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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                     ФИЛОЛОГИЯ 

 

ШЕЪР ВА ВАҶҲИ ДОНОӢ ДАР ОН 
 

Тағаймуродов Р.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Агар ба тахмин изҳор намоем, ки баробари миқдори афроди башар дар тамоми рубъи 

маскун барои шеър таъриф вуҷуд дорад, сухани газофа нест, зеро ҳар фард ба пурсиши ин ки 

шеър чист? – посухе мувофиқи завқу салиқа ва донишу маърифати хеш ба он хоҳад дод. Албатта, 

таърифи ҳар фард дар баробари ҳамгуниву мувофиқ омадан бо нуқтаи назари суханшиносони 

пешгузаштаву муосир баъзе дигаргуниҳо низ дорад, ки ин тафовут аксар қобили мулоҳиза буда, 

ойинадори завқу маърифат ва доираи ҷаҳонбинии онҳо дар ин масъала аст ва хатти бутлон 

кашидан ба кулли мулоҳизоти эшон мунсифона нест.  

Зимнан бояд арз дошт, ки вақте ба орои қудамо роҷеъ ба таърифи шеър таваҷҷуҳ мекунем, 

дармеёбем, ки андешаи аксари онҳо иборат аз ин аст, ки шеър расондани паём ва иблоғи маъниву 

маърифат бо забони ҷаззобу дилнишин ва шӯрангез аст. Ҳарчанд дар маркази таърифи ба шеър 

пешниҳод кардаи бархе аз қудамо хаёлангезии сухани шеърӣ мавқеи меҳварӣ дошта бошад, 

баръакс, бархеи дигар баробарӣ ва мавҷудияти вазну қофияро унсури аслӣ ва ҷавҳари зотии он 

медонанд, ҷамъе марҷаъ ва маншаи шеърро мавҳибати Илоҳӣ донанд, баъзеҳо қодир шудан ба 

халлоқияти онро натиҷаи омӯзишу таҷриба ва кӯшишу талош дар ин ҷода мепиндоранд, бархе 

агар ба чӣ гуфтан таваҷҷуҳ дошта бошанд, баъзе дигарҳо ба чӣ гуна гуфтан эътибор додаанд ва 

амсоли инҳо. Ҳамин тариқ, агар ба нуқтаи назари суханшиносону назарияпардозоне, ки роҷеъ ба 

шеър ва чигунагии он изҳори андеша кардаанд, диққат дода шавад, сарфи назар аз гуногуну 

мухталиф будани арзишдоварии онҳо, орои ҳар кадом дар тӯли замонҳо қимату эътибори худро 

ба куллӣ аз даст надодаанд. 

Бо назардошти ба эътибор гирифтани андеша ва орои донишмандону адабпажӯҳони 

гузаштаву муосир доир ба шеър метавон ба чунин натиҷа расид, ки шеър ҳунар ва санъатест, ки 

маншаи фавқуттабиӣ дошта, авотиф, ҳиссиёт, ҳаяҷон, тахайюл, тафаккур, дониш, ҷаҳонбинӣ, 

тасаввурот, нафрат, илтифот ва дигар вокунишҳои олами анфусиву зеҳнии офаринандаи хешро 

тавассути калимоти махсус ва оҳанги гӯшнавозу таъсиргузор таҷассум мекунад. Ҳамзамон дар 

ин замина бояд ёдовар шуд, ки муассиру хушоянд ва дархурди аҳли завқ таҷаллӣ додани маънӣ, 

сувари хаёл, оро, афкор, ғоя ва дигар дарёфтҳое, ки шоир аз табиат, воқеот, ҷомеа ва дигар 

падидаҳои иҷтимоӣ дар зеҳни хеш фароҳам овардааст, ба завқ ва ҳунари офаринандагии ӯ 

иртибот мегирад.  

Мусаллам аст, ки аз миёни офаридаҳои адабӣ, чи назму чи наср, ки онро маъмулан 

халлоқияти ҳунарӣ ҳам меноманд, танҳо ҳамон офаридае мушарраф ба номи пурифтихори 

адабиёт мегардад, ки дорои зебоӣ, тозагӣ (ҳам аз назари сурат ва ҳам аз лиҳози маънӣ), ибдоот, 

отифат, асолат ва чандин омилҳои дигар бошад. Риоят шудани таносуб миёни қолабу авзон бо 

мазмун, интихоби калимоти наву дастнохӯрда, корбурди орояҳои лафзиву маънавии муносиб 

барои бозтоби сувари хаёл, ҳунармандонаву мутобиқи меъёрҳои балоғат ва муқтазои кайфияти 

ҳоли мухотабон, ба вижа аҳли завқ, таълиф шудани осори адабӣ, бахусус шеър, обрӯву нуфузи 

офаринандаро хоҳад афзуд. Ба иборати дигар, агар дар сухани бадеии ҳар гӯянда муқаррароти 

зикргардида ғолиб набошад ва ҳар адиб маҳорату истеъдоди оростани чеҳраи илоҳаи тафаккуру 

андешаашро ба абзори мутазаккира надошта бошад, бидуни шакку тардид, офаридаи ӯро дар 

қаламрав ва ҳарими поки адабиёт роҳ нест, зеро зебоӣ, ки онро рӯҳи зиндагӣ ба қалам додаанд, 

бе риояти гуфтаҳои боло таҷаллии воқеӣ пайдо намекунад ва мантиқан зиндагӣ кардан бе зебоӣ 

чандон арзише надорад. 

Ёдоварии ин нукта ҳам бамаврид аст, ки дар раванди офариниш ҳар як адиб, илова бар 

доштани табъи фитрӣ ва истеъдоду қобилияти эҷодӣ, бояд бо абзорҳое аз қабили завқи баланд, 

дониши фарогир, таҷрибаи эҷодӣ, услуби хос, забони шево ва монанди инҳо мусаллаҳ бошад ва 

ба хотири дар масири маънӣ ироаву бозтоб намудани орову андеша интихоби калима ё худ 

сухани мувофиқу дастнохӯрда амали саҳлу сода нест. Ҷиҳати дастрасӣ ёфтан ба шеваи махсусу 

инфиродии нигориш, ибдоъ ва ибтикорот дар маъниву тасвироти гуногунранг, ба вижа дар шеър, 

аз эҷодкор жарффикриву рӯшанандешӣ, завқи волову ҳунари сайқалёфта ва қобилияту 

истеъдоди вижаи хостагириро тақозо мекунад, ки ин амал на барои ҳама дастрас аст. Хостагирӣ 

ва интихоби калому калима, тарзи тасвири инфиродӣ, чӣ гуфтану чӣ гуна гуфтан аввалин шарт 
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ва нишонаи худшиносии адиб маҳсуб мешавад. Вақте ки адиб ба камоли худшиносии эҷодӣ 

расид ва равиши хосси эҷодӣ пайдо кард, бинишаш бо биниши дигарон ва гуфтораш бо гӯиши 

дигарон мутафовит шуда, мунтаҳо имкон пайдо мекунад, ки сурати хаёлашро бар маснаду пояи 

мояҳои ҳунарӣ нишонда тавонад ва баръакс, агар эҷодкор завқу табъ, иқтидору тавонмандӣ ва 

дигар мухтассоти фикриву ҳунарии худро нашиносад, бешубҳа, ба шинохтани ҳунари дигарону 

ҳунармояи эшон даст намеёбад ва дар оянда низ ношинохта боқӣ хоҳад монд.  

Бешубҳа, ҳар офаридаи адабие, ки бар мабнои мояҳои ҳунарӣ офарида шуда бошад, 

бадеҳист, ки ба зиндагии мардум роҳ меёбад ва дар ҳар замону дар ҳар маконе ва барои ҳар фарде 

арзишу эътибори хондану шуниданро пайдо карда, сазовор ба номи пурифтихори адабиёт 

мешавад.  

Ҳадаф аз ба баррасӣ гирифтани назария ва чигунагии шеър ба таври иҷмол дар муқаддимаи 

манзургардида он аст, ки мавзӯи меҳварии ин навишта ба шеър ва шоире рабт дорад, ки 

чигунагии шеъру рисолати шоирро ба хубӣ медонад ва чунонки аз ашъори ӯ маълум мегардад, 

ин шоир масири пурфарозу фуруди офаринандагиро ба таври хастанопазир, ором, огоҳона ва бо 

тавонмандии чашмгиру арҷнок паймуда, мунтаҳо дар ин ҷода ба мақоме расидааст, ки шеъраш 

имрӯз маонӣ ва паёми саршор аз узубату лаззоти ҳунариро ба хонанда армуғон овардаву 

мухотабон ва хонандагони соҳибзавқи ашъораш аз ҳаловати сухани гулӯсӯзаш ба таври шоиста 

баҳраманд гаштаанд. Агар возеҳтар бигӯем, шоири мавриди назари мо эҷодкори пуровоза ва 

муосири тоҷик - Озар (Миралӣ Салимов) аст. Озар барои аҳли адабу фарҳанги тоҷик аслан ниёз 

ба муаррифӣ надорад, зеро ӯ дар дарозои қариб се даҳсола аст, ки дар паҳнаи пурбори адабиёту 

фарҳанги тоҷик ба ҳайси як шоири нодирагуфтору қодирсухан аз худ осори мондагоре дар 

заминаи шеър мунташир сохтааст. 

То имрӯз хонандагони тоҷик ба ашъори Озар тавассути рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ, 

маҷмӯаҳои дастаҷамъӣ, хусусан дафтарҳои ашъори ӯ аз қабили «Намози бедорӣ», «Як саҷда 

гул», «Сарви дуо», «Ирфони ҳино», «Гуфтугӯи нахлу моҳ» ва «Хурмои эътиқод» ошноӣ доранд. 

Зимнан бояд ёдовар шуд, ки нигорандаи ин сатрҳо ба мазмуну муҳтаво, анвои шеърӣ ва қолабу 

сохтори кулли ашъору маҷмӯаҳои шеъри шоири мазкур шинос аст ва он чи дар ин навишта 

мухтасаран баррасӣ хоҳад шуд, бардоштҳоест, ки онҳоро метавон нуқтаи назар ва самараи 

омӯзишу пажӯҳиши муаллиф аз ашъори ин шоир ба таври инфиродӣ қаламдод кард. 

Ба назари инҷониб, Озар бо он ки аз кайфияти шеър комилан огоҳ, сермутолиа ва дар улуми 

адабӣ ҳам табаҳҳур дорад, шоири фарҳехта низ мебошад. Дар эҷодиёти ӯ, сарфи назар аз он ки 

шеърҳои неруманд ва муҳимме дар ашколи ба истилоҳ модерн, ба вижа озоду сапед, мавҷуд аст 

ва хондаву шунида шудааст, дар қолабҳои анъанавиву суннатӣ маҳорати қобили мулоҳизае 

дорад. Ҳама маҷмӯаҳои ашъори ӯ, чун паранди парниёнӣ, саршор аз шеърҳои зебову мусаффост, 

ки натиҷа ва самараи солҳои зиёди асириву гирифториҳо ба духтари шеър ва иқдом дар масири 

борику ҳамакасногузари сухансанҷӣ суруда шуда, аз шириниву латофати хос ва шигардҳои 

навине бархурдор аст. Ба таври умумӣ, роҷеъ ба мухтассоти ашъори Озар метавон ба чунин 

натиҷа расид ва ҳатто мутолиаи ашъори вай низ бар ин гуфта гувоҳ хоҳад буд, ки нахуст, марҷаи 

илҳоми мавсуф, ки саршор аз садоқату самимият ва ишқу муҳаббат асту ҳамвора рӯи шонаи ӯ 

бедареғ меборад ва ба ӯ илҳоми шеър мекунад, бе обёрии илоҳаи шеър, ки онро фуюзоти 

мавҳибати Илоҳӣ ҳам меноманд, нест (ҳарчанд исботи илмии ин масъала асосҳои моддиву 

бурҳониро намепазирад) ва баъдан, омӯзишу мутолиаи фаровон аз адабиёти гузаштаву муосири 

ватаниву хориҷӣ дар ин замина омили дигари бакамолрасии эҷодиёти ӯст. Маҳз ҳамин омилҳо 

боис шуда, ки забону шеваи ифодаи ӯ дар баёни маониву мақосид, ба истиснои баъзе ҳолатҳои 

шоирона, ки ғалабаи балоғат бар мантиқи солҳо дар сухан ҳокимро дастхӯши таназзул кардааст, 

дилчаспу ширин, пухта ва тибқи меъёр роҳандозӣ шудааст. Ба далелҳои зиёд Озарро метавон ба 

шумули шоирони тавонманде, на танҳо дар адабиёти тоҷик, балки дар қаламрави забону адаби 

форсӣ ва берун аз он низ мавқеъ дод. Баёни маонии наву тоза, истифода аз орояҳои лафзиву 

маънавӣ, тасвирҳои ҷолибу дастнохӯрда, андешаҳои амиқи иҷтимоиву таърихӣ, корбурд аз 

захираҳои вожагони номалмус, эҳсосоту таҳайюҷ ва авотифи жарфи инсонӣ, огоҳӣ ва истифода 

аз донишҳои пешину навин дар шеър ва амсоли инҳо эҷодиёти ӯро мақоми арҷноке бахшидаанд. 

Ҳарчанд роҷеъ ба ибтикороту ибдоот ва сифатҳои ҳунарии Озар, ки дар ин навишта 

мавриди арзёбӣ қарор гирифт, намунае барои мисол ҷиҳати исботи муддао пешниҳод нагардид, 

хонандаи хушзавқ гумон накунад, ки ҳама гуфтаҳо умумӣ, истеҳсонӣ ва бидуни мадраку 

исботанд. Мақсад аз пешниҳод нашудани шавоҳиди маъноӣ амдан сурат гирифта, ду ваҷҳ дорад, 

яке он ки асоснок ва ё номуътамад будани мулоҳизоти фавқ боиси вокунишҳои баъзе аз 
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хонандагон хоҳад гашт ва онҳо ҷиҳати тасдиқ ва ё инкори нуқтаи назари мо ҳатман ба дарёфту 

мутолиаи маҷмӯаҳои шоир пардохта, дар  кӯчабоғи баҳорпӯши ашъори вай сайре анҷом хоҳанд 

дод, сабаби дигар, нахуст, канорагириву худдорӣ аз бисёргӯӣ, сониян, мавзӯи  меҳварии ин 

мухтасар, ки танҳо ба як ҷузъи шеъри ин шоир, яъне таҷассуми дониш дар шеър, он ҳам дар як 

шеър, нигаронида шудааст, маҷоли арзёбии ҳама ҷузъиёти ашъори вайро барои мо маҳдуд 

мекунад. 

Чун ҳадафи марказии ин мақола баррасии масъалаи ваҷҳи дониш дар шеър аст, зарур 

медонем, ки роҷеъ ба нуқтаи назари пешиниён дар ин мавзӯъ ба таври иҷмол таваққуф шавад. 

Суханшиносони гузаштаи форс-тоҷик баъди омӯзиши дақиқ, мушоҳидаҳои вижа, муқоиса ва 

таҷрибаҳои инфиродӣ мухтассоти ашъори пешгузаштагону муосирони хешро аз назари шаклу 

мазмун мавриди пажӯҳиш қарор дода, ваҷҳи доноиро дар шеър ба панҷ даста таснифу 

табақабандӣ ва доштани табъи мавзунро ҷавҳари асливу марҷаи офариниши ҳама навъҳои 

каломи манзум ҳукм кардаанд. Чунонки Амир Хусрави Деҳлавӣ дар муқаддимаи девони савуми 

худ – «Ғуррат-ул-камол» мегӯяд: «Аввал, боре бибояд донист, ки ҳар киро табъи мавзун нест, 

ӯро дар мизони доноии шеър ҳеҷ вазне натавон ниҳод ва моро бо ӯ сухан нест. Агар бигӯяд, 

нашнавам ва агар бишнавам, нагӯям. Аммо сухан бо касе аст, ки ӯро дар сиҳҳат ва риккати шеър 

тамйизе ва мизоне ҳаст ва он тоифа панҷ табақаанд ва ҳар табақаеро донише аст. Пас, доноӣ дар 

шеър панҷ ваҷҳ аст: фозилона ва ҳакимона ва некутабъона ва ошиқона ва шоирона» [1, в. 19а]. 

Ногуфта намонад, ки шоир ва назарияпардози форсизабони муқими Ҳиндустон – Сайфҷоми 

Ҳиравӣ (нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV) дар китоби «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-   

авзон»-и хеш [2] тарзи «хусравона»-и шеърро бар ин панҷ ваҷҳ афзудааст.  

Бо назардошти он ки мо вижагиҳои ҳар як аз ин тарзро дар рисолаи ҷудогонае ба таври 

муфассал баррасӣ ва нашр кардаем [5], тавзеҳи дигарбораи онҳоро дар ин ҷойгоҳ муносиб 

намедонем ва танҳо ба тарзи шоиронаи шеър, ки сурату муҳтавои ашъори шоири мавриди назари 

мо ҷилое чашмгире аз ин тарз дорад, мухтасаран таваққуф хоҳем кард. 

Зимнан бояд ёдовар шавем, ки ҳар як аз бузургони он чор тарзи сухан танҳо дар тарзи худ 

устоданд ва дар ҳар замоне ҳар кадом ҳазорон пайраву муқаллид доштаанд. Устодони ин тарзҳо 

маъмулан якфанаанд ва танҳо дар як сабку шева ва ҳатто дар як навъи адабӣ ба камол расидаанд, 

вале тарзи панҷум ё худ «шоирона» тарзест, ки ба мартабаи устодии он расидан кори саҳлу сода 

нест. Устоди тарзи «шоирона» чунон бояд бошад, ки ҳама тарзҳои дигарро устодона донад ва 

агар яке аз инҳоро надонад, ба қавли Хусрави Деҳлавӣ, «доно ӯро доно надонад». Чунонки: 

«Аммо дониши панҷум шоирона аст. Ва он чунон бошад, ки дар ҷумлаи тирозҳои дониш ба 

ниҳояти он торафт бирасад. Ва фозилонаву ҳакимона ва некутабъонаву ошиқона ҳама чунон 

донад, ки ҳаққи он аст. Ин дониши шоирона аст, аз чандин шарти дониш, агар яке надонад, доно 

ӯро доно надонад  

Бошӣ чу ба илм саҳлбунёд, 

Шоир бошӣ, вале на устод»                                                  [1, в. 23а].  

Мутаносибан агар андешаҳои фавқро роми чашми зеҳн карда бошем ва бо чашми сар ба 

тамошои сурату муҳтавои ин шеъри Озар, ки «Шарқ нозуксуханист» тасмия шудааст, 

бипардозем, ҷилваи зайлро хоҳем дид: 

Шарқ мавзун будан, 

Шарқ нозуксуханист! 
 

Ман агар 

Пеши марде бинишинам, ки рубобе дорад, 

Дӯст дорам, ки диҳам гӯш ба оҳангашу лаззат бубарам, 

На бад-он фикр кунам, 

Ки чӣ оҳанг ниҳон аст таҳи ҳар тораш. 
 

Яъне, шеър агар мавзун нест 

Ва наво 

Начакад аз пайи ҳар ҳарф ба гӯш, 

Натавонам, ки ба зеҳнаш супарам, 

Ресмоне, ки ба ҳам ҷуфт кунад дурри сухан, оҳанг аст! 
 

Рӯи Қуръон дидам, 

Ки басе оятҳо 
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Чӣ қадар мавзунанд 

Ва муқаффову латиф. 

Ба дили худ гуфтам: 

На ҳамин Қуръонаш, 

Ҳамаи кори Худованд низоме дорад! 

 

Ва дурӯғ аст, ки вазн 

Ҳаст воме, ки гирифтем зи ашъори араб. 

Борбад ҳам оё 

Ба гаҳи суҳбати шоҳ 

Чомааш буд магар номавзун? 

 

Шуарои Юнон 

Вазн аз мо бигирифтанд ба вом, 

Номи он вазн бувад «персикус» 

Мо агар ҳеҷ надонем аз он вазн, афсӯс! 

 

Эй мусулмон, дили ту 

Аз баёдории аҷдод агар бад нашавад, 

Фаҳлавиёт ҳама мавзун буд 

Ва рубоӣ 

Ҳаст он гуна далел, 

Ки агар саъй кунӣ, рад нашавад. 

 

Шарқ бархостгаҳи шеър бувад, 

Ин ки мавзун нашуморанд варо, баддаҳанист. 

Шарқ мавзун будан, 

Шарқ нозуксуханист!                                                                      [3, с. 16-18]. 

Агар ба марҷаи халлоқияти анвои шеър ба таври ихтисор дахл намоем, возеҳ мегардад, ки 

дар шеъри ҳамосӣ мазмуну муҳтаво берун аз зеҳни шоир, аз пеш арзи ҳастӣ дорад ва он маънии 

қаблан мавҷудро адиб ба тарз ва шеваи хоси худ мавриди бозтоб қарор медиҳад. Дар шеъри 

пандомӯзу таълимӣ бошад, як қисмати маънӣ хориҷ аз зеҳни шоир аз пеш мавҷуд аст ва қисмате 

аз он дар зеҳни шоир тавлид мешавад, вале ашъори лирикӣ, ки бар мабнои эҳсосоту авотиф ва 

таҳайюҷи инфиродии адиб офарида мешавад, маънӣ дар зеҳни шоир билқувва мавҷуд буда, 

тадриҷан ҳангоми тавлиду таълиф ба феълият мерасад. Ҳамин тариқ, аз шеъри фавқ муайян 

мегардад, ки вай дорои вижагиҳои ҳам ҳамоса асту ҳам пандомӯзу таълимӣ. 

Ёдоварии ин нукта ҳам бамаврид аст, ки бахши азиме аз шеърҳои имрӯзаи тоҷик дар 

пайравии ашъори адабиёти классикии форсии тоҷикӣ эҷод шуда, мамлу аз одатҳову таҷрибаҳои 

ошност ва гуфтугӯ бо ин қабил ашъор барои ағлаб хонандагон осон аст. Вале Озар, ки худ 

табиатан одатситез аст, дар шеъраш рамзу ишораҳои хилофи одат ва ноошно хеле зиёданд, аз ин 

лиҳоз, шеъри ӯ тафсирпазир буда, гуфтугӯ бо онҳо барои аксар хонандаи имрӯза ба осонӣ 

муяссар нест ва ёфтани посух ба пурсишҳои ашъораш ҳам ниёзманди тааммули зиёд ва ҳам 

диққату дониши фаровон аст. Он чи ки ангезаи пурсиш дар шеъри Озар мешавад, марбут ба ду 

омил аст, яке агар ҳамин хилофи одат будани аносири шеърии ӯ бошад, дигаре мутолиаи 

фаровону дониши густардаи ӯ дар улуму фунуни гуногун ва истифодаи баъзе ҷузъиёти онҳо дар 

шеър аст. Бо назардошти он ки дар матни шеъри Озар мутолиаи баланди ӯ соя андохтаасту 

забони баёнаш ғолибан маҷозу ишорот аст, мазмуну муҳтавои аксари онҳо ба назари хонандаи 

каммутолиа камранг ва ҳатто беранг менамояд ва маърифати комилу посух ба пурсишҳои 

ашъораш бархе мухотабонро муҳтоҷ ба мутолиаи манобеи берун аз матни шеър ва зеҳни худ 

месозад. Масалан он ҷо, ки мегӯяд: 

Шарқ мавзун будан, 

Шарқ нозуксуханист! 

Ин байт дар шеъри фавқуззикр ба ҳайси муқаддима омада, манзури шоир аз он ишоратест 

ба мардуми Шарқ, бахусус мардуми ориёӣ, мушаххасан миллати форс-тоҷик, ки ҳанӯз аз аҳди 

бостон бо доштани маданияти баланди моддиву маънавӣ, фарҳанги воло, кутубу расоили илмии 

зиёд, донишмандони оламшумул, ба вижа дар ҷодаи шеъру адаб пешӣ доштану нозуксухан 
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будани аксар афродаш, дар қиёс бо дигар қавму қабилаҳо, аз маҳбубияти хосе бархурдор буд. 

Мавзун будану дар кулли ҷабҳаҳо риоят кардани ҳадди эътидол барои миллати форс-тоҷик 

ҳикмати дерина аст ва арҷ гузоштан ба он дар гузашта амри ҳатмӣ маҳсуб мешуд. Бо назардошти 

ба эътибор гирифтану аз мадди назар дур накардани ҳамин ҳикмат Мирзо Бедил фармудаанд:  

Ҳар кӣ мавзун набошад, инсон нест,  

Фаҳми найранги маънӣ осон нест. 

Табъи мавзун на касбиву амалист, 

Аз атиёти файзи ламязалист                                                           [4, с. 369].  

Дар идома Озар меафзояд: 

Ман агар 

Пеши марде бинишинам, ки рубобе дорад, 

Дӯст дорам, ки диҳам гӯш ба оҳангашу лаззат бубарам, 

На бад-он фикр кунам, 

Ки чӣ оҳанг ниҳон аст таҳи ҳар тораш. 

Абёти зикргардида ниёз ба шарҳ дошта, хонандаро мувоҷеҳ ба донистани назарияи мусиқӣ 

мекунад, яъне шоир ба хонанда иҷмолан ишора мекунад, ки мусиқӣ аз зумраи халлоқиятҳои 

ҳунарие маҳсуб мешавад, ки ҷанбаи рамзиву намодини махсусе дорад. Нишону аломатҳое, ки 

дар мусиқӣ ба кор меравад, ба ҷуз аз таъсиргузорӣ, сурати махсусе надорад, то ин ки хонандаву 

шунаванда онро ба таври мустақим ва ба суҳулат дарк кунад. Андешаву рой дар ин ҳунар шакли 

рамзии маҳз дошта, дарку фаҳми он асосан на бо роҳи ақлӣ, балки бештар аз тариқи рӯҳӣ муяссар 

мегардад. Забони ифодаи мусиқӣ аз забони дигар ҳунарҳо тафовут дошта, таъсири нафсонии он 

низ аз дигар осори ҳунарӣ бештар аст. Забони оҳангу мусиқӣ, ки дар зоту ҷавҳари худ ба дунёи 

калимоту маъқулот пайванду иртиботе надорад, ба таҳлилу тафсир низ ниёзманд нест. Ин ҳунар 

воқеиёти хориҷиву беруниро ба забони хосси худ ба тасвир мегирад, ки дар натиҷа олами 

ботинии инсон дар он бозтоби бештар меёбад, яъне мусиқӣ, азбаски афкору эҳсосоти одамиро 

бидуни калимот таҷассум мекунад, нигариши рӯҳиву нафсонии он бештар ва биниши ақлонӣ дар 

он камтар аст. Барои ҳамин ҳам, оҳангу мусиқӣ василаи муҳимме барои шинохти зебоиҳои 

равонии инсон буда, забони он як забони ҳунарии ҷаҳонист, чунки ҳамаи инсонҳои рубъи маскун 

онро ҳамгун мефаҳманд ва мепазиранд.  

Ҳамин хусусиятро ба назар гирифта, метавон тахмин кард, ки марҷаъ ва маншаи мусиқӣ 

низ шояд ҳамон савту садоҳои инсонист, зеро ҳамон гуна, ки аз лаҳну оҳанги гуфтори гӯянда 

вазъу ҳолот ва дигар вокунишҳои ботиниву равонии ӯ эҳсос мешавад, оҳангу садоҳои мусиқӣ 

ҳам дорои ҳамин вижагиҳост.  

Озар ба ҷанбаҳои баррасишудаи мусиқӣ ишора карда, арз медорад, ки дӯст доштану 

кӯшиши ҳузур ёфтани ман пеши марди оҳангсозу навозандаи сози рубоб на ба хотири фаҳму 

дарки кайфияту моҳияти оҳанг, балки барои дарёфти лаззати рӯҳиву равонист. Ҳадафи шоир аз 

зикри мусиқиву оҳанг ва моҳияти эстетикии он дар абёти боло, гумон мекунем, ба ҷиҳати тақвият 

бахшидани таносуб миёни оҳангу мусиқӣ ва вазни арӯз сурат гирифтааст, зеро вазни шеър ҳам 

дорои оҳангу мусиқии вижае аст, ки тавассути он хусусияти таъсиргузорӣ ва дар зеҳнҳо нақш 

бастани маъниву муҳтаворо таъмин мекунад. Аз ин ҷиҳат метавон ба хубӣ пай бурд, ки робитаи 

байни шеъру мусиқӣ, пеш аз ҳама, дар ҳамон кашишу тақтеи равишманду бонизоми овозу садоҳо 

ва калимаву калом дар замону макони муносиб аст, ки боиси ошкор шудани эҳсосоту авотифи 

гӯяндаи шеър ва вокуниши рӯҳиву равонии ҳунарманд мегардад. 

Озар вуҷуди вазнро дар калом агар, аз як тараф, боиси оҳангнокиву равонии сухан донад, 

аз тарафи дигар, таъсиргузории онро ба рӯҳияи хонандаву шунаванда таъкид мекунад. Дар воқеъ, 

мавзунӣ, ки ба табъу сиришти инсон мувофиқу созгор аст, боиси дар зеҳн тезтару хубтар ҳифз 

шудани калом мегардад ва мардум ҳангоми мисол овардану пуртаъсир шудани суханашон аз ин 

навъи калом бештар истифода мебаранд. Бо назардошти ҳамин ҷиҳати шеър, Озар орои хешро 

ба тариқи зайл иброз медорад:  
 

Яъне, шеър агар мавзун нест 

Ва наво 

Начакад аз пайи ҳар ҳарф ба гӯш, 

Натавонам, ки ба зеҳнаш супарам, 

Ресмоне, ки ба ҳам ҷуфт кунад дурри сухан, оҳанг аст! 
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Гузашта аз ин, Озар дар идомаи шеър таъкид мекунад, ки сабаби аслии тезтар ҳифз шудану 

дар хотир мондани ояву сураҳои «Қуръон», ки зоҳиран онро аксарият наср мепиндоранд, маҳз 

ба мавҷудияти порчаҳои тараннумиву муназзам, мавзуну низомманд будан, ҷо доштани вазн, 

қофия, оҳанги хушоянд ва дигар унсурҳои шеъру мусиқӣ бастагӣ дорад.  

Чунончи: 

Рӯи Қуръон дидам, 

Ки басе оятҳо 

Чӣ қадар мавзунанд 

Ва муқаффову латиф. 

Ба дили худ гуфтам: 

На ҳамин Қуръонаш, 

Ҳамаи кори Худованд низоме дорад! 

Воқеан, агар ба андешаҳои ироагардидаи Озар дар ин қисмати шеър аз нуқтаи назари 

мантиқ ва таҷриба бингарем, ба натиҷае хоҳем расид, ки орои манзургардида дурусту саҳеҳ, 

донишмандона ва илман асосноканд.  

Дар бахши баъдии шеър шоир ба яке аз мавзӯъҳои комилан илмӣ ва солҳои тӯлонӣ мавриди 

баҳсу мунозираи донишмандони соҳа қарордоштаи назарияи адабиёт, мушаххасан масъалаи 

хостгоҳи арӯз, пардохта, мавзӯъро на танҳо матраҳу баррасӣ, балки барои ҳаллу фасли илмии он 

низ саъйи мукаммале маътуф доштааст, ки хеле ҷолиб ва қобили мулоҳиза аст. Аз ҷумла:  

Ва дурӯғ аст, ки вазн 

Ҳаст воме, ки гирифтем зи ашъори араб. 

Борбад ҳам оё 

Ба гаҳи суҳбати шоҳ 

Чомааш буд магар номавзун? 

Гумон мекунем, ки андешаҳои назарии Озар, ки дар пораи шеъри боло арзёбӣ гардид, ба 

иллати он ки баҳсу мунозираи донишмандон дар заминаи он мухталифу густарда аст, ба шарҳу 

тавзеҳ зарурат дорад, аз ин рӯ, дар ин ҷойгоҳ ба таври иҷмол баррасӣ шудани бархе аз онҳоро 

мувофиқи мақсад медонем.  

Аҳли адаб ба хубӣ огоҳанд, ки роҷеъ ба пайдоишу маншаи арӯз ва тақдири минбаъдаи он, 

ки асрҳо дар назми форс-тоҷик меъёри асосии шеър аст, аз дер боз байни олимони адабиётшинос 

баҳсу мунозираҳо идома дорад. Сарфи назар аз мабоҳиси зиёд дар ин масъала, мутаассифона, 

хостгоҳи вазни шеъри форсӣ-тоҷикӣ то кунун чандон равшан нест. Мувофиқи орои аксар 

муҳаққиқони хориҷию ватанӣ хостгоҳи он гӯё арӯзи араб аст. Агар ин баҳсро аз назари илмӣ 

мавриди арзёбӣ қарор диҳем, маълум мегардад, ки масъалаи робитаи авзони шеъри форсӣ-

тоҷикӣ ва арабӣ донишмандони ватаниву шарқшиносони хориҷиро ба се гурӯҳи дар ақида 

мухталиф ҷудо мекунад:  

- ба гурӯҳи якум онҳое шомиланд, ки авзони шеъри форсӣ-тоҷикиро тақлид аз авзони 

шеъри арабӣ медонанд; 

- гурӯҳи дуюм муътақиданд, ки маншаи вазни шеъри форсӣ-тоҷикӣ аз арӯзи арабӣ нест; 

- гурӯҳи сеюм ақида доранд, ки авзони шеъри араб иқтибос аз арӯзи форсӣ-тоҷикӣ аст. 

Озар доир ба ин қазия  дар шеъри хеш вокуниш нишон дода, ба ақидаи онҳое, ки вазни 

шеъри форсӣ-тоҷикиро баргирифта аз арӯзи араб медонанд, изҳори шубҳа мекунад ва мутмаин 

бар он аст, ки шеъри форсӣ-тоҷикӣ, ки аз шеъри арабӣ басе пешрафтатар ва васеътар буду ҳаст, 

вазни он наметавонад ба ҷуз маншаи ориёӣ ё худ форсӣ-тоҷикӣ дошта бошад ва барои мубарҳан 

сохтани иддаои хеш ҳунари оҳангсозиву овозхонии Борбадро, ки қабл аз Халил ибни Аҳмад 

мезист, ба таври пурсиш мисол меорад, ки он чи ӯ дар ҳузури шоҳ, яъне Хусрави Парвиз, 

менавохту месуруд, магар номавзун буд?  

Воқеан, агар дар таърихи адабиёт номи Борбад ва ҳампешагони ӯ ҳамчун шоир дарҷ 

нашуда бошанд, сабаб он аст, ки дар он замон шеъру мусиқӣ ва овозхонӣ ба таври дастаҷамъӣ 

амали як нафар буд ва ҳар кадом аз ин ҳунарҳо баъди ба даст овардани истиқлол аз ҳам ҷудо 

шуданд, барои ҳамин ҳам, метавон гуфт, ки дар гузашта оҳангсозону овозхонҳо шоир ҳам 

будаанд.  

Дар ҳақиқат, донишмандоне, ки ба арӯз ошноии бештаре доранд, бар хилофи онҳое, ки ба 

зоҳири авзон қазоват мекунанд, бар он ақидаанд, ки байни арӯзи арабӣ ва форсӣ фарқи зиёд 

мавҷуд аст ва авзони шеъри форсӣ аз авзони шеъри арабӣ маншаъ напазируфтааст. Баръакс, 

касоне, ки ба маншаи арабӣ доштани шеъри форсии тоҷикӣ гумон бурдаанд, арӯзро ба таври 
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амиқ мавриди муқоиса қарор надодаанд ва онҳое, ки бо арӯзи форсӣ ва арабӣ ба таври жарф 

ошноӣ доранд, ҳеҷ гоҳ қабул надоранд, ки хостгоҳи авзони шеъри форсӣ-тоҷикӣ авзони арабӣ 

аст. Аммо гурӯҳе аз муҳаққиқон, ки арӯзи арабро иқтибос аз вазни шеъри паҳлавӣ медонанд, 

суханашон дорои арзиш аст. 

Дар иртибот ба мавзӯи фавқуззикр, Озар дар давоми шеър меафзояд, ки на танҳо вазни 

шеъри араб, балки вазни шеъри Юнони қадим ҳам аз шеъри форсӣ-тоҷикӣ маншаъ гирифтааст. 

Сарчашмаи ин андешаи Озар аз он ҷост, ки дар воқеъ, Ҳиндустони қадим ва Эрони бостон дар 

гузаштаи дур тамаддун ва фарҳанги муштарак доштанд. Ин ақидаро асотири қадимаи ин ду 

миллат ба таври возеҳ собит месозад. Яъне, мувофиқ будани унсурҳои (мутамойиз будани 

кашишҳои садонок ва ҳамсадоҳо дар назар аст) забони санскрит бо забони Эрони бостон аз он 

шаҳодат медиҳад, ки вазни каммӣ ё худ арӯзӣ маҳз дар ҳамон давр падид омадаасту баъдан ба 

Юнони қадим таъсир гузоштааст ва юнониён ба шеърҳои худ, ки аз ду ҳиҷои дарозу ду ҳиҷои 

кӯтоҳ (- - v v) таркиб ёфтаанд, «парсикус» (форсӣ) ном мебаранд. Аз ин гуфта мантиқан ба чунин 

натиҷа расидан мумкин аст, ки Халил ибни Аҳмад ҳангоми таҳия ва баррасии қоидаҳои авзони 

арӯзи арабӣ аз қавоиди шеъри санскрит ва Эрони бостон истифода кардааст. Ҳамин матлабро ба 

назар гирифта, Озар ба хонандаи тоҷик муроҷиат мекунад, ки ҳамагон бояд ин дастоварди 

даврони гузаштаи миллатро донанду соҳиб шаванд ва аз онҳое, ки аз ин мероси маънавӣ сарфи 

назар карда, онро моли дигарон мепиндоранд, афсӯс мехӯрад. Чунончи: 

Шуарои Юнон 

Вазн аз мо бигирифтанд ба вом, 

Номи он вазн бувад «персикус» 

Мо агар ҳеҷ надонем аз он вазн, афсӯс! 
 

Дар идомаи шеър ба хонанда «эй мусулмон» гуфта хитоб кардани Озар аслан ба мардуми 

тоҷик нигаронида шудааст, зеро ин миллат, ки аз назари динӣ куллан мусулмонанд ва ба дини 

ислому ҳама муқаддасоти он, ҳатто ба кулли миллати араб, - ба хотири аз миллати паёмбар 

будани онҳо, -  эҳтироми вижае қоиланд, ба ҳама гуна андешаву афкори онҳо низ арҷ мегузоранд 

ва инкор кардану муқобили раъйи онҳо сухан гуфтанро аксар мардум хилофи суннату шариат 

меҳисобанд. Барои ҳамин ҳам, шоир таъкид мекунад, ки дар баробари эҳтиром гузоштан ба ҳар 

қавму миллат набояд аз ба ёд овардану эътироф кардан ва сарвату дороии хеш донистани 

дастовардҳои маънавии аҷдоди пеш аз исломии худ сарфи назар кунанд. Аз ҷумла, он ҷо, ки 

мегӯяд: «Фаҳлавиёт ҳама мавзун буд» ишора ба вазни шеъри омиёна ё худ фолклории мардуми 

форс-тоҷик аст, ки иборатанд аз жанрҳое мисли дубайтӣ, тарона, рубоӣ ва амсоли инҳо. Вазни 

фаҳлавиёт, ки қабл аз ба дунё омадани мубтакири арӯз, яъне Халил ибни Аҳмад мавзуну каммӣ 

буд, ба ҳеҷ ваҷҳ тақлиде аз вазни ашъори араб нест, бо вуҷуди он ки тамоми қавонину қавоид ва 

истилоҳоти шеъри форсӣ-тоҷикӣ баъдан аз ҷониби арӯзшиносони форс-тоҷик дар доираи 

қоидаҳои арӯзи араб навишта ва татбиқ шудаанд.  

Озар барои собит сохтани ин андеша дар идомаи шеър ба мавҷудияти вазни рубоӣ ишорат 

мекунад, ки далели пешниҳодкардааш мантиқан дуруст, аз назари илмӣ асоснок ва раднопазир 

ба назар мерасад, зеро бо назардошти ақоиди аксар назарияпардозони адабӣ қадимати рубоӣ ва 

вазни он ба Юнони қадим мерасад. Рукни мустафъилу (- - v v), ки қаблан ишора шуд ва онро дар 

Юнони бостон «парсикус» медонистанд, дар сурати мукаррар омадан (- - v v / - - vv /- -  v v / -) 

воқеан ҳам асоси вазни рубоиро ташкил медиҳад. Озар мегӯяд: 

Эй мусулмон, дили ту 

Аз баёдории аҷдод агар бад нашавад, 

Фаҳлавиёт ҳама мавзун буд 

Ва рубоӣ 

Ҳаст он гуна далел, 

Ки агар саъй кунӣ, рад нашавад. 

Афзун бар ин, роҷеъ ба рубоӣ метавон гуфт, ки он яке аз жанрҳои қадимтарину 

соҳибистиқлоли ҷинси ғиноии адабиёти форс-тоҷик аст, ки хостгоҳаш эҷодиёти даҳонии халқ 

мебошад. Рубоӣ аз адабиёти форс-тоҷик баромада, ба адабиёти дигар ақвом, аз ҷумла, нахуст ба 

адабиёти араб, пас ба адабиёти қавмҳои туркизабон ва дертар ба адабиёти халқҳои славян ворид 

шуда, мунтаҳо ба адабиёти ин халқҳо нақши муассире гузоштааст. 

Баъд аз баррасии андешаҳои назарӣ ва муҳокимаву таҳлили муфассали онҳо дар бахши 

охири шеър Озар ба натиҷае мерасад, ки Шарқ (ҳадаф аз ин ифода миллати мунавварфикри форс-



12 

 

тоҷик дар назар аст) яқинан мабдаъ ва бархостгоҳи шеър буда, ҳар кӣ ашъори ибтидоии ин 

миллатро берабт ва авзони онро тақлид аз дигарон, бахусус аз араб, меҳисобад «баддаҳан» аст. 

Аз ҷумла: 

Шарқ бархостгаҳи шеър бувад, 

Ин ки мавзун нашуморанд варо, баддаҳанист. 

Шарқ мавзун будан, 

Шарқ нозуксуханист! 

Дар фарҷоми ин навишта бояд ёдовар шуд, ки назарияпардозӣ дар шеър суннати дерина 

дошта, назири ин қабил шоиронро нахуст метавон аз Юнону Рими бостон, баъдан Шарқу Аврупо 

суроғ кард. Дар адабиёти муосири тоҷик шоире, ки имрӯз тавонистааст дар баробари сурудани 

ашъори баландмазмуну саршор аз маониву отифат ва дар анвои мухталифи адабӣ, ба мавзӯоти 

илмии бисёрбаҳс, бахусус баёни андешаҳои назарӣ ва ҳаллу фасли илмии онҳо, дасту панҷа нарм 

кунад, хушбахтона, Озар аст. 

 Чунонки қаблан ҳам ишора кардем, Озар бо он ки дорои табъи атоиву завқи баланд аст, 

дар фунуну улуми гуногун низ табаҳҳур дорад, аз ин рӯ, ашъораш комилан шоиронаву хонданӣ, 

забони баёнаш шевову лаззатбахш, тасвироташ аксаран дастнохӯрда, авзонаш мулҳуну хушоянд, 

муҳтавояш пандомӯзу сурурангез буда, мухтассоти осораш шоистаи омӯзишу пажӯҳиш ва 

таҳқиқу баррасии илмист. 
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ШЕЪР ВА ВАҶҲИ ДОНОӢ ДАР ОН 
 

Дар мақола роҷеъ ба яке аз масъалаҳои муҳимми адабиётшиносӣ, яъне таҷассуми донишу 

маърифат дар шеър, сухан рафтааст. Муаллиф кӯшиш кардааст, ки ин мавзӯъро дар мисоли эҷодиёти як 

тан аз шоирони муосири тоҷик ва хеле ҳам муваффақ, яъне Озар татбиқ созад. Аз муҳтавои мақола 

бармеояд, ки муаллиф ба хурдтарин ҷузъиёти эҷодиёти шоир огоҳ аст. Ба назар чунин мерасад, ки ҳадафи 

аслии мақола офтобӣ кардану ба назари хонандагон ҷилва додани ҳунар ва дарунмояи ашъори Озар ба 

таври иҷмол аст. Шавоҳиди маъноӣ ва намунаҳои пешниҳодшуда аз эҷодиёти ин адиб гувоҳӣ медиҳанд, 

ки муҳаққиқ аз уҳдаи вазифаи дар наздаш гузошташуда ба хубӣ баромадааст. Андешаҳои илмӣ-назарии 

муаллиф бо далелҳои мушаххаси амалӣ татбиқ шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: шеър, ҳунар, адабиёт, маърифат, маънӣ, мухайял, вазн, қофия, сувари хаёл, 

ҳиссиёт. 

СТИХОТВОРЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ ПОЗНАНИЯ В НЁМ 
 

В статье рассматривается один из важных вопросов литературоведения, т.е. отражение науки и 

познания в стихотворении. Автор представляет эту тему на примере одного из современных таджикских 

поэтов, успешных в этом вопросе Озара. Содержание статьи свидетельствует о том, что автор осведомлен 

в тонкостях поэзии Озара. Кажется, что целю статьи является ретроспективный анализ мастерства и 

сущности поэзии Озара. Содержательный анализ и представленные примеры, свидетельствует, что 

исследователь справился с поставленными перед собой задачами. Научно-теоретические доводы автора 

доказаны практическими примерами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стихотворение, мастерство, литература, познание, сущность, воображение, 

метрика, рефрен, рифма, воплощение, эмоции. 
 

THE POEM AND REFLECTION OF KNOWLEDGE IN IT 
 

The article deals with one of the important issues of literary criticism, i.e. the reflection of science and 

knowledge in the poem. The author presents this topic on the example of one of the modern Tajik poets, successful 

in this matter Ozar. The content of the article indicates that the author is aware of the intricacies of Ozar poetry. It 

seems that the purpose of the article is a retrospective analysis of the skill and essence of Ozar's poetry. The 

substantial analysis and the presented examples show that the researcher coped with the tasks. Scientific and 

theoretical arguments of the author are proved by practical examples.  
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ШЕЪРҲОИ ОШИҚОНА ДАР ДОСТОНИ  

«ЛАЙЛӢ ВА МАҶНУН»-И ШАМСИДДИН ШОҲИН 
 

Худоёрзода Р.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик дар дохили маснавӣ овардани ғазал ҳанӯз аз 

асрҳои Х–ХI маълум буд. Ашъори ишқие, ки дар дохили достонҳо оварда мешаванд, рӯҳияи 

гӯяндаи онро инъикос мекунанд. Чунин ғазалҳо на дар ҳамаи достонҳо, балки фақат дар 

достонҳои ишқӣ, ҳамосӣ, таърихӣ ва эпикие, ки сюжети муайян ва қаҳрамонҳои асосӣ доранд, 

ба назар мерасанд. 

Шоирон ашъори лирикии дар дохили достонҳо овардаашонро бо номҳои гуногун, аз 

қабили чома, суруд, ғазал, нашид, насиб, тарона, фасона, шеър, байт, достон, қисса, саргузашт, 

назм ва ғайра ёдовар шудаанд. Аввалин шоире, ки дар таърихи адабиёти форсу тоҷик достони 

ишқии «Лайлӣ ва Маҷнун» офаридааст, Низомии Ганҷавӣ (1141–1209) мебошад ва ӯ дар дохили 

асар аз забони қаҳрамонҳои асосии он – Лайлӣ ва Маҷнун шеърҳое овардааст, ки онҳо аз лиҳози 

шакл ба маснавӣ тааллуқ дошта, аз рӯи мазмун ва теъдоди абёт ба жанри ғазал наздикӣ доранд. 

Минбаъд ин анъана дар достонҳои шоирони «Лайлӣ ва Маҷнун»-саро идома мекунад. 

Шамсиддин Шоҳин (1859–1894) низ дар пайравии шоирони пешин, махсусан Низомии 

Ганҷавию Амир Хусрави Деҳлавӣ (1253–1325) достони ишқии «Лайлӣ ва Маҷнун»-и худро соли 

1887 навиштааст. 

Достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Шамсиддин Шоҳин дар ҷумҳуриамон аввалин маротиба 

соли 1959 бо ҳуруфоти арабӣ, баъди як сол ихтисоран бо ҳарфи кириллӣ ва соли 2006 дар 

«Куллиёт»-и шоир ба таври мукаммал ба табъ расидааст. Пажӯҳиши мо низ аз рӯи ҳамин нашри 

охирин сурат гирифтааст.  

Достон дар вазни ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мақсур (маҳзуф) навишта шудааст. 

Шамсиддин Шоҳин дар дохили достони «Лайлӣ ва Маҷнун» аз номи қаҳрамонҳои асар 5 шеъри 

ошиқонаеро овардааст, ки ифодакунандаи ҳиссиёти ботинии онҳост.  

Шеърҳои дар дохили достон овардашуда бо номҳои «қасида», «нашид», «суруд», «суруди 

ошиқона», «саргузашт» ва «тарона» зикр гардидаанд. Шеърҳо аз забони қаҳрамонҳои асосии 

достон – Лайлӣ, Маҷнун ва марде аз наздикони Маҷнун оварда шудааст, ки аз лиҳози 

дарбаргирии абёт аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дар достони мазкур як шеър аз забони Лайлӣ бо 

номи «қасида» (7 байт), як шеър бо унвони «нашид» (10 байт) аз забони марде ва се шеър аз 

ҷониби Маҷнун бо номҳои «тарона» (3 байт), «саргузашт» (15 байт) ва «суруди ошиқона» (26 

байт) оварда шудааст. 

Шеъри аввалини достонро, ки аз забони Лайлӣ бо номи «қасида» оварда шудааст, мавриди 

таҳлил қарор медиҳем. Дар поён матлаъ ва мақтаи он порчаи шеъриро меоварем: 

Хунобаи дил зи дида меронд 

В-аз ҳоли дарун қасида мехонд: 

К-имрӯз манам даруни парда, 

Сад пардадарӣ ба парда карда... 

Аз меҳр агар бар ӯ натобӣ, 

Зуд аст, к-аз ӯ асар наёбӣ                                                  [1, с. 347–348]. 
 

 Шеъри мазкур гарчанде бо номи «қасида» ёд шавад ҳам, он дар шакли маснавӣ иншо 

гардидааст, вале аз рӯи дарбаргирии абёт ва мазмуни ишқӣ доштанаш ба жанри ғазал монандӣ 

дорад. Аз ин бармеояд, ки шоир ҳангоми иншои достон замони зиндагии қаҳрамонашро ба назар 

гирифта, истилоҳи шеърии «қасида»-ро низ ба ашъори ишқии ҳамондавра иртибот додааст.  

Сируси Шамисо дар китоби «Сайри ғазал дар шеъри форсӣ» дар қисмати «Ғазал дар арабӣ» 

ба ин масъала чунин равшанӣ андохтааст: «Ғазал дар арабӣ ба мазмуни ошиқонаи шеър итлоқ 

мешавад ва қолаби шеърии махсусе нест ва аз ин рӯ, қасоиди дорои мазмуни ғазалӣ низ мумкин 
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аст итлоқ шавад. Ва ба эътибори ҳамин мазомин аст, ки бархе мувашшаҳ ё заҷалро низ ҷузви 

ашъори ғазалӣ ё ғазал маҳсуб доштаанд» [2, с. 20].  

Аз қавли Шамисо боз ду истилоҳи дигар бо номҳои «мувашшаҳ» ва «заҷал» низ бармеояд, 

ки бархе онҳоро низ ғазал хондаанд. Калимаи «мувашшаҳ» дар «Ғиёс-ул-луғот» чунин ташреҳ 

дода шудааст: «Ба истилоҳи аҳли бадеъ номи санъатест, ки агар аз сари ҳар мисраъ ё аз сари ҳар 

байт гирифта ҷамъ кунанд, исми шахсе ё мисрае ҳосил шавад» [3, с. 314]. 

Вожаи «заҷал» низ дар «Мунтахаб-ул-луғот» ба маънои «андохтан ва фиристодани 

кабӯтари номабар: ва боздоштан; бозӣ; ва бонг кардан; ва касеро ба шодӣ даровардан» [4, с. 242] 

низ омадааст. Аз мазмуни луғавии ин ду санъати шеърӣ аён мегардад, ки «мувашшаҳ» ва «заҷал» 

ба шеърҳои ошиқона чандон мувофиқ нестанд ва Сируси Шамисо ҳам онҳоро ба қатори ашъори 

ошиқона дохил накарда, бо шакку тардид «бархе онҳоро низ ғазал хондаанд» [2, с. 314], гуфтааст. 

Вале бароямон маълум гардид, ки истилоҳи «қасида» дар адабиёти араби пеш аз исломӣ ҳамон 

ашъори ошиқона, яъне ғазал мебошад.   

Шеъри боло аз ду қисм иборат буда, дар қисмати аввал Лайлӣ аз ғами дурии дилдодааш 

шиква мекунад ва он дар чор байт баён гардидааст. Дар қисмати дуюм, яъне аз байти панҷум сар 

карда, қаҳрамони лирикӣ – Лайлӣ аз дурии дилдодааш ба танг омада, аз бод хоҳиши ба висоли ӯ 

расиданро мекунад.  

Дар байти 6 гӯянда худро «наврасида моҳе» меҳисобад ва аз фироқи ёр дар чоҳи ғам 

афтоданашро изҳор дошта, аз бод хоҳиши расонидани пайки висоли ёрро дорад. Дар байти 7 

хулосаи матлаби гӯянда зоҳир мешавад, ки агар дилдодааш ба ӯ меҳрубонию вафодорӣ накунад, 

дере нест, ки нобуд шуда, аз ӯ асаре боқӣ намонад. Дар ин байт калимаи «меҳр»-ро ба ду маъно 

фаҳмидан мумкин аст: нахуст ба маънои аслиаш, яъне меҳру муҳаббат ва дигаре ба маънои 

офтоб. Яъне, дар қисмати дуюми ғазал гӯянда – Лайлӣ худро ба «наврасида моҳе» ва дилдодааш 

– Маҷнунро ба меҳр, яъне офтоб монанд кардааст ва натобидану гармӣ набахшидани он боиси 

ҳалокати ӯ хоҳад шуд. Агар шеъри мазкур аз достон ҷудо карда, дар алоҳидагӣ хонда шавад ҳам, 

он ҳамчун як асари мустақили адабӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар шеърҳои ошиқонаи дохили достон бинобар гӯяндагонашон маълум будан, ном ё 

тахаллуси онҳо зикр нагардида, номи дилдодаашон баъзан оварда мешаванд. Аз оне, ки дар 

шеъри боло номи Маҷнун ду маротиба зикр гардидааст, бинобар ин, хонанда зуд пай мебарад, 

ки онро дилдодаи ӯ, яъне Лайлӣ сурудааст. 

Дар достон шеъри дигари ишқие аз номи Маҷнун бо номи «саргузашт» оварда шудааст. 

Ин порчаи шеърӣ аз 15 байт иборат аст ва дар он Маҷнун ба бод муроҷиат карда, хоҳиш мекунад, 

ки ӯро ба Лайлияш расонад. Дар се байти аввали шеър сухан бевосита аз забони гӯянда рафта, 

дар он перомуни дар хона побанд шудан, девори сароро баланд кардан, дар даруни парда чун 

сарви хонагӣ ҷою маскан гирифтани Лайлӣ ва баръакси ӯ Маҷнун дар кӯҳу дашт чун лола хайма 

задану пардадарӣ кардани ӯ сухан меравад.  

Аз байти чорум оҳанги ғазал дигар шуда, сухан аз забони бод оварда мешавад. Бод паёми 

Маҷнунро ба Лайлӣ мерасонад ва дарду алами аз ҳаҷру фироқ кашидаи ӯро баён месозад. Дар 

байти чоруми ғазал тахаллуси гӯянда, яъне Маҷнун зикр шудааст, ки ӯ аз васли маҳбубааш 

маҳрум будану чун бум ба ҳар бум рафтанашро иброз медорад: 
 

Маҷнун, ки зи васли туст маҳрум, 

Чун бум ҳамеравад ба ҳар бум                                                  [1, с. 359]. 

Дар мисраи дуюми байти боло калимаи «бум» ду маротиба зикр гардидааст, ки ҳар кадом 

маъноҳои гуногунро доранд: «Бум»-и якум дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои «парандаи 

шабпаре, ки рӯзҳо дур парвоз карда наметавонад, дар байни халқ бо шумӣ ва нуҳусат машҳур 

аст, чуғз» ва «бум»-и дуюм ба маънои «хок, замин; сарзамин, кишвар, мамлакат, диёр; ватан» [5, 

с. 211] омадааст. Дар поён матлаъ ва мақтаи он шеъри ошиқонаро намуна меорем: 
 

К-эй по ба каманд банд карда, 

Девори саро баланд карда… 

Ё Раб, ки ҳавот бар сарам бод! 

Чун ҳаст, аз он фузунтарам бод!                                     [1, с. 359-360]. 
 

Дар 6 байти навбатии ин порчаи шеърӣ Маҷнун аз ғами фироқи Лайлӣ дар дашту кӯҳ овора 

шуда, шишаи худро ба хорасанг зада, чун пӯсти нақора латма хӯрда, доғи худро бар сари ях 

фишонда, дар гармии доғ нишастанаш сухан ронда, дилдодаи худ, яъне Лайлиро шахси 
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бепарвову бедарду ҳис медонад, ки дар муқобили ранҷу азобҳои кашидаи ошиқ, ӯ бо бонги чанг 

бода хӯрда, табли номус зада, дар бистари нарми нах хобида, дар боғҳо хушу хуррамона қадам 

мезанад ва аз дарду ранҷи дӯстдоштааш – Маҷнун бехабар аст. Байти 6-уми ин порчаи шеърӣ дар 

«Куллиёт»-и шоир чунин омадааст, ки саҳеҳ наменамояд: 
 

Ман шиша ба хорасанг карда, 

Ту бода ба бод чанг карда                                                          [1, с. 360]. 
 

Шакли саҳеҳи байт дар китоби «Ашъори мунтахаб»-и Шоҳин ба ин тарз омадааст: 
 

Ман шиша ба хорасанг карда, 

Ту бода ба бонги чанг хӯрда                                                     [6, с. 171]. 
 

Аз байти 10 сар карда, қаҳрамони лирикӣ аз чунин ёрию вафодорӣ кардан, аз рӯи 

маъшуқаро дидану ба ӯ дил додан афсӯс хӯрад ҳам, лекин бо вуҷуди чунин маҳрумиятҳо, боз аз 

Худо дар дилаш афзунии ишқро талаб мекунад.  

Дар боби «Рафтани Маҷнун ба сари куштагон ва таҳийят хонданаш бар эшон ва худро бар 

қатори амвот афкандан»-и достон як шеър аз забони марде бо номи «нашид» оварда мешавад, ки 

аз 10 байт иборат аст ва он чунин оғоз мешавад: 
 

Мерехт сиришки хун зи дида, 

Мегуфт нашид бар кашида: 

К-эй дилшуда аз барои Лайлӣ, 

Ҷон бохта дар ҳавои Лайлӣ…                                                  [1, с. 375]. 
 

Истилоҳи «нашид» дар «Ғиёс-ул-луғот» ба маънии «шеър хондан ва овоз баланд кардан; 

ва дар муҳовараи форсиён ба касратайн ва «ё»-и маҷҳул (яъне нишед) ба маънии суруд ва 

овозхондагӣ» [3, с. 343] омадааст. 

Аз ин бармеояд, ки «нашид» шеъре будааст, ки гӯянда онро бо овози баланд месарояд. 

Нашиди мазкур аз забони яке аз наздикони Маҷнун дар назди Лайлӣ суруда мешавад. Шеър бо 

оҳанги носеҳона гуфта шуда, аз лиҳози мазмун ба достон сахт алоқаманд аст. Дар мақтаи он 

мақсади гӯянда баръало намоён мегардад: 

Ҳайф аст зи офият гузаштан, 

Маҷнун шуда кӯҳу дашт гаштан                                            [1, с. 376]. 

Дар ҷойи дигари достон порчаи шеърие бо номи «суруди ошиқона» оварда шудааст, ки 

онро Маҷнун баъди ақди никоҳ бастан бо духтари Навфал сурудааст: 
 

          Мехонд суруди ошиқона, 

Мақсад Лайливу ӯ баҳона. 

Мегуфт, ки «Ин каманди ҷон аст 

В-аз турраи Лайлиям нишон аст. 

Сад шукр, ки ӯ нашуд муяссар, 

Инам чу ту Лайлиест дар бар...»                                             [1, с. 391]. 
 

Шеъри фавқуззикр аз се байт иборат буда, ҳангоми издивоҷ кардани Маҷнун ба духтари 

Навфал гуфта шудааст. Дар суруд сухан аз забони шахси якуми танҳо гуфта шуда, гӯянда 

ҳиссиёти ботинии ҳамонлаҳзаинаи хешро баён намудааст. Ду маротиба зикр шудани Лайлӣ аз он 

далолат мекунад, ки дар ҳушу ёди гӯянда танҳо номи дӯстдоштааш – Лайлӣ ҷой дорад. Бо вуҷуди 

дар ақди никоҳи Маҷнун дигаре будан, дар дидаи ӯ симои Лайлӣ намоён аст. Суруд хеле кӯтоҳ 

буда, мақтаи он бо овардани масале анҷом пазируфтааст: 
 

Дарвеш чу шамъи хона ёбад, 

Гӯ Маҳ ба фалак дигар натобад                                              [1, с. 391]. 
 

Дар шеъри боло шакли истилоҳии ғазал истифода нашуда, танҳо мазмуни ғазал дар шакли 

маснавӣ оварда шудааст. Шеъри мазкур ифодакунандаи ҳиссиёти гӯяндаи он аст, бинобар ин, 

муаллиф онро махсус бо ибораи «суруди ошиқона» зикр намудааст ва ин моро водор месозад, ки 

онро ҳамчун шеъри ошиқона бипазирем. 

Ашъори ошиқонаи достон бо мазмун, услуб, устухонбандӣ ва тарзи баёни хоси худ аз абёти 

дигари маснавӣ фарқ мекунад. Дар чунин шеърҳо мувофиқи таърифи ба ғазалдодаи 

назариётчиёни гузаштаи форсу тоҷик танҳо як чиз намерасад ва ин шакли қофиябандии 

якдармиён. Азбаски шоир ҳангоми овардани чунин ашъор аз ҷониби кӣ суруда шудани он 

пешакӣ хабар медиҳад, бинобар ин, барои овардани тахаллуси гӯянда зарурат намемонад. 
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Дар қисмати «Хабар додани Зайд Маҷнунро аз вафоти Лайлӣ ва ҷонсупорӣ намудани 

Маҷнун ба ҷонон ва сари худро ба пойи ҷонон гузоштан» аз забони Маҷнун «суруди       

ошиқона»-е оварда мешавад. Ин шеър силсилағазал ё худ ғазал дар ғазал мебошад, ки онро мо аз 

рӯи мантиқ ва услуби баён шартан ба се ғазали алоҳида ҷудо намудем, ки шеъри якум аз 6, дуюм 

аз 11 ва сеюмин аз 9 байт иборатанд. Чунин силсилағазалҳоро пеш аз Шамсиддин Шоҳин 

шоирони «Лайлӣ ва Маҷнун»-саро, махсусан Низомии Ганҷавию Амир Хусрави Деҳлавӣ низ дар 

асарҳояшон истифода кардаанд. Ин шеър аз 26 байт иборат буда, онро Маҷнун бар сари қабри 

Лайлӣ месарояд.  

Раҳими Мусулмониён дар китоби «Назарияи ҷинсҳо ва жанрҳои адабӣ» роҷеъ ба ин 

масъала чунин овардааст: «Аз нуқтаи назари устухонбандӣ як навъи махсуси ғазал мавҷуд аст, 

ки онро ғазали мусалсал мегӯянд. Ин чунон навъест, ки дар он маънии байтҳо пай дар пай меояд, 

дар ғазал инъикоси воқеаи хурдеро мушоҳида кардан мумкин аст» [7, с. 55]. Ғазали якуми он аз 

шаш байт иборат буда, аз забони шахси якуми танҳо суруда шудааст. Мазмуни ғазал то андозае 

ифодагари мундариҷаи ин қисмати достон мебошад. Гӯяндаи ғазал пас аз шунидани хабари 

марги Лайлӣ ғами ботинии хешро бо гуфтани шеър баён месозад. 

Дар ду байти аввали ғазал Маҷнун маргро мухотаб қарор дода, иброз медорад, ки ба ин 

баҳона ӯро низ аз қайди ғам раҳоӣ бахшад: 
 

Мехонд суруди ошиқона, 

К-эй марг, маро бад-ин баҳона, 

Мехостиям ба бод додан 

В-аз қайди ғамам кушод додан                                                [1, с. 452].  
 

Дар байти сеюми ин қисмати шеър мазмуни ба хоби адам рафтани маъшуқа ва аз қафои ӯ 

раҳсипор шудани ошиқ сухан рафтааст. Аз байти чорум сар карда ошиқ маъшуқаро «бадрақаи 

раҳи умед», «шоми тарабу сабоҳи ид», марги ӯро «муждаи висол», торикии гӯрро «чашмаи 

зулол» пиндошта, васлеро, ки онҳо талаб доштанд, чун шуълаи даруни дуд пинҳоншуда медонад. 
Порчаи дуюми ин силсилағазал аз 11 байт иборат буда, идомаи мантиқии қисмати якуми 

шеър мебошад. Дар ин қисмат мақсади асосӣ ва ниҳоии шоир дарҷ гардидааст, яъне қаҳрамони 
лирикӣ – Маҷнун ҳангоми дар даруни гӯр бо висоли Лайлӣ расидан, аз пардаи кафан бе ягон 
шарму ҳаё берун омадан, бе таънаю маломати ғаммоз, бе тарсу ҳарос, бе дахолати рақибу 
ғаразҳои ағёр дар оғӯши якдигар то ба рӯзи қиёмат ҳамхоба шудану ҷовидона комронӣ кардани 
онҳо сухан меравад, ки матлаъ ва мақтааш ин аст: 

 

Ҳон, як-ду нафас нарафта ҳолӣ 
Хилваткадаро кунем холӣ… 
Ал-миннату лиллаҳ ин чӣ рӯз аст, 
Соз аст, ба зоҳир, арчи сӯз аст                                       [1, с. 452–453]. 

 

Дар порчаи сеюми ин силсилағазал оҳанги гуфтор ва мазмуни он ба ду қисм ҷудо мешавад. 
Дар 4 байти аввал гӯянда ба мункири ишқу душмани Қайс дарафтода, аз рӯи бухлу рашк ба ӯ 
ришханд задан ва аз рашку ҳасад об шудан сухан меравад, ки байтҳои аввалу охири ин ду 
силсилағазалро намуна меорем: 

 

Эй мункири ишқу душмани Қайс, 
Ҳон, даст бизан ба домани Қайс!... 
Ман паҳлуи ёр мекунам хоб, 
Ту паҳлуи худ кун аз ҳасад об                                                   [1, с. 453]. 
 

Дар панҷ байти охирини ин силсилағазал қаҳрамони лирикӣ – Маҷнун ба дӯст муроҷиат 
карда, барои марги ӯ ашк нарехтанро талаб мекунад, зеро ин сӯг барои ӯ ба сур мубаддал 
гардидааст. Дар абёти дигари ин қисмат, ки идомаи мантиқии ғазал мебошад, сухан аз он 
меравад, ки агар дӯст ба мурдаи ӯ нолаю навҳа карданӣ бошад, на барои ӯ, балки барои Лайлӣ 
ашк бирезад ва ин боиси шодмонии ӯ хоҳад гашт:  

 

Эй дӯст, ба марги ман марез ашк, 
К-аз марги ман осмон барад рашк... 
Бар турбати ӯ бидам дуруде, 
Бар мурдаи ман бихон суруде                                           [1, с. 453–454]. 
 

Дар ғазали мазкур ду маротиба номи Қайс ва як бор номи Лайлӣ зикр гардидааст, ки ин 
бесабаб нест. Хонандаи шеър бе душворӣ пай мебарад, ки онро Маҷнуни дилафгор дар сари гӯри 
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дилдодааш – Лайлӣ ҳамчун вопасин суханҳо сурудааст ва барои ҳамин ин шеър силсилаи 
мавзӯъҳоро дар бар гирифтааст. 

Хулоса, Шамсиддин Шоҳин дар достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и худ аз забони қаҳрамонҳои 
асар (Лайлӣ, Маҷнун ва марде) 5 шеъри ошиқонаро бо номҳои «саргузашт», «суруди ошиқона», 
«тарона», «қасида» ва «нашид» овардааст, ки онҳо аз рӯи шакл маснавӣ ва аз лиҳози мазмун ғазал 
мебошанд. Шеъри панҷуми достон, ки 26 байтро фаро гирифтааст, аз се ғазали силсилавӣ иборат 
мебошад. Шеърҳои достон мазмунҳои ишқӣ, насиҳатӣ, шавқманди висол будан, хушҳолию 
қаноатмандӣ кардан, шикоят аз бевафоии ёр, орзуи марг кардан, дар зери гӯр бо ёр осудан, ҷавоб 
ба таънаи рақиб, тасаллии дӯстон ва ғайраро дар бар гирифтаанд. 
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ШЕЪРҲОИ ОШИҚОНА ДАР ДОСТОНИ «ЛАЙЛӢ ВА МАҶНУН»-И ШАМСИДДИН ШОҲИН 
 

Таҳлил ва тадқиқ нишон медиҳад, ки Шамсиддин Шоҳин дар достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и худ аз 

номи қаҳрамонҳои асар (Лайлӣ, Маҷнун ва Марде) 5 шеъри лирикие бо номҳои «қисса», «шеърҳои ишқӣ», 

«суруд», «қасида», «тарона» эҷод кардааст, ки аз рӯи шакл маснавӣ ва аз лиҳози мазмун ғазал мебошанд. 

