эти правила-рекомендации помогут воспитывать в детях культуры поведения 

в природе, бережное отношение к окружающей среде. 

В статьях 13 и 44 Конституции Республики Таджикистан подчёркивается, что 

бережное отношение к природе и её богатствам - одна из важнейших задач и 

неотъемлемая обязанность каждого гражданина республики: беречь, охранять и 

преумножать свой дом, край, страну [12, с. 3; 7]. 
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Благосостояние и благополучие существования человека всецело зависит от его 

взаимосвязи и взаимоотношений с природой, поэтому бережное отношение к ней 

должно быть нормой поведения и мерой повседневной жизни каждого человека. 

Необходимо с самого раннего возраста внушать ребёнку, что любить природу и бережно 

относиться к ней – значит творить добро. Научить его задумываться над тем, что можно 

сделать полезного для того, чтобы наша Земля стала краше, зеленее и богаче. 

Психологи утверждают, что чувством любви к природе, как и музыкальным 

слухом, наделяется далеко не каждый ребёнок, поэтому оно нуждается в развитии. И 

первыми главными проводниками детей в природу являются родители ребёнка, 

бабушки, дедушки. Следовательно, совместная деятельность педагогов и родителей - это 

важнейшее направление в воспитание у детей чувства любви к природе и окружающему 

миру. 

Исходя из выше сказанного, хотим подчеркнуть, что экологическое образование 

детей основано на следующих принципах: 

1. Сформированность уровня знаний, навыков и умений экологической культуры у 

учащихся при изучении биолого-экологических дисциплин; 

2. Осуществление равновесия в природе, взаимосвязи глобальных национальных и 

локальных экологических проблем; 

3. Обеспечение межпредметного подхода при изучении вопросов экологии в 

школах. 

Психолого-педагогическая и дидактическая цель нашего исследования была 

направлена на поэтапную передачу целостной системы экологических знаний, умений и 

навыков, которая способствует формированию чувства любви к природе, как основы 

экологической грамотности, ценностный убеждений и ориентаций, которые составляют 

нравственную основу поведения и оправданных поступков в природе. Учебно-

познавательная и нравственная основа поведения обучающихся в природе 

осуществляется путём: 

а) развития умения и сотрудничать с природой и окружающей внешней средой; 

б) формирования уровня знаний, умений и навыков имеющихся 

общебиологических понятий; 

в) формирования уровня эмоциональных, интеллектуальных, нравственных и 

эстетических направленностей; 

г) использования природных средств, для обеспечения сохранения здоровья детей 

и школьников. 

Организации практической экологической деятельности учащихся следует уделять 

большое внимание, как в учебной, так и во внеклассной работе.  

С целью грамотной научно-обоснованной, доступной подачи материала формами 

организации учебной деятельности могут быть: 

- уроки исследования с моделированием реальных и экологических ситуаций; 

- интегрированные уроки; 

- дискуссии в рамках школьной программы, а также по научным публикациям, 

международному опыту; 

- урок-конкурс, урок-игра, урок решения экологических задач [9, с. 68]; 

- индивидуальное изучение теоретических вопросов экологии с последующей 

защитой доклада или реферата; 

- информационный час: обзор публикацией СМИ; 

- конкурсы рисунков, эссе, сочинений, стихов, народного фольклора [7, с. 158]; 

- проведение экологических праздников;  

- экскурсии [8, с. 48]. 

Экологическое образование подрастающего поколения школьного возраста 

осуществляется в рамках преподавания таких предметов, как: «Мир вокруг нас», 

«Окружающий мир», «Природоведение», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
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«Ботаника», «Зоология», «Общая биология». При изучении вопросов экологии 

целесообразно осуществлять и воспитание эстетических чувств: красоты, простоты и 

гармонии, взаимосвязи между собой и природой. Человечество подошло к порогу, за 

которым нужны и новая нравственность, и новые знания, новый менталитет, новая 

система ценностей. Безусловно, их нужно создавать и воспитывать с детства. С детства 

надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. Экологическое 

образование должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным, 

опережающим все другие области хозяйственной деятельности [11]. 

 «Изучение литературных произведений на тему природы – важный аспект 

экологического воспитания детей». С целью изучения данной дисциплины разными 

авторами создано множество программ. Одной из них, самой широко известной, 

является программа «Зелёный дом» А. А. Плешакова. Программа «Зелёный дом» - это 

система учебных курсов с экологической направленностью. «Зелёный дом» 

«обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их 

естественно-научное и экологическое образование» [13]. 

Более полно и обосновано, рассмотрены и изложены в работах учёных биологов, 

экологов и профессиональных методистов: 

- Ю.Е. Антонов «Как научить детей любить Родину?» [2]; 

- Л.В. Кокуева «Воспитание дошкольников через приобщение к природе» [3]; 

- Г.А. Ковалёва «Воспитание маленького гражданина» [4]; 

- М.Д. Маханёва «Экологическое развитие детей дошкольного и младшего 

возраста» [5]; 

- Л.Д. Черемисина «Основы экологии младшим школьникам» [6]. 

А также в материалах периодической печати, в наглядном и раздаточном 

материале, в интернет ресурсах и видеоматериалах, в справочных пособиях и др.  

Таким образом, воспитание экологической культуры детей дошкольного и 

школьного возраста невозможно без интеграции учебных предметов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, с учётом возрастных особенностей детей целесообразно в 

учебное и во внеурочное время привлекать детей к творческой, конкурсной-

соревновательной деятельности в форме сказок и стихов, загадок, пословиц и поговорок 

используя работы Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Евгения Чарушина, Бажова, из 

зарубежных Киплинг, из таджикских С. Айни, Машраб из Намангана и т.д. Важное место 

учебно-познавательных и эстетических аспектов охраны природы занимает анализ 

лирических стихотворений и произведений русских и таджикских классиков 

литературы: А.С. Пушкина, И. А. Бунина, Л.Н. Толстого, С. Есенина, И.П. Токмакова, А. 

Рудаки, А. Фирдоуси, Сайидо Насафи, М. Турсунзаде, художественные репродукции 

известных мастеров кисти И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи Х. Хушвахтова, А. 

Хошмухаммедова, с целью развития у детей эстетического вкуса, повышения 

эмоционального восприятия живой и неживой природы, умения анализировать, 

сравнивать, восхищаться. 

Заключение. Педагоги и родители осознают важность обучения школьников 

правилам поведения в природе. И чем раньше начинается работа по экологическому 

воспитанию учащихся, тем большим будет ее педагогическая результативность. При 

этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды учебной и внеклассной 

деятельности детей.  

Экологическое образование детей и подростков – длительный период воспитания 

и формирования чувства любви к природе и окружающему миру и если эта работа будет 

вестись целенаправленно, систематически и продуктивно, она даст положительный 

результат.  
Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет 

существовать на протяжении развития общества. Правильное экологическое воспитание 
позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. 
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Показателями экологической воспитанности являются: экологические знания, умения, 
практические результаты, которые выражаются в выполнении учащимися общественно-
полезной работы по охране природы, развитое чувство любви к природе, любоваться и 
наслаждаться ею [10, с. 24-27]. И все это в огромной мере, как мы показали, можно 
формировать в процессе обучения биологии. 
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ДАР ХОНАНДАГОН ТАШАККУЛ ДОДАНИ ҲИССИ МУҲАББАТ  

БА ТАБИАТ ДАР ДАРСҲОИ БИОЛОГИЯ 
 

Дар мақола муаллифон ба масъалаи дар хонандагон ташаккул додани ҳисси муҳаббат ба 
табиат дар дарсҳои биологӣ, махсусан дар мактабҳои таҳсилоти умумии минтақаи Кӯлоби 
вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, роҷеъ ба татбиқи амалишавии 
он аз сарчашмаҳои зиёди илмии ватаниву хориҷӣ, ки хусусияти биологию экологӣ доранд, 
далелҳо овардаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: таъсис, даркшавандагӣ, экология, тарбияи эстетикӣ, тарбияи экологӣ, 
маърифати экологӣ, маърифати эҷодӣ, бехатар, ҳифз, табиат, фауна, флора, растаниҳо, ҳайвонҳо. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ЧУВСТВА ЛЮБВИ  

К ПРИРОДЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы формирования и воспитания чувства любви к 
природе и природному сообществу учащихся на уроках биологических дисциплин в 
общеобразовательные школы Кулябского региона Хатлонской области Республики 
Таджикистан, а также проанализированы отечественные и зарубежные источники, имеющие 
биолого-экологический характер. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование, познавательность, эстетическое воспитание, 
экологическое воспитание, экологическая культура, экология, культура творчества, 
безопасность, охрана, природа, фауна, флора, растения, животные и др. 

 

THE FORMATION OF FEELING LOVE TO THE STUDENTS  

TO NATURE IN THE LESSONS OF BIOLOGY 
 

This article examines the questions of organization and edication which influence to the feeling 

of love to nature by the pupils at biological lessons, at the lessons of comprehensive schools in Kulob 

area of the Khatlon region in Republic of Tajikistan. 
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Also the native and the foreign sources were analyzed which have biological and ecological 

character.  

KEY WORDS: formation, know ability, ecology, aesthetic edication, ecological education, 

ecoloqical awareness, awareness creation, safety, protection, nature, fauna, flora, plants, animals.  
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АНДЕШАҲО ПЕРОМУНИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ 

ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ БАРОИ МАКТАБҲОИ ТАҲСИЛОТИ 

МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Комилов Ф.С., Тағоев Ш.Х., Файзуллоев Ф.Р. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Мирзоев Ҷ.Х. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

Шарапов Д.С. 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 
 

Муносибати босалоҳият ба таълим. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо ёрии техникиву маблағгузории «Барномаи дастгирии таҳсилоти 

босифат»-и Иттиҳоди Аврупо барои муаллифони стандартҳо, китобҳои дарсӣ, замимаҳо 

ба китобҳои дарсӣ, дастурҳои методии «Роҳнамои омӯзгор» ва мураттибони барномаҳои 

дарсӣ солҳои 2017-2018 дар шаҳри Душанбе якчанд конфронсу семинарҳои омӯзишӣ оид 

ба зарурати татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим доир намуд. Дар ин ҳамоишҳои 

илмӣ-методӣ дар қатори дигар ҷабҳаҳои низоми таҳсилоти босалоҳият, ҳамчунин таъкид 

рафт, ки системаи маорифи Тоҷикистон, новобаста ба шароити мураккаби иқтисодию 

иҷтимоӣ дастовардҳои қаблии худро нигоҳ дошта, барои рушди минбаъдаи соҳа бо 

истифода аз имконоти мавҷуда ва тибқи меъёрҳои таҳсилоти байналмилалӣ гузариш ба 

муносибатҳои нави таълимиро ихтиёр намудааст ва онро зина ба зина роҳандозӣ хоҳад 

намуд. Дар санадҳои ин ҳамоишҳо аз ҷумла таъкид рафтааст, ки «Мутобиқи тамоюли 

ҷаҳони муосир раванди таълим на гирифтани донишҳои тайёр, балки ба муносибати 

босалоҳият нигаронида шуда, ба хонандагон имконияти аз худ намудани малакаҳои 

асосии таълимӣ ва тайёрии касбӣ, маҳорати дар амал татбиқ намудани донишҳо, ба роҳ 

мондани тарзи ҳаёти солим ва гиромӣ доштани арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандиро ташаккул 

медиҳад» [1]. 

Зарурати тағйири муносибати хонанда ва омӯзгор ба мазмуну мундариҷа ва 

раванди таълим бевосита аз талаботи «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2020» бармеояд. Дар ин санади муҳим ва тақдирсози рушди соҳаи 

маориф «навсозии мазмуни таҳсил, тағйироти сохтории соҳаи маориф, таъмини 

дастрасии таҳсилоти босифат муайян гардидааст. Оид ба тағйир додани мазмуни таҳсил, 

таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои нави замонавӣ бо мақсади таъмини инкишофи 

кӯдакон, омодасозии ҷисмониву рӯҳии онҳо ба фаъолияти мунтазами маърифатӣ ва 

навсозии мазмуни таҳсилоти умумӣ дар асоси гузариш аз шакли донишандӯзӣ ба шакли 

салоҳиятнокии таълим вазифагузорӣ шудааст» [1, 2, 9, 10].  

Моҳияти таълими босалоҳият аз он иборат аст, ки дар он таваҷҷуҳи асосӣ ба 

методҳои санҷидашуда ва фаъоли таълим равона мегардад ва он ба ташаккул додани 

салоҳиятҳои асосии хонандагон – эҷодкор будан, тафаккури интиқодӣ доштан, 

маҳорати омӯзишӣ ва дарккунӣ доштан, коммуникативӣ будан ва дар ҳамкорӣ амал 

намуда, масъаларо ҳал карда тавонистан мусоидат менамояд (расми 1). 

Амалан татбиқ карда тавонистани мазмуни таҳсилоти босалоҳият, қабл аз ҳама, ба 

методикаи таълими фан алоқаманд буда, ҳар як омӯзгор онро вобаста ба имкониятҳои 
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зеҳниву ҷисмонии худ, дараҷаи фаҳмиш, малакаву таҷрибаи педагогӣ ва воситаҳои 

техникии дар ихтиёрдоштааш дар дарсҳо истифода мебарад.    

 

 
 

Расми 1. Салоҳиятҳои асосии хонандагон. 
 

Муносибати босалоҳият ба таълим он гуна шакли муносибатест, ки  он ба ташаккул 

додани маҳорат ва малакаҳои амалии (ҳаётии) хонандагон равона гардидааст. Дар ин 

шакли муносибат аз хонанда дар баробари амали «донистан», ҳатман амали «иҷро карда 

тавонистан» талаб карда мешавад. Дар муносибати босалоҳият категорияи «дониш» 

ҷузъи таркибии категорияи «малака» ба ҳисоб рафта, он асосан барои санҷидан, бо 

намунаи додашуда муқоиса кардан ва ислоҳ намудани ғалатҳои содиршуда истифода 

бурда мешавад.    

Пас, салоҳият ва босалоҳиятӣ чист? Салоҳият натиҷаи таҳсил буда, қобилияти дар 

ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ истифода бурда тавонистани дониш ва малакаву маҳоратҳои 

ҳосилшударо ифода менамояд. Салоҳият танҳо дар натиҷаи бо истифода аз дониш 

фаъолият намудан ва таҷрибагузарониҳои амалӣ ба даст меояд. Босалоҳиятӣ доштани 

салоҳият дар ягон соҳа, дар ихтисоси фаннӣ мебошад. 

Салоҳиятҳоро ба салоҳиятҳои асосӣ (умумитаҳсилотӣ, расми 1) ва фаннӣ ҷудо 

мекунанд. Ба салоҳиятҳои таълимӣ ноил гаштани хонандагон тавассути истифодаи 

воситаҳои гуногуни арзёбӣ санҷида мешавад. 

Мақсад аз таҳияи салоҳиятҳо дар стандартҳои фаннӣ ва дастурҳои методӣ-фаннии 

«Роҳнамои омӯзгор» банақшагирии пешакии натиҷаҳои фаъолияти таълимии 

хонандагон ва омӯзгорони фанҳо мебошад. Дар стандартҳои фаннӣ маҷмӯи салоҳиятҳои 

асосӣ, салоҳиятҳои фаннӣ ва нишондиҳандаҳои салоҳиятҳо инъикос ёфта (расми 2),  

бояд ҷабҳаҳои зерин инъикос карда шаванд: 

− кушодани нақши фан дар рушди илму техника, баёни комёбиҳои онҳо; 

− дурнамои тараққиёти илму техника, саҳми олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар 

инкишофи илми мазкур; 

− тарбияи ғоявӣ-сиёсӣ, ватанхоҳӣ ва башардӯстонаи хонандагон; 

− ташаккул додани донишҳои илмӣ оид ба далелҳои таҷрибавӣ, мафҳумҳо, қонунҳо, 

назарияҳо, методҳои илми мазкур, тасвири илмии муосири олам; 

− баёни беинтиҳоии коинот ва дониш, таносуби нақши назария ва таҷриба дар 

инкишофи илми мазкур, нақши амалия дар идрок; 

− ташаккул додани маҳорати мустақилона аз худ намудан ва татбиқ карда 

тавонистани дониш, мушоҳида, шарҳ додани ҳодисаҳои муҳити атроф, маҳорати 

истифода бурдани китоби дарсӣ, адабиёти хрестоматию маълумотӣ; 

− ташаккул додани маҳоратҳои таҷрибавӣ: истифодаи афзорҳои таълимӣ, ҷамъбасти 

натиҷаҳои ченкунӣ, хулосабарорӣ дар асоси маълумоти таҷрибавӣ, риоя кардани 

қоидаҳои техникаи бехатарӣ; 

− ташаккул додани шавқу ҳаваси хонандагон ба фанни мазкур, инкишофи қобилияти 

эҷодӣ, дарккунии ҳадафи илмӣ;  

− омода намудани хонандагон барои гирифтани маълумоти баъдӣ ва бошуурона 

интихоб намудани касб [9-10]. 

САЛОҲИЯТҲОИ АСОСӢ 

Тафаккури интиқодӣ доштан Эҷодкор будан 

Маҳорати омӯзишӣ ва 

дарккунӣ доштан 

Коммуникативӣ 

будан 
Дар ҳамкорӣ амал карда 

тавонистан 
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Дар асоси стандарти фаннӣ барномаи таълими фан тартиб дода мешавад. Барномаи 

таълим дар муносибати босалоҳият ба омӯзиш ба таври спиралӣ тарҳрезӣ карда мешавад. 

Ташаккул додани салоҳиятҳои хонандагон аз нуқтаи оғоз ба нақша гирифта шуда, давра 

ба давра ривоҷ дода мешавад. Дар раванди ташаккулдиҳии салоҳиятҳо мазмун, 

мундариҷа ва стратегияҳои таълимӣ қадам ба қадам мураккабтар гардонида мешаванд. 

Моҳияти асосии усули мазкури тарҳрезии барномаи таълим аз он иборат аст, ки ба 

хонандагон имконияти зиёди мустақилона машқ кардан фароҳам оварда мешавад.  

Хусусиятҳои тарҳрезии барномаи фаннӣ дар муносибати босалоҳият ба таълим аз 

инҳо иборат аст (расми 3): 

− инъикос намудани ҳам салоҳиятҳои умумитаълимӣ (5 салоҳияти асосӣ) ва ҳам 

салоҳиятҳои фаннӣ ва роҳҳои ташаккул додани онҳо; 

− тавсия додани мавзӯъ ва мундариҷаи мувофиқ;    

− ҷудо намудани вақти кофӣ барои машғулиятҳои амалӣ (лабораторӣ, машқ ва 

таҷрибаҳосилкунӣ);    

− мутобиқ гардонидани машғулиятҳо ба санҷиш ва истифодаи амалии салоҳиятҳо;   

− инъикос намудани воситаҳои арзёбии донишу малакаҳои хонандагон дар 

марҳилаҳои муайяни таълим (рейтингҳои мобайнӣ, санҷишҳои нимсола ва солона).    

Ба нишондиҳандаҳои (индикаторҳои) асосии салоҳиятнокии хонандагон – дониш, 

маҳорат ва малакаҳои онҳо дохил мешаванд.     
 

 
Расми 2. Мазмуни стандарти фаннӣ дар муносибати босалоҳият дар таълим. 

 

Дониш маҳсул ва натиҷаи фаъолияти маърифатӣ буда, фарогири маънавиёт ва 

тасвири хаёлии олам дар тафаккури хонандагон мебошад.  

Ба ҷузъҳои таркибии дониш далелҳои илмӣ, мафҳумҳо, қонунҳо, ҳодисаҳо, 

нуктаҳои асосии назарияҳои илмӣ, фарзияҳо, принсипҳо, методҳои таҳқиқот ва тасвири 

илмии олам дохил мешаванд. Дар асоси дониш эътиқод, фикру ақида ва маҳорату 

малакаҳои амалии хонандагон тавлид ёфта, қобилияти маърифатии онҳо инкишоф 

меёбад. 

Маҳорат фаъолияти фикрӣ-амалии бошуурона буда, дар амал татбиқ карда 

тавонистани донишро ифода менамояд ва вобаста ба таҷрибаҳои ҷамъиятӣ рушд меёбад. 

Ба низом овардан, татбиқ карда тавонистани дониш, иҷро ва ҳал кардани машқу 

мисолу масъалаҳо, гузаронидани таҷрибаҳо, ҳисобкунӣ, ченкунӣ, нақшакашӣ, тартиб 
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додани нақшаю графикҳо, хондану баён намудани онҳо аз зумраи маҳоратҳое мебошанд, 

ки онҳо маҳз дар мактаб ташаккул дода мешаванд. 

 

 
Расми 3. Мазмуни барномаи фаннӣ дар муносибати босалоҳият дар таълим. 

 

Малака тарзу усулҳои устувори иҷрои худкор (автоматӣ)-и амал буда, дар натиҷаи 

машқ ва такрори зиёди амали мазкур ҳосил мегардад.  

Малака маҳорати такмилёфта ва донишҳои борҳо дар таҷриба озмудашудае 

мебошад, ки ба унсури устувори доимамалкунанда табдил ёфтааст. Ҳосил кардани 

малака аз бошуурона омӯхтани ҷузъҳои дониш ва дар амал татбиқ кардани онҳо сар 

мешавад. Малака аҳамияти бузурги ҳаётӣ ва таҷрибавӣ дошта, фавран ва босифат иҷро 

кардани амалро таъмин менамояд [3-9]. 

Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумии муосир аз фанни «Технологияи 

иттилоотӣ» (ТИ) дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ, Стандарти 

давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва консепсияи стандартҳои фаннии таҳсилоти умумӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи стандартҳои фаннии таҳсилоти умумӣ, 

Стратегияи миллии рушди маориф то соли 2020, Стандартҳои давлатии умумиҳатмии 

таҳсилотии ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Федератсияи Россия аз фанни таълимии 

«Информатика», Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, дастуру 

нишондодҳои ЮНЭСКО оид ба таълими фанҳои «Информатика», «Технологияи 

иттилоотӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия хоҳад гардид. Тибқи 

он мактаб, ба ғайр аз амалӣ намудани муносибати босалоҳият, ба таълими технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ, дар интихоби системаи амалиётии компютерӣ 

(платформа – масалан, MS Windows, Linux ва ғайра) озод мебошад. 

Стандарти фанни ТИ ба омӯзгор ва хонанда ҳуқуқи интихоби озоди системаи 

амалиётӣ ва технологияҳои компютериро фароҳам оварда, яке аз принсипҳои басо 

муҳимми таълим – озодӣ дар мубодилаи дониш, маҳорат, малака ва истифодаи 

манбаъҳои электрониро таъмин менамояд. Вай бо ҳамин роҳ нақш ва саҳми арзандаи 

худро дар рушди истиқлолияти технологии соҳаи маориф пойбарҷо гузошта, баҳри ноил 

гаштан ба истиқлолиятҳои дигар соҳаҳо низ ҳиссагузор хоҳад гашт. 

Тибқи нишондодҳои стандарти муосир омӯзиши фанни ТИ аз синфи  

1-уми мактабҳои навъи нав ва синфи 5-уми мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешбинӣ 

шудааст. Дар он технологияи иттилоотӣ ҳамчун воситаи омӯзишии ҳамаи фанҳои 

мактабӣ ба назар гирифта шудааст. Мафҳумҳои нав, ба мисли саводнокии компютерӣ, 

фарҳанги иттилоотӣ, ҷомеаи иттилоотӣ ва ғайра аз нигоҳи кулли фанҳои таълимии 

мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ ба низоми маориф ворид карда шуда, моҳияти 

иқтисодиву иҷтимоии технологияи иттилоотӣ, ҳамчун воситаи омӯзиш ва пешбарандаи 

ҷомеа таъкид гардидааст. 

Мақсаду вазифаҳои асосии таълими фанни ТИ дар амалӣ гардонидани ҳадафҳои 

зерин ниҳон аст: 
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 парвариши малакаи истифодаи моҳирона ва пурсамари компютер дар фаъолияти 

ҳамарӯзаи хонандагон; 

 омодасозии талабагон ба ҳаёти пурарзишу фаъоли ҷомеаи иттилоотӣ ва дар ҳамин 

замина баланд бардоштани фарҳанги иттилоотии онҳо; 

 равшан гардонидани моҳияти равандҳои иттилоотӣ дар ҷаҳонбинии илмии 

хонандагон ва кушодани нақши технологияҳои иттилоотӣ дар ҷомеаи навин; 

 татбиқи васеи технологияҳои нави иттилоотиву коммуникатсионӣ дар раванди 

таълим; 

 таъмини фарогирии устувори техника ва технологияи компютерӣ дар ҳама самтҳои 

ҳаёт. 

Имкониятҳои потенсиалии фанни ТИ дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои таълиму 

тарбия ва рушди зеҳнии мактаббачагон бағоят калон аст. Ҳангоми дар мактаб ба таври 

васеъ ҷорӣ намудани техникаи компютерӣ ва дар омӯзиши ҳама фанҳои таълимӣ татбиқ 

намудани он саводнокии ба ном «компютерии хонандагон» характери умумитаълимӣ 

мегирад. Натиҷаи марказии омӯзиши фан – ҳалли масъалаи умумимаълумотии инсон аст, 

ки он дар ташаккул додани тасаввуроти хонандагон оид ба иттилоот ҳамчун ба яке аз се 

мафҳуми бунёдӣ – модда, энергия, иттилоот ифода меёбад. Маҳз дар асоси ҳамин 

мафҳумҳо тасвири илмии олам сохта мешавад [2-3]. 

Бояд зикр намуд, ки дар муддати начандон зиёди таърихӣ фанни ТИ аз як фанни 

техникӣ дар бораи усул ва воситаҳои коркарди маълумоти додашуда бо ёрии мошинҳои 

электронии ҳисоббарор, ба илми бунёдӣ дар бораи иттилоот ва равандҳои иттилоотии на 

танҳо системаҳои техникӣ, балки табиат ва ҷомеа табдил ёфтааст. Объектҳои асосии 

фанро системаҳои иттилоотӣ, усулу воситаҳои тавлид, захирасозӣ, интиқол ва 

истифодаи иттилоот дар муҳитҳои мухталиф ташкил медиҳанд. Комёбиҳои фан, пеш аз 

ҳама, ба раванди бебозгашти саросар иттилоотонӣ гаштани ҷомеа вобаста аст, ки он як 

шакли зуҳуроти қонуни умумии инкишофи башарият аст. Иттилоотонии ҷомеа бо худ 

таҳаввулоти илмию техникӣ ва иқтисодию иҷтимоиро меоварад, ки он дар навбати худ 

ҳаёту фаъолият ва тафаккуру арзишҳои инсониро дигаргун месозад [1, с. 13]. 

Бо назардошти сохтори маълумоти информатикӣ ва тибқи нақшаи нави таълим дар 

мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзиши фанни «Технологияи иттилоотӣ» барои 

синфҳои 5-9 ҳафтае яксоатӣ (дар соли таҳсил 34 соат) ва синфҳои 10-11 ҳафтае дусоатӣ 

(дар соли таҳсил 68 соат) пешбинӣ шудааст. Гарчанде мувофиқи нақшаи таълим 

омӯзиши фанни ТИ танҳо барои синфҳои 5-11 пешбинӣ шуда бошад ҳам, вале самти 

тараққиёти ҷомеаи имрӯза, мавҷудияти мактабҳои навъи нав – гимназияву литсейҳо, 

мактабҳои хусусӣ ва набудани барномаи ягонаи таълимии фанро асос карда, дар 

стандарти нав барномаи фан барои ҳамаи синфҳои мактаби таҳсилоти умумӣ, яъне 

синфҳои 1-11 пешкаш карда мешавад. Маҳз бо ҳамин роҳ омӯзиши ягона ва якхелаи 

фанро дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ таъмин намудан мумкин аст. Барномаи таълим аз 

фанни мазкур барои синфҳои 5-11 ба бахшҳо тақсим карда мешавад. Вале азбаски дар 

синфҳои ибтидоӣ (синфҳои 1-4) хонандагон асосан бо мафҳумҳои умумитарини 

информатикӣ ва технологияҳои одитарини коркарди компютерии иттилоот шиносоӣ 

пайдо менамоянд, бинобар он мавзӯъҳои барнома барои ин синфҳо ба бахшҳо тақсим 

карда намешаванд. Инчунин, бояд қайд намуд, ки дар давоми ҳафта яксоатӣ нишон 

додани барномаи таълим барои синфҳои 5-9 ҳаргиз маънои онро надорад, ки мактабҳо 

маҳз бо ҳамин миқдор (34) соат маҳдуд шаванд. Ҳар як мактаб мувофиқи шароит, захира 

ва имкониятҳои мавҷудаи худ метавонад миқдори соатҳои омӯзиши фанро дар давоми 

ҳафта зиёдтар намояд ва бо ҳамин роҳ таълими васеътари мавзӯъҳои дар барнома 

овардашударо фароҳам оварад. Давраи ниҳоӣ ва мукаммалсозии омӯзиши фанни 

«Технологияи иттилоотӣ» таҳти номи «Информатика» дар мактабҳои олӣ сурат мегирад 

ва он бояд идомаи бевоситаи раванди умумии омӯзиши ин фан гардад.  
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Мувофиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, Стратегияи 

давлатӣ оид ба «Технологияҳои иттиллотиву иртиботӣ барои рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ва Стандарти давлатии таҳсилот, барномаи фан бояд ончунон тарҳрезӣ 

гардад, ки мазмуни бунёдии (такягоҳии минималӣ) маълумотии он фарогири ҳамаи 

хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад. Вале аз нуқтаи назари пуррагии 

функсионалӣ ва боз ҳам бештар ба мақсад мувофиқ гардонидани малакаву дониши 

хонандагон он метавонад аз меъёрҳои пешбинишудаи ҳадди ҳатмӣ низ васеътар ва 

амиқтар бошад.  

Технологияи арзёбӣ (санҷиш ва баҳодиҳӣ) ба салоҳиятнокии хонандагон бо 

дараҷаи дониш, маҳорат, малака ва тайёрии онҳо мушаххас гардонида шуда, мувофиқи 

супоришҳои намунавӣ муайян карда мешавад. Таъйиноти асосии системаи арзёбӣ – ба 

таври мушаххас муайян кардани дониш, маҳорат, малака ва фаъолияти хонандагон аст, 

ки онҳо бояд ҷавобгӯи стандарти давлатии маълумот бошанд. Аз ин рӯ, мазмуни 

талаботи ҳадди ҳатмии тайёрӣ бояд дар муайянкунии мазмуни пурсиш ва меъёри 

баҳодиҳӣ ба натиҷаҳои бадастовардаи хонандагон ҷавҳари асосиро ташкил намояд.  

Шакли супоришҳо бо интихоби шакли ҷавобҳо – ҷавоби алтернативӣ, ҷавоби кӯтоҳ 

ё васеи ошкору конструктивӣ, вобаста аз мушаххасоти маводи таълимии ҳар як самти 

мазмунӣ ва дараҷаи тайёрии хонандагон муайян карда мешавад. Азбаски аксарияти 

мактабҳои ҷумҳурӣ бо техникаи компютерии имконияти функсионалиашон ҳархела 

ҷиҳозонида шудаанд, иҷрои талабот оид ба тайёрии ҳатмии хонандагон бояд дар миқёси 

ноҳия ва ҳатто мактаб мушаххас гардонида шавад. Аз ҳамин лиҳоз, барои як қатор 

самтҳои мазмунӣ (масалан, алгоритмӣ, компютерӣ, технологияи иттилоотӣ) дар охири 

мундариҷаи дарсии ҳар як синф намунаҳои «санҷиши тестии дониши хонандагон» 

оварда мешаванд, ки дар мавридҳои зарурӣ вобаста ба техникаи компютерии мавҷудаи 

мактаб бояд шакли мушаххастарро гиранд.  
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АНДЕШАҲО ПЕРОМУНИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ  

ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ БАРОИ МАКТАБҲОИ  

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Мақола ба зарурати тағйири муносибати мактаб ба мазмуну мундариҷа ва раванди таълим, 
ки бевосита аз талаботи «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 
2020» бармеояд, бахшида шудааст. Дар ин санад қайд гардидааст, ки системаи маорифи кишвар 
новобаста ба шароити мураккаби иқтисодию иҷтимоӣ, баҳри рушди минбаъдаи соҳа, бо 
нигаҳдории дастовардҳои қаблӣ, тибқи меъёрҳои таҳсилоти байналмилалӣ гузариш ба 
муносибатҳои босалоҳияти таълимро ихтиёр намудааст.  

Мазмуни мақолаи мазкурро муносибати босалоҳият ба таълими фанни технологияи 
иттилоотӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил додааст. Муносибати босалоҳият ба 
таълим он гуна шакли муносибатест, ки он ба ташаккул додани маҳорат ва малакаҳои амалии 
хонандагон равона гардидааст. 

Таълими босалоҳият ба ташаккул додани салоҳиятҳои асосии хонандагон – эҷодкор будан, 
тафаккури интиқодӣ доштан, маҳорати омӯзишӣ ва дарккунӣ доштан, коммуникативӣ будан, дар 
ҳамкорӣ амал намуда, масъаларо ҳал карда тавонистан мусоидат менамояд. 

Стандарти фанни «Технологияи иттилоотӣ» ба омӯзгор ва хонандагон ҳуқуқи интихоби 
озоди системаи амалиётӣ ва технологияҳои компютериро фароҳам оварда, яке аз принсипҳои 
басо муҳими таълим – озодӣ дар мубодилаи дониш, маҳорат, малака ва истифодаи манбаъҳои 
электрониро таъмин менамояд. Тибқи нишондодҳои стандарт  омӯзиши фан аз синфи 1-уми 
мактабҳои типи нав ва синфи 5-уми мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешбинӣ шуда, 
технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун васоити омӯзишии тамоми фанҳои мактабӣ муаррифӣ 
гардидааст. Мафҳумҳои нав, ба монанди саводнокии компютерӣ, фарҳанги иттилоотӣ, ҷомеаи 
иттилоотӣ ва ғайра аз нигоҳи кулли фанҳои таълимии мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ ба 
низоми маориф ворид карда шуда, моҳияти иқтисодиву иҷтимоии технологияи иттилоотӣ, 
ҳамчун воситаи омӯзиш ва пешбарандаи ҷомеа таъкид гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияи иттилоотӣ, салоҳият, муносибати босалоҳият, дониш, 
маҳорат, малака, саводнокии компютерӣ, фарҳанги иттилоотӣ, мактаб, таҳсилот, тарбия, 
тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ  

ПРЕДМЕТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ  
 

Статья посвящена необходимости изменения отношения школы к содержанию учебного 
процесса, который напрямую связана с требованиями «Национальной стратегии развития 
образования Республики Таджикистан до 2020 года». В этом документе говорится, что несмотря 
на сложные социально-экономические условия, система образования страны для дальнейшего 
развития отрасли, с сохранением предыдущих достижений и в соответствии с международными 
образовательными нормами, выбрало компетентностный подход к образованию. 

Содержание настоящей статьи направлено на компетентностный подход к обучению 
предмета информационной технологии в средних общеобразовательных школах. 
Компетентностный подход к образованию – это такая форма отношений, которая предназначена 
для формирования умений и практических навыков учащихся. 

Компетентностное образование направлено на формирование основных компетенций 
учащихся – быть креативным, критически мыслить, уметь изучать и понимать, быть 
коммуникативным, уметь работать в группе и решать задачи. 

Стандарт предмета «Информационная технология», предоставляя учителю и ученикам 
право на свободный выбор операционной системы и компьютерных технологий, обеспечивает 
одно из важнейших принципов образования – свобода в обмене знаниями, умениями, навыками 
с использованием электронных ресурсов. В соответствии с показателями стандарта обучение 
предмета намечено проводить с 1-го класса школ нового типа и 5-го класса средних 
общеобразовательных школ, а информационные технологии представлены в качестве 
инструмента обучения для всех школьных предметов. 
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В статье новые понятия, такие как компьютерная грамотность, информационная культура, 
информационное общество и т.д. в системе образования включены с точки зрения всех учебных 
дисциплин средней общеобразовательной школы, при этом подчеркнуто социально-
экономическая значимость информационных технологий, как средства обучения и развития 
общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная технология, компетенция, компетентностный 
подход, знание, умение, навыки, компьютерная грамотность, информационная культура, школа, 
образование, воспитание, критическое мышление, креативность. 

 

REFLECTIONS ON THE COMPETENT APPROACH IN TEACHING THE SUBJECT OF 

INFORMATION TECHNOLOGY IN SECONDARY COMPREHENSIVE SCHOOLS 
 

The article is devoted to the need to change the attitude of the school to the content of the 
educational process, which is directly related to the requirements of the «National Strategy for the 
Development of Education of the Republic of Tajikistan until 2020». The document says that despite 
the difficult social and economic conditions, the country's education system for thefurther development 
of the industry, with the preservation of previous achievements and in accordance with international 
educational standards, has chosen a competent approach to education. 

The content of this article is aimed at a competent approach to teaching the subject of information 
technology in secondary general schools. A competent approach to education is a form of relationship 
that is designed to build the skills and practical skills of students. 

Competent education is aimed at forming the core competencies of students - be creative, think 
critically, be able to study and understand, be communicative, be able to work in a group and solve 
problems. 

The standard of the subject «Information technology», providing the teacher and students the right 
to free choice of the operating system and computer technologies, provides one of the most important 
principles of education - freedom in the exchange of knowledge, skills, habits and use of electronic 
resources. In accordance with the results of the standard, the training of the subject is planned to be 
carried out from the first class of schools of a new type and from the 5th class of secondary 
comprehensive schools, and information technologies are presented as a training tool for all school 
subjects. 

In the article new concepts, such as computer literacy, information culture, information society, 
etc. in the education system are included from the point of view of all the educational disciplines of the 
secondary comprihensive school, while emphasizing the socio-economic importance of information 
technology, as a means of learning and the engine of society. 

KEY WORDS: information technology, competence, competent approach, knowledge, skills, 
computer literacy, information culture, school, education, accomplishment, critical thinking, creativity. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

 Махмадиев А., Сатторов А.Э. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Ученые средневековой Центральной Азии, опираясь трудам древнегреческих 

ученых, в частности VII-VIII-IX вв., книгам «Начала» Евклида, арифметику делили на 

две части: теоретическую и практическую. Теоретическая арифметика, основа которой 
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была заложена еще школой Пифагора (IV век до нашей эры) и изложенной в «Началах» 

Евклида и во «Введении в арифметику» Никомаха Геразского (около 100 г. до н.э.), 

изучала общее свойства чисел, далее она вошла в составную часть теории чисел.  

Известно, что теория чисел, благодаря исследованиям Пьера Фермы (1601-1665) и 

Леонарда Эйлера (1707-11783), которые использовали результаты ученых как 

древнегреческих, так и средневекового Востока, оформилась как самостоятельная наука 

в XVII-XVIII вв. 

В арабоязычных странах Востока, в том числе в Центральной Азии, в средние века 

практическая арифметика называлась «хисаб ал-амали», а теоретическая имела название 

«хисаб ан-назари», или «арисматики». 

Теоретическая арифметика ученых средневекового Востока включала в себе 

следующие части: 

1. Понятие об «Отдельных величинах» («камийа ал-муфрида»). 

2. Понятие о «Зависящих величинах» («камийа ал-мудафа»). 

3. Понятие об отношении к пропорции. 

Практическая (вычислительная) арифметика была посвящена разработке 

вычислительных методов и включала в себе счет, различные операции с целыми и 

дробными числами, численные решения уравнений 1-й и 2-й степени и т.д. 

Для развития арифметики, объяснений ее основ и для ее преподавания в учебных 

заведениях учеными средневековой Центральной Азии была выполнена определенная 

работа. 

Велика роль арифметического трактата «Об индийском счете» ал-Хорезми [1] в 

Европе. Он был переведен на латинский язык в XII в., заглавие его утеряно, он 

начинается словами «Dixit Algorizmi», что в переводе означает «Сказал Алгоризми». 

Оттуда берет свое начало широкое использование в Европе, да и во всем мире, слово 

«алгоритм», которое в современной математике означает точное предписание о 

выполнении в определенном порядке некоторой системы операций, позволяющее 

решать совокупность задач определенного класса. В начале своей книге ал-Хорезми 

объясняет принцип записи чисел с помощью разрядов. 

Из истории математики известно, что с древних времен существовали различные 

методы нумераций. Согласно этому и были использованы разные система вычислений, 

и они в разных исторических этапах сыграли большую роль для нужд развития науки, 

техники и культуры. К примеру, система десятичного исчисления берет свое начало с V 

века нашей эры, она впервые появилась в Индии и широко используется ввиду того, что 

в сравнении с другими системами она является простой, удобной и совершенной. 

Ал-Хорезми в своем вышеназванном трактате объясняет, как с помощью девять 

чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0, т.е. с помощью десятичной позиционной системой можно 

выразить любое число. В этой связи он в своей вышеупомянутой работе пишет: «Когда 

увидел я, что индусы составляли из девяти букв любое свое число, благодаря 

расположению, какое они установили, я пожелал раскрыть, если будет угодно богу, что 

получается из этих букв, для облегчения обучающему» … [1, с. 9]. Он для названия 

любых больших чисел использует следующие три названия: «ашара» - 10, «миа» - 100 и 

«алф» - 1000. Например, число 1 180 073 051 492 863 он предлагает читать так: Тысяча-

тысяча-тысяча-тысяча-тысяча пять раз, 100 тысяча-тысяча-тысяча-тысяча четыре раза, 

80 тысяча-тысяча-тысяча-тысяча четыре раза, 70 тысяча-тысяча-тысяча три раза, 3 

тысяча-тысяча-тысяча три раза, 51 тысяча-тысяча два раза, 400 тысяча, 92 тысяча и 863. 

Кстати, такое чтение больших чисел в странах Востока сохранилось долгое время. 

В своем трактате Хорезми кроме основных шести операций: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в квадрат и извлечение из корня, считал отдельными 

операциями и удвоения чисел, а также, деление пополам. Основное значение этого труда 

Хорезми состоит в том, что с его помощью, наряду с астрономическими таблицами, 

вначале в известной Багдадской академии «ал-Хикма» («Дом мудрости»), далее в других 
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странах Центральной Азии, распространилась система десятичного исчисления; а 

начиная с XII века, после перевода этой книги на латинский язык со стороны ученого из 

Севильи Иоганна, ею ознакомилась и вся Европа.  

Другой крупный ученый средневековой Центральной Азии Абуль-Вафа Мухаммад 

ибн Мухаммад (940-998) написал трактат по практической арифметике «Что нужно знать 

из арифметики писцам, деловым людям и прочим лицам» [2], являющимся учебным 

пособием. Из названия этой книги видно, что она предназначена для первоначального 

обучения, а также для ознакомления обучающихся с вычислительными приемами того 

времени. В первом разделе трактата ученый излагает староарабскую классификацию 

дробей и разъясняет способы приведения их к простому виду. Следует отметить, что 

здесь впервые в арабоязычной литературе по математике встречается применение 

отрицательных чисел, которые рассматриваются как «долг». 

Выдающийся ученый-энциклопедист Абу Али ибн Сина (Авиценна) (980-1037) 

вопросам теоретической арифметики посвятил отдельную часть своего крупного 

произведения «Данишнаме» («Книга знаний») [3], которая состоит из следующих семи 

разделов: 

1. Об общих свойствах и различных родах чисел. 