Шеърҳо аз се ғазал иборат буда, 26 байтро фаро гирифтаанд. Ашъори ин достон дар мавзӯъҳои гуногун 

монанди мавзӯъҳои ишқӣ ва панду андарзӣ ва ғайраро дар бар гирифтаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: Шоҳин, ғазал, шеър, шеъри ишқӣ, Лайлӣ, Маҷнун, суруд, байт, нашид, қисса, 

тарона, қасида. 
 

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В ПОЭМЕ ШАМСИДДИНА ШОХИНА  

«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» 
 

Анализ и исследования показывают, что Шамсиддин Шохин в своей поэме «Лейли и Меджнун» от 

имени героев произведения (Лейли, Меджнун и Мужчина) сочинил 5 лирических стихотворений под 

именами «оди», «любовная песня», «песня» и «стихотворная песня», которые по форме считаются 

маснави, а по содержанию являются газелями. Стихотворение который содержит 26 бейтов, состоит из 

трёх газелей. Стихотворения этой поэмы содержат в себе различные темы, в том числе лирические, 

нравоучительные и другие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шохин, газель, стихотворение, лирическое стихотворение, Лейли, 

Меджнун, песня, бейт, пение, приключение, стихи, ода. 
 

LYRIC POEMS IN SHAMSIDDIN SHOHIN’S POEM «LAILI AND MAJNUN» 
 

The analysis and research show that Shamsiddin Shohin in his poem «Laili and Majnun» had composed 5 

lyric poems on behalf on the heroes of poem (Laili, Majnun and a man). They are «adventure», «lyric poem», 

«song», «oda», «poetic song» which on from consider masnavi and on content are gazels. The poem which, has 

26 beits, consist of theregazels. The lines of this poem contain various themes including lyric, moral etc. 

KEY WORDS: Shohin, gazel, poem, lyric poem, Laili, Majnun, song, beit, nashid, adventure, oda. 
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АХБОРИ МАРБУТ БА ФАРЗАНДОНИ ҲОТАМ ДАР  

«РАВЗАТ-УС-САФО»-И МИРХОНД  
 

Туманов Н. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Аз мутолиаи сарчашмаҳои таърихии форси аҳди исломӣ маълум мегардад, ки дар онҳо 

маъмулан дар робита бо воқеоти солҳои нуҳум ва даҳуми ҳиҷрати пайғамбари ислом дар бораи 

ҳодисаи фатҳи қабилаи Тай аз тарафи лашкари мусулмонон ва асир афтодани духтари Ҳотам – 

Саффона, озод шудани ӯ бо шафоати пайғамбари ислом, бо ташвиқи Саффона мусулмон шудани 

бародари ӯ – Адий ибни Ҳотам ва ба қатори саҳобагону муборизони ислом даромадани вай баён 

карда шудааст. Чунончи, дар осоре аз қабили «Кашф-ул-маҳҷуб»-и Ҳуҷвирӣ, «Қобуснома»-и 
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Унсурулмаолии Кайковус, «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»-и Муҳаммад Авфӣ, «Гулистон»-и Саъдӣ, 

«Баҳористон»-и Ҷомӣ, «Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воиз, «Ҳазору як шаб», «Насиҳат-ул-

мулук»-и Муҳаммад Ғаззолӣ ва амсоли онҳо нақлу бозгӯии ривоёти марбут ба ҷуду саховати 

Ҳотам дар иртибот ба ҷузъиёти афсонавии зиндагии шахсӣ ва хонаводагии ӯ баён гардида бошад, 

дар таълифоти муаллифони осори ҷомеи таърихии форсӣ чун «Ҷомеъ-ут-таворих»-и 

Рашидаддин Фазлуллоҳ, «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд, «Ҳабиб-ус-сияр»-и Хондамир, «Таърихи 

гузида»-и Ҳамдуллоҳи Муставфӣ ва дигарон ба тасвири баъзе воқеоти зиндагии фарзандони 

Ҳотам дар солҳои нуҳум ва даҳуми ҳиҷрати пайғамбари ислом (солҳои 631-632 милодӣ) таваҷҷуҳ 

зоҳир шудааст. Дар ин навишта мехоҳем, дар бораи сабабҳои таваҷҷуҳи муаллифони 

сарчашмаҳои таърихии форсӣ ба воқеаҳои марбут ба асорати духтари Ҳотам ва ислом овардани 

писари ӯ таваққуф намоем. Тасвири ин воқеаҳо, ки аз «Сират-ун-набавия»-и Ибни Ҳишом, 

«Китоб-ул-ағонӣ»-и Абулфараҷи Исфаҳонӣ, «Муруҷ-уз-заҳаб»-и Масъудӣ, «ал-Мустатраф»-и 

Абишиҳӣ, «аш-Шеър ва-ш-шуаро»-и «Ибни Қутайба, «Таърих-ул-русул ва-л-мулук»-и Табарӣ, 

«Комил-ут-таърих»-и Ибни Асир ва дигар манобеи арабӣ сарчашма мегирад [3, с. 621; 5, с. 117], 

дар осори таърихии форсӣ дар асрҳои XIII-XV низ инъикос ёфтааст. Бояд гуфт, ки ахбори 

«Ҳабиб-ус-сияр», «Ҷомеъ-ут-таворих» ва «Таърихи гузида», дар бораи воқеаи марбут ба духтари 

Ҳотам ва ислом овардани ӯ хеле мухтасар буда, аз ҳаҷми як саҳифа беш нест. Вале ахбори яке аз 

ҷомеътарин осори таърихии форсии таълифшуда дар аҳди Темуриён «Равзат-ус-сафо»-и 

Мирхондшоҳи Ҳиравӣ нисбат ба дигар маъхазҳо муфассал буда, ба маълумоти «Таърихи 

Табарӣ» ва «Комил-ут-таърих» наздик аст ва сурати ривояти нисбатан комилро дар бораи воқеаи 

мазкур ба худ гирифтааст. Тафовути ахбори Мирхонд аз Муҳаммад Ҷарири Табарӣ дар он аст, 

ки дар ахбори Табарӣ вариантҳои мавҷудаи ривоёт аз қавли ровиёни гуногун, ки аз ҳам фарқ 

мекунанд, зикр шудааст. Аз ҷумла, дар яке аз вариантҳо, ки Табарӣ аз қавли Ибод ибни Ҳубайш 

нақл мекунад, ба дасти лашкари ислом, на хоҳари Адий ибни Ҳотам, балки аммаи ӯ асир меафтад 

ва бо шафоати пайғамбари ислом аз асорат халосӣ меёбад. Дар варианти дигар, ки Табарӣ аз 

қавли Шайбон ибни Саъди Тойӣ нақл мекунад, қаҳрамони асосӣ хоҳари Адий ибни Ҳотам аст, 

на аммаи ӯ [5, с. 117]. Шояд ба сабаби он ки дар аксари сарчашмаҳои таърихии аҳди исломӣ 

қаҳрамони воқеаи ҳуҷуми лашкари ислом ба қабилаи Тай ва моҷароҳои дар ин воқеа рӯйдода 

духтари Ҳотам – Саффона аст ва ин вариант машҳур ва мақбул аст, муаллифи «Равзат-ус-сафо» 

танҳо ба варианти мазкур такя кардааст. 

Ба хотири он ки нақли Мирхонд дар «Равзат-ус-сафо» шакли ривояти муфассалро дорад ва 

моҳияту мақсади муаррихонро аз зикри ин воқеа равшан карда метавонад, мо лозим донистем, 

ки матни комили онро иқтибос намоем. Мирхонд дар боби «Зикри воқеаи соли нуҳуми ҳиҷрат 

ва зикри ғазваи Табук» дар фасли «Ҷанги Тай ва ислом овардани Адий ибни Ҳотам» менависад: 

«Ва аз ҷумлаи вақоеи ин сол яке он ки ҳазрати Хайруланом Алӣ ибни Абитолиб (а)-ро бо 

сад савор ба қабилаи Баннӣ Тай фиристод, то бутхонаи «Фулс»-ро, ки дар диёри эшон буд, хароб 

созад. Ва асҳоб дар рикоби ҷаноби вилоятмаоб рӯй ба роҳ оварданд ва баъд аз таййи масофат 

сабоҳӣ бехабар ба қабилаи Тай расида, даст ба ғорату тороҷ бароварданд ва бутхонаро кандаву 

сӯхта, ғанимати бисёр аз бардаву шутур ба дасти аҳли ислом афтод ва раъсу раиси қавм Адий 

ибни Ҳотам бинобар камоли иштиҳор, ки аз таърифу тавсиф мустағнист, фирор намуда, ба 

вилояти Шом рафт. 

Ва Амиралмуъминин Алӣ (а) баъд аз фароз хумси ғаноимро бар асҳоби нусратинтисоб 

қисмат намуд ва духтари Ҳотамро, ки зане бомалоҳат буд, дохили қисмат нагардонида, ба 

Мадина овард ва ӯро дар сарое, ки ҷиҳати нузул ва муҳофизати сабоё муҳайё буд, ҷой доданд. 

Рӯзе ҳазрати муқаддаси набавӣ (с) ба масҷид мерафт, бинти Ҳотам аз хона берун омада ва 

бар сари роҳи он сарвар истода, гуфт: Ё расулаллоҳ (с), ҳалака-л-волиду ва ғоба-л-воқиду 

фаамъин алаййа маннайлоҳу алайка (Падарам ҳалок шуд, парасторам (бародарам Т.Н.) ғоиб шуд. 

Акнун бар ман бубахшой, то Худованд, бар ту бубахшояд). Расулуллоҳ (с) фармуд, ки: Воқиди 

ту кист? Ҷавоб дод, ки: Бародарам Адий. Фармуд: Он гурезандае аз Худо ва расул аст. Ин сухан 

фармуд ва ба мақсад шитофт. Чун рӯзи дигар шуд, боз духтари Ҳотам дар ҳини убури он ҳазрат 

илтимоси худро мукаррар карда, ҳамон ҷавоб шунид. Ва дар рӯзи сеюм бар дари он сарой 

мегузашт, духтари Ҳотам бо вуҷуди яъсу навмедӣ бархоста маъруз дошт, ки: Ё расулаллоҳ (с), 

духтари раъсу раиси қабилаи хешам, падарам ба дори уқбо нақл намуда ва бародарам ба диёри 

Шом гурехта, бар ман миннат неҳ ва маро озод фармой, то Ҳақ азза ва ало бар ту миннат ниҳад. 

Дар ин навбат мултамаси он заифа мабзул афтода, қарор бар он ёфт, ки бо тоифае аз ошноёни ӯ, 

ки ба Мадина оянд, он ҳазрат ӯро бо эшон гусел намояд. 
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Баъд аз чанд рӯз ҷамъе аз қабилаи Тай ба Мадина омаданд. Духтари Ҳотам ин суратро 
маърузи ройи ҳумоюни пайғамбар (с) гардонид. Он ҳазрат (с) ӯро ба либоси каромат мулаббас 
гардонид ва ба анвои отифоту эҳсон сарафроз сохт ва рухсат дод, ки бо он ҷамоат ба ҳар ҷо, ки 
хоҳад, равад. Ва духтари Ҳотам муқзиюлмаром ба мулоқоти бародар шитофт ва рӯи таваҷҷуҳ ба 
диёри Шом ниҳод ва баъд аз тайи манозил чун ба он билод расид, Адий ибни Ҳотамро дид, ба 
сунуфи итоб ӯро муотиб гардонида, кайфияти воқеаро тақрир кард. 

Ва Адий дар боби мулоқоти ҳазрати хотамипаноҳ (с) бо хоҳар машварат намуда ва хоҳар 
ҷавоб дод, ки: Муҳаммад (с) ё пайғамбар аст ё подшоҳ ва бар ҳар тақдир аз мулозимат ва 
мулоқоти ӯ чора нест. Бинобар ин, Адий рӯйи таваҷҷуҳ ба ҷониби Мадина ниҳод. Он меҳтари 
қабилаи Тай баъд аз қатъи манозил ва таййи мароҳил чун ба мақсад расид, дар замоне, ки ҳазрати 
муқаддаси набавӣ (с) дар масҷид буд, даромад. Ҳазрат пурсид, ки: Чӣ касӣ? Ҷавоб дод, ки: Адий 
ибни Ҳотами Тай. Ва бинобар он ки масҷид мақарри аҳли ширк нест, он ҳазрат бархост ва ба 
ҷониби манзили муқаддас равон шуд ва Адий мувофиқат намуда, дар роҳ зане солхӯрдаи оҷиз 
пеш омад ва сухане, ки дошт, маърузи роҳи ҳумоюни расулуллоҳ (с) гардонид ва пайғамбар 
замоне мумтад биистод ва бо он заифа такаллум намуда, ҳоҷати ӯро баровард. Адий чун ин хулқи 
азим аз ҳазрати хотамуланбиё (с) мушоҳида кард, бо худ гуфт, ки: Ин сифат боре аз сифати анбиё 
ва русул аст. 

Чун расулуллоҳ (с) аз инҷоҳи матлуби он заифа бозпардохта, ба ҷониби манзили ақдас 
равон шуда, ба хона даромада ва содае аз адим, ки онро ба лифи хурмо оганда буданд, бардошт 
ва ба ҷиҳати ҷулуси Адий ба замин афканда фармуд: Бар ин мавзеъ биншин. Адий аввал имтиноъ 
намуда ва бинобар муболиға ва илҳоҳи расулуллоҳ (с) бар он ҷо биншаст ва он мухотаб ба хитоби 
лавлоқ бар рӯи хок қарор гирифт. Адий бо худ гуфт: Ин амр низ аз одати мулук ва салотин нест, 
балки аз маҳосини шиями анбиё ва мурсалин аст. 

Баъд аз ҷулус ҳазрати рисолат (с) фармуд, ки: Эй Адий, ту фалон мазҳаб ва миллат доштӣ 
ва фалон кор мекардӣ, ки дар мазҳабу миллати ту ҷоиз набуд. Аз ин сухан бар Адий равшан гашт, 
ки он сарвар пайғамбар аст мурсал. Он гоҳ фармуд, ки: 

- Эй Адий, шояд, ки монеи ту аз қабули миллати ислом қиллати истеъдод ва касрати 
эҳтиёҷи мусулмонон бошад. Ба Худо савганд, ки анқариб мол дар миёни эшон ба масобае бисёр 
гардад, ки ҳеҷ кас наёбанд, ки бар қабул иқдом намояд. 

Ва мешояд, ки монеи қабули ту мар ин динро бисёрии душманон ва қиллати арбоби миллат 
бошад. Ба Худо савганд, ки агар ҳаёте мумтад ва умре дароз ёбӣ, бубинӣ, ки аҳли ислом бисёр 
шаванд ва аъдои миллат қиллат пазиранд, ба мартабае, ки зане аз Қодисия бар шутур нишаста 
танҳо ба тавофи Каъба ояд ва аз ҳеҷ кас хоиф набошад, магар аз Худои азза ва ало ва аз расули 
ӯ. 

Ва мешояд, ки монеъ бошад туро аз даромадан дар ин дин он ки мушоҳида мекунӣ, ки амри 
ҳукумат ва салтанат бо аъдои ин миллат аст. Ба Худо савганд, ки зуд бошад, ки ба самъи ту расад, 
ки қасрҳои абяз аз арзи Бобил ба дасти мусулмонон мафтӯҳ гардад. 

Аз Адий манқул аст, ки: Чун расулуллоҳ (с) ин суханон бар забони муъҷаз баён гардонид, 
маро ба ислом даъват фармуд ва ман ба ҳуляи имон мутаҳҳалло гаштам. Баъд аз нақли он ҳазрат 
ду воқеа аз он вақоеъ, ки ба ман тақрир фармуда буд, мушоҳида кардам. Яке фатҳи қасрҳо ва 
дигаре рафтани зан танҳо ба Макка. Ва шак надорам, ки он воқеаи дигар низ самати зуҳур хоҳад 
ёфт. Бар азкиё пӯшида намонад, ки истисъоди Адий ба пойбӯси ҳазрати набавӣ (с) дар соли даҳум 
аз ҳиҷрат воқеъ шуд, аммо то калом аз низом наяфтад, килки баён дар ин мақом ба таҳрири он 
пардохт» [4, с. 1560-1563]. 

Чунонки маълум мегардад, воқеаи ҷанги лашкари ислом бо қабилаи Тай ва ғалабаи 
муслимин, фирори Адий ибни Ҳотам ба Шом ва ба дасти лашкари ислом асир афтодани хоҳари 
ӯ Саффона, ба туфайли шуҳрати падари худ, Ҳотами Той дар ҷуду сахо бо шафоати пайғамбари 
Худо аз асорат раҳо ёфтан ва ба Шом назди бародар рафтани Саффона ва бо ташвиқи ӯ ислом 
овардани бародараш Адий ибни Ҳотам ва ба қатори яке аз саҳобагон ва размандагони ислом 
даромадани вай дар «Ҳабиб-ус-сияр»-и Хондамир низ шакли мураттаб ва муфассал пайдо 
кардааст. Танҳо дар нақли Мирхонд шумораи лашкариёни ислом бо сардории Алӣ ибни 
Абитолиб иборат аз сад нафар асту дар «Ҳабиб-ус-сияр» ва дигар маъхазҳо яксаду панҷоҳ нафар. 
Ҳамчунин дар «Равзат-ус-сафо» ва манобеи дигари таърихии форсӣ зикре аз номи духтари Ҳотам 
(Саффона) нарафтааст. 

Ба андешаи мо, сабаби таваҷҷуҳи муаррихони асрҳои XIII-XV-ро ба воқеоти асир афтодани 
духтари Ҳотам ва ислом овардани писари ӯ дар тақозои замон ва тарзи андешаву орои муаллифин 
ва муҳимтар аз ҳама, дар аҳамияти тарғибӣ-ташвиқӣ ва ахлоқии ин ҳодиса барои ислому 
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мусулмонон бояд ҷуст. Ҳамчунин решаҳои онро дар аҳамияти ҷуду саховат дар таълимоти ислом 
ва фазилатҳои ахлоқии пайғамбари ислом бояд ҷустуҷӯ кард. 

Ҳамчунин бояд дар назар дошт, ки дар ҳамаи замонҳо бузургзодагон ва фарзандони 
шахсиятҳои шуҳратманд, новобаста аз арзанда ё ноарзанда буданашон, мавриди таваҷҷуҳ ва 
қадршиносӣ қарор дошта, дар бораи онҳо дар миёни мардум нақлу ривоёт ба вуҷуд меомад. Аз 
ин хотир, истифода аз мақому нуфузи онҳо дар ҳар ҷомеа барои таъсир расонидан ба афкори 
омма аҳамияти таблиғотӣ дошта метавонист. 

Ҳотам ат-Тойӣ сардори қабила ва соҳиби сарвати фаровон буд, вале дар байни ақвоми араб 
ва атрофи он на бо сарвату бузургии иҷтимоӣ, балки бо саховатмандӣ ва ҷавонмардиву шуҷоати 
бемисли худ шуҳратёр гардида буд. Аз ин хотир, вақте ки духтари Ҳотам дар қатори 
бутпарастони қабилаи Тай ба дасти лашкари ислом асир афтод, пайғамбари Худо ӯро низ барои 
он аз бандагӣ озод кард, ки парастори вай – бародараш - Адий аз ислому аз Худо гурехта дар 
Шом паноҳ бурдааст, балки сабабҳое дошт, ки аз фаросату дурандешӣ ва фазилатҳои ахлоқии 
сарвари дину давлати нахустини исломӣ бармеомад. 

Аввалан, пайғамбари ислом аз он хотир духтари Ҳотамро аз асорат озод намуд, ки падараш 
дар ҷуду саховат дар миёни мардум шуҳрат дошт. Расули Худо ба ин васила мехост, ки аз як 
тараф, фазилати инсондӯстӣ ошкор шавад ва аз тарафи дигар, ҷуду сахо чун фазилати ахлоқӣ дар 
миёни мардум тарғибу ташвиқ карда шавад. 

Сониян, бо озод гардидани як нафар зан дар чашми вай моҳияти инсондӯстӣ ва 
адолатпарварии ислому пайғамбари он ошкор гардид ва ин ҳодиса боиси имон овардани 
бародараш ва ҳамқавмони дигараш шуд. 

Ба замми ин, чунин иқдомоти пайғамбари ислом дар давроне ба вуқӯъ пайваст, ки ҳанӯз 
дину давлати нав зуҳур карда қудрати зиёд надошта ва дар гирду атроф душманони зиёде аз 
худиву бегона ба вай таҳдид мекарданд, табиист, аҳамият ва арзиши муҳимми ташвиқӣ ва 
тарғиботӣ барои ҷалби таваҷҷуҳи мардум ба сӯи ислому муслимин буда метавонист. Далели 
аҳамияти тарғиботии чунин иқдоми пайғамбари ислом ҷумлаи охирини муаллифи «Таърихи 
гузида» буда метавонад, ки дар хабари кӯтоҳи зайл омадааст: 

«Дигар (пайғамбари ислом-Н.Т) Амиралмуъминин Алиро алайҳиссалом ба фатҳи қабилаи 
Тай фиристод. Адий ибни Ҳотам аз ӯ бигрехт. Муртазо Алӣ (а) хоҳарашро асир кард ва пеши 
пайғамбар (с) овард. Пайғамбар (с) он занро ҳурмат дошт ва ба пеши бародараш фиристод. Бар 
ин сабаб Адий ва аксари аҳли Тай мусулмон шуданд» [2, с. 153]. 

Аз ин хотир, метавон гуфт, ки агар сабаби таваҷҷуҳи муаллифони осори таърихии 
мутааххир ба моҷарои ба дасти лашкари ислом асир афтодани духтари Ҳотам ва ба ислом 
гаравидани писари ӯ арзишҳои таблиғотӣ ва ахлоқии он бошад, аз тарафи дигар, аз идомаи 
шуҳрати Ҳотам ат-Тойӣ дар ҷуду саховат ва олиҳиммативу ҷавонмардӣ ва арзиши ин сифат дар 
ҷомеаҳои инсонӣ дарак медиҳад. 
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– 1481 саҳ. 

5. Таърихи Табарӣ. Таъриху-р-русул ва-л-мулук. Таълифи Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Ҷилди 

чаҳорум. Чопи панҷум. Тарҷумаи Абулқосими Поянда. – Теҳрон: Интишороти Асотир, 1375 ҳ.ш. 
– 1238 саҳ. 

АХБОРИ МАРБУТ БА ФАРЗАНДОНИ ҲОТАМ ДАР  

«РАВЗАТ-УС-САФО»-И МИРХОНД 
 

Дар мақола маълумоти маъхазҳои адабӣ-таърихии форсӣ дар бораи қисмати фарзандони шоир ва 
саховатпешаи маъруфи араб – Ҳотам ат-Тойӣ баъди вафоти ӯ таҳлилу баррасӣ гардидааст. 
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Муаллифи мақола бо такя ба ахбори таърихномаи муътабари аҳди Темуриён – «Равзат-ус-сафо»-и 

Мирхонд нишон медиҳад, ки духтари Ҳотами Тойӣ – Саффона ва писари ӯ – Адий ибни Ҳотам дар давраи 
пайғамбари ислом мусулмон шуда ва кори падари худро дар саховату шуҷоат идома додаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: маълумот, таърихнома, Ҳотам, фарзандон, аҳди Темуриён, пайғамбари ислом, 

Саффона, Адий ибни Ҳотам, саховат, шуҷоат. 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТОМКАХ ХАТАМА В «РАВЗАТ-УС-САФА» МИРХОНДА 
 

В статье подвергаются анализу сведения персидских литературно-исторических источников о 
судьбе потомков известного арабского поэта и добродетеля – Хатама ат-Тайа после его смерти. 

Автор статьи опираясь на сведения достоверной хроники эпохи Тимуридов – «Равзат-ус-Сафа» 
Мирхонда показывает, что дочь Хатама – Саффана и его сын – Адий ибн Хатам приняли ислам при жизни 

пророка Мухаммада и подолжили дела своего отца щедростью и доблестью. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сведения, хроника, Хатам, потомки, эпоха Тимуридов, пророк ислама, 

Саффана, Адий ибн Хатам, щедрость, доблесть. 
 

DATA ON DESCENDANTS OF KHATAM IN «RAVZAT-US-SAFA» MIRANDA  
 

The article analyzes the information of Persian literary and historical sources about the fate of the 

descendants of the famous Arab poet and virtue – Hatam al-Thaya after his death. The author of the article based 
on the information of the reliable chronicle of the Temurid era – «Ravzat-us-Safa» Mirhonda shows that the 
daughter of Khatam – Saffan and his son – Adiy ibni Khatam accepted Islam during the life of the Prophet 
Muhammad and continued the work of his father with generosity and valor. 

KEY WORDS: information, news, Hatim, the descendants of the Timurid era, the Prophet of Islam, 
Safana, Adiyy Ibn Hatim, generosity, valor. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Туманов Насимжон, соискатель кафедры арабской филологии ТНУ.  

 

ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ В РУСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Махкамова Д.Ю., Маъмурзода Н.М. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Молодежь считается мощной созидательной и ведущей силой всех сфер жизни страны, и 
Правительство Таджикистана решение проблем и вопросов, связанных с ее жизнью, учебой и 
деятельностью признает приоритетным направлением своей социальной политики. 

Молодежь периода независимости Таджикистана, правильно осознав и проанализировав 
эволюцию и процессы современного мира, постоянно стремится к изучению современных наук 
и знаний, информационно-коммуникационной техники и технологии, иностранных языков. 

Основоположник мира и национального единства-Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон назвал сферу образования приоритетным направлением, 
справедливо называя ее важным фактором укрепления государства и единства нации. Исходя, из 
этого Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание беспрецедентному 
развитию образования и науки, качеству знаний учащихся и студентов на всех уровнях 
образования, подготовке высококвалифицированных кадров. 

Один из самых эффективных этапов в реформе высшего образования в эпоху 
независимости Таджикистана - это новая, кредитная система образования для высших учебных 
заведений. Эта система дает возможность студентам из высших учебных заведений страны после 
завершения уровня бакалавра или магистра работать по своей специализации в зарубежных 
странах, таких, как Европа и Соединенные Штаты.  

Таджикистан одним из первых подписал документ «Цели развития тысячелетия» и 
«Образование для всех», а также принял «Национальную стратегию развития образования 
Республики Таджикистан до 2020 года», определяющую перспективы развития области 
образования. Данная стратегия заключается в обеспечении эффективных услуг в области доступа 
к образованию, направленных на соответствие требований качества образования, 
усовершенствование системы управления и результатов деятельности сферы образования, 
качество образования на всех уровнях образования, равного доступа к основному образованию, 
доступа к следующей ступени образования на основе результатов экзаменов, расширение 
материально-технической базы системы образования. 

В настоящее время, в 39 высших учебных заведениях более 500 докторов наук и более 2200 
кандидатов наук занимаются обучением и образованием [6, с. 3]. Из их числа 8 государственных 
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образовательных учреждений высшего образования в республике занимаются подготовкой 
журналистских кадров.  

Общеизвестно, что журналистская наука должна служить развитию СМИ и в 
ориентированной подготовке журналистских кадров. Одним из важных факторов укрепления и 
развития СМИ является обеспечение их квалифицированными молодыми журналистами. 
Потребность СМИ в журналистах с профессиональным образованием возрастает с каждым 
годом. Рыночные условия и новые технологии требуют от выпускников журналистских вузов 
принципиально иных профессиональных навыков и знаний. Процессы конвергенции различных 
СМИ, мультимедийных технологий, большой спектр инструментов отображения 
действительности, глобализация предъявляют новые, более серьезные требования к 
современному журналисту. Профессор РТСУ Н. Салихов отмечает, что, хотя университеты 
стремятся максимально приблизить учебные программы и общие принципы подготовки 
специалистов к потребностям современной практики СМИ, тем не менее, нужно 
совершенствовать преподавание, так как разрыв между практической сферой и системой 
образования все же существенен. По его мнению, помимо модернизақии системы 
журналистского образования, «необходимо тесное сотрудничество теоретиков с практиками, 
университета с редакциями. Это касается вопроса формирования журналистского 
профессионализма в его технологическом аспекте» [7, с. 28]. 

Профессор СПбГУ С. Корконосенко считает, что система высшего журналистского 
образования поддерживает прочные связи не только внутри себя, но и вовне. «Иначе говоря, она 
зависит от множества внешних обстоятельств: от общественно-политической обстановки в 
стране, от состояния редакционной и педагогической практики, от качества школьного среднего 
образования, от общей напряженности интеллектуальной жизни в окружающем ее сегодня мире 
и др.» [2, с. 8]. 

Мы осознаем, что проблемы в подготовке журналистских кадров у нас все еще 
существуют. Профессор ТНУ М. Муродов в своей книге «Три ветви одной науки», обращаясь к 
проблеме преподавания журналистских дисциплин студентам вузов, отметил: «В современных 
условиях благодаря развитию науки и техники и возможности использовать инновационные 
средства, подготовка специалистов, с одной стороны, становится более легким делом, а с другой 
стороны сложным» [3, с. 80]. 

Хотя профессиональная подготовка журналистов связана с практической деятельностью, 
сам процесс не может существовать без специального подхода к воспитанию, научной и 
практической школы. 

Подготовка журналистских кадров в вузе включает в себя разные этапы: от обучения 
специальных дисциплин, организации практики, первые научные исследования, которые 
способствуют развитию у студентов – будущих журналистов кругозора, умений и навыков 
использовать знания на практике. «Студенту необходимо овладеть навыками применения 
теоретических положений на практике: уметь работать с информационными данными, 
приобрести навыки составления журналистских материалов для печати, радио и телевидения в 
различных жанрах» [5, с. 9].  

С первых лет государственной независимости до настоящего времени в области СМИ 
Таджикистана произошли серьезные изменения. Изучение прошлой и настоящей истории, круг 
возможностей, уровень журналистского мастерства и знаний, использование новейших средств 
и возможностей электронной техники можно считать требованием дня. Будущий журналист 
должен постоянно следить за обогащением своих знаний, за прогрессом профессиональных 
технологий и совершенствовать мастерство.  

Часто редактора отдельных изданий и творческие сотрудники теле- и радиовещания со 
стажем, указывают на слабую профессиональную подготовленность выпускников отделений 
журналистики вузов. Но, на наш взгляд для улучшения практической подготовленности 
студентов необходимы совместные усилия СМИ и вузов. Руководство СМИ должно 
содействовать улучшению практики студентов – будущих своих работников. Как считает 
профессор А. Нуралиев, в направлении улучшения подготовки журналистских кадров в 
республике еще предстоит сделать многое. «Подготовка и распространение прежде всего 
оперативной информации сегодня не стали нормой и основной задачей для многих наших 
органов печати, радио и телевидения. К тому же, по нашему мнению, все еще не сложился 
журналистский корпус страны, умело освещающих проблемы внешней и внутренней жизни 
Таджикистана. Отсюда слабая информационная насыщенность газетных материалов и 
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радиопередач, преобладание крупных, так называемых проблемных и пропагандистских 
материалов. Это не всегда удовлетворяет запросы читателей, слушателей, зрителей. Поэтому, 
необходимо серьезно улучшить обучение студентов навыкам профессионального мастерства» 
[4, с. 21]. 

Нужно породить здоровую конкуренцию среди отделений журналистики ВУЗов страны, с 

тем, чтобы прилагали больше усилий для совершенствования своих профессиональных навыков 

и подготовки воспитанников в сфере журналистики. Основатель мира и национального единства 

– Лидер нации Эмомали Рахмон в своем выступлении на церемонии открытия Академии средств 

массовой информации 1 марта 2016 года отметил, что воспитание талантливых кадров СМИ, 

совершенствование уровня профессионализма и художественного интереса работников сферы 

являются важными направлениями деятельности не только журналистских вузов, но и этой 

Академии. «Кроме того, руководство и специалисты Академии должны сотрудничать с 

министерствами образования и науки, культуры, соответствующими факультетами 

профессиональных вузов, Академией наук и отраслевыми академиями страны и воспользоваться 

всеми возможностями для воспитания квалифицированных кадров. На базе Академии СМИ, 

наряду с повышением профессиональных навыков и квалификации, созданы благоприятные 

условия и для подготовки политических аналитиков и политологов, критиков, экспертов и 

ученых, которые защищают научные диссертации на темы СМИ, особенно телевидения и радио. 

Вместе с тем, данная Академия должна уделяет особое внимание вопросу подготовки 

специалистов, занимающихся подготовкой текстов программ, сценариев и аналитическим 

опросом сферы, серьезно наладить привлечение творческой молодежи в это направление» [1]. 

Этот фактор сыграет важную роль в воспитании профессиональных кадров отрасли. 

Таким образом, мы считаем, что для улучшения журналистского образования в 

Таджикистане журналистским вузам республики следует:  

1. Наладить современные пути изучения общественного мнения, в рамках своих 

современных учебных программ серьезно заниматься профессиональной подготовкой, 

переподготовкой, повышением квалификации и стажировкой работников сферы; 

2. Со студенческой скамьи отбирать будущих журналистов по отдельным специальностям, 

вооружать их необходимыми сведениями по социально-экономическим, правовым, военно-

политическим и культурно-образовательным и другим сферам; 

3. В связи с развитием новых коммуникационных технологий и переходом на новые 

форматы теле- и радиовещания подготовить профессиональных операторов и технических 

работников электронных СМИ; 

4. Организовать краткосрочные курсы по повышению квалификации для сотрудников 

СМИ, с целью содействия совершенствованию их профессионального мастерства и навыков;  

5. Воспользовавшись международным опытом, наладить сотрудничество с институтами 

гражданского общества и журналистским сообществом, в том числе с независимыми 

журналистскими организациями, с целью проведения мастер-классов и разного рода 

образовательных мероприятий; 

6. Привлечь высококвалифицированных преподавателей из числа практикующих 

журналистов, которые научно обоснованно и доходчиво могут разъяснить будущему 

журналисту все нюансы избранной им профессии;  

7. По мнению исследователей, в Таджикистане существует преимущественно 

публицистическая (ораторская, личностная) модель СМИ, тогда как в российских и европейских 

СМИ преобладает фактологическая, объектированная манера подачи информационного 

материала [5, с. 10]. Поэтому, нам необходимо стремится достичь такого уровня, приблизить к 

европейскому уровню обучения в ВУЗах нашей страны профессиональных журналистов. 

Следует отметить, что вопросы получения профессионального образования журналистов 

в республике постепенно решаются с укреплением отделений журналистики вузов, но 

преподавание журналистских дисциплин должно организовываться на основе государственного 

стандарта по специальности журналистика.  
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ОМОДА КАРДАНИ КАДРҲОИ ЖУРНАЛИСТӢ МУВОФИҚИ ТАЛАБОТИ ЗАМОН 
 

Дар мавод муаллифон вазъи омодагии  касбии журналистиро дар Тоҷикистон ба риштаи таҳлил 
кашидаанд. Муаллифон бар он ақидаанд, ки барои  омода кардани кормандони ояндаи баландихтисоси   

соҳаи ВАО  мутобиқ намудани барномаҳои таълимӣ ва сатҳи таълими фанҳои ихтисосии журналистӣ дар 
макотиби олӣ тибқи талаботи фазои иттилоотии замони муосир зарур мебошад.  

Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки барои беҳтар кардани таҳсилоти журналистӣ дар макотиби 

олии Тоҷикистон амалӣ намудани вазифаҳои  мушаххас, ки пешниҳод  шудаанд, ба манфиати кор мебуд.  
КАЛИДВОЖАҲО: касбият, кадрҳо, омодагӣ, журналистон, таҳсилот, Тоҷикистон, ВАО. 
 

ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ В РУСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В статье рассматривается роль профессиональной подготовки журналистов в Таджикистане. Как 
считают авторы, для квалифицированной подготовки будущих работников СМИ необходимо приблизить 
учебные программы вузов, уровень преподавания журналистских дисциплин к потребностям 

современного информационного пространства.    
Авторы статьи приходят к выводу, что для улучшения журналистского образования в Таджикистане 

необходимы претворение конкретных задач.    

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессионализм, кадры, подготовка, журналисты, образование, 
Таджикистан, СМИ.  

 

THE TRAINING OF JOURNALISTIC PERSONNEL DUE TO MODERNITY REQUIREMENTS 
 

The article deals with the role of professional training of the journalists in Tajikistan. The authors consider 
that for qualified training of the future Mass Media staff, it is necessary to bring closer university curriculums and 
teaching level of journalistic subjects toward the demand of modern informational space. 

The authors of the article come to conclusion that in order to improve journalistic education in Tajikistan, 
it is necessary to implement specific tasks.  

KEY WORDS: professionalism, personnel, training, journalists, education, Tajikistan, Mass Media. 
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ОҒОЗИ ФАЪОЛИЯТИ ШОИРИИ ҒАФФОР МИРЗО  
 

Аҳмадов С. Г. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ғаффор Мирзо яке аз сермаҳсултарин суханварони адабиёти тоҷики даврони шӯравӣ ба 
ҳисоб рафта, агар даврони навмашқии ӯро ба эътибор нагирем, анқариб 60 сол ба кори эҷодӣ 
машғул будааст ва дар ин муддат асарҳои зиёди назмиву насрӣ ба ёдгор гузоштааст. Ӯ ҳанӯз аз 
даврони кӯдакиву наврасӣ ба машқи шеър ва ё ба таъбири устод Гулназар ба «савдои сухангӯйӣ» 
[5, с. 3] гирифтор буда, ба шеъру шоирӣ муҳаббати ҷунуномезе доштааст. Худи Ғаффор Мирзо 
дар ҳикояи саргузаштии «Эстафетаи қарзҳо» оғози шеъргӯйии худро ба ёд оварда, чунин 
менависад: «Ман аз ҳамон солҳои сиву ҳафту сиву ҳашт ин ҷониб ғами шеър, нони шеър ва 
шаттаи шеърро хӯрда омада истодаам. Хоҳ дар хобгоҳ, хоҳ дар мактаб, хоҳ дар лагери пионерӣ 

http://president.tj/ru/node/10857
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– дар куҷое, ки газетаи деворӣ мебароварданд, ман ба туфайл ва эътибори ана ҳамин «шоириям» 
муттасил аъзои таҳририя будам ва шеъри газета ҳатмӣ ба зиммаи ман буд» [6, с. 92]. 

Шоир аз он афсӯс мехӯрад, ки на дар хонаи бачагон ва на дар омӯзишгоҳи омӯзгории Кӯлоб 
устоди суханшиносе намеёбад, то дар ҷодаи пурпечу хами шоирӣ ҳодӣ ва дастгири ӯ бошад ва 
барои ба ифоқа омадан ва ба самти муайян шоха давонидани ниҳоли худрӯйи истеъдоди ӯ 
маслиҳатгар ва раҳнамо бошад. Ӯ дар ҳикояи номбурда нақл менамояд, ки соли 1939 ва ё 1940 
бо Судур Ҳалим ном рафиқаш ҳама шеърҳои шогирдонаи худро дар як дафтари муқовағафс ҷамъ 
оварда, барои таҳрир намудан ва маслиҳат додан ба сардори хонаи маданияти ноҳияи Ховалинг 
месупоранд, вале ин одам ё аз бепарвоӣ ва ё аз беҳунарӣ дафтари онҳоро гум мекунад. Ғаффор 
баъди ин воқеа низ дилмонда ва рӯҳафтода нашуда, ба гуфтани шеъргунаҳо давом медиҳад. 

Соли 1945 театри мусиқӣ-мазҳакавии шаҳри Кӯлоб як намоишномаи устод Абдусалом 
Деҳотиро ба саҳна гузоштан мехоҳад ва устодро ҳамчун муаллифи намоишнома барои 
маслиҳатпурсӣ ба Кӯлоб даъват менамоянд. Ғаффор ин фурсати муносибро аз даст додан 
нахоста, якчанд шеъргунаи худро барои таҳрир ба назди устод мебарад. Устод Абдусалом 
Деҳотӣ, ки ба қавли Ғаффор Мирзо, одами ниҳоят нарммуомила ва меҳрубон буд, ба ҳусну қубҳи 
ин навиштаҳо ишорае накарда, маслиҳат медиҳад, ки Ғаффор барои идомаи таҳсил ба шаҳри 
Душанбе равад ва шоирии худро дар он ҷо давом диҳад. Ғаффор ин гуфтаҳоро ҳамчун дуо ва ё 
фотиҳаи устод қабул намуда, ба шаҳри Душанбе меравад ва ҳангоми донишҷӯйӣ ба муҳити 
шоирони пойтахт роҳ ёфта, дар шахси устодон Мирзо Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода, Абдусалом 
Деҳотӣ, Мирсаид Миршакар, Муҳаммадҷон Раҳимӣ ва дигар адибони забардасти ҳамон давра 
устоди раҳнамо ва маслиҳатгари даркориро пайдо мекунад. 

Сар карда аз соли дувуми донишҷӯйӣ шеърҳои Ғаффор Мирзо дар рӯзномаву маҷаллаҳои 
бонуфузи ҷумҳурӣ нашр шудан мегиранд. Бояд гуфт, ки шеърҳои дар ин давра навиштаи шоир, 
аз қабили «Таронаи зафар» (1946), «Ватани бахт» (1947), «Ба духтари колхоз» (1948), «Иқболи 
ту бод ранги хуршед» (1949), «Ба Ленин» (1950) дар мавзӯъҳои якрангу маъмули ҳамон давра 
навишта шуда, аз ҷиҳати мазмунофарӣ ва забону услуб норасоӣ ва камбудии зиёде доранд, вале 
аз ҳар сатри ин ашъор истеъдоди такмилёбанда ва азму талоши шоире беқарору ҷӯянда рӯнамоӣ 
мекунанд.  

Соли 1952 аз ҷумлаи ин шеърҳо маҷмӯаи аввалини Ғаффор Мирзо – «Аз самими дил» дар 
зери таҳрири устод Боқӣ Раҳимзода мураттаб мегардад. Маҷмӯа ҳаҷман хурд буда, ҳамагӣ 20 
шеъри алоҳида ва як силсилаи ашъорро дар бар мегирад. Аксари шеърҳои ин китобча дар шакли 
чаҳорпора ва дар баҳрҳои гуногуни вазни арӯз навишта шуда, тавре ки ишора намудем, ба 
мавзӯъҳои маъмулу мақбули замони шӯроӣ бахшида шудаанд. Бо вуҷуди умумӣ будани мавзӯот, 
камбағаливу носуфтагии забон ва ҷо-ҷо риоя нагардидани таносуби калом аз ин ашъор як навъ 
махсусияти гуфтор ва кӯшиши тозаҷӯйӣ доштани шоири ҷавон мушоҳида мегардад.  

Маълум аст, ки ин маҷмӯа ҳанӯз намоёнгари симои хоса ва муайянсози дараҷаи истеъдоду 
қобилияти Ғаффор Мирзо буда наметавонад. Ин давра давраи омӯзандагӣ ва ҷустуҷӯву такопӯи 
шоири ҷавон буда, ӯ ҳунари худро дар услуби шоирони гуногуни давр - Ҳабиб Юсуфӣ, Мирзо 
Турсунзода, Мирсаид Миршакар ва дигарон санҷидан мехоҳад ва дар ҳавои ашъори онҳо шеър 
мегӯяд. 

Махсусан, дар ин шеъргунаҳои шоир таъсири ашъори шоири ҷавонмарду ҷавонмарг, 
идеали аксари ҷавоншоирони баъдӣ - Ҳабиб Юсуфӣ хеле зиёд аст. Ин таъсир бештар дар 
шеърҳои ба халқу ватан, партияву Ленин ва меҳнати зарбдор бахшидаи шоир ба назар мерасад. 
Ғаффор Мирзо низ ба монанди Ҳабиб Юсуфӣ ба хотири Ватан ва пойдориву устувории он 
мардумро ба меҳнати содиқона даъват менамуд. Ӯ низ ба деҳқондухтарон бо нидои «ёр» 
муроҷиат намуда, бар замми зебоиву раъноӣ, қобиливу доноӣ ва ғайрату тавоноии онҳоро низ 
васф мекунад: 

Ту духтари ин тоза ҳаётиву ҷавонӣ, 

Ту духтари калхози наву қобилу барно. 

Ту пешқадам, фатҳияи рӯи ҷаҳонӣ, 

Гулдастаи боғи хираду чобуку доно                                                     [4, с. 8]. 

Ин мисраъҳо беихтиёр рубоии машҳури Ҳабиб Юсуфиро ба хотир меоранд:  

Маҳбубаи нағзиву тракторронӣ, 

Соҳибқаламу муборизи майдонӣ. 

Ҳам пиллакашиву ҳам ҳавопаймоӣ, 

Ҷононаи ман, ту чанд ҳунар медонӣ? 
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Духтари ҳадафи тасвири Ғаффор Мирзо низ мисли маҳбубаи Ҳабиб Юсуфӣ нозу фахру 

такяро на ба «лаъли шакарбору зебоии рухсор», балки ба донишу кори худ мекунад ва медонад, 

ки меҳнати фикриву ҷисмонии ӯ сабабгори ободии Ватан ва осудагии мардум хоҳад буд. Ба 

гуфти адабиётшинос Юсуф Акбарзода, «Ғаффор Мирзо дар роҳи бештар нуфуз пайдо кардани 

реализм дар шеър, барои мушаххасу реалӣ шеър гуфтан мубориза бурда, анъанаҳои Ҳабиб 

Юсуфиро хубтару беҳтар идома бахшид» [1, с. 98]. 

Шеъри дигари ҳамин маҷмӯа «Иқболи ту бод ранги хуршед» низ ба мавзӯи меҳнат бахшида 

шуда, ба монанди манзумаи пешин мухотаб ҳамон духтари колхоз аст. Бандҳои аввали ин шеър 

умумӣ буда, садҳо шеъри ба ҳамин мавзӯъ бахшидаи шоирони гуногунро ба хотир меорад, вале 

ду банди охир нисбатан рангу оҳанги дигар доранд. Дар ин бандҳо шоир ба деҳқондухтар на 

ҳамчун шахси бетараф ва корфармои ҳайбалегӯ, балки чун рафиқи ҳамсафару ҳамкор ва дӯсти 

меҳрубону ғамхор муроҷиат мекунад. Ба духтар бо нидои «азизам» муроҷиат кардани шоир ба 

оҳанги гуфтор як навъ тозагиву самимият ва лутфу назокат мебахшад:  

Осудагии мову ту дар меҳнати мо аст, 

Кӯшем аз ин беш, аз ин беш, азизам! 

Бо азми матину зи сари сидқ ҳамеша  

Кӯшем барои ватани хеш, азизам! 

Умеди Ватан – модари мушфиқ зи ману ту 

Ҳар рӯз ливои зафар афрохтани мост. 

Бар зиннату ободии ин мулк бикӯшем, 

К-ин мулк саодатгаҳи имрӯзаву фардост                                         [4, с. 9]. 
Шеърҳои «Сулҳи пойдор», «Бахт бар рухсори одамҳо табассум мекунад», «Савганд ба 

номи сулҳ», «Дар ҷустуҷӯи саодат» ба мавзӯи сулҳу дӯстӣ бахшида шудаанд. Ин мавзӯъ низ, 
чуноне ки маълум аст, умумӣ буда, дар доираи он навпардозӣ ва мазмунсозӣ ниҳоят душвор аст, 
бахусус барои шоири ҷавону навқалам. Аз ин рӯ, ин шеърпораҳо, бо вуҷуди доштани баъзе 
нишонаҳои шеърӣ (вазн, қофия, санъатҳои бадеӣ…), аз шеърияти ҳақиқӣ, аз назокату латофат ва 
табиати рӯҳангезу афсункори шеърӣ маҳруманд. Бояд гуфт, ки ин иллат махсуси шеърҳои 
мазкури Ғаффор Мирзо набуда, ба ағлаб ашъори дар ин гуна мавзӯъҳо гуфтаи шоирони гуногуни 
даврони шӯравӣ хос аст. 

Аз ҷумлаи ашъори ба мавзӯи сулҳу дӯстӣ бахшидашудаи ин маҷмӯа шеъри «Бахт бар 
рухсори одамҳо табассум мекунад» ҳам аз ҷиҳати вазну оҳанг ва ҳам бо тарзи кушодани мавзӯъ 
аз шеърҳои пешин фарқ мекунад. Дар ин шеър воқеа ва ё ҳодисаи мушаххасе нақл нашудааст ва 
онро аз рӯйи вазну оҳанг метавон сурудае дар васфи сулҳу дӯстӣ номид. Шеъри мазкур дар вазни 
рамали мусаммани мақсур ва маҳзуф (рукнҳояш: фоилотун, фоилотун, фоилотун, фоилун) 
навишта шуда, аз ҷиҳати шакли шеърӣ ба мусалласи таркиббанд монанд аст, яъне аз бандҳои 
семисраъгӣ иборат буда, баъди ҳар як банд байти восилае бо ҳамон вазну оҳанг, вале қофияи 
дигар оварда шудааст: 

Нест рӯзе то нагардад паҳн садҳо хушхабар 

Чун насим аз тарфи водие ба водии дигар. 

Сарзаминам гашт ҷойи шодиву ишқу самар. 

Ман намехоҳам парад ҷойи тараб андар фазо 

Доду афғону садои нохуши мотамсаро. 
 

Ман, ки дар оғӯши поки ин ватан осудаам, 

Чун гули шодобу сарсабзи чаман осудаам, 

Бо тамоми халқи худ чун ҷону тан осудаам, 

Кай ба хунхоре диҳам ҷо дар чунин мулки ҳабиб, 

К-ӯ аз ин осудабахтиям намояд бенасиб                                         [4, с. 19]. 
Дар таркиббанд, сарфи назар аз чандбайта будани бандҳои он, дар як банд фикру андешае 

баён гардида, дар байти восила ин фикр ҷамъбасту хулоса мегардад ва ё тақвият дода мешавад. 
Дар шеъри мазкури Ғаффор Мирзо низ ҳамин хусусияти таркиббанд ба мушоҳида мерасад, яъне 
шоир дар як банд фикри худро баён намуда, дар байти таркиббанд аз андешаҳои худ натиҷагирӣ 
менамояд. 

Силсилаашъори «Ба водӣ нур меборад» қисмати дувуми ин маҷмӯаро ташкил дода, аз 
якчанд шеър иборат мебошад. Мавзӯи асосии шеърҳои ин силсила васфи меҳнати фидокоронаи 
деҳқонони тоҷик аст. Бояд гуфт, ки баъзе шеърҳои ин силсила аз ҷиҳати мазмунофарӣ хеле ҷолиб 
буда, аз онҳо ба андозае услуби хосаи сухангӯйии шоир ҳис карда мешавад. Ба ҳамин хотир, 
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баъди дар маҷаллаи «Садои Шарқ» ба табъ расидан (соли 1952, №3) ин силсилаашъор диққати 
бисёр адабиётшиносони варзида, аз қабили Шарифҷон Ҳусейнзода, Расул Ҳодизода, Хуршеда 
Отахонова, Муҳаммадвафо Бақоев ва дигаронро ба худ ҷалб мекунад. Аз ҷумла, устод Шарифҷон 
Ҳусейнзода дар яке аз мақолаҳои худ дар ҳаққи ин силсилаи ашъор чунин суханонро раво дида 
буд: «Силсилаи шеърҳои «Нур дар водӣ», ки лавҳаҳои ҳаёти нав, муносибатҳои нави одамонро 
ба меҳнат ва ғайрату шуҷоати онҳоро тасвир менамояд, хеле мароқовар аст. Зеро шоир дар ин 
шеърҳо ба воситаи лавҳа ва воқеаҳои ҷудогона саъй кардааст, ки ҷиҳатҳои типии ҳаёт ва ода-
монро ба андозае нишон диҳад, образҳои нав ва шаклҳои мувофиқ ҷустуҷӯ намояд» [8, с. 265]. 

Ғаффор Мирзо шеъри худро ба гуфтори бетаъсир ва эълону шиорҳои дилгир табдил 
надода, фикри асосии худро ба василаи рӯйдоди ҳаётие равшан мекунад ва чунонки мушоҳида 
мешавад, ин тарзи тасвир барои тақвияти фикру андешаи шоир василаи хубе гардидааст. 
Масалан, дар шеъри «Пири пурасрор» сухан дар бораи чанори бузурге меравад, ки яккаву танҳо 
дар миёни саҳрои бедолу дарахте қомат афрохта, дар давоми зиндагии худ шоҳиди воқеаву 
ҳодисаҳои зиёди ғамангезу фоҷиаомези даврони амирӣ гардида буд. Танҳо баъди барқарории 
Ҳукумати Шӯроӣ мардуми осудаҳолгардида бо қувваи якҷоя ин биёбонро ба боғи сабзу хурраме 
мубаддал намуданд ва чанори бузургро аз меҳнати танҳоӣ ва ҳузну андуҳ раҳоӣ бахшиданд: 

 

Айни пирии худ чанори бузург 

Шуд дар оғӯши навбаҳори бузург, 

Бо бузургиву пойдории худ 

Ҳаст шоҳид ба кору бори бузург. 
 

Карда ором гӯш дар водӣ 

Хонишу нағмаи ҷавононро, 

Мебарад, мебарад ба оянда 

Туҳфа асрори ин баҳоронро                                                               [3, с. 12]. 

Тавре ки аз таҳлили иҷмолии маҷмӯаи нахустини Ғаффор Мирзо маълум мешавад, мавсуф 

ҳанӯз аз рӯзҳои аввали по ба ҷодаи шоирӣ ниҳодан кӯшиши дарёфти сабку услуби хосаи худро 

дошт ва барои расидан ба ин мақсад хеле ҷиддӣ саъю талош менамуд. Ҳамин кӯшишҳои омехта 

бо ранҷу заҳмат сабаб гардиданд, ки Ғаффор Мирзо мақоми хосаи худро дар адабиёти муосири 

тоҷик пайдо намуд ва дар сафи муваффақтарин шоирони тоҷики аҳди шӯравӣ ҷо гирифт.  
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ОҒОЗИ ФАЪОЛИЯТИ ШОИРИИ ҒАФФОР МИРЗО 

 

Ғаффор Мирзо аз ҷумлаи сермаҳсултарин адибони тоҷики даврони шӯравӣ мебошад. Ӯ зиёда аз 60 

сол машғули фаъолияти эҷодӣ буда, дар ин муддат осори зиёди манзуму мансур ба ёдгор гузоштааст. 

Дар ин мақола муаллиф оғози фаъолияти шоирии Ғаффор Мирзоро мавриди таҳқиқ қарор дода, 

бурду бохти шоирро дар ин давра муайян кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: шоири сермаҳсул, навпардоз, иқдоми аввалин, ҳизб, халқи меҳнаткаш, замин, 

ватан, сулҳ, дӯстӣ, одамгарӣ. 
 

НАЧАЛО ПОЭТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАФФОРА МИРЗО 
 

Гаффор Мирзо входит в число самых плодотворных таджикских литераторов советской эпохи. Он 

свыше 60 лет занимался творческой деятельностью и за этот период написал большое количество 

поэтических и прозаических произведении. 

В данной статье автор исследует начало поэтической деятельности Гаффора Мирзо и определяет 

удачи и неудачи поэта в этот период.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плодотворный поэт, новатор, пробный шаг, партия, трудовой народ, земля, 

родина, мир, дружба, гуманизм.  
 

THE BEGINNING OF GHAFFOR MIRZO'S POETIC ACTIVITY 
 

Ghaffor Mirzo was included into the group of the most productive Tajik litterateurs of the Soviet time. 

More than 60 years he was busy with creative activity and for this period he has written a great number of poetic 

and prosaic works. 

The author of the article researches the beginning poetic activity of Ghaffor Mirzo. For this purpose, he 

studied the first album of the poet and therefore defined the poet's success and failure.  

KEY WORDS: productive poet, innovator, pilot step, party, working people, land, fatherland, peace, 

freedom, humanism.  
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ИМОМИИ ҲИРАВӢ ВА МАСОИЛИ ЗИНДАГИНОМАИ Ӯ 
 

Ҳакимов С.Т. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Аз муқоиса ва муқобалаи манобеи арзишманди дасти аввал, аз қабили таърихномаҳо, 

тазкираҳо, ҷунгу сафинаҳо, фарҳангу қомусҳои адабӣ, китобҳои таърихи адабиёт, мақолоту 

ишороти муҳаққиқон, ки дар дастраси мо қарор доранд, ба хубӣ ошкор мегардад, ки зодгоҳи 

Имомӣ шаҳри Ҳирот аст, вале дар ҳеҷ аз ин осори ёдшуда аз таърихи таваллуд, кӯдакӣ, ҷавонӣ, 

таҳсил ва амсоли инҳо зикре нарафтааст. Илова бар инҳо, дар девони шоир байт ё порчаи шеърие, 

ки муайянкунандаи соли валодат, воқеаҳои даврони ҷавонӣ, машғулият ва амсоли инҳо бошад, 

ба назар намерасад. Ҳамин ишколотро ба эътибор гирифта, мураттиби девони Имомӣ - Ҳумоюн 

Шаҳидӣ дар муқаддимаи девон чунин таъкид мекунад: «Бидуни истисно, дар ҳеҷ як аз сафинаҳо, 

ҷунгҳо, тазкираҳо ва таворих аз даврони кӯдакӣ ва ҷавонӣ ва ҳамчунин аз таърихи таваллудаш 

зикре нарафтааст ва ҳамчунин дар ашъораш байте, ки мубайини соли таваллуд ва ё вақоеи 

даврони ҷавонии ӯ бошад, нест, вале он чи мусаллам аст, ин аст, ки вай дар Ҳирот ба дунё омада 

ва дар он ҷо ба шуғли қозиюлқузотӣ рӯзгор мегузаронидааст» [1, с. 7-8]. 

Дар ин замина ҳамчунин метавон аз андешаҳои муаллифи китоби «Таърихи адабиёт дар 

Эрон» донишманди эронӣ - Забеҳуллоҳи Сафо ёдовар гардид. Ин муҳаққиқ дар ҷилди савум, 

бахши аввали китоби номбурда, ки вазъи адабиву фарҳангӣ ва сиёсиву иқтисодии даврро аз 

аввалҳои қарни сездаҳ то поёни қарни чордаҳи мелодӣ ойинадорӣ мекунад, дар баробари дигар 

адибону мутафаккирон, аз Имомии Ҳиравӣ ёдовар шуда, доир ба вазъи аҳволу осор ва мақому 

мартабаи ӯ чунин нигоштааст: 

 «Маҷмӯи иттилооте, ки аз аҳволи ӯ (Имомии Ҳиравӣ – С. Ҳ.) ба даст меояд, маҳдуд ва 

мунҳасир ба масоили дараҷаи дувум аст, вале аз фаҳвои онҳо ба сароҳат дарёфта мешавад, ки ин 

шоирро, ба сабаби фазлу дониши вофир ва тасаллут бар забону адаби арабиву форсӣ ва ба иллати 

иттилоъ аз улуми мухталифи маъқулу манқул, шуҳрати бисёр будааст…» [2, с. 547]. 

Аз андешаҳои Шаҳидӣ ва Сафо ошкор мегардад, ки Имомии Ҳиравӣ шахси таҳсилдидаест, 

зеро соҳиб шудан ба фазлу дониши вофир, тасаллут ба забону адаби форсиву арабӣ, дастёбӣ ба 

улуми ақливу нақлӣ ва монанди инҳо мантиқан бе омӯзишу парвариш, таълиму тадрис, 

кашидани ранҷи устоди сахтгир ба кас муяссар намегардад, ҳамчунин бидуни доштани ин улум 

расидан ба мансаби қазо, бавижа қозиюлқузотӣ, дар он замон ғайриимкон буд. Аз ин гуфтаҳо ба 

чунин натиҷа расидан мумкин аст, ки Имомӣ, бо он ки дар Ҳирот таваллуд шудааст, дар ҳамон 

шаҳр ба таҳсили илм пардохта, мунтаҳо ба камолоти маънавиву касбӣ дастрасӣ пайдо кардаву 

соҳиби шуҳрат гардидааст. 

Аз омӯзишу пажӯҳиши девони Имомӣ маълум гардид, ки зикри таърих дар ашъори ӯ хеле 

кам аст. Дар тамоми девони шеъри вай ҳамагӣ дар ду маврид ишора ба таърих шудааст, ки аз 

онҳо санаи валодат ва дар кадом синну сол қарор доштани ӯ ба дурустӣ муайян намегардад. Аз 

ҷумла дар қасидае, ки муҳтавояш васфу ситоиши бинои муҳташамест, чунин менигорад: 

Шашум рӯз аз панҷумин моҳи тозӣ, 

Пас аз шашсаду панҷаҳу ҳашт дигар                                                 [3, с. 60]. 
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Бояд зикр кард, ки соли шашсаду панҷоҳу ҳашти қамарӣ тақрибан ба соли 1260 мелодӣ 

баробар мешавад ва аз ин сана ба ҷуз аз таърихи мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бино 

чизи дигаре фаҳмида намешавад.  

Байти дигаре, ки дар он Имомӣ зикри таърих кардааст, дар хилоли абёти қасидае ба назар 

мерасад, ки дар ситоиши Исматуддин Қутлуғ Турконхотун (фавт. соли 681 қ./1283 м.) - канизи 

Ғиёсуддини Хоразмшоҳ, баъдан ҳамсари Бурроқҳоҷиб, ҷиҳати сохта шудани масҷиди ҷомее дар 

Кирмон соли 663 қ. (1265 м.), суруда шудааст ва байти матлаъ ва байти санаи таърихӣ ба ҳайси 

мисол пешниҳод мегардад:  

З-ин иморат мулк ҳам дар рафъату ҳам дар сафо, 

Гар тафохур мекунад, вақт аст бар авҷи само... 

Шашсаду шасту се аз ҳиҷрат гузашта тоза кард 

Исмати Ҳақ, равнақи ислом, з-ин олӣ бино                                           [4, с. 65]. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки Ҳофизи Абру - муаллифи китоби «Ҷуғрофиёи Ҳофизи Абру» 

- таърихи бинои масҷиди мазкурро соли 666 қ./1268 м. навиштааст, ки саҳеҳ ба назар намерасад 

[4, с. 13].  

Илова ба он чи зикр гардид, аз санаи мазкур ҳамчунин дониста мешавад, ки Имомӣ соли 

1265 м. дар Кирмон умр ба сар мебурдааст, вале дар кадом синну сол қарор доштани ӯ номуайян 

боқӣ мемонад. 

Сарфи назар аз он ки Имомӣ сабти сана ва таърихро дар бархе ашъори худ мутазаккир 

шудааст, боз дар миёни эҷодиёти ӯ ба шеърҳоӣ дигаре дучор шудан мумкин аст, ки бо вуҷуди 

фарогири васфу ситоиши бунёдкориҳои аз ҷониби ҳокимони вақт суратгирифта будани 

муҳтавояшон, зикри таърихи ин қабил иншоотро Имомӣ ба таври ошкоро ва мустақим раво 

надидааст, вале санаи дақиқи қомат афрохтани чунин биноҳоро аз навиштаи муаллифони 

таърихномаҳо ба суҳулат метавон пайдо кард. Барои мисол намунаеро роҷеъ ба таърихи як 

қасидаи Имомии Ҳиравӣ, ки дар девони шоир «Дар мадҳи Хоҷа Шамсуддин Муҳаммад 

Ҷувайнии Соҳибдевон» [1, с. 152-153] тасмия шуда ва дар васфи дорушшифое, ки бо амри 

Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон дар шаҳри Язд бино гардидааст, аз навиштаи соҳиби 

китоби «Таърихи Язд» - Ҷаъфар бинни Муҳаммад бинни Ҳасан Ҷаъфарӣ (таълифаш қарни XV 

мелодӣ – С. Ҳ.) ба таври ихтисор иқтибос мекунем. Ҳамзамон бояд мутазаккир шуд, ки ин мавзӯъ 

таҳти унвони «Зикри дорушшифои Соҳибӣ ва имороти он ва зикри бунёну таърихи бинои он ва 

ғайра» матраҳ гардида, муҳтавояш ба тариқи зайл аст:  

«Ин дорушшифо аз машоҳири имороти Язд аст ва Хоҷа Шамсуддини Тозигӯ ҷиҳати Хоҷа 

Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон бисохт… ва дар васфи ин дорушшифо Имомулкалом, 

Имомии Ҳиравӣ ин қасида гуфтааст:  

       Эй сафои суффаат таркиби оламро равон, 

       Сиҳҳати ақливу рӯҳи роҳату ҷони ҷаҳон. 

Сафҳаи гардун паноҳи туст рафъатро паноҳ, 

Соҳати иззат ҷаноби туст давлатро макон. 

Ҳиммату давлат мулозим гаштаандат лоҷарам, 

Халқро дорушшифое, мулкро дуруламон. 

Сақфи марфӯат сипеҳри ошӯр аст андар замин, 

Саҳни дилхоҳат биҳишти тосеъ аст андар ҷаҳон. 

Кай ба гардун сар фуруд орад ҷанобатро, ки ҳаст 

Атласи гардун заминат в-аз кавокиб соябон. 

Шуд зи рашки саҳну сақфат чарху ҷаннатро муқим, 

Ашки анҷум дар канору оби Кавсар дар даҳон. 

Соҳиби он кас, ки аз дасту дилаш оҷиз шуданд, 

Ҳар нафас сад Ҳотаму ҳар дам дусад Нӯшервон…  

 … Дорушшифо дар соли ситта ва ситтина ва ситтомоия (666 қ./ 1268 м.  – С. Ҳ.) буд» [5, 

с. 112-115]. 

Аз ин навишта танҳо маълум мегардад, ки Имомӣ ба ҳайси як адиб соли 1268 м. дар шаҳри 

Язд дар хидмати Шамсуддин Муҳаммади Соҳибдевон буд ва дар васфи дорушшифои сохтаи ӯ 

қасидае суруд, ки онро бар катибаи он бино нақш карданд. Дар хусуси синну сол, симат, шуғл, 

мақом ва дигар вазифаҳои хидматии вай маълумоте ба даст намеояд. Изофа ба ин, дар китоби 

«Таърихи ҷадиди Язд» ё «Оташкадаи Яздон» - навиштаи Абдулҳусайни Оятӣ, сурати сохтмони 

бинои дорушшифо андаке дигаргунатар тасвир шуда, санаҳои таърихӣ ҳам бо гуфтаҳои Ҷаъфарӣ 
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тафовут дорад. Аз ҷумла, вақте ки Амир Шамсуддини Соҳибдевон ба коргузори хеш - Хоҷа 

Шамсуддини Тозигӯ амр мекунад, ки нақшаи дорушшифои мавриди назарро ба номи ӯ матраҳ 

ва харҷашро пешниҳод созад, Шамсуддини Тозигӯ биноро дар навбати аввал ба таври мутавассит 

тарҳ андохт ва нақшаи онро бо махориҷаш назди амир фиристод. Шамсуддини Соҳибдевон он 

тарҳро намеписандад ва ба Тозигӯ менависад, ки бинои дорушшифоро ба андозаи ҳиммати худ 

тарҳ андохтаӣ, на шоистаи ҳиммати мо. Пас аз ин сухани Соҳибдевон Шамсуддини Тозигӯ 

нақшаи бисёр олие кашида, бо сарфаву махориҷи сангин хидмати амир фиристод. Чун нақшаи 

нав ва харҷи онро амир бидид, ба дигарбора ба Тозигӯ навишт, ки «он тафрит чӣ буд ва ин ифрот 

чӣ?». Мунтаҳо, Шамсуддини Тозигӯ ба номаи Соҳибдевон ҷавоби кинояомезе навишт, ки 

муҳтавояш ба тариқи зайл аст: «Агар зиёда аз ҳиммати шумост, иҷоза диҳед катиба, ки ба номи 

Шамсуддини Соҳибдевон танзим шуда, калимаи Соҳибдевонро аз он бардорам ва калимаи 

Тозигӯ ба ҷояш бигзорам ва масорифи онро аз кисаи худ бипардозам. Амир донист ин сухан 

посухи номаи пешини ӯст, лиҳазо навишт: 

Раҳо кун тозӣ, эй Тозигӯву рози каёнӣ гӯ,  

Суруди порсӣ бархон, навои хусравонӣ гӯ 

- ҳеҷ гоҳ калимаи «Тозигӯ» ҷои Соҳибдевони форсигӯро нахоҳад гирифт. Туркӣ магӯ, тозӣ 

махон, катибаро ба форсӣ танзим кун ва ба номи мо тарсим намо ва дастмузд тозиёна бар он 

биафзой, то ҳавола бо навола содир гардад. Муҷмалан, бунгоҳи номбурда ба номи амир 

Шамсуддин оғозу соз шуд ва ҳамаи масорифашро бипардохт. Вале аз таърихи итмомаш дониста 

мешавад, ки дар ҳаёти амир Шамсуддин ба поён нарасида, зеро таърихи вафоти амирро соли 743 

навиштаанд ва таърихи итмоми дорушшифо 766. Ҳарчанд нигорандаро ақида аст, ки дар рақами 

ҳандасӣ иштибоҳе рух дода, ки дорушшифо дар 746 тамом шуда, на 66, вале дар ҳар сурат баъд 

аз фавти амир буда, ки ба ақидаи мо се сол аст ва баъзе аз муаррихин бисту се сол забт кардаанд. 

Имомии Ҳиравӣ, ки дар он аср адиби билҳаср буда ва бо Саъдӣ баробаргӯӣ мекарда, қасида 

дар васфи дорушшифо ва бонии он суруда… ва амир даҳ ҳазор динор сила ба Имомӣ ато намуд 

ва амр фармуд ашъори ӯро ба кошии алвон катиба карданд ва дорушшифо бад-он музайян шуд» 

[6, с. 131-132].  

Аз муқоиса ва муқобалаи навиштаи Ҷаъфарӣ бо навиштаи Оятӣ доир ба соли анҷоми 

дорушшифо ошкор мегардад, ки андешаҳои Оятӣ, бо вуҷуди дар баррасии баъзе масоил дорои 

арзиши баланд будан, роҷеъ ба муайян кардани санаи ба охир расидани бинои мавриди назар ва 

соли фавти Шамсуддини Соҳибдевон аз иштибоҳот комилан орӣ нест. Масалан, аксар манобеъ 

соли анҷоми дорушшифоро 665-666 қ./1268 м. ва соли вафоти Шамсуддини Соҳибдевонро 676 

қ. / 1278 м. [7, с. 421-422), ё ба таври дақиқ 683 қ. / 1285 м. [8, с. 231-233] қаламдод кардаанд, вале 

дар нигориши Абдулҳусайни Оятӣ ин ду рухдод солҳои 743 қ. ва 746 қ. аст, ки сиҳҳатии он 

маҳалли тардид аст, зеро дар ҳеҷ манбаи дигар ба он ишора нашудааст. Дигар ин ки китоби 

Ҷаъфарӣ аз лиҳози соли таълиф қадимат дорад ва марҷаи китоби Оятӣ ба шумор меравад, сониян, 

муаллифони аксар манобеи адабиву таърихӣ гуфтаҳои Ҷаъфариро дар ин масъала такрор ва 

дурустии онро таъйид кардаанд, баъдан, фарқияти байни солҳои иттифоқ афтодани рухдодҳо то 

ҳудуди сад сол фосила дорад, ки қабули он аз назари мантиқ хеле баид аст.  

Андешаи дигаре, ки дар ҳаллу фасли масъалаи мавриди баҳс ба қурби яқин далолат 

мекунад, нуқтаи назари Аббос Иқболи Оштиёнист. Ин муаллиф ҳангоми баррасии рисолаи ба  

забони арабӣ таълифнамудаи Имомӣ, ки дар шарҳи қасидаи боияи шоири араб - Зуррама 

(Абулҳориси Ғайлон бинни Ақба (вафоташ соли 117 қ. – С. Ҳ.) аст, чунин таъкид менамояд: «… 

аммо рисолаи шарҳи қасидаи Зуррама, ки онро Имомӣ ба хоҳиши баъзе аз дӯстоне, ки бо ӯ дар 

музокира ва мубоҳиса шарик будаанд, сохтааст, дар шарҳи қасидаест… Қасида шомили 131 байт 

аст ва Имомӣ тамоми абёти онро шарҳи наҳвӣ ва адабӣ кардааст ва агарчи фӣ нафсиҳи чандон 

аҳамият надорад, вале чун  аз шоире мисли Имомист, холӣ аз аҳамият нест ва донистани он барои 

донистани шарҳи аҳволи шоири мазбур бефоида набошад» [9, с. 317-318]. 

Мо ҷиҳати дарёфти маълумоти бештаре дар масъалаи аҳволи шоири мазбур андешаҳои 

Аббос Иқболро ба эътибор гирифта, ба таҳқиқи таърихи таълиф ва ба кадом султон тақдим 

намудани ин рисола саъй намудем. Омӯзишу пажӯҳиш дар ин замина муайян кард, ки Имомӣ 

соли таълифи рисоларо на дар аввал ва на дар фарҷоми он зикр насохтааст ва ба кадом султон ё 

амир эҳдо шудани он ҳам ба дурустӣ маълум намешавад. Муаллифони сарчашмаҳои адабиву 

таърихӣ ва дигар донишмандоне, ки роҷеъ ба зиндагинома ва осори Имомӣ иҷмолан изҳори назар 

кардаанд, дар ин масъала хомӯширо авло донистаанд. Аз ин миён танҳо мураттиби девони ба 

тозагӣ интишоршудаи шоир - Исмат Хӯйинӣ дар муқаддимаи девон мавзӯи мавриди баҳсро ба 
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баррасӣ гирифта, дар ин хусус чунин нигоштааст: «Илова бар девон, рисолае низ аз Имомӣ дар 

даст аст, ки дар он латоиф ва нукоти адабӣ, масоили наҳвӣ ва дақоиқи луғавии қасидаи боияи 

Зуррамаро шарҳ дода ва зоҳиран ба Ғиёсуддини Хоразмшоҳ (фавт. 627 қ.) эҳдо кардааст» [10, с. 

18]. 

Қазоват дар вақоеъ ва ҳаводиси таърихии дар Ҳирот рухдодаи асри мазкур ба қурби яқин 

доштани андешаҳои Исмат Хӯйинӣ созгор аст, чунки дар охири асри XII ва нимаи аввали қарни 

XIII тибқи нишондоди муаллифони таърихномаҳо соҳати фатҳи кишварҳо аз ҷониби Ғиёсуддини 

Хоразмшоҳ густариш пайдо карда, қаламрави ҳукми вай қариб тамоми Хуросон ва як қисмати 

Мовароуннаҳрро низ фарогир буд. Дар иртибот ба ин, бояд таъкид варзид, ки давраи охири 

ҳукмронии Ғиёсуддини Хоразмшоҳ ба ибтидои фаъолияти эҷодии Имомии Ҳиравӣ рост меояд. 

Аз ин рӯ, агар соли фавти Ғиёсуддин, ки аксар таърихнигорон онро 627 қамарӣ (1229-1230 м. – 

С. Ҳ.) нишон додаанд, ба эътибор гирифта шавад ва ба  ҳокими номбурда эҳдо шудани рисолаи 

ба забони арабӣ навиштаи Имомӣ ҳақиқат дошта бошад, пас метавон яқин кард, ки Имомӣ 

рисолаи мазкурро дар синни на камтар аз 20-солагӣ таълиф кардааст, зеро шарҳе, ки «шомили 

баёни латофати арабият ва нукоти адабият ва масоили наҳвияву дақоиқи луғавияи» [9, с. 312]  

қасидаи як шоири маъруфи араб, он ҳам ба забони арабӣ бошад, аз ҳар фард табаҳҳур, истеъдод, 

завқу шавқи баланд, дониши фарогир, камолот, ҷасорат ва амсоли инҳоро тақозо мекунад, ки ин 

омилҳо ба ҳар кас дар синни наврасиву ҷавонӣ муяссар нахоҳад шуд.  

Ҳамин тариқ, агар соли фавти Ғиёсуддини Хоразмшоҳ, андешаи Исмат Хӯйинӣ дар бораи 

ба амири мавриди назар эҳдо шудани рисолаи ба забони арабӣ навиштаи Имомӣ ва он омилҳое, 

ки роҷеъ ба таҷрибаву синну соли муаллифи рисола иброз шудаанд, ба эътибор гирифта шаванд, 

санаи таваллуди Имомии Ҳиравиро ба таври эҳтимолӣ метавон тахмин ва муайян кард. Чунончи, 

агар фаразан Имомӣ рисолаи худро як сол қабл аз фавти Ғиёсуддин, яъне соли 626 қ. /1229 м. 

барои ӯ таълиф ва тақдим карда бошад ва дар ин ҳангом синни вай тақрибан ба 18-22 расида 

бошад, пас мантиқан метавон ҳадс зад, ки Имомӣ дар байни солҳои 604-608 қ. /1208-1212 м. 

таваллуд ёфтааст. 

Аз падару аҷдод ва касбу кори аҳли хонадони Имомӣ, чунонки қаблан ёд шуд, ба ҷуз аз 

ишораҳои иҷмолии бархе муҳаққиқони муосир, ки онҳоро «аз аҳли ташаюъ ва аз маноқибиён» 

қаламдод кардаанд, дигар маълумоти қобили мулоҳизае дар даст нест. Дар миёни 

тазкиранигорон Озари Бекдилӣ як маротиб аз табори Имомӣ ёдовар шуда, мухтасаран чунин 

нигоштааст: «Имомӣ аз табори маъруфи он диёр ва аз шуарои машҳури рӯзгор аст» [11, с. 137]. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» низ дар бораи пайвандони Имомӣ ишораи 

кӯтоҳе дорад, аммо аз ин ишора ба таври аниқ наметавон дарёфт, ки муаллифи мазбур 

пайвандони қабл аз Имомиро дар назар дорад ё баъд аз ӯро. Чунончи: «Ва Имомӣ аз санодиди 

(мардони бузург, диловар) уламои Ҳирот аст, аммо дар Кирмону Исфаҳон дар баъзе авқот маскан 

медошт ва қузоти Ҳирот аз нажоди Имомиянд» [12, с. 167].   

Сарфи назар аз иҷмоливу мухтасар будани маълумоти ин ду муаллиф роҷеъ ба вазъи 

иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии гузаштагони Имомӣ, аз андешаи эшон мантиқан чанд нуктаи 

ҷолибро метавон дарёфт кард. Нахуст, ба хубӣ ошкор мегардад, ки Имомӣ дар хонадони 

соҳибмаърифат ва аз лиҳози бизоату дороӣ ҳамаҷониба таъмин ба дунё омадааст, зеро 

тавонистааст бо фароғати ҳол ба андӯхтани улуми мутадовили давраи зиндагонияш шуғл 

варзида, ба дараҷаи уламои забардасти замонаш ноил гардад. Яъне, аз он шароиту имконоте, ки 

волидайни шоир барои таҳсили ҳамаҷонибаи ӯ фароҳам овардаанд, ба хубӣ эҳсос мегардад, ки 

падараш Абдуллоҳ - писари Муҳаммад шахси донишманд буда, ба таълиму тарбияи фарзандаш 

на танҳо таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, балки ба хотири ба камолоти маърифативу маънавӣ расидани 

ӯ саъйи мукаммале маътуф доштааст. Сониян, ишқи таҳсил ва зеҳни баланду фарогир ҷиҳати 

идроки ҳақоиқу маърифат аз оғози туфулият ӯро на танҳо ҳамроҳ, балки ин қариҳаи ҷибиллӣ ва 

фитрӣ аз атияи яздонӣ барои вай будааст, зеро агар чунин намебуд, вай дар синну соли ҷавонӣ 

қодир ба таълифи шарҳу тавзеҳи қасидаи як шоири маъруфи араб ба забони арабӣ намешуд. 

Солисан, дар илм, хоса улуми ақливу нақлӣ, Имомӣ дар аҳди хеш, тибқи ахбори аксар 

сарчашмаҳо, ба ҷойгоҳе расидааст, ки касе набудааст, ки тавонад бо ӯ дар ин масъала баробару 

ҳампо бошад.  

Гузашта аз ин, аз маълумоти сарчашмаҳо ва мақолоти донишмандон, ки муҳтавои 

аксарашон баргирифта аз гуфтаи муаллифони маъхазҳост, ба таври возеҳ маълум мегардад, ки 

шоир даврони кӯдакӣ ва ҷавониашро дар Ҳирот гузаронидааст. Илова бар ин, худи Имомӣ дар 

қасидае таҳти унвони «Дар мадҳи шаҳри Ҳирот» доир ба ин шаҳр суханҳои самимонаву содиқона 
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ва пурихлосе ироа дошта, онро «зубдаи даврон», «хулди равонпарвар», «ҳақоиқгустар», «равзаи 

фирдавс», «фирдавси дувум» ва амсоли инҳо қаламдод мекунад, ки аз мазмуни онҳо макони 

валодат ва ҷои барои шоир хеле ҳам муқаддас буданаш эҳсос мегардад. Барои собит сохтани ин 

муддао иқтибоси пораеро аз қасидаи мавриди назар дар ин ҷойгоҳ мувофиқи мақсад медонем, 

чунончи:  

Ҳаббазо, шаҳре, к-аз ӯ дар даври гардун афсаре, 

Бар сари мулке ниҳад ҳар рӯз дасти ахтаре. 

Зубдаи даврон, ки дар таркиби арконаш занад 

Хок дар чашми сипеҳре ҳар нафас ҳар гавҳаре.  

Осмоне, машриқе, баҳре, ҷаҳоне, ҷаннате, 

Мулку динро бегумон зайневу бешак, зеваре. 

Он ки бе таъсири суккони саводаш кас надид 

Офтобе нургустар бар сипеҳри кишваре… 

Гар касе гӯяд, ки он хулди равонпарвар куҷост, 

Гӯямаш чун арзи хуршеде кунам бе ховаре? 

Ховари имон Хуросон асту андар вай баҳақ 

Ҳикматободе, ҳунарбуме, ҳақоиқгустаре, 

Қуббатулислом, дорулмулки дин, тамкини шаръ, 

Равзаи фирдавсу фирдавси дувум, шаҳри Ҳарӣ…                     [3, с. 133-135]. 

Аз мазмуни ин қасида мантиқан дарк кардан мумкин аст, ки ҳадафи шоир аз зикри 

ифодаҳое мисли «ҳикматобод», «ҳунарбум», «қуббатулислом», «дорулмулки дин» ва монанди 

инҳо тавсиф ва ситоиши шаҳри хеле ободу зебо, пешрафта ва дорои китобхонаву мадориси зиёд 

будани Ҳирот дар даврони зиндагии шоир, мушаххасан асри XIII, хоҳад буд. 

Роҷеъ ба вазъи илму фарҳанги давр, бахусус дар аҳди Имомӣ, дар муқаддимаи ҷилди 

дуюми китоби «Равзат-ул-ҷиннот фӣ авсофи-л-мадинати-л-Ҳирот»-и Муинуддин Муҳаммади 

Исфизорӣ таъкид шудааст, ки амирону подшоҳон ва фармонравоёни Оли Карт ва Кӯрогониён, 

ҳангоми ҳукмфармоияшон дар Ҳирот, дар нашри улуму дониш ва тарвиҷи илму дониш  ва 

ташвиқи уламову аҳли фазлу адаб, шуарову нависандагон ва кулли ҳунармандон кӯшиши бисёр 

ба харҷ дода, симу зар ва ҷавоҳироти ҳангуфте аз хизонаҳои худ дар роҳи тарвиҷи илму адаб ва 

ташвиқу тарбияти уламо ва удабо ба масраф мерасондаанд. Дар натиҷа, дар ин қарн шаҳри 

боазамати доруссалтанаи Ҳирот ба сурати дорулилму донишгоҳи бузурге табдил ёфт ва аз 

атрофу акнофи ҷаҳон донишҷӯёну туллоб ба ин макон, ки маркази фарҳангу адабро мемонд, рӯй 

оварда, ҷиҳати расидан ба камолоти сувариву маънавӣ дар ҳар гӯшаву канори шаҳри мазбур ба 

таълиму тадрис машғул буданд. Дар зери гунбадҳои сар ба осмон кашидаи мадорису хонақоҳҳо 

ва сояи долу дарахтони боғистони шаҳри Ҳирот ҳалақоти дарсу маҷолиси адаб ва баҳсу мунозира 

ба таври мудовим барпо мешудааст. Ба иборати дигар, ҳавзаи илмияи Ҳирот ва марказияти 

адабиву фарҳангӣ ва созмонҳову бунгоҳҳои илмиву адабии он шаҳр, шурӯъ аз замонҳои қадим, 

ба ҳукми анъана даромада, дар замони ҳукумати дудмони Карт боз ҳам рӯ ба тавсеа ва тараққиву 

пешрафт ниҳодааст [13, с. 25]. Ногуфта намонад, ки анъанаи маърифатгароӣ ва шавқу ҳаваси 

донишандӯзӣ дар ин диёр пас аз ҳукумати Оли Карт низ идома ёфта, намояндагони баландпоя ва 

дастпарварони мадрасаҳои Ҳирот номи ин шаҳрро дар олами илму адаб пуровоза сохтаанд.  

Гузашта аз ин, Исфизорӣ дар ин қарн аз мавҷудияти китобхонаи бузурги Ҳирот, ки дорои 

анвои гуногуни китобҳои нафиси илмиву адабӣ, рисолаҳои зиёди диниву фалсафӣ, фиқҳ, усул, 

ҳикмату одоб ва ғайра, мавриди амал қарор доштани нуздаҳ мадорис, ҳузури гурӯҳи анбӯҳе аз 

донишҷӯён ва туллоби улуми маъқулу манқул ва пӯяндагону соликони тариқи ҳақиқату ирфон, 

ки дар ин конуни илму адаб ва маорифи малакутӣ ба иктисоби фазоили сувариву маънавӣ машғул 

будаанд, шаҳодат додааст [13, с. 27]. 

Дар иртибот бо шароит ва имконоти мавҷуд дар шаҳри Ҳирот метавон тахмин кард, ки 

Имомӣ на танҳо таҳсили ибтидоӣ, балки мадрасаро низ дар ҳамин шаҳр ба анҷом расондааст. Аз 

ашъори адиб ва нуқтаи назари муаллифони сарчашмаҳо бармеояд, ки алоқаи ӯ ба илму донишу 

адаб ва авқотеро, ки ӯ сарфи дарсу баҳсу мутолиа ва мубоҳисаву таҳқиқ дар улуми маъқулу 

манқул мекардааст, хеле назаррас будааст. Ӯ аксари улуми мадрасагӣ, аз ҷумла улуми шаръӣ ва 

илмҳои адабиро ба таври заруриву лозим аз худ карда, илова бар шоирӣ, аз тамоми улуми роиҷ 

ва мутадовили замон баҳраманд шудааст. Гувоҳи ин иддао андеша ва гуфтаҳои худи шоир аст, 

ки дар ашъораш ҷо-ҷо изҳори фазлу дониш мекунад ва дар ашъораш истилоҳоти илмиеро 

истифода мекунад, ки мансуб ба улуми гуногун аст. Имомӣ истилоҳоти илмиро дар шеър огоҳона 
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ва хеле ҳам бамавриду ҳунармандона корбурд намуда, бад-ин васила шоири донишманд будани 

худро ба намоиш мегузорад.  

Ҳамчунин аз мутолиаи девони Имомӣ ба хубӣ эҳсос мегардад, ки вай, илова бар шоири 

борикбину нодирагуфтор будан, аз улуми сарфу наҳви арабӣ, маонию баён, ҳадису тафсир, 

фиқҳу таърих, фасоҳату балоғат, луғату арӯз, тиббу нуҷум, риёзиёту мантиқ, фалсафаву ирфон 

ва ҳатто аз улуми табиатшиносӣ ба таври куллӣ огоҳ аст.  
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ИМОМИИ ҲИРАВӢ ВА МАСОИЛИ ЗИНДАГИНОМАИ Ӯ 
 

Дар мақола масъалаи замону макони таваллуд, волидону гузаштагон, давраи наврасиву ҷавонӣ, 
таҳсили ибтидоиву мадраса ва шуҳрату овозаи яке аз донишмандону шоирони барҷастаи адабиёти форс-
тоҷик - Имомии Ҳиравӣ, ки дар асри XIII зиндагӣ ва эҷод кардааст, мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. 
Муаллиф барои асоснок кардани нуқтаи назари хеш аз эҷодиёти худи адиб ва сарчашмаҳои дигари адабиву 

таърихӣ, ки роҷеъ ба Имомӣ маълумот доранд, асноди қобили мулоҳизае пешниҳод карда, андешаҳои 
илмии хешро дар заминаи маводи фаровон мубарҳан сохтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: тазкираҳо, сарчашмаҳо, ҷунгҳо, сафинаҳо, муқоиса, муқобала, аҷдод, табор, 

илм, маърифат, ирфон, таълим, мадраса. 
  

ИМОМИ ХИРАВИ И НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ЕГО БИОГРАФИИ 
 

В статье подвергаются анализу вопросы даты и место рождения, родители и предки, подростковый 
и юношеский период, обучение в начальной и высшей школы, популярность и значение одного из 
выдающегося поэта персидско-таджикской литературы Имоми Хирави, проживший и творивший в ХIII 
веке. Автор в подтверждении своих мыслей приводит примеры из сочинения самого поэта и цитаты из 

других сочинений по литературе и истории, обеспечивая его отношение к Имоми Хирави. Опираясь на 
данные предлагает свои научные доводы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антология, источники, сборники, альманахи, сравнение, антитезис, предки, 

родство, наука, образование, мистика, обучение, медресе. 
 

IMAMI HIRWI AND SOME FACTS OF HIS BIOGRAPHY 
 

The article analyzes the issues of date and place of birth, parents and ancestors, adolescence and 

adolescence, education in primary and higher education, the popularity and importance of one of the outstanding 

poet of Persian-Tajik literature, Imomi Hiravi, who lived and worked in the XIII century. The author in 

confirmation of his thoughts gives examples from the works of the poet and quotes from other works on literature 

and history, ensuring his attitude to Imomi Hiravi. Based on the data offers its scientific arguments. 
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СОХТОРИ СИФАТҲОИ МУРАККАБ ДАР МАҶМӮАИ 

«ОФТОБ ДАР СОЯ»-И ГУЛРУХСОРИ САФӢ 
 

Ниёзова Р., Ризомова З.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ба дарёи адабиёти тоҷик маҳз солҳои шастум як мавҷи пурталотум сар зад, ки то ҳанӯз 

шоироне чун Муъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Гулрухсор ва  Бозор Собир ба унвони шоирони 

миллӣ ва маҳбуб аз ҷониби халқ пазируфта шудаанд.  Шеъри Гулрухсор, шоири тавонманд ва 

пуровозаи Тоҷикистон аз зеботарин ва зиндатарин шеърҳои тоҷикист. Доираи васеи вожаҳо, 

танавӯи дарунмояҳои шеърӣ  (меҳан, зан, сиёсат ва ғайраҳо), шеваи сахти зебо ва бархурдорӣ аз 

пуштвонаи баланди фарҳангӣ муҷиб шудааст, шеъраш дар бисёре аз маҳфилҳои фарҳангии ҷаҳон 

шинохта шавад.  

Мутаассифона, аз ҷиҳати забоншиносӣ ҳанӯз ашъори ин шоираи меҳансаро аз доираи таҳқиқи 

забоншиносон берун мондааст. Ба ҳамин хотир, тасмим гирифтем, ки сохтори сифатҳои мураккаб 

дар маҷмӯаи «Офтоб дар соя»-и Гулрухсорро мавриди таҳқиқи илмӣ қарор диҳем.  

Шоираи тоҷик, Гулрухсор Сафиева бо ҳунари волои эҷодии худ дар такмили таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ нақши назаррасе дорад. Дар офаридани сифатҳои мураккаб Гулрухсор як 

қатор навовариҳо кардааст, ки мансуби қалами худи ӯст. 

Бо роҳи васлшавии калимаҳо сохта шудани сифатҳо аз сермаҳсултарин усулҳои сифатсозист. 

Воситаи асосии ташкили сифатҳои мураккаб бо ин роҳ ба ҳам васл шудани ду ва ё зиёда калима аст [3, 

с. 132].   

Сифатҳои мураккабро аз рӯйи муносибати байни ҷузъҳояшон ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: 1) 

сифатҳои мураккаби тобеъ ва 2) сифатҳои мураккаби пайваст [7, с. 71].   

Дар сифатҳои мураккаби тобеъ ҷузъҳо ба якдигар тобеъ буда, ҷузъи тобеъ ҷузъи асосиро 

шарҳу эзоҳ медиҳад. Ин тарзи сохтани сифатҳои мураккаб серистеъмол ва сермаҳсул мебошад ва 

дар асоси қолабҳои гуногуни зерин сохта мешавад [3, с. 132]. Ин ҷо мегузарем ба тадқиқи қолабҳои 

сифатҳои мураккаб дар ашъори Гулрухсор Сафиева.  

1. Аз исму исм. Ин қолаб сермаҳсул буда, дар ашъори Гулрухсор фаровон истифода шудааст: 

африштамакон, аламғӯсса, ғампеша, ғамэҷод, ғамфиғон, ғамнишона, дардошно, заҳргиёҳ, кафангадо, 

муждаёр, нурато, таронафар, хуршедёр, ҷаннатосор ва ғайра. 
  

Он барқ, ки аз дурии як умри нафас, 

Раъдофари муждаёр буд, дигар нест                                                                                             [4, с. 17]. 
    

Ғурбати дар Ватан маро сахт фусурда, 

Миннати меҳри ҳамватан заҳргиёҳ аст                                                           [4, с. 81].   
  

Аз ваҳшати қиёмати дузди кафангадо, 

Аз даҳшати асорати хешу табори худ                                                        [4, с. 129].    

2. Аз исму сифат. Қолаби каммаҳсул аст ва танҳо дар якчанд калима пайдо кардем: 

гунасафед, рӯсиёҳ, чашмсабз ва ғайра.  

Ишқ паёми ховар аст, гунасафеду чашмсабз, 

Аз назари  ситорае назри фусуни ман расид                                                 [4, с. 84].   
  

Аз макру ҳуққабозии пирони рӯсиёҳ, 

Аз офати садоқати ишқи диёри худ                                                              [4, с. 129].    

3. Аз сифату исм. Қолаби сермаҳсул буда, аз ин қолаб Гулрухсори Сафӣ ба таври густарда 

истифода кардааст: бадном, бегонамазҳаб, волотахт, зарддаст, зиндадил, камҳосил, навбаҳор, 

озодаасир, пинҳонлиқо, пургул, пурҷавона, пурзиё, пурмай, рангинқабо, сурхсармо, сардилҳон, 

сабзмир, сангдил, сабзнишона, сурхрӯй,  хуррамшиор, хастаҷон, хушном, хушранг, хушгил, хушбӯ, 

шириннаво, яздоннамо, яккафарёд ва ғайра.  

Ҳарчанд шиори ошиқон озодист, 

Озодаи озодаасирам бе ту                                                                              [4, с. 5].    
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Ғуссаамро бӯсаи падруд эҳдо кард, 

Бахти волотахти ман аз роҳи дур омад                                                      [4, с. 61].    

Хушномаму бадномам, ҷононаи танҳоӣ, 

Бишкастаму нашкастам, паймонаи танҳоӣ                                                [4, с. 98].    

4. Аз ду сифат. Қолаби каммаҳсул аст: гармҷӯш, зардпир, сабзхушк, сурхсиёҳ, ҳарзапир, 

ҳарзаширин, ҳушёрмаст, ҷавонпир ва ғайра.  

Дар сиришти сабзхушк хуни оташ мурдааст, 

Аз нигоҳе умри дигар ёфтӣ, ёдам бикун                                                         [4, с. 28].  
   

Хуни чакомаи алам сурхсиёҳ аст, 

Набзи қалам наметапад бе сухани ишқ                                                        [4, с. 50].  
 

Чашми ту ҷоми холияст, дом аст, доми холияст,   

Ҳушёрмасти ҳасратам, қулқул1 надорам дар нигоҳ                                   [4, с. 73]. 

5. Аз исму асоси замони ҳозираи феъл. Ин қолаб сермаҳсул аст ва дар ғазалҳои шоира 

низ хеле зиёд пайдо намудан мумкин аст: аждарнавоз, азодор, гулафзо, гулафшон, гулфишон, 

гулханбӯй, гулписанд, гардовар, ғампӯш, ғуссапарвар, дилбоз, машъалаафрӯз, меҳангӯй, 

миннатгузор, нурофар, нурнамо, нурталаб, оҳугир, оташкуш, озорпарвар, парвонанавоз, 

парчамдор, саркаш,  сабрпарвар, умедофар, фурсатшумор, фараҳзо, хорошикан, хӯшачин, 

хонашин, шарарафзо, шарарнамо, шуъбадабоз ва ғайра.  
 

Бо шаршара гирён аст, бо соиқа хандон аст, 

Кӯҳи яху барфи пир чун шуъбадабози гул                                                     [4, с. 39]. 
     

Ёси гулханбӯйро барфи қазо дар боғ кушт, 

Дасти меҳангӯйро дар остин гум кардаам                                                  [4, с. 69].   
  

Ишқи ту наврӯзии ман буд, бо наврӯз рафт, 

Чун гули хорошикан дар барфи баҳман гум шуда                                      [4, с. 87]. 
.    

То нафас фурсатшумори зиндагист, 

Ҳар қафас миннатгузори зиндагист                                                               [4, с. 93].    

6. Аз исму асоси замони гузаштаи феъл. Ин қолаб нисбат ба қолаби исму асоси замони 

ҳозираи феъл каммаҳсул мебошад: ишқзод, оташзод, паризод, сафозод ва ғайра. 

Зи обу гил иморат карда мушкил, 

Гуле зишту паризод офариданд                                                                    [4, с. 74].    
 

Мане, ки ишқзодаам, зи осмон фитодаам, 

Зи ошиқӣ пиёдаам, раҳии раҳнамо куҷост?                                                     [4, с. 52].    
 

Чу мавҷи шӯху озодам, сафозодам, Сафизодам, 

Бувад пиндори ман асрори паймонаи дарё                                                   [4, с. 117].    

7. Аз исму сифати феълӣ: гулкишта, гармохӯрда, дилмурда, дунёдида, оламдида, сармобурда, 

устоднадида ва ғайра.   

Аз ҳаҷр сармобурдаам, аз васл гармохӯрдаам, 

Дил додаву кам гаштаам, дил дода афзунам бикун                                            [4, с. 43].    
 

Устоди мани устоднадида ишқ аст, 

Панди ин оқили девона расо мебинам                                                           [4, с. 89].    

 8. Аз сифати феълию исм. Қолаби каммаҳсул аст: фусурдаахтар, шикастабол ва ғайра.  

Хотира хор мекашад, аз чамани ишқ, 

Сарду фусурдаахтар аст анҷумани ишқ                                                           [4, с. 50].    
 

Ман он шикастаболам, к-аз ҳасрати маҳолам, 

Дар остин бигирям тӯфон барои меҳан                                                       [4, с. 125].    

9. Аз сифату асоси замони ҳозираи феъл:  зиндадор, зиштрав, сиёҳсӯз, сабзбор, хирабин, 

ҷавонафшон ва ғайра.  

Назарат паёми рӯз аст, шарарат сиёҳсӯз аст, 

Ману ишқро сано гӯй, ману ишқро дуо кун                                                        [4, с. 68].    
 

                                                     
1 Қулқул-   قلقلовози тақлиди калимаи  об аз шиша ва дигар зарфҳои даҳантанг. 
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То даме дил дар забон ҷон меканӣ, 

Машқи мурдан зиндадори зиндагист                                                              [4, с. 93].    

10.  Аз сифату асоси замони гузаштаи феъл. Танҳо дар як калима аз қолаби мазкур пайдо 

намудем: сияҳзод 

Бе Сафиниё сафина нур бурд, 

Бо  сияҳзодон ба соҳил мондаам                                                                             [4, с. 108].    

11. Аз шумора ва исм. Қолаби каммаҳсул аст: садсола, садзабон, садрӯй, якрӯя, якрӯза ва 

ғайра. 

Якрӯзаву садсолаам, доғи чароғи лолаам, 

Авҷи суруди нолаам, захми туву доруйи ту                                                     [4, с. 42].    
 

Бо гиряи садзабон биханданд, 

Чашмони ту худ забони дарданд                                                                    [4, с. 102]. 

11. Аз ҷонишину асоси замони ҳозираи феъл: худсӯз, худафрӯз, худфиреб ва ғайра. 

Гул кӯдаки афлок аст чун шаҳпараку ору, 

Худсӯзу худафрӯз аст, парвонанавози гул                                                      [4, с. 139].    

12. Аз зарф ва ҳиссаҳои гуногуни нутқ: шабкӯр, шабнасиба, шабзиндадор, шабзод ва 

ғайра.  

Раҳ мекашам ба вартаи шабҳои тори худ, 

Шабкӯру шабнасибаву шабзиндадори худ                                                  [4, с. 129].    
 

Зи нури шабнами шабзоди поиз, 

Булӯри ашки баҳман мефӯрушам                                                                    [4, с. 130].   

Ҳамин тариқ, аз таҳлили сохтори қолибҳои истифоданамудаи Гулрухсор Сафиева маълум 

мегардад, ки шоира қариб аз тамоми анвои қолабҳои сифатҳои мураккаб истифода намудааст.  
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СОХТОРИ СИФАТҲОИ МУРАККАБ ДАР МАҶМӮАИ 

«ОФТОБ ДАР СОЯ»-И ГУЛРУХСОРИ САФӢ 
 

Дар мақола сохтори сифатҳои мураккаб дар ғазалиёти Гулрухсор Сафиева ва  роҳҳои ифодаёбии 
онҳо мавриди таҳлили забонӣ қарор гирифтааст ва муаллифон дар ин бобат доир ба сохти исмҳои мураккаб 
маълумот дода, онҳоро бо мисолҳо аз эҷодиёти Гулрухсор тадбиқ кардаанд.  
           КАЛИДВОЖАҲО: калимасозӣ, сохтор, калимаҳои мураккаб, сифатҳои мураккаб, таркиби луғавӣ. 
 

СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СБОРИКЕ  

ГУЛРУХСОРА САФИЕВА «ОФТОБ ДАР СОЯ» (СОЛНЦЕ В ТЕНИ) 
 

 В данной статье структура сложных прилагательных в газелях Гулрухсора Сафиева и пути их 
выражения стали предметом научного языкового исследования, и авторы о структуре сложных 
прилагательных приводят много ценных информаций. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словообразование, структура, сложные слова, сложные прилагательные, 
словарный состав.  
 

THE STRUCTURE OF COMPOUND WORDS OF ADJECTIVES ON POEM  

GULRUKHSOR SAFIEVA «OFTOB DAR SOYA» 
 

The mentioned article analyses the structure of compound words of adjectives in Gulrukhsor Safieva ՚s poem 

and the ways of their use in the language. The author submitted many reliable information on the structure of the 
compound words of the adjectives.  
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БА ВУҶУД ОМАДАНИ ФЕЪЛҲОИ НОМӢ АЗ РӮИ ҚОЛАБИ 

 КОНВЕРСИОНИИ ТРАНСПОЗИТСИЯ 
 

Муҳаббатов А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ба забони форсӣ ва соири забонҳои эронӣ интиқоли нисбатан озоди вожаҳо аз як ҳиссаи 

нутқ ба дигар хос мебошад. Интиқоли вожаҳо аз як мақулаи дастурӣ ба дигарро на фақат 

нуфузпазирии осони ҳиссаҳои нутқ, ҳамчунин қобилияти созгории парадигма (ҳаста), имкони 

«сабзиш»-и вожа дар шаклҳои дастурии бегона низ мусоидат мекунад. Вале, тавре ки 

пажӯҳишгарон таъкид мекунанд, созгории (мутобиқшавии) шаклҳои парадигмавӣ (ҳастаӣ) 

наметавонанд чун аломати шиносоии ин ё он ҳиссаи нутқ хидмат кунанд. 

Ҳамчунон ки Л.С. Пейсиков таъкид мекунад, «мусалламан, на ҳар як интиқоли вожаҳо аз 

як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқро набояд чун амали вожасозӣ донист» [2, с. 122]. 

Пас, суоле ба вуҷуд меояд, ки транспозитсия ё вожасозии бидуни вандӣ чист ва чӣ моҳияте 

дорад? Моҳияти транспозитсия чун роҳи амалкунанда ва пурмаҳсули вожасозӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки вожаҳо бидуни пайвасти вандҳо ва нимвандҳо ба вуҷуд омада, аз як ҳиссаи нутқ ба 

ҳиссаи дигар мегузаранд. Ба сухани дигар, асоси аввалӣ бар асари гирифтани мавқеи нав, муҳити 

тоза ва ғолибан, парадигмаи «бегона» намояндаи ҳиссаи нутқи дигар мегардад. 

Донишмандони барҷастаи забони форсӣ барои роҳи вожасозии бидуни вандӣ қолаби зерро 

пешниҳод кардаанд, ки ба назари мо, хеле мувофиқ ва дуруст барои ташхиси роҳи вожасозии 

бидуни вандӣ метавонад роҳнамо бошад: 

О(с)→ФД→О(с)2+Пr. Дар ин ҷо ОС – асоси мабдаи аввалӣ ё калима – василае, ки 

баёнкунандаи мақулаҳои дастурӣ ва муносибати мутақобилаи калимаҳо ва ҷумлаҳо, ФД – 

системаи комили вазифавӣ ва дистрибутивие, ки хос ба вожаи тоза ба вуҷуд омадааст, ОС2 – 

асоси бавуҷудомада ё шакли калима, ки дар тафовут ба калимаи мабдаъ ба ҳиссаи дигари нутқ 

мансубият дорад, Пr – қобилияти парадигмавии вожаи бавуҷудомада мебошад. 

Намунаи хуби аз рӯи ин формула ба вуҷуд омадани вожаи нав аз роҳи транспозитсияро 

Л.С. Пейсиков дар мисоли исми «tabrizi» ба маънии «сафедор» тавзеҳ додааст. 

Маълум аст, ки исми «tabrizi» – «сафедор» мабдаъ аз ибораи «deraxt-e tabrizi» мегирад. Дар 

ин мисол элипсиси ибораи мазкур ба вуқӯъ пайваста, вожаи «daraxt» ҳазф шудааст. Аз рӯи шакл 

tabrizi сифат аст, вале тибқи қоидаи пайдо кардани қобилияти иштитоқӣ онро наметавон 

мустақиман аз tabriz берун кард, зеро занҷираи асосии иштитоқӣ – нақшаи қобилияти иштитоқии 

мазмуну муҳтаво вуҷуд надорад. Натиҷатан, мо ин ҷо на қолаби (модели) вандӣ, балки қолаби 

транспозитсионӣ дорем, яъне асоси мабдаи сифатро, ки бар асари табдили мавқеъ, 

дистрибутсияи нав, вазифаи нав, аз ҷумла вазифаи истилоҳотиро касб карда, асоси исм шудааст.  

Ба сифати қолабҳои ҷудогонаи транспозитсия қолабҳои конверсионӣ низ метавонанд 

хидмат кунанд. Маълум аст, ки конверсия ин вожасозӣ тавассути парадигмаҳо (роҳи вожасозӣ 

тавассути тағйир додани вижагиҳои грамматикии калимаҳо) мебошад. Дар забони форсӣ 

конверсия, қабл аз ҳама, возеҳтар дар бахши робитаи мутақобилаи «феъл+исм», «феъл+сифат» 

ва баръакс, «исм+феъл», «сифат+феъл» дида мешавад. 

Дар робитаи мутақобилаи ҳиссаҳои нутқе, ки конверсия надоранд, дар бораи конверсия 

ҳоҷати баён нест, пас конверсия қисме аз транспозитсияи вожасози мушаххасро ифода мекунад. 

Намунаи модели конверсионии ҷудогона метавонад формулаи сохтани феълҳои номӣ 

(ОС→ФД→ОГ+Пr) хидмат кунад, вақте ки асоси исм (ё асоси сифат) мустақиман ба парадигмаи 

феълӣ пайваст мешавад. 

Ин ҷо ОС – асоси исмӣ, ФД – системаи комили вазифавӣ ва дистрибутии хос ба вожаи ба 

вуҷудомада, ОГ – асоси феълӣ, Пr – қобилияти парадигмавии вожаи бавуҷудомада мебошад. 
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Нахустин васила барои ба вуҷуд омадани феълҳои номӣ асосҳои исмӣ, сифатӣ ва тақлидӣ-

овозӣ мебошанд. 

Аз асосҳои номӣ: čarx «чарх→čarxidan» – чархидан; pič «печ, гардиш →čarxidan», 

«чархидан», «гардиш кардан», jang «ҷанг» → jangidan «ҷангидан», tars «тарс» → tarsidan 

«тарсидан», āmās «омос, варам» → āmāsidan «омосидан, варам кардан». 

Аз асосҳои сифатӣ: xis «хис, тар» → xisidan «тар шудан», ārām «ором» → ārāmidan «ором 

шудан», torš «турш» → toršidan – «турш шудан». 

Аз ҳиссачаҳои тақлидӣ-овозӣ: darang, ба маънии даранг-даранги филизот дар тоҷикӣ → 

darangidan, čax – «баҳс» → čaxudan «баҳс кардан» [2, с. 123]. 

Аммо дар забоншиносии худи Эрон нисбат ба ин гуна роҳи вожасозӣ, яъне вожасозии 

транспозитсионӣ ё вожасозии бидуни вандӣ чи фикру назарҳое вуҷуд дорад. 

Ба таври умум, табдил шудани исм, сифат ба феъл ва баръакс, дар таълифоти 

донишмандони эронӣ низ дида мешавад. Вале на ҳамаи донишмандони эронӣ дар иртибот ба 

мавзӯи мазкур чунин як роҳи мустақили вожасозӣ – транспозитсияро мустақиман ёдовар 

намешаванд. 

Масалан, донишманди шинохта Парвиз Нотили Хонларӣ дар бораи офариниши вожаҳои 

мураккабе, ки аз таркиби «исм+сифат» сухан ронда, таъкид мекунад, ки натиҷаи ин таркиб 

ғолибан сифат аст, ба монанди bārikandām, simintan, sefidpust, xušry, xušqadam, dirāšnā, tondxu, 

sangindel, tandorost ва ғайраҳо. Дар ин ҷо ӯ ишорае мекунад, ки аз вуҷуди вожасозии бидуни 

вандӣ ё транспозитсия дар забони форсӣ дарак медиҳад: 

 [с. 161 ,12].گاهی این صفات جانشین اسم می شود: سبزقبا، گلرخ، پیشخوان، زرد زردکوه و مانند اینها 
Ҳамчунин Парвиз Нотили Хонларӣ дар мавриди роҳҳои сохта шудани сифатҳои феълӣ дар 

забони форсӣ хулосаронӣ намуда, ҳолатҳои табдил шудани феълҳоро ба исм ва сифат таъкид 

мекунад: 

نوع دیگر از کلماتی که با یکی از مشتقات فعل ترکیب می شود این است که از ترکیب "مصدر بریده" یا اسم یا 

 [с. 174 ,12].صفت حاصل می شود و معنی اسم مصدر یا حاصل معنی مصدر از آن برمی آید 
Донишманди дигари эронӣ Алоуддини Таботабоӣ дар асари пурарзиши худ «Исм ва 

сифати мураккаб дар забони форсӣ» низ таъкид бар он мекунад, ки ташхиси исм аз сифат гоҳе 

мушкилиҳо дар пай дорад, гоҳе иттифоқ меафтад, ки сифат ба исм ва исм ба сифат табдил 

мегардад ва инро як роҳи вожасозӣ медонад. Ин назари донишманди мазкур дар забоншиносии 

худи Эрон як назари тозае буда, пажӯҳишҳои ӯро ба пажӯҳишҳои забоншиносони Ғарбу рус 

ҳамсон месозад: 

"چنانکه می دانیم یکی از فرایندهای واژه سازی "اشتتاق صفر" یا تغیر مقوله است که از رهگذر آن مقوله یک 

 . [с. 51 ,13]صفت به اسم تبدیل می شود و بالعکس" کلمه تغییر می کند، مثلا 
Дар ин таърифи Алоуддини Таботабоӣ як назари хеле ҷиддӣ ва муҳим дида мешавад, ки 

дар таърифҳои Парвиз Нотили Хонларӣ ба мушоҳида намерасад. Ин «иштитоқи сифр» ва 

«тағйири мақула» (яъне, тағйир ёфтани категория) аст. Дар идома ин забоншиноси шинохта 

намунаи зерро меоварад, ки тақрибан ҳам шабоҳати зоҳирӣ ва ҳам шабоҳати маъноии бо 

намунаҳои Л.С. Пейсиков дар мавриди мазкур аст: 

ه است. نکته قابل "برای مثال، در فارسی صفت "خشک" از رهگذر همین فرایند به اسم )به معنای لُنگ( تبدیل شد

 .]с. 51, 13 [تفاوت رو به روییم" مقولۀ توجه این است که در اینجا با دو کلمه با دو معنی و در دو 
Баъдан ин забоншиноси эронӣ барои тақвияти фикраш мисолҳои зерро меоварад: 

 .[с. 51 ,13]کرد"  بعد از بیرون آمدن از خزینه در خواست خشک می – 2برگها خشک شده اند.  – 1"
Тавре ки аз ин намунаҳо дида мешавад, Алоуддини Таботабоӣ дар намунаи аввал «хушк»-

ро чун сифат ва дар намунаи дувум чун исм овардааст ва бар тибқи он таърифе, ки дар фавқ зикр 

шуд, ин роҳи вожасозии бидуни вандӣ ё транспозитсия аст. 

Ин ҷо ин нукта қобили зикр аст, ки ӯ дар мавриди мазкур аз ду истилоҳ «иштитоқи сифр» 

ва махсусан, «тағйири мақула», яъне тағйир ёфтани категорияи морфологӣ истифода мекунад, 

шаҳодат аз роҳи вожасозии бидуни вандӣ дар забони форсӣ медиҳанд, ки қаблан дар 

забоншиносии Эрон ба мушоҳида намерасид. Ҷолиб ин аст, ки Алоуддини Таботабоӣ барои 

тавзеҳи «хушк» дар поварақи сафҳа чунин менависад: 

"ممکن است "خشک" صورت خلصه شدۀ "لُنگ خشک" باشد، اما در هر صورت در حال حاضر "خشک" دو 

 .[с. 51 ,13]معنی دارد" 
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Ҳамчунон ки мебинем, «longe xošk»-и Алоуддини Таботабоӣ ва «deraxte tabrizi»-и Л.С. 

Пейсиков дар мавриди роҳи вожасозии бидуни вандӣ мушобеҳи якдигаранд. 

Дар ин тавзеҳ ӯ истилоҳи забоншиносии «элипсис»-ро дар шакли «сурати хулосашуда» 

баён мекунад, ки бори дигар аз огаҳии ӯ аз роҳи вожасозии бидуни вандӣ ё транспозитсияро 

дарак медиҳад. 

Ҳамчунон ки дар фавқ зикр шуд, Л.С. Пейсиков феълҳои номиеро, ки аз рӯи қолаби 

конверсионии транспозитсия баррасӣ намуда, асосҳои исмӣ, сифатӣ ва вожаҳои тақлидӣ-овозиро 

яке аз роҳҳои муассири ба вуҷуд омадани феълҳои номӣ арзёбӣ кардааст. Ӯ таъкид мекунад, ки 

раванди ба вуҷуд омадани феълҳои номӣ тӯлонӣ буда, ҳанӯз дар забони форсии миёна ба 

мушоҳида мерасад: kēnitan «интиқом гирифтан» аз kēn «хашм», sikālitan «фикр кардан, тасаввур 

кардан» аз sikāl «фикр», drōzitan «фиреб додан» аз drōz «шайтон», «дурӯғ» [2, с. 124]. 

Ин раванд ҳанӯз дар ҳамон давраи ташаккулёбии забони адабии форсии дарӣ низ фаъол 

буда, ба қавли Л.С. Пейсиков ӯ бештар аз 50 чунин феълҳоро фақат дар ними «Шоҳнома»-и 

Абулқосими Фирдавсӣ пайдо кардааст. Ба таври намуна чанде аз феълҳои номии «Шоҳнома» ба 

қарори зер аст: šetābidan «шитоб кардан», xorušidan «фарёд задан», «сару садо баланд кардан», 

basičidan «сафарбар кардан» (дар забони имрӯзаи форсӣ basij шудааст) [2, с. 124]. 

Ба ҳамин монанд Парвиз Нотили Хонларӣ дар бахши «Пайвасти шумораи 2»-и асари худ 

«Таърихи забони форсӣ» таҳти унвони «Феълҳои маҳҷур ё матрук ё машкук» 170 феъли номиро 

зикр мекунад, ки аз унвоне, ки ба онҳо гузоштааст, чунин ба назар мерасад, ки на ҳамаи онҳо 

маҳҷур ё матрук мебошанд [11, с. 241]. Гузашта аз ин, бисёре аз онҳоро метавон дубора эҳё кард 

ва ба ҷои вомвожа ва вомвожаҳои омехта ба кор бурд. 

Ба таври намуна П.Н. Хонларӣ феъли номии «āmāsidan»-ро ба ин радиф қарор додааст, дар 

ҳоле, ки ин феъл дар забони имрӯзаи форсӣ мавриди корбурд қарор мегирад. Масалан, дар 

«Персидско-русский словарь» āmāsidan чунин шарҳ ёфтааст: آماس – [amac] опухоль, 

припухлость, استخوان ~ – воспаление костной ткани; کردن ~ – опухать, распухать, آماسیدن – см. 

 .[с. 121 ,5] آماس کردن

Ғайр аз ин феълҳое чун «parhizidan», «tāsidan», «čavidan», «čogaridan», «šāridan», 

«šaxšidan», «šarmidan», «gorambidan» ва бисёре дигар аз ин феҳристи П.Н. Хонларӣ ҳадди ақал 

дар забони имрӯзаи тоҷикӣ ва ба эҳтимоли қавӣ дар гӯишҳои забони форсӣ мустаъмаланд. 

Бинобар ин, ба таври қотеъ онҳоро чун «маҳҷур» ё «матрук» гуфтан баҳсангез аст. Ба унвони 

намуна рӯ ба «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» меоварем. Дар фарҳанги мазкур феъли номии 

«tāsidan» чунин тавзеҳ шудааст: 

«Тосидан 1 تاسیدن. пӯсидан. 2. маҷ. музтарибу андуҳнок будан; хаставу кӯфта будан. 3. пай 

дар пай нафас кашидан» [9, с. 364]. 

Ё šarmidan 

Шармидан شرمیدن шарм кардан, хиҷолат кашидан [9, с. 655]. 

Ё намунаи дигар čāvidan 

Човидан 1 چاویدن. Фарёд кардани парандагон ҳангоми таарруз ба ошёнаи онҳо. 2. Бонг 

задани инсону ҳайвонот. 3. Тавалло ва зорӣ кардан [9, с. 581]. 

Ин намунаҳоро ва метавон гуфт хеле дигарро, ки дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» 

дарҷ шудаанд, ба хотири он овардаем, ки агар донишманди саршинос П.Н. Хонларӣ таъкид 

намекард, ки «чанд феъл, ки дар фарҳангҳо ҳаст, аз забони паҳлавӣ аст ва дар форсии дарӣ ҳеҷ 

гоҳ ба кор нарафтааст» [11, с. 241] намегуфт, то андозае қобили қабул буд. Зеро таҳти мафҳуми 

форсии дарӣ танҳо забони имрӯзаи форсӣ, ки роиҷ дар Эрон аст, фаҳмида намешавад. 

Илова бар, ин дидем, ки бархе аз ин феълҳои номии ба қавли Парвиз Нотили Хонларӣ 

маҳҷур ва матрук дар забони имрӯзаи форсӣ низ мавриди истифода қарор мегиранд. 

Ин бори дигар далолат бар он мекунад, ки қазоват дар мавриди ин ки вожаеро матрук ва 

берун аз истеъмол гуфтан ниҳоят нисбӣ ба назар мерасад. Рушд ва такомули забони имрӯзаи 

форсӣ ва тоҷикӣ намунаҳои зиёдеро дар ихтиёр доранд, ки таъйиди ин гуфтаҳо аст. 

Парвиз Нотили Хонларӣ дар фасли «Муштақоти исмии феъл», яъне феълҳои сохташуда аз 

исм ба таври муфассал дар бораи табдил шудани исмҳо ба феълҳо дар забони форсии дарӣ 

таҳлилу таҳқиқ намуда, бо намунаҳои зиёд фикру мулоҳизаҳои худро тақвият мебахшад. Худи 

унвони фасл баёнгари он аст, ки дар забоншиносии Эрон низ ба исм ё сифат табдил ёфтани 
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феълҳо ва баръакс, огаҳии комил доранд. Вале, ҳамон тавр ки зикр шуда буд, донишмандони 

эронӣ инро ағлаб на як роҳи вожасозии мустақил медонанд. 

Дар мавриди вожаҳое, ки аз асоси замони ҳозираи феъл сохта мешаванд, Парвиз Нотили 

Хонларӣ чунин менависад: 

 .[с. 247 ,11]"ماده مضارع به تنهایی در ترکیب با اسم و صفت صفت فاعلی می سازند" 
Яъне асоси замони ҳозираи феъл дар таркиб бо исму сифат сифати феълӣ месозад. Баъдан 

ӯ таъкид мекунад, ки дар забони паҳлавӣ (порсик) асоси замони ҳозира ҳамин амалро дорад: 

 اشوکس = کشندۀ پاکان، کرپ خوار = خورندۀ مردار

 . [с. 247 ,11]اخترمار = شمارندۀ اختر )منجم( 
Сипас, Парвиз Нотили Хонларӣ дар забони форсии дарӣ низ теъдоди сифатҳое, ки аз 

таркиби исм ё сифат бо асосҳои замони ҳозира сохташударо зикр мекунад, ки хеле зиёд ҳастанд:  

 با اسم = لشکرکش، دشمن شکن، خردجو، خرده بین، خداشناس، بزم آرا، گورکن.

 .[с. 247 ,11]نشین، خوشخوان، تیزبین، دیرپای، سخت گیر، مشکل گشا  با صفت = پاک کن، خوش
Дар мавриди феълҳои номӣ ё ба қавли Парвиз Нотили Хонларӣ «бисёре аз феълҳои форсӣ 

решаи исмӣ доранд» [11, с. 328] ӯ чунин намунаҳоро меоварад, ки комилан дурустанд: 

Оғозидан, бӯсидан, тӯфидан, тарсидан, туршидан, таркидан, чарбидан, чархидан, хамидан, 

дуздидан, ранҷидан, сазидан, ситезидан, сипосидан, шошидан, шукӯҳидан, шӯридан, тапидан, 

ғиревидан, ғалтидан, гандидан… [11, с. 328]. 

Сипас, П.Н. Хонларӣ феълҳои номиеро меоварад, ки ҷузъи аслии онҳо калимаи арабӣ аст: 

Рақсидан, талабидан, фаҳмидан, ғоратидан, балъидан, тавофидан, хавфидан [11, с. 328]. 
Дар идома П.Н. Хонларӣ дар мавриди феълҳои номӣ фикру назарҳои худро ҷамъбандӣ 

кардааст, ки ба назари мо хеле баҳсангез аст. Ӯ менависад: 

"اما این روش در فارسی استعمال عام نیافته و از قرن هفتم نویسندگان یا اهل زبان ساختن فعل های تازه را از 
 .[с. 328 ,11]ماده اسم روا نداشته و از آن پرهیز کردند" 

Ӯ ин гуфтаҳои худро чунин тавзеҳ додааст, ки «нависандагон ё аҳли забон»: 

رس، فعل بیمیدن از بیم یا در مقابل ترسیدن از ترس، فعل تلخیدن از تلخ نساخته و در "در مقابل فعل ترسیدن از ت
این گونه موارد اگر حاجت به فعلی داشته اند غالباا همکردها به کارگرفته به صورت تلخ کردن یا تلخ شدن... استعمال 

 .[с. 329 ,11]کرده اند" 
Ин идаои қотеи П.Н. Хонларӣ, ки нависандагон ё аҳли забон аз қарни XIII аз сохтани 

феълҳои нав аз асосҳои исмӣ парҳез кардаанд, баҳсангез аст. Чунки ҳамин ҳоло дар забони форсӣ 
феъли «хисидан» дар истеъмол аст, ки аз ҷумлаи феълҳои номии тоза ба шумор меравад: 

 .[с. 595 ,5] خیس شدن .см [хисидан] خیسیدن

Гузашта аз ин, зарбулмасали به هیچ آبی نمی خیسد ба маънии «дар ҳеҷ обе тар намешавад» дар 

истеъмол аст, ки дар бораи одами якрав гуфта мешавад [4, с. 145]. 

Ё феъли номии پیچیدن ки ин ҳам аз ҷумлаи феълҳои номии нав аст, дар фарҳанг ба нуҳ 

маънои луғавӣ ташреҳ шуда, дар шакли ибораҳои фразеологии مثل مار به خودش می پیچید ва  پایش
 .мавриди истифода аст [5, с. 323] پیچید

Дар мавриди ду феъли дигар ترسیدن ва تر شیدن низ метавон гуфт, ки ҳоло ҳам дар забони 

форсӣ ба кор бурда мешаванд. Танҳо ду феъли дигар بیمیدن ва تلخیدن-ро дар фарҳангҳо пайдо 

накардем. Аммо ин ба ин маънӣ нест, ки ду феъли охир дар забон вуҷуд надоранд ва ё ба вуҷуд 
намеоянд. 

Рӯи ҳам рафта Парвиз Нотили Хонларӣ феълҳои номиро дуруст ташхис дода, аммо 
натиҷагириҳои баҳсбарангезе нисбат ба онҳо иброз доштааст. 

Дар забоншиносии Эрон аксаран феълҳои номиро бо номи «масдари ҷаълӣ» низ ифода 
мекунанд. Масалан, дар «Дастури забони форсӣ 1»-и Доктор Ҳасан Аҳмадии Гевӣ ва доктор 
Ҳасани Анварӣ масдари ҷаълӣ чунин таъриф шудааст: 

هر گاه از کلمه ای مثل اسم )یا مصدر زبان عربی( فعلی بسازند، مصدر آن فعل را مصدر جعلی  –"مصدر جعلی 
 .[с. 15 ,10]می نامند" 

Муаллифони мазкур таъкид мекунанд, ки дар ин гуна масдарҳо исм ба сифати асоси 
замони ҳозира ба кор рафта, бо изофа кардани –ид ба исм асоси замони гузашта ва ба он изофа 
кардани -ан масдар ҳосил мешавад: Масалан, чарбидан, асоси замони ҳозира «чарб» асоси 
замони гузашта «чарбид» ва масдар «чарбидан» [10, с. 15]. 

Ҳамчунон ки дида мешавад, фикру назари донишмандон роҷеъ ба ба вуҷуд омадани 
феълҳои номӣ аз рӯи қолаби конверсионии транспозитсия яксону якҷӯр набуда, дар ихтилофи 
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назари шадид қарор доранд. Ин ихтилофи назар, махсусан, миёни донишмандони шӯравии 
пешин ва Русияи имрӯза ва донишмандони эронӣ махсус аст. Вале аз он ҷо, ки донишмандони 
шӯравии пешин ва Русия аз як равиш ва низоми илмии муназзам ва бо таваҷҷуҳ ба дастовардҳои 
муосири илми забоншиносӣ таълифоти худро ба табъ расондаанд ва мерасонанд, таълифоти онҳо 
арзиши илмии бештареро ба худ касб кардаанд.  

Лозим ба таъкид аст, ки ахиран дар забоншиносии худи Эрон низ таълифоти илмие ба табъ 
расидааст, ки аз ҷиҳати муҳтаво ва мазмун хеле наздик ба осори донишмандони забоншиноси 
хориҷӣ мебошад. 
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БА ВУҶУД ОМАДАНИ ФЕЪЛҲОИ НОМӢ АЗ РӮИ ҚОЛАБИ КОНВЕРСИОНИИ 

ТРАНСПОЗИТСИЯ 
 

Забони форсӣ чун соири забонҳои эронӣ аз ҷиҳати интиқоли вожаҳо аз як мақулаи дастурӣ ба дигар 

ҳиссаи нутқ ба таври осон гузашта, инчунин дорои бархе вижагиҳои дигари дастурӣ мебошад, ки аз сӯи 
донишмандони шинохтаи забони форсӣ ин чун як роҳи мустақили вожасозӣ арзёбӣ мегардад. Ҳарчанд ки 
то имрӯз ваҳдати комили назар дар миёни донишмандон дар мавриди мавзӯи баҳс ба мушоҳида намерасад, 
вале роҳи вожасозии бидуни вандӣ ё транспозитсия аз тарафи забоншиносон ҳар чи бештар мавриди 

таъйид қарор мегирад. 
Ин дар ҳоле аст, ки дар забоншиносии худи Эрон забоншиносон агарчи аз табдил шудани исму 

сифат ба феъл ва баръакси ин огаҳии комил доранд, вале инро на як роҳи мустақили вожасозӣ медонанд. 

Дар мақола саъй бар он шудааст, ки фикру назари забоншиносони хориҷу Эрон низ ба ин роҳи 
вожасозӣ мавриди баррасӣ қарор гирад. 

Агар забоншиносони шӯравӣ ва Русия аз вуҷуди роҳи вожасозии бидуни вандӣ ё транспозитсия аз 

муддатҳо пеш таъкид карда бошанд, вале дар забоншиносии худи Эрон бо ин вуҷуд, ки ба исм табдил 
ёфтани сифату феълҳо ва баръакс, ба феъл ва махсусан феълҳои номиро таъйид мекунанд, алорағми фикру 
назарҳои донишмандони берун аз Эрон онро як роҳи мустақили вожасозӣ намедонанд. 

Дар мақола ин фикру назарҳо дар мавриди пайдоиши феълҳои номӣ аз назари қиёсӣ мавриди таҳлил 

ва баррасӣ қарор гирифтааст. 
КАЛИДВОЖАҲО: забони форсӣ, феълҳои номӣ, конверсия, транспозитсия, мақула, роҳи 

вожасозӣ, забоншиносӣ. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕННЫХ ГЛАГОЛОВ ПУТЕМ КОНВЕРСИОННОЙ МОДЕЛИ 

ТРАНСПОЗИЦИИ 
 

Персидскому языку, как и другим иранским языкам свойствовенно относительно свободный 

переход слов от одной части речи к другой, а также некоторые другие особенности, которые способствуют 
этому. Эти языковые явления со стороны известных ученных названы как самостоятельный путь 
образования слов в персидском языке. Однако, до сих пор нет единого мнения среди языковедов 

относительно словообразовательного способа транспозиции или безаффиксного словообразования. Эти 
противоречия, особенно сильно наблюдаются в суждениях, ученых бывшего Советского Союза и 
нынешней России, и ученых самого Ирана. Хотя иранские ученые отмечают переход глагола, 

прилагательного в существительное и наоборот переход имен существительного и прилагательного в 
глагол, но не считают это как самостоятельный способ словобразования. Следует отметить, что в 
последние годы в Иране, особенно после 2010 года издаются такие научные работы в области языкознания, 
которые и по тематике, и по содержанию, и по научному уровню находятся на уровне последних 

достижений науки языкознания. 
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В статье в сопоставительном методе рассматриваются мнения языковедов относительно данной 

теме и приводится мнения самого автора по каждому конкретному моменту. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персидский язык, именные глаголы, конверсия, транспозиция, категория, 

словообразовательный путь, языкознание. 
 

THE VERB FORMATION THROUGH CONVERSION MODEL OF THE TRANSPOSITION 
 

The Persian language as other Iranian languages is characterized by a relatively free transition of words 

from one part of speech to another, as well as some other features that contribute to this. This language 
phenomenon on the part of famous scientists is named as an independent way of the formation of words in the 
Persian language. However, there is still no consensus among linguists regarding the word-building mode of 
transposition or without affix word-formation. These contradictions, especially strongly observed in the judgments 

of the scientists of the former Soviet Union and present-day Russia and the scholars of Iran itself. Although Iranian 
scientists note the transition of the verb, the adjective in the noun and vice versa, the transition of the noun and the 
adjective into a verb, do not consider this as an independent way of word-formation. 

In a comparative method, the views of linguists on the topic are considered in the article and the author's 
own opinions are given for each specific moment. 

KEY WORDS: Persian language, nominal verbs, conversion, transposition, category, word-formation 

path, linguistics. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухаббатов Абулфазл, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иранской филологии ТНУ. Тел.: (+992) 93-555-16-57. 

 

ОМИЛҲОИ ПАЙДОИШИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ  АНДЕША ДАР ОСОРИ  

АҲМАД МАХДУМИ ДОНИШ 
 

Олимова Х. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Таҳқиқи осори маорифпарваронаи Аҳмади Дониш бе баррасӣ намудани авзои сиёсӣ ва 
бархӯрдҳои геополитикии кишварҳои Аврупо натиҷа намедиҳад, чунки афкор ва аҳволи 
донишманд аз ҳаводиси сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии Аморати Бухоро дар нимаи дувуми садаи 
XIX  вобаста мебошад. Нахустин падидаи таърихӣ дар ин давра, ба қавле ҳамроҳшавии аморат 
ба имперотурии Русия маҳсуб мешавад, ки дар таърихи сиёсии мардуми ин сарзамин нақши 
боризе гузоштааст. Ҳангоми дар давлати шӯравӣ шомил будани сарзамини мо ҳамаи олимон ин 
андешаро изҳор медоштанд, ки Осиёи Миёна, аз ҷумла Аморати Бухоро, ба давлати Русия ба 
таври ихтиёрӣ ҳамроҳ шудааст. Бинобар истиқлолияти давлатӣ пайдо намудани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон олимони дохили кишвар андешаҳои навро пешниҳод  намудаанд, ки тибқи он Осиёи 
Миёна аз ҷониби артиши рус ғасб гардидааст, ки омили асосии ин бепарвоии амир ва ғофилии ӯ 
аз сиёсати ҷаҳонӣ маҳсуб мегардад. Аммо Аҳмади Дониш, ки истиқлолият дар андешаронӣ дошт, 
ғасб гардидани Аморатро дар навоқизи кишвардории амирони силсилаи Манғития донистааст. 
Ба ақидаи маорифпарвар, аз надоштани донишҳои муайяни сиёсӣ-таҷрибавӣ ва пешаи зулмро 
ихтиёр кардани амирони Бухоро аморат бо кишвари паҳновари Русияи подшоҳӣ бархӯрд карда 
натавонист. Сониян, ҳангоми сафарҳояш ба шаҳри Санкт-Петербург Аҳмади Дониш аз рушди 
сиёсат, фарҳанг ва тамаддуни Аврупо дар имперотурии Русия ҳарф зада, ҳангоми қиёс бартарии 
кишвардорони русро аз амирони манғит тазаккур медиҳад ва иқрор мекунад, ки Бухоро аз Русия 
садсолаҳо пастравӣ дорад, ки омили асосии инчунин ақибмондагӣ зулму тааддӣ ва таассуб 
маҳсуб мешавад. 

Раҷабов З. роҷеъ ба таваҷҷуҳи Аҳмади Дониш ба тағйирот дар ҷомеа ва пешрафти ҳаёти 
мардум, интиқоди Дониш аз сохти давлатдории амирони замон андешаронӣ намуда, чунин 
меорад, ки «Ҷаҳонбинии Аҳмади Донишро фақат ба шарти амиқ ба ҳисоб гирифтани ду ҷиҳати 
он фаҳмидан мумкин аст. Аввало, дар асоси муфассал таҳлил кардани рафти инкишофи ақидаҳои 
ҷамъиятӣ ва сиёсии ӯ, ки бениҳоят печ дар печ аст, вале басо бошиддат буд. Сониян, дар асоси 
ба ҳадди иҷтимоӣ ва таърихии Бухорои нимаи дуюми асри Х1Х айнан нисбат додани ақидаҳои 
ӯ» [1, с. 106]. 

З. Раҷабов ташаккули ғояҳои нави маорифпарвариро дар ҷомеа ин аз тазоди андешаҳои 
зиёиён ба ақоиди кӯҳна ва ҳамзамон таҳмили ақоиди нав аз кишвари Русия медонад [1, с. 106]. 
Воқеан, даъват кардан ба сӯйи маориф ва маданият, муқобил гузоштани ақлу шуур ба анъанаи 
кӯр-кӯрона дар Осиёи Миёна шакли махсусе мегирифт. Яъне, ба андешаи муҳаққиқ, бинобар 
такя ба маданияти нави русҳо дар Осиёси Миёна ду намуди маорифпарварӣ тавлид ёфт, ки яке 
маорифпарварони либералие, ки даҳанакӣ ва зоҳиран норозигӣ баён мекарданд ва дигаре такя ба 
ақоиди нави замон буд. Ин хел фаҳмидани «таълимгарӣ» дар муборизаи миллӣ ва сотсиалии 
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халқҳои Осиёи Миёна, дар мубориза ба муқобили зулми мустамликавии саризми рус, хиёнаткорӣ 
ба шумор мерафт.  