2. О четных числах. 

3. О нечетных числах.  

4. Об избыточных, недостаточных и совершенных числах. 

5. Об отношениях. 

6. О составлении пропорций. 

7. О пропорциях.  

Другой ученый - энциклопедист средневековья Абу Наср ал-Фараби (870-950) 

классифицируя наук той эпохи, отмечает, что математика состоит из семи крупных 

разделов: арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, статика, искусные 

приемы и определяет предмет и содержание каждого из них. Как древнегреческие 

ученые, он также делит арифметику на теоретическую и практическую. Определяя 

предмет практической арифметики, ал-Фараби исходит из концепции того, что она 

произошла не из абстрактного мышления, а возникла в результате практических 

потребностей людей. Практическая арифметика изучает «числа постольку, поскольку 

речь идет о числах считаемых, нуждающихся в определении из числа, и прочее. 

Например, число людей, лощадей, динаров, дирхемов и прочих вещей, обладающих 

числом. Эту науку люди применяют в рыночных и гражданских делах». Согласно 

Фараби, число (аۥдад) абстрактное понятие, а считаемое (мадۥуд) – конкретный предмет, 

являющийся объектом пересчитывания. 

Относительно предмета теоретической арифметики Фараби замечает, что 

«Теоретическая арифметика изучает числа в абсолютном смысле, отвлеченно от всего, 

что подлежит подсчету в конкретно ощутимых предметах, и числа здесь выступают как 

общее, как для чувственно-ощутимых, так и для чувственно-неощутимых предметов» [4, 

с. 17-18]. Далее он эту арифметику разделяет на три части: 

1. Учение об отдельных числах, без соотнесения одних с другими. Например, 

четные и нечетные числа, квадратные, плоские, телесные числа, совершенные и 

несовершенные числа и др. Таким образом, этот раздел рассматривает числа, разделяя 

их к разным классам, т.е. изучает индивидуальные свойства чисел. 

2. Учение о зависимых числах, которые «изучают все то, что присуще им при 

соотнесении (сравнении) одних к другим, как равенство и неравенство чисел, что какое-

либо число является одной или несколькими долями другого числа, или кратным, или 

равным ему, либо превосходящим его на одну или несколько долей, пропорциональными 

или непропорциональными, подобными или неподобными, соизмеримыми или 

несоизмеримыми» [4, с. 18]. 
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3. Учение о действиях над числами, которое согласно ал-Фараби «изучает все то, 

что присуще им при сложении одних с другими, при вычитании одних из других, при 

умножении числа на несколько единиц другого числа, при делении числа на несколько 

единиц другого числа. 

Она изучает все это и все то, что вытекает из этого при соотношении одних к 

другим и объясняет, каким образом извлекается числа из каких-либо известных чисел. В 

общем, эта наука об извлечении всего того, что можно извлечь из числа» [4, с.18-19]. 

В развитии арифметики важное место занимает труды известного ученого из 

Самаркандской научной школы Джамшеда Гиясиддина аль-Кашани (ал-Каши) – родом 

из Ирана, приглашенный правителем Самарканда Улугбеком около 1420 г. В развитии 

математики, в частности, арифметики очень ценны его работы «Мифтах ал-хисаб» 

(«Ключ к арифметике»), а также «Рисола ал-мухития» («Трактат об окружности») [5]. 

Одним из замечательных результатов работ аль-Кашани является введение им 

десятичных дробей, которые впервые встречаются в его «Трактате об окружности», 

написанном в 1426 г. Там он выразил отношение длины окружности к диаметру (числа 

π) не только в шестидесятеричных дробях, но и в десятичных. Им найдено значение этого 

числа в виде 
.89979321415926535,3  

 

В работе «Ключ к арифметике» ученый подробно излагает теорию десятичных 

дробей и указывает методы перехода от шестидесятеричных дробей к десятичным. 

Введение десятичных дробей в практику позволили стать его трактатам более 

доступными, более популярными, нежели аналогичные работы других ученых. Он в этой 

связи писал, что выражение отношения длины окружности к диаметру записано в 

десятичных дробях для того, «чтобы им владел вычислитель, не знающий вычислений 

астрономов», которые записывались в шестидесятеричной системе. При использовании 

десятичными дробями ал-Кашани много внимания уделил также и на упрощение счета, 

путем округления чисел, пренебрегая разрядами чисел, не имеющими значения при 

вычислениях. 

В книге «Ключ арифметики» приведено выражение для разложения любой 

натуральной степени бинома, которое ученым было использовано для извлечения из 

чисел корней любой степени. 
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ТАҲҚИҚИ АРИФМЕТИКИИ ОСОРИ ОЛИМОНИ  
АСРИМИЁНАГИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

 

Муаллифони мақола осори илмии олимони асримиёнагии Осиёи Марказиро таҳқиқ 

намуда, ба хулосае омадаанд, ки онҳо дар асоси асарҳои илмии олимони Юнони Қадим 

арифметикаро ба ду қисмат-назариявӣ ва амалӣ ҷудо кардаанд. 

Дар ин бобат саҳми арзандаи Ал-Хоразмӣ, Адулвафо Муҳаммад ибни Муҳаммад, Абӯалӣ 

ибни Сино, Абӯнасри Форобиро махсус қайд менамоянд. 

Муаллифон таъкид менамоянд, ки нахустин маротиба олими самарқандӣ Ҷамшед 

Ғиёсддин ал-Кошонӣ қимати π-ро мақаррар кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: арифметика, ҳандаса, алгоритм, система, ҷамъу тарҳ, зарбу тақсим, ба 

дараҷа бардорӣ, адади тоқ, адади ҷуфт, динор, дирҳам. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Авторы статьи исследуют научное наследие средневековых ученых Центральной Азии, 
заключают, что они на основе научного наследия учёных Древней Греции разделяют арифметику 
на две части-теоретическую и практическую.  

Подчеркивабт в этом вклад Ал-Хоразми, Абдулвафо Мухаммада, Абуали ибн Сина, 
Абунасра Фороби.  

Авторы констатируют, что впервые самаркадский ученый Джамшед Гиёсиддин ал 
Кошони, точно установил значение π. 

КАЛИДВОЖАҲО: арифметика, инженерия, алгоритм, система, плюс и минус, 
умножение и вычитание, возведение в степень, четное число, нечетное число, динар, дирхем. 

 

ARITHMETIC STUDIES THE WORKS OF SCIENTISTS MEDIEVAL CENTRAL ASIA 
 

The authors explore the scientific heritage of medieval scientists of Central Asia, conclude that 
they are on the basis of the scientific heritage of Ancient Greek scientists share the arithmetic in two 
parts-theoretical and practical.  

Emphasize the contribution of al-khwarezmi, Abdul Wahid Muhammad, Abu Ali Ibn Sina, Abu 
Nasr Farabi.  

The authors state that for the first time the Samarkand scientist Jamshed Giesiddin al Koshoni has 
precisely established the meaning of π. 

KEY WORDS: arithmetic, engineering, algorithm, system, plus and minus, multiplication, 
subtraction, exponentiation, even number, odd number, Dinar, dirham. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО–

КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКЕ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ризоев Э.С.  

Таджикский государственный университета права, бизнеса и политики 
 

Темп развития информационных технологий влияет на состояние экономики, 

уровень жизни, безопасность страны, значение республики в мировом сообществе.  

Информационно-телекоммуникационным технологиям отводится важное место в 

развитии мира в целом, а также в частности - в обеспечении условий сосуществования 

человеческих сообществ, отдельных личностей. 

Важным фактором, который способствует развитию информационных технологий, 

является рост уровня образования жителей страны. Образование - важный фактор 

воплощения возможностей информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) 

в реальность. 

Информационные технологии – это процесс получения, создания, накопления, 

обработки, применения данных посредством электронных устройств. Они же, в свою 

очередь, отличаются средой, в которой используются, и содержащимися элементами [5].  

Базу современных информационных технологий составляют: 

- компьютерная обработка данных по установленным алгоритмам; 

- хранение больших объемов материалов на машинных устройствах; 

- передача данных на любое расстояние в ограниченное время. 

В своих работах Е.И. Машбиц и Н.Ф. Талызина говорят об информационной 

технологии обучения (ИТО) как определенном комплексе обучающих программ разного 

типа: от простых программ, которые способствуют контролю полученных знаний, до 

обучающих систем, которые основаны на искусственном интеллекте [1].  

В.Ф. Шолохович говорит о том, что необходимо определять ИТО в зависимости от 

ее содержания как сферу дидактики, которая занимается исследованием методично и 
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сознательно организованного процесса обучения и получения знаний, в которых находят 

место и средства информатизации образования [2]. 

Е.О. Иванова и И.М. Осмоловская отмечают, что мы живем во времена четвертой 

информационной революции и находимся в зависимости от большого объема 

информации, которые важны нам для жизнедеятельности [3]. Исследование психолого-

педагогической литературы дает нам понять, что общество сейчас становится 

информационным. 

Р.М. Юсупов и В.П. Заболоцкий считают, что под научно-методологическими 

основами информатизации понимается организационный, социально-экономический и 

научно-технический процесс, который связан с массовым использованием 

информационных ресурсов и технологий во всех областях жизни для абсолютного 

улучшения условий труда, условий жизни и позитивного формирования всех видов 

производств [4]. 

Содержательное исследование приведенных утверждений говорит о том, что 

сегодня ярко выражены два подхода к определению ИКТ. Первый подход утверждает, 

что необходимо рассматривать технологию как дидактический процесс, который 

реализуется с применением совокупности вводимых в системы обучения новых приемов 

и методов обработки информации (методов обучения). Они представляют собой 

непосредственное формирование, передачу, сохранение и отображение 

информационных материалов (данных, знаний, идей) с минимальными расходами и в 

соответствии с закономерностями познавательной деятельностью студентов. Во втором 

подходе говорится об организации конкретной технической среды получения знаний, в 

которой важное место отводится применяемым информационным технологиям. 

Следовательно, применение ИКТ в обучении – это комплекс приемов и 

технических средств получения, создания, хранения, анализа, передачи, и выражения 

данных, которые углубляют знания студентов и способствуют развитию их 

возможностей. 

Сегодня овладение ИКТ является также значимым качеством, как способность 

читать и писать, и в большинстве своем выявляет пути последующего развития 

общества. 

Информационная инфраструктура системы образования – информационные 

ресурсы образования, которые содержат материалы, данные и знания, отмеченные на 

определенных носителях информации; организационные структуры, которые реализуют 

сбор, переработку, хранение, поиск и передачу данных, а также средства, 

способствующие доступу к информационным ресурсам. 

Высшая математика – это комплекс математических дисциплин, которые 

преподаются в высших учебных учреждениях. 

В различных ВУЗах набор математических дисциплин может отличаться. 

Например, в некоторых вузах курс «Высшая математика« может содержать разделы: 

аналитическая геометрия и линейная алгебра, математический анализ в объёме 

дифференцирования и интегрирования функции одной переменной и функции 

нескольких переменных, теория кратных интегралов и векторное поле, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, теория функции 

комплексного переменного, гармонический анализ и теория рядов Фурье, уравнения 

математической физики, вариационное исчисление. 

В ВУЗах с гуманитарной и экономической направленностью курс высшей 

математики может существенно отличаться от соответствующего курса в техническом 

ВУЗе. В таких вузах курс высшая математика может включать следующие разделы: 

векторная и линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический 

анализ, дифференциальное исчисление функций одной переменной, дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных, интегральное исчисление функций одной 
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и нескольких переменных, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория 

вероятностей и основы математической статистики. 

Высшая математика считается наиболее сложным предметом в вузе. 

Использование ИКТ в обучении высшей математике способствует упрощению усвоения 

этой дисциплины. Здесь формируются социальные, психологические, общекультурные, 

профессиональные предпосылки информатизации общества в целом. Поэтому, 

информатизация в обучении высшей математике - это одно из главных течений процесса 

информатизации в вузе сегодня. Занятия с применением компьютерных технологий 

обладают рядом достоинств: 

- тема, которая преподносится на занятии студентам в виде презентации, 

заинтересует их; 

- подача материала в такой форме уменьшает время обучения теме и дает 

возможность уделить больше времени закреплению материала; 

- высокий уровень наглядности дает высокий процент усвояемости и запоминания.  
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МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ 

КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ БАРОИ 

МАКТАБҲОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола масъалаи нақши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар таълими 

фанни математикаи олӣ дар мактабҳои олӣ мавриди назар қарор дода шудааст. Муаллифи мақола 

қайд мекунад, ки истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди таълими 

математикаи олӣ барои беҳтар азхуд шудани фанни мазкур мусоидат менамояд. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки усули оптимизатсиякунии раванди таълими математикаи 

олӣ метавонад, ба таври системавӣ дохил намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ, аз ҷумла 

системаҳои компютерии математикиро имконпазир гардонад. Мундариҷаи маводи таълимӣ ва 

истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, дар таълими математикаи олӣ дар 

шароити системаи таҳсилоти кредитӣ, дар мувофиқа бо талаботи равониву педагогӣ ва 

дидактивию техникӣ бояд ба ба роҳ монда шавад. Дар мақола принсипҳои асосии истифодаи 

технологияҳои компютерӣ дар таълими математикаи олӣ инъикос ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияҳои информатсионӣ, информатизатсиякунонӣ, таълим, 

мактаби олӣ, муносибати системавӣ, таълими математикаи олӣ, системаҳои компютерӣ. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В 

ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье рассматривается вопрос о роли информационно-коммуникационной технологии 

в обучении высшей математики в вузах. Автор статьи отмечает, что использование 

информационно коммуникационной технологии в обучении высшей математики способствует 

упрощению усвоения этой дисциплины. 

Автор считает, что приемом оптимизации процесса обучения высшей математики может 

стать системное введение в обучение курса высшей математики в вузах современных 

информационных технологий, в том числе компьютерных математических систем. Содержание 

учебного материала и применение информационно-коммуникационной технологии при 

обучении высшей математики в условиях системы кредитного обучения необходимо 

осуществлять в соответствии с психолого-педагогическими, дидактическими и техническими 
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требованиями. В статье определены основные принципы использования компьютерных 

технологий в обучении высшей математики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, информатизация, вузовское 

обучение, системный подход, обучение высшей математики, компьютерные системы. 
 

THE MAIN CONTENT OF THE APPLICATION OF INFORMATION-COMMUNICATION 

TECHNOLOGY IN TEACHING HIGHER MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATIONAL 

UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article deals with the role of information and communication technology in teaching higher 

mathematics in universities. The author notes that the use of information communication technology in 

the teaching of higher mathematics contributes to the simplification of the acquisition of this discipline. 

The author believes that the method of optimizing the learning process of higher mathematics can 

be a systematic introduction to the course of higher mathematics in universities of modern information 

technologies, including computer mathematical systems. The content of the educational material and 

the use of information and communication technology in the teaching of mathematics in terms of credit 

training system must be carried out in accordance with psychological, pedagogical and technical 

requirements. The article defines the basic principles of the use of computer technology in teaching 

higher mathematics. 

KEY WORDS: information technologies, Informatization, University education, system 

approach, higher mathematics education, computer systems. 
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НАҚШИ МУШОҲИДАЮ ТАҶРИБАҲОИ ФИЗИКӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ  

КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Парвинаи Усмон, Шарипов Н. Сироҷиддини Давлаталӣ 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Мушоҳида ва таҷрибагузаронӣ методҳои муҳимтарини таҳқиқотӣ дар маърифати 

илмӣ, сарчашмаи донишҳои илмӣ маҳсуб меёбанд. Акнун мебинем, ки ташаккули 

маҳоратҳои мушоҳида ва таҷриба дар ташкили кори мустақилона чӣ нақш мебозад? 

Чунонки дар китоби дарсии физикаи синфҳои 6-7 дарҷ гардидааст, ях дар хонаи гарм об 

мешавад, об аз сармо ях мекунад, оҳанрабо оҳанро ба худ мекашад ва ҳоказо [2]. 

Ҳамаи ин донишҳо аз куҷо пайдо шуданд? Бисёр донишҳоро одамон аз 

мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳои хеш ҳосил кардаанд. Масалан, ҳар кадоми мо мушоҳида 

кардаем, ки агар ҷисмҳо бо ягон чиз дошта нашаванд, ба Замин меафтанд. Яъне, маҳз 

тавассути мушоҳидаҳо бисёр донишҳо дар табиат ҷамъ шудаанд. 

Аҳли илм, яъне олимон ҳам, донишҳоро аз мушоҳидаҳо ҳосил мекунанд. Илова ба 

ин, онҳо таҷрибаҳои махсус мегузаронанд. Таҷрибаҳои илмӣ ҳамеша бо мулоҳизаҳои 

ҳамаҷониба ва бо мақсади муайяни дақиқ гузаронида мешаванд. Масалан, олими 

италиягӣ Галилей барои омӯхтани ҳодисаи афтиши ҷисмҳо аз манораи машҳури Пиза 

ҳар хел кураҳоро партофт. Ҳамин гуна таҷрибаҳоро гузаронида, вай қонуни афтиши 

ҷисмҳоро кашф намуд. 

Ғайр аз мушоҳида, барои ҳосил кардани донишҳои илмӣ дар бораи олами моро 

иҳотакарда, боз натиҷаҳои таҷрибаҳоро мулоҳиза кардан, шарҳ додан ва сабаби 

ҳодисаҳои мушоҳидашавандаро ёфтан лозим аст. 

Маълум, ки барои гузаронидани таҷрибаҳо асбобҳои гуногуни физикӣ лозиманд. 

Қисман ин асбобҳо бисёр сода буда, барои ченкуниҳои оддӣ пешниҳод шудаанд. 

Масалан, хаткашаки андозагирӣ, силиндри ченкунӣ (мензурка), ки барои андоза кардани 

ҳаҷми моеъ кор фармуда мешаванд, бори ба ресмон овезон, ки ҳамчун шоқул хизмат 

мекунад, аз қабили ҳамин гуна асбобҳоянд. Илова ба ин, дар таълими физика боз 

асбобҳои бештар мураккабтари ченкунӣ: амперметр, волтметр, сониясанҷ, термометр ва 

ғайра низ мавҷуданд. 
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Рушди ҳаррӯзаи илми физика ва техника зарурати мураккабтар ва мукаммал 

гардидани асбобҳоро тақозо мекунад. Дар мактаб лозим меояд, ки ченкуниро дар 

раванди мушоҳидаҳо ва таҷрибаҳо гузаронанд, ки дар асоси онҳо мафҳумҳои нав 

ташаккул меёбанд, барои хонандагон қонуниятҳои нав барқарор мешаванд, яъне ченкунӣ 

ба сифати сарчашмаи донишҳои нав хизмат мекунад ва аз он ки чӣ гуна хонанда 

маҳоратҳои ченкуниро аз худ мекунад, дар андозаи муайян комёбии вай дар азхудкунии 

донишҳои нав ва татбиқи онҳо вобаста мебошад.  

Дар замони муосир бо шарофати ҳамкории олимон, муҳандисон, техникҳо ва 

коргарон асбобҳои мураккабтарине бунёд гардидаанд, ки бо ёрии онҳо физикони ҳозира 

сохти моддаро меомӯзанд. Масалан, дар шаҳри Дубнаи назди Маскав бо ҳамин мақсад 

асбобҳои азим, яъне дастгоҳҳои сохташон ниҳоят мураккаб сохта шудаанд. Яке аз он 

асбобҳо синхрофазотрон аст, ки диаметраш тақрибан 60 м буда, барои тайёр кардани 

магнитҳояш, ки ба сохти он дохил мешаванд, 36000 т. пӯлод сарф шудааст. Дар ин 

синхрофазотрон олимони ҳамаи кишварҳои ИДМ кору фаъолият мекунанд. 

Акнун саволе ба миён меояд, ки ин мушоҳидаву таҷрибаҳоро дар куҷо истифода 

бурдан лозим аст? Ҷойи асосии татбиқи мушоҳида ва таҷрибаҳо гузаронидани дарсҳои 

лабораторӣ мебошад. Солҳои охир дар мактабҳои олӣ ба корҳои лабораторӣ диққати 

ҷиддӣ дода мешавад, зеро ки корҳои мустақилона дар ҷараёни таълим торафт мақоми 

махсус пайдо карда истодааст. 

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки машғулияти лабораторӣ нисбат ба дарси амалӣ аз 

хонанда қувваи фикрии зиёдро талаб мекунад. Мафҳуми «лаборатория» маънои меҳнату 

заҳмат кашиданро дорад. 

Ташкилу гузаронидани корҳои лабораторӣ хонандагонро фаъол мегардонад, майлу 

рағбати онҳоро нисбат ба фанни физика зиёд мекунад. Ин бошад, ба баланд гаштани 

интизоми корӣ ва самаранокии таълим кумак нарасонида наметавонад. 

Чунонки аз мушоҳидаҳо бармеояд, хонандагон бештар аз рӯи он фанҳое 

мустақилона кор мекунанд, ки доир ба онҳо корҳои лабораторӣ ҷудо карда шуда бошад. 

Ниҳоят, маҳз ба туфайли машғулиятҳои лабораторӣ хонандагон мавзӯъҳои барномавиро 

чуқуртар аз худ мекунанд ва ба масъалаҳое, ки ҳангоми дарсҳои омехта ва ё дарсҳои 

амалӣ-семинарӣ дар назарашон торик менамуд, равшанӣ меандозанд ва мунаввар 

мегарданд.  

Раванди таълими муосир дар мактаби миёна бо проблемаи паст гардидани шавқи 

хонандагон ба омӯзиши фанҳо бармехӯрад. Дар пеши мо омӯзгорон чунин масъала - 

бачаҳоро аз мураккабии фан натарсонида, бедор кардани шавқи онҳо, махсусан дар 

зинаи аввали омӯзиши курси физика, гузошта мешавад. Барои он ки омӯзиш барои 

бачаҳо ба дарсҳои дилгиркунандаи якранга табдил наёбад, бояд дар ҳар як дарс барои 

бачаҳо ҳисси форами навигариҳои омӯхташавандаро бедор кардан лозим аст. 