Худи Аҳмади Дониш аз сохтори давлатдории амирони давр норизоӣ мекард ва онро дар 
осораш инъикос намуда, таҳлил ва натиҷагирӣ намуда буд. Дар мавриди дониш ва одоби ин 
амирон чунин андеша меорад: «умарони ин диёр аз хурдӣ муҳаззабу муаддаб нестанд ва ранҷу 
кулфату ғурбату силаи устод надидаанд ва мутлақ гуруснагӣ (ва ташнагӣ) накашида ва ба фунуни 
адабӣ нарасида ва таворих нахондаву нашунида. Баъд аз он ки соҳиби амру ҳукм шаванд, 
анонияти фиръавнӣ дар мухайялаи эшон мутамаккан шавад» [2, с. 41]. Дар иртибот ба ин, ҳамин 
нуктаро зикр намудан лозим аст, ки Асозода Х. масъалаи ташаккулёбии маорифпарвариро дар 
робитаи мустаҳками адабиёти ҳамзабонони Шарқ ва таъсирпазирии кишварҳои мутамаддини 
Шарқ медонад ва чунин ишора менамояд, ки «...мавқеиятҳои таърихиву шароити ҷуғрофиёияш 
ҳатман дар ҳамкориву робита арзи вуҷуд менамояд ва якдигарро инкишофи сифатӣ мебахшанд. 
Албатта, таърих гувоҳ аст, ки аз замони Инглис Эрону Афғонистон ва Ҳиндустонро зери 
тасарруф овардан ва Русияи тазорӣ Осиёи Миёнаро (Туркистонро) зӯран ба худ мутеъ сохтан, 
ҷудоиандозиҳои фарҳангӣ низ дар байни кишварҳои форсизабон сурат баст. Дар паҳлӯи давлати 
мустабидаи Инглис ҳукумати подшоҳии Русия низ дар ҳилаи сиёсиву маҳвсозии миллияту 
халқҳои камқуввату аз нигоҳи иқтисодӣ заиф ҳамто надошт» [3, с. 16-17]. Яъне гуфтан ҷоиз аст, 
ки воқеаҳои таърихии охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ дар таҳаввули ақоиди зиёиён ва 
ташаккули маорифпарварӣ замина фароҳам овард. Шинохтан ва дарки омилҳои пасрафти 
иҷтимоии мусулмонони кишварҳои Шарқ маорифпарваронро водор мекард, ки барои раҳоӣ аз 
ҷаҳолат навоварӣ дар тамоми самтҳои зиндагӣ бояд намуд. Асозода Х. ин талошҳоро чунин шарҳ 
додааст: «Ба таври айёнӣ сурат бастани робитаҳои фарҳангӣ дар кишварҳои Шарқи мусулмонӣ 
аз он рӯ буд, ки дар ҷараёни қарни ХIХ  дар ҳаёти маънавии халқҳои Эрону Ҳиндустон ва ҳам 
дар Афғонистону Туркия ва ҳатто Осиёи Миёна дигаргуниҳои ҷиддие ба вуқӯъ пайвастааст. Ин, 
пеш аз ҳама, ба барҳамхӯрии сохти феодалӣ ва рӯй овардан ба сӯи ҷомеаи сармоядорӣ буд» [3, 
с. 16]. 

Гузашта аз ин, ба қавли номбурда, «мавқеи маорифпарварони кишварҳои марбута 
аввалдараҷа мебошад. «Саёҳатномаи Иброҳимбек»-и маорифпарвари Эрон Зайнулобиддини 
Мароғаӣ, ки соли 1888 ба нашр расида буд, ба Бухорову Самарқанд ва Хива низ паҳн шудааст, 
ки барои хонандаи тоҷик моли худаш ба шумор мерафт. Ҳамин асар ба Афғонистон ҳам оварда 
шуд, ба он фарқ, ки онро Маҳмуди Тарзӣ пурра дар саҳифаҳои «Сироҷ-ул-ахбор» порча-порча 
ба нашр расонд. Пас, шумораи хонандагони ин асар нисбат ба Бухорову Самарқанд дар 
Афғонистон бештар мегарданд. Чунин робитаҳои адабӣ аз тариқи тарҷума ҳам сурат мегирифт» 
[3, с. 16-17]. 

Интишори адабиёти тарҷумашуда нақши дигареро дар ҳаёти маорифпарварон мебозид. 
Дар ин замина Асозода Х. тазаккур медиҳад, ки «Сарчашмаи дигари ин се шохаи адабӣ адабиёти 
маорифпарварии поёни қарни ХIХ ва ибтидои асри ХХ форсизабони Осиёи Миёнаву 
Афғонистон, Эрон ва ҳатто турку форсизабонони Наздиволгаву Кавказ шинохта хоҳад шуд, ба 
ин маънӣ, ки дар ин минтақаҳо ба ғайр аз чопи асарҳои тарҷумавӣ боз ба нашри китобҳои дарсиву 
хониш ва васоити таълимӣ барои мактабҳои усули ҷадидия таваҷҷуҳ зоҳир менамуданд» [3, с. 
18]. Яъне, «робитаи адабии халқҳои форсизабони Осиёи Миёна бо Шарқи мусулмонии ба 
истилоҳ хориҷӣ то солҳои мавриди назар мустаҳкам будааст» [3, с. 18]. 

Кӯшишҳои дигари инкишофи маорифпарварӣ афзоиши озодихоҳии миллӣ ба шумор 
меравад. Дар иртибот ба ин метавон насри мазмунан ва услубан пешрафтаи Аҳмади Дониш ва 
Шамсиддин Шоҳинро мисол овард, ки ошкоро ва бепарда бо муосирони ҷоҳил ва мансабдорони 
бемаърифат баҳс менамоянд. Бедории фикрии андешамандони охири асри ХIХ дар доираи 
фаҳмиши воқеаҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва қиёси он бо аморати берабти давр барои инқилоби фикрӣ 
таконе медод. Муосирон дар ду ваҷҳ – талабгорони нави идоракунӣ ва куҳнапарастон ҷудо шуда, 
ҳар гуна кӯшишҳои маорифпарварон аз ҷониби амир назорат мегардид. Аммо агар ба тобишҳо 
ва кашишҳои ин давра таваҷҷуҳ намоем, пас дарк намудан мумкин аст, ки омили асосии 
пайдоиши маорифпарварӣ ин норизоии мардум аз сохти давлатдории амирони манғит, 
инкишофи тиҷорат ба кишварҳои мутамаддини Шарқ, аз қабили Русия, Туркия, Эрон ва 
Ҳиндустон, пайдо шудани сафарномаҳо ва маҳфилҳои зиёиён, интишори рӯзнома ва маҷаллаҳои 
тозанашри Шарқ дар байни зиёиён ва талаби илмомӯзӣ бо усули ҷадид ва амсоли инҳо мебошанд.  

Танқиди сохти давлатдории амирони Бухоро ва раёсати он дар «Наводир-ул-вақоеъ» 

воқеъбинона инъикос гардидааст. Аҳмади Дониш ҷонибдорӣ аз низоми подшоҳии Русия ва аз 

низоми аморати Бухоро нанамудааст. Ба ақидаи ӯ, роҳбар халифаи Худо дар замин ҳаст. Бинобар 
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ин, бояд мутобиқи адли Илоҳӣ ба раияти худ сарварӣ намояд. Аҳмади Дониш низ чун дигар 

маорифпарварон тамоми бадбахтиро аз амир медонист [4, с. 10]. Вай ҳокимони муосири худро 

ба деву ғул монанд намуда, душмани раият мехонад. Аҳмади Дониш аз ҷумлаи сафироне буд, ки 

ҳангоми сафар ба ҷаҳонбинии дигар ошно гашта, дар натиҷаи таҳқиқоти саҳеҳ бар он бархӯрд 

менамояд ва хулосаи онро дар «Наводир-ул-вақоеъ» шарҳ медиҳад. Сафари Аҳмади Дониш ба 

Русия дар тафаккур ва зеҳни ӯ бетаъсир намондааст. Бархӯрди ду ҷаҳонбинӣ ва таҳқиқи 

таҳкурсии онҳо дар мафкураи нависанда инқилоби маънавиро эҷод менамояд. Ба 

маорифпарварони тоҷик таъсир гузоштани Русия як ақидаи маъмулест, ки аксари мунаққидони 

шӯравӣ қабул доштанд, аз ҷумла И.С. Брагинский дар асари худ «От Авесты до Айнӣ» чунин 

менигорад: «Дар ташаккули адабиёти нав нақши асосиро Русия бозидааст» [5, с. 214]. Дар ҳамин 

асар, бар хилофи фикри боло, Брагинский чунин андеша низ меронад: «Бунёд гардидани 

адабиёти маорифпарварии Шарқи Шӯравӣ, дар нимаи дуюми асри XIX, дар асоси анъанаҳои 

адабие, бахусус дар зери таъсири зиддиятҳои дар ҷамъиятбуда, пайдо гардидаст» [5, с. 205]. Ин 

норизоӣ дар Бухоро рӯзафзун буд. Аммо ин маънии он надорад, ки маҳз дар зери таъсири Русия 

Аҳмади Дониш тавонист озодона андеша намояд. Равобити мамолики Шарқ, алалхусус Эрон, 

Туркия ва Арабистону Ҳиндустон ва алоқамандии он бо Бухоро тӯли асрҳо мавҷуд буд. Ин аст, 

ки дар баҳси «Ҷадидия ва дурнамои таърих» А. Абдуманнонов чунин тазаккур медиҳад: «Шояд 

таъсири мамолики Шарқ нисбат ба таъсири афкори Аврупо бештару амиқтар бошад? Аксаран 

афкори Аврупо тавассути кишварҳои Шарқ ба Осиёи Миёна интиқол меёфт» [6, с. 17]. Ин 

нуктаро қайд кардан зарур аст, ки муосирони Аҳмади Дониш (ба қавли ӯ «аҳбобу асҳоб») ба 

кишварҳои Шарқ сафар намуда, аз диду шунид ба мутафаккир қиссаҳо мекарданд ва аз имкон 

дур нест, ки дар мавриди воқеоти Шарқ тавассути онҳо ахбор ба даст меовард. 

Ҳамчунин санадҳое, ки дар «Наводир-ул-вақоеъ» омадаанд, аз имкон дур нест, ки Дониш 

аз рӯзномаҳои кишварҳои Шарқи пешрафта огоҳӣ доштааст. Масалан, дар ҳикояти «Гирдоби 

Искандар ва ғанои марди аҷамӣ» миқдори мардуми минтақаҳои гуногуни дунёро номбар 

мекунад. Идомаи баҳси Аҳмади Дониш дар ҷиҳати ихтилофи ақлию зеҳнӣ ва табиии Шарқу Ғарб 

иборат аз ин аст, ки ҳар миллате аз миллали дунё дар таърихи тамаддуни башар саҳме 

гузоштаанд.Чунин саҳмгузорӣ аз лиҳози тафаккур бо ҳам бархӯрд мекунанд. Бинобар ин, 

мутафаккир ин бархӯрдро хеле нозукона ва оқилона дарёфт намудааст: «Ҳукамои исломӣ… 

чашм аз ҳар чӣ зери арш аст, пӯшиданд ва ҷӯёи асли асл шуданд…, аммо доноёни юнонӣ аз 

ҷиҳати нуқсони фитрат ва ғалабаи шақоват ба шикофтани ҳақоиқи рангу бӯ гирифтор монданд. 

Ва ба андешаи «ин чаро шуд ва аз ин чӣ зояд ва аз он чӣ ояд?» - умри гиромӣ ба бод доданд…» 

[7, с. 126]. 

Ҳамчунин Аҳмади Дониш ба муҳити тираву тори манғитии асри XIX шадидан зид 

баромада, дар муқаддимаи китоб авзоъро чунин баён месозад: «Ва он чи маонии баланд, ки дар 

калимоти ман меёфтанд, донишварон ранг бар рух мешикастанд ва аз қадру маҳалли ман хориҷ 

медонистанд ва аз ноқистарин билкулл ба инкор мебаромаданд. Чунки ман ба халқ ба либосе 

баромада будам, ки ба ҳеҷ кадом аз олиму ҷоҳил мувофиқат надошт» [7, с. 21]. 

Воқеоти нодири тасвирнамудаи Дониш муҳити Бухороро мақбул нагардид. Чунки 

андешаҳои Дониш аз қолаби шахшудаи амал ва ақоиди олиму омии он замон хурӯҷ мекард. Як 

қисми ин табақа Аҳмад Махдумро дар бадӣ шогирди шайтон шуморад, қисми дигараш ӯро дар 

некӣ ба дараҷаи фаришта мебароварданд. Аҳмади Дониш чун олими иҷтимоъшинос ба табақоти 

иҷтимоӣ низ мутаваҷҷеҳ гашта, зиёиёнро дар ҷамъият аз табақаи дигари иҷтимоӣ боло дидааст 

ва дар васфи фаъолияти онҳо овардааст: «Пешаҳои аҳли қалам бар ҳамаи саноеъ шараф доранд, 

чунки худ аҳли қалам ашрафи табақоти мардуманд» [7, с. 128]. Яъне агар башар 

ашрафулмахлуқоти Худост, пас ба андешаи мусаннифи «Наводир-ул-вақоеъ» ашрафу афзали 

табақоти иҷтимоӣ аҳли қаламанд ё ин ки зиёиён мебошанд. Зеро аҳли қалам, ба андешаи Аҳмади 

Носируддин, ҳамон донишмандони озодандешу воқеъбин аст, ки пешрафти ақидаҳои онҳо боиси 

пешравии ҷомеа асту пасрафти андешаҳои онҳо омили пасрафти тамаддуни инсонӣ мегардад. 

Мутафаккир дар «Наводир-ул-вақоеъ» яке аз омилҳои ба таназзул ниҳодани Аморати Бухороро 

дар бехабарӣ аз низоми кишвардорӣ ва раёсатталабиву ҳасудии уламои дарборӣ мебинад. Шояд 

ба ҳамин хотир аст, ки ҳанӯз дар зиндагӣ Аҳмади Носируддин ба ҳуҷуми ҳасудону 

мардумфиребони дарборӣ мубтало гардида буд. 

Ба ақидаи Дониш, урафову уламои Ғарб ба асолати ислом ва тамаддуни исломӣ, яъне ба 

Қуръони карим ва аҳодиси набавӣ гироиш намудаанд. Ин аст, ки Дониш муқаллид не, балки 
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муҳаққиқи тамаддуни исломӣ гаштааст. Дар боби «Дар васоёи фарзандон ва баёни ҳақиқати 

пешрафт» чунин меорад, ки ҳукамои Фаранг ва Юнон нобаробарӣ дар ҷомеа ва бархӯрди ақшори 

иҷтимоиро дида, ба хулосае омаданд, ки барои рафъи инқилобҳо ва пешгирии талафот низомияе 

зарур аст. Ин низомияи кишварҳои Ғарбро Дониш чунин таҳлил кардааст: «…Агар нек 

дарнигарӣ, асли ин низом аз шариати ҳаққаи Илоҳӣ аст, ки онро хулафои ислом тарк намуданд, 

то душманон бардоштанд ва ба амал оварданд» [7, с. 88]. Яъне омили асосии пешрафт намудани 

Фаранг аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ рӯ оварӣ ва гироиши урафо ва ҳукамои онҳо ба шариати 

исломӣ, ки дорои як низоми муайян аст, мебошад. Омили пасрафт дар дохили тамаддуни исломӣ 

бошад, аз шариат хориҷ гаштани хулафои араб ва ба кишварҳои мусулмоннишин ба истибдоду 

султаталабӣ дастдарозӣ намудан иборат мебошад. 

Бояд иқрор кард, ки Аҳмади Дониш дар муҳити тангу тори аморати Бухоро зиста, аз вазъи 

сиёсии ҷаҳон огоҳӣ доштааст. Аз ин хотир, таҳқиқоти авзоъ ва муҳити ҷаҳон аз ҷониби Аҳмади 

Дониш муосирони ӯро ба худ ҷалб намуд ва дар муҳити ҳамонвақтаи Бухоро инқилоби 

маънавиро ба вуҷуд овард. Аҳмади Дониш ба сифати воқеънигор Шарқу Ғарбро дар бархӯрд 

мебинад. Ва ин нигоҳи мутафаккир дар «Наводир-ул-вақоеъ» воқеъбинона инъикос ёфтааст. 

Маҳз дар ҷаҳлу нодонӣ қарор доштани ақвоми Шарқ омили асосии пешрафти Ғарб аст. Ин 

пешравӣ, ба андешаи Дониш, аз маънавиёти Шарқ огаҳ будани Ғарб мебошад. Яъне Аҳмади 

Дониш инсоне буд, ки барои дарки паҳлуҳои мураккаби ҳодисоти ҷаҳон ва бархӯрди он кӯшиш 

менамуд ва омилҳои пасрафти Шарқро дар розҷӯии бемаънии ин мардум медонист.  
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ОМИЛҲОИ ПАЙДОИШИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ  АНДЕША  

ДАР ОСОРИ АҲМАД МАХДУМИ ДОНИШ 
   

Аҳмади Дониш дар «Наводир-ул-вақоеъ» яке аз омилҳои таназзули Аморати Бухороро дар бехабарӣ 

аз низоми кишвардорӣ ва раёсатталабиву ҳасудии уламои дарборӣ мебинад. Таърих баҳогузории 

маорифпарвари тоҷикро нисбат  ба ин ду амир исбот кардааст. Амир Музаффар, ки солҳои 1860-1885 

ҳукумат кардааст, вазъи сиёсиро барои татбиқ намудани ҳадафҳои хеш истифода намуда буд. Номбурда 

исёнҳои мардуми маҳаллиро пахш намуда, шӯриши писараш Абдулмаликро хомӯш сохт ва баъзе аз 

манотиқро мисли Шаҳрисабз ва Бухорои шарқӣ ба аморат шомил кард. Амир Абдулаҳад низ дар ҳимояи 

артиши рус қарор дошт ва бе дастури император қароре ба имзо намерасонид. Дар мақола нигоҳи 

интиқодонаи Аҳмади Дониш ба вазъи сиёсии Бухоро мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.   

КАЛИДВОЖАҲО: осори маорифпарварона, аҳволи донишманд, истиқлолияти давлатӣ, амирон, 

муфассал, ақидаҳои ҷамъиятӣ, ҳадди иҷтимоӣ, оммаи халқ, ақоиди кӯҳна, маорифпарвар, мутамаддин, 

воқеаҳои таърихӣ, робитаҳои адабӣ, урупоиён, таҳқиқ, фарҳанг, истиқбол ва пайравӣ, мутафаккири 

маорифпарвар, тамаддун, рисола. 
 

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЕ СВОБОДЫ МЫСЛИ  

В НАСЛЕДИЕ АХМАДА МАХДУМА ДОНИША 
 

В этой статье рассмотрены просветительские мысли Ахмада  Махдума Дониша. Автор омечает, что 

возникновение свободы мысли в наследие Ахмада Махдума Дониша связанно с политической и 

социальной ситуацией в обществе История подтвердила оценку таджикского просветителя к эмирам из 

династии Мангитов. Эмир Музаффар, который управлял эмиратом в 1860-1885 гг., использовал 

политические ситуации для своих личных целей. Он смог подавить народные восстания, так и восстании 

своего сына Абдулмалика и в результате он смог присоединить некоторые регионы, в том числе 

Шахрисабз и Восточную Бухару к эмирату. Эмир Абдулахад действовал под покровительством русской 

армии и без указания императора не решал никаких проблем. В этой статье автор анализирует критический 

взгляд Ахмада Дониша на политическую ситуацию конца ХIХ в.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: просветительское произведение, состояние ученого, государсвенный 

суверинитет, эмиры, подробно, общественная мысль, социальная ограниченость, народ, отсталые взгляды, 
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просветитель, современный, исторический случай, литературные связи, европейцы, исследования, 

культура, позиция и последователи, мнение просветителей, цивилизация.  

 

FACTORS IN THE EMERGENCE OF FREEDOM OF THOUGHT  

IN THE LEGACY OF AHMAD DONISH MAHUMA 
 

In this article, the enlightenment thoughts of Ahmad Mahdoom Donish were studied. The author notes that 

the emergence of freedom of thought in the prose of Ahmad Mahdoom Donish is related to the political and social 

situation in society. History confirmed estimations of the Tajik enlightener to an emir from a dynasty Mangits. 

Emir Muzaffar, managed emirate in 1860 - 1885, used political to the situation for the personal aims. He calmed 

down folk revolts, so revolt of the son Abdulmalik and as a result he added some regions, including Shahrisabz 

and East Bukhara. Emir Abdulahad participated to defense of the Russian army and without decided pointing of 

emperor no problems.   In this article, the author studies the critical view of Ahmad Donish in connection with the 

political situation at the end of XIX. The author discusses in this article the social contradiction in this century. 

KEY WORDS: enlightenment work, the state of the scientist, state sovereignty, emirs, in detail, public 

thoughts, social limitations, people, old thoughts, enlightener, modern, historical cases, literary connections, 

Europeans, research, culture, position and followers, opinion enlighteners, civilizations.  
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МЕТАТЕЗАИ ТАЪРИХИИ БАЪЗЕ ВОЖАҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Тухтасунов О. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи ак. Бобоҷон Ғафуров  
 

Забонҳо ҳамеша дар даврони осудагӣ, вобаста ба суръати пешрафти ҳаёт ва инкишофи 
ҷамоаи инсонӣ, дар рушду нумӯянд. Ҷангу ҷидол, забткориҳо ва парокандагии аҳли забон, боиси 
нест ва ё дар забони дигаре махлут шудани забоне мегардад. Забонҳо аз ҳамзистӣ, тиҷорат, 
мубодилаи дастовардҳои фарҳангӣ, илмӣ-техникӣ, аз қабули вожаҳои ҳамдигар фонди луғавии 
худро бой мегардонанд. Ҳоло наметавон забонеро дарёфт, ки орӣ аз вожаҳои бегона бошад. 
Вожаҳои иқтибосӣ дар равобит ба фонетикаи забонҳои мубодилакунанда, дар ҳолати тафовути 
фонетикӣ, шакл ва баъзан мазмуни худро тағйир медиҳанд. Тағйироти шакли вожаҳо ҳатто дар 
гӯишҳои як забон низ имконпазир аст.  

Яке аз ҳодисаи тағйири сохти калимаҳо дар забонҳо метатеза – флексияи дохилӣ, яъне 
ҷойивазкунии овоҳои ҳамсоя дар калима мебошад. Метатеза дар ҳама давраҳои рушди забон 
амал мекунад. Он метатезае, ки дар давраҳои гузаштаи инкишофи забон ба вуҷуд омадааст, 
метатезаи таърихӣ номида мешавад. Ҳодисаи метатеза дар аксар забонҳо дучор мегардад, 
хусусан метатезаи ҳамсадоҳо ҳодисаи маъмул аст. Баъзан дар забонҳо ҳар ду шакл, шакли пеш 
ва ҳам пас аз метатезӣ чун синонимҳои ҳамдигар дар истифодаанд. Як қатор вожаҳои муосири 
забони тоҷикӣ-форсӣ низ натиҷаи метатезаи таърихӣ мебошанд, аз ҷумла, вожаи «сурх». Маълум 
аст, ки инсон ба ранги сурх барвақт шинос гаштааст, чунки хун ва баъзе дигар маводи табиӣ 
дорои ин ранги диққатҷалбкунанда мебошанд. Аз ин рӯ, вожаҳои ифодавии ранги сурх низ дар 
забонҳо барвақт пайдо шудаанд. Дар забони тоҷикӣ-форсӣ баҳри ифодаи ранги сурх, ҷуз вожаи 
«сурх» боз якчанд вожаҳои дигарро истифода мебаранд, чун «алвон», «хунӣ», «гулобӣ», 
«лаългун», «сурӣ» ва ғайра. Ҳоло вожаи «сурх» серистеъмол ва ба таркиби калимаҳои зиёде 
ворид шуда, забони тоҷикиро боз ҳам ғанӣ гардонидааст. Дар китоби «Фарҳанги вожаҳои 
авастоӣ» вожаи «suxra (сухра)» ба маънои «ранги сурх» тавзеҳ ёфтааст [11]. Дар баъзе ахбор, 
маънои номи қаҳрамони «Шоҳнома» – Суҳробро низ ба ранги сурх мепайванданд. Масалан, дар 
китоби «Ғиёс-ул-луғот» ва «Бурҳони қотеъ» дар тавзеҳи маънои вожаи «сурхоб» чунин низ 
овардаанд: «…ва Суҳроби писари Рустамро низ Сурхоб мегуфтаанд; ва шароби лаълиро низ 
гӯянд» [1, с. 148; 3, с. 418]. Чун ба бахши аввали номи «Суҳроб» «суҳр» зеҳн меандозед, зуд дарк 
мекунед, ки он ба вожаи авастоии «сухра» шабеҳияти сохторӣ дорад. Дар ин ҷо танҳо ба ҳам 
бадалшавии овои «ҳ» ва «х» арзи вуҷуд кардааст, ки дар фонетикаи забонҳо ҳодисаи маъмул 
мебошад. Ин ду шакл – вожаи тоҷикӣ-форсии «сурх» ва вожаи «сухра»-и авастоӣ натиҷаи 
ҳодисаи метатеза мебошанд. Ба ин минвол, чанд вожаҳои дигари забони тоҷикӣ-форсӣ, чун 
вожаҳои «жарфо» – бетаг, чуқур, «барф» ва «чарх», ки мутаносибан ба вожаҳои забони авастоӣ 
«jafra (жафра)», «vafra (вафра)» ва «čaxra (чахра») [7, с. 87] ҳамзод ҳастанд, низ натиҷаи метатеза 
мебошанд, вале муайян кардани нахустшакл байни ду шакли тағйирёфта муҳол аст. Дар китоби 
«Асосҳои забоншиносии эронӣ» ва дигар луғатҳои этимологӣ аз ин вожаҳо маънибардорӣ 
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накардаанд. Шакли ҳиндуэронии вожаи «чарх»-ро «cakra» овардаанд, ки ба шакли авастоӣ 
мувофиқат мекунад, дар онҳо танҳо бадалшавии овоҳои «к» ва «х» ба амал омадааст, ки дар 
доираи қонуниятҳои фонетикӣ мебошад. Маълум аст, ки ҳар чизи мудаввар даврзанандаро чарх 
мегӯянд. Ҳар асбобе, ки номи «чарх»-ро дорад, дар иртибот ба амали чарх задан аст. Гунаҳои 
чархи ресандагӣ шояд аз нахустин асбобҳои сохтаи инсон бошад, ки баҳри омода намудани сару 
либос тавассути он ресмон мересиданд. То ба даврони наздик дар амалияи ресандагӣ асбобе низ 
истифода мегашт, ки онро «чағриқ, чиғриқ» мегуфтанд, ҳоло ин вожа бо аз байн рафтани он 
асбобҳо аз забону гӯиш дур гаштааст. Бахши аввали вожаи «чағриқ, чиғриқ» низ аз рӯи сохтор 
ба вожаи «čaxra – (чахра»-и авастоӣ дар иртибот аст ва шояд аз ҳамин вожаи авастоӣ шакл 
гирифта бошад, зеро ҳамивазшавии овоҳои «ғ» ва «х» низ дар забону гӯишҳо зиёд дучор 
мегардад. 

Вожаҳои дигаре, ки хусусияти шаклдигаркунии метатезӣ доранд, вожаҳои «тасф» ва 
«тафс» мебошанд, ки ҳар ду шакл ҳоло дар забони тоҷикӣ-форсӣ дар истифода аст. Дар 
«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаҳои тасф», «тасфидан» ва ҳам «тафс», «тафсидан» 
якум, бо маъноҳои «гармӣ», «ҳарорат», «гарм шудан» ва дуюм, бо маънии «шиддат», «авҷ» 
тавзеҳ ёфтаанд [9, с. 321-322]. Ҳар ду шакл низ дар бунёди калимаҳои дигари забони тоҷикӣ 
истифода гаштаанд ва ба сохтори баъзе калимаҳо дар шакли тахфифшуда (шикаста) ворид 
шудаанд. Аз таҳлили этимологии ин ду шакл маълум мегардад, ки нахустшакл вожаи «тасф» 
буда, ки он дар натиҷаи тахфиф аз вожаи «тасфон» шакл гирифтааст. Дар асл калимаҳои 
«тасфон» ва гунаи дигари он «таспон, таспун» аз бахшҳои «тас» ва «фон – пон, пун» бунёд 
ёфтаанд. Аз ин бахшҳо «тас» ифодагари «ҳарорат, гармӣ» мебошад. Вожаи «тас» дар шакли 
«таш» низ дучор мегардад, зеро ивазшавии овоҳои «с» ва «ш» дар доираи қонуниятҳои 
таҳаввулоти вожаҳо амал мекунад, ки аз хазинаи фонетикии забону гӯишҳо вобастагӣ дорад. 
Бахши «фон» гунаи дигари вожаи «пон, пун» аст. Вожаи «пон, пун» маънои «пур», «зиёд» ва 
«беҳад»-ро дорад [6 с. 160]. Ин вожа то ҳол дар забони яғнобӣ, ки ҳифзмондаи шохаи забони 
суғдӣ мебошад, бо маъноҳои нишондодашуда истифода мегардад. Яъне, маънои калимаи 
«тасфон» «гармии зиёд», «аз ҳад гарм» мебошад. Маълум аст, ки дар гузашта яке аз шаклҳои 
маъмули тахфифи вожаҳо, шикасти бахши «он, ун, ан» аз қисми охири вожаҳои мураккаб хеле 
зиёд сурат гирифтааст. Ин шакли тахфиф қариб дар тамоми забонҳои хонаводаи ҳиндуаврупоӣ 
ба назар мерасад [8]. Вожаи муосири «тасф» низ натиҷаи чунин тахфиф мебошад. 

Аз рӯи таҳлили этимологии вожаи «барф» бар меояд, ки он низ дар натиҷаи шикаст ин 
шаклро гирифтааст ва шояд нахустшаклаш калимаи «барап, барапа» ва ё «барфана, барфуна» 
буда, аз шакли авастоии «vafra (вафра)» қадимтар бошад. Дар забони яғнобӣ ҳар ду шакл, ҳам 
намуди авастоии «вафр» ва ҳам «варф», ки муродифи «барф» аст, дар истифода мебошанд [6, 
с.40]. Муҳаққиқон шакли ҳиндуаврупоии ифодаи барфро «snegh» зикр кардаанд [2, с. 681], ки ба 
вожаи забонҳои славянӣ «снег» мувофиқат дорад ва бо ин вожа инчунин маънои «барф боридан», 
«сафед шудан»-ро низ пайвастаанд. Вожаи «барф» ва гунаҳои ҳамшакли он танҳо дар забонҳои 
гурӯҳи форсӣ дучор меояд ва он ба вожаи «snegh»-и ҳиндуаврупоӣ равобит надорад. Маълум аст, 
барф ва об шаклҳои агрегатии як модда мебошанд ва ба ҳам метавонанд табдил ёбанд, яъне онҳо 
зояндаи якдигаранд. Аз ин ҷо вожаи «барф» метавонад аз калимаи «барап», ки дар он бахши 
«бар» ба маънои «маҳсул» ва «ап» – об шакл гирифта, маънои луғавиаш «маҳсули об, 
обҳосилкунанда» бошад. Ва ё дигар, барф ва борон ба боришоти табиӣ мансубанд ва шояд дар 
ҳар ду ин вожаҳо, бахши «бор»-и вожаи «борон» ва «бар»-и «барф» аз феъли бор – боридан 
муштақ шудааст. Агар фарзан гӯем, ки вожаи «барф» аз «барфан» шакл гирифта, дар он бахши 
«фон» чун дар боло овардем, маънои «бисёр»-ро дорад ва аз ин ҷо маънои луғавии вожаи «барф» 
«бориши бисёр» ва ё «бисёрборанда» шуда метавонад. Маълум аст, ки аз бориши борон, оби 
борон ба ҳар тараф шорида, тамоми сатҳи заминро як хел намепӯшад, вале барф ғун гашта, 
қабати ғафси якхела ҳосил мекунад, ки онро гузаштагон шояд бориши бисёр, пур ва сермаҳсул 
пиндоштаанд.  

Дар таърих, дар рафти иқтибосгардӣ вожаи дигаре, ки ба ҳодисаи метатеза дучор гаштааст, 
вожаи «мағз» мебошад, ки он муродифи вожаи «мозг»-и як қатор забонҳои аврупоӣ ҳаст. Вожаи 
«мағз» дар авастоӣ «mazga», славянии қадим «mozgu, mozg», прусии қадим «musgeno», дар 

форсии миёна «mzg», дар паҳлавӣ «maz, mažg» оварда шудааст. Шакли «мағз», ки ҳоло дар 
забонҳои гурӯҳи форсӣ дар истифода аст, дар порфянӣ бо гунаи «mgj», дар суғдӣ, хоразмӣ ва 

яғнобӣ «maz» дучор меояд [4, с. 161]. Қадимтарин шакли вожаи «мозг»-ро вожаи забони ҳиндуи 
қадим «majjan», ки маънои «мағзи сар»-ро доштааст, медонанд [10, с. 235]. Ин ду шакл, «мағз» 
ва «мазг, мозг» натиҷаи метатеза дар рафти иқтибосгардӣ буда, бадалшавии овоҳои «z», «j» ва 
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«ž» дар доираи қонуниятҳои таҳаввули вожаҳо амалӣ гаштааст. Таҳлили морфологӣ ва мантиқии 
вожаи «мағз» нишон медиҳад, ки он метавонад аз калимаҳои «мағаз» ва ё «ма-ағ-за» шакл 
гирифта бошад. Маълум аст, ки бахши «ма» дар оғоз ва анҷоми калимаҳои таърихӣ ифодагари 
маънои «мавод, чиз» аст. Вожаи «ғаз» дар сохтори калимаҳо, аз табиати растанигӣ доштан 
далолат мекунад. Аз ин ҷо, маънои луғавии вожаи «мағаз» – маҳсули растаниҳо ва ё тухму дона 
мебошад, ки асоси афзоиши наботот аст. Шакли дигар, калимаи «ма-ағ-за» метавонад маънои 
«ма» – мавод, «ағ, ах» – ҳаёт, сабзанда ва «за» – зоянда, тавлидкунандаро дошта бошад. Табиати 
офаридгор ҳар узви асосӣ ва муҳимтаринро дар ҷои амн ҷойгир намудааст. Шояд баъдтар дар 
дарозои таърих вожаи «мағз» маънои худро тағйир дода ба маъноҳои «асос», «моҳият» низ 
истифода гаштааст. Чунки ҳар чизи дар дарун чун ҷавҳари асосӣ дар ҳолати ҳифз мавҷудбударо 
низ «мағз, мазг» гуфтаанд ва аз ин рӯ, барои ифодаи мағзи донак, мағзи сар низ корбаст шудааст.  

Ҳодисаи метатеза дар замони ҳозира низ дар забони муосири точикӣ амал мекунад. Як 
қатор вожаҳо, чун вожаҳои китф – кифт; қуфл – қулф; авф – афв; ҷамъ – ҷаъм ва ғайра низ 
натиҷаи метатеза мебошанд [5]. Ҳодисаи метатеза дар забонҳо боиси гуногунии вожаҳо, 
бойгардии хазинаи забон мегардад ва забон асосан он шаклеро истифода мекунад, ки суфта ва ба 
фонетикаи он мувофиқ бошад.  
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МЕТАТЕЗАИ ТАЪРИХИИ БАЪЗЕ ВОЖАҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар мақола оид ба якчанд вожаҳои забони тоҷикӣ, ки натиҷаи метатезаи таърихӣ мебошанд, яъне 
дар гузашта аз ҷойивазкунии овозҳои ҳамсоя шакл гирифтаанд, оварда шудааст. Муаллиф нишон медиҳад, 
ки ҳодисаи метатезаи аксар вожаҳо, ҳангоми иқтибоси вожаҳо аз як забон ба забону гӯишҳои дигар ба 
вуҷуд омадаанд. Баъзан дар забонҳо ҳар ду шакл, пеш ва баъд аз метатезӣ чун синоним дар истифодаанд. 

Дар мақола шаклҳои метатезии вожаҳои «сурх», «чарх», «барф», «жарф», «тасф» ва «мағз»-и забони 
тоҷикӣ-форсӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, аз баъзеи онҳо маънибардорӣ карда шудааст. Вожаҳои 
«барф», «тасф» ва «мағз» шакли баъд аз шикаст (редуксия) дониста шуда, нахуствожа барои шакли дигари 

метатезӣ қайд гаштааст. Вожаҳои «барф» бо ду маъно, аввал ба маънои «маҳсули об ва обҳосилкунанда» 
ва дигар ба маънои «бориши бисёр, бисёрборанда», «тасф» «ниҳоят гарм, сӯзон» ва вожаи «мағз» якум, ба 
маънои «маҳсул, дони растанӣ», дуюм, «маводи зояндаи ҳаёт» тавзеҳ ёфтаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: метатеза, афтиши таърихии фонемаҳо, дигаргунгардии вожаҳо, этимология, 
этимологияи вожаҳои «барф», «тасф», «мағз». 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТАТЕЗА НЕКОТОРЫХ СЛОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА  
 

 В статье приведена этимология некоторых слов таджикского языка, которые являются результатом 

исторической метатезы, то есть формировавшиеся из-за перестановки соседних фонем. Автор указывает, 

что явление метатезы слов возникает в основном при заимствовании слов от одного языка к другому или 

на говорах. Иногда в языках одновременно используются перед и после метатезы форм. В статье 

рассмотрен ряд таджикских слов, являющиеся результатом метатезы, как слова «сурх» - красный, «чарх» 

- колесо, «барф» - снег, «жарф»- глубокий, «тасф»-горячий, «мағз»-мозг и этимологизированы некоторые 

из них. Слова «барф» - снег этимологизирован в двух значениях, сперва со значением «рождающая вода и 

вода образующая», во-вторых «обильный осадок», «тасф» - очень горячий и «мағз» - мозг, во-первых, со 

значением «урожай, зерно растений», во-вторых со значением «тело перерождающей жизни».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метатеза, историческая редукция фонем, формоизменения слов, 

этимология, этимология слова «барф», «тасф», «мағз». 
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HISTORICAL METATHESIS OF SOME WORDS IN TAJIK LANGUAGE 
 

The paper reviews some words in Tajik language which are the results of historical metathesis i.e. they 

were formed by the replacement of neighboring phonemes. The author points out that metathesis of words happens 

mainly in the process of borrowing words from one language to another one or to dialects. Sometimes both forms, 

pre and post metathesis, are used synonymously. The paper studies the metathesis forms of Tajik-Persian words 

«surkh-red», «charkh-wheel», «barf-snow», «jarf-depth», «tasf-heat, temperature» and «maghz-barin» and sheds 

light on the etymology of some of the words.  

The words like «barf-snow», «jarf-depth», «tasf-heat, temperature» and «maghz-barin» are considered 

post-reduction forms, and the first word is for the other metathesis form. The word «barf-snow» has two meanings, 

the first is «water product and water-giving» and the second is «abundant precipitation, precipitating much», «tasf-

heat, temperature» has the meaning of «too much hot, the hottest», and the first meaning of the word «maghz-

barin» is «the product or the seed of plant» and second meaning is «the thing generating life».  

KEY WORDS: metathesis, historical reduction of phonemes, changing the forms of the words, 

etymology, etymology of words «barf-snow», «tasf-temperature», «meghz-brain».  
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ЗАБОНШИНОСИИ РАВОНӢ АЗ НИГОҲИ ТАЪРИХӢ 
 

Раҳматова Р.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

То чанде ҷамъият ба пеш мераваду соҳаҳои гуногуни илм рушду нумув меёбанд, ниёзҳои 

башарӣ низ меафзоянд ва талабот ба пажӯҳишу таҳқиқи самтҳои нави илмӣ бештар мегардад. 

Гарчанде забоншиносӣ чун илми мустақил дар нимаи аввали асри ХIХ фаъолияти худро оғоз 

намудаву олимони забоншиноси тоҷик аз қабили Ш. Рустамов, Н. Норматов, Б. Камолиддинов, 

М. Муҳамадиев, Т. Хаскашев, Н. Бозидов, Х. Ҳусейнов ва нафарони зиёди дигар дар таҳқиқи 

паҳлуҳои гуногуни забоншиносии тоҷик корҳои илмии арзанда ба сомон расонида бошанд ҳам, 

вале паҳлуҳои омӯхтанашудаи таҳқиқталаб мавҷуданд. Дар забоншиносии тоҷик яке аз чунин 

қисматҳои дастнохӯрдаи забон масоили забоншиносии равонӣ мебошад. Мо тасмим гирифтем 

дар мақолаи хеш оид ба баъзе масоили забоншиносии равонӣ аз нигоҳи нав маълумот диҳем.  

Ҳанӯз хеле пеш масъалаи муносибати тафаккур ва нутқ, нақши забон дар инъикоси 

тафаккур ё худ психологияи инсон ва баръакс, инчунин масълаҳои фаъолияти нутқ диққати 

олимонро ба худ ҷалб намуда буд. Дар нимаи аввали асри ХIХ яке аз забоншиносони маъруфи 

он давр Вилгелм Фон Ҳумболдт забонро шакли зоҳиршавии рӯҳ шуморида, рӯҳи халқро забони 

халқ ва забони халқро рӯҳи халқ ҳисобида буд. Олим ва физиологи машҳури рус И.П. Павлов 

бошад, нақши забонро дар фаъолияти фикрии одамон хуб нишон дода, ду системаи сигналиро 

муайян кардааст. Ба ақидаи ӯ, ҷаҳон - ҳастӣ бо ду роҳ дарк карда мешавад: якум, бевосита таъсир 

расонидани чизҳою ҳодисаҳо ба узвҳои ҳиссиёт ва дуюм, бавосита, яъне бо ёрии калимаҳо ба 

тафаккур ва ё шуури мо таъсир мерасонад [3, с. 14]. 

Фаъолияти нутқро бошад, бе забон тасаввур намудан ғайриимкон аст. Забон унсури асосӣ 

ва натиҷаи фаъолияти нутқи одамон мебошад. Аз ҳамин ҷиҳат, аввалин бор дар забоншиносӣ 

олими шветсариягӣ Фердинанд де Соссюр ба ин масъала таваҷҷуҳ намуда, забонро ҷузъи асосии 

фаъолияти нутқ номида буд [3, с. 20]. 

Забоншиноси англис Макс Мюллер забону тафаккурро «фақат ду ном барои ифодаи як 

чиз» номида буд. Тафаккур ҳамеша ба калимаю ҷумла ниёз дорад, зеро бе онҳо на муҳокима, на 

мафҳум ва на хулосабарорӣ ба вуҷуд намеояд. Забон ба воситаи воҳидҳои худ – овоз, ҳарф, 

калима ва ибора фикрро ба шакл медарорад. Аз тарафи дигар, ҳар қадаре, ки тафаккур инкишоф 

ёбад, ҳамон қадар забон такомул меёбад ва он дар интихоби воҳидҳои забон барои нутқ ёрӣ 

мерасонад [5, с. 142].  

Б. Камолиддов дар китоби услубшиносии худ ба ин масъала диққат дода, забонро воситаи 

ягона ва шакли асосии ифодаи фикр номида, чунин зикр намудаанд: «Забон шуури воқеист ва 

воқеияти фикр дар забон зоҳир мегардад» [4, с. 4].  

Ба миён омадани масъалаҳои забон ва тафаккур, забон ва фаъолияти нутқ муҳаққиқонро 

водор менамояд, ки ба забон аз назари психологӣ низ таваҷҷуҳ намоянд. Бо дарназардошти ҳамин 

масоил андешаҳо оид ба забоншиносӣ ва психология, робитаи ин ду илми мустақил ва равандҳои 

таъсири байниҳамдигарии онҳо назарияҳо рӯйи кор меоянд.  



50 

 

Забоншинос Норматов Н. ҳангоми баррасии ин мавзӯъ чунин меорад: «Психология илмест, 

ки бо мантиқ наздикӣ дорад ва тафаккури инсонро меомӯзад. Вай ҳодисаҳои психикиро, ки ба 

фаъолияти майнаи сар вобаста буда, ҳақиқати объективиро инъикос менамоянд, мавриди баррасӣ 

қарор медиҳад. Ба ҳодисаҳои психикӣ эҳсосоту таассурот, тасаввуру фикр, ҳиссиёту хоҳиш, 

майлу қобилият, сифатҳои ирода, инчунин нишонаҳои характер дохил мешаванд.  

Ҷараёни нутқ, дарккунӣ ва фаҳмишро бошад, бе ёрии психология муайян кардан мумкин 

нест. Система ва сохтори забон бо воҳидҳояш дар шуур ҷой мегиранд» [3, с. 31]. 

Аз ин ҷо метавон чунин хулоса баровард, ки забоншиносӣ бо равоншиносӣ робитаи ба ҳам 

зич доранд. Агар ба давраи пайдоиши илми психолингвистика назар андозем, мебинем, ки он 

қадар таърихи дурударозе надорад. Ҳамчун истилоҳ психолингвистика аз ду қисмат иборат аст, 

ки «психо» аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънои рӯҳ ва «lingua» - аз калимаи лотинӣ буда, 

мафҳуми забонро ифода мекунад. Бори аввал истилоҳи психолингвистикаро олим ва 

равоншиноси амрикоӣ Никола Пронко истифода бурдааст. Аз оғози пайдоиш дар байни илмҳои 

дигар то ба имрӯз олимон ва муҳаққиқони забоншинос ба психолингвистика шарҳҳои зиёде 

додаанд. Оид ба мавзӯъ, моҳият ва таърихи аввалини корбурди он психолингвисти маъруфи рус 

Валерий Белянин дар китоби худ «Психолингвистика» маълумоти зиёде меорад. Ӯ бар он назар 

аст, ки аввалин шарҳро ба психолингвистика соли 1954 асосгузори мактаби психолингвистии 

Амрико Чарлз Осгуд додааст. Ба андешаи ӯ, психолингвистика ҳамон равандҳоеро меомӯзад, ки 

мақсади гӯянда дар шакли ахбор чун рамз (код) қабул мешавад ва ин ахбор дар тафсири 

шунаванда ташаккул меёбад. Яъне забоншиносии равонӣ ба равандҳои бакоддарорӣ 

(барамздарорӣ) ва азкодбарорӣ (азрамзбарорӣ) сарукор дорад, зеро онҳо ба ҳолатҳои ахбордиҳӣ 

ва иштирокчиёни муошират мувофиқат доранд. Дар чунин ҳолат предмети психолингвистика 

метавонад ҷараёни бавуҷудоӣ ва қабули нутқ дар муносибат бо ҳолати физиологиву равонии 

иштирокчиёни муошират бошад.  

Аз ин ҷо чунин хулоса метавон баровард, ки ҷараёни нутқ дар баробари забон ба равони 

инсон низ робитаи ногусастанӣ дорад. Дар энсиклопедияи «Британка» ба психолингвистика 

чунин таъриф дода шудааст: «Психолингвистика ин омӯзиши ҷанбаҳои психологии забон 

мебошад». Д. Слобин бошад, психолингвистикаро чунин шарҳ медиҳад: «Забоншиносии равонӣ 

ҳамчун равоншиносӣ усулҳои назариявӣ ва таҷрибавиро истифода мебарад ва ҳамчун 

забоншиносӣ барои тадқиқоти равандҳои зеҳнӣ ба донистани забон ва истифодаи он такя 

мекунад» [6, с. 2]. 

Солҳои 50-60-уми асри гузашта таваҷҷуҳ ба фаъолияти нутқ миёни муҳаққиқон зиёд 

мегардад ва соли 1953 Кумитаи забоншиносӣ ва равоншиносии Шӯрои таҳқиқотӣ оид ба илмҳои 

иҷтимоӣ дар донишгоҳи Индиана (ИМА) семинари байнидонишгоҳӣ ташкил мекунад, ки ин 

солро баъдан ҳамчун соли мустақил гардидани илми психолингвистика қабул менамоянд. Кори 

семинарро равоншиносон Чарлз Осгуд, Ҷон Кэррол ва адабиётшиносу аломатшинос Томас 

Сибеок роҳбарӣ мекарданд [7]. Баъд аз ҷамъбасти натиҷаҳо ва хулосаҳои илмӣ аз семинари 

мазкур таҳқиқоти психолингвистӣ аз ҷониби олимону муҳаққиқони зиёд сурат мегирад. Аз он 

ҷумла Н. Хомский, Ҷ. Миллер, Ж. Нуазе, Р. Румметфейт ва монанди инҳо. Дар собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ бошад, забоншиносии равонӣ ҳамчун назарияи фаъолияти нутқ дар солҳои шастуми 

асри гузашта ба вуҷуд меояд. Баъдан муҳаққиқон Л. С. Виготский, А. Р. Лури, А.Н. Леонтев, Н.И. 

Жинкин, Л. В. Шерба, В. П. Белянин, А. А. Залевская ва дигарон таҳқиқоти судманди 

психолингвистӣ анҷом дода, мактабҳои психолингивистиро дар манотиқи гуногуни Федератсияи 

Русия ташкил намудаанд. Мактаби психолингвистии Москва (асосгузоронаш А. Леонтев, Т. 

Ахутина, А. Шахнарович, Е. Тарасов), Петербург (Л. Р. Зиндер, Л. В. Сахарний, А.С. Штерн), 

Саратов (И.Н. Горелов),  Твер (А. Залевская ва шогирдонаш) аз ҷумлаи чунин марказҳои 

таҳқиқоти масоили психолингвистӣ мебошанд [1, с. 23]. 

Ҳамин тариқ, фаъолияти байниҳамдигарии назарияҳои забоншиносону равоншиносон оид 

ба фаъолияти нутқ, ки мавзӯи меҳварии он нутқи инсон, муошират ва малакаи забонии ӯ ба ҳисоб 

мерафт, ба рушди бемайлони илми психолингвистика мусоидат менамояд. Аз рӯйи таҳқиқоти 

психолингвист Валерий Белянин сабабҳои пайдоиши илми психолингвистика,  ба монанди бисёр 

илмҳои дигар, танҳо ибрози як қатор назарияҳои нави илмӣ набуда, балки вазъияти сиёсии 

ҷаҳони солҳои 50-60-уми қарни гузашта, махсусан Русияву Аврупо, мебошад. Аз ҷумла, 

муҳоҷиршавии оммавии баъдиҷангӣ барои аҳолӣ зарурати омӯзиши забонҳои хориҷиро ба миён 

овард. Ин раванд масъалаҳои зиёдеро пешорӯи омӯзгорон гузошт. Аз он ҷумла:  

- аз кадом синну сол метавон ба кӯдак забони хориҷиро омӯзонд? 
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- чӣ гуна дар муддати кӯтоҳ аз омӯзандагон билингв бояд тайёр намуд? 

- чӣ тавр фарҳанги бегонаро бояд аз худ намуд? 

- миёни донишҳои забонӣ ва ҳақиқати воқеӣ чӣ муносибате вуҷуд дорад? 

- механизми аккултуратсия (азхудкунии фарҳанги бегона) ва оккултуратсия (азхудкунии 

фарҳанги худӣ) чӣ гуна аст? 

- ҳангоми азхудкунии системаи забони нав оё сохтори тафаккур шакли дигар мегирад? 

Ба ин гуна суолҳо омӯзгорон ҷавоби қаноатбахш пайдо нанамуданд. Барои ҷавоб ёфтан ба 

онҳо донишҳои психологӣ ё худ равоншиносӣ лозим буд. Ҳатто раванди омӯзиши забони модарӣ 

низ то охир таҳқиқ нашуда буд, ки чӣ гуна аз худ намудани забон ва қоидаҳои корбурди он дар 

тафаккури кӯдак ба амал меояд, модоме ки калонсолон онро намеомӯзонанд (бояд гуфт, ки 

кӯдакон бевосита худ ҳарф заданро ёд мегиранд). Ба монанди ин якчанд масоили ҳалталаби 

дигаре буданд, ки забоншиносон дар ҳалли он мушкилӣ мекашиданд. Ҳамаи ин масоили 

иҷтимоӣ, ки фаъолияти дуҷонибаи забоншиносон ва равоншиносонро тақозо менамуд, боиси 

бавуҷудоии илми психолингвистика гардид. 

Ин ҷо лозим меояд, ки оид ба масъалаҳои мавриди таҳқиқи психолингвистика диққат 

диҳем. Аз ҷумлаи он масъалаҳое, ки дар психолингвистика мавриди таҳқиқ қарор мегиранд, пеш 

аз ҳама, масъалаи фаъолияти нутқ мебошад. Дар аввалҳо фаъолияти нутқро дар доираи ду 

мафҳум – забон ва қобилияти забонӣ мавриди омӯзиш қарор медоданд. Аммо акнун ин на чун ду 

ҷузъ – забон ва малакаи забонӣ, балки се ҷузъ – забон, қобилияти забонӣ ва фаъолияти нутқ 

фаҳмида мешавад.  

Асосҳои назариявиро оид ба илми психолингвистика ҳанӯз аз таҳқиқоти забоншиносон - 

Август Шлейхер (1821-1868), Хеман Штейнтал (1823-1899), Александр Афанасевич Потебня 

(1835-91), Иван Александрович Бодуэн де Куртане (1845-1929) ва олимони дигар метавон 

дарёфт. Дар андешаҳои илмии онҳо ҷанбаҳои фаҳмиши психологии забон ва фаъолияти нутқи 

инсон мавриди баррасӣ қарор гирифта буд, ки ба таҳқиқоти минбаъдаи муҳаққиқони забоншинос 

оид ба фаъолияти нутқ ва қобилияти малакаи забонии инсон замина гузошт [1, с. 7]. 

Ин масъаларо В. Белянин дар китоби «Психолингвистика» чунин шарҳ медиҳад: «дар 

натиҷаи таҳқиқоти пайвастаи илмӣ дар самти забоншиносии равонӣ фаъолияти нутқ мафҳуми 

васеътар касб кард. Акнун дар зери мафҳуми фаъолияти нутқ на танҳо раванди одии 

бакоддарориву азкодбарории маълумоти қабулшуда, балки башаклдарории он низ фаҳмида 

мешуд. Дар ҳамин раванди инкишоф қобилият ё худ малакаи забонӣ низ мазмуни васеътаре 

мегирад. Минбаъд ҳангоми омӯзиш муносибати онро на фақат ба тафаккур, балки пурра ба 

шахсияти инсон мавриди назар қарор медоданд. Ва акнун на танҳо мафҳуми малакаи забонӣ ва 

фаъолияти нутқ тағйир ёфт, балки худи забон низ маънии дигаре гирифт. Агар аз ин пеш забон 

чун системаи воситаҳои бакоддарорӣ ва азкодбарорӣ фаҳмида мешуд, акнун дар 

психолингвистика чун як системаи муайяни лозимиву муҳим барои фаъолияти инсон дар муҳити 

иҷтимоии иҳотакардаи ӯ шарҳ меёфт. Ин ҷо суоли асосӣ сари мавзӯи тасвири ҷаҳон меояд, ки 

инсон дар бораи он ба воситаи аломатҳои забонӣ ба худ маълумот мегирад» [2]. 

Илмҳои гуногун метавонанд дорои як объекти умумӣ бошанд, аммо мавзӯи омӯзиш ва 

нуқтаи назари онҳо мухталиф хоҳад буд. Аз он ҷумла инсон объекти омӯзиш ҳам барои илми тиб 

ҳасту ҳам барои равоншиносӣ. Аммо ҳар кадоме аз ин илмҳо аз мавқеи худ ба он бархӯрд 

мекунанд. Забон ва тартиби аломатҳои забонӣ ҳам метавонад дар баробари забоншиносӣ боз 

объекти таҳқиқи адабиётшиносӣ бошад. Чунки маводи таҳқиқи ҳар дуро забон таъмин мекунад. 

Ин ҷо мавзӯи омӯзиш ягона – забон ва маҳсули нутқи инсон мебошад, вале дар ҳолатҳои гуногун 

ва бо мақсадҳои гуногун. Лозим меояд, ки ин ҷо андаке тафовути забоншиносии анъанавиро аз 

забоншиносии равонӣ муайян намоем. Забоншиносӣ низоми аломатҳои забонӣ ва асосҳои 

сохтори низоми забониро мавриди назар қарор медиҳад. Мавзӯи психолингвистика бошад, назар 

ба лингвистика дигартар аст.  

Психолингвистика ба ҷараёни баамалдарории ин аломатҳои забонӣ, махсусан ҷараёни ба 

вуҷуд омадан ва дарк намудани аломатҳои забони одамон сару кор мегирад.  
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ЗАБОНШИНОСИИ РАВОНӢ АЗ НИГОҲИ ТАЪРИХӢ 
 

Дар мақолаи мазкур оид ба таърихи пайдоиши илми психолингвистика маълумот дода шудааст. Дар 

ҳамин раванд масъалаҳои фаъолияти нутқии одамон дар ҷараёнҳои бакоддарориву азкодбарорӣ, 
тафаккури забонӣ, қобилияти забонӣ ва монанди инҳо мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Инчунин оид 
ба аввалин назарияҳои психолингвистӣ, шарҳи худи вожаи психолингвистика ва нахустин истифодаи он 

дар самти илм, фаъолияти олимони психолингвисти ҷаҳон ва рус, ки поягузорон ва равнақдиҳандагони ин 
соҳаи нави илм - забоншиносии равонӣ ё худ психолингвистика гаштаанд, маълумот оварда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: психолингвистика, забон, тафаккур, тафаккури забонӣ, малакаи забонӣ, 
қобилияти забонӣ, фаъолияти нутқ, равандҳои бакоддарорӣ, азкодбарорӣ, ахбор. 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИИ НЕКТОРЫХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 
 

В данной статье рассматривается информация об истории появления психолингвистики. Наряду с 

этим здесь рассмотрены вопросы речевой деятельности людей, процесса кодирования и декодирования, 

языковое мышление, языковое способности и т.д.  

Также в этой статье приведены данные о первых теориях психолингвистики, интерпретация 

термина психолингвистики и его первое применение, деятельность мировых и русских учёных 

психолингвистики, которые считаются основоположниками этой новой отрасли научно-психологической 

лингвистики, или просто психолингвистики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психолингвистика, язык, языковое мышление, речевая деятельность, 

процесс кодирования, декодирование, информация. 
 

THE HISTORY OF THE STUDY OF SOME PROBLEMS OF PSYCHOLINGUISTICS 
 

This article considers the information aboit the   history of the appearance of psycholinguistics. Along with 

tnis, it is considered the issues of people speech activity, coding and de coding process language thougnt, language 

abilities ets. Tnis article also gives facts aboit first psicholinguistic tneories, interpretation of psycholinguistic term, 

and its first practice, the activity of world and Russian scientists – psicholinguis, who are the foinders of this ner 

brach of scientific – psychological linguistics of jast psycholinguistics. 

KEY WORDS: psycholinguistics, language troudht, speech activity, conception, coding process, 

decoding, language skills. 
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ЯК НАВЪИ ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКӢ ДАР ЛАҲҶАИ ТОҶИКОНИ ҒОРОНИ 

НОҲИЯИ ИШКОШИМ 
                                             

Шердилова С.Ф. 

Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф 
 

Дар рушди забони адабии тоҷик осори пурғановати классикони форсу тоҷик мавқеи муҳим 
дошта, маҳз ба воситаи осори назмию насрии онҳо давраҳои гуногуни таҳаввул ва такомули 
забони меъёрии тоҷикиро дуруст ва аниқ муайян намудан мумкин аст. Забони тоҷикӣ, ки дар 
давраҳои гуногуни инкишофи худ бо забону лаҳҷаҳои хешу бегона, дар вазъияти гуногун дар 
муносибати қавӣ қарор дошт, ба таърихи халқу халқиятҳои эронӣ алоқаманд аст. Олимони 
забоншинос масъалаи ба забони форсӣ-тоҷикӣ дохил шудани вожаҳои зиёди арабӣ, туркӣ, 
юнонӣ, ҳиндиро мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Бо вуҷуди ин, то ҳанӯз хусусияти архаистӣ касб 
кардани вожаҳои бо ном «классикӣ», дар таркиби луғавии лаҳҷаҳои гуногун маҳфуз мондани 
онҳо мавриди таҳқиқи пурра қарор нагирифтааст.  

Диалектизмҳои лексикӣ дар қатори калимаҳои умумитоҷикӣ як қабати махсуси луғати 
лаҳҷаҳои маҳаллиро ташкил медиҳанд. Онҳо одатан дар доираи интишори ин ё он гурӯҳи 
лаҳҷаҳо ё шеваҳои алоҳида ба кор мераванд ва тамоми ҳудуди истеъмоли забони умумимиллиро 
фаро гирифта наметавонанд. Ин навъи воҳидҳои нутқ дар лаҳҷашиносӣ зери мафҳуми 
«калимаҳои хоси лаҳҷа» ё худ ба истилоҳ «диалектизмҳои лексикӣ» шинохтаву таҳқиқ карда 
мешаванд.  Диалектизмҳои лексикӣ, аз як тараф, дар бобати ҷудо намудани як лаҳҷа аз дигар 
лаҳҷаҳои забонӣ меъёр ҳисоб ёбанд, аз дигар тараф, онҳо барои фарқ намудани ин ё он лаҳҷа аз 
забони адабӣ хизмат мекунанд. Оид ба моҳияту мазмуни диалектизмҳои лексикӣ дар 
забоншиносии рус олимон кайҳо арзи ақида кардаанд. Дар луғати сеҷилдаи энсиклопедӣ (с. 1953) 
истилоҳи «диалектизм» ба таври зерин маънидод шудааст: «Калима ё ифодаҳое, ки ба ин ё он 
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мавзеъ, ё ягон лаҳҷа дахл дошта, дар забони адабии умумихалқӣ дучор намеоянд [7, с. 547]. 
Ҳамин гуна як кӯшиш дар ин бобат аз ҷониби мураттибон дар луғати калимаҳои хориҷӣ низ ба 
назар мерасад: «Диалектизм калима ё мафҳуме мебошад, ки ба ягон лаҳҷа мансуб буда, дар 
забони адабӣ ба кор намеравад» [6, с. 222]. Бинобар ин, дар ин мақола мо кӯшиш намудем, ки 
сарнавишти баъзе вожаҳои матруки забони адабиёти классикиро баррасӣ намуда, дар муқоиса 
бо лаҳҷаи тоҷикони Ғорон ба риштаи таҳқиқ кашем. Дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон калимаҳои 
аврат, аласт, алъамон, аръар, балад, дарак ва ғайра мавриди истеъмол қарор доранд, ки дар 
вақташ дар эҷодиёти адибони маъруфи адабиёти классикии тоҷик корбаст шудаанд. 

Калимаи вирд, ки дар адабиёти классикӣ ба маънии «такрор кардан», «дуо» истифода 
шудааст [5, с. 236], дар лаҳҷаи Ғорон маънои «дар сари забони ҳама будан, мавриди гуфтугӯйи 
умум гаштани номи касе ё чизе»-ро дорад.  

                                 Бисёр махӯр, вирд макун, фош масоз. 
                                 Гаҳ-гаҳ хӯру кам-кам хӯру пинҳон хӯр (Хайём) 
      Оли номи мойем, номи мо вирди зъбони ҳама гаштаст (Кӯҳи лаъл).                                                    
Вожаи алам дар луғат ба маънои «дард, озор, нохушӣ, ранҷ» омадааст [5, с. 54]. Дар осори 

Ҳилолӣ низ ба ҳамин маъно истеъмол ёфтааст: 
                                 Гоҳ аз дӯст ғаме, гоҳ зи душман аламе, 
                                 Ғами он чанд кашему алами ин то кай?  
Мъра амқа аламъм кардаст, ки иқа қатии амсоямон дустӣ доштем да туйи бачаш мора 

қев (фарёд, даъват) накард (Гармчашма). 
Аксари ин вожаҳо ба қабати лексикаи адабии китобӣ дохил шуда, ҳоло на танҳо дар лаҳҷаи 

тоҷикони Ғорон, балки дар таркиби имрӯзаи забонҳои помирӣ, аз ҷумла дар забони шуғнониву 
ишкошимӣ ҳам бо ҳамон шакл ва маънояшон маҳфуз мондаанд. Баррасӣ, ҷустуҷӯ, омӯзиш ва 
дуруст муайян намудани калимаҳои классикӣ нишон медиҳад, ки онҳо дар забони муосири тоҷик 
аллакай аз байн рафтаанд ва қисмати дигар дар давраи фаношавӣ қарор доранд. Вожаи аврат 

дар луғат ба маънои «зан, завҷа» ва дигар маъниҳои ба ин алоқаманд омадааст. Дар лаҳҷаи 
тоҷикони Ғорон низ дар истеъмол аст. У бисйо аврати хуб буд (Сист). 

Дар ашъори Ҷалолиддини Балхӣ вожаи аврат борҳо ба кор рафтааст:  
                               Дар миёни ҳамла гар мардонаанд, 
                               Дар ғазо чун авратони хонаанд. 
У бисйо аврати хуб буд (Вогз). 
Калимаи аласт вожаест аз ояи «Қуръон» ба маънои «азал, нахуст, ибтидои офариниш, аҳди 

аввал», ки дар он Худо тақдири одамонро муайян кардааст [5, с. 56]. Дар гурӯҳи забонҳои помирӣ 
ва лаҳҷаи тоҷикони Ғорон ибораи хеле маъмули «масти аласт» ба маънои «масти азалӣ, 
ҳамешагӣ» дар истеъмол аст, ки инҳо бо ҳам умумият доранд. Ин вожа дар таркиби ибораҳои 
адабӣ дар осори Ҷалолиддини Балхӣ хеле зиёд ба кор рафтааст:            

                          Коҳилии ман забонамро бибаст, 
                          Ҳамчу маҳви бодаю масти аласт. 
Дина да хонаи акаи Давлат туй бъд додии тъ да у ҷо мастъ аласт бъд (Андароб). 
Вожаи балад дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои «воқиф, огоҳ, бохабар, роҳнамо» 

омадааст [5, с. 135]. Дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон балад маънои бо ҳамдигар шинос будани писару 
духтарро ифода мекунад. Ба ҳамин маъно вожаи балад дар эҷодиёти Сайидои Насафӣ мавриди 
истифода қарор гирифтааст: 

                     Сайидо, аз сафари каъбаи дил пой макаш! 
                     Дар биёбони талаб ҳар сари хоре балад аст.  
Сафина қатии Мурод ай вахт-ш балад буданд (Сист). 
Таҳқиқи маводи ҷамъшуда собит месозад, ки як қатор калимаҳои забони адабии классикӣ 

ҳоло дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон ҳамчун воситаи мубодилаи афкор кор фармуда мешаванд, ки 
онҳо баромади тоҷикӣ доранд. Аз қабили: лунҷ/линҷ, кочор, девлох ва ғайра. 

Вожаи «лунҷ» дар назми Мавлоно ба маънои ду тарафи даҳон аз дарун то ҷойи ба устухон 
часпидаи он кор фармуда шудааст:  

                   Чашм пурдарду нишаста ӯ ба кунҷ, 
                   Рӯ туруш карда, фурӯ афганда лунҷ. 
Воҳиди луғавии мазкур дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон ҳам дар ҳамин маънӣ роиҷ аст: У 

занъка дидӣ, ки чӣ хел авқот мехрад, ду тарафи линҷоша пър кардаст (Шамбедеҳ). 
Истилоҳи девлох дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои «чарогоҳи аз ободӣ дур» шарҳ 

ёфтааст [5, с. 361]. Дар осори Унсурӣ низ ба ҳамин маъно омадааст: 
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                      Чарида девлох огандапаҳлу, 
                      Ба тан фарбеҳ, миён чун мӯй лоғар. 
Вожаи девлох дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон маъмулан бе тағйироти маънӣ маҳфуз мондааст 

ва баъзан мавридҳо ба ҷойи истилоҳи девлох мардум делох истифода мекунанд. Инчунин дар 
Ғорон бо номи Девлох деҳа мавҷуд аст: Мо дина молора ба девлох бърда бъдем (Бағуш). 

Истилоҳи даф, ки дар забони тоҷикӣ ҷойи онро исми доира гирифтааст, дар лаҳҷаи 
тоҷикони Ғорон фаровон истифода мешавад. Ин воҳиди луғавӣ дар адабиёти классикӣ низ бо 
ҳамин маънӣ ба кор рафтааст: Бонги наю даф аз даҳлезҳо берун меомад (Аҳмади Дониш). Да 
Шогун занъко ҳамқа дафи хушру заданд (Қозидеҳ). 

Вожаи кочор дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои кочол «асбобу анҷоми хона, коло» 
шарҳу тавзеҳ ёфтааст. Дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон низ ба ҳамин маъно ифода меёбад: И Сайрам 
кочоръпарша гъръфтаст рафтаст (Синиб).   

Калимаи дарак дар адабиёти классикӣ дар ифодаи маънии хабар, огаҳӣ, нишона, асари 
чизе, дарак додан аз чизе ё касе мавриди истифода қарор гирифтааст. Ин калима дар лаҳҷаи 
Ғорон низ ба ҳамин маънӣ роиҷ аст: Ай акаи Давлат даракъш нест (Вогз.). «Барои дарак ёфтан 
аз амир ягон нафар муқаррар намешуд… (Садри Зиё) 

Вожаи беоб/беобрӯ дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон дар шакли биёб истифода мешавад: Уно як 
кори биёби карданд (Дашт). 

Воқеан, ин воҳиди нутқ дар забони адабиёти классикӣ дар шакли «беоб» ҳамин маъноро 
ифода кардааст:    

                      Ҷуғз мегуфт: ин сазои он касе, 
                      К-ӯ чу беобон шавад ҷуфти касе (Мавлоно). 
Калимаи бун(а)/бън(а), ки дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон маънии «асбобу анҷом, рахти хона»-

ро ифода мекунад. 1. Асбобу анҷом, рахти хона, мол. Кампиро бору бънашона заданд, айлоқ 
меран (Сиёҳоб). Дар адабиёти классикӣ ба ҳамин маънӣ роиҷ аст [5, с. 212]. 

Вожаи кочӣ номи атолаеро мефаҳмонад, ки аз орду шир, шакар тайёр карда мешавад.  Ин 
калимаро Савдо бо ҳамин маънӣ истифода кардааст: 

                Он чи аз атъима ошӯби курои шикам аст, 
                Оши кочист, ки бешубҳа балои шикам аст (Савдо). 
Мъмом пешо кочии бамаза мепухт (Сист). 
Парер //пареррӯз. Ин вожа дар Ғорон маънои рӯзи гузаштаро ифода менамояд.  
                 Парер қиблаи аҳрор Зобулистон буд, 
                 Чунон, ки Каъба аст имрӯз аҳли имонро.  
Парер малими мо ба хонамон бъдан (Вогз).  
Дар лексикаи лаҳҷаи Ғорон як навъи диалектизмҳо метавонанд, ки аз ҳисоби ҳам 

калимаҳои аслии тоҷикӣ ва ҳам калимаҳои иқтибосӣ ба вуҷуд биёянд. Як бахши луғати лаҳҷаи 
Ғорон маҳз аз ҳамин гуна унсурҳои нутқ иборат мебошанд. Масалан, калимаҳои тахт, айкал/ 
ҳайкал, ҳамин гуна хусусият доранд, чунки инҳо дар лаҳҷаи Ғорон на ба он маънии 
умумитоҷикии худ (тахти шоҳӣ, ҷуссаи одам), балки дар мафҳуми «ҷойи нишасти домоду арӯс», 
«тӯмори калон» ифода меёбанд. 

Орусу шаҳмард то рӯзи сеи да тахт мешинан ва бади саршувон тахта ҷамъ мекнан 
(Дашт).  Уно рафтан ай пеши халифа айкал гъръфтан (Бағуш). 

Дар лаҳҷаи водии Рашт бошад, вожаи ҳайкал низ ба маънои тӯмори калон ифода меёбад.   
Дар лаҳҷаи Ғорон таркиби ҷуҷу маҷуҷ, ки мафҳуми «бисёрӣ»-ро ифода мекунад, пайваста 

истеъмол меёбад: Тъ қатии и ҷуҷу маҷуҷт кшо мерай, ки ино иқа вағу ҷағ доран (Синиб). Дар 
лаҳҷаи Қаратоғ низ ин вожа ба шакли аҷуҷу маҷуҷ истифода бурда мешавад [1, с. 19]. 

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» оварда шудааст, ки яъҷуҷ: 1) дар афсонае навъе аз 
махлуқот, ки яъҷуҷу маъҷуҷ низ мегӯянд ва бадиовар ба ҳисоб мераванд; 2) қавми афсонавӣ, ки 
дар ҷанг мағлуб намешуданд ва гӯё Искандар барои пешгирии онҳо сад (девор) баста будааст [5, 
с. 638]. 

Хълтък (чирки чашм), данфиҷок (хамёза кашидан), рӯболо (боло). Ин истилоҳот дар лаҳҷаи 
Тагнов бо тағйироти овозӣ дар шакли хълдък, данфоҷък ва лъболо истифода мешаванд.  

Чӯлистон (вайрона, ҷойи нообод), фърноқ - муродифи фъшк (шахси бинипаҳн), 
дигдонпочик (танӯре, ки дар саҳро чӯпонон барои чойҷӯшонӣ аз санг тайёр мекунанд), бенъхс 
(бекамбудӣ), ревъч (хӯроке, ки аз орд ва равған тайёр карда мешавад), бетаб (нофорам, чиркин). 
Дар лаҳҷаи Тагнов ин истилоҳ ба маънои безеб ифода мегардад [2, с. 168]. 
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Ба ҳамин тариқ, диалектизмҳои лексикии лаҳҷаи Ғоронро вобаста ба интишори локалӣ дар 
доираи лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: 

1. Диалектизмҳое, ки барои ҳама ва ё қисман бештари лаҳҷаҳои ҷанубӣ умумианд: ғажд 
(ифлос, чиркин), кшо (куҷо), чъхт (рост истодан). Инчунини дар лаҳҷаи Ғорон синоними чъхт 
истодан калимаи чук истодан (рост истодан) мебошад. 

2. Диалектизмҳое, ки бештар хоси яке аз гурӯҳҳои лаҳҷаҳои ҷанубӣ, масалан, кӯлобӣ, 
қаротегинӣ, роғӣ буда, ё умуман дучор намеоянд ва ё дучор шаванд ҳам, тамоми нуқтаи 
паҳншавии онро дар бар гирифта наметавонанд. Калимаҳои лъмбидан (задан, ҷазо додан), олак 
(бад). 

3. Диалектизмҳое, ки дар як ё якчанд лаҳҷаи ба ҳам наздик истеъмол мешаванд. Масалан ли 

– ғарам (Ғорон ҷ-к Ёл), фи – бели чӯбии барфтозакунӣ (дар лаҳҷаҳои Роғ ва Ғорон): Мо дина 
каҳора да болои боми ағел ли задем (Андароб).   

Натиҷаи ҳамин «додугирифт»-и бардавом аст, ки ҳоло як қабати муҳимми луғати лаҳҷаҳои 
забонамон аз унсурҳои давраҳои пешина - калимаю таркибҳое, ки як вақт моҳиятан адабӣ буданд 
ва дар эҷодиёти классикони адабиёти тоҷик фаровон истифода шудаанд, вале бо гузашти айём аз 
истеъмоли омма дурӣ гирифта, танҳо дар мавзеъҳои алоҳида боқӣ мондаанд, иборат мебошанд 
[3, с. 61].  

Устод Айнӣ аҳамияти захиравии ин воҳидҳои нутқро дар инкишофи минбаъдаи забони 
адабии ҳозираи тоҷик ба эътибор гирифта, дар вақташ чунин дастур дода буд: «…дар забонҳои 
маҳаллӣ баъзе калимаҳо, онҳо ба дараҷае классиконаанд, ки баъзе касони бехабар онҳоро 
«забони қадимаи мурда» мепиндоранд ва дар архаизм медароранд». 

Сарчашмаи захирашавии диалектизмҳои лексикӣ дар таркиби луғавии ин ё он шева ҳамин 
унсурҳои архаистӣ ё худ реликтӣ ба шумор мераванд. Лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ба 
туфайли то андозае ҷанбаи архаистӣ доштани худ калимаҳои қадимиро зиёдтар дороянд, ки 
қисми боигарии онҳоро ташкил медиҳанд. Чунончи: чақал, бъна, върсък ва ғайра. Ин гуна 
калимаҳо вобаста ба зинаҳои тараққиёти таърихии забон дорои хосияти гуногунанд. Дар байни 
онҳо унсурҳое, ки аз давраи адабиёти классикӣ мерос мондаанд, ҷойи махсусро ишғол 
менамоянд [4, с. 98].  

Ба ҳамин тариқ, аз маводи андӯхтаи мо ва хазинаҳои мавҷудаи илмӣ маълум мегардад, ки 
лаҳҷаи тоҷикони Ғорон як қатор вожаҳои забони пурғановати адабиёти классикиро то имрӯз дар 
худ нигоҳ доштаанд. 
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ЯК НАВЪИ ДИАЛЕКТИЗМҲОИ ЛЕКСИКӢ ДАР ЛАҲҶАИ ТОҶИКОНИ  

ҒОРОНИ НОҲИЯИ ИШКОШИМ 
 

Дар ин мақола муаллиф дар асоси маводи ҷамъовардаи худ ва хазинаҳои мавҷудаи илмӣ маълум 
менамояд, ки дар лаҳҷаи тоҷикони Ғорон як қатор вожаҳои забони пурғановати адабиёти классикӣ то 
имрӯз нигоҳ дошта шудаанд.  

Муаллиф инчунин таъкид менамояд, ки лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ба туфайли то андозае 

характери архаистӣ доштани худ, калимаҳои қадимиро зиёдтар дороянд, ки қисми боигарии онҳоро 
ташкил медиҳанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: диалектизм, интишор, вожа, пареррӯз, лаҳҷа, гӯйиш, қадима, чъхт, олак, 

калимаҳои архаистӣ, аврат (зан), балад (шинос). 
 

ОДИН ИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТОВ ТАДЖИКОВ ГОРОНА ИШКАШИМСКОГО 

РАЙОНА 
  

В этой статьи автор на основании собранного материала и существующих научно обоснованных 
фондов показывает, что у таджиков Горона существует целый ряд языковых единиц из классического 
наследие доступные на сегодняшний день. Автор также подчеркивает, что с южным диалектом 
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таджикского языка данного региона благодаря архаистическому характеру, сохраняет устаревшую 

лексику. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диалектизм, редакция, слово, говор, позавчера, высказывание, речь, 

женщина, архаистические слова, знакомый. 
  

ONE OF LEXICAL OF DIALECT IN NATIVE TAJIKI LANJUJE OF GORON 
 

From our collected materials in scientific sours is shown that in Tajiki dialect of Goran majority of dietary 
and of classical literature are remained and we use them nowadays. 

The Southern dialects of the Tajik language for having the character of archaic form is considered of be a 
part of richness of the language. 

KEY WORDS: dialectics, edition, word, the day before yesterday, dialect. 
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МАВҚЕИ ПЕШВАНДИ ИСМСОЗИ ҲАМ- ДАР ҒАЗАЛИЁТИ МАВЛОНО 

ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ 
 

Ҷиҳонова Г. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик дар исмсозӣ танҳо як пешванд иштирок мекунад. 
Пешвандҳои дигари қадимӣ бо асосҳо як шуда рафтаанд ва ҳоло ҳамчун морфемаи алоҳида аз 
асосҳояшон ҷудо карда намешаванд. Чунончи, дар калимаҳои о-воз о-, пайкар пай-, (аз pati-и 
қадима), подшоҳ под- (аз pati),  намуна на ( аз ni-), фармон фар- (аз fra-)  аслан пешванд бошанд 
ҳам, бо асосашон як шудаанд ва пешванду асос дар якҷоягӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик 
калимаи сода ба шумор мераванд  [7, с. 125].  

Дар бораи калимасозӣ бо ёрии пешвандҳо дар забони тоҷикӣ аз тарафи муҳаққиқони 
забонҳои эронӣ, аз ҷумла, Boyle J.A, Lambton K.S., Lazard G., Mackenzie D.N., Saleman C., Horn 
P., Расторгуева В.С., Пейсиков Л.С., Чхеидзе Т.Д., Рустамов Ш., Саймиддинов Д. ва дигарон 
корҳои тадқиқотӣ анҷом шудаанд [3, с. 37]. 

Нақши пешванди исмсози ҳам- дар калимасозии исм басо калон буда, дар забон роҳи 
дарозеро тай кардааст ва ба тағйироти зиёд дучор шудааст. Пешванди ҳам- бо исмҳо омада  
маънои «ҳамбудӣ, баробарӣ, монандӣ  ва якҷоя будани чизеро бо чизи дигар баён мекунад» [7, с. 
125]. 

Пешванди мазкур дар «Бурҳони қотеъ» ҳамчун шакли кӯтоҳшудаи калимаи ҳаммонанд  -
 дар «Фарҳанги Онандроҷ», «Фарҳанги Амид», «Луғатномаи Деҳхудо»  ва «Фарҳанги ,هممانند
тафсирии забони  тоҷикӣ» ба маънии монандии ду чиз, шабоҳат доштани чизе ба чизи дигар 
омадааст.  

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаҳое, ки бо пешванди ҳам- сохта шудаанд, 
мураккаб номида шудааст. Ҳам مه ....ҷузъи пешини баъзе калимаҳои мураккаб ба маънии дар як 
кор ё чиз шарик будани ду кас ё ду чиз: ҳамзабон, ҳамкор, ҳамнишин; ба (бо) ҳам, бо якдигар, 
дар як ҷо, ҳамроҳ [10, с. 485]. 

Пешванди  ҳам-  танҳо дар исмсозӣ  иштирок  менамояд.  Ин пешванд аз исм исмҳое месозад, 
ки ҳамроҳӣ, шарикӣ ва муносибати дутарафаи шахс ва предметҳоро мефаҳмонад: ҳамроҳ, ҳамсоя, 
ҳамхона, ҳамдиёр, ҳамсуҳбат. Дар калимаҳои ҳамнишин, ҳамнишаст ва ҳамзод префикси ҳам- аз 
асосҳои феълӣ исми шахс сохтааст [2, с. 88]. 

Бояд қайд намуд, ки  дар мақолаи мазкур истифодаи пешванди ҳам- дар ғазалиёти Мавлоно 
Ҷалолиддини Балхӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Шоир дар ғазалиёти худ дар теъдоди 
зиёди калимаҳо аз пешванди ҳам- истифода кардааст, ки онҳоро ба таври зерин гурӯҳбандӣ 
кардан мумкин аст: 

1. Пешванди ҳам- бо исм.  Қисми зиёди калимаҳо бо истифода аз пешванди ҳам- дар 
қолаби мазкур сохта шудаанд: ҳам+роҳ, ҳам+раҳ, ҳам+коса, ҳам+киса, ҳам+роз, ҳам+забон, 
ҳам+даст, ҳам+бозу, ҳам+зону, ҳам+бар, ҳам+оғӯш, ҳам+овоз, ҳам+пар, ҳам+пушт, ҳам+сар, 
ҳам+ранг, ҳам+соя, ҳам+хона, ҳам+дил, ҳам+ҷон, ҳам+дард, ҳам+доғ, ҳам+нишон, ҳам+дам, 
ҳам+киштӣ, ҳам+то, ҳам+гона, ҳам+дигар, ҳам+хӯ... 

 

Мо ҳама аз аласт ҳамдастем, 
Оқибат, шукр, боз пайвастем! 
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Мо ҳама ҳамдилему ҳамроҳем, 
Ҷумла аз як шароб сармастем!                                                           [9, ғазали 640]. 
   

Зи ишқи ту зи хонумон буридам, 
Ба дарди ишқи ту ҳамхона гаштам                                                             [5, с.74] .  
 

Ҳамхона гурехт аз нафирам, 
Ҳамсоя гурехт аз фиғонам                                                                               [5, с.46].  
  

Дарвеш Фаридун шуд, ҳамкисаи Қорун шуд, 
Ҳамкосаи султон шуд, то бод, чунин бодо!                                           [9, ғазали 19]. 
   

Гуфтамаш: «Чунӣ? Дило», ӯ гиря-дар шуд ҳой-ҳой, 
Аз фироқи моҳрӯйи ҳамнишону ҳамнишин                                        [9, ғазали 719]. 

2. Пешванди ҳам- бо асоси замони гузаштаи феъл. Бо ин қолаб дар ғазалиёти Мавлоно 
танҳо 3 калима дарёфт намудем: ҳам+сӯз, ҳам+соз, ҳам+нишин.  

Дар ҳавбаву дар тавба, чун моҳии бар тоба, 
Ин паҳлуву он паҳлу бар тоба ҳамсӯзам!                                                       [4, с.324].  
 

Ғайри ишқат роҳбин ҷустем, нест, 
Ҷуз нишонат ҳамнишин ҷустем, нест!                                                         [6, с.712]. 

3. Пешванди ҳам- бо пасванди гин- ва пасванди ҷамъбандии -он.  
Бо истифода аз ин қолаб танҳо калимаи ҳам+гинон дарёфт шуд, ки дар луғатномаҳо ба 

маънои ҳама, ҳамагӣ, ҳамҷинсон, ҳамкорон омадааст. 
Дар ишқ гаштам фоштар в-аз ҳамгинон қаллоштар, 
В-аз дилбарон хушбоштар, мастон саломат мекунанд!                         [9, ғазали 22]. 
   

Хамӯш кун, к-ӯ намехоҳад зи ғайрат, 
Ки дарё дарорад ҳамгинонро                                                                    [9, ғазали 183]. 

Дуруст аст, ки Ҷалолуддини Балхӣ: «Донандаи беназири забони ниёгон» асту нисбат ба 
ҳамасрону ояндагони ҳаммаслаки хеш барои корбасти калимаҳои аслан тоҷикӣ ва ҳатто «луғоти 
бостонии умри беш аз дуҳазорсола дошта ва монанди инҳо, ки ағлабашон бори нахуст дар 
маснавии мазкур дучор мешаванд» [1, с. 290]. 

Ҳамин тариқ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ донандаи хуби забони тоҷикӣ буда, дар 
ташаккул ва инкишофи забони адабии тоҷик ва рушди калимасозӣ хидмати арзандае карда, дар 
такмили таркиби луғавии забони тоҷикӣ саҳми назаррасе гузоштааст, ки ин далели он аст, ӯ аз 
меъёрҳои калимасозии забони тоҷикӣ ва  нозукиҳои ифодаи вожаҳо огоҳии комиле доштааст. 
Маҳз забони ширину гуворо ва риояи меъёрҳои луғавӣ ва сарфию наҳвии забони тоҷикӣ шеъри 
Ҷалолуддини Балхиро мондагор гардонидааст. 
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 МАВҚЕИ ПЕШВАНДИ КАЛИМАСОЗИ ҲАМ- ДАР ҒАЗАЛИЁТИ  

МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ 
 

Дар мақолаи мазкур мавқеи пешванди исмсози ҳам- дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ мавриди 
таҳлил қарор гирифта, муаллиф дар бораи истифодаи қолабҳо бо пасванди мазкур маълумоти зиёде 
овардааст.  
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КАЛИДВОЖАҲО: калима, калимасозӣ,  исм, пешванди исмсоз, қолабҳои калимасозӣ, таркиби 

луғавӣ. 
 

РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕФИКС ҲАМ-  В ГАЗЕЛЯХ  

ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ 
 

В статье автор анализирует вопрос об использование префикса ҳам-  и пути их применения в газелях 

Джалолиддина Балхи и приводит множество сведений о структуре с данным суффиксом и их роли в 
словообразовании.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слова, словообразование, имя существительное, префикс 

существительное, структура, словарьный состав. 
 

 NOUN ADVANCES «ҲАМ-» IN GHAZALS OF JALOLIDDIN BALKHI 
 

The author analyzes noun advances «ҳам-» and their ways of use in ghazals of Jaloliddin Balkhi. As well 
as in the given article are brought more information on advances «ҳам-» and their role in word formation.  
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ             ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ 

 

Каримова И.Х., Хакимова Дж. 

Институт развития образования Академии образования Таджикистана 
 

 Вопросы инклюзивного образования в республике были всегда в центре внимания 

Правительства Республики Таджикистан, Министерства образования и науки РТ, ведь 

инклюзивное образование- это охват всех детей без исключения обучением. 

Знаменательным событием стало подписание Президентом Таджикистана Лидером нации 

Эмомали Рахмоном 22 марта 2018 в Нью-Йорке Конвенцию ООН о правах инвалидов.  

Как мы знаем, Конвенция ООН о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 

13 декабря 2006 года и вступила в законную силу 3 мая 2008 года после того, как Конвенцию поддержали 

20 государств мира. По состоянию на ноябрь 2017 года, участниками Конвенции ООН о правах 

инвалидов являются 175 стран мира. 

В Таджикистане люди с инвалидностью делятся на несколько категорий: инвалиды войны и лица, 

приравненные к ним, инвалиды общего заболевания, инвалиды профессионального заболевания, 

инвалиды трудового увечья, инвалиды-ликвидаторы Чернобыльской АЭС, инвалиды военной службы и 

дети-инвалиды. 

На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано более 150 тыс. людей с инвалидностью, 

в том числе около 26 тыс. детей. 

В 2016 году Правительством Таджикистана была принята «Национальная программа 

реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы. 

Универсальным определением инклюзивного образования является подход ЮНЕСКО, в 

котором оно рассматривается как «целостный феномен» для обеспечения равного доступа к 

качественному образованию для всех без исключения детей на основе гуманизма, развития 

интеллекта, творческих способностей, баланса интеллектуальных, этнических, эмоциональных 

и физиологических факторов личности.  

Большим шагом в развитии инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями стала принятая национальная Концепция инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями на 2004 – 2014 годы. В которой было отмечено, что подход в 

отношении инклюзивного образования и воспитания к детям с ограниченными возможностями, 

является прерогативой современного периода.  

В контексте Концепции инклюзивного образования Республики Таджикистан инклюзия 

рассматривается одной из последних стратегий в специальном образовании, и связана с полным 

вовлечением ребенка, имеющего особые образовательные потребности (ООП), в жизнь школы. 

Сущность инклюзии не предусматривает простое «помещение» ребенка в обычный класс на 

часть дня или целый день, а заключается в изменении организации классного пространства, а 

также учебного процесса, в целях полного вовлечения «необычного» ребенка в жизнь класса [2, 

с. 21-25].  

Интеграция и инклюзия рассматриваются в виде двух фаз единого процесса, на основе: 

1) обеспечения в начале простого присутствия,  

2) затем полного включения в образовательную систему. 

Задачи целостной системы развития инклюзивного образования определяются, в первую 

очередь, тем, что имеющиеся в настоящий момент дефицит научно-методического обеспечения 

развития инклюзивных процессов в образовании, дефицит кадрового обеспечения, организации 

подготовки и повышения квалификации специалистов в области психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования позволяют ставить вопрос о необходимости создания 

ресурсной базы для поддержки инклюзивного процесса в системе общего образования. 

Все это заставляет искать новые принципы и формы организации системы образования в 

целом, психолого-педагогического сопровождения образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

любых образовательных учреждениях города, повышения эффективности коррекционной и 

развивающей работы, поиска новых форм, методик и технологий образовательной деятельности, 

оказания принципиально новых видов помощи лицам с ОВЗ и их семьям. 

Общей идеологией инклюзивного образования является толерантность и уважение к 

различиям, поэтому одним из главных направлений развития инклюзивного образования 
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является формирование толерантного отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями в развитии [3, с. 83-92]. Здесь важно объединение усилий государственных 

учреждений, широких слоев общественности, включая родителей, специалистов, средств 

массовой информации, благотворительных организаций, коммерческих структур и других 

неправительственных организаций с целью формирования у населения инклюзивного сознания. 

В настоящее время при поддержке международных организаций Представительства 

ЮНИСЕФ в Таджикистане и Института Открытое Общество в разных городах и районах 

Таджикистана создаются ресурсные классы, которые оснащены необходимом оборудованием и 

обеспечены методической и учебной литературой. Такие центры стали востребованы в нашей 

республике и это уже новые шаги вперед по созданию инклюзивного образования.  

Нельзя не отметить, что опыт ресурсных центров (классов), которые делают шаги вперед, 

изучается, обобщается и распространяется. Хотелось бы отметить ресурсные классы при 

общеобразовательных школах №№ 28,72,92 города Душанбе. Нами также изучается передовой 

опыт других государств, приглашаются специалисты Белоруссии, России, Армении, Казахстана 

для проведения тренингов с нашими педагогами, они принимают участие в проводимых нами 

международных конференциях. 
Ощутим вклад общественных организаций по защите прав, особенных детей, созданных в 

Таджикистан, которые успешно реализуют свою деятельность в данном направлении. Конечно, 
здесь уместно говорить о финансовой поддержке, но по большому счету это зависит от 
руководителя организации. Не зря говорят, что из 100 дверей обязательно одна откроется. У нас 
множество Общественных организаций, которые успешно реализуют свою деятельность. Это 
«Ирода», Инициатива родителей и детей с Аутизмом и особенностями интеллектуального 
развития, руководимая Лолой Насриддиновой, Ассоциация родителей, возглавляемая Саехат 
Хакимзаде, Рангинкамон, возглавляемая Ахмедовой Сабохат, которая была создана еще в 2000 
году и многие другие. 

Общественные организации кроме образовательных мероприятий проводят 
осведомительные акции «Ты больше не будешь один», которые помогают привлечь внимание 
общесвенности и средств массовой информации к аутизму в Республики Таджикистан и снизить 
стигму и непонимание по отношению к детям и взрослым с аутизмом. 

В настоящее время идет бурное обсуждение Кодекса об образовании и Министерство 
образования и науки, Академия образования Таджикистана  ждут предложения для внесения в 
разрабатываемый документ. В данный документ включены вопросы, связанные с инклюзивным 
образованием. Хотя мы не можем согласиться с тем, что в нем, в Кодексе, инклюзивное 
образование выделено отдельным разделом. Инклюзивное образование должно быть 
интегрировано во все разделы, иначе это не ИНКЛЮЗИЯ! [1, с. 3-7]. 

Для того, чтобы создать идеальное инклюзивное образование нам необходимо решить ряд 
вопросов, которые нам хочется озаглавить 

- определить допустимое количество особенных детей в классе; 
- наличие узких специалистов в школе; 
-по каким параметрам ребенку все-таки целесообразнее посещать специализированное 

учреждение; 
- создание ресурсных классов в каждой школе или по одному на микрорайон и т.д.; 
- установить существенные дополнительные выплаты педагогам, в чьих классах есть 

особенные дети (должны ли они варьироваться в зависимости от количества детей в классе); 
- создать условия в Центрах тестирования для выпускников школ для продолжения их 

обучения в высшей школе 
 Инклюзивное образование ориентировано на изменение самого общего образования, 

условий для обучения разных детей с учётом их индивидуальных образовательных потребностей 
и возможностей. 
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ТАҲСИЛОТИ ФАРОГИР: ҶУСТУҶӮИ РОҲҲОИ ҲАЛ 

Муаллифони мақола масоили мубрами низоми таҳсилоти муосир, аз ҷумла, ташаккул ва рушди 

марказҳои захиравиро барои татбиқи таҳсилоти фарогир ва дигар мушкилотеро, ки ба ҳалли таъҷилӣ ниёз 

доранд, баррасӣ намудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҳсилоти фарогир, марказҳои захиравӣ, эҳтиёҷот, имконият. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ 

Авторы статьи рассматривают вопросы современного образования, становление ресурсных классов 

по инклюзивному образованию, а также проблемах, которые необходимо безотлагательно решать. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование, ресурсный центр, потребность, возможность. 

INCLUSIVE EDUCATION: WAYS FINDING SOLUTIONS 

The authors consider the main problems of modern education including the formation and develop of 

resource centers for inclusive education and other problems which are necessary to solve urgently. 
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МАҚОМ ВА НАҚШИ ОМӮЗГОР ДАР ИЗҲОРИ ҲАҚИҚАТ 

Абдураҳимзода Қ.С., Мирзоев А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Аз саҳифаҳои таърих маълум аст, ки дар ҳама гуна ҷомеаи инсонӣ дар давраи гузариш аз 

як сохти ҷамъиятӣ ба сохти дигар дар баробари дигар самтҳо маънавиёт, фарҳанг, илм ва ахлоқи 

сохти ҷомеаи пешин аз доираи меъёрҳои буда берун баромада, ба талабот ва меъёрҳои ҷомеаи 

навин майл мекунад. Дар натиҷаи боло гирифтани талабот ва меъёрҳои ҷомеаи навин 

муносибатҳои байни аҳли ҷомеа низ дар ҳолати дигаргуншавӣ қарор мегирад. Ва маҳз дар ҳамин 

давраи гузариш яке аз омилҳои асосии ба танзим овардан ва солим гардонидани маънавиёт, 

фарҳанг, илм ва ахлоқи ҷомеа ин дар роҳи ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ тарбия намудани аҳли ҷомеа 

ба шумор меравад. Дар ҳалли масъалаи мазкур дар шароити муосири ҷомеа омӯзгор метавонад 

нақши беназире дошта бошад.  

Чунки ҳақиқат ва ҳақиқатпарастӣ дар пешрафти ҷомеа ва ташаккули ҷаҳони маънавии 

инсон нақши бениҳоят калон мебозад. Ҷомеае, ки дар он ҳақиқат дар муносибатҳои шаҳрвандон, 

истеҳсолот ва дигар самтҳои ҳаётӣ риоя карда мешавад, дар чунин ҷомеа ҳамеша сулҳу салоҳ, 

ваҳдат, якдигарфаҳмӣ ва ғайра ҳукумфармо мешавад. Барои ин лозим меояд, ки ҳар як 

шаҳрвандро аз синни хурдӣ дар рӯҳияи ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ тарбия намоем.  

Дар воқеъ, мушоҳидаҳо далел бар онанд, ки мактаб боргоҳи илму дониш ва таълиму тарбия 

буда, бедории фикру афкор, фаҳмиш, зеҳну шуур, одобу рафтори намуна ва ахлоқи неки насли 

оянда замина ва таҳкурсии асосӣ мебошад. Омӯзгор ва дигар кормандони соҳаи маориф барои 

шогирдон чун ситораи қутбнамо дар ин роҳи хеле муҳим, аммо заҳматталаб роҳнамою роҳбалад 

мебошад.  

Бинобар ин, ҳар як омӯзгор бояд вобаста бо тавоноии худ ҳақиқатро барои шогирдон 

бидуни шаклу шубҳа ва дудилагӣ баррасӣ намояд. Ҳалли ин масъала, албатта, аз омӯзгор, пеш 

аз ҳама, илму дониш, ақлу хирад ва заҳмати зиёдеро тақозо мекунад. Аммо устоде, ки мехоҳад 

аз сидқи дил ва холисона барои дар дили шогирдони хеш майлу рағбатро нисбати фанне, ки дарс 

мегӯяд, бедор намояд ва дар пешрафт ва ободонии ҷомеа саҳми арзандае гузошта бошад ҳамеша 

ба он мекушад, ки ба шогирдони худ ҳақиқатро талқин намояд.  

Вале аз таҷриба аён аст, ки на ҳама шогирдон ба он талош мекунанд, ки ҳақиқатро то ба 

охир аз худ намоянд. Ва моҳияти онро ба пуррагӣ дарк намуда, аҳамияти онродар пешрафти 

зиндагӣ ба хубӣ сарфаҳм рафта, дар ҳаёти худ истифода намояд. Дар ин ҳолат, ба омӯзгор лозим 

меояд, ки дар аввал бо чунин хонандагон бо лутфу муҳаббат ва хушиву нармӣ муносибат карда, 
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бикӯшад то онҳоро насиҳат кунаду фаҳмонад. Дар ҳолате, ки ин роҳу равиш асар надод дар 

ҷустуҷӯи тарзу усули нави ба ҳақиқат расидан бошад.  

Омӯзгор бояд кӯшиш намояд, ки барои аз роҳи нодуруст ва ношоиста гардонидани шогирд 

тамоми тарзу усул ва воситаҳоро истифода барад. Ҳарчанд, ки ин кор, яъне аз роҳи бад ва зишт 

гардонидан ин кори ҳамаи аҳли ҷомеа бошад ҳам, аммо вазифа ва рисолати омӯзгор дар пиёда 

сохтан ва дар амал татбиқ намудани масъалаи мазкур бештару муҳимтар ба назар мерасад. 

Чунки, аввалан ин рисолат, пеш аз ҳама, ба зиммаи донишмандон ва омӯзгорон гузошта шудааст. 

Ва баъдан, суханон ва гуфтаҳою роҳнамоиҳои донишмандону омӯзгорон аз аҳли қишрҳои дигари 

ҷомеа дида, муассиртар ва дилнишинтар мебошад.  

Агар чунин намебуд, мутафаккирони бузурги мо масъалаи мазкурро дар осори гаронбаҳои 

худ мавриди таҳлил ва муҳокима қарор намедоданд. Масалан, Носири Хусрави Қубодиёнӣ дар 

«Девони ашъор»-аш таъкид кардааст, ки ҳар фарде агар осудагӣ ва оромии рӯҳи хешро хоҳад, ба 

ӯ лозим меояд, ки дар давоми зиндагӣ муносибат, рафтор ва кирдорашро бо атрофиён аз рӯи 

ҳақиқат ба роҳ монад. Зеро ба ақидаи ӯ, ин роҳи ҳақиқат ва муносибати ҳақиқиро бо атрофиён 

Худо фармудааст. Бинобар ин, бандагони Ӯ дар навбати худ, бояд, ки ҳамеша аз рӯи ҳақиқат 

рафтор кунанду сухан гӯянд, андеша намоянд ва ҳамаи кори худро аз ҳақ оғоз намуда, ҳамеша 

дар зиндагӣ ҳақиқатҷӯ бошанд.  

Донӣ, ки Худованд бифармуд ба ҷуз ҳақ,  

Ҳақ гӯю ҳақ андешу ҳақ оғозу ҳақ овар                                            [1,с.  80].   

Чи тавре аён мегардад, дар ин роҳ олимон, донишмандон ва омӯзгорон бори вазнинтару 

сангинтарро бар души худ доранд. Ва маҳз онҳо бояд ин борро ба зиммаи хеш гиранд ва дар ҳаёт 

амалӣ намоянд. Агар онҳо ин корро накунанд, билохир гирифтори лаънати Худо ва мардум 

гарданд.  

Дар ин хусус, паёмбари муҳтарам (с) чунин фармудааст: «Он гоҳ, ки бидъатҳо ва маромҳои 

бесобиқа ва ботил дар миёни уммат ва пайравони ман падид ояд, лозим аст олим ва донишманд 

илму огоҳии худро иброз ва эълон кунад. Агар олим ва донишманди динӣ огоҳиҳо ва иттилооти 

худро изҳор накунад, гирифтори лаънати Худованд мешаванд» [2, с. 133].  

Дар ҳаёт қариб ҳамаи мо омӯзгорон ва донишмандонеро медонем, ки рисолати омӯзгории 

худро аз сидқи дил иҷро намекунанд. Яъне, нисбати вазифаи худ бемасъулиятӣ нишон дода, 

ҳақиқати ҳолро ба шогирдони худ то ба охир намерасонанд. Ва ҳама он илму дониш ва иттилое, 

ки оиди фанни (илми) худ доранд ба шогирдон иброз ва эълон намекунанд.  

Ва ҳама ин дар натиҷа ба он оварда мерасонад, ки дар навбати аввал шогирдон, дар маҷмӯъ 

ҷомеа аз ҳақиқат бехабар мемонад. Дар натиҷа, ҷаҳолат, нодонӣ, бемаърифативу бефарҳангӣ дар 

ҷомеа аз ҳақиқати илму дониш ва ақлу хиради инсонӣ боло мегирад. Ҳама ин нуқсонҳо ва 

норасоиҳо дар раванди шинохти ҳақиқат, пеш аз ҳама, аз бемасъулиятӣ ва саҳлангароии 

омӯзгорон ва донишмандон сар мезанад. Чунки онҳо нахостанд, ки бо меҳнату заҳмат, ҳикмат ва 

панду андарс, дурнигарӣ ва маслиҳату насиҳатҳои дилнишин ва пандомези худ мардумро 

(шогирдонро) ба роҳи шинохт ва дарки ҳақиқат ҳидоят намоянд.  

Дар шароити ҷомеаи муосир чунин рафтори як қабил олимон ва донишмандон ба он оварда 

расонидааст, ки ҷоҳил ва нодон ба нодониву ҷоҳилӣ рӯз то рӯз афзалият ёфта, оҳиста-оҳиста 

шароите ба миён омада истодааст, ки нафарони табаҳкор ба ин шароит мувофиқ шуда истодаанд. 

Агар мо ба ин раванд монеъ нашавем ва пеши ин роҳро нагирем, дар натиҷа ин кор оварда ба он 

мерасонад, ки нафарони нодону ҷоҳил дастболо мешаванд ва дар ояндаи начандон дур илму 

дониш ва ахлоқу фарҳанги ҷомеа пурра коста ва хароб мегардад.  

Имрӯз ҳар як омӯзгор ва донишманд дар куҷое, ки набошанд, хоҳ дар шаҳр, хоҳ дар деҳот, 

бояд кӯшиш кунанд, ки мардум (шогирдон) рӯ ба хондани китоб биоранд. Чунки яке аз роҳҳои 

ба ҳақу ҳақиқат расидан ин рӯ ба китобу китобхонӣ овардан аст. Як қабил олимон, донишмандон 

ва омӯзгорон бар он андеша мебошанд, ки дар шароити имрӯз мардум (шогирдон) имкониятҳои 

фарохи истифодаи воситаҳои техникии замонавиро доранд ва барои омухтани илму дониш ва 

дарки ҳақиқат ҳамаи ин имкониятҳоро метавонанд пурра истифода намоянд. Албатта чунин аст. 

Аммо, чунин олимон донишмандон ва омӯзгорон фаромӯш кардаанд, ки чунин имкониятро 

(марказҳои компютерӣ, китобхонаҳои электронӣ, марказҳои гуногуни техникию технологӣ ва 

ғайраро) мардуми шаҳрнишин доранд, вале мардуме, ки дар деҳот ва кӯҳистон умр ба сар 

мебаранд чунин имкониятҳоро доро нестанд. Бинобар ин, пеш аз ҳама, ба омӯзгорони деҳот 

лозим меояд, ки дар деҳот монда, мардумро (шогирдонро) бештар ба омӯзиши илму фан ва дарки 
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ҳақиқат роҳбаладӣ намоянд. Дар акси ҳол, имрӯз он раванди ҷаҳонишавие, ки ба вуқӯъ 

пайвастааст, метавонад шогирдони моро дар раванди дарки ҳақиқат ба роҳи нодуруст бубарад.  

Яке аз сабаби асосӣ ва муҳим барои ташаккул ва такомули ҳисси пазириши ҳақиқати ҳол 

аз тарафи мардум ва шогирдон он мебошад, ки омӯзгорон, устодон ва роҳнамоён аз мардум ва 

шогирдон ба ивази меҳнат ва заҳмати худ аз онҳо молу амволеро тамаъ накунанд. Яъне, худрову 

меҳнати хешро ба хотири ҷустуҷӯи илму дониш ва дарки ҳақиқати зиндагӣ (ҳол) ба пулу мол чен 

накунанду нафурӯшанд. Чунки, агар мардум ва шогирдон бифаҳманд, (онҳо албатта мефаҳманд) 

ки омӯзгор ё устод ба молу ҳоли онҳо чашми тамаъ дӯхтааст, дар ин ҳолат нисбат ба илму дониш 

дилзада, рӯҳафтода шуда, эътиқодашон аз ӯ мегардад. Дар натиҷа, рӯҳу равони онҳо аз зиндагӣ 

ва ҷустуҷӯи илму дониш ва дарки ҳақиқат хароб гашта, низоми ҳаёти онҳо рӯ ба таназзул меорад.  

Таҷриба аз он гувоҳӣ медиҳад, ки агар олим, донишманд ва омӯзгор худ ҳақиқатро 

парастиш намояду меҳнат, кӯшиш ва талошҳои ӯ дар роҳи дарки ҳақиқат холисонаву дилсофона 

бошад, ин ҳадаф ва нияти неки ӯ дар қалбҳои мардум ва шогирдон ҷой гирифта, онҳо ба ҳамаи 

роҳнамоию даъватҳои чунин донишмандону омӯзгорон сари таъзим фуруд оварда, ҳама 

гуфтаҳою супоришоти эшонро бо камоли майл ва қаноатмандӣ иҷро менамоянд.  

Баъди ҳамаи ин гуфтаҳо, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ҳар як олим, донишманд 

ва омӯзгор дар раванди тарғибу ташвиқ ва омӯзиши илму дониш ва изҳори ҳақиқат бояд ҳамеша 

кӯшиш ва талош ба он намояд, ки мақсад ва ҳадафи ӯ дар ин роҳ холисона, софдилона ва 

қаноаткунанда бошад.  
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МАҚОМ ВА НАҚШИ ОМӮЗГОР ДАР ИЗҲОРИ ҲАҚИҚАТ 
 

Муаллифони мақола таваҷҷуҳи асосии хешро ба яке аз масъалаҳои мубрами рӯзи ҷомеаи муосир, 

ба монанди нақши омӯзгор дар изҳори ҳақиқати зиндагӣ равона кардаанд. Ба андешаи муаллифон, ҳар як 

омӯзгор бояд вобаста ба дониш ва фаҳму шуурнокии худ ҳақиқатро ба шогирдон баррасӣ намояд.  

Муаллифон масъалаи мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, ба чунин хулоса омадаанд, ки агар 

олим, донишманд ва омӯзгор, пеш аз ҳама, худаш ҳақиқатро парастиш намояду аз рӯи ҳақиқат меҳнат 

кунад ва дар роҳи ҳақиқат холисонаву софдилона амал намояд, ин ҳадаф ва нияти неки ӯро шогирдон дар 

қалбҳои худ ҷой дода, ба ҳамаи даъватҳою роҳнамоиҳои олим, донишманд ва омӯзгор боварӣ ҳосил карда, 

бо камоли майл ва қаноатмандӣ иҷро менамоянд.  

КАЛИДВОЖАҲО: ҳақиқат, дарки ҳақиқат, донишманд, ҷаҳонишавӣ, бофарҳангӣ, китобхонаҳои 

электронӣ, бемасъулиятӣ, роҳи ҳақиқат, ҳақиқати зиндагӣ, саҳми арзанда.  
 

МЕСТО И РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ИЗЛОЖЕНИИ ПРАВДЫ 
 

Авторы статьи, уделяя своё основное внимание на одну из актуальных проблем современного 

общества - роль учителя в изложении жененной правды, подвергают его тщательному анализу. 

Авторы утверждают, что каждый учитель должен исходя из своего знания, понимания и 

сознательности донести правду до своих учеников.  

Авторы, анализируя данную проблему приходят к мысли, что если ученый, мыслитель или учитель 

сам признает правду и на этом пути от чистого сердца будет трудиться и стремиться к познанию правды, 

то его ученики, замечая данное отношение своего учителя всегда его будут признавать и беспрекословно 

выполнять все его задания и наставления с полной отдачей, и полного признания.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правда, осознание правды, мыслитель, глобализация, культурный, 

электронная библиотека, безответственность, путь правды, жизненная правда, достойный вклад.   
 

THE PLACE AND ROLE OF THE TEACHER IN PRESENTING THE TRUTH 
 

The author of the article, focusing on one of the urgent problems of modern society - the role of the teacher 

in the presentation of the married truth, subjects, a thorough analysis. 

The author argues that each teacher should, on the basis of his knowledge, understanding and 

consciousness, report the truth to his students.  

The author, analyzing this problem comes to the idea that if a scientist, thinker or teacher himself admits 

the truth and on this way from the heart will work and strive to learn the truth, his students, noticing this attitude 

of his teacher will always recognize him and unquestioningly perform all his tasks and instructions with full 

dedication, and full recognition.  
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ОБЗОР ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ  
  

Холназаров С., Расулов С.П.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава  
 

Анализ научной литературы показывает, что понятия и способы, как одна из научных 

категорий, используются с середины ХХ столетия. С повышением значения нравственного 

понятия использование «способа» расширилось, возник «способ научного мышления». 

Понятие «научное мышление» имеет более широкое философское значение. Оно, как 

сумма всех закономерностей и единство признаков, направляет внимание человека на 

различительные признаки воли [1]. 

Логико-методологическая сторона «научного мышления», как устойчивая система 

методологических норм, является философским принципом. Научное мышление является 

методологической и утверждающей частью науки, а также одной из обобщающихся форм, 

которая входит в научную волю, и отражает сложный вид исследования и его результаты.  

Логико-историческая сторона изучения понятия научного мышления обеспечивает 

совместное влияние философских и научно-социальных знаний. В этом случае способ научного 

мышления обеспечивает общее направление мысли, которая очень слабо изменяется, и эти идеи 

определяют в определённый философский период все стороны человеческой деятельности, в том 

числе и «научную». В определённый период развития общества научное познание (мышление) 

определяет вид изложения и понимания мира. 

Таким образом, научное мышление - это центр сумм идей, характер которого определяют 

действующие нормы теории. Г.И. Рузавин разделяет историю развития природоведения на три 

основных периода: точное определение (однозначность и равноценность всех связей и 

показателей, которые определяют классический физический способ); относительность, которая 

получает свою основу из идей и методов относительной теории (то есть внедрением случайности 

в структуру теоретической теории природоведения); условно-кибернетический  (основу 

которого составляет исследование проблемы управления в структуре текстов теоретической 

системы и способа организации исследовательских задач, считается  новым способом научного 

мышления в природоведении) [2]. 

Во время перехода в новый период научного исследования нормы и показатели, которые 

отражают способ научного мышления, полностью видоизменяются, потому что его содержание 

формируется в конкретном случае. Поэтому способ научного мышления осуществляется в 

определенном виде, в конкретных исторических условиях. 

Говоря о связи философских и природоведческих знаний, многие авторы отмечают 

относительность способа научного мышления и научного состояния мира. Эту направленность 

можно назвать онтолого-гносеологической, так как здесь имеется в виду система представлений 

о мире, общих свойствах и закономерностях развития. 

В.В. Лапицкий рассматривает способ научного мышления, как общее и универсальное 

средство и условие воли, обосновывают его с точки зрения научного положения мира и 

направляют внимание учёных на исследовательскую деятельность [3]. 

Способ научного мышления влияет на формирование новых представлений о природе, её 

свойств и объектов, на основе научных теорий и как «научный зрелый результат». 

 «Аксиологическая» часть даёт возможность рассмотреть понятие «способ научного 

мышления», как информацию о научно-нравственных процессах субъекта исследования. Способ 

научного мышления является средством формирования выбора по отношению к науке и 

обществу, который необходим для самооценки, самосознания, самоформирования научного 

понятия. Это свойство способа научного мышления называют «гуманизацией» мышления. 
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В широком смысле «гуманизация» мышления - это процесс формирования «нового типа 

науки», которая тесно связана с практикой, социально-этническими и нравственными нормами. 

Все хорошо понимают, что мерой развития человечества является технический прогресс, 

а наука должна быть тесно связана с человеческими ценностями. Кроме вышеназванных норм 

понятие «способ научного мышления» тесно взаимосвязан с методическими и философскими 

принципами: детерминизмом, историческими принципами и системным принципом. Все эти 

принципы нашли своё отражение в диалектическом методе. 

Исторический принцип - это способ, который диалектическим образом предлагает 

совместить традиционные и новые отношения. Целью субъекта является быть готовым к новым 

изменениям с учетом социального опыта, но является не абсолютностью значения опыта. 

Исторический принцип - это такое понятие, которое имеет в виду содержание обучения и 

закономерности, которые обеспечивают новейшие достижения в области химии. Как известно, 

современные достижения химии - это продукт исторического пути прогресса и общественно-

исторического процесса.   

Исторический материал имеет огромное значение в обосновании теории и фактов. 

Предмет химии должен охватить не только проверенные научно-практические знания, но 

и современное состояние, и дальнейший прогресс науки. Поэтому учитель химии должен хорошо 

знать историю химии, опираться на современные вопросы, внедрять в учебный материал 

будущее развитие науки и химических производств. 

Важным свойством способа научного мышления на основе принципа детерминизма 

является понимание диалектики. Мир является взаимосвязанной системой, получает своё начало 

с принципов определения. 

Мир, который нас окружает, представляет собой огромную систему, разделённую на 

многие сложные системы. Поэтому необходимо обучить школьников мыслить систематически. 

Прежде всего, с использованием содержания школьных предметов, в которых тематика и законы 

должны быть отражены как система, необходимо выделять основное и не обращать внимание на 

второстепенное.  

Для этого нам будет необходимо знание основных принципов системного анализа. 

Системный анализ даёт возможность определить общие правила, принципы и закономерности, 

посредством которых развиваются изучаемые объекты. 

Существует большое количество систем: материальные, абстрактные (понятия, гипотезы, 

теории), социальные, технические, биологические, педагогические и т.д. Несмотря на все 

различия, каждая из систем состоит из разнообразных частей. Система имеет определённые 

свойства и выполняет определённые задачи.  

Поэтому в каждой системе существуют общие принципы. Если знать эти общие 

закономерности, мы будем знать многое при исследовании определённых систем. Будут понятны 

термины, процессы и изучаемые явления. Кроме того, необходим контроль эффективности 

такого обучения с учётом системных стандартов.  

Для понимания работы системы необходимо ответить на вопрос: какие части подсистемы 

участвуют в выполнении основных задач и необходимо определить связь этих частей. Поэтому 

ту часть, которая участвует в выполнении основной задачи, необходимо убрать из системы. Если 

система распадается, в этом случае это является основной частью.  

Анализ систем – это изучение их частей и связи между ними (внутренняя связь), а также 

связи между системами и внешним миром (внешняя связь). 

Всякое изучение необходимо начать с анализа. Необходимо хорошо понимать, с чем мы 

имеем дело. Для понимания системы учитель в качестве примера должен выбрать такой объект, 

который хорошо известен учащимся. 

Учащимися необходимо объяснить, что нас окружают различные системы. Все они состоят 

из таких частей, которые называются подсистемами. В то же время подсистемы состоят из более 

маленьких частей, которые называются под/подсистемами. Систему можно разделить на 

подсистемы различными путями, и количество подсистем, выделенных в системе, может быть 

различным. 

Изменения определённой части системы приводит к изменению самой системы, и в 

результате появляются новые свойства, новые неизвестные задачи. Объединение частей или 

свойств различных систем создаёт новые объекты. Поэтому, изучение путей изменения систем 
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должно происходить на основе следующих способностей: разделение системы на части, 

рассмотрение сверхсистемы, выявление свойств и утверждения системы. 

Системное отношение – это нравственный способ разработки содержания обучения 

школьных предметов на основе системного отношения, даёт возможность тому, чтобы 

изучаемый объект (явление, закономерность) отражался в живом виде. 

В результате этого рассматривается не только объект, но и подсистемы и сверхсистемы, 

которые включены в него. Изучается и рассматривается сотрудничество и взаимные связи между 

системами, что в результате приводит к пониманию системного мира. 

Использование различных показательных средств (графики, схемы, таблицы, диаграммы) 

способствует системному изучению. Использование системного отношения преобразовывает 

урок в малое открытие, даёт возможность тому, чтобы у каждого ребёнка проявились различные 

таланты. Даже маленькое достижение может помочь человеку в познании мира и его изучении.  

Таким образом, способ научного мышления не относит диалектический принцип 

мышления и научную структуру воли ни к одной из его подсистем (теория, метод, принцип). 

Способ научного мышления определяет специальный вид организации понятия, приводит 

к сложным отношениям. Проблема формирования способа научного мышления также связана с 

различными философскими понятиями, что свидетельствует об его высоком качестве. 

Рассматривая философско-методологические стороны способа научного мышления, 

нельзя не отметить его личностно-психологические стороны. 

Изучая научное мышление, как фактор развития личности, пути формирования научных 

теорий, учёные обращают внимание на психологические стороны научной деятельности. Этот 

процесс не подвергается методологическому анализу, и опирается на основные мыслительные 

действия. 

В педагогической литературе отражается необходимость формирования способа научного 

мышления учащихся в процессе обучения, но по этой проблеме существуют различные 

методики:  

- ознакомление учащихся с современными свойствами научного мышления; 

- ознакомление учащихся с основными методами научного мышления с использованием 

жизненного опыта учащихся;  

- привлечения учеников к методам научного мышления; 

-ознакомление с методами научного мышления с формированием научных понятий у 

учащихся; 

- роль умственного развития учащихся;  

- ознакомление учащихся с научными методами, как методами обучения; 

- внедрение признаков научных знаний (теория, факты, законы, понятия, опытные знания) 

в нравственный процесс;  

- ознакомление учащихся с диалектическим мышлением с помощью познавательных 

средств, принципами научного мышления. 

Таким образом, говоря о формировании способа научного мышления, как педагогической 

проблемы, необходимо учитывать, что научный способ действует в различных видах познания 

мира (эстетического, научного и обучающего). 
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ҶАНБАҲОИ ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ ИЛМИИ ХОНАНДАГОН 

 ДАР РАВАНДИ МАЪРИФАТОМӮЗӢ 
 

Дар маҷола ҷанбаҳои таърихии пайдоиш ва ташаккули мафҳуми тарзи тафаккури илмӣ мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтааст. Давраҳои рушду ташаккулёбии тасаввуроти нав дар хусуси табиат, хосиятҳои 

он ва объектҳои ба назарияи илмӣ асос ёфтаанд, нишон дода шудаанд. Қайд мегардад, ки тарзи тафаккури 

илмӣ воситаи ташаккули интихоб нисбат ба илм ва ҷомеа, ки барои худбаҳодиҳӣ, худидоракунӣ, 

худташаккулдиҳии мафҳуми илмӣ зарур аст, ба ҳисоб меравад. Аҳамияти хусусияти асосии тарзи 

тафаккури илмӣ-гуманизатсияи тафаккур кушода дода шудааст. 
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 КАЛИДВОЖАҲО: педагогика, тафаккури илмӣ, маърифат, тарзи тафаккур, давраи рушд. 
 

ОБЗОР ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПОЗНАНИЯ  
 

В статье рассмотрены исторические аспекты появления и формирования понятия «способ научного 

мышления». Показаны периоды развития формирования новых представлений о природе, её свойств и 

объектов, на основе научных теорий. Отмечается, что способ научного мышления является средством 

формирования выбора по отношению к науке и обществу, который необходим для самооценки, 

самосознания, самоформирования научного понятия. Раскрыто значение основное свойство способа 

научного мышления - «гуманизация» мышления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, научное мышление, познание, способ мышления, период 

развития. 
 

A REVIEW OF THE FORMATION OF SCIENTIFIC THINKING OF THE STUDENTS IN THE 

LEARNING PROCESS 
 

The article deals with the historical aspects of the emergence and formation of the concept of «way of 

scientific thinking». The periods of formation of new ideas about nature, its properties and objects on the basis of 

scientific theories are shown. It is noted that the method of scientific thinking is a means of forming a choice in 

relation to science and society, which is necessary for self-assessment, self-consciousness, self-formation of 

scientific concepts. The value of the main property of the method of scientific thinking - «humanization» of 

thinking. 

 KEY WORDS: pedagogy, scientific thinking, cognition, way of thinking, period of development. 
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МОҲИЯТ ВА СОХТИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ДАР НИҲОДИ НАСЛИ НАВРАСУ 

ҶАВОНОН 
 

Гулрӯи Сӯҳроб 

Донишгоҳи Давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар насли наврасу ҷавонон ташаккул додани 
худшиносии миллӣ, яке аз масъалаҳои муҳими сиёсӣ, иҷтимоӣ ва педагогию психологӣ ба ҳисоб 
меравад. Зарурияти дар сатҳи баланд ҳал кардани масъалаи мазкурро талаботи объективонаи 
устувору мустаҳкам гардонидани соҳибистиқлолии ватани маҳбуб, сулҳу Ваҳдати миллӣ, бунёду 
мустаҳкам намудани ҷомеаи навини Тоҷикистони озод, паст будани сатҳи худшиносии миллии 
бархе аз хонандагону ҷавонон ва ба гурӯҳҳои зараровари ғайридавлатӣ гаравидани баъзе аз онҳо 
ва ваъзияти мураккаб шудаистодаи ҷаҳони муосир ба миён овардааст. 

Зарурати масъалаи мазкурро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутаффакирона овардааст: 
«Худшиносӣ дар таълимоти бузургонамон маънои маҳдуди фардӣ не, балки моҳияти васеъ ва 
ҳатто кайҳониро дорад: манзур мақому манзалати инсонии худро дар пайвастагӣ бо решаҳои 
таърихӣ ба сарнавишти миллату халқи худ ва ба аҳли башар дарк кардан аст. Яъне, худшиносӣ 
дар маҷмӯъ моҳияти озодихоҳӣ ва истиқлолиятҷӯиро дорад» [12, с.138].  

Ташаккули худшиносии миллии хонандагон масъалаи мураккабу бисёрҷабҳа мебошад. 
Тарафҳои назариявии он бештар аз ҷониби олимони соҳаи фалсафа Р.Г. Абдулатипов, С.М. 
Арутуюян, М.Н. Громова, А.Ф. Даштамиров, О.В. Ладыгина, С.Е. Овлякулов, Л.Д. Олейник, А.Г. 
Спиркин ва дигарон тадқиқ гардидааст. Асосҳои психологии ташаккули он аз ҷониби олимони 
соҳаи психология К.А. Абдулханова-Славская, Б.Г. Ананъев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
А.В. Леонтив, И.С. Кон, В.С. Мерлин, А.Г. Спиркин, Г. Столин, Л.Д. Столяренко ва дигарон 
оварда шудааст. 

Роҳу воситаҳои дар хонандагон ташаккул додани худшиносии миллӣ аз ҷониби олимони 
соҳаи педагогика Е.А. Берёзина, Н.А. Бегишева, Э.Т. Гасанов, З. Додобоева, И.Ф. Кожанов, А.С. 
Макаренко, А.С. Мирахмедов, М. Лутфуллоев, В.А. Сухомлинский, М.Г. Турсунова, К.Д. 
Ущинский, Н.А. Юничев ва амсол ба инҳо таҳқиқ карда шудааст. 

Худшиносии миллӣ ҳамчун категорияи фалсафӣ, педагогию психологӣ сохти мураккабу 
серпаҳлу буда, компонентҳои зиёди этникӣ (авлодӣ), худшиносии таърихӣ, менталитети миллӣ, 
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шуури мадании этникӣ, характери психологияи миллӣ, тамаддуни миллӣ, маънавиёт анъанаҳою 
расму оинҳои миллӣ, муносибатҳои тарафайни байни одамону халқҳо ва ғайраро дар бар 
мегирад. 

Худшиносии миллӣ мағзи асосии шуури миллӣ мебошад. Вай ба сифати меҳвари системаи 
баҳодиҳӣ, муносибат ва тасаввуроти дар ҳақиқат арзанда, ки барои ёрӣ расонидан ба одамон дар 
худмуайянкунии ҳаёти маънавӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ нақши муҳим мебозад. 

Худшиносии миллӣ системаи нисбатан устувору фаҳмидашаванда ва такроршавандаи 
воқеаю ҳодисаҳои иҷтимоии аз сар гузаронидаи фард ҳамчун намояндаи миллат мебошад. 

Худшиносии миллӣ натанҳо аз ҷониби одамон донистану ба миллати худ тааллуқ доштан 
аст, балки бофикронаю бошуурона фаҳмидану донистани ҳақиқати ҳаёти миллат мебошад. 

Худшиносии миллӣ дар маънои умумиаш феномени махсуси иҷтимоӣ-маданӣ ва иҷтимоӣ-
психологӣ, натиҷаи раванди мураккаби худшиносию худбаҳодиҳии шахс мебошад. 

Табиати худшиносии миллиро ба воситаи вазифаҳое, ки худи он иҷро мекунад, тадқиқ 
кардан самарабахш мебошад. Вазифаҳо низ тақсимоти муҳими сохти худшиносии миллӣ 
мебошанд. 

Лаский Н.О. чунин вазифаҳои худшиносии миллиро муайян кардааст: 
1. Вазифаи ба танзим дароварандаи худшиносии миллӣ аз ҳисоби бартарии таъсири 

хусусиятҳои тафаккури миллӣ ба характер ва баҳо додан ба муҳит тадбиқ мегардад, иҷрогардии 
худнигоҳдорӣ, тобеъ намудани фаъолият барои ба даст овардани муваффақияти муайян ба 
механизми батартибдарории фаъолият вобаста аст. Моҳияти вазифаи батартибдарории 
худшиносии миллӣ дар самти идораи миллат баҳри ба даст овардани мақсади муайян, аз ҷумла, 
худмуайянкунӣ ифода мегардад [4, с. 320].  

2. Вазифаи дарккунии худшиносии миллӣ дар мавҷуд будани тафовути сифатҳои 
дарккунию зебоӣ ва зеҳнию ақлонӣ аз намояндагони дигар миллатҳо ифода мегардад. Вазифаи 
худодаткунии худшиносии миллӣ дар муносибатҳои фардӣ, гурӯҳ, иттиҳод, ҳамаи миллате, ки 
дар давоми ҳаёт чандин авлодҳо офарида шудааст, ифода мегардад. Инчунин, дар фаҳмидани 
образи ҳақиқии «Ман» баён мегардад ва дар раванди мутобиқатгардии фаъоли худшиносии 
миллӣ оғоз меёбад. 

3. Вазифаи эмотсионалӣ-баҳодиҳӣ дар ташаккулёбии системаи ахбороти баҳодиҳӣ ба 
анъанаҳои моддӣ, иҷтимоӣ ва инкишофи онҳо инъикоси худро меёбад. 

4. Вазифаи мутобиқшавӣ ё мувофиқшавии худшиносии миллӣ на танҳо дар мутобиқшавии 
бадан ва хусусиятҳои махсуси фаъолият, балки дар рафтору фаъолият баён мегардад. Маҳз ба 
воситаи ин амалҳо шахс ба олами арзишҳои зебоӣ, рӯҳӣ, меъёрҳо, дастурҳо ва нишондодҳою 
одатҳои миллӣ дохил мегардад. 

Тақсимбандии хеле муҳими худшиносии миллӣ ин сатҳи дар хонандагон ташаккулёфтаи 
он мебошад. Сатҳи ташаккулёфтаи худшиносии миллии хонандагон чунинанд: 

1. Сатҳи баланд (ба қадри лозимӣ дар бораи таъриху тамаддуни миллати худ маълумоти 
мукаммал доштан). 

2. Сатҳи миёна (дар сатҳи муайян донистану бо миллати худ будан ва дар бораи таъриху 
тамаддуни он маълумоти муайян доштан ва бо миллати хеш буданро дарк намудан). 

3. Сатҳи паст (ба тарзи эмотсионалӣ ҷудошавии ягонагии боҳам алоқамандии иттиҳодияи 
худро аз намояндагони дигар иттиҳодияи этникӣ (мутобиқати комил ё баробар) фарқ карда 
тавонистан). 

Ба андешаи мо, таърихи пайдоиши худшиносии миллӣ низ маҷмӯи муҳими сохти 
худшиносии миллӣ мебошад. 

Аз ҷониби хонандагон донистани таърихи пайдоиши миллату давлати худ ва давра ба 
давра рушду инкишоф ёфтани ҷаҳони маънавии онҳо яке аз масъалаҳои марказии ташаккулёбии 
худшиносии миллӣ ба ҳисоб меравад. 

Таърихи пайдоиш ва тараққиёти худшиносии миллии тоҷикон давраи дуру дароз ва 
мухталифи таърихиро аз сар гузаронидааст. Худшиносии миллии халқи тоҷик дар давраи аввал 
дараҷаи эмпирикии этнопсихологияи асосҳои илмӣ надошта пайдо шудааст. Ин дар алоқамандӣ 
ба ташаккулёбии психикаи қамвҳои қадимаи тоҷикон дар шакли «Мо ва онҳо» пайдо шудааст ва, 
ба андешаи мо, ба замони «авестоӣ» рост меояд. Дар замони Авестоӣ қавмҳои тоҷикону форсҳо 
дорои системаи таълиму тарбия, истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ва санъату анъанаҳо буданд ва 
сарзамини худро аз қабилаҳои кӯчманчиёну ғоратгаргон ҳимоя мекарданд. Мафҳуми «мо» халқи 
муқимӣ, эронинажот ва «онҳо» кӯчманчиҳою бегонаҳоро ифода мекунад. 
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Дар замони давлатдории Сосониён нишонаҳои худшиносии миллии тоҷикон хеле боло 
мерафт: забони давлатӣ будани забони дарӣ-тоҷикӣ, ягонагии ҳудуд, ба доираи расмӣ 
даромадани анъана ва расму оинҳо, либоспӯшӣ, оиладорӣ, намози панҷвақта, ҷавонмардӣ, 
меҳмоннавозӣ, ифтихори миллӣ-озодихоҳӣ, озодии Ватану кишвар, ҷашнҳои пуршукӯҳи Наврӯз, 
Меҳргон, Сада, машқҳои варзишӣ ва ғайраҳо. 

Аломатҳои худшиносии миллии тоҷикони шарқӣ дар асрҳои III-VIII дар давраи давлати 
Ҳайтолиён ривоҷ ёфта, дар сохтори ҷомеа ва давлатдории тоҷикон тағйиротҳои куллӣ ба вуҷуд 
меояд. Дар сохтори давлатӣ вазоратҳо, девонҳо нақши муҳим мебозанд ва шоҳ ба воситаи онҳо 
давлатро идора мекард.           

Зинаи баландтарини инкишофи асримиёнагии худшиносии миллии тоҷикон дар давраи 
салтанати Сомониён боло рафта буд. Дар асарҳои минбаъд ба тараққиёту ташаккулёбии ҳаёти 
маданӣ, сиёсӣ ва худшиносии миллии халқи тоҷик, арабҳо, туркҳо, муғулҳои ғоратгар зарари 
хеле ҷидди оварданд. 

Зинаи аз ҳама баландтарини инкишофи худшиносии миллии халқи тоҷик ба замони 
шӯравӣ ва соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. 

Худшиносии миллӣ маҷмӯи марказии худшиносии умумӣ мебошад. Аз ин рӯ, ба таври 
объективӣ зарур шуморидем, ки дар бораи мафҳуми худшиносӣ маълумот диҳем. 

Ба масъалаи худшиносӣ ва ташаккулёбии он тадқиқоти зиёди олимон, аз ҷумла А, Н. 
Леоньтив, Б.Г.Ананьев, А.И. Божавич, П.Ф. Чамата, Л.П. Ҷагай, А.В. Петровский, И.С. Кон, А.Г. 
Саприкин, В.С. Мерлин, Л.Столяренко, В.В. Столин ва дигарон бахшида шудааст. 

Дар тадқиқотҳои олимони мазкур ба ҷиҳатҳои (аспектҳои) умуминазариявӣ ва методии 
таҳлили мафҳуми худшиносӣ ва ташаккули он дар доираи тараққиёти умумии шахсият ва 
масъалаҳои махсус ва алоқамандии он ба баҳодиҳии коллективӣ диққат дода шудааст. 

Худшиносӣ дар фалсафа ҳамчун донистани худ, рефлексияи (дудилагӣ, беихтиёрӣ) худро 
фаҳмидан баҳо дода мешавад. Худшиносӣ дар як вақт ҳамчун фаъолияти беихтиёронаи худро 
фаҳмидан ва ҳам натиҷаи онро донистан аст. 

Мувофиқи назарияи Петровский В.А ва Кон И.С. мазмуни худшиносӣ дар образи «Ман» 
инъикоси худро ёфтааст. Образи «Ман» ин системаи тасаввуротҳои такрорнашавандаи нисбатан 
устувору то андозае даркгардида ва аз сар гузаронандаи фард мебошад, ки ӯ дар асоси он 
ҳамкоршударо ба дигарон барқарор менамояд. Муносибати одам нисбат ба худ ба образи «Ман» 
дохил аст [6, с. 216]. 

Худшиносӣ дар бораи худ маълумот гирифтан аст. 
Образи «Ман» дастури иҷтимоии муносибати одам нисбат ба худ буда, се компоненти бо 

ҳам алоқамандро дар бар мегирад: дарккунӣ-донистани худ, тасаввурот дар бораи хусусияту 
сифатҳои худ, эмотсионалӣ-баҳо додан ба ин сифатҳо ва дар алоқамандӣ бо онҳо худдӯстдорӣ, 
худҳурматкунӣ ва дигар эҳсосот ва рафтор [1, с. 61]. 

Худшиносӣ дорои хусусияти махсус мебошад, ки онро Спиркин А.Г. чунин таъриф 
додааст: «Хусусияти махсуси худшиносӣ аз он иборат аст, ки вай аз ҷониби одам донистани 
амалиёт, эҳсосот, тафаккур, мақсади рафтор, майлу ҳавас, мавқеи ишғол кардаи худ дар ҷамъият 
нигаронида шудааст» [7, с. 202].  

Худшиносӣ ҷараёни мураккаби психологӣ, шакли махсуси шуур буда, он тарафҳои 
худшиносии одамро тавсиф мекунад, ки ӯ дар ду нақш, яъне дарккунанда ва даркшаванда 
баромад мекунад. Тарафи асосии худшиносӣ ва нишондиҳандаи дараҷаи баланди ташаккули он 
худбаҳодиҳӣ мебошад. 

Яке аз лаҳзаҳои асосии худшиносӣ худшиносию худбаҳодиҳии мустақилона мебошад. 
Инкишофи мустақилият чизи дигаре набуда, гузаштан аз идоракунии беруна ба худидоракунии 
ботинӣ аст. Вале ҳама гуна худидоракунӣ аз объект ахбор гирифтанро талаб мекунад. Дар 
худидоракунӣ ин ҷаҳат маъное дар бораи худ маълумот доштан- худшиносӣ аст, 

Худшиносӣ ба қобилияти худдарккунӣ, худдонӣ алоқамандии зич дорад. «Қобилият ба 
худшиносӣ ва худдарккунӣ муваффақияти беҳамтои одам буда, дар худшиносии худ худро 
ҳамчун субъекти шуур, муошират, амалӣ ва рӯ овардан ба худмуносибаткунӣ аст. Худшиносӣ 
танҳо дар чунин шакл вуҷуддорӣ карда метавонад ва хусусияти махсусаш он аст, ки вай аз 
ҷониби шахс дарк кардани амалиёт, эҳсосот, фикру андешаҳо мақсаду сабабияти рафтор, ҳавас 
муайян кардани мавқеи худ дар ҷамъият нигаронида шудааст» [2, с. 41]. 

Худшиносӣ хусусияти аз ҳама беҳтарин барои ҳар як фард аст. Мавҷудияти худшиносӣ 
шарти асосии тараққиёти ҳаматарафаи шахсияти хонандагон аст. 
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Мафҳуми худшиносӣ сохти муайяни худро дорад, ки он қисматҳои зеринро дар бар 
мегирад: давраҳо ё зинаҳои ташаккулёбии худшиносӣ; дараҷаҳои инкишофи худшиносӣ; лаҳзаҳо 
ё қисматҳои мушаххас; вазифаҳо, ҳариқа. 