Бо маҷмӯи технологияҳои муосири педагогӣ аз рӯи самти модернизатсия шинос 

гардида, мо дар таҷрибаи худ технологияро дар асоси фаъолкунонӣ ва интенсификатсияи 

фаъолияти хонандагон интихоб намудем. Зеро ки принсипи фаъолкунонии бача дар 

раванди таълим ҳамчун яке аз принсипҳои асосӣ буд ва боқӣ мемонад. Чунин сифати 

фаъолият бо дараҷаи баланди мотивиронияш, талаботи бошууронаи азхудкунии дониш 

ва маҳоратҳо, натиҷагирии онҳо характеризонида мешавад. Истифодаи компютер дар 

дарс барои ворид намудани технологияҳои педагогии нави муосир дар раванди таълимӣ-

тарбиявӣ ёрӣ мерасонад [4]. 

Ба назари мо, хусусияти характерноки хонандагон дар иҷрои корҳои мустақилона 

дар синфи 7 аз он иборат аст, ки ба онҳо дар дарк кардани муҳимият ва умумияти 

қонунҳои омӯхташаванда ёрӣ дода, ба онҳо шароитро барои мустақилияти ҳар як 

хонанда дар раванди таълим муҳайё созем, талаботро ба фаъолияти мустақилонаи эҷодӣ 

ва таҳқиқотии онҳо дар чорчӯбаи мавзӯъҳои физика инкишоф диҳем.  

Кулли супоришҳои корҳои мустақилона дар чорчӯбаи мавзӯъҳои физика бо 

машқҳои ҳосил кардани чунин малакаҳои таълим, монанди маҳорати бо суръати 
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пешбинишуда навиштану хондан, такроран гуфтан, муқоисаву ҷамъбаст ва тасниф 

кардан, таъкид намудани ҷиҳатҳои асосӣ ва ғайра ба хонандагон ёрии амалӣ мерасонад. 

Имрӯзҳо мо бояд ба технологияҳои нави педагогӣ такя намоем ба монанди: 

технологияи ахборотӣ - коммуникативӣ (ТАК); назарияи ҳалли масъалаҳои эҷодӣ 

(НҲМЭ); тарзи дастаҷамъонаи омӯзиш (ТДО); истифодаи технологияи компютерӣ 

(ИТК). 

Имкониятҳои калон дар истифодаи технологияи компютерӣ ҳангоми омӯзиши 

физикаи синфи 7 мавҷуд аст. Он имконияти моделиронии интерактивии ҳаракатро дар 

майдонҳои гравитатсионӣ, электростатистикӣ, магнитӣ ва дигар майдонҳо, инчунин 

ҳаракат, ки намудҳои бисёримкони боҳамалоқамандии объектҳоро бедор мекунанд, 

супоришҳоро барои корҳои мустақилонаи хонандагон, намоишҳои компютериро 

медиҳад [5]. 

Масалан, омӯзгор метавонад дар тахтаи электронӣ чунин кори мустақилонаи 

кӯтоҳмуддатро доир ба муайян намудани вобастагии байни бузургиҳои физикии суръат, 

масофа ва вақт дар синфи 7-ум сабт намояд: 

1. Аз формулаи s⃗ = 
�⃗⃗�

𝑡 
 (1) бузургии вақт (𝑡 ) -ро ба воситаи бузургиҳои суръат (�⃗�) ва 

масофа (𝑠) ифода кунед; 

2. Аз формулаи s⃗ = 
�⃗⃗�

𝑡 
 (1) бузургии суръат (�⃗�) -ро ба воситаи бузургиҳои вақт (𝑡) ва 

масофа (𝑠) ифода кунед; 

3. Аз формулаи 𝑡 = 𝑡 = 𝑠 ∙ 𝜗 бузургии масофа (s⃗) -ро ба воситаи бузургиҳои суръат 

(�⃗�) ва вақт (𝑡 ) ифода кунед. 
 

 Чунин корҳои мустақилонаи кӯтоҳмуддат барои баланд бардоштани сифати 

таълим, дараҷаи зеҳнии кӯдакон ёрии калон мерасонад. Агар дараҷаи зеҳнии 

хонандагони синфи 7 инкишоф ёбад, онҳо ба гурӯҳи боистеъдодҳо дохил мешаванд.  

Дар амалияи кори мактабҳо, ҳангоми кор бо масъалаҳои физикӣ диққати асосӣ ба 

инкишофи омӯзиши мустақилонаи толибилмон равона карда шудааст. Барои амалӣ 

намудани ин мақсад, истифода намудани роҳу усулҳои гуногуни ташкили кори 

мустақилонаи хонандагонро бояд омӯзгор дар ҷараёни машғулиятҳо ҷустуҷӯ намояд [3]. 

Модоме ки сухан дар бораи машғулиятҳо меравад, ногуфта намонад, ки барои 

бомуваффақият татбиқ намудани роҳҳои асосии азнавсозии маълумоти миёнаи умумӣ 

хонандагонро ба машғулиятҳои ҳатмии синфӣ камтар банд намуда, кори мустақилонаи 

ташкилиро бо роҳи ҳалли масъалаҳо такмил бояд дод. 

Дар ҳақиқат, кори мустақилонаи хонандагонро ҳангоми ҳалли масъалаҳои физикӣ 

чунон бояд ташкил кард, ки дар ибтидои кор бо ёрии он хонандагон маълумотро дар 

шакли умумӣ гиранд (масалан, доир ба мазмуни курси физикаи мактабӣ, методҳои 

таълими физика, шаклҳои ташкили таълими физика ва ғайра), баъд донишу маҳорат ва 

малакаҳои ҳосилшударо бо ҳал кардани масъалаҳои мушаххаси методӣ мустаҳкам 

намоянд [1]. 
Дар мавриди масъалаҳалкунӣ талабот ба тартибдиҳии навишти хаттии масъала 

ягона ҳисоб намеёбад. Ба сифати мисол навишти масъалаи зеринро меорем: 

Масъалаи 1. Муодилаи ҳаракати нуқтаи материалӣ намуди зерин дорад: х = -100 + 

2 ∙ t. Дар чӣ қадар вақт координатаи интиҳоии ҷисм бо 400 м баробар хоҳад шуд? 
 

Ҳал: Мувофиқи шарти масъала = х -100 ва х=400 м мебошад, пас v =2 м/с мешавад. 

Аз тарафи дигар, маълум, ки х = +v∙ t аст, аз ин ҷо v∙ t=, v∙ t =, 400 = -100 + 2 ∙ t, 400+100 

= 2 ∙ t , 500 = 2 ∙ t, t=250 с. Ҷавоб: 250 с.  
  

Хулоса, алоқаманд намудани назария ва таҷриба дар ҷараёни машғулиятҳои 

лабораторӣ ба миён меояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки ягон шаклу усули таълим ба 

монанди машғулиятҳои лабораторӣ ва истифодаи компютер дар роҳи иҷрои нақшаҳои 

бамиёнгузошта то ба ин дараҷа аз шогирдон мустақилияти баландро талаб намекунад. 
 



179 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Арабова З. Ҳалли масъалаҳои интихобӣ аз физика барои синфҳои 7-8 (дастури методӣ). – 
Душанбе, 2011. – 72 с. 

2. Перышкин А.В., Родина Н.А. Китоби дарсии физика барои синфҳои 6-7 мактаби миёна 
(Нашри VI). – Душанбе: Маориф, 1985. – 335 с. 

3. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. 
– М.: Педагогика, 1980. – 154 с.  

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е. 
С. Полат. – М., 2000. 

5. Кукаева Л.И. Применение современных технологий при обучении физике / Сборник 
тезисов. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Салта, 2011. 

 

НАҚШИ МУШОҲИДАЮ ТАҶРИБАҲОИ ФИЗИКӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ КОРИ 

МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Дар мақола сухан дар бораи нақши мушоҳида ва таҷрибаҳои физикӣ ва технологияи кори 
мустақилонаи хонандагон дар таълими физика меравад. Дар он намунаи корҳои мустақилонаи 
кӯтоҳмуддат оварда шудаанд, ки барои баланд бардоштани сифати таълим, дараҷаи зеҳнии 
кӯдакон ёрии калон мерасонад. 

Алоқаманд намудани назария ва таҷриба дар ҷараёни машғулиятҳои лабораторӣ ба миён 
меояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки ягон шаклу усули таълим ба монанди машғулиятҳои 
лабораторӣ ва истифодаи компютер дар роҳи иҷрои нақшаҳои ба миёнгузошта то ба ин дараҷа 
аз шогирдон мустақилияти баландро талаб намекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: мушоҳида, таҷриба, кори мустақилона, корҳои лабораторӣ, 
технологияи компютерӣ, асбобҳои ченкунӣ, амперметр, волтметр, бузургиҳои физикӣ, 
технологияи ахборотӣ – коммуникативӣ, синхрофазо трон, моделиронии интерактивии ҳаракат, 
майдонҳои гравитатсионӣ, электростатистикӣ, магнитӣ, тахтаи электронӣ. 

 

РОЛЬ НАБЛЮДЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 
 

В статье речь идет о роли наблюдения, физических экспериментов и технологии 
самостоятельной работы в обучении физики. 

Здесь приведены примеры коротковременные самостоятельные работы, которые 
способствуют повышению качества обучения, интеллектуальному развитию учащихся. 

В заключении отмечается, что взаимосвязь между наблюдениями и экспериментом 
осуществляется в процессе лабораторных занятии. Опыт показывает, что никакой вид методики 
обучения как лабораторных занятии и использование компютеров в высокой степени, не 
требеует от наставников высокой самостоятельности в решении поставленных задач. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наблюдение, эксперимент, самостоятельная работа, лабораторная 
работа, компютерные технологии, измерительные приборы, амперметр, волтьметр, физические 
величины, информационно-коммуникативные технологии, синхрофазотрон, интерактивное 
моделирование движения, гравитатционные, электростатические поля, магнитное поле, 
электронная доска. 

 

THE ROLE OF OBSERVATION, PHYSICAL EXPERIMENTS AND TECHNOLOGIES  

OF INDEPENDENT WORKS IN LEARNING OF PHYSICS 
 

In this article we are talking about the role of observation, physical experiments and technologies 
of independent work in learning of physics. 

Here are examples of short-term independent work, which contribute to improving the quality of 
education, intellectual development of students. 

In conclusion, it is noted that the relationship between observations and experiment is carried out 
in the course of laboratory exercises. Experience shows that no kind of teaching methods as laboratory 
exercises and the use of computers to a high degree, does not require the mentors of high independence 
in solving problems. 

KEY WORDS: observation, experiment, independent work, laboratory work, computer 
technologies, measuring instruments, ammeter, voltmeter, physical quantities, information and 
communication technologies, Synchrophasotron, interactive simulation of motion, gravitational, 
electrostatic fields, magnetic field, electronic board. 
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ТАШАККУЛИ МАҲОРАТИ ЭҶОДӢ ВА ТЕХНИКИИ ДОНИШҶӮЁНИ 

РАВИЯИ ТЕХНИКӢ ВА ТЕХНОЛОГӢ 
 

Холов Д.А. 

Донишгоҳи Давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

Муҳаббатов Х.Қ. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

  Масъалаи ташаккули маҳорати эҷодӣ ва техникии донишҷӯёне, ки дар равияҳои 

техникӣ ва технологӣ таҳсил менамоянд, яке аз масъалаҳои муҳимми таълим маҳсуб 

мегардад. Аҳамияти калон доштани ин масъала боз дар он зоҳир мешавад, ки олимони 

соҳа ва устодону омӯзгорони мактабҳои олӣ айни замон ба рушди маҳорати эҷодӣ ва 

техникии донишҷӯён диққати бештар медодагӣ шудаанд. 

Бояд қайд кард, ки масъалаи  ташаккулдиҳии маҳорати эҷодӣ ва техникии 

донишҷӯён ба якчанд омилҳо: аввалан, ба донистани интегралҳо ва функсияҳои 

бисёрҳаҷме, ки хусусиятҳои хоси худро доранд; дуюм, ба рафтору хислат, рушди 

тафаккур , маҳорати татбиқ карда тавонистан ва фикрронии шахс; сеюм, ба шавқу ҳавас; 

чорум, ба раванди тарбияи дурусти ҷавонон вобаста мебошад. 

Яке аз усулҳои дар раванди педагогӣ ташаккул додани маҳорати эҷодӣ ва техникии 

донишҷӯён амалӣ гардонидани дастовардҳои илмии мутахассисони соҳаи физика ва 

тавсияю таклифҳои техникии онҳо ба шумор меравад. 

Донишҷӯёни равияи техникӣ ва технологӣ ҳамчун шахсияти дорои маҳорати 

эҷодии техникӣ бояд тавре камол ёбад, ки дар бобати асосҳои назариявии техникаву 

технология дониши амиқу ҳаматарафа дошта бошад ва дониши дар раванди таҳсил 

гирифтаи худро дар таҷрибаву амалияи ҳаррӯзаи хеш бо камоли кордонӣ истифода бурда 

тавонад. 

Ташаккулёбии маҳорати эҷодӣ ва техникии донишҷӯён ба иҷрои амалии корҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ донишҷӯёнро водор менамояд, ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи навгонӣ 

бошанд, роҳу усулҳои хоси таҳқиқотро дарёфта, аз худ намоянд, қобилияту лаёқати 

худро такмилу сайқал диҳанд, истифодаи мақсадноки онро аз худ намоянд. Дар ин росто, 

устодону омӯзгоронро зарур аст, ки дар раванди таълим ба ташаккули шахсияти ҳар як 

донишҷӯ кумак намуда, донишу маҳорати онҳоро омӯхта, ба рушди маҳорату малакаи 

омӯзгорӣ ва илмӣ-таҳқиқоти онҳо диққати ҷиддӣ диҳанд. Зеро ин масъала яке аз 

масъалаҳои муҳимми раванди имрӯзаи таълим ба шумор рафта, онро дар ҷараёни 

таълими фанҳои физика ва технология татбиқ намудан мумкин аст, ки дар натиҷа барои 

ташаккули малакаи касбии омӯзгории донишҷӯёни равияҳои техникӣ ва технологӣ 

имконияти мусоид фароҳам мегардад. 

Дар муассисаҳои таълимии муосир раванди ташаккули маҳорати эҷодӣ ва техникии 

донишҷӯён дар алоқамандӣ бо дарсҳои аъанавӣ, бо истифодаи донишҳои ғуншуда, 

дастоварду комёбиҳои илмӣ гузаронида мешавад, ки ин ба рушди маҳорату кордонии 

шахс мусоидат намуда, ба тафаккури эҷодӣ ва пешравии ӯ ёрӣ мерасонад.  

Доир ба ин масъала яке аз олимони намоёни рус З. Абасов изҳори ақида намуда, 

чунин қайд кардааст: «Дар раванди истифодаи проблемаҳои таълими назариявӣ ва 

тачрибавӣ яке аз мушкилиҳои тарбияи насли наврас системаи равандҳои шахсият дар он 

мебошад, ки вай бояд лаёқати худро дар ҳаёт озодона истифода барад» [1, с. 55]. 

Пешрафту тараққиёти ҳар як давлат ба иқтидори илмии инсонӣ ва донишу малакаи 

аҳолии он вобаста мебошад. Раванди таълиму тарбия, андӯхтани илму дониш дар 
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ҷумҳурии мо дар асоси қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шудааст. Чунончи, дар «Қонун дар бораи маориф» 

омадааст, ки «раванди тарбия ва таълим дар асоси хоҳиши донишҷӯ, давлат, ҷамъият 

пеш рафта барои  шахс  кӯмак менамояд».    

Дар таҳқиқоти солҳои охир, ки аз тарафи як гурӯҳ олимони намоёни рус, чунончи 

Степанова И.А., Дружинин В.Н., Пашкова Л.В., Шуткин С.И., Карнаухова И.Б., 

Сальникова В.А. гузаронида шудаанд, масъалаҳои ташаккули касбияти шахсии ҳар 

донишҷӯ дар ҳалли мисолҳои эҷодӣ, раванди рушди эҷодӣ ва техникии донишҷӯён 

баррасӣ гардидаанд. 

Истифодаи роҳу усул, методҳои гуногун дар ҷараёни таълим дар ихтисосҳои 

физикӣ ва технологӣ қобилияти фикрронӣ, дарк кардан, пешгӯӣ намудани донишҷӯёнро 

сайқал дода, маҳорати эҷодӣ ва техникии онҳоро баланд мебардорад. Дар ин хусус олими 

рус К.Ш. Вияров чунин навиштааст: «Раванди тайёр намудани донишҷӯ ва омӯзгори 

оянда дар донишгоҳи омӯзгорӣ барои вай тавассути беҳтар намудани рафтор ва ҷиҳати 

тарбиявӣ кӯмак менамояд» [5, с. 51]. 

Мақсади асосӣ аз омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи мутазаккира, дар ҷараёни таълими 

фанҳои физика ва технология, беҳбуд бахшидан ба раванди  рушду такомули маҳорати 

эҷодӣ ва техникии донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгориро мебошад.  

Ҳалли мусбии ин масъала ташкил ва амалӣ гардонидани тадбирҳои зеринро дар бар 

мегирад: 

1. Таҳқиқи қобилияту кордонӣ ва имконияту шароитҳои омӯзгор дар раванди 

такомули маҳорати эҷодӣ ва техникии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии соҳаи 

омӯзгорӣ дар дарсҳои физика ва технология; 

2. Мустаҳкам намудани қобилият, малака ва маҳорати эҷодӣ ва техникии 

донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии соҳаи омӯзгорӣ дар раванди омӯзиши фанҳои 

физика ва технология; 

3. Санҷиш ва баҳодиҳӣ ба қобилияти донишҷӯён дар бобати дар раванди таълим 

истифода бурда тавонистани маҳорати эҷодӣ ва техникӣ. 

Омӯзиш ва таҳқиқи ин масъала имкон медиҳад, ки дар бобати истифодаи 

мақсадноки маҳорати донишҷӯён ва омӯзгорони ояндаи фанҳои физика ва технология 

хулосаҳои назариявӣ ва амалӣ бароварда шавад. 

Дар асоси омӯзиш ва таҳлил ба хулосае меоем, ки дар ниҳояти кор бояд чунин 

натиҷаҳо ба даст оянд:  

- тартиб додани ҷадвали баҳодиҳии маҳорати донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 

олии соҳаи омӯзгорӣ дар бобати амалӣ карда тавонистани фаъолияти эҷодӣ ва техникӣ; 

- бо ёрии мисолҳои назариявӣ ва амалӣ дар дарсҳои физик ва технология такомул 

додани маҳорати эҷодӣ ва техникии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии соҳаи 

омӯзгорӣ; 

- дар таҷриба нишон додани натиҷаи раванди босамари татбиқи маҳорати эҷодӣ ва 

техникии донишҷӯён; 

 - бо роҳи амалӣ ва методӣ ташаккул додани тафаккури эҷодии донишҷӯён, нишон 

додани роҳҳои самараноки дар таълим ва дар зиндагӣ истифода бурдани маҳорати эҷодӣ 

ва техникӣ;  

Дар ин росто олими рус В.И. Андреев чунин изҳори ақида намудааст: «Чунин 

таҳқиқот аз он иборат аст, ки ташаккули маҳорати эҷодӣ ва техникии донишҷӯён дар 

раванди дарсҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии соҳаи омӯзгорӣ кӯмак мерасонад, ки 

дониши онҳо зиёд шавад» [4, с. 25].  

Бо мақсади дар дарсҳои физика ва технология ташаккул додани маҳорати эҷодӣ ва 

техникии донишҷӯён кафедраҳои физика ва технологияро зарур аст, ки таҳқиқот ба 

сосмон расонида, тарзу усулҳо ва методҳои беҳтар гардонидани ташаккулёбии маҳорати 

донишҷӯёнро ба нақша дароранд. 
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Бо мақсади дар раванди фаъолияти эҷодӣ ва техникӣ ташаккул додани маҳорати 

донишҷӯён омӯзгорони фанҳои физика ва технологияро зарур аст, и таҳқиқот ба сомон 

расонида, дар нақшаю барномаҳои таълимии ин фанҳо, ки дар онҳо мазмуну мундариҷаи 

гузаронидани чунин дарсҳо таҷассум ёфтааст, навгонӣ ва тағйирот ворид намоянд. Роҳу 

усулҳои бартараф намудани мушкилиҳое, ки дар раванди ташаккулдиҳии маҳорати 

донишҷӯён дар ббати истифодаи малакаҳои эҷодӣ ва техникии онҳо ба миён меоянд, ба 

таври дақиқ нишон дода шаванд. Ин тадбир барои беҳтар ардидани алгоритми раванди 

таълим таъсири мусбӣ расонида, ба донишҷӯ дар бобати васеъ шудани дараҷаи фикрронӣ 

ва азхудкунии донишҳо кумак менамояд. 

Таҳлилҳои дар хусуси рушди маҳорати техникии донишҷӯён анҷом додашуда 

нишон медиҳанд, ки исттифодаи чунин тарзу усул навгонии илмӣ ба шумор рафта, ба 

донишҷӯён дар бобати истифодаи усулҳои нав ёрӣ мерасонад, тафаккури эчодии онҳоро 

васеъ мегардонад, барои дарефти роҳу усулҳои наву самарабахши таълим мусоидат 

менамояд. 