Мувофиқи нишондоди А.Н. Леоньтев ба сохти худшиносӣ се гурӯҳи ҳариқа дохил 
мешавад: 

- ҳариқаҳои шабоҳати объективӣ ва тафриқа; 
- ҳариқаҳои худдарккунӣ ва батартибдарории ҳариқаи «Ман»; 
- ҳариқаҳое, ки дар онҳо вазифаҳои худшиносӣ дар фаъолият, муошират ва тараққиёти 

фазо зоҳир мегарданд [3, с. 304]. 
Масъалаи марказии мафҳуми худшиносӣ муайяну асоснок намудани моҳияти шахсияти 

«Ман» ва ташаккул додани он аст. 
Худшиносӣ дар ҳаёти инсон, умуман, дар ҳаёти хонандагону ҷавонон нақши муҳим 

мебозад: 
- худшиносӣ ба даст овардани розигии ботинии хонанда, шабоҳату якрангии ӯ дар гузашта, 

ҳозира ва оянда кӯмак мерасонад; 
- характер ва хусусиятҳои таҷрибаҳои азхудкардаи хонандагонро бой мегардонад, шарҳу 

тавсиф медиҳад; 
- барои хонанда ҳамчун манбаъи нисбатан худинтизорӣ ва ташаккул додани рафтору 

фаъолияти худ хизмат мекунад; 
- барои хонанда камбудию муваффақиятҳои дар фаъолияту рафтораш ҷой доштаро маълум 

мегардонад ва роҳҳои барҳам додани камбудиҳоро муайян намуда, тавсия медиҳад; 
- ба хонандагог ба таври воқеӣ ба худ баҳо доданро меомӯзад; 
-ба хонандагон роҳу воситаҳои дар худ тарбия ва ташаккул додани сифатҳои баланди 

шаҳрвандиро нишон медиҳад. 
Маҳз аз ин сабаб, дар илми педагогика ва психология ба ташаккул додани худшиносии 

миллии хонандагону ҷавонон, ки ояндаи ҷамъиятанд, диққати махсус дода мешавад. 
Худшиносӣ маҳсули тараққиёту ташаккулёбии шахсияти хонандагон аст. Фаҳмидани 

сифатҳои психологию маънавии худшиносию худбаҳодиҳӣ дар синну соли наврасӣ ва калони 
мактабӣ аҳамияти калон дорад, вале вобаста ба он ки ҳамаи қисматҳои худшиносӣ бо ҳам 
алоқаманд ҳастанд, бой гардидани яке аз онҳо ҳатман намудҳои ин системаро тағйир медиҳад. 

В.С. Мерлин ба таври мушаххас чунин қисматҳои худшиносиро муайян кардааст, ки дар 
раванди тарбияю ташаккулёбию худшиносии хонандагон ба ҳисоб гирифтани онҳо аз фоида 
берун нест: 

- шинохтани шабоҳат ё якхелагии худ; 
- шинохтани «Ман»- и шахсии худ ҳачун ибтидои пешвоӣ; 
- донистани хусусиятҳои психологӣ ва сифатҳои шахсии худ; 
- системаи муайяни худшиносии иҷтимоӣ- маънавӣ; 
Худшиносӣ вазифаҳои зеринро иҷро мекунад: 
- худшиносӣ, дар бораи худ маълумот гирифтан аст; 
-нисбат ба худ муносибати эмотсионалӣ- арзандагӣ доштан; 
- худбатартибдарории рафтору одоб; 
- худбатартибдарории муносибату муошират; 
- худидоракунӣ дар вазъиятҳои гуногун; 
-ташаккул додани худ ҳамчун шахсияти такроршаванда (донистану аз худ намудани 

образи шахсии худ «Ман»); 
-худҳимоякунии образи шахсии худ «Ман» ҳачун омили устувории шахс дар ҳама гуна 

шароитҳои фаъолияти хастӣ [5, с. 112]. 
Олимони соҳаи психология А.В. Петровский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев ва дигарон 

исбот намуданд, ки худбаҳодиҳӣ ба сатҳи серталабии шахс зич алоқаманд аст. Шахси серталаб 
ин дараҷаи худбаҳодиҳии шахс буда, дар зинаи душвории мақсад, ки фард дар назди худ 
гузоштааст, ошкор мегардад. Ин қонуният дар ҳаёту фаъолияти хонандагон пурра амал мнгарад. 

Дар хонанда кӯшиши баланд кардани худбаҳодиҳӣ пайдо мегардад, ки дар натиҷа хонанда 
ба озодона интихоб намудани дараҷаи дӯшвории навбатӣ имконият пайдо мекунад, мухолифати 
ду равия ба вуҷуд меояд: аз як тараф кӯшиши ба баланд бардоштани серталабист, то ин ки 
муваффақиятҳои максималӣ ба даст оварда шавад ва, аз тарафи дигар, кушиши паст кардани 
серталабӣ аст, то ин ки хонанда ба бемуваффақиятӣ гирифтор нашавад.  
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Дар ҳолати ба даст овардани муваффақият дар таълиму рафтор дараҷаи серталабӣ дар 
хонанда зиёд мешавад, хонанда тайёр аст, ки масъалаҳои боз ҳам душвортарро иҷро намояд. Дар 
ҳолати бемуваффақиятӣ табиист, ки талабот пас мегардад. Дараҷаи серталабии хонанда дар 
фаъолияти аниқу мушаххас дуруст муайян кардан имконпазир аст. 

Мушоҳидаҳо собит намуданд, ки дараҷаи серталабии хонанда тахминан аз ҳад душвор 
будани супоришҳо ва паст будани онҳо меистад, бо мақсади он ки бо ин роҳ хонанда дараҷаи 
серталабиашро дар зинаи лозимӣ нигоҳ дорад. Ташаккулёбӣ сатҳи серталабиро на танҳо 
муваффақиятнокӣ ё бемуваффақиятӣ, балки, пеш аз ҳама, дуруст дарк кардани баҳисобгирию 
баҳодиҳӣ ба муваффақияту камбудиҳои гузашта муайян мекунад. Ташаккулёбии серталабии 
хонандагонро дар раванди иҷро кардани корҳои таълимӣ, навиштани маърӯзаю реферат, иҷро 
кардани тестҳои ҷорию ҷамъбастӣ, иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ мушоҳида кардан мумкин аст. 

Роҳҳои баланд гардидани серталабӣ гуногунанд ва аз фарзияти хонанда ба имкониятҳои 
реалии омӯзгор вобаста мебошад. Дар ин ҷо ёрии ошкорою бевоситаи муаллим, коллективи 
синф, усулҳои гуногуни муайян кардани оянда барои хонанда нақши асосӣ мебозад. 

Дар баъзе ҳолатҳо барои муаллим то андозае паст гардидани серталабии хонандагон баҳри 
дар худ ташаккул додани худшиносии миллӣ, махсусан, дар он ҷое, ки онҳо дар назди худ 
вазифаҳо гузоштаанду вазъияти иҷро гардиданашон мувофиқ нест ва натиҷаи имкониятҳои 
худбаҳодиҳии хонандагон беасос баланд шудан мегирад ва дар онҳо мағрурӣ, худписандӣ, 
маҷмӯи бо ном бартарӣ доштан дар муқоиса бо дигарон пайдо мешавад, маълум мегардад. 

Худбаҳодиҳиро истифода намуда, хонанда бояд бо ҳам мувофиқ омадани серталабӣ ва 
муваффақиятҳои ҳақиқиро дар фаъолияти минбаъдааш ба асос гирад. Хусусияти асосии 
худбаҳодиҳӣ пухта расидани соҳаи фаъолиятест, ки хонанда дар он пурқувват аст, натиҷаи 
баланди меҳнат ба даст меорад ва дар ҷойҳои зарурӣ онро дар амал тадбиқ мекунад. 

Омӯзиши масъала нишон медиҳад, ки ташаккулёбии худшиносию хубаҳодиҳӣ ва 
фаъолияту худфаъолиятӣ, худмушоҳидакунию худшиносӣ ба таври доимӣ диққати хонандаро ба 
худ ҷалб менамояд. Хонандаро дар ваъзияте мегузорад, ки он бояд ҳатман чизеро иҷро кунад ва 
қоидаҳои рафтору одоби бошуурона ва сифатҳои баланди шахсии маънавӣ, аз ҷумла, ватандӯстӣ 
ва миллатдӯстӣ, ифтихори ватандорӣ нишон диҳад. 

Дар раванди ташаккулдиҳии худшиносии миллии хонандагон ба ин ҷиҳатҳои муносибати 
онҳо такя намудан хеле аҳамиятнок аст. 

Дар назар доштан лозим аст, ки дар ҳар як давраи синнусолӣ ба ташаккулёбии худшиносӣ 
ва худшиносии миллӣ худбаҳодиҳии хонандагон он фаъолияте аз ҳама бештар таъсир мерасонад, 
ки барои ҳар яки онҳо асосӣ ба ҳисоб равад. Масалан, дар синну соли хурди мактабӣ барои 
хонандагон аввал таълим ва дувум бозӣ фаъолияти асосӣ ба шумор меравад. Барои хонандагони 
синфҳои миёнаю болоии мактабӣ бошад фаъолияти асосӣ таълим ва лаҳзаҳои ба он алоқаманд 
(худомӯзӣ, корҳои мустақилонаю эҷодӣ, иштирок дар конфронсҳо, озмунҳо) ба ҳисоб меравад, 
ки ин хусусиятҳо барои ташаккулёбии худшиносии миллии онҳо хеле заруру аҳамиятнок аст. 

Инкишофи худбаҳодиҳӣ ҳамчун категорияи худшиносии миллии хонандагон дар давраҳои 
гуногуни синнусолӣ ба тарзу усулҳои гуногун пеш меравад ва ба тараққиёти умумии худи онҳо 
низ алоқамандӣ дорад. Масалан, барои наврасону ҷавонон муошират бо ҳамсолон хеле муҳим 
аст, зеро ҳамсол аз рӯи ҳуқуқу имкониятҳо ба худи хонандаи мушаххас монанд аст. 
Худбаҳодиҳии онҳо дар зери таъсирнокӣ аз як тараф майли ба рафиқон монанд будан «ҳама 
корро ба мисли он иҷро менамоям» ва аз тарафи дигар «обрӯмандии худ», фарди ҳақиқию 
мустақил буданро орзу мекунанд. Ин ҷиҳатҳо дар наврас нишондиҳандаи дар сатҳи зарурӣ 
ташкил ёфтани боҳамҳискунӣ мебошад, ки барои инкишофи худшиносию худбаҳодиҳӣ хеле 
аҳамиятнок мебошад. 

Дар синнусоли наврасию ҷавонӣ дар хонандагон майл дар байни ҳамсолону ҳамсинфон, 
рафиқон, муаллимон, шахси обруманди пайдо мегардад, вале бемуваффақиятӣ дар таълиму 
донишгирӣ на танҳо ба иҷро гардидани ин мақсад монегӣ меорад, балки сустии наврасон ошкор 
мегардад, дар онҳо нисбат ба имкониятҳои худ нобоварӣ пайдо мешавад. Ин ҷиҳат ба раванди 
худшиносию худбаҳодиҳӣ ва ташаккулёбии худшиносии миллии наврасону ҷавонон таъсири 
манфӣ мерасонад, дар чунин ҳолат муаллим ва падару модарон вазифадоранд, ки барои аз байн 
бурдани нобоварӣ нисбат ба қувваю қобилияти худ ба баҳодиҳии наврасон ёрии амалӣ расонанд. 
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МОҲИЯТ ВА СОХТИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ДАР НИҲОДИ  

НАСЛИ НАВРАСУ ҶАВОНОН 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф оид ба масъалаи моҳият ва сохти худшиносии миллӣ дар ниҳоди насли 
наврасуд ҷавонон ибрози ақида намуда,  зарурияти масъалаи мазкурро Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутаффакирона шарҳ 

додааст: «Худшиносӣ дар таълимоти бузургонамон маънои маҳдуди фардӣ не, балки моҳияти васеъ ва 
ҳатто кайҳониро дорад: манзур мақому манзалати инсонии худро дар пайвастагӣ бо решаҳои таърихӣ ба 
сарнавишти миллату халқи худ ва ба аҳли башар дарк кардан аст. Яъне, худшиносӣ дар маҷмӯъ моҳияти 

озодихоҳӣ ва истиқлолиятҷӯиро дорад». 
Ташаккули худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон масъалаи мураккабу бисёрҷабҳа мебошад. 

Тарафҳои назариявии он бештар аз ҷониби олимони соҳаи фалсафа Р.Г. Абдулатипов, С.М. Арутуюян, 

М.Н. Громова, А.Ф. Даштамиров, О.В. Ладыгина, С.Е. Овлякулов, Л.Д. Олейник, А.Г. Саприкин ва 
дигарон тадқиқ гардидааст. Асосҳои психологии ташаккули он аз ҷониби олимони соҳаи психология К.А 
Абудлханов-Славская, Б.Г. Ананъев, Л.И. Божавич, Л.С. Выгодский, А.В. Леонтив, И.С. Кон, В.С. Мерлин, 
А.Г. Саприкин, Г. Столин, Л.Д. Столяренко ва дигарон асоснок карда шудааст. 

Худшиносии миллӣ системаи нисбатан устувору фаҳмидашаванда ва такроршавандаи воқеаю 
ҳодисаҳои иҷтимоии аз сар гузаронидаи фард ҳамчун намояндаи миллат мебошад. 

Худшиносии миллӣ натанҳо аз ҷониби одамон донистану ба миллати худ тааллуқ доштан аст, балки 

бофикронаю бошуурона фаҳмидану донистани ҳақиқати ҳаёти миллат мебошад. 
Худшиносии миллӣ дар маънои умумиаш феномени махсуси иҷтимоӣ-маданӣ ва иҷтимоӣ-

психологӣ, натиҷаи раванди мураккаби худшиносию худбаҳодиҳии шахс мебошад. 

Табиати худшиносии миллиро ба воситаи вазифаҳое, ки худи он иҷро мекунад, тадқиқ кардан 
самарабахш мебошад. Худшиносии миллӣ дар як вақт ҳамчун фаъолияти беихтиёронаи худро фаҳмидан 
ва ҳам натиҷаи онро донистан аст. 

Аз ин лиҳоз, дар илми педагогика ва психология ба ташаккул додани худшиносии миллии 

хонандагону ҷавонон, ки ояндаи ҷамъият ба ҳисоб мераванд, диққати махсус дода мешавад. 
КАЛИДВОЖАҲО: худшиносии миллӣ, худбаҳодиҳӣ, худфаъолиятӣ, худдарккунӣ, хонандагон, 

ҷавонону наврасон, Истиқлолият, олимон, падару модарон.                                                                  
  

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ И МОЛОДЕЖИ  
 

В данной статье автор выражает своё мнение относительно проблемы формирования сущности и 
структуры национального самосознания подрастающего поколения и молодежи. Основатель мира и 
национального единства, Лидер наций, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, размышляя 
по данной проблеме, подчеркнул его важность: «Самосознание в учении предшественников не имеет 

ограниченное индивидуальное узкое значение, а имеет широкий, даже космический суть: видное место 
человеческого достоинства осознается в воссоединении созерцаемого с историческими корнями, с судьбой 
своего народа, наций и с человечеством.   То есть самосознание в целом имеет суть свободолюбия и 

суверенитета». 
Развитие национального самосознания подрастающего поколения и молодежи является сложной и 

многоуровневой. Его теретические аспекты исследовались в основном со стороны ученых –философов 

Р.Г. Абдулатипова, С.М. Арутуюяна, М.Н. Громовой, А.Ф. Даштамирова, О.В. Ладыгина, С.Е. 
Овлякулова, Л.Д. Олейника, А.Г. Спиркина  и других. Психологические основы его развития 
обосновывались со стороны ученых – психологов  К.А Абдулханова-Славская, Б.Г. Ананъева, Л.И. 
Божовича, Л.С. Выготского, А.В. Леонтева, И.С. Кон, В.С. Мерлина, А.Г. Спиркина, Г. Столина, Л.Д. 

Столяренко и других.  
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Национальное самосознание является относительно устойчивой системой, понятная и 

повторяющихся социальных событий, пережитых человеком, как представителем наций.    
Национальное самосознание это не только познание людей,  принадлежность своей наций, но и 

самосознательное знание, понимание истинной, настоящей жизни наций.  

Национальное самосознание в общем значении является социально – культурным и социально – 
психолгическим феноменом, результатом сложного процесса самосознания и самооценки личности.  

Исследовать природу национального самосознания средством обязательств, которых он сам 

выполняет является продуктивным.  Национальное самосознание есть одновременное понимание своей 
непроизвольной деятельности и знание его результата. 

С этой точки зрения в педагогической науке и в психологии развитию  национального самосознания 
учащихся и молодежи, которые считаются будущим общества уделяется особое внимание.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальное самосознание, самооценка, самодеятельность, 
самопознание, задачи, учащиеся, молодежь, подрастающее поколение, Независимость, ученые, родители.
  

         

THE ESSENCE AND STRUCTURE OF NATIONAL IDENTITY IN THE NATURE OF THE 

YOUNGER GENERATION AND YOUTH 
 

In this article the author expresses his opinion on the problem of the essence and structure of national 
consciousness in the nature of the younger generation and youth. The founder of peace and national unity, the 
leader of Nations, the President of the Republic of Tajikistan Mr. Emomali Rahmon, reflecting on this issue, 
stressed its importance: "Self-consciousness in the teachings of predecessors has no limited individual narrow 

significance, but has a broad, even cosmic essence: a prominent place of human dignity is realized in the 
reunification of the contemplated with historical roots, with the fate of its people, Nations and humanity.   In other 
words, self-consciousness as a whole has the essence of freedom and sovereignty." 

The development of national consciousness of the younger generation and young people is complex and 
multilevel. His theoretical side was studied mainly by philosophers by: R. G. Abdulatipov, S. M. Arutunyan, M. 
N. Gromov, A. F. Dashdamirov, Ladygin O. V., S. E. Oblakulov, L. D. Oleynik, A. G. Saprekin and others. 

Psychological basis of its development was motivated by scientists – psychologists K. A.  Abulkhanov-Slavskaya, 
B. G. Ananyev, L. I. Bozhovich, L. S. Vigodskiy, A.V. Leontiev, I. S. Kon, V. S. Merlin, A. G. Saprykin, Stolin, 
L. D. Stolyarenko and others.  

National identity is a relatively stable system, understandable and recurring social events experienced by 

man as a representative of Nations.    
National consciousness is not only the knowledge of people, belonging to their Nations, but also self-

conscious knowledge, understanding of the true, real life of Nations.  

National self-consciousness in the General sense is a socio – cultural and socio-psychological phenomenon, 
the result of a complex process of self-consciousness and self-esteem.  

To explore the nature of national consciousness as a means of fulfilling obligations that itself is productive.  

National consciousness is the simultaneous understanding of one's involuntary activity and knowledge of its result. 
From this point of view, special attention is paid to the development of national consciousness of students 

and young people, who are considered to be the future of society, in pedagogical science and psychology.  
KEY WORDS: national consciousness, self-assessment, fmateur performance, self-knowledge, tasks, 

pupils, youth, younger generation, Independence, scientists, parents.                      
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НАҚШИ ПЕДАГОГИКАИ ХАЛҚӢ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 
 

Тошхоҷаева С. А.  

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров» 
 

Педагогикаи халқӣ – таркиб ва қисмати ҷудонашавандаи фарҳанги маънавии ҷамъият 
мардум мебошад. Педагогикаи халқӣ дар давраҳои қадимаи таърихӣ ба миён омадааст ва ба 
педагогикаи илм заминаи худро гузошта, ба ташаккулёбии аввалияи он таъсир гузоштааст.  

Омилҳои асосии педагогикаи халқӣ, ҳамзамон тарбияи халқӣ ин табиат, бозӣ, калима, кор, 
муошират, анъана, рӯзгор, санъат, дин аст. Яке аз омилҳои муҳими педагогикаи халқӣ ин табиат 
буда, вай на танҳо муҳити зистро муайян мекунад, балки ҳамчун замини аҷдодӣ, Ватан низ қабул 
мекунад. Табиат ба инсон низ таъсири калон дорад. Мавҷудияти мувофиқ бо табиатро илм бо 
истилоҳи «фаҳмиши табиӣ» муқаррар кардааст.  

Дар педагогикаи халқӣ фаҳмиши табиӣ аз тарбияи табиии ҳалқ бармеояд. Ҳалқ ва табиат, 
ҳалқият ва табиӣ аз ҳамдигар ҷудонашаванда буда, махсусияти моҳияти аслӣ ва зандагонии олӣ 
дар заминро бе табиат тасаввур кадан номумкин аст. Чи хеле ки дар боло гуфтем табиат – омили 
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бузург ва тавоно мебошад. Ба андешаи педагоги бузурги полякӣ Я.А. Каменский «ҳар чизе ки бо 
табиат мувофиқ аст, бояд ҳамчун беҳбудӣ дида шавад, зеро барои ташаккулёбии бадӣ ин 
метавонад монеа гардад». 

В.А. Сухомлинский сареҳан таъкид мекард, ки системаи тарбия комилан пурра шакли 
табӣ, ҳаётӣ буда, қувваи асосии вай дар ҳамин ниҳон шудааст. Ба андешаи вай андешаи  ҳикмати 
олӣ он аст, ки инсон ба худашро ба табиат  бовар кунонад. Яъне ҳаёташро гузаронад, ба табиат 
такя намояд ва ба худаш роҳбарӣ карданро иҷозат диҳад. Принсипи фаҳмиши табиӣ олитарин ва 
асоситарин тамоми принсипҳои тарбияи ҳаёти инсонӣ аст. Дар маврди баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
педагогҳои ҳалқӣ андешаҳои солим ва пайвасткунии таҷрибаи эперикӣ хизмат кардааст. Зеро 
ҳамин гуна фикррониҳо барои ба миён омадани назарияи педагогика заминаи худашро 
гузоштааст. Тарбиятгарони халқӣ ҳоло бо назарияҳои тарбиятӣ шинос набуданд, аммо ба 
ҳикмати халқӣ бештар диққат медоданд. Педагогикаи халқӣ аз бесаводии мардум бисёр 
маводҳоро аз даст дод, аммо   имконияти нигоҳдории таҷрибаи ҷамъшуда дар онҳо ки набуд, 
имрӯз акнун боз такрор ба такрор «америка»-ро кашф мекунем. Маҳз набудани ҳамин донишҳо 
барои ташаккули илми педагогикаи халқӣ монеа пеш меовард. Файласуфи машҳури рус Г.Н.  
Волков дар вақташ гуфта буд: «ҷамъияти муосирро ба тариқи тафаккур аз ҳамаи лавозимоти 
зандагонӣ ва воситаи маводи фарҳангӣ: кулли маводи техникӣ, биноҳо, роҳҳо, коммуникатсияҳо 
маҳрум кун. Ҷамъиятро бо табиат рӯ ба рӯ намо. Чӣ рӯй медиҳад? Давраи ҷамъияти ибтидоӣ 
бармегардад? Не ин хел намешавад. Инсоният метавонад ҳамаи маҳрумиҳоро тоқат кунад, 
инкишофи вай бозмеистад, аммо ин ҳолат танҳо барои якчанд даҳсола мебошад, баъди он 
ҷамъият боз ҳам инкишоф меёбад ва аз нав тамаддани фарҳангии худро месозад. Ин сохтмон боз 
ҳам тибқи инкишофи илм ба роҳ монда мешавад [1, с. 12-23]. 

Бо инсоне, ки дар вай инкишофи фарҳанги маънавӣ дида намешавад, ба фаъолияти 
педагогӣ сару кор намекунад ва ҳамзамон наздик шуда ба маънавиёти фарҳангӣ барои вай, яъне 
инсон ҳаётан муҳим аст, чи ҳодиса рӯй медиҳад. 

Аз тарафи дигар чи қадар алоқаи маънавӣ бо тамоми мардум зиёд шавад ҳамон қадар 
баҳодиҳии инсон ба аъзои гурӯҳи одамон баланд мешавад. Ҳайвоне, ки дар зоопарк таваллуд ва 
парвариш дар иҳотаи одамон  ёфтааст, дар ҳамагуна ҳолат ба монанди фарзанди одамии аз 
ҷамъияти одамӣ берун мемонад. Вай наметавонад аъзои комилҳуқуқи одамон бошад, зеро вай 
аллакай монандӣ ба одамон дорад, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда вайро қабул намекунанд.  

Гуногуншаклии маънавиёти дохилии инсон (интелектуалӣ, ҷамъиятӣ, таърихӣ, этникӣ) аз 
ҳисоби шахсияти индивид буданаш баланд мешавад. 

Мубрамияти расидан ба алоқаи дидактикӣ ва робита байни анъана ва замони муосир 
доиман баланд шуда истодааст ва муаммои рӯзмарраи илм низ шуда истодааст. Нигоҳдории 
анъана ин маънои онро дорад, ки мо  мероси гаронбаҳои мардумро бояд ҳифз ва нигоҳ дорӣ 
кунем. Агар санъат барои тарбия кардани эҳсосот мусоидат кунад, фалсафа интелектро, 
педагогика бошад ҳам ин ва ҳам онро идора мекунад. Махсусияти маҳорати педагогӣ дар он аст, 
ки дар раванди тарбия мероси гаронбаҳои маънавӣ на танҳо аз як насл ба насли дигар мегузарад, 
балки дар ин раванд вай боз  коркард ҳам мешавад, тамил меёбад ва ғанӣ мегардад. Аз ин лиҳоз, 
раванди педагогиро бояд ҳамчун кулли  раванди маънавӣ фаҳмиданамон лозим аст. Мақсади 
тарбия дар ин ҷо ба нигоҳдорӣ ва мустаҳкам кардани наслҳо дар мавриди додани анъанаҳои 
гуманистии мардумро фаҳмидан лозим аст. Аммо дар маҷмӯъ инсон дар тафаккури худ боз ҳам 
ба ниёгон мунсуб буданашро дарк мекунад.  Дар ҳар як кудаки тарбияёфтаистода халқ орзуи 
дидани маҷмӯи хусусиятҳои ҷамъиятӣ-этикиро мекунад, ки он дар сегонаи «ақл-некӣ-
меҳнатдӯстӣ» ҷогузин аст. 

Таҳқиқи илмии педагогикаи ҳалқӣ бештар ба омӯхтани таҷрибаҳои тарбиятии халқ, ба 
монанди феномени ҷамъиятӣ-таърихӣ дар ҳамаи марҳилаҳои инкишофи таърихӣ замина 
мегирад. Олимон давраи  таҳқиқоти илмии педагогони гузашта ва ҳозираро месозанд. Педагоги 
бузурги рус К.Д. Ушинский диққати худро бештар ба тарбияи педагогикаи халқӣ равона мекард. 
«Тарбия аз тарафи худи халқ мураттаб шудааст ва ибтидоро аз халқ мегирад, - менавишт вай, - 
педагогикаи халқӣ қувваи тарбиятиро дорад, ки ҳатто дар беҳтарин системаиҳо дида намешавад, 
он дар асоси индешаҳои абстрактӣ сохта шудааст...».  Вай ба принсипи «Халқ бе халқият – ҷисм 
бе руҳ» сахт бовар мекард ва ба ин принсип такя карда ғояи халқиро таъсис дод. Дар натиҷаи бо 
анъанаҳои мардумӣ хуб огоҳӣ даштанаш Ушинский ба хулосае омад, ки «хиради  ниёгон – оина 
барои ояндагон».  

Принсипи тарбияи миллиро аллакай дар давраи кӯдакӣ дар марҳилаи аз худ кардани забон 
гузошта мешавад. Н.К.Крупская дар корҳои худ бештар барои ташаккули нутқи кудак дар оила 
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диққати махсус медод, махсусан ба раванди муоширати модару кудак. Вай мегуфт, ки забони 
модарӣ барои кудак аслиҳаи изҳори худаш буда, вай андешаҳои худаш, табиати худашро баён 
мекунад. 

А.С. Макаренко дар таҷрибаи бисёрсолаи худаш чандин маротиба мутмаин мегардид, ки 
«педагогика дар амалҳои зиндаи одамон, анъанаҳои воқеӣ дар ҷамъияти амиқ тавлид мешавад» 
[5, с.17-34].    

А.С. Макаренко  қайд мекард, ки омодагии «меҳнати оилавӣ мавқеи калон барои дар оянда  
ташаккулёфтани мутахассиси соҳа» мусоидат мекунад [5, с. 57-61].    

В.А. Сухомлинский зикр мекард, ки муҳиммияти омӯзиши ғояҳои маънавӣ ва  андешаҳои 
педагогикаи халқӣ аз он  сарчашма мегирад. Ба назари ӯ дониши ҷамъоварда ва таҷриба 
гаронбаҳои мардум, ки дар тӯли солҳои ҷамъшудааст, ба дараҷаи зарурӣ то ба ҳол омӯхта 
намешавад. Таҳқиқотҳои амиқ дар ин соҳа, оид ба муаммои педагогикаи халқӣ то имрӯз мавҷуд 
нест. Дар замони шӯравӣ ба масъалаи педагогикаи халқӣ аввалин маротиба  этнограф ва педагоги 
машҳур Г.С. Виноградов рӯй меорад. Вай ба моҳияти фарҳанги педагогикаи халқӣ шарҳу тавзеҳ 
медиҳад ва қайд мекунад, ки он таркиби ҷудонашавандаи педагогика буда, истилоҳ ва фаҳмиши  
«педагогикаи халқӣ» –ро  тасдиқ мекунад.  Педагогикаи халқӣ «на танҳо система, балки маҷмӯи 
донишҳо, маҳорат», - қайд мекард Г.С. Виноградов. Вай махсусияти педагогикаи халқиро ҳамчун  
маҷмӯи маҳорат ва ҳаракатҳо, ки аз тарафи халқ бо мақсади ташаккулёбии шахсият дар равияи 
муайян истифода мебарад, муайян кард. Яке аз мухсусиятҳои муҳими педагогикаи халқӣ ин 
алоқаи канданашаванда бо ҳаёти ҳаррӯза, таҷрибандӯзӣ ва тарбияи насли ҷавон аст. Ба ин маъно 
педагогикаи халқӣ ҳамон зиндагӣ аст. Ин педагогикаи кулл, педагогикаи аксарият, педагогикаи  
халқ, ки аз тарафи мардум барои худаш таъсисдода шудааст. Ҳатто дар он оилаҳое, ки дур аз 
фаҳмиши нуктаҳои илми педагогика буданд, ҷавононро дар руҳияи меҳнатдӯстӣ, инсонгароӣ, 
маънавиёти баланд ва аҳлоқи олӣ тарбия мекарданд.  

Дар педагогикаи халқӣ  андешаи устувор кардани алоқа бо ҳаёт нест, зеро вай худаш ҳаёт 
аст, зарурати ба оммаи васеи халқ ҷорӣ кардан ва паҳн кардани дастовардҳои педагогика набуд, 
зеро вай худаш омма аст, педагогикаи аксарият, педагогикаи халқӣ, ки аз тарафи халқ мураттаб 
шудааст барои халқ аст. Бинобар ин дар аксари оилаҳо, ки аз қонуниятҳои педагогӣ ноогоҳ, халқ 
насли ҷавони худро дар руҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия мекард [7, с.77-81].  

Чи хеле ки педагогикаи халқӣ нишон медиҳад волидон ҳамеша барои аз кӯдакӣ оғоз 
кардани тарбияи фарзанд ҳаракат мекарданд. Дар ин маврид диққати махсусро онҳо барои 
ташаккулёбии маҳорат медоданд. Бо назардошти ин онҳо шавқи кунҷковии кӯдакро ба таҳрик 
медароварданд, шавқи кӯдакро дастгирӣ ва ташаккул медоданд, дар кӯдакон бедор намудани 
қатъият  барои сипарӣ кардани мушкилии пешомада мебошад. 
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НАҚШИ ПЕДАГОГИКАИ ХАЛҚӢ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 
 

Мақолаи мазкур ба масъалаи зарурати корбасти унсурҳои педагогикаи халқӣ дар тарбияи насли 

наврас бахшида шудааст. 
Мақсади мақола ин таҳлили омӯзиши педагогика халқӣ мебошад.  Диққати асосиро  муаллиф ба 

шаъну шарафи педагогикаи халқӣ – ҳақгӯӣ равона кардааст, зеро ки барои тарбияи бомуваффақият таълими 

насли наврас танҳо бо ҳақ, самимият метавонад анъанаро нигоҳ дорад. 
Таснифи хусусиятҳои анъанаи мардуме, ки садои дил ва виҷдон, овози ҳақ ва умед ҷудо карда 

мешавад. Суханони ҳақ ва самимият дар имрӯз замони мо  хеле ҳамоҳангӣ мебошад. 
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Айни замон, таваҷҷуҳи зиёд ба мактаби педагогикаи халқӣ - таҳсил, барои мисол, эҷодиёти 

шифоҳии халқӣ (афсонаҳои халқӣ, сурудҳо, зарбулмасалу мақол, расму русум, анъана ва шавқу ҳавас), дар 
он ақидаҳои меҳнатӣ, маънавӣ, зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва тарбияи эстетикӣ дида мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО:  педагогикаи халқӣ, зарбулмасалу мақол, афсонаҳои халқӣ, расму русум, 

анъана ва шавқу ҳавас. 
 

РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, роли народной педагогики в 

воспитании подрастающего поколения. 
Целю статьи является анализ изучения народной педагогики. Основное внимание в работе автор 

уделяет на достоинство народной педагогики - это правдивость, ибо успешно воспитывать, учить 

подрастающее поколение можно только на правде, искренности, без этого любая традиция отмирает.  
Выделяются и описываются характерные особенности народной традиции, что являются голосом 

сердца и совести, голосом правды и надежды. Слова правды и искренности очень созвучны нашему 
времени. 

В настоящее время большое внимание уделяется народной педагогике в школе - изучению, 
например, устного народного творчества (народных сказок, песен, пословиц, загадок, легенд), в котором 
прослеживаются идеи трудового, нравственного, умственного, физического и эстетического воспитания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: народная педагогика, поговорки, пословицы, народные сказки, обычаи, 
традиция, интересы. 
 

THE ROLE OF THE FOLK PEDAGOGY IN EDUCATING OF THE YOUNGER GENERATION 
 

This article deals with updated problem concerning the role of folk pedagogy in educating of the younger 
generation.  

The   Aim of the article is studding   characteristics of folk pedagogy. The author focuses our adduction to 
the peculiarities of social pedagogy fruitful teaching   upbringing   depends upon sincerity and reality.  

The characteristic features of the folk traditions are singled out and described, which is the voice of    the 

heart   and conscience, the voice of truth and hope. The words of truth and sincerity are very consonant   with our 
time, today. 

Currently, much attention is paid to folk pedagogy in school-learning, for example, oral folk art (folk tales, 

songs, proverbs, riddles, legends) which traced the ideas of labor, moral, mental, physical and aesthetic education.  
KEY WORDS: folk pedagogy, proverbs and sayings, folk tales, custom and traditions and interests. 
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МАСЪАЛАҲОИ ИНСОНГАРОӢ ДАР НИЗОМИ МУОСИРИ ТАҲСИЛОТИ КАСБӢ  
 

Ҳасанов Ш., Шарифхоҷаев М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ғояи инсонгароии таълим решаҳои хеле чуқури таърихӣ дорад. Инсонгароии раванди 
педагогӣ бо тағйирёбии фазои иҷтимоӣ-фарҳангие, ки дар ҷомеа рух медиҳад зич алоқаманд аст. 
Дар давраҳои гуногуни таърихӣ нисбат ба шахсият талаботҳое ироа карда мешуданд, ки ба 
арзишҳо ва идеалҳои он замон мувофиқат доштанд. Ҳамаи давраҳои таърихии гардиши кулл 
дошта, ба тағйирёбии ҷаҳонбинии иҷтимоӣ, инкишофи босуръати худшиносӣ, ки дар навбати 
худ дар назария ва амалияи таълим инъикос меёбанд, характернок аст. 

Вазъи муосири иҷтимоию фарҳангии Тоҷикистон мураккаб ва баҳсбарангез аст. Аз ин рӯ 
ба таври интенсивӣ (босуръат) зоҳир шудани проблемаҳои гуногун дар раванди таълим низ ба 
он хос мебошад. Яке аз ин масоил он аст, ки бо такя ба манфиатҳои технократӣ омодагии 
гуманитарии донишҷӯён ба ҳадди ақал поён оварда шуда, мактаб ва соири муассисаҳои таълимии 
умумӣ ва касбӣ аз омӯзиши фанҳо доир ба назария  ва таърихи фарҳанг, этика ва эстетика маҳрум 
мондаанд. Аз ин рӯ имрӯзҳо зарурати фаъолгардонии инсонгароӣ ва инсоникунонидани раванди 
таълим мавриди баррасӣ қарор гирифта истодааст. 

Системаи муосири таълим аз мавқеи инсонгароӣ дар ҳоли ҳозир ҳамчун системаи 
тадбирҳои равонашуда ба рушди афзалиятноки компонентҳои умумифарҳангӣ дар мазмуни  
таълим ва ташаккули шахсии камолоти таълимгирандагон, ошкор намудан ва ба қайд гирифтани 
хусусиятҳои инфиродии онҳо, тарбия дар раванди таълим, шиносонидан ба арзишҳои фарҳангӣ 
ва маънавӣ, ташаккули эҳтиромона муносибат кардан ба худ, табиат ва ҷамъият тафсир карда 
мешавад (И.А. Зимняя, Б.Т. Лихачев, М. Лутфуллоев, И.Х. Каримова, В.Г. Маралов, З.И. Равкин, 
А.И. Субетто ва дигарон). 

mailto:tsurayo84@mail.ru
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Аз ин рӯ, таҳкими иделҳои умумибашарӣ ва принсипҳои ҷомеа дар берун аз тамоюли 
таҷдиди фарҳангӣ- муроҷиат ба арзишҳои умумибашарӣ, ки метавон онҳоро ба гуманизм (аз 
забони лотинӣ Humanis-инсонгароӣ) нисбат дод, ғайри имкон аст. Бавежа ғояи инсонгароӣ ба 
тағйир ёфтани муносибат ба шахс ва такмили худи инсон, иқтидори маънавии ӯ, дар маҷмӯъ 
баланд бардоштани масъулият бобати фаъолияти шахсӣ, ба суханони инсонгароии ҳамаи соҳаи 
ҳаёти ҷомеа, аз он ҷумла таълим низ равона гардидааст. 

Вақтҳои охир кӯшиши аз мавқеи инсонгароӣ ислоҳ намудани системаи маориф, ки 
инъикоси худро дар асарҳои педагогон: Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, 
Н.Д. Никандрова, С.Л. Соловейчик, В.А. Сластёнин, В.Ф. Шаталов ва дигарон.; равоншиносон 
ва файласуфон: А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, С.Л. Братченко, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, А.В. 
Петровский ва дигарон ёфтаанд сурат гирифта истодааст. 

Таҳлили таҳқиқоти муосири фалсафӣ, фарҳангшиносӣ ва психологию пеадгогӣ нишон 
медиҳанд, ки як модели универсалии (ҳамабоби) инсонгароии таълим дар ҳоли ҳозир таҳия карда 
нашудааст. Дар айни замон метавон дар бораи мавҷуд будани гуногуннавъии муносибатҳои 
таҳқиқотӣ ва равияҳое, ки ба ҷудо намудани асоси моҳияти консептулаӣ ва мурофиавию 
технологии падидаи омӯхташаванда мусоидат мекунанд, натиҷагирӣ намуд. 

Ба андешаи аксари муҳаққиқон мақсади асосии таълим зимни парадигмаи (нусхаи 
намунавӣ)- и инсонгароёнаи таълим «Инкишофи ҷавҳари арзишию маъноии шахсият» [1, с. 118]; 
«Худинкишофдиҳии шахсият» [2, с. 125]; «инкишофи шахсият ҳамчун субъекти фаъолитяи 
эҷодӣ» [3, с. 43] мебошад. 

Ҳамзамон дар консепсияи антропологии (чеҳрашиносӣ) Э.Д. Владимирова (ки бисере аз 
муҳаққиқон аз он пайравӣ мекунанд) инсонгароии таълим ҳамчун «салоҳияти маъниофаринии 
ҳамаи системаи таълими умумӣ, ки дар худ мақсад, мазмун ва шаклҳои таълимро ҳамчун 
парадигмаи инсонгароёна инъикос кардааст» [4, с. 6-7] мавриди баррасӣ қарор мегирад. Бахусус, 
аз ин рӯ метавон гуфт, ки инсонгароии соҳаи таҳсилот шаклбандии умумӣ барои ҳамаи фазои 
педагогӣ, ки мақсади таълимро дар бастари инсонгароӣ масир дода, мазмуни таълимро ба самти 
гароиши инсонӣ тағйир медиҳад, инчунин «муносибати умумӣ ба таълим ҳамчун фаъолияти 
шахсии шакли таълим ва ҳамчун фаъолияти вазифавӣ шакл гирифтааст» дар назар дорад [5, с. 
35].  

Омӯзиши муфассали таҳқиқотҳои муосири психологию педагогии инсонгароӣ, ҳамчун 
парадигмаи педагогии муосир шомили маҷмӯи самтҳо доир ба тағйир додани системаи таълим 
мебошад, ки дар навбати худ ба унвони хислатҳои асосии моҳият ва ташаккулёбии он баромад 
мекунанд. Дар соҳаи маориф тайёр кардани инсон барои иҷрои вазифаҳои иҷтимоиаш 
афзалиятнок набуда, балки худи инсон ҳамчун арзиш барои дар ҳаёт амалӣ кардани худ ва 
инкишофи шахсиаш афзалиятнок мебошад. 

Дар ин робита дар зери мафҳуми инсонгароӣ ғояи «тарбияи инсони комил, озод ва масъул 
бо ҳамаи бойгарии инфиродию вижагиаш, ки қодир ба дарки мутақобил, эҳтироми тарафайн ва 
ҳамкорӣ мебошад» (И. Ю. Алексашина); сохтани «самтҳои шартӣ ҷиҳати кушодани қобилияти 
инсон, худтатбиқкунии мусбати ӯ, ки асоси онро эҳтироми шахсият ва итминон ба ӯ, муайян 
кардани мақсадҳо, мазмун, ташкил ва воситаҳои ҳаёту фаъолияти ӯ, инчунин хислати ҳамкорӣ 
бо одамони муҳити атроф» ташкил медиҳад фаҳмида мешавад [6]. Чунин фаҳмиш имкон 
медиҳад, ки худвежагии инкишофи шахсияти ҳар субъекти раванди таълиму тарбия мавриди 
баррасӣ қарор гирифта, барои ба таври мвофиқ амалӣ намудани маданияти дониш ва тафаккур, 
маданияти эҳсос, муошират ва рафтор, фаъолияти эҷодӣ замина эҷод кунад.  

Таҳқиқоти фундаменталӣ (бунёдӣ) дар соҳаи инсонгароии таълим ба таҳқиқотҳои хусусӣ 
роҳ мекушоянд, самтҳои мушаххасро муайян мекунад ва мавриди омӯзишу амалӣ қарор додани 
он ғояҳоро дар таҷрибаи таълимӣ мусоидат мекунад. Масалан, Н.А. Гусева дар таҳқиқоти худ 
дар бораи мактаби муосир самтҳои зеринро зимни ҳаллу фасли масъалаи инсонгароӣ дар 
педагогика ҷудо мекунад: 

- системаи тарбиявии инсонгароёнаи мактаб (В.А. Караковский, Н.А. Селиванова, Л.И. 
Новикова ва дигарон); 

- нақши маданият дар инсонгароии тарбия (Б.С. Гершунский, Т.Н. Мальковская, В.Д. 
Семенов ва дигарон.); 

- инсонгаро сохтани муносибатҳо дар раванди тарбия (А.А. Бодалев, Л.Я. Зорина, И.Я. 
Лернер, ва дигарон.); 

- инкишофи озоди эҷодии кӯдак (О.С. Газман, Б. Корнетов ва дигарон). 
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Сипас ӯ принсипҳои асосии педагогикаи инсонгароиро мавриди таҳқиқ қарор додааст, ки 
аз инҳо иборатанд: 

- боварӣ ба имконоти беҳудуди ҳар як кӯдак ва қобилияти худтакмилдиҳии ӯ;  
- ғояи озодӣ ва эҳтироми шаъну шараф ва шахсияти кӯдак; 
- андеша дар бораи унверсалӣ будани принсипҳо ва арзишҳои исонгароӣ (яъне қобили 

истифода будан нисбат ба ҳамаи кӯдакон бидуни истисно); 
- ягонагии мақсадҳо ва воситаҳои таълим ва тарбия, яъне номумкин будан ҷиҳати тағйири 

принсипҳои ахлоқӣ вобаста ба зарурати педагогӣ; 
- усули инсонгароёнаи омӯзгор дар таълими тарбиятгирандагон ҳамчун шароит ва асоси 

тарбияи кӯдак дар низоми муносибатҳои воқеии инсонӣ; 
- омӯзиш ва баҳисоб гирифтани хислатҳои кӯдакон, ҳамчун шарти ҳатмии муносибати 

инсонгароёна; [7, с. 52] 
Дар қолаби фаҳмишҳои мо шарҳи педагогикаи инсонгароёнаи Г. Б. Корнетов ҷолиби 

диққат аст, ки инсонро дар қатори аввал ҳамчун офаридгори воқеӣ ва тағйирдиҳандаи маданият 
на тафсиркунандаи педагогии маданият, ки барои аз худ кардани кӯдакон «барои хушбахтӣ ва 
иникшофи онҳо» лозим аст, ироа мекунад [8, с. 101]. 

Самти дигари бунёдие, ки хусусиятҳои инсонгароёнаи таълими муосирро тавсиф мекунад, 
тағйирёбии раванди ҳамкории омӯзгор ва хонанда мебошад, ки он ҷо таваҷҷӯҳ ба кӯдак ҳамчун 
субъекти раванди педагогӣ зоҳир карда мешавад. Омӯзгор бояд дар ҳар як тарбиятгиранда 
шахсияти нодиреро бубинад, кӯдак низ худро чунин эҳсос кунад ва атрофиёнро низ дар ҳамон 
қолаб бипазирад. 

Арзишмандии идеалҳои инсонгароёнаро дар педагогика эътироф карда, намояндагони 
ҷараёнҳои алтернативӣ аз тариқи эҳтиром ба манофеъ ва андешаи кӯдак, тавассути қонеъ 
гардонидани талаботҳои табиии ӯ дар кори мустақилона, бо роҳи бунёд кардани шароитҳо барои 
эҷодкории озод онҳоро дар амал татбиқ менамоянд. Чунки фақат модели ба шахс 
нигаронидашудаи ҳамкории омӯзгор бо кӯдакон барои инкишофи шахсияти инфиродии қодир 
ба худтатбиқкунӣ ба ин кор имкон медиҳад. 

Омӯзгор вазифадор аст ҳар як тарбиягирандаи худро ҳамчун шасияти нодир арзёбӣ намуда, 
ба он муваффақ шавад, ки худи тарбиягиранда низ худро шахсияти нотакрор пиндорад ва дар 
симои ҳар яке аз одамони ӯро иҳотакунанда шахсиятро бубинад. Вақте ки масири арзишманду 
маънодор зоҳир мегардад, аммо пазириш ва амалӣ намудани принсипи дудоминантии 
(афзалиятноки) раванди педагогӣ ҳангоми баҳисобгирии онҳо зимни бунёд кардани маъноҳои 
ҳаётӣ, талаботҳо, манфиатҳои кӯдакон ва ҳам омӯзгорон, ба мафҳуми ҳақиқат; навъи таҳиқотӣ 
иҷтимоӣ-фарҳангӣ тағйир мекунад, ки дар он ҷо мақсади таълим аз худ кардни донишҳои 
андӯхта шуда ва аз худ кардани методҳои ба даст овардан ва амалӣ намдуни он донишҳо  
мебошад; бархӯрди фаъолиятнок, яъне амиқтар фурӯ рафтан ба қонуниятҳое, ки мутобиқ ба онҳо 
инкишофи фардияти кӯдак сурат мегирад, дар ин ҷо такомули шахсият афзалиятнок дониста 
мешавад, чунки як нафар инсон барои нафари дигар метавонад фақат мақсад бошад ва ба ҳеҷ 
унвон – на восита [9]. 

Ба таври системавӣ омӯхтани маҷмӯи васеи масъалаҳои муосири самти инсонгароӣ дошта, 
ба зарурати қабули амалии дастур ҷиҳати такомули мутақобилаи ҳамаи иштироккунандагони 
раванди педагогӣ боботи инкишофи субъект ва равобити субъектӣ ва тағйироти куллии системаи 
ҳамкории мутақобилаи иштироккунандагони раванди педагогӣ ҳидоят мекунад, ки хударзишии 
хонанда таъкид мешавад, пас принсипҳои пешбаранда  индивидуализатсия, демократизатсия, 
табиӣ ва фарҳангароӣ; аз худ кардани асосҳои ахлоқии арзишҳои умумибашарӣ ва фарҳанги 
миллӣ, такя ба арзишҳои универсалӣ ва меъёрҳо ироа карда шуда ва ба ҳамин тариқ дар сафи 
пеши таълим худи инсон ҳамчун арзиш пешниҳод мегардад. 

Ҳамин тариқ, раванди педагогӣ системаи таълимро ҳамчун системаи кушода, ки ба 
маводҳо дар чаҳорчӯби матни васеи таърихӣ (замонӣ) фарҳангшиносӣ такя мекунад, метавон 
мавриди баррасӣ қарор дод, ки имкон медиҳад масъалаи баланд бардоштани самаранокии 
раванди таълиму тарбия ҳаллу фасл карда шавад. Дар маҷмӯъ асос барои ин кор метавонад 
равияҳои зерини инкишофи соҳаи маориф мавҷуд бошанд: бунёдгароӣ, фардгароӣ, назариясозӣ, 
гуногунандешӣ, короӣ, тадбирандешӣ. Мавҷуд будани ин равияҳо имкон медиҳанд, ба 
категорияҳои зерин аз қабили салоҳиятнокӣ, донишмандӣ, эҷодкорӣ ва маданияти шахсият 
истинод карда, шароитҳои воқеӣ барои ташаккул ва инкишофи онҳо дар чаҳорчӯби мутобиқ 
гардонии иҷтимоии ҷавонон ба ҳаёт бунёд намоем. 
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Дар робита ба ин, таълимро дар муассисаҳои таълимӣ ҳамчун зарурати раванди 
идорашавандаи педагогии шиносоии фарҳангӣ, мутобиқшавии иҷтимоӣ ва худтатбиқкунии 
эҷодии шахсият мавриди баррасӣ қарор дод, механизми асосии ин равандро метавон фаъолнокии 
шахсӣ ва маърифатии хонанда ҳисоб кард. Раванди воқеии таълим бояд ба инкишофи маънавии 
шахсияти субъективӣ дар контексти фарҳанг ба воситаи бозтавлиди он тавассути инсон равона 
карда шуда бошад. 

Таҳияи назарияи инсонгароии таълим ба таври воқеӣ дар амалияи самти 
инсонгароидоштаи ҳамаи раванди таълиму тарбияи муассисаи таълимӣ, ки асоси аслии онро 
иршоди инфиродӣ-шахсӣ, арзишӣ-маъноӣ, фаъолиятнокӣ ва фарҳангшиносии ҷавонон ва дигар 
субъектҳои раванди таълим ташкил медиҳанд, дар амал татбиқ карда мешавад. 

Дар чаҳорчӯби ҳамин мақола чунин хулоса ба ошкор намудани асосҳои аҳамиятноки 
методологии иршоди арзишноки ҷавонон ҳидоят мекунад, ки ба андешаи В.А. Сластенин барои 
омӯзгор нишонаи «абадӣ» буда, сатҳи дарк ва пайдоишро дар байни моҳият ва он чизе ки бояд 
бошад, ҳақиқат ва идеал қайд намуда, омодагии ӯро ба паси сар кардани ин парокандагиҳо, 
мавқеи шаҳрвандӣ, шарти ҳаётмаъноӣ худмуайянкунии омӯзгор тавсиф мекунад [10, с. 23] 

Ҳамин тариқ, таҳлили муносибатҳои муосири назариявӣ-методологии масъалаи 
инсонгароии системаи омода намудани ҷавонон, инсонгароӣ, ҳамчун парадигмаи муосири 
таълимӣ шомили маҷмӯи мукаммали самтҳо доир ба тағйир додани низоми таҳсилот дар 
ҷумҳурӣ, ки дар навбати худ ба унвони тавсифҳои моҳияти ислоҳотии он баромад мекунад, 
мебошад. 
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МАСЪАЛАҲОИ ИНСОНГАРОӢ ДАР НИЗОМИ МУОСИРИ ТАҲСИЛОТИ КАСБӢ 
 

Муаллифон дар мақолаи худ дар бораи яке аз масъалаҳои муҳим ва рӯзмараи педагогӣ- масъалаи 
инсонгароӣ диқат додаанд. Онҳо ба сарчашмаҳои назариявӣ такя намуда, хусусиятҳои махсуси раванди 
мазкур, тарбия дар раванди таълим, шиносонидан ба арзишҳои фарҳангӣ ва маънавӣ, ташаккули 

эҳтиромона муносибат кардан ба худ, табиат ва ҷамъият дар шароити муосири иҷтимоию фарҳангии 
ҷумҳурӣ мавриди таҳқиқ карор додаанд. Инчунин бартарии кор аз он иборат аст, ки дар мақола бештар ба 
масъалаи тайёр намудани инсон дар соҳаи маориф на барои иҷрои вазифаҳои иҷтимоиаш афзалиятнок, 

балки худи инсон ҳамчун арзиши афзалиятнок барои дар ҳаёт амалӣ кардани худ ва инкишофи шахсиаш 
диқати ҳаматарафа дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: Инсонгароӣ, ғояи инсонгароӣ, худшиносӣ, раванди таълим, ташаккули шахсӣ, 
арзишҳои фарҳангӣ, ҷавонон, таълимгирандагон.  
 

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Авторы сосредоточили свое внимание на одной из самых важных педагогических проблем – 

проблемы гуманизации. Они опираются на теоретические источники для изучения особенностей этого 
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процесса, воспитания в процессе обучения, ознакомления с культурными и духовными ценностями, 

развития уважения к себе, природе и обществу в современных социокультурных условиях страны. Кроме 

того, преимущество работы заключается в том, что статья более сфокусирована на проблеме обучения 

человека в области образования, а не для достижения его социальных целей, а также для человека, как 

ценностно эффективного образа жизни и развития личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманизм, гуманистический разум, самоосознание, учебный процесс, 

личное развитие, культурные ценности, молодежь, обучающиеся. 
 

 

THE PROBLEMS OF THE HUMANIZATION OF THE MODERN PROFESSIONAL 

EDUCATION SYSTEM 
 

 

The authors focused on this article, one of the most important and pedagogical problems, the problems of 

humanization. They rely on theoretical sources to study the peculiarities of this process, to educate them in the 

process of learning, to familiarize themselves with cultural and spiritual values, to develop self-respect, nature and 

society in the modern socio-cultural conditions of the country. In addition, the advantage of the work lies in the 

fact that the article is more focused on the problem of human learning in the field of education, rather than to 

achieve its social goals, as well as for the individual, as a valuable effective lifestyle and personal development. 

KEY WORDS: humanism, humanistic mind, self-awareness, educational process, personal development, 

cultural values, youth, students. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТАДЖИКСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 

Исломов О.А. 

Худжандский государственный университет имени ак. Б. Гафурова 

 Алимухамедов М.Р. 

Таджикский государственный университет право,бизнеса и политики  
 

Педагогическая культура народа - эта та сфера его материальной и духовной культуры, 

которая непосредственно связана с воспитанием детей. Она проявляется в колыбельных и 

игровых песнях, игрушках и детской одежде, в подвижных играх, в детском питании и правилах 

кормления детей, в детском фольклоре и во многих других элементах народного творчества. 

Исторический путь педагогической мысли таджикского народа как в зеркале отразил в 

себе надежды и чаяния, победы и свершения, трагедии и драмы, падения и взлеты народов и 

государств, но главное - извечное и ничем не истребимое стремление людей жить и оставаться 

свободными и счастливыми. Можно по-разному называть языки, на которых в течении всей 

своей истории говорили и писали таджики (авестийский, пехлевийский, согдийский, 

бактрийский, хорезмийский, фарси, дари, таджикский и другие), но можно быть уверенным, что 

во все времена таджики говорили и говорят на языке гуманизма, любви и братства к другим 

народам. И не только говорили и писали, но и воспитывали молодое поколение. История 

свидетельствует, что с древней земли таджикского народа никогда не начиналась агрессия, не 

велись захватнические войны. И этим таджикский народ может сегодня по праву гордиться. 

Сегодня возникает мощное движение прогрессивных сил общества за возрождение 

всеобщей духовности, нравственности, культурных национальных ценностей и, в частности, 

традиционной культуры воспитания. 

Традиция (от латинского слова - передача) обозначает элементы социального и 

культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

определенных обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени. В 

качестве традиции выступают определенные общественные установки, неписанные законы, 

нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, порядки и т.д. [6, с. 140]. 

Традиция - понятие весьма объемное, охватывает самые разнообразные явления жизни, 

обычаи, обряды народов. Частным ее проявлением в широком смысле можно считать обычай [5]. 

Обычай — это стереотипный способ поведения человека, который в определенном 

обществе или социальной группе является привычным для их членов. Обычаи по своей сути 
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больше относятся к определенному этносу, потому и имеют национальную специфику, которая 

характеризует этнос с разных аспектов - с точки зрения миропонимания, мировосприятия, 

оценки вещей и явлений, взаимопонимания людей, психологии и морали. Поскольку оценки и 

миропонимания могут меняться с течением времени под влиянием различных обстоятельств и 

условий, закономерным оказывается возможность изменения обычаев народа [6, с. 102]. 

Народная педагогика — это совокупность педагогических идей и воспитательного опыта, 

выработанных народными массами на протяжении всей своей истории и отложившихся в устном 

народном творчестве, традициях, обычаях, обрядах, играх, этнографических и исторических 

материалах. Идеи и опыт народной педагогики и сегодня бытуют в семьях, в аулах и сёлах, 

используются в практике учебно-воспитательной работы школ, в педагогической пропаганде 

среди населения. Однако в целом, учителя слабо подготовлены теоретически и методически по 

данному вопросу и процесс использования ими народных идей и опыта воспитания идёт 

стихийно, бессистемно. Определенная часть неправильно считает, что в современных условиях, 

в период бурной интернационализации, национальные традиции отмирают и не играют большой 

роли, воспитательное значение их невелико. Основная причина такого отношения к проблеме 

заключается в том, что эти педагоги сами слабо разбираются в народной педагогике, в ее 

положительных и отрицательных проявлениях [4, с. 8]. 

Огромна роль народа в формировании познавательной самостоятельности личности. 

Особенно велика роль народных масс в формировании и развитии познавательной 

самостоятельности человека. 

Элементы формирования развития познавательной самостоятельности народной 

педагогики, составляющие важную часть книги далеких предков - «Авесты», можно найти в 

священной книге мусульман - Коране. Из этого вытекает другой вывод: существуют три 

источника нашей национальной педагогики - тексты «Авесты», нравственные нормы Корана и в 

целом исламская религия, которые несут в себе глубинную основу национальной таджикской 

культуры, 

Лейтмотив «Авесты» - добрые мысли, добрые речи, добрые поступки воплотился в 

героических сказаниях - «Пирузнаме» («Книга побед»), «Панднаме» («Книга наставлений»), и 

особенно в классической литературе, от начала и до конца насыщенной идеями гуманизма и 

высокой нравственности. Ещё устод Рудаки говорил: «Смотри на свет очами мудросты». 

Принципы педагогики особенно явно прослеживаются в творчестве Саади, который видит 

человека, его достоинства, исходя из его привычек, характера, подчеркивая при этом: «Каким бы 

ты богатством ни обладал, влияй на детей разумом, приучай их к работе» [?]. 

Священные гимны зороастрийской религии, собранные под названием «Авеста», донесли 

до нашего современника сложный мир мыслей и чувств человека тех времен, его нравственные 

и этико-педагогические каноны. Небесный Создатель - Вселенная - Земля и Человек — вот 

вечная гармония духовного и материального, известная людям тысячи лет, на любви и уважении 

к которой воспитывались бесчисленные поколения на древней земле таджиков. Четыре главных 

элемента природной стихии (огонь, вода, земля и воздух) окружали людей священной аурой и 

заставляли их относиться друг к другу с взаимным уважением. Люди прекрасно понимали и 

чувствовали это любовное, а не враждебное (как пытались нам внушить), отношение Матери-

природы к себе и отвечали ей такой же любовью и привязанностью [2, с. 24]. 

Развитие познавательной самостоятельности молодого поколения происходило не без 

влияния школ и медресе. Почти в каждом благоустроенном селении и городе (в Балхе, Бухаре, 

Самарканде, Гиссаре, Худжанде, Кулябе) действовали школы или духовные заведения - медресе, 

в которых вели занятия опытные наставники - муаллимы и мударрисы. Применялась не 

стихийная система преподавания, а в соответствии с традицией религиозные книги, которые 

составлялись на основе «Хафтяка» («Седьмицы»), «Коидаи Багдод!» («Багдадские правила»), 

«Пораи Багдод!» («Багдадские части»), «Чоркитоб» («Четыре книги»). Процесс обучения в 

медресе был довольно свободным. Преподаватели в меру своей подготовленности читали лекции 

по своему усмотрению. 

Кроме начальных школ и медресе, имелись специальные школы рисования, каллиграфии, 

гончарного и резного искусства, в которых получали путевку в жизнь начинающие мастера. Это 

дает возможность заключить, что пятым источником и основой национальной педагогики 

является традиционная практика преподавания, которая существовала в школах и медресе. 

В решении проблем формирования и развития познавательной способности важное место 
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отводится творческому применению классического педагогического наследия Востока, 

воплощенного в произведениях выдающихся мыслителей: Балъами, Ар Рази, Рудаки, Фирдоуси, 

Абу Али Ибн Сина, Носира Хусрава, Хафиза и Саади, Камоли Худжанди и Абдурахмана Джами, 

Ахмада Дониша и Садриддина Айни и другие, которые дали достаточно сильный импульс 

обогащению и углублению новых аспектов педагогической науки. 

По мнению древнейшего таджикского педагога Унсурулмаоли Кайковуса (изложенного в 

книге «Кабуснамэ»), люди по своим познавательным способностям различны: природно-

одарённые люди, обладающие природным разумом, по своим способностям и разумности 

отличаются от других, обычных людей. Хотя каждый не может обладать природным разумом, 

но каждый, по утверждению автора, может приобретать разум (познание) при помощи обучения. 

«И знай, что разум бывает двух видов: один - разум природный, а другой-благоприобретённый» 

[3, с. 241]. 

Авиценна, собственно Абу-Али ал-Гусейн Ибн-Абдуллах Ибн-Сина, - знаменитый 

таджикско-персидский философ и врач, родился в 980 г. в Афшане, изучал в Бухаре математику, 

астрономию, философию и медицину, был придворным врачом саманидских и даилемитских 

султанов, некоторое время был визирем в Хамадане, поселился затем в Исфагане и умер во время 

похода эмира Алаед-Дауда в Хамадане в 1037 году. 

Авиценна оставил множество сочинений, из которых особенной известностью пользовался 

«Канон», где изложена его система медицины, в главных чертах имеющая много общего с 

системою Галена. 

Арабский текст «Канона» был издан полностью только однажды (Рим, 1593), но 

существует множество переводов его на латинский язык. Самый тщательный из них 

принадлежит Племию (Львов, 1658). Кроме того, в латинском переводе изданы многие другие 

медицинские и философские сочинения Авиценны. Особенное внимание схоластов обратило на 

себя сочинение Авиценны о метафизике (служащее собственно комментарием к метафизике 

Аристотеля), в котором Авиценна высказал себя вполне самостоятельным мыслителем [1, с. 45]. 

Абу-Али ал-Гусейн Ибн-Абдуллах Ибн-Сина под самостоятельной работой понимает 

«выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под наблюдением учителя» [3, с. 28]. В 

случае затруднений такая самостоятельная работа может переходить в коллективное задание. 

К видам самостоятельной работы относят домашние задания, однако при этом нет 

указаний на необходимость осуществления подготовительных действий к самостоятельной 

работе (пояснение задания, планирование работы и т.д.) и систематического самоконтроля за 

ходом и результатами выполнения задания. 

В ряде публикаций предусматривается необходимость выделения определенного времени 

на выполнение задания, самостоятельное планирование работы, составной частью которой 

является видение системы, обязательность проявления обучающимися самостоятельности и 

умственного напряжения, уяснения поставленных перед ними учебных задач. 

Следует заметить, что в определении сущности самостоятельной работы недостаточно 

внимания уделяется внутренним ее признакам, зависящим от структуры познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. Другим недостатком определения сущности 

самостоятельной деятельности является исключение из ее структуры ряда важных звеньев 

деятельности учащихся, в том числе систематического внутреннего контроля за ходом 

выполнения работы. А без этого нельзя добиться эффективного самостоятельного выполнения 

обучающимися задания и формирования у них самостоятельности. 

Давая родителям наставления относительно их детей и побуждая их следить за их 

воспитанием, ислам вовсе не стремится к подавлению воли ребёнка и к тому, чтобы за него 

думали его родители, которые стали бы регулировать его жизнь, следить за его делами и работать 

ради него и его будущего, тогда как ребёнок только находился бы у них на иждивении. Цель 

ислама состоит лишь в осуществлении родителями контроля за поведением ребёнка, чтобы он 

не впадал в различные отклонения и сомнения, а его личность не испытывала никаких 

потрясений в этом большом мире. Что касается опеки, которую велит осуществлять ислам, то 

она сводится к заботе о ребёнке, что следует осуществлять незаметно для него. 

Возможность ребёнка высказывать своё мнение независимо от того, каким бы глупым, 

наивным или далёким от истины оно ни было, или учёт его мнения при рассмотрении различных 

вопросов, разъяснение ошибочности его мнения, высказывание правильного мнения отцом или 

матерью - всё это заслуживает внимания, так как способствует дальнейшему формированию 
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ребёнка и указывает ему правильное направление. С учётом этого мы можем достичь в 

воспитании ребенка нескольких целей: 

а) приучить его высказывать своё мнение по различным вопросам и научить его замечать 

трудности и заниматься ими; 

б) с помощью разъяснения ошибочности его мнения заставить его думать над формой 

выражения его взглядов и принимать решения; 

в) выражение своего мнения взрослыми и разъяснение его правильности также заставляет 

его думать над тем, как следует принимать решения; 

г) ребёнок привыкает к свободному и спокойному обсуждению различных трудных 

вопросов, в результате чего он не опускает рук, когда приходит время их решать, и ему следует 

разъяснять, что является правильным, а что - ошибочным; 

д) благодаря этому мы готовим его к будущему и борьбе с теми трудностями, которые его 

ждут; 

е) с помощью этого мы не даём ему превратиться в бесполезное существо, у которого нет 

собственного мнения, и приучаем его к тому, чтобы трудности не становились для него 

неожиданными и ужасными настолько, чтобы он сбился с пути, потерялся и был погублен чем-

нибудь страшным. 

Примером независимого воспитания, к которому стремился посланник Аллаха (с) и 

основам которого он обучил молодое поколение своих сподвижников, приучая их высказывать 

своё мнение, является то, что случилось с Абдуллахом бин Аббасом, да будет доволен Аллах 

ими обоими. Сообщается, что однажды посланник Аллаха спросил: «Аллах уподобил верующего 

дереву, листья которого не опадают. Знаете ли вы, что (это за дерево)?». Все (присутствовавшие) 

промолчали, и тогда посланник Аллаха сказал: «Поистине, это - пальма». Абдуллах бин Аббас, 

да будет доволен им Аллах, находился там вместе со своим отцом, а когда они отправились 

домой, Абдуллах сказал своему отцу: «Я знал ответ на то, о чём спрашивал посланник Аллаха,  

но побоялся говорить в присутствии его сподвижников», и тогда его отец сказал: «Поистине, 

если бы ты ответил, это было бы для меня дороже красных верблюдов!» [3, с. 124]. 

Содержание самостоятельного действия в народной педагогике таджикского народа 

основывалось на положениях горской этики. Оно отражало требования и специфику 

формирования нравственно-целостной личности, которая строит свою деятельность в 

соответствии с нормами общечеловеческих ценностей. Наиболее полно содержание такого 

воспитания нашло отражение в народном идеале таджиков. 

Народ эмпирическим способом, путем проб и ошибок создал и непрерывно 

совершенствовал свою систему трудового воспитания, не последнюю роль в которой играла 

самостоятельность. 

Ведущим элементом развития самостоятельности выступала цель труда. Она могла быть 

представлена в нескольких видах: как личная или коллективная установка, как конкретное 

трудовое задание; как стремление личности к приобретению знаний, навыков, способов 

деятельности; как нравственно-эстетическое развитие детей, т.е. формирование моральных 

качеств, умения видеть красоту окружающего мира и создавать ее в труде, проявлять творчество 

в труде. Все эти элементы как цели воспитания в труде решались в единстве и взаимосвязи.  

Фольклор всегда чутко отзывается на запросы людей, будучи отражением коллективного 

разума, накопленного жизненным опытом. И в нем задолго до возникновения педагогики, как 

академической науки была уже выработана народная педагогика – система воспитания человека 

от его рождения до перехода в иной мир. 

В фольклоре каждому возрасту соответствуют свои жанры, свой репертуар. Как только 

ребенок научиться говорить, начинает активно двигаться, он включается в процесс собственно-

детского творчества. Этому периоду детства свойственны считалки, дразнилки, скороговорки и 

т.д. 

В любой пословице всегда присутствует «педагогический момент» - назидательность: под 

пословицей понимают меткое образное изречение назидательного характера, типизирующее 

самые различные явления жизни и имеющее форму законченного предложения. 

Удачный афоризм, созданный индивидуальным умом, не становится народной 

пословицей, если он не выражает мнение большинства. Во всяком случае, возможно 

параллельное одновременное существование общенародного варианта и индивидуально-

авторского. 
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Народные пословицы имеют форму, благоприятную для запоминания, что усиливает их 

значение как этнопедагогического средства. 