Ҳамин тариқ, хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки ташаккулёбии маҳорати касбии 

мутахассисони ояндаи соҳаи физика ва технология аз хусусияти фаъолияти онҳо, пеш аз 

ҳама, маҳорати эҷодии онҳо ҳамчун омӯзгори фанни физика ва технология вобастагӣ 

дорад. Зеро рушди маҳорати эҷодӣ ва техникии донишҷӯён на танҳо ҳамчун омӯзгори 

фанҳои физика ва технология ба камол расидани онҳо, балки қобилияти ба маҳорати 

эҷодӣ ва иехникӣ ҷалб карда тавонистани хонандагонро дар бар мегирад. Яке аз хусусият 

ва шарти муҳимми ташаккулёбии маҳорати эҷодии донишҷӯён қобилияти мустақилона 

фаъолият нишон додани онҳо ба шумор меравад. Дар ин хусус Алексеев В.Е. ақидаи 

хешро чунин изҳор кардааст: «Худфаъолияткунӣ нишон медиҳад, ки ҳаракати шахсро 

дар вақти ташаккулёбии равоншиносии шахс ва ҳамчунин корҳои баҳодиҳӣ ва тафтишӣ 

дар ибтидои кор, баъд дар таҷрибаи илмии худ онро тасдиқ намояд» [2, с. 84]. 

Омӯзиши таҷрибаи ғуншуда бозгӯи он аст, ки паҳлуҳои беҳтарини фаъолияти 

техникӣ ва эҷодии донишҷӯёнро метавон дар таҷрибаи ҳаррӯза ба сифати корҳои 

мустақилона истифода бурд. Зеро мусаллам аст, ки ҳалли бисёр масъалаҳои таълиму 

тарбия ба истифодаи роҳу усулҳои навину самарабахши тадрис вобаста аст. Донишҷӯ 

ҳамчун мутахассиси оянда усулу методикаи гуногунеро, ки таҷрибаи худ гирифтааст, 

метавонад барои рафъи мушкилот ва ҳалли масъалаҳои дар раванди таълим пайдошуда 

мақсаднок истифода барад. 

Мақсади асосии фаъолият ва баҳодиҳӣ ба маҳорати эҷодӣ ва техникии донишҷӯён 

ҳангоми анҷом додани корҳои эҷодӣ ва техникӣ дар раванди машғулиятҳои таълимии 

гуногун бо ёрии машқҳои эҷодӣ, истифодаи мисолу масъалаҳои физикӣ ва технологӣ 

омода сохтани мутахассисони оянда мебошад, то онҳо тавонанд донишу маҳорати 

гирифтаи худро дар истеҳсолот ба тасри самарабахш истифода баран два аз ин кор 

қаноатмандӣ ҳосил кунанд. Зеро яке аз олимони машҳури соҳаи педагогика Амонашвили 

Ш.А. навиштааст: «Ташакулёбии ҳиссиёти хушбахтӣ, қаноатмандӣ аз дарс ва 

қаноатмандӣ дар раванди дарс, дар раванди воқеии фаъолияти корӣ яке аз шартҳои 

муҳимми пайдоиши маҳорати техникӣ ва эҷодӣ мебошад» [3, с. 104]. 

Таҷрибаи омӯзгорӣ, ки яке аз тадбирҳои муҳиме мебошад, ки дар раванди он 

самаранокии истифодаи усулҳои ташаккулёбии лаёқати техникӣ ва эҷодии донишҷӯён 

дар дарсҳои физика ва технология инъикос меёбад. Нишондиҳандаи шахсии 

ташаккулёбии лаёқати техникӣ ва эчодии донишҷӯён, ки баъди ба анҷом расидани 

таҷрибаи омӯзгорӣ ба даст оварда шудааст, нишон медиҳад, ки дар  байни гурӯҳҳои 

таҷрибавӣ ва назоратӣ фарқият ба 0,05 баробар аст. 

Дар асоси таҷриба метавон қайд кард, ки айни замон шумораи гурӯҳҳои 

таҷрибавие, ки ба омӯзиши такомулёбии маҳорати техникӣ ва эҷодии донишҷӯён 

машғуланд афзуда, ба туфайли истифодаи корҳои мустақилона донишҷӯён – омӯзгорони 

оянда метавонанд аз уҳдаи иҷрои корҳои зиёди таълимиву тарбиявӣ ба осонӣ бароянд. 
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Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи пурмаҳсули раванди 

ташаккули фаъолияти эҷодии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии омузгорӣ дар 

дарсҳои физика ва технология боиси беҳтар гардидани дараҷаи донишазхудкунӣ ва 

баланд шудани сатҳи касбияти донишҷӯён мегардад. 
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ТАШАККУЛИ МАЛАКАҲОИ ЭҶОДИЁТИ ТЕХНИКИИ ДОНИШҶӮЁНИ  

РАВИЯИ ТЕХНИКӢ ВА ТЕХНОЛОГӢ 
 

Мақола ба таҳқиқи қобилияту эҷодиёти техникии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 

олии педагогии ҷумҳурӣ бахшида шудааст. Муаллифон роҳҳои расидан ба мақсади ташаккули 

шахсияти нав, фардияти эҷодӣ, ки рушди қобилияти эҷодиашро муассисаи таҳсилотӣ таъмин 

менамояд, нишон додаанд. Роҳу усулҳои гуногуни ин масъаларо таҳқиқ менамоянд, ки ба 

донишҷӯён манфиатовар аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: донишҷӯ, қобилият, эҷодиёт, техникӣ, ҷумҳурӣ, мушкилот, ташаккул, 

шахсият, рушд. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
 

Статья посвящена исследованию творческих и технических способностей студентов 

педагогических вузов нашей республики. Авторы анализируют путь к цели в формировании 

новой личности, индивидуальности, которым предоставляет ВУЗ право на творчество, 

обеспечивающих развитие творческих и технических способностей. Путем различных методов 

авторы этой статьи исследует факторы данной проблемы, которые полезны студентам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студент, способность, творчество, технический, республика, 

проблема, формирование, личность, развитие. 
 

FORMATION OF CREATIVE AND TECHNICAL SKILLS OF STUDENTS  

IN TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL AREAS 
 

The article is devoted to the study of creative and technical abilities of students of pedagogical 

universities of our Republic. The authors analyze the way to the goal in the formation of a new 

personality, individuality, which gives the right to creativity to the university, providing the 

development of creative and technical abilities. Through various methods, the authors of this article 

explores the factors of this problem, which are useful to students. Analyzing the formation of creative 

abilities of students on the basis of extensive material and come to a new conclusion.  

KEY WORDS: student, ability, creativity, technical, republic, problem, formation, personality, 

development. 
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АМАЛИГАРДОНИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ  

ФАННИ МАТЕМАТИКА БО НАЗАРДОШТИ ТАЛАБОТ ВА  

ҲАВАСМАНДИИ ШАХСИИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Азимова Н.С. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Дар соҳаи маориф амалияи чандинсолаи дараҷабандии тавсифҳои мутахассис 

мавҷуд буд, ки талаботи умумиро нисбати донишҳо, маҳорат ва малакаи 

хатмкунандагони мактабҳои олӣ муайян мекард. Дар ин муқаррарот бидуни донишҳо 

чунин мафҳумҳо, ба монанди «омодагӣ», «қобилият», «масъулият», «идрок», 

«ҷаҳонбинӣ», мавҷуд буданд, ки сарҳадҳои сарбастаи фаҳмишҳоро васеъ мегардонд. 

Худи асосҳои коркарди моделҳои педагогии тайёр намудани мутахассис танқид карда 

шуда, роҳҳои ислоҳи он нишон дода мешуд.  

Стандарти нави таҳсилот тақозо менамояд, ки усулҳои нав дар асоси муносибати 

босалоҳият, бо мақсади таҳия намудани барномаҳои таълимии ба рушди ҷаҳонӣ, 

талаботи бозори меҳнат ва талаботи шахсият мутобиқ, коркард карда шаванд. Инчунин 

таҷрибаи ҷаҳонии татбиқи муносибати босалоҳиятро дар ҳамаи зинаҳои таълим бояд 

омӯхт, зеро ин имконият медиҳад, ки масъала ба таври комплексӣ азхуд карда шуда, 

роҳҳои бартараф кардани муаммоҳо муайян карда шаванд. Ҳавасманд гардонидани 

равандҳои интегратсионӣ дар фароҳам овардани фазои ягонаи таълимӣ дар доираи 

созишномаи Болонӣ амалӣ гардонида шавад [1]. 

Салоҳиятнокӣ хусусияти шахсият мебошад, ки барои фаъолияти самаранок ва 

босифат дар соҳаи муайян зарур аст [5]. Салоҳиятнокии донишҷӯён мунтазам нав 

кардани дониш ва дар амал истифода бурдани он, соҳиб шудан ба иттилооти нав бо 

мақсади ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои таълимӣ дар шароити муайян мебошад. 

Ташаккули салоҳиятнокии донишҷӯёнро бо муносибати босалоҳият ба раванди 

таълим, ки меҳвари онро ташаккул ва инкишофи шахсиятҳои баландтахассус муайян 

менамояд, амалӣ намудан мумкин аст. Дар навбати худ, муносибати босалоҳият 

тағйироти куллиро дар технологияҳои таълимӣ тақозо менамояд. Бинобар ин, дар назди 

мактабҳои олӣ масъалаи коркарди технологияҳо ва усулҳои амалигардонии онҳо дар 

раванди таълим ба миён меояд [3, с. 110]. 

Дар илми педагогика маҳорати омӯхта тавонистан салоҳияти асосӣ маҳсуб меёбад. 

Маҳорати омӯхта тавонистан ифодагари таҷрибаи мустақилона омӯхтан мебошад. Дар 

дидактика муайян гаштааст, ки фаъолияти мустақилонаи таълимгирандагон дар раванди 

донишандӯзӣ дар мавриди мавҷудияти шавқу ҳавас нисбати фанни таълимӣ, ҳавасмандӣ 

нисбати масъалаҳои омӯхташаванда, ки баъдтар ба талаботи азхудкунӣ гузариш 

менамояд, имконпазир аст.  

Алалхусус, салоҳиятнокии математикӣ қобилияти гурӯҳбандӣ намудани маълумот, 

ҷудонамоии муносибатҳои математикӣ, тартиб додани модели математикии масъала, 

таҳлил ва дигаргунсозии он, хулосабарорӣ намудани натиҷаҳо вобаста ба самти таҳқиқот 

мебошад. Бо суханони дигар, салоҳияти математикӣ барои истифодаи математика дар 

ҳалли муаммоҳои баамаломада ва ҳаррӯза мусоидат менамояд. 

Таълими фанни математика ба донишҷӯён бо назардошти муносибати босалоҳият 

самаранок мегардад, агар низоми услубие, ки асоси онро истифодаи муносибати 

инфиродӣ, нигаронидашуда, системавӣ, технологӣ ташкил медиҳад, истифода шавад. 

Шартҳои дидактикии амалигардонии консепсияи таълими самти касбии математика 

муайян гарданд [2].  

Дар курси омӯзиши геометрияи аналитикӣ ёфтани тарзи (роҳи) ҳалли чунин 

масъала пешниҳод карда мешавад. 

Масъалаи 1. Муодилаи хати рости ба хати у=2х-3 параллел ва аз нуқтаи М (-3;2) 

гузаранда тартиб дода шавад. 

Муодилаи маълуми у-у0=k(х-х0) баён карда намешавад. Донишҷӯён бояд 
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мустақилона роҳи ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ намоянд.  

Ҳал.  

Тарзи 1. Ба донишҷӯён пешниҳод карда мешавад, ки дар хати рости у=2х-3 дилхоҳ 

нуқта, масалан А(0;-3)-ро дида бароянд. Сипас дар формулаи параллел кӯчонидани 

х'=х+а ва у'=у+b параметрҳои а ва b чунин интихоб карда шаванд, ки нуқтаи А ба нуқтаи 

М гузарад. Ин кӯчонидани х'=х-3, у'=у+5 мебошад. Хати рости у=2х-3-ро ба x = x'+3;        

y = у'-5; параллел мекӯчонем. 

у'- 5=2 (x'+ 3)-3; 

 у'-5= 2x'+6-3;  

y'=2x'+8 

Ишораи ҳосиларо партофта, ҳосил мекунем: 

y =2x+8. 

Тарзи 2. Донишҷӯ чунин тасдиқоте, ки дар муодилаҳои хатҳои рости параллел 

коэффитсиентҳои кунҷӣ баробар мебошанд, пешниҳод мекунад. Бинобар ин, муодила 

намуди у=2х+b-ро мегирад, ки координатаҳои нуқтаи М қаноат мегарданд: 

2=2(-3)+b, b=8 

Ҷавоб: y=2x+8. 

Масъалаи 2. Масофа аз нуқтаи M (3; 2) то хати рости 3х+4y+1=0 ёфта шавад. 

Донишҷӯён тарзҳои гуногуни ҳалли масъаларо пешниҳод карда метавонанд.  

Тарзи 1. Аз формулаи тайёри мавҷуда истифода менамоянд: 
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ки дар ин ҷо Ах+Ву+С=0- муодилаи хати рост, X0 ва у0 - координатаҳои нуқтаи додашуда 

мебошанд. 

Тарзи 2. Дар хати рости 3х+4y+1=0 бо тарзи интихоб ду нуқта, масалан A (1; 1) и 

В (-3; -2) ёфта мешаванд. Дар секунҷаи АМВ дарозии тарафҳо ва бо ёрии формулаи Герон 

масоҳати он муайян карда мешавад. Сипас, баландии ба тарафи АВ гузаронидашуда 

муайян карда мешавад, ки он масофаи талабкардашуда мебошад.  

Тарзи 3. Муодилаи хати росте, ки аз нуқта М гузашта, ба ин хат перпендикуляр 

мебошад, муайян карда мешавад. Сипас, координатаҳои X0 ва у0-и нуқтаи бурриши ин 

хатҳо ёфта мешавад. Масофа аз нуқтаи (3; 2) то нуқтаи (x0; у0) масофаи талабкардашуда 

мебошад.  

Шавқу ҳавас ба фанни математика на танҳо бо масъалаҳои ҷолиб, балки бо ҷолибӣ 

ва мантиқии худи маводи математикӣ: баёни муаммоӣ, гузориши фарзияҳо, дида 

баромадани роҳи ҳалли ҳолатҳои муаммоӣ, ҳалли масъалаҳо ё исботи теоремаҳо, 

методҳои ташаккули шавқи азхудкунӣ ба фан ташаккул меёбанд.  

 Салоҳиятнокӣ худомӯзиро талаб менамояд ва бидуни малака ва ҳоҳиши кор бо 

адабиёти математикӣ он ғайриимкон аст. Омӯзгор бояд ба масъалаи интихоби адабиёт 

барои худомӯзӣ таваҷҷуҳи зиёд намояд. Маълум аст, ки донишҷӯён бо адабиёт ба таври 

гуногун муносибат мекунанд. Онҳо кӯшиш менамоянд, ки аз қисми назариявӣ тезтар ба 

ҳалли масъалаҳо гузаранд, дигарон баръакс, ба қисми назариявӣ бештар таваҷҷуҳ зоҳир 

менамоянд. Ба гурӯҳи аввал китоб ва дастурҳои серматн писанд нестанд, ба онҳо 

исботҳои кӯтоҳи дедуктивӣ маъқуланд. Гурӯҳи дуюм китобҳои матни муфассал, 

хулосаҳои индуктивӣ ва мисолдоштаро меписанданд. 

 Бо назардошти ҳавасҳои донишҷӯён нисбати адабиёти математикӣ метавон барои 

худомӯзӣ як то не, балки якчандто китобро тавсия намуд, то ки донишҷӯён худ тавонанд 

адабиёти ба рағбат ва қобилияташон мувофиқро интихоб намоянд. Ба омӯзгор лозим аст, 

ки кори мустақилонаи донишҷӯёнро назорат намуда, машварат диҳанд то ки худомӯзии 

онҳо самаранок бошад.  

 Таълими босалоҳият талабот ба ҷустуҷӯи мустақилонаи донишро тақозо 

менамояд. Яке аз шартҳои худомӯзӣ маҳорати фаъолияти мустақилонаи худро ба нақша 
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гирифта тавонистани донишҷӯ мебошад. Дар ин маврид низ омӯзгор бояд дар тартиб 

додани нақшаи инфиродии худомӯзӣ ва татбиқи он мадад намояд.  

 Дар вақти сӯҳбат бо донишҷӯён мо муайян намудем, ки нақшаи инфиродии онҳо 

чунин корҳоро дар бар мегирад: омӯхтани адабиёти илмии математикӣ, иштирок дар 

маҳфилҳои илмӣ, ҳалли масъалаҳо аз адабиёти иловагӣ ва ғайра. Бо назардошти ин 

талабот омӯзгор бояд фаъолияти роҳбарикунандаи худро чунин ташкил намояд: 

– муайянкунии нақшаҳои инфиродии худомӯзии донишҷӯ; 

– интихоби адабиёти таълимӣ, илмии математикӣ барои худомӯзӣ; 

– шиносоии аниқи ҳар як донишҷӯ бо фаъолияти минбаъдаи дар назардошта ва 

муайян намудани нақши донишҳои математикӣ дар ин фаъолият; 

– гузаронидани машваратҳои инфиродӣ ва гурӯҳӣ оид ба масъалаҳои худомӯзӣ; 

– расонидани ёрии амалӣ ба донишҷӯёне, ки талаботи зиёд ба омӯзиши фанни 

математика доранд. 

Барои он ки роҳнамоии педагогӣ самарабахш бошад, дефференсиронии инфиродӣ, 

гурӯҳӣ, яъне ба гурӯҳҳо ҷудо намудани донишҷӯён лозим аст. Ин гуруҳбандӣ дар 

натиҷаи хулосаҳои аз сӯҳбат бо донишҷуён ё гузаронидани пурсишнома бардошта 

матраҳ мегардад [4]. 

 Худомӯзии муҳассилинро бо роҳҳои гуногун санҷидан мумкин аст: озмуни ҳалли 

масъалаҳо ё озмуни математикӣ, иҷрои кори илмӣ, азҷумла мундариҷаи алоқаи 

байнифаннидошта. Бештар ба роҳҳои мухталифи ҳалли як масъала аҳамият дода, барои 

ҷавоби дуруст холи иловагӣ дода мешавад. Ин тарзи корбарӣ ҷустуҷӯи роҳҳои нави 

ҳалли масъала, истифодаи маводи назариявӣ аз сарчашмаҳои гуногунро ҳавасманд 

мегардонад. 

Ин маълумот ба омӯзгор имконият медиҳанд, ки сари вақт норасоиҳои фаъолияти 

худро ислоҳ намуда, мустақилият ва фаъолнокии эъҷодии онҳоро барои қонеъ 

гардонидани талаботи муҳассилинро дар ташкили салоҳиятнокӣ таъмин намоянд. 

Гуфтаҳои болоиро ҷамъбаст намуда, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар замони 

муосир муносибати босалоҳият ба раванди таълим тақозои замон аст, зеро соҳаи маориф 

ислоҳоти муҳимро талаб менамояд. Дар марҳилаи коркарди стандартҳои давлатии 

таълимии маълумоти олии касбӣ гузариш ба муносибати босалоҳият зарурӣ ва саривақтӣ 

буда, баҳои сифати омодагии мутахассиси оянда дар ҳолати муайян намудани 

салоҳиятнокии ӯ ба таври объективӣ муайян мегардад. Илова ба ин, айни ҳол як қатор 

масъалаҳое мавҷуданд, ки асосноккунии илмӣ-амалиро талаб менамояд. 
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АМАЛИГАРДОНИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ 

МАТЕМАТИКА БО НАЗАРДОШТИ ТАЛАБОТ ВА ҲАВАСМАНДИИ ШАХСИИ 

ДОНИШҶӮЁН 
 

Дар мақола муаллиф андешаҳои худро нисбати масъалаи амалигардонии муносибати 

босалоҳиятро дар раванди таълим баён намуда, иброз доштааст, ки салоҳиятнокии донишҷӯён 
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мунтазам нав кардани дониш ва дар амал истифода бурдани он, соҳиб шудан ба иттилооти нав 

бо мақсади ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои таълимӣ дар шароити муайян мебошад. Инчунин 

салоҳиятнокӣ ҳамчун хусусияти шахсият дида баромад шудааст, ки барои фаъолияти самаранок 

ва босифати дар соҳаи муайян зарурӣ мебошад Таълими фанни математика ба донишҷӯён бо 

назардошти муносибати босалоҳият самаранок мегардад, агар низоми услубие, ки асоси онро 

истифодаи муносибати инфиродӣ, нигаронидашуда, системавӣ, технологӣ ташкил медиҳад, 

истифода шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: муносибати босалоҳият, амалигардонӣ, талабот, ҳавасмандӣ, шавқи 

касбӣ, худомӯзӣ, технологияҳои таълимӣ, роҳнамоии педагогӣ. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ С 

УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ 
 

В статье рассматривается вопрос реализации компетентностного подхода процессу 

обучения математики и отмечается, что компетентность студентов - это постоянное обновление 

знаний с последующим их использованием на практике, овладение новой информацией с целью 

эффективного решения учебных задач в новых условиях. Также автором статьи компетентность 

рассматривается как свойство личности, которое необходимо для результативной и 

качественной деятельности, необходимой для определенной сферы. Обучение математике 

студентов с учетом компетентностного подхода будет эффективным, если использовать 

методическую систему, основанную на личностно-ориентированном отношении процессу 

обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентностный подход, реализация, потребность, 

заинтересованность, профессиональный интерес, самообучение, технологии обучения, 

педагогическое руководство. 
 

THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN TEACHING 

MATHEMATICS, TAKING INTO ACCOUNT THE PERSONAL NEEDS  

AND INTERESTS OF STUDENTS 
 

The article deals with the implementation of the competence approach to the process of learning 

mathematics and notes that the competence of students - is a constant updating of knowledge and their 

subsequent use in practice, mastering new information in order to effectively solve educational problems 

in the new environment. Also the author of the article considers competence as a property of the person 

which is necessary for effective and qualitative activity necessary for a certain sphere. Training in 

mathematics of students taking into account competence approach will be effective if to use the 

methodical system based on the personality-oriented process of training. 

KEY WORDS: competence approach, realization, need, interest, professional interest, self-

study, learning technologies, pedagogical guidance. 
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АМСИЛАСОЗӢ ДАР ДАРСҲОИ ФИЗИКА ҲАНГОМИ ОМӮЗОНДАНИ 

МЕТОДҲОИ ИЛМИИ МАЪРИФАТ 
 

Нурматова Ғ.Р. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳанӯз дар ибтидои асри ХХ кӯшишҳои шинос намудани хонандагон бо методҳои 

илмии маърифат: амсиласозӣ, ҷустуҷӯи қонуният, пешниҳоди фарзия ба вуҷуд омада 

буданд. Чунин кӯшишҳо дар китобҳои дарсии ҳозиразамон ҳам мушоҳида мегардад [5, 

с. 172]. Таҳлили пурраи он дар таҳқиқоти Зорина Л. Я. [1, с. 66] дода шудааст, вале он 

асосан ба китобҳои дарсии синфҳои болоӣ тааллуқ дорад. Он чи ки ба хонандагони 

синфҳои 7-8 тааллуқ дорад, татбиқи ин метод ба таври иҷмол баррасӣ гардида, таҳқиқи 

он ба таври амиқ ва ояндабинии самаранок манзур нагардидааст. Аз равишҳои мавҷуда 

дар ин масъала эҳсос мегардад, ки роҳу усулҳои татбиқи медоти илмии маърифат, 
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бахусус дар татбиқи қонунҳои физикӣ, дар китобҳои таълимии синфҳои 7-8 чандон 

фарогир нестанд.  

Маълумот дар бораи мафҳумҳое монанди далел, қонун, назария ва амсоли инҳо дар 

баъзе мавзӯъҳо мухтасаран дода шуда бошанд ҳам, хусусияти ҷузъӣ дошта, аксаран ба 

ҳам мувофиқат намекунанд ва дар ҳар синф ҳар хел пешниҳод гардидаанд. Масалан, 

муназзамӣ (тазамнокӣ) ва пайдарпайӣ дар ташаккули мафҳуми «қонун» мавҷуд нест. 

Мафҳумҳое, ки бидуни шарҳу эзоҳ дар китобҳои дарсӣ вомехӯранд, аз ҳисоби умумии 

мафҳумҳои методологӣ 56%-ро ташкил медиҳанд. Дар нишондодҳои корҳои озмоишӣ 

донишҳо дар бораи методи таҷрибӣ ва малакаи татбиқи он равшан ифода наёфтаанд. 

Супоришҳо оид ба муқоиса ва хулосабарорӣ тамоман мавҷуд нестанд [3]. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки аз як ҷониб, дуруст қайд мегардад, ки таълими физика бояд 

тағйир дода шавад, вале аз ҷониби дигар, ин нишондодҳо дар таҳияи барнома ва 

китобҳои дарсӣ суст ифода ёфтаанд, чунки ба муаллифони барномаю китобҳои дарсӣ 

нишондодҳои умумӣ кофӣ нестанд, барои ин тавсияҳои амалӣ ва таҳияи коркардҳое, ки 

дар амалия санҷида шудаанд ва мушаххасу асосноканд, ҳатмӣ маҳсуб мешаванд. 

Яке аз мақсадҳои таълими физика кушодани маънои илми физика ҳамчун асоси 

илмии ҷаҳонфаҳмӣ мебошад, ки ҷанбаи истилоҳоти зеҳнии ҷаҳонбиниро инъикос 

мекунад; таълим додани тафаккури физикӣ, фаҳмидани ғояҳои асосӣ, принсипҳо ва 

методҳои илмӣ ба ҳадафҳои таълими физика дохил мешаванд. Дар баробари ин, маводи 

китобҳои дарсии физикаи синфи 7 ва 8 бояд аз маводи китоби дарсии синфҳои дигар, 

танҳо бояд ба дараҷаи иттилоот фарқ кунад. Ҳангоми омӯхтани физика, хонандагон бо 

далелҳои илмӣ ва ҳодисаҳои физикӣ вомехӯранд, бо мафҳумҳои содатарини физика 

шинос мегарданд, ки дар маҷмӯъ онҳоро ба фаҳмиши қонунҳои муттаҳидкунандаи 

гурӯҳи ҳодисаҳои физикӣ бурда мерасонад. Сохтори алоқаи умумии зуҳурот бо роҳи 

ҷамъбасти мавод, бо ёрии тасаввуроти молекулярӣ-кинетикӣ ва электронӣ сурат 

мегирад. Дар ин дараҷа бо шакли дастрас ҳамаи шаклҳои муҳимми ҳаракати материя 

омӯхта мешавад [4]. 

Хусусияти тафаккури кӯдакон аз он иборат аст, ки дар онҳо маъмулан маърифати 

воқеии моддӣ асосан аз идроки ҳиссӣ оғоз ёфта, тадриҷан масири мураккабро тай 

мекунад, вале имконнопазир будани маърифати атомҳо ва майдони электрикиро бо ин 

роҳ ба назар гирифтан зарур аст. Бинобар ин, бо андозаи ҷамъ шудани далелҳои 

ғайриодиву феноменологӣ ва дараҷаи рушди имкониятҳо барои ташаккули тафаккури 

абстрактии хонандагон, ба муайян намудани хусусияти моделии як қатор мафҳумҳои 

асосии физика гузаштан лозим аст. 

Зери мафҳуми амсила (модель) низоми моддии тасаввуршаванда ё аз ҷиҳати моддӣ 

татбиқшаванда фаҳмида мешавад, ки ин ва ё он объекти таҳқиқшавандаро тасвир ва ё аз 

нав ҳосил карда, онро тарзе иваз кардан мумкин аст, ки омӯхтани он ба мо дар бораи 

ҳамин объект маълумоти нав медиҳад [7, с. 119]. Амсила нусхаи содакардашудаи 

воқеиятро таҷассум мекунад, ки аз он мо шуурона баъзе ҷузъҳои барои мо камаҳамиятро 

истисно менамоем. Хонандагон бояд амсиларо аз объекти воқеии физикӣ ва ё зуҳурот 

фарқ карда, фаҳмида гиранд, ки амсилаи интихобшуда танҳо баъзе хусусиятҳои объекти 

воқеиро ифода мекунад, ки минбаъд онҳоро аниқ кардан мумкин аст. Зарур аст, ки ба 

мактаббачагон маҳорати шуурона татбиқ намудани муносибати амсиласозиро барои 

баён ва фаҳмондани объектҳои физикӣ бо пайдарҳамии зерин омӯзонем:  

1) ҷамъоварии далелҳои таҷрибавӣ; 

2) сохтани амсила; 

3) дар асоси он пешгӯӣ кардани зуҳуроти нав; 

4) санҷидани дурустии пешбиниҳо; 

5) татбиқи амсила; 

6) аниқ намудани он ва ё сохтани амсилаи нав [6, с. 123]. 

Бо роҳи муназзам ва пай дар пай кушодани нақш ва аҳамияти муносибати 

амсилавӣ, бахусус ҳангоми таҳқиқи зуҳуроти табиат, дар дарсҳои физика дар 
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мактаббачагон асосҳои тафаккури алгоритмӣ ташаккул меёбад, ки аз маҳорати ҷудо 

карда тавонистани асосҳои алгоритмии зуҳуроти воқеӣ, шарҳи он ба таври расмӣ ва 

минбаъд истифодаи он дар амалия иборат аст. Ҳамин тариқ, иҷроиши ин амалҳо барои 

ташаккули услуби тафаккури илмӣ-назариявӣ шароит фароҳам оварда, ҷиҳати омода 

намудан ба меҳнат, бо зуд ивазшавии техника, таҷҳизот, технология, компютеркунонии 

илм ва истеҳсолот шароит фароҳам меоварад. Амсила ҳамчун воситаи аз худ намудани 

донишҳои нав, чун асбоби махсуси омӯхтани объектҳои воқеият хизмат мекунад. Дар 

мавриди адами имкони бевосита омӯхтани объекти мавриди таҳқиқ, ба ягон сабабе, 

зарурати тасвири он дар амсилаи идеалӣ пайдо мегардад. Намунаи чунин амсилаҳо – 

амсила тасаввурот мебошад. Вижагиҳои махсуси чунин тасаввурот аз он иборат аст, ки 

онҳо натиҷаи инъикоси бевоситаи ҳиссӣ, фаъолияти тафаккури абстрактӣ мебошанд. 

Масалан, амсилаи молекулаҳои қувваи хаттӣ ва ғайраҳо. Намуди дигари амсилаи идеалӣ, 

амсилаи аломатҳо мебошад. Лаҳзаи муҳимми дилхоҳ низоми аломатҳо раванди расмиёти 

он мебошад. Аз ҷумла:  

1) алифбо пешниҳод мегардад; 

2) қоидаҳое дода мешаванд, ки аз алифбои аломатҳои ибтидоӣ «калима», «формула» 

бармеоянд; 

3) қоидаҳое таҳия мегарданд, ки аз як калима ё формулаи низоми мазкур ба дигар 

формула гузаштан мумкин аст; 

4) нишондодҳои ибтидоӣ таҳия мегарданд. 

Намунаи модели аломатҳо тасвири занҷири электрикӣ ва графикҳои гуногун 

мебошанд. Ба ҷуз амсилаҳои идеалӣ, инчунин амсилаҳои воқеӣ ё худ моддӣ истифода 

мегарданд, ки метавонанд физикӣ ё математикӣ бошанд. Ҳангоми амсиласозии физикӣ, 

объектҳо чунин хусусиятҳоро доро мебошанд: 

1) амсила аз ҷиҳати геометрӣ ба асл бояд монанд бошад; 

2) шарҳи математикии амсила бояд ба шарҳи математикии объекти таҳқиқот 

мувофиқат кунад. 

Раванди амсиласозӣ ба хулосабарорӣ аз рӯи аналогия (монандӣ) алоқаманд аст. 

Хулосабарорӣ аз рӯи монандӣ дар ошкор намудани ҷиҳатҳои якхела ва гуногун асос 

меёбад: агар объекти А бо хусусиятҳои А1, А2, А3 ... Аn, Аn+1 монанд бошад ва объекти А1 

хусусиятҳои А1, А2, А3 ... Аn-ро доро бошад, пас хулоса баровардан мумкин аст, ки 

эҳтимол объекти А1 хусусиятҳои Аn+1-ро низ дорад. 

Амсилаи физикӣ дар дараҷаи монандӣ (аналогия) имкон медиҳад, ки ба таҳқиқи 

минбаъдаи миқдории қонуниятҳои объект гузарем. Мавҷуд будани аппарати математикӣ 

имкон медиҳад, ки ба аналогияҳо шакли бештар қатъии математикӣ – шакли монандии 

назарияи математикӣ дода шавад. Ҳамин тариқ, рафти мантиқии андешаронии ба 

амсиласозии физикӣ алоқаманд, ба аппарати назарияи монандӣ ва хулосабарорӣ аз рӯи 

монандӣ асос ёфтааст. Намунаи амсилаҳои физикӣ, амсилаҳои ҳаракати броунӣ, 

мошинаи электрофорӣ ва ғайраҳо мебошанд. 

Амсилаҳои математикӣ асосан амсилаҳои моддианд, бинобар ин, зарур аст, ки 

онҳоро аз амсилаи математикӣ (амсилаи аломатҳо) фарқ кунем. Ба сифати намуна 

метавонад монандии гидродинамикии занҷири электрикӣ, ақрабаки фанарӣ ё худ 

кашишдор (пружинный) ҳангоми омӯхтани ҷунбиши ангорӣ ва ғайраҳо хизмат кунанд. 
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Амсилаҳо инчунин, метавонанд аз рӯи хусусияти азнавҳосилкунӣ ба баъзе 
ҷанбаъҳои асл тақсим шаванд. Монандии амсила ва асл метавонад субстансионалӣ 
(асосӣ), сохторӣ (структурный) ва функсионалӣ (вазифавӣ) бошанд. Амсилаи 
субстансионалӣ аз рӯи табиати физикии худ ба намунаи асл монанд буда, бо ду тарз сохта 
мешавад: 

 таҳрифи миқёси низоми асл; 

 ворид намудани ҷузъҳои низоми асл ба амсила (амсилаи занги электрикӣ, ракета ва 
ғайра). 
Амсилаҳои сохторӣ шакли аслро тақлид мекунанд. Шарти зарурии амсиласозӣ дар 

чунин ҳолат на монандии сохтори амсила ва асл, балки сохтори низоми муносибатҳои 
амсила ва асл (амсилаи фишанг) мебошад. Амсилаи функсионалӣ тарзи рафтори аслро 
тақлид (такрор) мекунад. Ба ғайр аз ин, амсилаҳои омехта низ буда метавонанд [2, с. 103].  

Дар раванди маърифати эмпирикӣ (табиӣ) вазифаи ошкор намудани қонуниятҳои 
тағйироти объект ва сохтори он пеш меояд. Одатан дар дараҷаи имрӯзаи рушди методҳои 
маърифати илмӣ натиҷаҳои таҳқиқоти эмпирикӣ (табиӣ) дар ягон ҷадвал, нақша, график 
инъикос меёбад. Таҳқиқоти минбаъдаро бошад, метавон аз рӯи амсила баргузор намуд.  

Аз нуқтаи назари рафти умумии маърифат, сохтани амсила дар ҷараёни омӯзиши 
табиии ашё ва зуҳурот давраи хотимавии маърифат дар дараҷаи зуҳурот мебошанд. 
Бевосита омӯхтани амсила бошад, чизи дигаре не, вай омӯхтан ва маърифати моҳияти 
объект ба ҳисоб меравад.  

Имконияти амсиласозии объект дар асоси аломатҳои табиии додашуда, яке аз 
нишондиҳандаҳои сифатии зеҳн мебошад. 
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АМСИЛАСОЗӢ ДАР ДАРСҲОИ ФИЗИКА ҲАНГОМИ ОМӮЗОНДАНИ  

МЕТОДҲОИ ИЛМИИ МАЪРИФАТ 
 

Муаллиф дар мақола роҷеъ ба яке аз методҳои муфиди таълимӣ, махсусан методи илмии 

маърифат тавассути амсиласозӣ дар дарсҳои физика, изҳори назар намуда, роҳу усулҳои татбиқи 

методи мазкурро ҳангоми таълими физика дар синфҳои 7-8 мавриди баррасӣ қарор додааст. 

Андеша ва пешниҳодоти муаллиф дар мариди масъалаи мазкур таҷрибӣ-мушоҳидавӣ буда, 

хусусияти илмӣ-методӣ доранд ва татбиқи он дар амал аз манфиат холӣ нест. 

КАЛИДВОЖАҲО: амсила, метод, маърифат, назария, қонунҳои физикӣ, методи 

эмпирикӣ, объект, ҷадвал, нақша, график.  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДОВ НАУЧНОГО  
ПОЗНАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Автор в статье рассуждает об одном эффективном методе обучения – ознакомление с 

методами научного познания по средством моделирования на уроках физики в 7-8 классах. Идеи 

и рекомендации автора по названной теме имеют опытно-эмпирический и научно-методический 
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характер и их осуществление в практике обучения содействуют повышению качества знаний 

учащихся. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель, метод, познание, теория, физические законы, 

эмпирические методы, объект, график, план, схема. 
 

MODELING IN THE STUDY OF SCIENTIFIC METHODS IN PHYSICS LESSONS 
 

The author in the article discusses one effective method of learning – familiarization with the 

methods of scientific cognition by means of modeling in physics lessons in grades 7-8. The ideas and 

recommendations of the author on this topic have experimental, empirical, scientific and methodological 

nature and their implementation in the practice of teaching contribute to improving the quality of 

students ' knowledge. 

KEY WORDS: model, method, cognition, theory, physical laws, empirical methods, object, 

graph, plan, scheme. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Нурматова Гумчагул Рахматулоевна, соискатель кафедры 

методики преподавания физики КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 902-55-54-54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

ИҚТИСОДИЁТ                   ЭКОНОМИКА 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 
 

Азимов П.Х. 

Южно-Уральский государственный университет  
 

В условиях интенсификации глобализационных процессов, охватывающих 

экономические системы на разном уровне, а также перехода на инновационную модель 

развития, критически важным является правильный выбор интеграционной модели 

развития хозяйственных комплексов. Одной из таких моделей является кластерная, она 

доказала свою высокую эффективность в различных странах мира. Международный 

опыт свидетельствует о целесообразности использования кластерных структур для 

повышения конкурентоспособности экономики в процессе реализации инновационного 

вектора развития. В целом, как оценивают эксперты, сейчас кластеризацией охвачено 

уже более 50% экономических систем в ведущих странах мира [1]. 

Мультимодальные транспортно-логистические кластеры существуют и успешно 

функционируют во многих странах мира. Так, в Центральной и Восточной Европе 

действует около 90 мультимодальных транспортно-логистических кластера. Процессы 

кластеризации экономики в Европе в целом, и транспортно-логистической системы в 

частности, активизировались еще в 1968 г., когда был создан Европейский фонд 

регионального развития, а конкретные национальные программы поддержки кластеров 

стали основным приоритетным направлением промышленного развития стран Европы. 

И хотя транспорт и логистика остаются ключевыми в экономике стран ЕС, многие 

страны-участниц долго сомневались, прежде чем принять в 1985 году решение о том, что 

Совет Европы и Европейская Комиссия должны утвердить основные принципы 

общеевропейской политики в отношении транспорта. Период их обсуждения и 

рассмотрения занял 8 лет, а началом реальной транспортной политики объединения 

считается дата принятия Маастрихтского соглашения в 1993 г. [10]. С целью дальнейшей 

активизации этого процесса в феврале 2007 г. в Брюсселе саммит ЕС одобрил «Манифест 

кластеризации Европы», а в январе 2008 г. на саммите в Стокгольме ЕС принял 

«Европейский кластерный меморандум», который сейчас является главным двигателем 

повышения конкурентоспособности европейской экономики и других развитых стран 

[5]. 

В результате на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что в 

Европейской сети мультимодальных транспортно-логистических кластеров выделяют 

25 первичных (primary) и около 60 вторичных (secondary) кластера, в том числе четыре 

первичных транспортно-логистических кластера квалифицируют как глобальные, 

созданные на базе таких мегаполисов, как Лондон, Париж, Франкфурт-Рейн-Майн и 

Рондстад Голландия. 

Например, созданный в 2003 г. мультимодальный транспортно-логистический 

кластер в Словении насчитывает в своем составе 13 компаний и 3 учреждения, 

занимающихся экспедицией и доставкой грузов, которые оказывают портовые услуги, 

разрабатывают образовательные программы и решают вопросы, связанные с 

загрязнением воздуха [7]. Конечная цель кластера заключается в обеспечении 

благоприятных условий, которые позволят участникам предоставлять комплексные 

транспортно-логистические услуги для достижения успеха на европейском и мировом 

рынках. 

Морской кластер в Великобритании был также создан в 2003 г., чтобы 

представлять и отстаивать интересы морской отрасли в Мерсисайде (графстве северо-

западной Англии) [11]. Цель кластера - увеличить инвестиции в отрасль и повысить ее 

эффективность на местном, региональном, национальном и международном уровнях. 
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Кластер работает в интересах 500 связанных с морской деятельностью компаний 

региона, среди которых судовладельцы, судостроительные компании, экспедиторы, 

портовые и складские операторы, транспортные и страховые компании и т.д. Годовой 

оборот кластера достигает 1,3 млрд. фунтов стерлингов [3]. 

Отдельного внимания заслуживает опыт создания мультимодального 

пограничного транспортно-логистического кластера в г. Загонь (Венгрия). В августе 

2009 г. венгерское правительство на основе постановления 2141/2009 приняло решение 

о необходимости разработки рабочей программы логистического развития города Загонь 

и прилегающих территорий. Частью рабочей программы было определено написание 

комплексной стратегии развития приграничного региона в контексте развития именно 

логистической составляющей. Министерство экономики и транспорта Венгрии 

поручило экспертам из вузов и исследовательских центров создать консорциум по 

подготовке этого объективного документа, который можно будет реализовать. Документ 

разрабатывался в контексте Плана развития Новой Венгрии на период 2009-2015 гг., 

особое внимание уделялось программе ЕС по логистике [4]. 

В результате на сегодняшний день Загонь и прилегающая территория, 

объединяющая 11 населенных пунктов, расположенных в приграничном регионе 

(область Саболч-Сатмар-Берег), и их логистическая специфика определяются: наличием 

центра перегрузки Дирекции Венгерских железных дорог (MAВ), сети 100-й и 111-й 

железнодорожных линий и четвёртой автострады, и что особенно важно - именно в этом 

городе стыкуются европейские и восточные различные по ширине колеи (так называемое 

«пространство 1520» – то есть железнодорожное полотно с шириной колеи 1520 мм.) [9]. 

Также мультимодальные транспортно-логистические кластеры активно создаются 

и в США, толчком к чему явилась активизация развития региональных экономик. Такие 

штаты как Калифорния, Флорида, Миннесота, Орегон и Вашингтон приняли ряд 

соответствующих программ развития регионов и стали лидерами в создании 

мультимодальных транспортно-логистических кластеров. Для этого в штатах 

организуются комиссии, которые инициируют создание кластеров в соответствии с 

рекомендациями, предоставленными центрами и университетами. Комиссия определяет 

участников будущего кластера, помогает им решить организационные и финансовые 

трудности, а также способствует укреплению и развитию уже созданных кластеров. 

Начальный капитал предоставляют администрации штатов, а затем привлекаются 

средства частных компаний. Укрупненный процесс образования мультимодального 

транспортно-логистического кластера в США представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Механизм формирования мультимодального транспортно-логистического  

кластера в США [6]. 
 

Несколько иначе подходят к созданию кластеров в Японии. В отличии от США, где 

по результатам исследований научных центров принимаются решения о создании и 

финансировании кластеров, в Японии эта работа проводится в 2 этапа. Для консолидации 

научного потенциала и внедрения его в производство создаются технопарки. Они 
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способствуют быстрому развитию деловых и научно-технических связей. По мере 

развития технопарки становятся центрами взаимодействия образования и науки с 

промышленностью, при активной государственной поддержке на различных уровнях 

власти, и являются основой создания будущего кластера (рис. 2). 

 
Рис. 2. Механизм формирования мультимодального транспортно-логистического  

кластера в Японии [8]. 
 

Мультимодальный транспортно-логистический кластер в Японии состоит из 

одного главного предприятия, которое пользуется услугами субподрядных фирм, на 

разных уровнях, расположенных, как правило, в географической близости к нему. 

Вместо вертикальной интеграции, самостоятельные субподрядчики первого уровня 

связаны с головным предприятием долгосрочными договорами. Таким же образом 

устанавливаются связи с поставщиками и последующих уровней. 

Как показывает успешный опыт развитых стран мира, лидерами в создании, 

дальнейшем функционировании и росте конкурентоспособности оказываются те 

мультимодальные транспортно-логистические кластеры, которые опираются на модель 

«тройной спирали» - партнерство государства, бизнеса и науки. Такая спираль 

представляет собой механизм достижения синергетического эффекта непрерывных 

обновлений и накопления базы знаний, обеспечивающих особую устойчивость и 

мобильность в глобальной конкуренции. 

Учитывая достаточно высокую потребность в инвестициях для создания 

мультимодального транспортно-логистического кластера, необходима разработка 

рациональных финансовых схем реализации проектов развития транспортно-

логистической инфраструктуры с привлечением механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Чаще всего под ГЧП понимают институциональный и 

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей 

промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг [2]. 

Рассмотрим более подробно мировую практику ГЧП при создании 

мультимодальных транспортно-логистических кластеров (табл. 1). 

Таблица 1 

Мировая практика ГЧП при создании кластеров 
 

Страна Роль государства  

Американская модель развития кластеров 

США 

Совместная деятельность государственных структур, промышленных 

предприятий и научных институтов. Университеты разрабатывают 

собственную политику организации научно-технологического партнерства с 

промышленными предприятиями. Федеральная власть поощряет 

использование кластерного подхода при разработке стратегий социально-

экономического развития территорий. Большая роль принадлежит 

общественным организациям 

Европейская модель развития кластеров 

Австрия 

Инициатором создания кластера выступает государство, оно же 

стимулирует развитие связей между исследовательскими институтами и 

промышленным сектором путем упрощения административного 
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регулирования инновационных программ. Работа по консолидации 

деятельности малых и средних предприятий контролируется Австрийским 

деловым агентством и Государственной консалтинговой компанией 

Германия 

Консолидация усилий промышленности и научных центров. Различают три 

разновидности кластеров: научные, которые передают свои технологии в 

производство; объединяющие исследования и производство; кластеры, 

возникающие на базе инновационных фирм. Финансовые ресурсы кластеры 

получают из федерального и местных бюджетов 

Италия 

Итальянская кластерная модель основана на малом и среднем бизнесе. 

Государственная политика в отношении создания кластера осуществляется 

на уровне местного самоуправления. Основными ее направлениями являются: 

поддержка создания новых предприятий и кооперация между отдельными 

производителями, привлечение инвесторов. Также создана информационная 

система, которая обеспечивает доступ ко всей информации на национальном 

и региональном уровнях 

Финляндия 

Финляндия следует классической европейской модели развития кластеров: 

государство - промышленный бизнес. Государство постоянно и тесно контак-

тирует с предпринимательским сектором, но без широкого проникновения в 

структуру крупных частных промышленных предприятий. Также характер-

ными являются активные вложения в развитие человеческого капитала. 

Шотландия 

Формирование интегрированных предприятий и подготовка специалистов 

осуществляется через создание сетей региональных транспортных 

предприятий, обслуживающих местную инфраструктуру, включая маркетинг, 

разработку инвестиционных программ. Шотландская модель кластера 

предусматривает наличие компании с мировым именем. Вокруг крупного 

предприятия формируются более мелкие структуры, образуя кластер 

Азиатская модель развития кластеров 

Япония 

Поощрение развития узкоспециализированных регионов. Японский кластер 

состоит из одного главного предприятия, которое пользуется услугами двух 

или трех уровней субподрядных фирм, располагающихся в географической 

близости к нему. Вместо вертикальной интеграции, самостоятельные 

субподрядчики первого уровня связаны с головным предприятием 

долговременными договорами 
 

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что 

одним из перспективных векторов развития транспортно-логистической деятельности 

является формирование транспортно-логистических кластеров. 
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ТАҶРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СОЗМОНДИҲИИ КЛАСТЕРҲОИ  
НАҚЛИЁТИВУ ЛОГИСТИКИИ МУЛТИМОДАЛӢ 

 

Дар мақолаи мазкур таҷрибаи байналмилалии созмондиҳии кластерҳои нақлиётиву 
логистикии мултимодалӣ баррасӣ гардидааст. Қонуният ва роҳҳои кластеркунонии системаҳои 
нақлиётиву логистикӣ дар давлатҳои мутараққӣ инъикос карда шудаанд. Механизмҳои нисбатан 
маъмули ташаккули кластерҳои нақлиётиву логистикӣ дар кишварҳои пешсафи ҷаҳон дида 
баромада шудааст. Шарҳи таҷрибаи ҷаҳонии шарикии давлатию хусусӣ ҳангоми созмондиҳии 
кластерҳои нақлиётиву логистикии мултимодалӣ оварда шудааст. Зарурати ташаккули 
кластерҳои нақлиётиву логистикӣ ҳамчун яке аз самтҳои дурнамои инкишофи фаъолияти 
нақлиётиву логистикӣ қайд гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёт, нақлиёт, логистика, системаи нақлиётиву логистикӣ, 
кластерҳои нақлиётиву логистикӣ. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 

В представленной статье раскрыт международный опыт создания мультимодальных 
транспортно-логистических кластеров. Выявлены закономерности и пути кластеризации 
транспортно-логистической системы в развитых странах. Рассмотрены наиболее 
распространенные механизмы формирования мультимодальных транспортно-логистических 
кластеров в ведущих странах мира. Приведен обзор мировой практики государственно-частного 
партнерства при создании мультимодальных транспортно-логистических кластеров. 
Подчеркнута необходимость последовательного формирования транспортно-логистических 
кластеров как одного из перспективных векторов развития транспортно-логистической 
деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, транспорт, логистика, транспортно-логистическая 
система, транспортно-логистические кластеры. 
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CREATING MULTIMODAL  
TRANSPORT AND LOGISTIC CLUSTERS 

 

The article discloses the international experience in creating multimodal transport and logistics 
clusters. The patterns, ways and mechanisms of clustering transport and logistics systems in developed 
countries are revealed. The review of the world practice of public-private partnership in creating 
multimodal transport and logistics clusters is given. The researcher underlines the need to consistently 
form transport and logistics clusters as a prospect for the development of transport and logistics 
activities. 

KEY WORDS: economy, transport, logistics, transport and logistics system, transport and 
logistics clusters. 
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Формирование и развитие сбытовой деятельности в агропромышленном 

производстве любым предприятием означает организацию своей работы в области 

производства и реализации продукции по конкретной программе. 
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Главным в этой работе, по нашему мнению, должен являться двуединый и 

взаимодополняющий подход, характерный для концепции маркетинга: с одной стороны 

- всестороннее, тщательное изучение емкости рынка, спроса, потребностей и запросов 

потребителей, ориентация производства на них, адресность выпускаемой продукции, и с 

другой - активное воздействие на рынок и существующий спрос, формирование этих 

потребностей и запросов. 

Основные задачи маркетинговой службы должны состоять в следующем: 

проведение исследований рынка сбыта и прогноза объема продаж по видам продукции; 

сбор информации о рынке, структуре, динамике спроса; разработка инвестиционных 

программ и схем их реализации; организация информационных банков; подготовка 

различных видов договоров и контрактов, в том числе по лизингу, страхованию, 

транспортировке, сбыту и т.д.; организация услуг; организация бартерных сделок и 

брокерских операций; разработка сбытовой, ценовой и рекламной политики; разработка 

программы сохранения и улучшения качества продукции и т.д. Службы могут создаваться 

по функциональному, товарному, рыночному и территориальному признакам. Несмотря 

на значительное число вариантов, выбор колеблется в основном между объединением 

видов деятельности по продукции или по функциям. Службу маркетинга должен 

возглавлять заместитель директора (вице-президент) по маркетингу, который руководит 

подразделениями службы сбыта, рекламы, маркетинговых исследований. 

Функциональная организационная структура управления маркетингом на 

предприятия сформирована на основании подчинения специалистов различных функций 

маркетинга заместителю директора, координирующего их деятельность. Главным 

преимуществом функциональной организации маркетинга является ее простота. Тем не 

менее, у данной организационной формы имеются недостатки, число которых 

увеличивается по мере роста количества продуктов или рынков. 

Предприятия, которые занимаются производством обширного ассортимента 

продукции в большей мере подходит товарно-функциональная структура управления 

маркетингом. Товарно-функциональная структура управления маркетингом не заменяет 

функциональную организацию, а выступает как ее дополнение. Лица, которые 

ответственны за маркетинг по отдельным товарам, становятся руководителями по 

соответствующим маркетинговым программам. Благодаря товарно-функциональной 

структуре управления становится возможным сосредоточивать внимание на управлении 

процессом реализации продукции. Данная схема управления оправдывает себя в том 

случае, когда объём реализации по каждому виду товара является достаточно большим, 

чтобы окупить непременное дублирование работ. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что чаще всего на практике осуществляется 

сочетание функционального, товарного и рыночного (регионального) построения 

организационной структуры управление маркетингом любого предприятия или 

объединения. 

Обобщенно схема организация сбытовой деятельности на предприятиях АПК 

представлена на рисунке 1. Безусловно, в схематичном виде невозможно отразить все 

организационные компоненты данного функционального направления деятельности 

любого предприятия. Схема отражает лишь общие направления сбора информации в 

целях разработки концепции сбытовой политики предприятия, а также сферы охвата 

концепцией отдельных функциональных аспектов деятельности различных служб 

предприятия (производство, доработка товара и упаковка, разработка программ 

стимулирования продаж). В целом указанные в схеме связи и зависимости достаточно 

тривиальны, необходимость их формализации подобным образом объясняется 

недооценкой в практике управления и хозяйствования взаимосвязанности факторов 

внешней и внутренней среды предприятия, а также масштаба и силы их воздействия на 

эффективность и результативность хозяйственной деятельности [1, 3, 7, 10].  

Выделение в самостоятельный блок из составляющих внешней среды предприятия 
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факторов поставщиков, объясняется необходимостью целенаправленного 

государственного воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов - предприятий 

производства конечной продукции с тем, чтобы стимулировать их эффективное 

взаимодействие с сельским хозяйством. Только такая основа организации всей работы 

по интеграции регионального АПК и повышению эффективности всех его 

составляющих, позволит, на наш взгляд, сформировать условия для результативного 

развития не только комплекса, но и всей региональной экономики, учитывая 

определяющее место, которое занимает эта сфера материального производства в 

территориальной экономической системе. 
 

 

Рис. 1 Общая схема организации сбытовой деятельности на предприятиях АПК. 
 

Характер складывающихся хозяйственных отношений определяет необходимость 

формирования каждым предприятием своей сбытовой стратегии. Цель данной стратегии 

- максимизация объема продаж. Достаточно просто и коротко формулируемая цель 

определяет, однако, сложную и длинную последовательность мероприятий, 

преследующих ее реализацию. Прежде всего, следует определить основные требования, 

определяющие успех реализации стратегии. Сама идея концепции предполагает, что 

необходимо в ходе ее установления: 

- постоянно работать с потребителем; 

- реализовывать кредо предприятия и модифицировать его при необходимости; 

- повышать авторитет, улучшать имидж, усиливать доверие к себе, товару, бизнесу; 

- прогнозировать рост интеллектуального, культурно - профессионального и 

нравственного потенциала работников бизнеса; 

- предвидеть возможности расширения сотрудничества с сельскохозяйственными 

производителями региона; анализировать уровень риска; экономически оценивать 

возможные результаты; 

- стимулировать интеграционный процесс с региональными поставщиками 

сельскохозяйственного сырья, искать новые связи в региональном АПК, поддерживать 

сельскохозяйственных производителей. 

Когда определены общие стратегические ориентиры сбытовой политики, которые 

должны отражать все воспроизведенные ключевые моменты, необходимо проработать 

всю цепочку практических мер по ее обоснованию и реализации (рис. 2).  

Формирование концепции и ее реализация предполагает вполне четкое и 

расширенное обоснование ответов на следующие вопросы: 

- какой товар, в каком ассортименте, по каким ценам вводится на рынок; 

- на какого потребителя рассчитан товар; 

- каких потенциальных потребителей в дальнейшем можно привлекать; 

- какие необходимы условия для реализации продукции на уровне, 

запланированном; 

- по каким каналам, и в каких количествах организовать поставку; 
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- при помощи каких средств рационально повлиять на уровень спроса и 

стимулировать продажи; 

- какие экономические результаты ждут участники рынка, какие требуются для 

этого затраты. 

 

 
Рис. 2 Схема создания и реализации сбытовой стратегии предприятия. 

 

Решения приведенных выше вопросов, определяющих стратегию сбытовой 

политики предприятия, должны быть конкретны и увязаны по срокам их реализации. 

Сбой в одном из звеньев, представленной на рисунке 2 схемы, может привести к провалу 

всей стратегии. 

На первых этапах разработки необходимо исследовать рынки продаж. 

Осуществляет организационно-управленческая деятельность по определению размера 

рынка и его тенденций, проводится сегментация рынка и идентифицируется состав 

потребителей, вырабатываются прогнозные оценки потенциальных возможностей 

продаж и уровня удовлетворения спроса потребителей. Кроме того, выявляются новые 

рынки, сегменты и ниши на рынке, осуществляется прогнозирование конкурентной 

борьбы по удовлетворению спроса. 

Исследование рыночных позиций, производственных возможностей и эффективности 

бизнеса предполагает реализацию организационно-управленческих мероприятий по 

определению существующей и перспективной конкурентоспособности предприятия. 

Подвергаются анализу контролируемые факторы, дается оценка целостности 

хозяйственной, предпринимательской, маркетинговой деятельности, а также каждой из них 

в отдельности. Выявляются адаптивные возможности предприятия, дается оценка 

восприимчивости к неконтролируемым факторам окружающей среды и системе обратной 

связи. 

Затем составляется прогноз по всем функциональным направлениям деятельности 
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предприятия на основе предшествующего анализа внутренних ограничений и 

адаптивных возможностей. С целью выявления потенциала концентрации всех ресурсов 

предприятия, для реализации стратегических ориентиров, необходимо сначала дать 

комплексную оценку состояния сферы сбыта, а затем возможностям правильно оценить 

рыночную ситуацию и соответственно степени риска при принятии решений о 

параметрах продаж. На основе полученной информации составляется прогноз системы 

маркетинга и направлений ее совершенствования с тем, что оптимизировать 

использование имеющегося внутриорганизационного потенциала и создать 

возможности для реализации стратегических ориентиров [2, с. 11]. 

Разработка программы маркетинга предполагает конкретизацию прогноза с учетом 

ограничений, накладываемых выбранными альтернативами. На данном этапе также 

производится маркетинговое обоснование производства и ввода на рынок нового товара. 

Кроме того, определяются меры по поддержанию жизненного цикла товара, направления 

маркетинговой деятельности по удлинению жизненного цикла товара, сокращению 

сроков ввода товара на рынок и т.д.  

Оценка стратегии производится на основе применения системы качественных и 

количественных критериев эффективности соответствующей деятельности, 

осуществляемой в рамках выбранной стратегии. В случае получения 

неудовлетворительных оценок ориентиры подлежат пересмотру. 

Таким образом, основное направление любой стратегии сбыта продукции АПК 

должно основываться на интеграции с другими сферами комплекса, нахождении 

эффективных путей внутрирегионального взаимодействия с поставщиками 

сельскохозяйственного сырья. Это является непременным условием роста 

эффективности регионального АПК. Данную задачу можно решить через реализацию 

известных мероприятий в рамках государственного регулирования развития АПК. 

Общая концепция маркетинга вполне применима к агропромышленным 

предприятиям. Формировать организационную структуру маркетинговой службы этих 

предприятий целесообразно также с учетом следующих признаков: вида 

перерабатываемого сырья; продолжительности производственного цикла; схемы 

продвижения товара к потребителю; характера потребления товара и поведения 

покупателя при его выборе, вида рынка сбыта продукции. Становление новой 

организационной структуры агропромышленного предприятия должно происходить на 

основании разрабатываемого с учетом особенностей предприятий, включающих 

определение конкретных задач службы, прав и обязанностей ее работников, вопросы 

взаимодействия с другими службами [1, с. 3].  

Таким образом, без эффективной организации сбытовой деятельности на основе 

применения общепризнанной маркетинговой концепции невозможна в настоящее время 

успешная работа любого агропромышленного предприятия, равно, как и невозможно 

эффективное решение проблем, связанных с продвижением продукции на традиционные 

и новые рынки сбыта. На предприятии в агропромышленном производстве процесс 

совершенствования сбытовой деятельности целесообразно с учетом современного 

состояния предприятий АПК и рынка, по нашему мнению, проводить постепенно, через 

прохождение пяти стадий [4-6; 8-9]. 

На первой стадии необходимо провести изучение возможностей предприятия по 

продвижению продукции на рынок с использованием для этих целей всевозможных 

программ стимулирования сбыта. 

На второй стадии следует применить более широкий подход к управлению сбытом, 

а именно: разработать план маркетинга, определяющий основную цель - удовлетворение 

потребителя приобретенной продукцией, послереализационным обслуживанием и т.д. 

Запросы и потребности покупателей могут меняться, поэтому необходимы их учёт при 

производстве и сбыте продукции. 

Вследствие этого на третьей стадии следует постоянно обновлять производство и 
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повышать качество продукции и предлагаемых услуг. 

На четвертой стадии освоения маркетинга предприятие должно глубоко изучить 

возможности конкурентов и свои, занять определенное устойчивое положение на рынке, 

при этом оно должно разработать стратегию, ориентированную на определенные 

сегменты рынка, стремясь выделиться на фоне других предприятий-производителей 

аналогичной продукции. 

Последней - пятой стадии совершенствования сбытовой деятельности 

соответствует выполнение всех функций по анализу рынков и потребностей, 

планированию, учету и регулированию работы, связанной с освоением рынков сбыта. 

Эффективно действующая система управления сбытом должна обеспечивать 

долговременный доход и устойчивое стабильное положение предприятия. 
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АСОСНОККУНИИ РАВИЯҲОИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ 

САВДО ДАР КАС 
 

Дар мақола вижагиҳои сохтори ташкилӣ ва идораи маркетингии корхонаҳои комплекси 

агросаноати баррасӣ гардидааст. Нишондоду равияҳои умумии сиёсати савдо асосҳои татбиқи 

консепсияи маркетингӣ барои ташкили фаъолияти самаранокии савдо муайян карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: комплекси агросаноатӣ, сиёсати савдо, маркетинг, хадамоти 

маркетингӣ, сохтори нави ташкилӣ. 
 

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 
 

В статье рассмотрены особенности построения организационной структуры управления 

маркетингом предприятий агропромышленного комплекса. Определены общие стратегические 

ориентиры сбытовой политики, основы применения маркетинговой концепции для эффективной 

организации сбытовой деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агропромышленный комплекс, сбытовая политика, маркетинг, 

служба маркетинга, новая организационная структура. 
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JUSTIFICATION OF THE DIRECTIONS OF RATIONALIZATION OF MARKETING 

ACTIVITY IN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 
 

The article deals with the peculiarities of the organizational structure of marketing management 
of agricultural enterprises. It is determined the overall strategic guidance of the sales policy, the basis 
for applying the marketing concept for the efficient organization of sales activities. 

KEY WORDS: agro-industrial complex, marketing policy, marketing, service of marketing, new 
organizational structure. 
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НАҚШИ СОҲАИ БОҒУТОКПАРВАРӢ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ 

ОЗУҚАВОРИИ ҶУМҲУРӢ  
 

Амиров Н.И. 

Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо  

Лутфуллоев С.С. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Соҳаи кишоварзӣ муҳимтарин сарчашмаи ҳаёт барои инсон буда, ҷомеаро ҳамеша 
бо неъматҳои моддӣ таъмин мекунад ва барои истеҳсоли маҳсулоти гуногун имкон 
фароҳам меорад. Бо истифода аз имкониятҳои соҳаи кишоварзӣ инсоният метавонад 
осудаҳол ва хушбахт зиндагӣ кунад. Замин манбаи ҳамаи неъматҳои моддист ва 
пайдоишу ривоҷи саноат низ ба соҳаи кишоварзӣ вобастагии зиёд дорад. Аз ин рӯ, 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминро боигарӣ ва сарвати кишвар арзёбӣ менамояд. Ҳамин 
аст, ки кишоварзони мамлакат бо дарназардошти имкониятҳои дар ин самт 
фароҳамгардида аз рӯзҳои аввали Истиқлолияти давлатӣ заминро ҳамчун воситаи 
муҳимми таъмини амнияти озуқаворӣ истифода мебаранд ва барои ғанӣ гардидани 
бозори истеъмолӣ маҳсулоти гуногун кишту парвариш менамоянд.  