Пословицы прочно ложатся в память. Их запоминание облегчается игрой слов, разными 

звучаниями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. В данном случае поэзия выступает как 

форма сохранения и распространения мудрости, опыта познавательной деятельности, 

моделирующей воспитание и его результат – поведение. 

Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали 

как педагогическое средство. С одной стороны, они содержат педагогическую идею, с другой – 

оказывают воспитательное влияние, несут образовательные функции: повествуют о средствах, 

методах воспитательного влияния, соответствующих представлениям народа, дают 

характерологические оценки личности – положительные и отрицательные, которые, определяя 

так или иначе цели формирования личности, содержат призыв к воспитанию, самовоспитанию и 

перевоспитанию, осуждают взрослых, пренебрегающих своими священными обязанностями. 

Пословицы удовлетворяли многие духовные потребности трудящихся: познавательно-

интеллектуальные (образовательные), производственные, эстетические, нравственные и др. 

Пословица создается всем народом, поэтому выражает коллективное мнение народа. В ней 

заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. 

Пословица обладает рядом преимуществ при вовлечении ее в круг источников для 

исследования – экономической (поскольку затрагивается вопрос распределения ограниченных 

ресурсов между людьми) и социальной истории: 

1. Она представляет собой репрезентативную модель поведения субъекта в обществе, 

выражает сложившееся мнение народа об определенной сфере жизни, например о расходах на 

детей; 

2. Модели и способы решения проблем, представленные в пословице, отражают 

обобщенный опыт предыдущих поколений, как правило, эти решения одинаковы для людей, 

живущих в разных странах; 

3. Бытование пословицы показывает, насколько часто встречается то или иное 

представленное в пословицах явление общественной жизни, т.е. насколько данное явление 

характерно для общества; 

4. Ее краткость и смысловая наполненность позволяют исследователю охватить большое 

количество материала по интересующей проблеме; 

5. К приведенным выше преимуществам, непосредственно вытекающим из определения 

«Пословица — это обобщенная мысль народа, выраженная в краткой поэтической форме и 

обладающая самостоятельностью полного и законченного суждения»; 

6. В ней отражены все основные аспекты экономической жизни людей (например, 

пословицы о работе, торговле, ведении хозяйства, рождении, смерти и т.п.). 

Пословица может служить ценным источником при изучении экономической истории 

бесписьменных народов, а также народов с обширной и развитой историографией, но с 

отсутствием сведений по интересующим исследователя экономическим вопросам. 

Многие стихи персидско-таджикского мыслителя Низами Ганджави посвящены 

самостоятельности. Они содержат ценные мысли: 
 

Наставление своему сыну 

Сын мой! Мудрым наставленьям знающих внемли! 

В твой мактаб они скрижали знаний принесли. 

Только знание - друг надежный, хранитель наш, 

Разрушитель всех сплетений, неусыпный страж. 
 

Песни – более сложная форма народного поэтического творчества, чем загадки и 

пословицы. Главное назначение песен – привить любовь к прекрасному, выработать 

эстетические взгляды и вкусы. Песенное творчество молодежи всемерно стимулировалось и 

поощрялось пожилыми. «Она не стала еще девушкой, у ней нет своей песни», - говорили старые 

чуваши. Понимание прекрасного в слове и мелодии, по народному представлению, предполагает 

творческое отношение к нему: в процессе исполнения песни допускалось улучшение текста и 

мелодии. 

Песне присуща высокая поэтизация всех сторон народной жизни, включая и воспитание 

подрастающего поколения. Педагогическая ценность песни в том, что красивому пению учили, 
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а оно, в свою очередь, учило прекрасному и доброте. Песней сопровождались все события 

народной жизни – труд, праздники, игры, похороны и т.п. Вся жизнь людей проходила в песне, 

которая наилучшим образом выражала этическую и эстетическую сущность личности. 

Сказки, являясь художественно-литературными произведениями, одновременно были для 

трудящихся и областью теоретических обобщений по многим отраслям знаний. Они – 

сокровищница народной педагогики, более того, многие сказки суть педагогических сочинений, 

т.е. в них содержатся педагогические идеи. 

Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий выработанным и 

проверенным народом. Жизнь и народная практика воспитания убедительно доказали 

педагогическую ценность сказок. Дети и сказки неразделимы, они созданы друг для друга, и 

поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования 

и воспитания каждого ребенка. 

Таким образом, таджикский народ имел свое представление о роли среды в воспитании, не 

верил в фатальную наследственность. Люди логически рассуждали: «И от плохого рождается 

хорошее, и от хорошего рождается плохой человек». 

Народ пристально наблюдал и знал психологические особенности детей: «Привычка 

трехлетнего сохраняется и до восьмидесяти лет», «Ребенка надо воспитывать, пока он в 

колыбели». 

Таджикская народная педагогика, как и все другие проявления духовной культуры, 

подвержена взаимовлиянию и взаимообогащению. Одинаковые условия жизни, сходные обычаи 

и традиции оказывают взаимное влияние, порождают близкие по форме и содержанию сказки, 

афоризмы. 
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ МУСТАҚИЛОНА ДАР 

ПЕДАГОГИКАИ ХАЛҚИИ ТОҶИК 
 

Дар мақолаи мазкур шарҳи рохҳои муҳимми халли масъалаҳои ташаккули фаъолияти маърифатии 

мустақилонаи муҳассилин дар ҷараёни ҳалли супоришҳо шарҳ дода шудааст. Ба раванди таълим дар 

муассисаҳои олӣ ҷорӣ намудани масъалаи мазкур ҳамчун масъалаи асосӣ ва зарурӣ ба шумор рафта, роҳи 

ҳалли масъалаи мазкурро муаллифон дар ташкил намудани курс ва ҷорӣ намудани он ба раванди таълими 

фанҳои тахассусӣ мебинанд. Рушди фаъолияти маърифатии мустақилонаи хонандагон дар ҷараёни ҳалли 

вазифаҳо бештар назаррас мегардад, агар он ҳамчун қисми таркибии раванди таълим, ки ба тарбияи 

фарҳанги мехнатпазирӣ, ташаккулёбии шаклҳои гуногуни фаъолияти мустақилияти хонандагон 

нигаронида шуда бошад. 

Барои муваффақ шудан ба ташаккули фаъолияти маърифатии мустақилонаи хонандагон дар 

ҷараёни ҳалли вазифаҳо зарур аст, ки омилҳои иҷтимоӣ, таълимӣ, равонӣ ва амсоли инҳо ҳамчун 

воситаҳои таъсиррасонӣ ба сифати ташаккулёбии ин масъалаҳо ба ҳисоб гирифта шаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: педагогика, таърихи инкишоф, фаъолияти маърифатии мустақилона, анъана, 

тафаккури педагогӣ, тамаддун, урфу одат, кори мустақилона. 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТАДЖИКСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКЕ 
 

В данной статье предоставляется обзор принципиальных подходов к решению проблемы развития 

познавательной самостоятельности учащихся в процессе решения задач. Включение этой задачи в 

учебный процесс вуза как объективно-необходимого, самостоятельного, структурного компонента и 

превращение его из стихийного процесса в целенаправленный. Развитие познавательной 

самостоятельности учащихся в процессе решения задач осуществляется более эффективно, если оно 

рассматривается как часть целостного педагогического процесса, направленного на воспитание культуры 
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умственного труда, развитие различных форм познавательной деятельности. 

Для успешного развития познавательной самостоятельности в процессе решения задач необходимо 

учитывать социальные, образовательные, психологические и процессуальные факторы, под воздействием 

которых осуществляется развитие рассматриваемого качества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, история развития, познавательная самостоятельность, 

традиция, педагогическая мысль, культура, обычаи, самостоятельная работа. 
 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE IN THE TAJIK 

ETHNO-PEDAGOGY 
 

This article provides an overview of the principal approaches to solving the problem of development of 

cognitive independence of students in the process of solving problems. The inclusion of this task in the educational 

process of the University as an objectively necessary, independent, structural component and its transformation 

from a spontaneous process into a purposeful one. The development of cognitive independence of the students in 

the process of solving problems is more effective if it is considered as part of a holistic pedagogical process aimed 

at fostering a culture of mental work, the development of various forms of cognitive activity. 

For the successful development of cognitive independence in the process of solving problems, it is 

necessary to take into account social, educational, psychological and procedural factors, under the influence of 

which the development of the quality under consideration is carried out. 

KEY WORDS: pedagogy, history of development, cognitive independence, tradition, pedagogical 

thought, culture, customs, independent work. 
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АМСИЛА ВА ШАРОИТИ ДИДАКТИКИИ ТАФАККУРИ МАНТИҚИИ ДОНИШҶӮЁН 

ДАР РАВАНДИ РОБИТАҲОИ БАЙНИФАННИИ ИНФОРМАТИКА  
 

Сайёдов И., Султонҳайдаров Н.Х. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода  

 

Дар адабиёти равоншиносию педагогӣ теъдоди зиёди корҳо мавҷуданд, ки ба шароиту 
методҳои таълими донишҷӯён дар ҷараёни дарс тавассути таъсири инкишофи мантиқии онҳо 
равона шудааст. Ва дар ин ҳолот назардошти он ки алоқаи ҳодисаҳо ташаккулдиҳандаи 
тафаккури мантиқӣ буда, инкишофи пурраи ақлониро таъмин менамояд, таълиф гардидааст. Дар 
ин ҳол шартҳои маҳдудии ду масъала – азхудкунии дониши қавб ва таълими донишҷӯён дар 
самти қобилияти дурусти тафаккур дар назар гирифта нашудааст. С.Л. Рубинштeйн навиштааст, 
ки масъалаи инкишофи мантиқиро тобеъи масъалаи азхудкунии дониш кардан ғайриқонунист 
[4, с. 364]. 

Дар ҳақиқа,т ҳарчанде ҳар ду масъалаи фавқуззикр якҷоя ҳал карда мешаванд, зеро ҷараёни 
ташаккули тафаккури мантиқӣ танҳо дар фаъолияти таълимӣ ба вуҷуд меояд, вале ҳаройина ҳар 
як масъала дар алоҳидагӣ аҳамияти мустақилият дошта, роҳҳои амалшавии худро доранд, ки 
барои инкишофи ақлонии донишҷӯ таъсири муайян мерасонанд. 

Таълими донишҷӯён тавассути усулҳои тафаккури мантиқӣ дар ҷараёни байнифаннии 
информатика имконияти назорат ва идора кардани ҷараёни дониши донишҷӯро ҳувайдо карда, 
ба инкишофи қобилияти мустақилонаи тафаккур мусоидат мекунад. Ҳаройина, таълим тавассути 
усулҳои фаъоли ҷараёни идрокии донишҷӯён аз мантиқ орӣ нест. 

Дар адабиёти равоншиносию педагогӣ мафҳуми усул баъзан ҳамчун роҳу равиш ва баъзан 
ҳамчун тавоноии зеҳнӣ, алгоритм ва ё фаъолияти фикрӣ тавсиф гардидааст. Усули кори таълимӣ, 
ки хусусияти ҳар як фанни таълимиро инъикос мекунад ва усули фаъолияти ақлонӣ, ки тавассути 
он донишҷӯён фаъолияти худро дар ҷараёни таълим амалӣ мегардонанд, фарқ карда мешаванд. 
Ҳар гуна таърифи усул аз он бармеояд, ки тарафҳои мазмунӣ ва таҳлилии фаъолияти ақлонӣ дар 
ҷараёни таълим муайян карда мешавад. 

Самаранокӣ ва сифати меҳнати фикрӣ дар ҷараёни ҳалли масъалаҳои таълимӣ аз сатҳи 
ташаккули системаи услҳои тафаккури мантиқӣ вобаста аст [1, с. 135].  

Ҳамин тавр, усулҳои фаъолияти фикрӣ аз мақсади таълим вобаста аз муҳити таълим 
тавассути истифодаи фаъол ва гуногунии тадрис табдил дода мешавад. Ҳангоми чунин 
ташаккулёбии таълим имконияти инкишофи бомазмун, таҳлилӣ ва далелноки тафаккури 
мантиқӣ бештар мегардад. 

mailto:ozjdi_55@mail.ru
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Вобаста ба масъалаи шартҳои инкишофи тафаккури мантиқии донишҷӯён дар ҷараёни 
алоқамандии байнифаннии информатика дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мафҳуми 
амсила ва шароити дидактикии таълим ба эътибор гирифта мешавад.  

Қонунмандиҳои дохилии тафаккур қонунмандии фикрии таҳлилӣ, муқоисавӣ, 
умумикунонӣ ва алоқамандии онҳо мебошад. 

Тибқи чунин назария ҳам донишҷӯ ва ҳам устод метавонанд донишҳои нав ва шаклу сатҳи 
гуногунии онро тавассути таҳлили андешанок аз худ кунанд. Дар ҷарёни ташаккули таҳлил зеҳн 
инкишоф меёбад. 

Ҳар як фанни таълимӣ хусусиятҳои худро дорад ва ҳар таҳлили фикрӣ тавассути мазмуни 
ин ё он фан инъикос мегардад. Таҳлилҳои мазкур аз берун ҳосил намегарданд, балки аз ҷараёни 
тафаккур дар натиҷаи таҳлили масъала ва шартҳои он ҳосил мешаванд. 

Яке аз ҳолатҳои аҳамиятноки ҷустуҷӯи ҳалли масъала вобаста аз масъалаи муоинашаванда 
гузариш аз усули мавҷудаи ҳал ба масъалаи нав мебошад. Гузариши ҳалли масъала фаъолияти 
таҳлилии онро тасмим карда, роҳҳои ҳалли онро фаъол мегардонад. Татбиқи масъалаҳои иловагӣ 
танҳо тавассути таҳлили кифояи асосҳои масъала матраҳ карда мешаваад. Кушоиши умумӣ дар 
ҳар ду масъала шартҳои зарурии гузаришро талаб мекунад. Иҷрошавии гузариш бо сабабҳои зерин 
амалӣ намегардад: ноогоҳӣ, фаромӯшкунии масъалаи фаръӣ (ёрирасон), нокифоягии шартҳои 
масъалаи матраҳшаванда ва ғайра. Масалан, донишҷӯёне, ки теоремаи Файсоғурас (Пифагор)-ро 
меомӯзанд, агар шартҳои гузариши онро вобаста аз ҳолати масъалаи вобаста ба ромб надонанд, 
онҳо фаъолияти таҳлилии ҳалли масъаларо, ки методи ҳалли онро тавсиф мекунад, намедонанд.  

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи компютерҳо барои донишҷӯён имконияти ба 
корҳои таҳқиқотӣ шуғл варзиданро фароҳам меорад. Дар ин ҷода донишҷӯён бояд дақиқан 
қонунмандӣ кардани масъаларо биомӯзанд ва баъдан ҳал ва тавсифи онро иҷро намоянд. 

Дар бештари маврид омӯзгорони ботаҷриба дар дарсҳои худ алоқаи байнифаннӣ, масалан 
информатика-математикаро васеъ истифода мекунанд.. Вазифаии омӯзгор дар ин маврид 
ташаккули салоҳиятнокии иттилоотӣ ва қобилияти табдилдиҳиро дар таҷриба ба донишҷӯ 
омӯзондан мебошад. Чунин тарзи дарс ҳамчунин имкон медиҳад, ки алоқаи байнифаннӣ ва 
татбиқи он дар таҷриба васеъ истифода гардад ва фаъолияти фикрии донишҷӯро дар ҷодаи кор 
бо компютер такмил медиҳад. Дар чунин намуди дасрҳо ҳар як донишҷӯ фаъолона ва саргарм 
таҳсил мекунад, ки ҳамзамон дар онҳо шавқу рағбат на танҳо ба дарс, балки ба кори таҳқиқотӣ 
бештар мегардад. 

Татбиқи технологияи нави информатсионӣ дар ҷараёни таълими байнифаннии 
информатика дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ имкон медиҳад, ки ҳалли масъалаҳои 
ғайримаъмулӣ, ки қаблан бо сабаби мураккабии аппарати математикӣ душворӣ ба амал меовард, 
осонтар иҷро карда шавад. Масалан, татбиқи ҷадвалҳои электронӣ имкон медиҳанд, ки 
муодилаҳо бо методи тақрибӣ ва масъалаҳои алоқаманд бо тағйирёбандаҳои зиёд ҳал карда 
шаванд. Илова бар ин, чунин метод ба донишҷӯёне, ки аз усулҳои барномасозӣ чандон бархӯрдор 
нестанд, низ дастрас мебошад. Марҳалаи асосӣ на коркарди барнома, балки гузориши масъала 
(маҳдудияти баён, дақиқияти додашудаҳои ҳал) ва омӯзиши натиҷаҳои ҳосилшуда мебошад. 

Донишҷӯён корҳои эҷодӣ-пажӯҳиширо иҷро мекунанд, аммо қисмҳои куҳнаи онро 
компютер иҷро мекунад. 

Информатика дар қисмҳои назариявии худ аз математика «тавлид» гардида, аппаратҳои 
математикиро фаъолона истифода мекунад. Бештари мавзӯъҳои курси информатикаро «сирф 
математикӣ» номидан мумкин аст: 

1. Асосҳои мантиқи математикӣ; 
2. Системаи ҳисобот;  
3. Элементҳои назарияи эҳтимолият ва статистикаи математикӣ; 
4. Назарияи графҳо;  
5. Назарияи алгоритмҳо; 
6. Элементҳои назарияи системаҳо;  
7. Асосҳои моделронии математикӣ ва ғайра.  

Омӯзиши ин мавзӯъҳо дар нақшаи маълумоти математикӣ дохил намегардад, вале 
таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки донишҷӯёни омӯзандаи чунин фаслҳо дар бораи математика 
тасаввуроти нисбатан системанокро доро буда, мафҳумҳои нав ва исботи теоремаҳоро осонтар 
азхуд мекунанд. 

Самтҳои муосири макотиби олӣ дар ҷодаи иҷтимоигардонии ҷараёни маориф ва инкишофи 
ҳаматарафаи шахсияти донишҷӯ зарурати ҳамоҳангии фаъолияти таълимиро дар чаҳорчӯбаи 
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ташаккули донишҳои бунёдӣ, малака ва тавоноӣ бо фаъолияти эҷодӣ, ки бо инкишофи фардият 
ва фаъолияти идрокии донишҷӯ вобаста аст, мусоидат мекунад. Дарсҳои ғайримаъмулӣ – яке аз 
муҳимтарин усули инкишофи тафаккури мантиқии донишҷӯён дар ҷараёни таълими 
байнифаннии информатика мебошад, зеро бад-ин васила дар донишҷӯён шавқу рағбат ба дарс ва 
ҳисси кунҷковии мазмуни он бештар ҳувайдо мегардад. 
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АМСИЛА ВА ШАРОИТИ ДИДАКТИКИИ ТАФАККУРИ МАНТИҚИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР 

РАВАНДИ РОБИТАҲОИ БАЙНИФАННИИ ИНФОРМАТИКА  
 

Дар мақола раванди азхудкунии малакаҳои тафаккури мантиқӣ аз ҷониби донишҷӯён, аз ҷумла 
касби малакаҳои хулосакунӣ, гурӯҳбандӣ ва асосноккунии донишҳои азхудшуда дар раванди робитаҳои 

байнифаннии информатика ва худи дарси информатика мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар он 
ҷанбаҳои тавсиявӣ оид ба роҳҳои дуруст ташкил намудани раванди педагогии дарси  информатика аз 
ҷониби омӯзгор ҷой дода шудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: шароити дидактикӣ, информатика, тафаккури мантиқӣ, ҷамъбасткунӣ, 
гурӯҳбандӣ, асосноккунӣ, раванди педагогӣ, хулосакунӣ. 

 

МOДEЛЬ И ДИДAКТИЧEСКИE УСЛOВИЯ ЛOГИЧEСКOГO МЫШЛEНИЯ СТУДEНТOВ В 

ПРOЦEССE МEЖПРEДМEТНЫХ СВЯЗEЙ ИНФOРМAТИКИ 
 

В статье рассматривается процесс овладения студентами навыками логического мышления, в 

частности приобретение умения обобщать, классифицировать и аргументировать полученные знания в 

процессе межпредметных связей информатики и самого заниятия по информатике.  В ней имеются 

рекомендательные аспекты, как правильно составлять педагогический процесс урока информатики 
преподавателем.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактические условия, информатика, логическое мышление, обобщения, 
классификация, аргументация, педагогический процесс, умозаключение. 

 

MODEL AND DIDACTIC CONDITIONS OF LOGICAL THINKING OF THE STUDENTS IN THE 

PROCESS OF INTERDISCIPLINARY RELATION OF INFORMATICS  
 

The research paper deals with the process of obtaining logical thinking skills by students, including skills 
how to summarize, classify and argue the received knowledge in the process of interdisciplinary relations of 
informatics and the informatics lesson itself. It also gives recommendations how to correctly organize a 

pedagogical process of the informatics lesions by a teacher.  
KEYWORDS: didactic conditions, informatics, logical thinking, summarization, classification, 

argumentation, pedagogical process, conclusion. 
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Национальные ценности являются центральными в системе культуры, которые тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой, и которые сохраняют относительную 
устойчивость и самостоятельность. 
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Социальная и психологическая самобытность обусловленного этноса и его отличия от 

прочих подобных общностей, которые объединены едиными идеями, указаниями, отражаются в 

таких понятиях: «национальные ценности», «национальное ценностное ориентирование», 

«универсальные общечеловеческие ценности национального духа». Анализ бесчисленных 

этносов, которые находятся на многообразных стадиях развития и формирования, показывает, 

что целостность членов этноса, помимо всего остального, обеспечивается присутствием 

определенных особенностей психики, цельным восприятием и оценкой одних и тех же действий, 

цельным отношением к тем или иным ценностям. Мы в своем исследовании подходили с 

позиций сочетания совокупности чувств и отношений к понятию таджикских национальных 

ценностей. 

Общечеловеческие ценности национального духа, национальные ценности и 

национальное ценностно-направленное сознание состоят из явлений психолого-эмоциональной 

особенности, однако они являются материальными объектами, знаками, символы, которые 

признаны жизненно значительными для общности данного народа. Таким образом, как 

подчеркнул Габдулхаков Р.Р.: «… являясь основами ценностей, образуя сущностные интересы, 

представители конкретного этноса показывают его выживание, развитие, достижение целей и 

т.д. Но только ярко выраженные национальности дают возможности отличить из них 

конкретного этноса от других наций и личностей в форме темперамента, типом мышления и 

миропонимания, и в этом процессе раскрывается уникальность внутреннего мира наций, 

устойчивость, ее внутренний склад, определяются ценности каждой нации как биосоциального 

сообщества людей и культурного феномена» [4, с. 175]. 

Поэтому мы попытались с позиции научной методологии изучить и исследовать сущность 

и содержание феномена национальных ценностей таджикского народа, которые имеют более чем 

пятитысячелетнюю историю, помогающие сохранить идентификационный код нации. По 

существу речь должна идти о тех духовных тенденциях, стремлениях, идеях, которые в течение 

тысячелетий оберегали таджикскую нацию от исчезновения, а в конце ХХ в начале ХХI  

способствовали ее духовному возрождению. 

Национальные ценности таджикского народа развивались и обогащались в ходе истории, 

в процессе осознания национальных интересов и на каждом конкретном этапе развития нации 

приобретали новый смысл и содержание. Следует отметить, что исходя из специфики эпохи, они 

своеобразно отражали стиль и менталитет, способ мировидения и мировосприятия нации. 

Через них таджики не только думали о себе, демонстрировали свою самобытность, 

исключительность, свои способности и достоинства, но и размышляли о других нациях и 

народностях, об их интересах и чаяниях, о судьбе человечества в целом, а также определяли своё 

место среди других народов и других культурных ареалов, и цивилизаций, как духовного способ 

поиска. 

Макаричева Н.В. в своем научном труде отметила: «Национальные ценности являются 

показателями духовного самосохранения нации, её дух и душа, душевный строй, вера, любовь и 

надежды на будущее. 

Из этого «душевного строя» проистекает чувства народа, его мысли, верования, искусство, 

а также различного рода учреждения, регулирующие его общественную жизнь. Чтобы познать 

душу народа, надо знать его историю, этнологию, религию, культуру, науку, язык, обычаи и 

традиции. 

Именно национальные ценности как основа национального мышления, определяют 

отношение людей к национальной, мировой истории и культуре, открывая путь к диалогу к 

различным нациям и народам, к их взаимоотношениям и взаимообогащению» [5, с.174-178]. 

Рассматривая вопросы генезиса, становления и формирования национальных ценностей, 

можно утвердить, что истоки таджикских национальных ценностей обнаруживаются в арийской 

культуре. Зародившись в недрах этой богатейшей цивилизации, национальные ценности 

сохранили и трансформировали менталитет народов, обычаи, традиции и мировоззрение предков 

таджиков. 

Доавестийская эпоха была временем, когда духовное еще не было отделено от 

материального, когда они своеобразно переплетались и в языке и в практической жизни, 

составляя некое единство. Священники, жрецы, шаманы древности не оставили нам никакого 

письменного наследия, но было унаследовано от предков в устной форме чудесные мифические 

персонажи, отражающих верования людей. 



90 

 

В рамках арийской культуры возникли основные методы духовного освоение мира, 

выработались мнения людей о самих себе, о космосе, о тотемизме и анимизме, колдовстве, 

оккультизма, верование в человекоподобных богов и люди постепенно пришли к пониманию 

атавизма, урбанизма и натурализма. В данных учениях сообщалось о постоянной борьбе между 

силами добра и зла, что явилось главным содержанием маздеизма, к которым были 

аргументированы категории и суждения, впоследствии ставшими сущностью философского и 

этического учения зороастризма. Эти нравственные ценности и философские идеи хорошо 

прослеживаются в мифах и преданиях о подвигах пешдодийцев и кайанидов с целью 

приобретения «Фарри кайони» (символ величия царей), о борьбе против злых сил Ангра-Майну. 

В этих же мифах и преданиях говорится о первых творениях Ахура-Мазды в лице первого 

человека и первого правителя мира Каюмарса, а также заложены основы развития арийской 

философии. Света над тьмой, непримиримая борьба против злых сил присущи культурам этой 

эпохи. 

В зороастризме впервые была представлена стройная система, в которой онтологические, 

космологические учения, гносеология и эсхатология действуют согласно нравственным законам 

Ашо (правдивости). Основными принципами этой религии справедливости и благочестия 

является добрые помыслы, добрые слова и добрые поступки. Его цель – безусловная победа 

добра над злом, света над тьмой. Важнейшая задача - направление свободомыслящих к 

просвещению, познанию истины, вере и мудрости, к счастливой и вечной жизни. 

Арийская цивилизация, возникшая в эланскую эпоху, оказала существенное влияние на 

становление Медийской и Ахмедийском цивилизаций и озарила просветительскими лучами не 

только Восток, но и Европу. Особенно после зарождения зороастрийского монотеизма и 

создания его священной книги Авеста [1, с. 72]. 

Народы Центральной Азии и Ирана жили во времена правления двух великих империй – 

Элама и Ахеменидов. Они в ту эпоху не лишились значимости национальных ценностей, а, 

наоборот, на базе богатых навыков первых государств приобрели немаловажных благополучий 

в социально-культурной сфере и, даже, расширили границы своих национальных ценностей, 

оставивший при этом в ходе столкновений и сражений с первыми мировыми империями. 

Ахемениды стремились укрепить свое величие и продемонстрировали всему миру свою 

национальную идею арийской государственности. Например, Трои Джамшеды, являющиеся 

воплощением культуры человеческого таланта. 

С нашествием А. Македонского на Ахеменидской территории начинает распространяться 

эллинизм, который называют его гибридной культурой, близкой по содержанию греко-римской 

культуре. Уместно отметить, что столкновение культур, или выражаясь современным языком - 

диалог культур, складывались новые типы отношений между победителями и побежденными. В 

результате новых торгово-экономических связей формировались содержательная новая культура 

и новые ценности, в которых очевидно были заметны следы греческой, т.е. эта была арийская 

цивилизация, базировавшаяся на арийских национальных ценностях с отдельными элементами 

греческой культуры. 

Следовательно, вхождение Средней Азии, Ирана и других культурных центров в 

Ахеменидскую империю под протекторатом Греции стало причиной того, что арийские 

ценности в эпоху Селиквидов и Аршакидов приобрели греческую окраску. Но не прошло и века, 

как иранские династии смогли нанести удар по фундаменту государственного управления греков 

и начали расшатывать его устои.  На этой основе они стремились возродить свою культуру и 

самобытность. Для это им необходимо было совершить глубокие изменения в духовной и 

интеллектуальной жизни общества. 

С приходом же к власти Сасанидов этот процесс усилился, что привело к существенному 

изменению самих основ греческой культуры. Наивысшего пика этот процесс достиг с приходом 

на политическую арену Ардашера Бобакона. В период его правления арийцы постепенно начали 

консолидироваться в единую нацию, что особенно заметно проявлялось в их социально-

культурной жизни. Следует отметить, что было не только политическое событие, но по существу 

возникновение и формирование нового духа и новых национальных ценностей на арийской 

земле. 

С наступлением эпохи Возрождения развитие арийской культуры и ценностей арийцев 

приобретает весьма устойчивый характер, прежде всего речь идет о мифологии, религии и 

философии, которые составляли главный и наиважнейший арсенал национальных ценностей. 
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Несмотря на мощное идеологическое давление империи А. Македонского, эти ценности, как 

практически-духовные формы отражения национального менталитета, как способ 

мироощущения и миропонимания, сохранили свою сущность и стали значительным вкладом в 

дальнейшее развитие арийской культуры. 

Арийская культура имела мощные гуманистические значения, достаточно отчетливые 

разработанные методологические принципы и универсальные качества, что предоставило 

возможность ей объединять людей и народы в объёме всей планеты. Поэтому осознанно своего 

родства с историей народа, чувство гордости за его прошлое и верования в светлое будущее, 

чувства патриотизма и высокого гуманизма получают свое объектное выражение именно в 

национальных ценностей предков таджикского народа. В Авесте говорилось: «защищай свою 

Родину, оберегай дом свой, не покидай свой народ» [1]. Всё это выражало немаловажное 

воздействие на ход формирования национальных ценностей [1, с. 72-76]. Крепкие 

патриотические идеи в духе философии благородства и самоотверженности мы находим и в 

памятниках древних бактрийцев и согдийцев. Бактрия и Согдиана — это древние культурные 

центры ираноязычных народов, сыграли определенную функцию в появлении и формировании 

идей государственности, независимости, патриотизма, свободомыслия и гуманизма, которые 

развивали волю и выносливость таджикского народа. Базовые национальные ценности того 

времени нашли свои отражения в легендах, гимнах, в обрядовых, исторических песнях и 

преданиях, с небольшими изменениями они донеслись до нашего времени. Они сыграли 

основную функцию в объединении династии Саманидов в единое центральное государство. 

В эпоху Саманидов таджикский дух, таджикские национальные ценности и культура в 

целом являлись в единый мировой цивилизационный процесс. Колоссальными просветителями 

данного процесса явились классики таджикской литературы и науки – А. Рудаки, А. Фирдоуси, 

Ибн Сина и др., выражавшие в своих вечных произведениях стремление таджикского народа к 

возрождению своей культуры, своего родного языка, своих обычаев и традиции как таджикско-

персидских ценностей национального духа. 

По этому случаю известный русский ориенталист, академик В.В. Бертольд отмечает: 

«Потребовалось особое постановление богословских авторитетов, что языком богословской 

литературы рядом с арабским может быть и таджикско-персидский. Богословы даже решились 

утверждать, что по-персидски говорили древнейшие пророки до Исмаила (сын Авраама), 

предками арабов; еще в XII веке до н.э. существовала мнение, что Авраам проповедовал свое 

учение при дворе персидских царей» [2, с. 178].  

Творения гениев науки и культуры IX-X вв. способствовали возрождению национальной 

культуры и национального языка, развитию национального сознания и самосознания таджиков. 

Национальные ценности таджиков благодаря этим философам, приобрели гуманистические и 

общечеловеческие качества. Возможно утверждение, что собственно поэты и ученые эпохи 

Саманидов впервые выразили и систематизировали концепцию национальных ценностей 

таджикского духа и преподнесли ее миру. Содержание таджикских национальных ценностей 

начала отражаться от внешнего продления к осмыслению внутреннего мира личности, к 

традициям и обычаям древней культуры. 

Подводя промежуточные итоги исследования можно констатировать, что арийские 

универсальные ценности отражали социальную, политическую, экономическую и культурную 

жизни того времени и мы находили ценные мысли о нравственности и морали, обучении и 

воспитании, не потерявшие своей значимости до нашего времени. Основы таких ценностей были 

заложены еще в религии наших предков – Мазд и Ясно.  И в дальнейшем, до нашествия арабов, 

обогатились и приобрели новые социально-педагогический характер, как: созидательность, 

мудрость (рассудительность), правдивость, скромность (чистота целомудренность), 

воздержанность, оптимистичность, здоровье, храбрость, отважность, щедрость, дружба, 

патриотизм и др. 

Именно такие универсальные национальные ценности способствовали тому, что во 

времена правления Сасанидов или арабского Халифата в 271 году была организована Академия 

наук, или в эпоху Ислама в Багдаде был образован научный центр, который назывался 

«Боайтулхикмат», состоящий из математиков и обществоведов уроженцев Хоросана, 

Маворунахра, Бохтара и др., а также научный центр в Мароканде и Самарканде, где научные 

трактаты, написанные на таджикском языке, формировали новые научно-интеллектуальные 

ценности. 
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Но, возникновение, формирование и развитие философского разъяснения национальной 

мысли, как основой национального объединения суверенного государства самопознания, 

уважения к литературному языку, к сущности и значимости научного мышления является то, что 

данная династия опиралась на собственные силы и это дало ей возможность, наравне с 

литературой и культурой, добиться наивысшего расцвета науки.  

По нашему мнению, одна из существенных причин популярности философской мысли 

таджикского народа – это то, что в Греции и Риме по распоряжению некомпетентных правителей 

были прикрыты мировые научно-культурные центры того времени – школа Эйдесе, академии в 

Александрии и Афинах. Сотрудники этих исследовательских учреждений по приглашению 

Хосрава Анушервона переехали в Иран и совместно с персами продолжили свою научно-

исследовательскую деятельность. Результат двусторонней деятельности и стал причиной 

формирования и развития художественно-философской мысли нашего народа. 

Итак, ценностно-философское мышление таджикского народа в этот период, появившееся 

при Исламе в Иране, проявлялись в следующих направлениях: рационализм, натурализм 

(Абурайхан Беруни, Абурайхан Худжанди), перипетизм (Абунаср Фараби, Авиценна, Ибн 

Мискавайх и др.); суфизм, национальное литературно-нравственное, социально-политическое, 

педагогическое и патриотические мышления (Фирдоуси, Низамульмулька, Кухистани, Носир 

Хусрав), исламская идеология (Джувайни, Ашари, Матруди Самарканди, Мухаммад Газзали), 

мистическое мышление X-XI вв. (Шибли, Устаравшани, Хаджвари, Кушайри, Суллами и др.). 

С целю осознания нового стиля жизни, в новых социально-политических обстоятельствах, 

с целю самовыживания таджикские национальные ценности понемногу начали опираться на 

самих себя, к усвоению всевозможных пластов загадочного мира национального существования, 

своего процветания. История таджикского народа показывает, что народ не раз испытывал 

унижение и оскорбление иноземных захватчиков. Тем не менее, он не падал духом, стремился 

найти новые пути избавления от гнета чужеземцев. Все интеллектуальные ценности того периода 

были сконцентрированы не на достижение самостоятельности, а на ликвидацию тех 

отрицательных ситуаций, которые принесли агрессоры, как социальная несправедливость, 

унижение и оскорбление национальных чувств, порожденные существующим политическим 

режимом. 

Творческая разработка новой концепции национальных ценностей явились основой 

принципа гуманизма, милосердия, мира, добра, дружелюбия, человеческой чести, собственного 

достоинства. 

Все это мы обнаруживаем в эпоху Темуридов Средней Азии (XIV-XV вв.), отражающихся 

в творчестве представителей школы накшбандия (суфийско-дервишский орден), который 

основан в XIV веке, Абдурахман Джами, Хусайн Воизи Кошифи, Ходжа Ахрор Вали, Амир 

Кулан, Ахмад Косини и др.). Таджикские национальные ценности находят свое подлинное 

отображение в философских теориях, социально-политических и духовно-нравственных 

мировоззрениях эпохи Бобуридов Индии и Сафавидов Ирана (XIV-XVII в.в.) в синкретической 

школе Абдулкадыра Бедиля, в божественной (теологической) школе Садриддини Ширази 

Мирамад, Мирфандраски, в суфизме Сарханди Файзи Кошони и др. 

Появление литературно-нравственных школ (Восифи, Мушфики, Хилоли, Сайидо 

Насафи), процессов просветительства и джадизма в Средней Азии и Индии (Мирзо Сиродж, 

Мирзо Алими Сами, Аджзи, Ахмади Дониш, Асири, Фитрат, Бехбуди, Мирзо Голиб, Мухаммад 

Икбол и др.) со своими философско-педагогическими идеями и социально-политическими 

мыслями, которые составили стержень миропознания таджикского народа, еще раз доказали, что 

только ценности национального духа любого народа может формировать особенность, стойкость 

национального характера и менталитета национального сознания нации. 

Уместно отметил Божович Л.И., что национальные ценности в прошлом, в силу отсутствия 

единого государства, не могли воплотиться в единое духовное образование. Национальные 

ценности могут быть единой общенациональной структурой только в едином централизованном 

суверенном национальном государстве, которое создает все условия и возможности для их 

сохранения, обогащения и процветания [3, с. 352]. 

Например, великий Саади по поводу дружбы между людьми и познания самого себя как 

составной части человечества отмечал: «Человеческий род – это связка сторон. Из единой 

жемчужины он сотворен». Неделимость и сплоченность против агрессии, зла и насилия 

постоянно владели господствующим положением в базовых таджикских ценностей. О мире и 
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справедливости, как важнейших составляющих национальной идеи, писали Ш. Хафиз, А. 

Джами, Бедил, известные представители таджикского просветительства. 

Следует отметить, что застойная, неблагоприятная, бесчеловечная, реформаторская эпоха, 

которая продолжалась с конца Х до начала ХХ вв., была ужасной и деспотической для 

таджикского народа. И, несмотря на то, что таджикский народ очень долгое историческое время 

находился под игом Газневидов, Сельджукидов, Темуридов, Аштарханидов и Мангитов, 

несмотря на все трудности, благодаря стойкости своего духа, свои культурных ценностей, они 

все же не перемешались с иными нациями и народностями, сберегли свою целомудренность и 

самобытность. В то же время сумели создать крепкую основу для развития таджикских 

национальных ценностей в новых исторических условиях. 

В условиях политической независимости, в процессе укрепления устоев современного 

Таджикистана, наши национальные ценности вновь обрели свое духовное богатство, которое 

было сформировано за многие тысячелетия. С учетом духовных интересов всех наций и 

народностей, которые проживают в Таджикистане, таджикский народ и здоровые силы общества 

постепенно восстановили древние культурные ценности и традиции и обратили их в 

общенациональную значимость всех, проживающих в республике. 

Таким образом, национальные ценности формировались в процессе исторического 

созревания материальной и духовной культуры таджикского общества в соответствии с 

геополитическим положением. Они всегда как фундаментально-моральные суждения и нормы 

целенаправленно выражали оригинальность, обыденность, совершенство характера, обычаи, 

традиции и устои жизни, важные потребности таджикского народа. Поэтому они выступают как 

центр его духовной жизни и обобщение наилучших особенностей. Кроме того, они 

обуславливают жизненные взгляды человека, его принадлежность к обществу и государству 

прошлому, настоящему и будущему своей страны, ответственность за сохранность и 

приумножение национального достояния, которые назначены Конституцией Республики 

Таджикистан как: свобода человека как гражданина, мира и согласия; равноправие и 

самоопределение народов; память предков, которые передали нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру, добро и справедливость; независимая государственность и непоколебимость 

демократического начала; благополучие к процветанию Отечества; ответственность за свою 

Родину перед прошлым, сегодняшним и будущим поколениями; осмысление себя частью 

мирового сообщества, определяющие политику и цели таджикского государства. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ ТАШАККУЛЁБИИ АРЗИШҲОИ МИЛЛИИ ТОҶИКӢ ВА САМТҲОИ 

ИНКИШОФИ ОНҲО ДАР ОМОДАГИИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОН 
 

Муаллиф дар ин мақола  масъалаи арзишҳои  миллӣ, ки дар системаи фарҳанг марказӣ буда, бо ҳам 

зич алоқаманд мебошанд ва устувории нисбӣ ва мустақиляти худро нигоҳ медорад, мавриди омӯзишу 

баррасӣ  қарор додааст. 

Ҳувияти иҷтимоӣ ва психологии  қавм ва фарқияти он аз қавмҳои дигар, ки дар зери мафҳумҳои 

«арзишҳои миллӣ», «арзишҳои миллии нигаронидашуда», «арзишҳои унверсалии умумиинсонии рӯҳияи 

миллӣ» ҷамъоварӣ шудаанд, инъикос меёбад. Таҳлили  қавмҳои  бешуморе, ки дар марҳилаҳои гуногуни 

инкишоф ва ташаккулёбӣ қарор доранд, нишон медиҳад, ки якпорчагии аъзои қавм, ба ҷузъ аз ҳама бо 

ҳузури махсусиятҳои вижаи психологӣ, дарки воҳид ва арзёбии ҳамон як ҳаракатҳо бо муносибатҳои 

комил ба ин ё он арзишҳо таъмин карда мешавад. Муаллиф дар таҳқиқоти худ  аз мавқеи баҳам мувофиқат 

кардани   ин эҳсосот  ва муносибатҳо  ба мафҳуми арзишҳои миллии тоҷикӣ муносибат намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: арзишҳои миллӣ, қавм, ғояҳо, мафҳумҳо, арзишҳои универсалӣ, рӯҳияи миллӣ. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 
 

Автор в данной статье раскрывает вопрос о национальных ценностях, которые являются 
центральными в системе культуры, и которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой, 
сохраняющие относительную устойчивость и самостоятельность. 

Социальная и психологическая самобытность обусловленного этноса и его отличия от прочих 

подобных общностей, которые объединены едиными идеями, указаниями, отражаются в таких понятиях: 
«национальные ценности», «национальное ценностное ориентирование», «универсальные 
общечеловеческие ценности национального духа». Анализ бесчисленных этносов, которые находятся на 

многообразных стадиях развития и формирования, показывает, что целостность членов этноса, помимо 
всего остального, обеспечивается присутствием определением особенностей психики, цельным 
восприятием и оценкой одних и тех же действий цельным отношением к тем или иным ценностям. Автор 

в своем исследовании подходил с позиций сочетания совокупности таких чувств и отношений к понятию 
таджикских национальных ценностей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальные ценности, этнос, идеи, понятия, универсальные ценности, 
национальный дух  

 

HISTORY PREMISES OF THE FORMATION OF TAJIK NATIONAL VALUES AND DIRECTIONS 

OF THEIR DEVELOPMENT IN PROFESSIONAL TRAINING OF THE TEACHER 
 

The author in thisarticle reveals the question about national values, which are central in system of the 
culture, and which closely interconnected and mutually conditioned between each other saving relative stability 
and independance. 

Social and psychological independance conditioned ethnic and its change from other like generalities, 

which are united united idea, instructions, are reflected in such notion: «national value», «national valuable 
landmark», «universal general human of value of the national spirit». The Analysis uncountable ethnic, which are 
found on multiform stages of the development and shaping, shows that wholeness of the members ethnic, aside 

from the whole rest, is provided presence by determination of the particularities of the phyche, unadulterated 
perception and estimation one and same action by unadulterated attitude to that or other value. We in its study 
approached with position of the combination to collections such feeling and relations to notion of Tajik national 

values. 
KEY WORDS: national value, ethnic, ideas, notions, universal value, national spirit 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Салимбекова Сурайё Додарбековна, преподаватель кафедры 
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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

СПОСОБА НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ  
 

Расулов С.П. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
  

Формирование химической науки продолжалось в течение нескольких столетий, за это 
время было сделано много практически важных открытий (металлургия, производство соли, 
лекарств, кожи, продуктов питания, строительство, военная химия и т.д.). Поэтому изучение 
роли химической истории в истории науки (в том числе и в химии) является важным, как способ 
формирования способа научного мышления у учащихся в процессе нравственного обучения. 

История химии имеет специфические особенности, является составной частью общества, 
культуры, цивилизации, имеет свою структуру и логику развития. 

В связи с этим, авторами [1] выделены две группы закономерностей, которые раскрывают 
научную историю исследования. Первая группа относится к социальной функции и 
сотрудничеству с обществом. Взаимное влияние науки и общества друг на друга можно 
наблюдать во всех явлениях и процессах. С одной стороны, в производстве, различных видах 
культуры, и с другой стороны, способно полностью изменять основы существования 
человечества и его мировоззрения (научно-историческая революция).  

Другая группа закономерностей – это закономерности, которые подразумевают изменения 
«формации», научного мышления, изменения нравственной структуры, способа мышления, 
перехода от одного к другому. 

Обращение к истории науки в этом случае помогает в изучении особенностей научного 
мышления во всем историческом процессе, при переходе с одного исторического этапа на 
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другой, раскрывает способ мышления, который соответствует этапу развития научного 
мышления в различных отраслях.  

Новые условия ставят новые требования, обучение и воспитание должны быть 
национальными, а также включать в себя достижения мировой науки. В обучении химии, 
посредством включения древнего наследия, содержание химии совершенствуется, а учащиеся 
знакомятся с взглядами и произведениями наших предков. Знакомство учащихся с древними 
идеями и взглядами приводит к тому, что учащиеся воспитываются в духе национальной 
гордости, трудолюбия и патриотизма.  

История человечества состоит не только из суммы социально-политических явлений, но и 
деятельности людей, их творческих идей и т.д. Поэтому понимание вклада каждого народа в 
сокровищницу науки и развитие подрастающего поколения очень важно и необходимо, так как 
они должны сохранять и приумножать богатое наследие прошлого. Изучение истории развития 
каждой науки, особенно химии, имеет, как теоретическую, так и практическую значимость.  

Вклад таджикских учёных в сокровищницу мировой науки признан не только в областях 
медицины, математики, географии, астрономии, литературы и философии, но и в химии.  

Поэтому при изучении учащимися химии перед учителями поставлены две основные 
задачи: 

1. Ознакомление учащихся с достижениями таджикских учёных в области химии;  
2. Изучение богатого наследия учёных прошлого и настоящего времени в отдельных 

классах. 
Если решение первой задачи обеспечивает знание истории вопроса, то вторая задача 

обогащает учащихся новыми знаниями и сведениями о достижениях наших предков и их вкладе 
в развитии мировой науки. 

Мы можем использовать научно-исторический материал с целью повышения уровня 
обучения: в формулировании основ мировоззрения, воспитании научного мышления, в 
творчестве учащихся, в формировании эмоциональной нравственности учащихся.  

Способ научного мышления должен развиваться с упором на научное состояние мира. 
Здесь исторический принцип занимает видное место.  

Для формирования представлений о научном состоянии мира необходимы теоретические 
знания и современная концепция. Но современные теории опираются на прошлое: современное 
состояние мира нельзя представить без прошлого. Очень важно показать эволюцию развития  

Б.М. Кедров выделяет три процесса познания: эмпирический, теоретический и 
прогнозирование [2]. 

Осуществление этих этапов в обучении раскрывает логику познания, помогает развитию 
творческих способностей учащихся.  

Под историей логики научного развития понимается сумма определённых актов и 
развивающихся понятий, под понятием логика-причина-следствие в кругу определённой 
концептуальной системы, с учётом межпредметных связей. 

Раскрытие логики развития истории химии – это показ внутренней логики самой науки 
химии, правильная оценка периодов её развития. Исторический принцип подразумевает слияние 
исторических методов и логики познания, обязательное знание наук, анализ истории 
формирования понятий и закономерностей. 

В процессе обучения материал предоставляется учащимся так, что он даёт возможность в 
повышении знаний в процессе развития научных знаний, и их перевоплощении в историю. Это 
можно осуществить при использовании некоторых дидактических методов и новой технологии 
обучения, как проблемное состояние в обучении. Проблемное обучение в химии, построенное на 
основе исторического принципа, имеет характерные особенности: показ проблемных примеров 
и способы их решения; возможность использования эвристических и исследовательских 
методов; использование характерных культурных способностей; формирование положительного 
отношения к творчеству, путём моделирования периодов решения проблемы. 

Проблемное обучение является целевым процессом, основывается на сотрудничестве 
учителя и ученика. Характерную особенность проблемного обучения можно объяснить 
использованием особенных понятий, таких как, проблемная ситуация, творческая деятельность, 
самостоятельный поиск и т.д. 

Под понятием «педагогическая ситуация» понимаются трудности учащихся в решении 
нравственных вопросов, неизвестных противоречий, которые требуют поиска новых знаний и 



96 

 

путей деятельности нравственного знания, которое создаёт необходимые условия в управлении 
процессом обучения. 

В структуре педагогической ситуации психологи выделяют три основные части:  
1) неопределённости, в которые включены неизвестные и трудные для усвоения 

противоречия, являются движущей силой нравственного процесса; 
 2) нравственные требования, которые создают важные мотивы для противоречий;  
3) нравственная необходимость учащихся (творческие способности, жизненный опыт и 

др.). 
В технологии проблемного обучения важно понимание возникновения проблемной 

ситуации в процессе обучения химии. 
Проблемная ситуация возникает, если:  
1) у учащихся возникает интерес в приобретении новых химических знаний;  
2) возникновение необходимости с помощью правил, известных теорий, объяснение 

практических доказательств;  
3) учащиеся с помощью учителя на основе известных правил предлагают ряд 

рекомендаций, правильность которых можно доказать через опыт;  
4) учащимся до обсуждения проблемы не всё ясно, поэтому они выдвигают неправильные 

ответы;  
5) на основе опытных фактов и конечных известных результатов определение правильных 

путей решения задач;  
6) учащимся необходимо выполнить необычные задачи и решить неизвестные вопросы. 
В технологии проблемного обучения необходимо выделить следующие ступени: 
- подготовка учащихся к усвоению проблемы обучения путём активизации знаний и 

способствование этому; 
- организация проблемной ситуации; 
- формирование проблемы обучения в виде конкретных нравственных задач; 
- предложение гипотез и проектов планов для их проверки; 
- решение проблемы обучения с предложением или отрицанием предложенных гипотез; 
- проблемный выбор пути решения вопроса с помощью опыта; 
- самооценка деятельности. 
Основой методологии технологии проблемного обучения в обучении химии является 

интегративное отношение, прежде всего направленное на решение гуманистических, 
технологических и инновационных задач, развитие нравственных возможностей учащихся и их 
личности. 

Проблемное обучение в химии помогает в развитии важных характеристик творческого 
сознания личности, в том числе у учащихся возникают представления о периодах научного 
поиска, планы, гипотезы, понимание структуры научного исследования от условий 
возникновения проблемы до момента её решения. Научное познание включает в себя несколько 
взаимосвязанных между собой частей: факты – гипотеза – теория. Всякое познание начинается с 
правильного наблюдения фактов, и в дальнейшем происходит сбор информации, её 
классификация и переход к опыту. Для разъяснения фактов предлагается гипотеза, далее 
переходят к теории. На уроках химии учащихся знакомят с методами и научными периодами с 
включением теории: объяснения, разъяснения, интеграция, методология. 

Включение названных задач в процесс обучения обеспечивает следующее: развитие 
наблюдательности; способность объяснения усвоенных знаний, рассмотрение на высоком 
уровне внешних и внутренних сторон изучаемых объектов, способность прогнозирования и 
доказательства теорий; способность определения границ использования законов и других 
объектов; способность использования научного обобщения, и особенных методов химического 
исследования (сравнение, причина-следствие, квантовые, термодинамика, генетика и т.д.). 

Использование исторического материала показывает возможность применения теории в 
процессе обучения за счёт привлечения учащихся в творческую лабораторию учёного; используя 
научное мировоззрение, методы исследования и способ научного мышления, отношение к науке, 
обществу, идеям и т.д. 

Логическое и историческое единство является основным условием в усвоении структуры 
предмета, по отношению к его развитию. Здесь история развития предмета является отражением 
его логики и истории его познания, определяет историю логики содержания предмета. 
Использование исторической категории и логики на уроках химии направлено на развитие 
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умственной деятельности учащихся, поэтапного формирования способа научного мышления 
учащихся. 

Таким образом, проблемное обучение - это система методов и способов обучения, основу 
которого составляет моделирование творческого процесса за счёт создания проблемной 
ситуации, процесс поиска и решения этих проблем. 
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АҲАМИЯТИ КАТЕГОРИЯҲОИ ТАЪРИХӢ ВА МАНТИҚӢ ДАР ТАШАККУЛИ  

ТАРЗИ ТАФАККУРИ ИЛМӢ 
 

Дар мақола категорияҳои таърихӣ ва мантиқӣ дар омӯзиши химия таҳлил гардида, ду гурӯҳи 
қонуниятҳо, ки моҳияти таърихи илмии таҳқиқотро кушода медиҳад, ҷудо карда шудааст. муаллиф қайд 
мекунад, ки дар азди муаллимони химия ду вазифаи асосӣ: шинос намудани хонандагон бо дастовардҳои 
олимони тоҷик дар соҳаи химия ва омӯзиши мероси бойи олимни гузашта ва имрӯза.  

Тарзи тафаккури илмӣ бояд дар асоси принсипи таърихӣ рушд ёбад. Дар робита бо ин, таъриф ва 
аҳамияти мантиқи рушди илмии қобилияти эҷодии хонандагон оварда шуда, асосҳои методологияи 
таълими проблемавӣ, пайдоишу моҳия ва сохтори он кушода дода шудааст. нишон дода шудааст, ки 

таълими проблемавӣ раванди мақсаднок буда, ба ҳамкории омӯзгорону хонандагон асос меёбад 
КАЛИДВОЖАҲО: педагогика, тафаккури илмӣ, принсипи таърихӣ, тарзи тафаккур, таълими 

проблемавӣ. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

СПОСОБА НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены исторические и логические категории в изучении химии, выделены и 
рассмотрены две группы закономерностей, раскрывающие научную историю исследований. Отмечается, 
что перед учителями химии поставлены две основные задачи: ознакомление учащихся с достижениями 

таджикских учёных в области химии и изучение богатого наследия учёных прошлого и настоящего. 
Способ научного мышления должен развиваться на основе исторического принципа. Раскрыты 
определения и значения логики научного развития творческих способностей учащихся. Также основы 

методологии проблемного обучения, их возникновение, сущность, структура. Показано, что проблемное 
обучение является целевым процессом, основывается на сотрудничестве учителя и ученика.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, научное мышление, исторический принцип, способ 
мышления, проблемное обучение. 
 

THE VALUE OF HISTORICAL AND LOGICAL CATEGORIES IN THE FORMATION OF THE 

METHOD OF SCIENTIFIC THINKING 
 

The article deals with the historical and logical categories in the study of chemistry, identified and 

considered two groups of laws that reveal the scientific history of research. It is noted that the teachers of chemistry 
have two main tasks: to familiarize students with the achievements of Tajik scientists in the field of chemistry and 
the study of the rich heritage of scientists of the past and present. The way of scientific thinking should be 

developed on the basis of historical principle. The definitions and values of logic of scientific development of 
creative abilities of pupils are opened. Also, the basics of the methodology of problem learning, their origin, nature, 
structure. It is shown that problem learning is a target process, based on the cooperation of the teacher and the 
student.  

KEY WORDS: pedagogy, scientific thinking, historical principle, way of thinking, problem-based 
learning. 

 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Расулов Субхон Пирмахмадович, преподаватель кафедры общей 

химии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 985-87-72-23. 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 
 

Назаров Т.Х. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В настоящее время, когда проблема защиты природы, отношения общества к природе 
становится важной, подготовка специалистов, в том числе по биологии и экологии приобретает 
большую значимость.  
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Преподаватели вузов республики должны передавать студентам, будущим учителям 

биологии и экологии системные знания о законах взаимодействия человека и природы; культуры 

и общества; формировать развивающиеся личностные ценности; систему антропогенных знаний; 

обосновывать представляемые биологические и экологические знания. 

Эффективное решение этих задач во многом зависит от качественной экологической 

подготовки студентов. 

Учёные выделяют два направления профессионального отношения в организации 

экологического образования в вузах. 

Первая модель – это подготовка специалистов-экологов, которые имеют расширенные 

знания по различным вопросам современной экологии. Такое отношение, в зависимости от 

характера разносторонности экологической науки, может привести к формальному 

приобретению знаний, тоесть уменьшается способность эффективного решения конкретных 

экологических задач и защиты природы. 

Второй моделью экологического образования является применение экологической 

специальности во всех отраслях науки и техники, непосредственно связанная с возникновением 

и решением экологических задач. Эта модель включает в себя подготовку таких специалистов, 

как химик-эколог, архитектор-эколог, биолог-эколог, эколог-зоолог, эколог-мелиоратор, 

агроном-эколог и другие. Этим специалистам необходимо владеть совершенными знаниями в 

области науки и техники, направленными на решение экологических задач. Специалисты 

должны решать экологические задачи в области своей деятельности на высоком уровне. 

На данное время не существует уравновешенного вида этих двух названных моделей 

экологического обучения. Практическая потребность в специалистах решается преимущество 

направленностью экологического обучения в сторону экологов. Вузы страны, имеющие 

необходимые условия, должны подготовить таких экологических специалистов, которые могли 

бы решать относительно общие экологические проблемы. Экологическое обучение в вузах не 

должно ограничиваться только одной организацией традиционных курсов. Система вузовского 

обучения обязана подготавливать высококвалифицированных специалистов, которые имели бы 

теоретические знания и расширенное мировоззрение в области экологии и охраны окружающей 

среды, способности в проведении исследований, а также знания по руководству деятельностью 

по защите окружающей среды. 

Целью экологической подготовки учителя биологии в различных вузах является 

эффективность формирования и развития личности учителя, его способностей для выполнения 

профессиональных и стратегических задач. 

Развитие общества тесно связано с удачным решением профессиональных вопросов 

экологического обучения и воспитания, защиты природы и окружающей среды. Постановка и 

решение вопросов формирования правильных отношений к охране окружающей среде главным 

образом зависит от учителя, в основном учителя биологии. Поэтому в вузах необходимо готовить 

учителей биологии для экологического обучения и воспитания учащихся. 

Формировать у учеников понятия бережного отношения к природе способен тот учитель 

биологии, который имеет интерес и желание к работе по защите и охране природы. Отсюда и 

экологическая подготовка учителей биологии чрезвычайно важна, как основная часть 

профессионально-педагогической подготовки, которая способствует в решении ответственных 

задач по формированию экологического мышления, созданию целесообразной организации 

экологического обучения и воспитания учащихся.  

По характерным особенностям и различным направлениям уровень экологической 

подготовки будущих специалистов подразделяется на категории: 

- высшие учебные заведения, которые готовят специалистов-экологов гуманитарного 

направления; 

- вузы, которые готовят технологов, строителей, инженеров и других специалистов, 

деятельность которых непосредственно связана с окружающей средой; 

- вузы, которые готовят учителей для средних ООШ, то есть будут передавать учащимся 

знания по охране природы; 

- вузы, которые готовят специалистов непосредственно по защите природы и 

эффективному использованию природных ресурсов; 

- вузы, которые готовят специалистов по направлению защиты природы из числа лиц, 

которые не имеют высшее образование [1]. 
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В экологическом обучении, воспитании и формировании экологической культуры 

общества вузы занимают особое место. Поэтому выпускники высших учебных заведений 

должны получить точные сведения о человеческой жизни, о здоровье людей, возможностях 

удовлетворения эстетических, культурных и материальных требований, которые во многом 

зависят от состояния окружающей среды, экологической подготовки в сохранении природы. Эта 

задача должна стать одним из обязательных признаков системы профессионального 

образования, частью обучения студентов [2-3]. 

Основной задачей предмета общей экологии является передача студентам сведений о 

законах и условиях распространения живых организмов, динамики и их количестве, структуре, 

формировании экологических структур, которые отражены в программе. 

Как было отмечено, в системе экологического обучения и воспитания в вузах важную роль 

играет подготовка учителей биологии. Знания о проблемах использования воды в Республике 

Таджикистан, загрязнителях питьевой воды, изменении качества и количества подземных вод, 

причинах загрязнения атмосферы имеют большое значение в экологическом воспитании и 

обучении учащихся. Изучение экологических проблем способствует развитию навыков 

конкретного анализа эколого-географических, строительно-архитектурных, социально-

культурных сторон жизни.  

Изучение общих и региональных экологических проблем имеет большое значение в 

формировании у студентов ценностных отношений к природе.  В связи с этим необходимо 

внедрить в содержание всех учебных программ материалы и сведения о проблемах защиты и 

охраны природы и окружающей среды, фауны и флоры, состоянии мира растений и животных, 

живых организмов, состоянии рек и озёр Республики Таджикистан, лесов и парков, основных 

загрязнителях биосферы. Также сведения об использовании полезных ископаемых страны, 

классификации промышленных отходов, отходов после выработки угля, нефти, сланцев, 

фосфоритов и др., что имеет большое практическое значение. 

Таким образом, курс экологии, по нашему мнению, должен быть следующим: 

- в процессе обучения студенты должны быть ознакомлены с методами мышления и 

способами влияния человека на природу, чтобы по необходимости могли опираться на научные 

основы экологии во всех видах деятельности человека в природе и быть уверенными в своих 

знаниях; 

- в подготовке студентов, формировании их профессиональных качеств, когда студенты 

готовятся стать учителями и обучать, и воспитывать школьников, необходимо учитывать 

вопросы дидактики, систематизация, структуры содержания, системы, логики, дедуктивного 

содержания и т.д.; 

- изучение причин, сущности, последствий и практических возможностей глобального 

экологического кризиса способствуют осознанию студентами социальной важности 

экологического обучения и роли учителя биологии в решении педагогических проблем, 

связанных с экологическим обучением и сегодняшним экологическим состоянием природной 

среды. 
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ҶАНБАҲОИ АСОСИИ ТАЙЁРИИ ЭКОЛОГИИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ БИОЛОГИЯ 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи тайёр намудани мутахассисони соҳаи экологияро мавриди таҳқиқ 

қарор дода, вобаста ба муҳиммияти масъала зарурати онро таъкид менамояд. Ӯ инчунин вазифаи 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаро дар ин бобат нишон дода, қайд мекунад, ки ин масъала дар раванди 

таълим бояд мавқеи асосиро ишғол намояд. 

Муаллиф самти тайёрии мутахассисони ояндаи экологияро вобаста ба хусусиятҳои хоси он ба 

категорияҳо тасниф намуда, оид ба такмили курси экология нуқтаи назари хешро иброз медорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: биология, экология, тайёрии экологӣ, илм ва техника, таълим, тарбияи экологӣ, 

фарҳанги экологӣ, таҳсилоти касбӣ, донишҷӯ, дидактика, мантиқ. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 
 

Автор, в этой статье анализирует вопросы подготовки будущих специалистов по экологии и в 
зависимости от важности этого вопроса подчеркивает его объективную необходимость. Он также 

подчеркивает, что в экологическом обучении, воспитании и формировании экологической культуры 
общества вузы занимают особое место. 

Автор, по характерным особенностям и различным направлениям уровень экологической 
подготовки будущих специалистов подразделят на шесть категорий, и по усовершенствованию курса 

экологии выражает своего мнения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биология, экология, экологическая подготовка, наука и техника, обучение, 

экологическое воспитание, экологическая культура, профессиональное образование, студент, дидактика, 

логика. 
 

THE MAIN ASPECTS OF ECOLOGICAL PREPARATION OF THE FUTURE BIOLOGY TEACHERS  
 

The author of this article analyzes the training of future specialists in the field of ecology and, depending 
on the importance of this issue, emphasizes its objective necessity. He also emphasizes that universities have a 
special place in environmental teaching, education and the formation of the ecological culture of the society. The 

author, by the characteristic of various areas and the level of environmental training of future specialists will be 
divided into six categories, and the improvement of the course of ecology expresses his opinion.  

KEY WORDS: biology, ecology, Ecological training, science and technology, training, ecological 

education, ecological culture, professional education, student, didactics, logic.  
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Расулов С.П. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Переход на профильное обучение требует глубокого изучения отдельных предметов 

общеучебной программы, организации предпосылок для дифференцированного обучения 

старшеклассников, куда включены расширенные возможности и индивидуальные программы 

для обучения школьников. 

В общеобразовательных школах для старшеклассников в базовом учебном плане 

предусмотрен ряд возможностей для учебных предметов, что способствует развитию 

устойчивого профильного обучения. Данный механизм должен учитывать и включать в себе 

базовые виды общего, профильного и выборочного обучения. 

Профильное и профессиональное обучение создает хорошие условия учащимся в 

преобразовании содержания и организации процесса обучения, с учётом интересов, 

способностей и желаний учеников, и на этой основе продолжения обучения в будущем в средних 

и высших профессиональных учебных заведениях. 

Обучение в 10-11 классах в период профессионального самоопределения учащихся 

осуществляется на основе решения теоретических вопросов и упорядочения приобретенного 

опыта, способностей и навыков, осознания основ современной науки, нравственного 

формирования и мировоззрения личности. В основном придаётся значение обучению 

развивающим предметам, методам активного обучения, в которых широко применяются 

современные информационные технологии. 

Поступки и знания учеников определяются классным руководителем терминами 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно» и «отлично», контролируются директором школы 

и его заместителями. Успешность учащихся определяется государственными требованиями по 

общему образованию, базовыми общеучебными и профильными предметами, по результатам 

единых государственных экзаменов.  

Ученые-педагоги Т.И. Рыбкина и Д.С. Ермаков [1] считают необходимым в профильном 

обучении школьников кроме основных обучающих курсов включать учебные предметы по 

выбору учащихся, а также исследовательскую деятельность, проектную и учебную, практику. 

П.С. Лернер в своей исследовательской работе [2] считает, что «элективные (выборочные) 

курсы по своей сущности можно отнести к факультативным курсам, имеющим направленность 

на дифференцированное внутрипрофильное обучение, расширение у них общеучебных понятий 

и жизненного мировоззрения».  
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Мы считаем, что выборочные предметы должны расширять мировоззрение учащихся, 

развивать интересы и нравственные потребности в кругу профильного обучения, развивать 

необходимые навыки для дальнейшей работы в отрасли биологии, преодолевать узкие 

односторонние направления. Основная задача выборочных курсов – «поддержание» 

профильных курсов на стандартном уровне. 

Анализируя существующие сведения, можно прийти к заключению, что выборочные 

курсы являются восполнением профильных курсов или одного из базовых курсов. Они в 

единстве и равномерно готовят предпосылки для организации индивидуального общего 

обучения. 

Система профильного обучения способствует в усвоении информации учениками, 

отвечает интересам, желаниям и нравственным нормам учащихся. Она помогает в 

совершенствовании личности человека, целесообразного использования времени (средний и 

старший школьный возраст), способствует выбору профессии. 

Во время определения теоретических основ профильного обучения биологии основные 

принципы обучения разделяются на 2 группы: 1) принципы, которые формируют курс биологии 

и его содержание; 2) организационные принципы профильного обучения предмета биологии. 

К первой группе принципов можно отнести такие, как принцип гуманизации, научно-

исторический принцип, профильная дифференциация, практические биологические знания, 

профессионально-техническая связь. 

Ко второй группе принципов относятся объединение исследовательской и учебной 

деятельности, объединение индивидуальной и коллективной работы, индивидуализация 

обучения, проблемные процессы, обучение разговору, творческая активность школьников, 

производительность, самостоятельность.  

Принцип гуманизации направляет внимание профильного обучения биологии на развитие 

самостоятельности личности ученика, формирование способностей и навыков учащихся. С 

учётом этого принципа, процесс профильного обучения биологии способствует усвоению 

учащимися биологических знаний, общечеловеческих взглядов, а также жизненных и природных 

ценностей. Это даёт возможность учащимся в определении своего места в жизни, нахождении 

соответствующих отношений с природной и социальной средой. Принцип гуманизации находит 

своё отражение в содержании профильного обучения, которое раскрывает гуманистические 

стороны науки биологии, роль отдельных учёных в развитии и в формировании гуманистических 

идей [3-4; 5; 6]. 

Принцип культурного отношения требует, чтобы выбор содержания курса биологии, в 

котором биологические знания рассматриваются, как культурная часть и опираются на понятия 

разносторонности природы, концентрировался на анализе культурных ценностей настоящего и 

прошлого.   Курс биологии с точки зрения принципа культурного отношения способствует 

включению личности ученика в мир культуры и нравственности. 

В этом случае авторитет биологических наук рассматривается, как сумма материального и 

культурного признания, которые были достигнуты в процессе научного поиска человека. 

Требованиями принципов культурного отношения в профильном обучении возможно 

укрепление гуманизации общего обучения, данные принципы важны в обучении в контексте 

подпрофильного обучения химии-биологии, биологии-географии (физико-математического 

направления), в творческом развитии сознания учащихся, в формировании у них ценностных 

отношений к процессу обучения и научного его осознания. С учётом гуманитарной стороны 

биологических знаний возможно обогащение художественного сознания, ума и интеллекта, 

интересов и желаний, речи учащихся. 