Дар шароити истиқрори муносибатҳои бозоргонӣ омӯзиши равияҳо ва 
қонуниятҳои рушди боғутокпарварӣ на танҳо дар рушди иқтисодиёти мамлакат, балки 
дар таъмини амнияти озуқавории кишвар низ нақши назаррасро иҷро хоҳад кард. Аз ин 
рӯ, таъмини солиёнаи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти сифатноки боғдорӣ вазифаи 
муҳимтарини иқтисоди миллӣ ва самти нави илми агроиқтисодӣ маҳсуб мешавад. 

Аммо тамоми мавсимҳои сол, ба миқдори мутавозӣ ба бозор ворид гаштани 
маҳсулоти боғутокпарварӣ, танҳо дар шароити ба таври дуруст ба роҳ мондани системаи 
дар шакли тару тоза ва консервашуда нигоҳдории тӯлонӣ имконпазир мегардад.  

Ҷой ва нақши боғдорӣ дар мамлакат бо он муайян мегардад, ки айни замон ба 
ҳиссаи ин соҳа қариб 5% маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ва камтар аз чоряки ҳиссаи 
бозори маҳсулоти озуқавории кишвар рост меояд. 

Нақши боғдорӣ ва токпарварии феълӣ чунин маънидод карда мешавад, ки қабл аз 
ҳама, сиёсати захиравии гузаштан, ба таъмини максималии амнияти озуқаворӣ равона 
карда шудааст. Дар шароитҳои бозоргонӣ рушди ояндаи он мутлақо ба омилҳои 
интенсивию инноватсионӣ алоқаманд аст, чунки захираҳои онҳо ба таври кофӣ бузург 
мебошанд, аз ин рӯ, ҷустуҷӯйи соҳаи ивазкунанда барои пуштибонии суръати баланди 
инкишофи кишоварзӣ, бахусус ба соҳаи боғдорӣ ва токпарварӣ такя мекунад.  

Имкониятҳои васеи мавҷудбуда дар самти боғу токпарварӣ ояндаи дурахшони ин 
соҳаи афзалиятнокро бозгӯ менамояд. Ин омилҳоро ба назар гирифта, «Барномаи 
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мақсадноки давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ, тадриҷан зиёд намудани истеҳсоли 
меваю ангур ва парвариши дарахтони мевадиҳандаву ҳамешасабз дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2007-2010» қабул гардид [2]. Дар заминаи ин барнома дар 
давоми се сол - аз соли 2007 то соли 2009 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ 11 
ҳазору 823 гектар боғ ва 2 ҳазору 897 гектар токзор зиёд гардида, 4 ҳазору 410 гектар 
боғҳои куҳна ва 1 ҳазору 506 гектар токзор барқарор карда шуд. 

Ба туфайли татбиқи барнома ангур ва дигар меваҳои хушлаззат фаровон гардида, 
таъминоти бозори дохилӣ бо меваҳои худӣ боз ҳам беҳтар гардид. Ба хотири рушди 
минбаъдаи соҳа ва афзун намудани истеҳсоли маҳсулот, ғанӣ гардонидани бозор бо 
меваю ангур, баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар ва дар ин замина беҳтар 
намудани сатҳи зиндагии мардум Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27-уми 
августи соли 2009 «Дар бораи тадбирҳои иловагӣ доир ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014» тасдиқ гардид. Дар асоси он дар 
муддати 5 сол бунёд намудани 46 ҳазору 901 гектар боғу токзори нав ба нақша гирифта 
шудааст. Бо ҷаҳду талоши боғпарварон дар ин давра нақшаи пешбинишуда барзиёд иҷро 
гардид ва дар мамлакат 54 ҳазору 270 гектар боғу токзори нав бунёд карда шуд. 

Тавре аз маълумоти оморӣ бармеояд, истеҳсоли мева дар Тоҷикистон, агар соли 
1991-176,8 ҳазор тоннаро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда соли 2006 – 208,8 ҳазор 
тонна ва дар 9 моҳи соли 2017 ба 293 ҳазор тонна баробар гардид: Аз ҷумла истеҳсоли 
ангур аз 120,9 ҳазор тоннаи соли 1991 дар соли 2009 ба 138,7 ҳазор тонна расонида шуда, 
дар 9 моҳи соли 2017 он ба 158 ҳазор тонна баробар гардидааст [1].  

Айни замон дар ин соҳаи муҳимми иқтисодиёт 110065 адад муассисаи калон, миёна 
ва хурди хоҷагидорӣ ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошанд, ки аз онҳо 
314 ададаш хоҷагии давлатӣ, 125 ададаш ассосатсияи хоҷагиҳои деҳқонӣ, 625 ададаш 
хоҷагиҳои коллективии деҳқонӣ, 9 ададаш ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, 348 ададаш 
кооперативҳои кишоварзӣ, 609 ададаш хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ дар назди муассиса 
ва ташкилотҳо ва 108035 ададаш хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошанд. 

Дар корхонаҳои махсусгардонидашудаи соҳаи кишоварзӣ, деҳқонӣ (фермерӣ) ва 
хоҷагиҳои аҳолӣ заминаҳои нисбатан ояндадори стратегӣ барои баланд бардоштани 
самаранокии соҳаҳои ангурпарварӣ ва боғдорӣ мушаххас гардонида шудааст, чунки 
сарфи назар аз ягонагии талабот ба ҳамаи унсурҳое, ки онро ташкил медиҳанд, 
ангурпарварӣ, боғдории дарахтони меваашон донакдор ва тухмидор, меваҳои 
субтропикӣ ва ситрусӣ дорои фарқияти калон дар принсип ва бархӯрд мебошанд, ки 
характери ташкили истеҳсолот ва интихоби вақт барои оғози суръати баланди рушди ҳар 
кадоми онҳоро ба мақсад мувофиқ гардондааст. Дар айни ҳол, хусусиятҳои 
дохилисоҳавӣ бояд ба вазифаҳои инкишофи соҳа, аз қабили таъмини талаботи бозори 
озуқаворӣ ва афзоиши ҳаҷми умумии истеҳсолоти дохили ҷумҳуриявӣ, тақвияти таъсири 
боғдорӣ ва ангурпарварӣ ба тезонидани суръат ва ба таври назаррас беҳтар кардани 
нишондиҳандаҳои амалкарди истеҳсолоти иқтисодиёти кишоварзӣ зич алоқаманд карда 
мешавад. 

Инкишофи ҳамзамони ангурпарварӣ дар ҳамаи минтақаҳо бояд асоси мустаҳками 
пояи моддию техникиро барои табдил додани Тоҷикистон ба яке аз кишварҳои нисбатан 
бузурги таҳвилдиҳандаи беҳтарин навъҳои ангур ва кишмишро гузошта, дар маҷмӯъ 
масъалаҳои барномаи озуқвориро таъмин намояд.  

Айни ҳол бо бартарии ҷойгиркунии боғоти нави интенсивии навъҳои зиёди 
дарахтони меваашон донакдор дар дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бахусус ба шинондани 
шафтолу, гелос ва олуи сиёҳ афзалият дода мешавад. 

Инкишофи боғдории дарахтони меваашон тухмидор (себ, нок ва олу) барои 
Тоҷикистони куҳӣ дорои аҳамияти махсус мебошад, ки онро метавон ба таври зайл 
маънидод кард.  

Аввалан, ин соҳа дорои захираи калони заминӣ мебошад, ки барои ҷумҳурии 
камзамини мо дурнамои нави инкишофи кишоварзиро мекушояд. 



204 
 

Дуюм, дараҷаи нисбатан зиёди омодагии технологии боғдории дарахтони 
меваашон тухмидор барои амалӣ намудани методҳои интенсивии истеҳсолоткумак 
намуда, имкон медиҳад ҳосилнокиро 2-3 маротиба баланд бардорем ва онро ба соҳаи 
суперинтенсивии даромаднокиаш бештар аз 140% табдил диҳем. Ин чиз имкон хоҳад 
дод, ки дар муҳлати кӯтоҳ иқтисодро баланд бардошта, ҳаллу фасли масъалаҳои 
иҷтимоиро дар ноҳияҳои куҳистонӣ битезонем. 

Сеюм, ҳарчанд себ ва нок васеъ паҳн шуда бошанд ҳам, инкишофи боғоти 
дарахтони меваашон тухмидор дар Тоҷикистон дар минтақаҳои кӯҳӣ парвариш карда 
мешаванд. Маззаи хуштаъми нотакрор доштани ин меваҳо дар дурнамо талаботи зиёдеро 
нисбат ба онҳо дар хориҷи ҷумҳурӣ эҷод мекунанд. Хосияти нисбатан тӯлонӣ 
нигоҳдоришавӣ ва тобовар будан ба ҳамлу нақл дар муқоиса бо дигар анвои меваҳо яке 
аз шартҳои асосии бартарияти онҳо мебошад ва ин эътимоди шариконро ба 
истеъмолкунандагон дар ноҳияҳои дурдаст ба вуҷуд меоварад. 

Чорум, ба мақсад мувофиқ будан ва истифода кардани захираҳои заминии 
зикршуда, танҳо бо масоҳати бузурги ҷойгиршавии дарахтони меваашон тухмидор 
муайян намегардад, он инчунин водиҳои гармеро дар назар дорад, ки дар онҳо себҳои 
сифаташон паст парвариш мешаванд. Илова бар ин, авлавият додан ба парвариши 
меваҳои субтропикӣ имкон намедиҳад, ки дар онҳо ташкили боғҳои дарахтони меваашон 
тухмидори саноатӣ ба роҳ монда шавад. Дар робита ба ин, амалӣ кардани имконоти 
максималии афзоиши ҳамаи минтақаҳои истеҳсоли маҳсулоти дарахтони меваашон 
тухмидор ба манифиатҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ мувофиқат мекунад  

Дар сурати инкишофи боғдории дарахтони меваашон тухмидор бо дарназардошти 
содироти мевагиҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои оянда метавонад ҳудудан 700 
ҳазор тонна мевагиҳоро ба беруни кишвар содир намояд.  

  

АДАБИЁТ: 
 

1. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017. 

2. Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020. 
 

НАҚШИ СОҲАИ БОҒУТОКПАРВАРӢ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ  

ОЗУҚАВОРИИ ҶУМҲУРӢ  
 

Дар ин мақола муаллифон натиҷаи таҳқиқоти худро дар бораи нақш ва рушди соҳаи 
боғутокпарварӣ дар шарои иқтисоди бозоргонӣ, ки инкишофи минбаъдаи он сирфан ба омилҳои 
интенсивию инноватсионии захираҳои ба таври кофӣ мавҷудбуда алоқаманд аст, инъикос 
менамоянд.  

Инкишофи соҳаи кишоварзӣ ба боғдорӣ ва токпарварӣ вобаста аст, ки бисёре аз захираи 
заминҳои он ҳанӯз ба гардиши кишоварзӣ ворид карда нашудаанд. 

 КАЛИДВОЖАҲО: боғдорӣ, токпарварӣ, инноватсионӣ, инкишоф, захираҳо, омилҳо, 
бозор, себ, нок, олу, лимӯ. 

 

РОЛЬ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ  
 

В данной статье авторы отражают результаты своих исследований о роли садоводства и 
виноградарства в развитии отрасли в условиях рыночной экономики. Доказывают, что 
дальнейшее развитие отрасли связано с факторами интенсификации, наличия достаточных 
инновационных ресурсов. 

Развитие аграрной отрасли зависит от садоводства и виноградарства, пока еще не 
включенных множества ресурсов, в том числе земельных в экономический оборот. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: садоводство, виноградарство, инновация, развитие, ресурсы, 
факторы, рынок, яблоко, айва, слива, лимон. 

 

THE ROLE OF HORTICULTURE AND VITICULTURE IN ENSURING  

FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC 
 

In this article, the authors reflect the results of their research on the role of horticulture and 

viticulture in the development of the industry in a market economy. It is proved that the further 

development of the industry is associated with the factors of intensification, the availability of sufficient 
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innovative resources. The development of the agricultural sector depends on horticulture and viticulture, 

which has not yet included many resources, including land in the economic turnover.  

KEY WORDS: horticulture, viticulture, innovation, development, resources, factors, market, 

apple, quince, plum, lemon. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В РАСЧЕТАХ 

ФУНДАМЕНТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 
 

Наджибуллох Рузи, Миршариф Маджиди 

Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ  
 

Моделирование и расчет усилий в элементах плиты проводился в программном 

комплексе Лира, версия 9.2, в двухмерной постановке. 

Упругое основание в расчете воспринималось в соответствии с моделью основания 

Винклера, механические свойства которой характеризуются коэффициентом жесткости 

(постели) C1 [1]. В расчетном положении схема плиты представляла собой конечно-

элементную модель, разбитую на плоские прямоугольные и треугольные элементы 

(пластины), рисунки 2-3. Величины приложенных нагрузок на плиту передаваемых через 

стены здания представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Определение распределенных по площади нагрузок передаваемых  

через стены здания на фундаментную плиту 
 

№№ 

стены 

Суммарная 

нагрузка, кН 

Длина 

стены, м 

Ширина 

стены, м 

Площадь 

стены, м2 

Распределенная 

нагрузка, кН/м2 

1 2 3 4 5 6 

1. 498,16 2 0,16 0,32 1556,75 

2. 2400,38 14,26 - 2,28 1052,80 

3. 599,27 3,44 - 0,55 1089,58 

1 2 3 4 5 6 

4. 291,93 1 - 0,16 1824.56 

5. 291,93 1 - 0,16 1824.56 

6. 536,24 2,84 - 0,45 1191,64 

7. 202,00 0,92 - 0,15 1346,67 

8. 202,00 0,92 - 0,15 1346,67 

9. 2292,88 6,48 - 1,04 2204,70 

10. 851,13 0,98 - 0,16 5319,56 

11. 405,70 0,92 - 0,15 2704,67 

12. 397,83 0,92 - 0,15 2652,2 

13. 3929,09 19,66 - 3,15 1247,33 

14. 497,46 3 - 0,48 1036,37 

15. 497,46 3 - 0,48 1036,37 

16. 3138,36 10,68 - 1,71 1835,30 

17. 910,18 4,34 - 0,69 1319,10 

18. 1673,22 4 - 0,64 2614,41 

19. 1688,26 2,58 - 0,41 4117,71 

20. 444,32 1,6 - 0,26 1708,92 

21. 3086,65 6 - 0,96 3215.26 

22. 2459,06 6,42 - 1,03 2387,44 

23. 2156,19 4,6 - 0,74 2913,77 

24. 377,96 0,92 - 0,15 2519,73 
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25. 3404,90 11,1 - 1,78 1912,87 

26. 92,88 0,42 - 0,07 1326,86 

27. 1145,59 3,16 - 0,51 2246,25 

28. 1501,33 5,68 - 0,91 1649,81 

29. 2125,18 10,52 - 1,68 1264,99 
 

 
 

Рис.1. Схема фундаментной плиты, расстановка стен. 
 

В таблице 2 приведены параметры жесткости плоских конечных элементов 

(пластин) принятые в расчете.  

Таблица 2 
Параметры жесткости плоских конечных элементов 

 

Модуль упругости бетона, Еb (тс/м2) 2,7х106  

Коэффициент Пуассона, n 0,2 

Толщина пластин, Н (см) 60 

Удельный вес бетона, Ro (тс/м3) 2,5 

Коэффициент жесткости упругого основания на сжатие, С1 (тс/м3) 200 
 

- максимальный момент (Ммах) по оси Х – 27,2 тм/м; 

- максимальный момент (Ммах) по оси Y – 27,0 тм/м. 
 

Анализ поведения базальтопластиковой арматуры в конструкции  

фундаментной плиты 

Армирование плиты по полученным расчетным путем значений усилий 

проводилось в соответствии с СНиП 2.03.01-84* [2] с применением двух видов 

арматуры: металлические стержни периодического профиля класса А-III с расчетным 

сопротивлением растяжению (Rs) – 3750 кгс/см2 и модулем упругости (Еs) равным 

200000 МПа; значение расчетного сопротивления растяжению АБП было определено по 

результатам испытаний на разрыв трех образцов диаметром 6 мм (расчетный диаметр 4 

мм, Аs=0,126 см2), проведенных в НИИЖБе в 2007 г. [3]. В результате испытаний среднее 

значение разрушающего усилия составило 1668,5 кгс. Рабочая диаграмма растяжения 

арматуры была практически прямолинейной вплоть до разрыва. Ввиду этого, 

напряжение разрушения 1668,5/0,126=13242 кг/см2 может быть принято в качестве 

нормативного сопротивления растяжению Rs. n, приняв коэффициент надежности; 

базальтопластиковые стержни периодического профиля с расчетным сопротивлением 

растяжению (Rsс) – 8270 кгс/см2 и модулем упругости (Еsс) равным 60000 МПа. 

Такой коэффициент надежности обусловлен хрупким характером разрушения 

композитной арматуры [4]. Тогда значение расчетного сопротивления растяжению 

равно: 
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2/8270
6,1

13242
смкгс

R
R

s

sn
sc 


. 

В результате проведенного расчета по второму предельному состоянию для 

армирования плиты была принята арматура класса А-III диаметром 25 мм с шагом 200 

мм. При таком армировании ширина раскрытия трещин составила 0,23 мм, что согласно 

таблице 2 СНиП 2.03.01-84* удовлетворяет условию ат ≤ 0,4 мм. 

Приняв диаметр и шаг базальтопластиковой арматуры аналогично металлической 

и проведя расчет по второму предельному состоянию, значение ширины раскрытия 

трещин составило 1,13 мм, что значительно превысило условие, указанное выше. 
 

  
 

Рис. 2. Расчетная схема плиты. 
 

Рис. 3. Конечно-элементная модель 

фундаментной литы. 
 

В результате для АБП был проведен новый расчет по второму предельному 

состоянию, но уже с понижающим коэффициентом для расчетного сопротивления 

растяжению (Rsс), γк=0,4, что обеспечило запас арматуры по прочности и уменьшило 

значение ширины раскрытия трещин.  

Соответственно значение ширины раскрытия трещин составило 0,74 мм, что не 

удовлетворяет требованиям СНиП 2.03.01-84*, но не является критичным для элементов 

армированных композитной арматурой.  

Расчет плиты по деформациям показал, что при идентичном армировании 

конструкции двумя видами разномодульных материалов с отличительными друг от 

друга физико-механическими свойствами, величины деформации плиты при 

армировании АБП выше, чем при армировании металлической арматурой, 0,9 см и 0,3 

см соответственно. 

Учитывая, что вес 1 п.м. АБП приблизительно в четыре раза меньше веса 

аналогичной по диаметру металлической арматуры, в бетонных элементах, 

армированных в нижней и верхней гранях при укладке бетона и уплотнении бетонной 

смеси вибраторами возможно поднятие арматуры и нарушение ею проектного 

положения.  

Для избежание поднятия композитной арматуры при укладке бетона будет 

являться целесообразным армирование таких элементов комбинированным способом, 

где рабочая арматура в верхней и нижней частях армируемого элемента – композит, а 

связи объединяющие и удерживающие верхнюю арматуру с нижней в проектном 

положении – металл [3]. Пример армирования плиты комбинированным способом 

представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Продольный разрез армирования фундаментной плиты комбинированным способом. 
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НИШОНДОДҲОИ ИҚТИСОДИИ ИСТИФОДАБАРИИ АРМАТУРАИ  

ҒАЙРИМЕТАЛЛӢ ДАР ҲИСОБКУНИИ ТАҲКУРСИИ ОҲАНУ БЕТОНӢ 
 

Дар мақола нишондоди иқтисодии таҳлили модели математикӣ ва ҳисобкунии 

конструксияи оҳанубетонии монолитӣ, плитаи бино, ки ғафсиаш 600 мм буда, аз бетони вазнин 

тибқи ГОСТ 26633-91 ва синфи бетон аз руи сахтӣ дар ҳолати пачақшавии В20 инъикос ёфтааст. 

Инчунин таъкид мешавад, ки вазни асосии ба плитаи монолитӣ фишороваранда асосан ба 

туфайли деворҳои овезони дохилӣ ва берунӣ нақл мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: нишондоди иқтисодӣ, масолеҳи худӣ, моменти максималӣ, 

моделкунонӣ, бузурги, росткунча ва чоркунҷа, боргузорӣ. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В РАСЧЕТАХ ФУНДАМЕНТНОЙ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 
 

В статье представлены экономической показатели исследования математического 

моделирования и дальнейшего расчета была принята конструкция монолитной железобетонной 

плиты здания толщиной 600 мм, из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса по прочности на 

сжатие В20. Нагрузки на плиту передаются через несущие внутренние и наружные стены.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономические показатели, местное сырё, максимальный момент, 

моделирование, величины, плоские прямоугольные, нагрузка.  
 

ECONOMIC INDICATORS USE OF NON-METALLIC COMPOSITE REINFORCEMENT 

IN THE CALCULATION BASE REINFORCED CONCRETE SLAB 
 

The article presents the economic indicators of the study of mathematical modeling and further 

calculation was adopted the construction of monolithic reinforced concrete slabs of buildings with a 

thickness of 600 mm, made of heavy concrete according to GOST 26633-91 class compressive strength 

B20. The plate loads are transmitted through the bearing inner and outer walls.  

KEYWORDS: economic indicators, local raw materials, maximum moment, modeling, values, 

flat rectangular, load.  
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нашрияи Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 
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саҳ.) набояд аз 10 саҳифаи чопӣ зиёд бошад. 

Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times 

New Roman Тj 14, андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 

3 см ва поёни саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ 

карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва 
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телефон, e-mail ва имзои муаллиф ҷой дода мешавад. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Курган-

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, 
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При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 см), все страницы 

статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 
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текст.  
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К статье прилагается резюме на русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной 

литературы. В конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и 

английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой 

степени, ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 
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