Мы согласны с мнением И.М. Осмоловской, которая отмечает необходимость обогащения 

содержания профильного обучения природоведением, гуманитарным материалом с помощью 

показа научных знаний, изменения точки зрения личности о мире и о себе, показом нравственных 

ценностей, раскрытием нравственных проблем науки: «В настоящее время основы 

природоведения изменяют наше мировоззрение, человек по-другому рассматривает природу, 

способствуют получению исторических биологических знаний» [7]. 

Одним из основных принципов по выбору содержания биологического курса считается 

научно-исторический принцип. Внедрение исторических материалов в профильный 

биологический курс формирует у учащихся мотивации и необходимости приобретения новых 

знаний, научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с историческими данными помогает 
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в изменении мировоззрения людей в развитии науки, уверенности учащихся в познании мира.  

На основе исторического материала можно ознакомить учащихся с экспериментом, на основе 

которого можно найти конкретный научно-биологический материал, показать его важность в 

доказательстве гипотезы.    

Изучение таким способом биологии даёт возможность объяснить включение нового этапа 

развития научного сознания с помощью новых методов исследования.  Это становится причиной 

ускоренного развития у школьников таких нравственных качеств, как гуманизм и патриотизм, а 

также творческого сознания.   

Принцип устойчивости биологических знаний предполагает научность, точность 

содержания знаний теоретического курса. Принцип устойчивости биологических знаний 

обеспечивает системность содержания по основным главам биологии, среднюю их 

относительность на необходимом уровне теоретических знаний. Принцип устойчивости в 

содержании профильного курса - это внедрение теорий, основ биологии, законов и правил, а 

также знаний и методологических возможностей.  Это помогает ученикам в ознакомлении с 

такими современными категориями методологии, как «объект исследования», «методы 

исследования», способствует получению школьниками знаний о структуре науки биологии, 

истории её развития, её общенаучных и характерных методах и т.д. Соблюдение требований 

принципов устойчивости положительно влияет на развитие интересов и желания к научным 

знаниям, исследовательской деятельности [8].  

В обучении биологии широко используется принцип совместной исследовательской и 

учебной деятельности школьников, который способствует формированию у них 

самостоятельных требований и способностей по получению новых знаний и нового 

нравственного опыта. В этом случае учащийся играет роль активного участника. В процессе 

обучения биологии возникает необходимость направления учащегося на деятельность по 

определению связей и закономерностей, с упором на конкретный материал. Принцип 

исследовательской деятельности помогает в формировании активной деятельности ученика, 

преодолении возникших трудностей, выполнении различных заданий по исследовательской 

деятельности. 

Требованием принципа профильного обучения биологии является определение 

содержания заданий исследовательской деятельности учащегося - проведение эксперимента, 

предоставление гипотезы, проверка и проведение микроскопического анализа, теоретическое 

моделирование. 

Также в учебном процессе   профильного обучения одним из основных принципов является 

принцип совместной индивидуальной и коллективной деятельности школьников [9-12], в основе 

которого находятся взаимосвязь учебной индивидуальной и учебной коллективной 

деятельности. Человек становится личностью тогда, когда, с одной стороны, он направляет свои 

усилия на   самостоятельность, с другой стороны, когда он имеет взаимоотношения с другими 

людьми. 

Принцип самостоятельности является основополагающим при усвоении знаний 

школьниками при профильном обучении биологии, так как основан на самостоятельной 

деятельности учащихся. Целью профильного обучения является определение значения 

самостоятельности, которая отражается в активности ученика, способности внедрения новых 

признаков в деятельности, способности правильной организации работы, самостоятельного 

преодоления сложностей. При профильном обучении важно, что при его осуществлении 

увеличивается уровень самостоятельности. Осуществление этого принципа в профильном 

обучении происходит при использовании в процессе обучения элементов самостоятельной 

работы, где учащиеся активно решают постановленные задачи. Привлечение учащихся к 

активному осознанию своей деятельности является одной из характерных особенностей 

самостоятельной работы.  
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ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ ТАЪЛИМИ КАСБИИ БИОЛОГИЯ 
 

Муаллиф дар асоси таҳлили адабиёти мавҷуда принсипҳои асосии таълими касбии биологияро ҷудо 

намуда, қайд мекунад, ки дар асоси назариявӣ онҳоро ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст, ки ҳар 

кадоми он дар навбати худ ба зергурӯҳҳои мувофиқ тасниф мегарданд. 

Муаллиф дар хусуси нақш, мавқеъ ва аҳамияти ҳар кадоми онҳо маълумот дода, қайд менамояд, ки 

онҳо дар маҷмӯъ мундариҷаи таълими касбии биологияро бою ғанӣ мегардонанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: нақшаи таълимӣ, хонанда, малака, кори таҳқиқотӣ, қобилият, донишҳои 

биологӣ, принсипи имӣ-таърихӣ, тафриқа, кори мустақилона. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 
 

Автор, анализируя существующую научную литературу по профильному обучению биологии 

класифицирует основные его принцины и отмечает, что на теоретическую основу их можно разделить на 

две основные группы, которые в свою очередь подразделяются на подгруппы. 

Автор указывая роль, место и значение каждой подгруппы принципов отмечает, что они в целом 

обогащают содержанию профильного обучения биологии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебный план, ученик, умение, исследовательская работа, способность, 

биологические знания, научно-исторический принцип, дифференциация, самостоятельная работа. 
 

THE BASIC PRINCIPLES OF PROFILE TRAINING OF BIOLOGY 
 

The author analyzes the existing scientific literature on specialized training of biology classifies its basic 

principles and notes that on a theoretical basis they can be divided into two main groups, which in turn are divided 

into subgroups. The author points out the role, place and importance of each subgroup of principles notes that they 

generally enrich the content of specialized training of biology.  

KEY WORDS: curriculum, student, skill, research work, ability, biological knowledge, scientific and 

historical principle, differentiation, independent work. 
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САРЧАШМАҲО, АСОСҲО ВА ОМИЛҲОИ РУШДИ ТАФАККУРИ МАНТИҚИИ 

ҶАВОНОНИ ДОНИШҶӮ 
 

Султонҳайдаров Н.Х. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
 

Коркард ва истифодаи усулҳои мантиқӣ яке аз омилҳои асосии мусоидаткунанда барои 

тафаккури эҷодии инсон маҳсуб мегардад. Таҳлили шароитҳо ва пажӯҳиш дар соҳаи 

равоншиносӣ собит менамояд, ки дастури методӣ дар ин ҷараён ва ҷода самаранок мебошад. 

Чунин усул дар он ҳувайдо мегардад, ки ҳангоми ташкили корҳои махсус доир ба коркард ва 

такмили усулҳои мантиқии тафаккур новобаста аз сатҳи рушди кӯдак инкишофи назаррас ва 

самаранокии ҷараён эҳсос карда мешавад. 
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Раванди тафаккури инсонӣ аз ҷониби илме, ки мантиқ ном дошта, асосгузораш файласуфи 

Юнони қадим Aристoтeл мебошад, омӯхта мешавад. Истилоҳи «маниқ» аз вожаи юнонии «logos» 

гирифта шуда, ифодакунандаи мазмунҳои «фикр», «калом», «таълимот», «хирад», «қонунмандӣ» 

мебошад. Бояд тазаккур дод, ки калимаи мантиқ асосан бо ду мазмун истифода мегардад: 

1. Барои ифодаи маҷмӯи қонунҳое, ки ба ҷараёни тафаккур тобеъ буда, ҳақиқати воқеиро 

тавсиф медиҳад; 

2. Барои ифодаи илм, қонунҳои муҳокимарониҳо ва шаклҳои ифодакунандаи он. 

Илова бар ин, мазмуни маҷозии истилоҳи мантиқ вуҷуд дорад, ки барои ифодаи 

қонунмандиҳои ҳақиқати воқеӣ (масалан, «мантиқи ашё», «мантиқи ҳодисаҳо») истифода 

мегардад [3, с. 159]. 

Ҳамин тариқ, мантиқ тавсифдиҳандаи илме мебошад, ки мусоидаткунандаи инкишофи 

равшани тавоноӣ буда, мусалсал ва беихтилоф фикр кардан, асоснок муҳокима рондан, 

қонунмандӣ кардани фарзияҳо, рад кардани хулосаҳои нодурустро таълим медиҳад. Азхудкунии 

асосҳои ин илм бидуни ҳалли масъалаҳои мантиқӣ имконнопазир аст [2, с. 28]. 

Яке аз масъалаҳои асосии мантиқ муайян кардани он мебошад, ки чигуна ба қазияҳои 

дуруст расидан ва ҳосил кардани дониши воқеӣ дар бораи мавзӯи тафаккурбуда, баъдан ба 

муҳокима ва мазмуни мавзӯи омӯхташаванда комёб гаштан мебошад. Мантиқ, бешак, яке аз 

василаҳои ҳамаи илмҳо маҳсуб мегардад. 

Калимаи «мантиқ» ҳамчунин ифодакунандаи мазмунҳои «қонунмандии дохилии 

ҳодисаҳо» ё «дуруст, муҳокимарониҳои хирадмандона» мебошад [1, с. 189]. Аз ҷумла, бо ин 

калима ҷараёни тафаккурро дар мавриди фикрронии мантиқӣ ва ғайримантиқӣ баён кардан 

мумкин аст  

Илова бар ин баёноти зерин истифода мегардад: 

- мантиқи ҳодисот. Дар ин ҳолат зери ин мафҳум баъзе амсилаҳо тасаввур карда 

мешаванд, ки барои пешгӯиҳои оянда арзишҳои кифоятӣ доранд; 

- мантиқи хислат. Дар зери ин мафҳум баъзе амсилаҳои тавсифдиҳандаи шахсият дар 

назар гирифта мешаванд, ки ҳодисаҳо ва рафтори ояндаи шахсро камобеш пешгӯӣ мекунанд. 

Бояд қайд кард, ки тафаккур на танҳо тавассути мантиқ, балки инчунин тавассути 

донишҳои равоншиносӣ, омӯзгорӣ, кибернетика, физиология низ омӯхта мешавад. Вале ин 

илмҳо тафаккурро вобаста ба доираи таҳқиқоти худ меомӯзанд. Масалан, педагогика тафаккурро 

аз ҷиҳати татбиқи ҷараёни дониш ҳангоми таълиму тарбияи насли наврас меомӯзад. 

Физиологияи фаъолияти олии асаб асосҳои физиологии тафаккур, яъне ҷараёни ангезиш, ҳаяҷон, 

боздорӣ, халалрасонӣ ва амсоли инҳоро, ки дар мағзи инсон ҳамчун узви тафаккур меомӯзад. 

Аз ҷиҳати равоншиносӣ тафаккур ҷараёни равоншиносие мебошад, ки равиши инъикоси 

ҳақиқати воқеиро ҳамчун шакли олии фаъолияти эҷодии инсон меомӯзад. Муҳаққиқи рус 

Мешеряков Б.Г. тафаккурро ҳамчун табаддулоти эҷодии шуури инсон маънидод кардааст [3, с. 

115]. 

Дар пайдоиши тафаккур нақши муҳимро якдигарфаҳмии инсонҳо дар ҷараёни фаъолияти 

муштаракашон иҷро менамояд. 

 Аз ибтидои асри XVII то асри XX масъалаҳои тафаккур дар мантиқ тасаввури эмпирикӣ 

дар бораи инсон ва фаъолияти ӯ бо олами атрофро ифода мекард. Мувофиқан бо чунин мантиқ, 

ки тавоноии инъикоси амалкарди фазоии «системаи тайёр»-и абадан аз ҷониби Худо ё табиат 

туҳфагардидаро дорост, қобилияти идрокии хосиятҳои тағйирнашавандаи объектро тавсиф 

кардан мумкин аст. Ба қобилияти идроки ирсӣ тафаккур ва рефлекс тааллуқ доранд. Тафаккур 

нақши қайдкунанда (регистратор) ва таснифгар (классификатор)-ро дар мушоҳидаҳо ва 

таҷрибаҳо дорост. 

 Дар луғати тафсирии Ожегов С.И. ва Шведова И.Ю. тафаккур ҳамчун сатҳи олии дониш, 

ҷараёни инъикоскунандаи ҳақиқати воқеӣ таъриф шудааст. 

Ҳамин тавр, Блейхер В.М. чунин навиштааст: «Тафаккур – ин баёни ғайримустақим, ки 

дар кашфи алоқа, муносибат, вобастагӣ ва дониши умумигардидаи ҳақиқати объективӣ асос 

ёфтааст» [4, с. 147]. 

Дар адабиёти илмӣ ва таълимӣ хусусиятҳои тафаккур маъмулан сегуна тавсия гардидааст. 

Тафаккур инъикоси моҳияти алоқаҳо ва муносибати байни объектҳои воқеӣ буда, махсусияти 

инъикос дар тафаккур ҳувайдо мегардад ва инъикоси идрокӣ ғайримустақим тавсиф мешавад. 

Мантиқ тафаккурро ҳамчун василаи дарки олами объективӣ тавсиф медиҳад. Мантиқ он 

шаклу қонунҳоеро таҳлил менамояд, ки дар онҳо инъикоси олам дар ҷараёни тафаккур инъикос 
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мегардад. Азбаски ҷараёни дарки олам дар маҷмӯъ дар фалсафа омӯхта мешавад, аз ин сабаб 

мантиқ ҳамчун гуногуншаклии донишҳои фалсафӣ тадрис мешавад. 

Ҷараёни идрок на дар шакли он ҳамешагӣ, устувории як ҳолат ва як навъ оморӣ мавҷуд 

аст, балки дар ҷараёни ҳаракат ба комилият ва ҳақиқати мутлақ вуҷуд дорад. Чунин ҷараён 

иборат аст аз ҳолоти маҷмӯӣ, тарафҳои мавҷудаи байниякдигар дар робитаи ногусастанӣ. Дар ин 

қарина тафаккур ҳамчун алоқа бо фаҳмиши ҳақиқат (воқеӣ, мутлақ ва нисбӣ) аз нуқтаи назари 

омӯзиши метод ва шакли дониши илмӣ муоина карда мешавад. 

Шакли мантиқии фикри мушаххас сохтори чунин фикр, яъне қобилияти алоқаи қисматҳои 

таркибии он мебошад. Дар шаклҳои мантиқӣ на ҳамаи мукаммаливу мундариҷаи олами атроф, 

ки новобаста аз мо вуҷуд дорад инъикос мегардад, балки алоқаи сохтории умумии он, ки 

таҷассумгари фикри мо мебошад, инъикос меёбад. Мафҳум, мулоҳиза ва хулоса шаклу сохтори 

хоси худро доранд. 

Сохтори фикр, яъне шакли мантиқии онро тавасути рамз (символ) чунин муайян кардан 

мумкин аст: S-P; дар ин ҷо S – субъект (шахс), яъне мафҳум дар бораи мазмуни фикр, P – 

предикат (хабари мантиқӣ), яъне мафҳум дар бораи аломати мазмуни фикр мебошад. 

Тибқи қонунҳои мантиқ шартҳои зарурии дарки ҳақиқат дар ҷараёни муҳокимаҳо 

мебошад. Қонунҳои асосии мантиқ (мантиқи шаклӣ) чунинанд: 

- қонуни айният; 

- қонуни беихтилоф; 

- қонуни истиснои сеюм; 

- қонуни асосҳои кифоягӣ [2, с. 22]. 

Қонунҳои мазкур муайянӣ, беихтилофӣ ва кифоятии тафаккурро тавсиф медиҳанд. 

Назарияи классикии мантиқ саҳвҳои муайянеро дорост, ки мазмуни асосии ифодасозии 

мақсадҳои муайян мебошад. Дар чунин назария истифодаи назоратии парадигмаи саҳв дар назар 

гирифта нашудааст. 

Чунин амалиёти мантиқӣ, ба монанди таъриф, тасниф, исбот, инкор ва ғайра аз тарафи 

дилхоҳ инсон дар ҷараёни фаъолияи фикрии ӯ бегумон ва бо саҳви фавқуззикри қонуни классикӣ 

бештар истифода мегарданд. Як гурӯҳи муайяни инсонҳо кӯшиш мекунанд тафаккури худро 

бидуни таҳлили лозима ва назорати бештар баҳогузорӣ кунанд, ки ин албатта ба муттасилии 

мантиқӣ алоқа надорад. Дар ҷараёни ҳалли масъалаҳои мавҷуда нақши муҳимро инчунин эҳсос, 

кайфият, диди тасвирии олам ва ғайра низ иҷро мекунанд. Ҳаройина, адами ҷиддияту қатъият 

тафаккур ҳанӯз маънои онро надорад, ки он тобеи мантиқ нест. 
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САРЧАШМАҲО, АСОСҲО ВА ОМИЛҲОИ РУШДИ ТАФАККУРИ МАНТИҚИИ ҶАВОНОНИ 

ДОНИШҶӮ  
 

Дар мақолаи мазкур дурустии ташаккули фикр, таҷассумёбии таркиби олам дар шаклҳои мантиқӣ 

дар сохтори афкори мо мавриди баррасӣ қарор мегирад. Дар он ҳамчунин тамоми пуррагии мафҳум, 

мулоҳиза, хулосакунӣ дар сохтори фикр инъикос гардида, моҳияти чунин мафҳумҳо ба монанди «мантиқи 

ҳодисаҳо» ва «мантиқи тинат» шарҳ дода мешаванд.  

КАЛИДВОЖАҲО: мантиқи ҳодисаҳо, мантиқи тинат, субъект, тафаккур, фаъолият, вазифаҳои 

мантиқӣ, хулосакунӣ, мулоҳиза, шаклҳои мантиқӣ, таркиби олам, эҳсоси олам. 
 

ИСТOЧНИКИ, OСНOВAНИЯ И ФAКТOРЫ РAЗВИТИЯ ЛOГИЧEСКOГO МЫШЛEНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

В данной статье рассматривается правильность строения мысли, воплощение содержания мира в 

логических формах в структуре наших мыслей. В ней отражается вся полнота понятия, суждения, 
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умозаключения в структуре мысли и раскрывается сущность таких понятий, как «логика событий» и 

«логика характера». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лoгикa сoбытий, лoгикa хaрaктeрa, субъект, мышление, деятельность, 

лoгичeские зaдaчи, умозаключение, суждение, логические формы, миросодержание, мироощущение. 
 

SOURCES, BASIS AND FACTORS OF YOUTH-STUDENTS’ LOGICAL THINKING 

DEVELOPMENT 
 

The research paper deals with the correctness of creating thoughts, reflection of world content in logical 

forms in the structure of our thoughts. It also reflects all completeness of notion, estimation and conclusion in the 

structure of thoughts and explains the essence of notions such as «the logic of events» and «the logic of character». 

KEYWORDS:  logic of events, logic of character, subject, thinking, activity, logical tasks, conclusion, 

estimation, logical forms, world content, perception of environment  
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 
МЕТОДИКАИ ТАТБИҚИ ТАЪЛИМИ ТАФРИҚАВӢ ДАР ДАРСҲОИ МАТЕМАТИКАИ 

СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Шодиев М.С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Рабиев С.М., Маҳмудшехова М.А.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров 
  

Дар замони муосир бо назардошти ғояҳои демократия ва башардӯстӣ дар соҳаи маориф 

дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. Аз ҷумла талаб карда мешавад, ки шахсиятҳои ҳаматарафа 

рушдёфта омода бошанд. Дар ҳамин замина ба роҳ мондани таълими тафриқавӣ ба манфиати кор 

аст. Барои ин математика ҳамчун фанни таълимӣ имкониятҳои васеи амалисозии ин муамморо 

дорад. 

Мафҳуми таълими тафриқавӣ ба шароити мусоиди инкишофи шахсияти хонанда робитаи 

зич дорад [7, с. 11]. 

Таълими тафриқавӣ чунин тамоили ташкили фаъолияти таълимӣ аст, ки ҳамаи 

имкониятҳои фардии кӯдакон ба эътибор гирифта шуда, дар ҳамин замина ба гурӯҳҳо ҷудо 

намудани онҳо барои рушди таълим мусоидат менамояд. 

Таълими тафриқавӣ нақши мобайнии байни таълими умумисинфӣ ва корҳои фардиро 

ифода мекунад [9]. 

Одатан таълими тафриқавӣ тавассути истифодаи супоришҳои тафриқавӣ амалӣ мешавад 

[4, с. 9]. 

Супоришҳои тафриқавӣ системаи машқҳоест, ки иҷрои онҳо барои ҳар як гурӯҳи 

хонандагон ҷиҳати бошуурона ва амиқ азбаркунии қоидаҳо, мавод ва ташаккули малакаҳои 

ҳисобкунии зарурӣ ва амалиёти фикрӣ муосидат менамояд. Ин супоришҳо ҳангоми омӯзиши 

маводи нав, мустаҳкамкунии донишҳо, маҳорат ва малакаҳо, арзёбии донишҳо, маҳорату 

малакаҳо, корҳои мустақилона, супоришҳои хонагӣ, инчунин дар раванди ташкилу гузаронидани 

корҳои беруназдарсӣ истифода мешаванд. 

Супоришҳо бояд пешакӣ дар тахтаи синфӣ, варақа, дар тахтаи электронӣ  ва ғайра сабт 

шуда бошанд. Онҳоро ба намудҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст: 

1. Супоришҳои ҳатмӣ. Ин гуна супоришҳо боиси ташаккули маҳорати дурусти татбиқи 

маводи азбаршуда дар ҳосил намудани малакаҳои ҳисобкунӣ мебошанд. Миқдори онҳо бояд 

маҳдуд бошанд. Супоришҳо бояд мувофиқи имкониятҳои омодагии математикии ҳар як хонанда 

бошанд. 

2. Супоришҳои иловагӣ. Ин супоришҳо бо назардошти хонандагоне, ки аз уҳдаи иҷрои 

супоришҳои ҳатмӣ баромадаанд ва барои кори мустақилона имкон доранд тартиб дода 

мешаванд. Ин қабил супоришҳо душвории бештар дошта, барои татбиқи донишҳои азбаршуда, 

ки муқоисакунӣ, таҳлилкунӣ, таркиббандӣ ва ғайраро талаб менамояд, пешкаш мешаванд. 

Супоришҳои ҳатмӣ ва иловагиро муаллим метавонад дар ҳамаи марҳилаҳои дарси 

математика истифода намояд. Аз ҷумла дар бисёр мавридҳо супоришҳои тафриқавиро дар 

раванди мустаҳкамкунии маводи нав истифода менамоянд. 

Супоришҳои ҳатмӣ ва иловагиро ба самтҳои зерин нигаронидан мумкин аст: 

1. Супоришҳо бо овардани намунаи иҷро. 

Мақсади машқҳои мазкур ташаккул додани маҳорату малака тибқи муайянкунии моҳияти 

супоришҳо, яъне аз умумият ба моҳият рӯй овардан аст. 

Машқҳоро бояд тавре пешкаш намуд, ки талаба аз тақлидкунии бошуурона ба иҷрои 

мустақилонаи супоришҳо гузарад. Дертар дар намуна сохтори амалиётҳоро маҳдудтар намуда, 

фақат моҳияти усули иҷроро баррасӣ кардан мумкин аст. Дар ниҳоят супоришро бидуни намуна 

пешниҳод кардан дуруст аст, ки аз хонанда мустақилиятро тақозо менамояд. 

  Масалан:  1. Супориш бо овардани намунаи  пурра тавзеҳёфта. 

Супориш: амалҳоро ба намунаи додашуда такякунон иҷро намоед: 

68 : 2 = (60 + 8) : 2 =  (60 :2) + (8 : 2) = 30 + 4 = 34 

84  :  2 = 

66 :  3 = 

96 : 2  = 
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Ё намунаро дар шакли мухтасар пешкаш намудан мумкин аст: 

68  :  2  = (60  +  8) :  2 = 34 

36  :  3 = 

48 : 2  = 

96 : 2  = 

Барои талабагони сустхон дар ибтидо овардани тарзи муҳокимаронӣ мувофиқи мақсад аст. 

Масалан,  амалро  иҷро  кунед.  25  х  2 = 

1. Зарбшавандаи якумро дар намуди суммаи ҷамъшавандаҳо тасвир мекунем. 

     (20 + 5) 

2. Ҳар як ҷамъшавандаро 2 маротиба зиёд мекунем ё ба 2 зарб мезанем. 

3. Барои 20 – ро 2 маротиба зиёд кардан адади 2 – ро 2 маротиба зиёд карда, дар охири 

ҳосили зарб сифрро ҳамроҳ кардан кифоя аст.  

2 даҳӣ х 2 = 4 даҳӣ. 4 даҳӣ = 40. 

2д х  2 = 4д, сифрро  ҳамроҳ мекунем, ҳосил мешавад  40. 

4. Адади 5-ро 2 маротиба зиёд мекунем, 10 ҳосил мешавад. Ба 4 даҳӣ як даҳиро ҳамроҳ 

кунем 5 даҳӣ ё худ 50 ҳосил мешавад. 

     25 х 2 = 50. 

Ба муҳокимаронии болоӣ такя карда мисолҳоро иҷро намоед: 

24  х  2 = 

12  х  3  = 

44  х  2 = 

Дар намунаи шакли мухтасари иҷро чунин муҳокимарониро талаб намудан дуруст аст: 

    24 х   2 = 

Чунин муҳокима ронед: 

  Адади дурақамаи 24-ро бо адади якрақамаи 2 зарб кардан лозим. Барои ин аввал 20-ро 2 

мартиба зиёд мекунем, 40 ҳосил мешавад. Баъд адади 4-ро ба 2 зарб мезанем, ҳосил шуд – 8. Ба 

40 адади 8-ро ҷамъ кунем (ё худ 40 ва 8) мешавад - 48. 

24  х  2 = 

20  х  2  = 40 

4   х   2  =   8 

40   +  8  =  48 

Дар раванди иҷрои супоришҳо аз рӯйи намуна на фақат ба тарзу усули иҷро, ҳамчунин ба 

тартиби иҷрову навишт низ эътибори ҷиддӣ додан зарур аст. 

Дар ташаккулёбии маҳорати ҳисобкунӣ дар ибтидо тавзеҳи ҳамаҷиҳатаи раванди иҷрои 

амал зарур аст. Талаба назарияи дар заминаи иҷрои амал ҷойдоштаро чуқуртар идрок мекунад, 

бо сохтори усули ҳисобкунӣ  ошно мешавад. 

Агар талабагони пешқадам бо иҷрои як-ду машқ муҳокимарониро аз бар карда, ба 

мустақилона иҷро кардани супоришҳо рӯй оваранд, барои талабагони миёна иҷрои машқҳои зиёд 

ва дар ибтидо роҳбарии муаллим ногузир буд. Барои талабагони сустхон бо вуҷуди ҷой доштани 

тавзеҳи ҳаматарафаи муҳокимаронӣ, кумаки бевоситаи худи муаллим, усули фаҳмондадиҳӣ ва 

таҳти назари ӯ иҷро кардани як қатор машқҳо лозим меояд. 

Шарҳи васеи иҷрои супоришро аввал аз талабаи пешқадам пурсида, дигаронро ба 

муҳокима ҷалб кардан лозим. Пас аз шарҳи талабаи миёнахон, ки тибқи намунаву тавзеҳи 

нопурра супоришро иҷро кардааст, тарзи муҳокимарониву шарҳи талабаи сустхонро пурсидан 

лозим. Барои он талабаи сустхон дар охир пурсида мешавад, ки ӯ аз баёни шарҳи иҷрои супориш 

аз тарафи ҳамсинфонаш баҳравар мешавад. 

   2. Супориши   қисман   иҷрошуда. 

Ба талабагон баъзе супоришу амалҳои қисман баиҷрорасида пешниҳод гардида, пурра ба 

иҷро расонидани онҳо талаб карда мешавад. Бояд ҳамон қисматҳои супоришро дар шакли тайёр, 

ҳалшуда пешниҳод кард, ки ҳалли он барои  талаба душворӣ дошт. 

  Масалан. Дар мағоза рӯзи аввал 321 кг ва рӯзи дуюм 156 кг сабзӣ фурӯхтанд. Баъд аз ин 

дар мағоза назар ба сабзии фурӯхташуда 270 килограмм зиёдтар сабзӣ боқӣ монд. Ба мағоза 

ҳамагӣ чанд килограмм сабзӣ оварда буданд? 

  Ҳалро давом деҳ ва ба охир расонед: 

321 + 156 кг = 477 кг 

477 +  (…….) =   …кг 
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Бо мақсади ташаккули маҳорати ҳисобкунӣ чунин шакли мисолҳоро пешниҳод кардан 

дуруст аст: 

Ҳалро ба охир расон! 

78- 35  = 

78 -  30 = 

____._______ 

____._______ 

Супоришҳои қисман иҷрошуда метавонанд вариантҳои гуногун дошта бошанд. Мумкин 

оғози ҳисобкунӣ пешниҳод гардида, иҷрои қисмати охири он талаб мегардад. Ё мисол ба пуррагӣ 

иҷро гардида, шарҳи  пурраи усули ҳалро  талаб  кардан мумкин аст. 

Чунин усули коргузорӣ барои аз кори мустақилонаи ҷузъӣ ба кори мустақилонаи пурра 

гузаштан мусоидат мекунад. 

3. Машқу супоришҳо бо дастуру тавсияҳо. 

Дар ибтидо дар иҷрои машқҳо ба талабагон дар интихоби ҳалли масъала чунин тавсияву 

дастурҳо додан мумкин аст, ки дар муайян кардани тарзу усули ҳал кумак намуда, диққати 

талабагонро ба чизи асосӣ, ки дар ҳалли супориш муҳим аст, ҷалб созад. 

  Дертар ба дастуру тавсияҳои тарҳи умумидошта рӯй овардан мумкин аст, ки талабаро ба 

интихоби роҳи дурусти ҳалли масъалаву машқ раҳнамун месозад. 

 МАШҚ. 

Масъаларо ҳал кунед! Агар ба дӯхтани 3 курта 9 метр матоъ сарф шуда бошад, пас аз 12 

метри чунин матоъ чанд курта дӯхтан мумкин аст? 

Аввало бояд муайян кард, ки барои  1 курта чанд метр матоъ сарф мешавад? Оё ба ин савол 

якбора ҷавоб дода метавонем? Фикр кунед. Барои ин чӣ бояд кард? 

 МАШҚ. 

Мисолҳоро ҳал кунед. Тақсимшавандаро тавре ба суммаи ҷамъшавандаҳо ҷудо кунед, ки 

тақсими он дар доираи ҷадвал бошад. 

60 :  4  =    

78 : 3 = 

56 : 4 = 

(40 + 20 ) : 4 =(40 :  4 ) + (20 : 4) = 

 

 

4. Супоришҳо бо машқҳои ёрирасон. 

Ба машқҳои ёрирасон ҳамон супоришҳоро тавсия намудан дуруст аст, ки ба машқи асосӣ 

шабеҳ буда, танҳо аз ҷиҳати шаклу мазмун содаву дастрасанд. 

Масалан, зимни ҳалли масъалаи «Дар 6 сабад  72 кг ангур ҳаст. Барои 48 кг ангур чанд 

сабад лозим?» чунин машқи иловагиро пешниҳод кардан дуруст аст: «Дар ду қаламдон 8 қалам 

мавҷуд аст. Ба 20 дона қалам чанд қаламдон лозим аст?» 

Фикр кунед, ки оё масъалаи болоиро чун масъалаи поёнӣ ҳал карда метавонед? 

Супориш: 

Аз адад суммаро тарҳ кунед: 

26 -  (10  + 2) =                            64 -  (20  +  3 ) = 

Мисолҳоро ҳал кунед: 

56 – 24 =                                                98 – 42 = 

 60  - 32 =                                               76  -  32  = 

  5. Супориш бо овардани маълумои назариявӣ. 

Мақсади чунин супоришҳо дар он аст, ки талаба ин ё он намуди ҳалро интихоб намуда, 

дурустии онро асоснок намояд ва бо таърифи он муқоиса созад. 

Чунин тарзи коргузорӣ дар онҳо аз болои амали худ назорат карданро ёд медиҳад. Усули 

интихобшудаи иҷрои амалро бо қоидаву қонунҳо муқоиса менамояд. 

Масалан: Ба хотир оред, барои ёфтани тақсимшавандаи номаълум ҳосили тақсимро бо 

тақсимкунанда зарб задан лозим. 

Супориш: Ба таърифи болоӣ такякунон амалҳоро иҷро намоед: 

х : 7  =  6 3                                     а :  6  = 54 

Барои ёфтани яке аз ҳамзарбҳои номаълум ҳосили зарбро ба ҳамзарби маълум тақсим 

кардан лозим. 

6   *  х   = 48                                х   * 9   = 54 

6. Супоришҳо бо нишондоди алгоритмӣ. 
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  Дар зери мафҳуми алгоритм нишондодҳои аниқ фаҳмида мешаванд, ки барои 

пайдарҳамии муайяни амалиёт дар ҳалли мисолу масъалаҳои типи ягона дуруст меояд. 

Хусусиятҳои асосии хоси алгоритм инҳоянд: нишондод, ки тавассути он на якка супориш, 

балки мазмуни супоришҳои ба ҳамин гурӯҳ (синф) мансуб ҳал карда мешаванд. Тавассути 

нишондоди алгоритмӣ ҳамеша ба натиҷаи дуруст ноил мешавем. 

  Супориш: 48  :  2 

1. Тақсимшавандаро (48) бо суммаи ҷамъшавандаҳои қулай ҷудо намоед.    (40 + 8):2;      

2. Ҳар як ҷамъшавандаро алоҳида ба тақсимкунанда (2) тақсим намоед.     40: 2= ;   8:2 =;        

3. Натиҷаҳои ҳосилшударо ҷамъ намоед: 

    20   + 4 =; 

Амалҳоро иҷро намоед: 

64:2 =              82:2 = 

96:3 =              48:4 = 

 Зарур аст, ки талаба маҳорати ба суммаи ҷамъшавандаҳои разрядӣ ҷудо кардани ададҳоро 

уҳда карда тавонад, вагарна нишондодҳои алгоритмӣ натиҷаи дилхоҳ намедиҳанд. Ҳамчунин, аз 

уҳдаи тақсими доираи ҷадвал (дар мисолҳои болоӣ) баромада тавонад. 

     7. Супоришҳо бо интихоби ҳал. 

Дар машқи мазкур супоришҳоро бо тарзу усули гуногуни ҳал тавсия намудан зарур аст. 

Талаба бояд он тарзи ҳалро интихоб кунад, ки қулай ва дуруст аст. 

Талабагон аз ҳалҳои пешниҳодшуда ҳамонашро интихоб мекунанд, ки мувофиқи ақидаи 

онҳо дар ҳалли супориш дуруст аст. Агар талаба бобати иҷрои супориш каме дониш дошта 

бошад, ҳалли дурустро шинохтаву ҷудо карда метавонад. Машқи мазкур барои ташаккули 

маҳорату малака муҳим аст. 

  Барои интихоб 3-4 варианти ҳалро тавсия кардан дуруст аст, аз ин зиёд бачагон, бахусус 

талабагони сустхонро гумроҳу саргаранг мекунад. 

   Супориш: 

Масъала.  Моҳинисо 6 байрақча сохт. Моҳрӯ бошад нисбати Моҳинисо 2 баробар зиёдтар 

байрақча сохт. Духтаракон чанд байрақча сохтанд? 

Аз байни ҳалҳо ҳалли дурусти масъаларо ёбед: 

   1.  6 + 2  =  8                         2. 6 х 2 = 12                3. 6 :  2  =  3 

        6 + 8 =  14                            6 +12 = 18                   3 + 6 =  9 

 

Ё худ супориши дигар 

     65    -   30  = 

Аз байни ҳалли мисолҳо ҳалли дурусту мувофиқро интихоб намоед: 

1. 60 + 30 = 90               2. 60  - 30  =  30                  3. 60 – 30  = 30 

      90 + 5  =   95                  30  +  5   = 35                      30 -  5  =  25 

8. Супориш бо истифодаи усули таснифот (классификатсия). 

Аз рӯйи намуд машқи мазкурро аз рӯйи як қатор аломату хусусиятҳояш ба як гурӯҳ ё синфи 

муайян ҷудо кардан мумкин аст. 

  Супориш: 

Аз ифодаҳои додашуда ҳамонашро ҷудо кунед, ки ёфтани тақсимкунандаи номаълум талаб 

карда шавад. 

  х * 6  = 30        х   +  6 = 15                8  :  х  =  2                     40 * 6 = 80 

                                                              6  *  х   =  36                  35  :  х  =  5 

Мисолҳои дигарро ҳал кунед! 

Супориш: Масъалаи 1.  Модарам аз мағоза 5 кг сабзӣ ва назар ба сабзӣ 2 кг зиёд пиёз харид. 

Модарам чанд килограмм пиёз харид? 

Масъалаи 2.  Модарам аз мағоза 5 кг пиёз ва 2 баробар зиёд сабзи харид. Модарам чанд 

килограмм сабзӣ харид? 

   Аввал ҳамон масъаларо ҳал кунед, ки якчанд маротиба зиёд кардани   ададҳои 

додашударо тақозо намояд. 

Пас масъалаи дуюмро ҳал кунед. 

Супориш оид ба классифакатсия барои бошуурона шинохтани масъала аз рӯйи аломатҳои 

муҳим ва худи масъала ёрӣ мерасонад ва омехта кардани онро бо масъалаҳои дигар роҳ 

намедиҳад. 
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Ба сифати супоришҳои тафриқавии иловагӣ инҳоро истифода намудан мумкин аст: 

1. Кор бо сарчашмаҳои иттилооти иловагӣ баъди иҷрои супоришҳои ҳатмӣ хонандагонро 

ба намудҳои дигари навиштаҷот, қоидаҳо шинос намудан мумкин аст: навишти қоида, ҳисобкунӣ 

ё усулҳо. Барои ин аз адабиёти иловагӣ истифода бурдан зарур аст. Аз ҷумла он «маълумоти 

математикии синфҳои ибтидоӣ», ки дар он ҳамаи қоидаҳо, нишондодҳо, алгоритмҳо гирд оварда 

шудаанд. 

2. Супоришҳои мазмунан конструктивӣ-вариантивӣ. Ин супоришҳо давоми бевоситаи 

супоришҳои ҳатмӣ мебошанд. Масалан, агар бо ёрии супоришҳои ҳатмӣ малакаҳои ҳисобкунӣ 

ташаккул ёфта бошад, он гоҳ давомнокии он метавонад мушоҳида оид ба тағйирёбии натиҷаҳо, 

таҳияи ҷадвалҳо, қатори ададҳо, ёфтани элементҳои зиёдатӣ дар қатори адад, давомдиҳии қатори 

адад ва монанди инҳо анҷом меёбад. 

3.Супоришҳои характери эҷодидошта. Иҷрои ин гуна супоришҳо аз хонандагон зиракӣ, 

фантазияро талаб менамояд. Масалан, дар супоришҳои хонагӣ иҷрои мисолҳои намуди зерин 

пешкаш гардида буд. 

+
87

33
;       + 

86

54
;     +

38

22
;    +

45

35
; 

 

Пас ба сифати супоришҳои иловагии эҷодӣ инҳоро ворид кардан мумкин аст: 

1) мисолҳоро тавре ҷойгир кунед, ки ҷавобатан афзун шавад; 

2) боз ду мисоли дигарро оид ба ҷамъ ёдовар шавед, ки давомнокии афзуншавии қатор 

бошад; 

3) масъалае фикр кунед, ки ҳаллаш ба мисоли якуми гирдовардаи шумо мувофиқ бошад. 

Масъалаҳоро кӯтоҳ дар дафтар нависед; 

4) чандто масъалаҳои баръакс ба масъалаи шумо тартиб додан мумкин аст? Бо кадом амалҳо 

онҳо ҳал мешаванд? Фикратонро шарҳ диҳед. 

Яке аз имкониятҳои мусоиди истифодаи супоришҳои ҳатмӣ ва иловагӣ мавриди ҳалли 

масъалаҳо мебошад. Баъди хондани масъала омӯзгор ба хонандагоне, ки аз уҳдаи мустақилона 

ҳал кардан  мебароянд, иҷозат дода, корро ба хонандаи дигар идома дода, шарти мухтасари  

масъаларо таҳия месозад ва таҳлили онро ба итмом мерасонад. Ҳамин тариқ, вазифаро ҷамъбаст 

намуда, барои қисми дигари хонандагон ҳидоят ба кори мустақилона менамояд. Акнун барои 

хонандагоне, ки аз уҳдаи иҷрои ҳал ноуҳдабароянд, омӯзгор аз нав такмил ва шарти кӯтоҳи 

масъалаву нақшаи ҳалро тартиб дода, ба онҳо медиҳад. Дар ин маврид хонандагони омодагии 

баланди математикидошта ҳалро ба охир мерасонанд. Ба онҳо омӯзгор супоришҳои иловагиро 

пешниҳод менамояд. 

Супоришҳои тафриқавии хонагӣ давоми мантиқии дарс ё мавод барои ҷамъбасткунӣ 

мебошад [5; 10]. Инчунин супоришҳои хонагиро дар аввали соли таҳсил барои хонандагон 

асосан аз синфи дуюм сар карда, дар намуди тестӣ пешниҳод кардан мумкин аст. 

 Бо назардошти амалисозии таълими тафриқавии математикаи синфҳои ибтидоӣ барои 

арзёбии омодагии хонандагони синфи 3 дар ҳафтаи аввал чунин намуди тестҳоро пешкаш 

намудан ҷоиз аст. 

Супоришҳои тестӣ 17 саволномаҳоро дарбар мегирад. Саволномаҳои 1-10 сатҳи базавӣ, аз 

11-14 мураккаби сатҳи миёна, аз 15-17 мураккаби сатҳи баландро дарбар мегирад. 

Саволномаи № 1.  

Дар кадоме аз ададҳои даҳиҳо аз воҳидҳо зиёд аст? 

23;   47;   98;   66 

  

Саволномаи № 2. 

Ҷавоби ҳалли кадоме аз ин машқҳо 6 аст? 

18:3;  14:7;    24:4;    36:6; 42:6; 12:2; 42:7; 

Саволномаи № 3. 

Кадоме аз ин масъалаҳо масъалаи баръакси ҳамаи дигарашон нестанд? 

1. Дар наҳр 17 ғози сафед ва 8 сиёҳ шино мекунанд. Ҳамагӣ чандто ғоз дар наҳр шино 

мекунанд? 

2. Дар наҳр 8 ғози сиёҳ ва 9 ғози сафед шино мекунанд. Ҳамагӣ дар наҳр чандто ғоз шино 

мекунанд? 
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3. Дар наҳр 17 ғоз шино мекунанд. Аз онҳо 9-тоаш сафед ва боқимондааш сиёҳ мебошанд. 

Дар наҳр чандто ғози сиёҳ шино мекунад? 

4. Дар наҳр 17 ғоз шино мекунад. Аз онҳо 8-тоаш сиёҳ ва боқимондааш сафед мебошад. Дар 

наҳр чандто ғози сафед шино мекунад? 

Саволномаи № 4 

Кадоме аз ин ададҳои номдор аз  4 дм хурд аст? 

4 м; 40 см; 39 см. 

Саволномаи № 5. 

Азиз 4 ручкаи ҳар кадомаш 8 сомониро харид. Азиз чанд пул сарф кард? 

4+8=12 с;  8-4=4 с;  8:4=2 с; 4х8=32 с. 

Саволномаи № 6. 

Мисоле, ки ҷавобаш 16 мебошад, нишон диҳед. 

46-30;             4х4;  32-15;       9+7;   

32:2;  50-34; 10+6;  20-6. 

Саволномаи № 7. 

Дар 4 халта 32 бодирингро баробар ҷой карданд. Дар ҳар як халта чандтогӣ бодиринг ҷой 

карданд? 

32-4=28 бодиринг 32+4=36 бодиринг; 32:8=4 бодиринг. 

Саволномаи № 8. 

Агар ададро ба 2 зарб зада, ба натиҷааш 2-ро ҷамъ кунем 10 ҳосил мешавад. Ин кадом адад 

аст? 

2;  5;  6;  4;  1;  8. 

Саволномаи № 9. 

Дар адади 99 чандто даҳӣ ва воҳид ҳаст? 89 даҳӣ; 80 даҳӣ ва 6 воҳид; 8 даҳӣ ва 60 воҳид; 8 

даҳӣ ва 6 воҳид 

Саволномаи № 10. 

Ҳалли нодурустии мисолҳоро нишон диҳед! 

15-8=9;  8х8=64;  30-6=14;  4х3-12=1;  56:8=7;  

30:6=6;  80-30=60;  9х9=91;  1х0=1. 

Саволномаи № 11. 

Ҳисоби кадом қимати ифода ба адади 82 баробар аст? 

63-(58-39);  (63-58)+39;  63+(58-39);  63-58+39; 

Саволномаи № 12. 

Периметри полези тарафҳояш 8 м ва 4 метрро ёбед! 

32 м;   12 м;   4 м;   24 м. 

Саволномаи № 13. 

Кадоме аз нобаробариҳо нодуруст аст? 

19 мм < 20 см;  5 м 4 дм < 40 дм;   2 дм 1 мм >1 дм 5 см;  

4 м 40 дм;   7 см 7 мм>70 мм;   50 дм >5;  1 м<1 дм. 

Саволномаи № 14. 

Ҳалли дурусти масъаларо нишон диҳед! 

Аз 35 лотореяи дар қуттии 100 донагӣ буда ҳар як ҳафтумаш бозӣ мекунад. Чандто 

лотореяи бурднок  дар қуттӣ  мавҷуд мебошад? 

35-7=28 лоторея;   37+7=44 лоторея;  35:7=5 лоторея. 

Саволномаи № 15. 

Дарозии тарафҳои росткунҷа 8 см ва 4 см аст. Агар дарозиашро 2 маротиба кам  ва барашро 

2 маротиба зиёд кунем, масоҳати росткунҷа тағйир меёбад? 

- тағйир меёбад;   - тағйир намеёбад; 

Саволномаи № 16. 

Ҳисоб кунед: 8 дм-5 дм-10 см+8 см 

   27 см;     12 мм;      16 см;      20 см 5 мм;      28 см. 

Саволномаи № 17. 

Масъаларо ҳал кунед ва ҷавоби дурустро нишон диҳед. 

Барои шаш яхмос 48 сомонӣ супориданд. Бо нархи як яхмос 6-то конфет низ хариданд. 

Барои ҳамаи харид чанд пул сарф шуд? 

8 с;     88 с;           56 с;           8 с 8 дирам. 
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Чунин тарзи ташкилу гузаронидани супоришҳои хонагӣ ба омӯзгор имконият медиҳад, ки 

вобаста ба  омодагии математикии хонандагон фаъолиятро мувофиқ намояд. Ин ҳолат 

амалисозии тамоили фардиро дар раванди таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ тақозо 

менамояд. 

Ҳамин тавр, такмили назариявӣ-озмоишии таълими тафриқавии математикаи синфҳои 

ибтидоӣ собит кард, ки мавриди амалисозии он бояд чунин имконоту воситаҳоро ба эътибор 

гирем: 

1. Амалисозии таълими тафриқавии мактематика дар синфҳои ибтидоӣ дар заминаи 

истифодаи китобҳои дарсӣ  имконпазир мебошад. 

2. Дар шароити синфӣ-дарсӣ таълими гуногунсатҳии математикаи синфҳои ибтидоиро ба 

роҳ мондан мумкин аст. Чунки ташкили раванди таълим дар асоси як барнома ва китобҳои 

дарсии мувофиқ ба роҳ монда шудааст. 

3. Амалисозии тамоили пешбинишуда тавассути супоришҳои гуногунсатҳ (супоришҳои 

тафриқавӣ) сурат мегирад. 

4. Мавриди коркарди маводи таълимӣ-методӣ бояд заминаи аз як сатҳи омодагии 

математикӣ ба сатҳи баландтар гузаштан ба ҳисоб гирифта шавад. 

5. Барои самаранок амалисозии таълими тафриқавии математика дар синфҳои ибтидоӣ 

зарур аст, ки дар хонандагон салоҳиятҳои худсанҷиро тарбия намоем, ки тарҳи он дар 

супоришҳои таълимӣ ифода бояд ёбад. 

6. Азбаски ҳалли масъалаҳои математикӣ қисми таркибии курси математикаи синфҳои 

ибтидоӣ мебошад, барои ин дар заминаи гуногунсатҳи амалисозӣ зарур аст, ки хонандагон дорои 

одитарин маҳоратҳои умумитаълимӣ бошанд. Бинобар ҳамин, амалисозии таълими тафриқавии 

математикаи синфҳои ибтидоиро аз синфи 2 шурӯъ намудан мувофиқи мақсад аст. 
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МЕТОДИКАИ ТАТБИҚИ ТАЪЛИМИ ТАФРИҚА ДАР ДАРСҲОИ МАТЕМАТИКАИ  

СИНФҲОИ ИБТИДОӢ  
 

Дар мақола ба имкониятҳои татбиқи таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

шудааст. Шартҳои асосии татбиқи таълими тафриқавии математикаи синфҳои ибтидоӣ таҳия гардидаанд. 

Нишондодҳои асосии татбиқи таълими тафриқавии математикаи синфҳои ибтидоӣ ҷудо ва дақиқ 

гардидаанд. Татбиқи он аз ду ҷанбаъ: мундариҷа ва раванд муқаррар карда шудааст. Дар асоси ҷанбаи 

мундариҷавӣ ду намуди супоришҳо: появӣ (ҳатмӣ) ва иловагӣ таҳия гардидаанд. Намунаи 9 супоришҳои 

тафриқавии появӣ оварда шудааст. Методикаи истифодаи супоришҳои появии тафриқавӣ ҳангоми 

омӯхтани маводи нав, мустаҳкамгардонии дониш, маҳорат ва малакаҳо, ҳангоми ташкили кори 

мустақилона ва иҷрои вазифаи хонагӣ пешниҳод гардидааст. Ҳамаи ин супоришҳои тафриқавӣ барои кори 

мустақилона ва вазифаҳои хонагӣ тавассути вазифаҳо пешниҳод карда шудаанд. Бо назардошти 
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хусусиятҳои хонандагон омӯзор ҳамеша метавонад нусхаҳои супоришҳоро барои гурӯҳҳои муайян 

интихоб намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: методика, амалисозӣ, таълими тафриқа, математикаи синфҳои ибтидоӣ, 

супоришҳои тафриқавии ҳатмӣ, супоришҳои тафриқавии иловагӣ, кори мустақилона, сатҳи омодагии 

математикӣ, супоришҳои тестии тафриқавӣ, супоришҳои тафриқавии хонагӣ, раванди ҳалли масъалаҳо. 
 

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

В статье раскрывается возможности реализации дифференцированного обучения математике в 

начальных классах. Разработаны основные условия реализации дифференцированного обучения 

математике в начальных классах. Выделены и уточнены основные положения реализации 

дифференцированного обучения математике в начальных классах. Определен в двух аспектах реализация 

дифференцированного обучения: содержательные и процессуальные. На основе содержательных аспектах 

разработаны дифференцированные задания в двух видах: базовый (обязательный) и дополнительный. 

Проведен образец 9 базовых (обязательных) дифференцированных заданий. Разработаны методики 

использования базовых (обязательных) дифференцированных заданий при изучении нового материала, 

при закреплении знаний, умений и навыков, при организации самостоятельных работ и домашние задания. 

Все эти дифференцированные задания для самостоятельной работы и домашние задания предлагаются 

именно в карточках. Зная особенности учащихся, учитель всегда может определить вариант работы для 

определенной группы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, реализация, дифференциация обучения, математика начальных 

классов, обязательное дифференцированное задание, дополнительные дифференцированные задания, 

самостоятельная работа, уровень математической подготовки, тестовые дифференцированные задания, 

домашние дифференцированные задания, процесс решения задачи. 
 

THE METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION OF DIFFERENTIATED TEACHING IN 

MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY CLASSES 
 

The article reveals the possibility of differentiated teaching mathematics in primary school. The basic 

conditions for the implementation of differentiated teaching mathematics in primary classes. The basic provisions 

of the implementation of differentiated teaching mathematics in primary classes are identified and clarified. The 

implementation of differentiated education is defined in two aspects: substantive and procedural. On the basis of 

content aspects differentiated tasks in two types are developed: basic (obligatory) and additional. Conducted 

sample 9 core (required) differentiated tasks. The methods of using basic (mandatory) differentiated tasks in the 

study of new material, the consolidation of knowledge and skills in the organization of independent work and 

homework. All these differentiated tasks for independent work and homework are offered in the cards. Knowing 

the characteristics of students, the teacher can always determine the work option for a particular group. Before 

working on the cards, students need to be instructed, to report the requirements for the work, the order of its 

implementation.  

KEYWORDS: methodology, implementation, differentiation of training, mathematics of primary classes, 

mandatory differentiated task, additional differentiated tasks, independent work, the level of mathematical training, 

test differentiated tasks, home differentiated tasks, the process of solving the problem. 
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ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ: ХУСУСИЯТ ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ОН 
 

Шарифов Ҷ., Шарифов И. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҳсилоти фосилавӣ маҷмӯи технологияҳоест, ки барои интиқоли маҷмӯи маводи 

омӯзишӣ ба донишҷӯён, муоширати интерактивии донишҷӯён ва омӯзгорон дар раванди 

омӯзиш, таъмин намудани донишҷӯён бо имконият барои кори мустақил дар таҳияи маводи 

омӯзишӣ, инчунин дар раванди омӯзиш таъмин карда мешаванд. 

Таҳсилоти фосилавии замонавӣ ба истифодаи унсурҳои асосии зерин асос меёбад: 

- воситаҳои ахбори иттилоотӣ (почта, телевизор, радио, шабакаҳои коммуникатсионии 

иттилоотӣ); 

- усулҳои вобаста ба муҳити техникии мубодилаи иттилоот. 
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Таҳсилоти фосилавӣ як шакли махсуси омӯзишро дар бар мегирад (дар якҷоягӣ бо таҳсили 

рӯзона, ғоибона, шабона, экстернат). 

Истифодаи технологияҳои таҳсили фосилавӣ ба ҳар як шахс имкониятҳои зеринро муҳайё 

месозад: 

- хароҷоти таҳсилро камтар мекунад (хароҷот барои кирояи бинои таълимӣ, хароҷот барои 

рафтуои ҳам донишҷӯ ва ҳам омӯзгор ба ҷои таҳсил нолозим мегардад ва ғайра); 

- дар як вақт бо шумораи зиёди толибилмон дарс гузаронида мешавад; 

- сатҳу сифати таҳсилот бо истифода аз воситаҳои муосири технологияҳои информатсионӣ 

ва китобхонаҳои электронии дорои информатсияҳои зиёди гуногунмазмун беҳтар мегардад;  

- муҳайё сохтани муҳити ягонаи таълимӣ (махсусан барои омӯзиши корпоративӣ муҳим 

аст). 

Таҳсилоти фосилавӣ шакли мукаммалгардонидашудаи таҳсилоти ғоибона буда, алоқаи 

байни омӯзгор ва донишҷӯ тавассути шабакаи Интернет иҷро мегардад. Дар раванди омӯзиши 

маводи таълимӣ вазифаҳои омӯзиширо донишҷӯ ба воситаи компютери худ қабул менамояд, 

онҳоро ҳал намуда, ба муаллим мефиристад. Дар як вақт донишҷӯ метавонад ба омӯзгор саволҳо 

фиристад ва ба онҳо ҷавобҳои мушаххас гирад [1].                     

Дар Аврупо дар охири асри XVIII бо пайдоиши хадамоти мунтазам амалкунандаи почтавӣ 

таҳсилоти журналистӣ пайдо шуд. Таҳсилкунандагон ба воситаи почта ба мактаби таҳсилотии 

худ ба муаллимон муроҷиат карда, аз онҳо маводи таълимиро қабул карда, онҳоро ҳаллу фасл 

намуда, равон менамуданд. Дар Русия ин усул дар охири асри XIX пайдо шуда буд. 

Оғози асри 20 бо афзоишу пешрафти технологияҳо, ҳузури телеграф ва телефон мусоидат 

намуд, вале онҳо дар таълиму таҳсил қариб, ки истифода намегардиданд. То ба ҳол қариб дар 

тамоми таълимгоҳҳои давлатҳои ҷаҳон «таҳсилоти журналистӣ», яъне бо истифода аз почта 

идома дорад. 

Бо пайдо гардидани радио ва телевизион дар усулҳои омӯзиши фосилавӣ тағйироти куллӣ 

ворид гардид. Хоҳишмандони таҳсилоти фосилавӣ ба маротиб афзуд. Намоишҳои телевизионии 

таълимӣ, ки аз солҳои 50-уми асри 20 дар телевизионҳо пайдо гардиданд, ба таҳсилоти фосилавӣ 

такони бузурге дод. Бо вуҷуди ин, телевизор ва радио як мушкили ҷиддӣ дошт - донишҷӯ 

наметавонист бо тарафи муқобил алоқа дошта бошад. 

Соли 1969 дар Британияи Кабир, донишгоҳи аввалини таҳсилоти фосилавӣ - Донишгоҳи 

кушодаи Британияи Кабир кушода шуд. Сабаби чунин номгузорӣ шудани донишгоҳ дар он буд, 

ки нархи таҳсилот паст буд ва зарурат дар иштирок ба дарсҳо набуд. Баъдан дар дигар давлатҳои 

ҷаҳон донишгоҳҳои маъруф бо барномаҳои таълими фосилавӣ кушода шуданд: Донишгоҳи 

Африқои  Ҷанубӣ (1946), Донишгоҳи кушодаи Hagen, Германия (1974), Донишгоҳи Миллии 

Технологии ИМА (1984) ва ғайра. 

Дар охири солҳои 80-ум дастрасӣ ба компютерҳои фардӣ умеди наверо, ки ба содакунӣ ва 

автоматикунонии таҳсилот алоқаманд буданд, пешниҳод гардид. Барномаҳои аввалини 

омӯзишии компютерӣ дар компютерҳои аввалин дар шакли бозиҳои гуногуни компютерӣ пайдо 

гардиданд. 

Соли 1988 лоиҳаи Шӯравӣ-Амрикоӣ почтаи электронии мактабӣ  кори худро оғоз кард. 

Аввалин технологияи муосири моҳворагии таҳсилоти фосилавӣ дар солҳои 90-уми асри ХХ, аз 

тарафи Ассотсиатсияи байналмилалии «Дониш» ва узви коллективи Академияи илмҳои 

ҳозиразамон пиёда гардонида шуд. 

Дар асри ХIХ мавҷудияти компютерҳо ва шабакаи глобалии Интернет имконияти 

таҳсилоти фосилавиро хеле осонтар намуд. Дастовардҳои шабакаи Интернет нисбат ба 

дастовардҳои радио ва телевизион бузургтар гардид. Имконияти додугирифти информатсия 

васеътар шуд ва донишҷӯ имконият пайдо намуд, ки алоқаро дар шакли видеоконференсия қабул 

намояд. 

Таҳсилоти фосилавӣ, ки бо истифода аз телекоммуникатсияҳои компютерӣ гузаронида 

мешавад, намудҳои зерини омӯзишро дарбар мегирад: 

Чат-машғулиятҳо. Машғулиятҳои таълимие, ки бо истифода аз чат-технологияҳо 

гузаронида мешаванд. Ҳангоми гузаронидани чат-машғулиятҳо ҳамаи иштирокчиён дар як вақт 

ба чат-технологияҳо дастрасӣ доранд. Дар бисёр муассисаҳои таълимии дурдаст чат-мактаб 

вуҷуд дорад, ки дар он бо истифода аз чат-кабинетҳо суҳбатҳо дар масофаи гуногун байни 

омӯзгорон ва донишҷӯён ташкил карда мешаванд. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_University
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_University
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DUniversity_of_South_Africa%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DUniversity_of_South_Africa%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5,_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F
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Веб-машғулиятҳо. Дарсҳои фосилавӣ, конфронсҳо, семинарҳо, бизнес-бозиҳо, корҳои 

озмоишӣ, семинарҳо ва дигар шаклҳои машқҳои омӯзишӣ, ки бо истифода аз телекоммуникатсия 

ва дигар имкониятҳои шабакаи глобалии Интернет гузаронида мешаванд. 

Барои веб-машғулиятҳо, форумҳои интернетии махсуси таълимӣ гузаронида мешаванд, ки 

намуди корбарии истифодабарандагон оид ба мавзӯи муайян ба воситаи гузоштани сабт дар 

сайти махсус бо насби барномаи дахлдор иҷро мегардад. 

Аз чат-машғулиятҳо форумҳои интернетӣ бо имкониятҳои дурударози кор ва хусусияти 

ҳамкории чандрӯзаи байни донишҷӯён ва муаллимон фарқ мекунад. 

Телеконференсия   - чун қоида дар асоси рӯйхати равонкардашуда ба воситаи почтаи 

электронӣ анҷом дода мешавад. Барои телеконференсияҳои таълимӣ муваффақ гардидан ба 

ҳадафҳои таълимӣ хос мебошад. Ҳамчунин шаклҳои таҳсилоти фосилавӣ вуҷуд доранд, ки дар 

онҳо маводи омӯзишӣ бо почтаи электронӣ ба минтақаҳо фиристода мешаванд. 

Асоси чунин равандро усули таълим, ки раванди табиии таҳсилот номида мешавад, 

ташкил медиҳад. Таҳсилоти фосилавӣ системаи озоди демократӣ, оддӣ ва ройгон аст. Ин шакли 

таҳсилот дар Британияи Кабир пайдо шуда, ҳоло аксаран аз ҷониби сокинони Аврупо, барои 

маълумоти иловагӣ истифода мешавад. Донишҷӯе, ки доимо иҷрои вазифаҳои амалиро анҷом 

медиҳад, малакаҳои устуворро ноил мегардад. Дониши назариявӣ бе кӯшишҳои иловагӣ 

баҳогузорӣ карда мешавад, ки онҳо бо машқҳои тренингӣ алоқаманданд. Ташаккули малакаҳои 

назариявӣ ва амалӣ дар раванди мунтазам омӯхтани мавод ва шунидану такрор намудани 

машқҳое, ки дар воситаҳои аудиоӣ ва видеоӣ ба донишҷӯ равон карда мешавад, ба даст оварда 

мешавад. 

Чун қоида, дар сурати таҳсил дар мактабҳои дур, аз донишҷӯён талаб карда намешавад, ки 

ҳамеша дар синфхона бошанд. Дар аксари барномаву курсҳои муассисаҳои таълимие, ки 

таълими фосилавиро амалӣ мекунанд, ҳоло ҳам шакли таҳсили рӯзона мавҷуд аст. Иштирок дар 

ин машғулиятҳо ҳатмӣ нест, вале одатан барои таҳияи малакаҳои амалии донишҷӯён хеле 

муфид мебошанд. Ҳамчунин, дар як қатор муассисаҳои таълимӣ, аз мактабҳои кӯтоҳи як-ду рӯза 

истифода мебаранд, ки имконият медиҳад, то донишҷӯёнро барои кори гурӯҳӣ дар рӯзҳои 

истироҳатӣ сарҷамъ оварад. 

Дар таҳсили фосилавӣ, аз усулҳои гуногуни расонидани иттилооти таълимӣ метавон 

истифода намуд. Аз давраи пайдоиш то ба ҳол якчанд наслҳои технологияҳои истифодашудаи 

таҳсилоти фосилавӣ – аз нашрияҳои анъанавӣ то ба радиову телевизион, аудио, видео, 

конфронсҳо ва вэб-сайтҳо иваз карда шуданд. 

Бо вуҷуди ин, дар бисёр ҳолатҳо, сарфи назар аз пайдоиши технологияҳои муосири 

коммуникатсионӣ, афзалият ба усулҳои сода дода мешавад. Масалан, дар Ҳиндустон маъмулан 

радио барои омӯзиши фосилавӣ истифода карда мешавад, зеро радио ба аксарияти аҳолӣ дастрас 

буда, ниёз ба инфрасохтори иловагӣ нест ва ин таҳсилотро, дар ҳақиқат, кушода ва ба кулли 

аҳолӣ дастрас мегардонад ва байни омма маъруф аст. 

Аксарияти ширкатҳои бузург дар сохтори худ марказҳои омӯзишии фосилавиро муқаррар 

намудаанд, то ин ки сифати омодасозии кадрҳои худро дар масофаҳои дур арзон ва беҳтар 

намоянд. Ҳоло ҳеҷ гуна ширкати муосир бе ин пеш рафта наметавонад. Масалан, ширкати 

Microsoft як портали омӯзиширо барои омӯзиши кормандон, истифодабарандагон ва мизоҷони 

маҳсулоти худ ва таҳиягарони нармафзор офаридааст ва дар баробари ин баъзе курсҳои омӯзишӣ 

ройгон мебошанд. 

Таҳсилоти фосилавӣ аз тарзи анъанавии таҳсилоти ғоибона бо чӣ фарқ 

мекунад? Таҳсилоти ғоибона асосан ба кори мустақилонаи донишҷӯ вобаста аст. Дар ин ҳолат 

муошират танҳо байни донишҷӯ ва омӯзгор ва аксар вақт дар шакли хаттӣ сурат 

мегирад. Таълими фосилавӣ, пеш аз ҳама, ба усули таълими муштарак дар 

гурӯҳҳо равона шудааст. Семинарҳои муштараки гурӯҳӣ, баҳсу муколамаҳо, дастгирӣ ва дарк 

намудани ҳар як аъзои гурӯҳро таъмин менамоянд. Дар чунин ҳолат ҷудокунӣ, ки хусусияти 

омӯзиши ғоибона мебошад, тамоман нобуд мешавад. 

Усули таълим дар гурӯҳҳои фосилавӣ, инчунин ба ҷамъоварии дониш мусоидат мекунад, 

зеро донишҷӯён мунтазам байни якдигар маълумотро мубодила мекунанд. Барои ин форумҳои 

махсус, чатҳо, интернет-конференсияҳо мавҷуданд, ки ҳар як шахс метавонад, савол диҳад, 

маслиҳат пурсад ва дилхоҳ мавзӯъро бо донишҷӯёне, ки дар як вақт таҳсил мекунанд, муҳокима 

намояд. Дар гурӯҳҳои виртуалӣ одамоне ҷамъ меоянд, ки мехоҳанд дар ин ҷо корро ёд гиранд, 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BA
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BA
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=tg&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F


117 

 

биомӯзанд, сатҳи касбии худро беҳтар намоянд, такмили ихтисос кунанд, малакаҳои навро барои 

рушди минбаъдаи касбомӯзии худ пайдо намоянд. 

Ҳамаи донишҷӯёни гурӯҳҳои фосилавӣ имконият доранд, ки дар семинарҳо иштироки 

фаъол дошта бошанд. Табъиз дар асоси нажод ё ҷинс пурра дар фазои муоширати 

байниминтақавӣ нобуд карда мешавад. Дар натиҷа фикри ҳар як донишҷӯ ба эътибор гирифта 

шуда, диққати умумиро ҷалб мекунад. Ҳеҷ зарурате барои рафтан ба ҷаласаҳо ва машваратҳо 

нест. Афзалияти асосии таҳсилоти фосилавӣ имконпазирии машваратҳои мунтазами онлайн бо 

омӯзгор ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як донишҷӯ мебошад. 

Ақидаҳое низ вуҷуд доранд, ки ҳангоми таҳсилоти фосилавӣ кор осон мегардад, вазифаро 

рӯйбардор намуда, равон мекунӣ ва кор тамом. Ин шакли рӯйбардоркуниро асосан таҳсилоти 

анъанавии ғоибона истифода мекарду мекунад. Дар курсҳои таҳсилоти фосилавӣ фиреб вуҷуд 

надорад, зеро агар коре фиристода шавад, ки рӯйбардор бошад ва фаҳмидани ин хеле осон аст, 

он гоҳ кор қабул намешавад. Ин дар дастури таҳсилоти фосилавӣ махсус қайд карда шудааст. 

Ҳангоми гирифтани имтиҳонҳо ба донишҷӯёни таҳсили фосилавӣ рӯйбардоркунӣ маънӣ 

надорад, зеро ин ҷо ягон варақаҳои имтиҳонгирӣ мавҷуд нест. Дар барномаҳои таҳсилоти 

фосилавӣ тестҳо ва вазифаҳои корозмуда истифода мегарданд ва ҳангоми ҳалли онҳо, ҳатто 

истифодаи китобҳои дарсӣ ва маводи иловагӣ тавсия дода мешавад. Ба тестҳо, хусусан онҳое, ки 

ниҳоӣ ҳастанд, аксар вақт дар вақти воқеӣ ва онлайн ҷавоб додан лозим меояд, ба ҳар як саволи 

«овезон» дар рӯи экран вақти муайян ҷудо карда мешавад ва агар ба савол дар муддати муайян 

ҷавод дода нашавад ва имтиҳонсупоранда ба китоби дарсӣ ва ё лексия рӯй оварад, вақт ба охир 

расида, савол аз рӯи экран нобуд мегардад. Аз ин рӯ, бояд дар хотир дошт, ки таҳсилоти 

фосилавӣ ба одамоне, ки мехоҳанд дониш омӯзанд, равона карда шудааст, на ба шахсоне, ки 

мехоҳанд соҳиби диплом гарданд [2-4]. 

Бартарии таҳсилоти фосилавӣ дар он аст, ки вай ба принсипи инсониятпарварӣ, 

инсондӯстӣ мувофиқ аст. Вобаста ба ин, ҳеҷ кас набояд аз имконият барои омӯзиш бо сабаби 

камбизоатӣ, маҳалли зист, нажод ё ҷудогузории муваққатӣ, ноамнии иҷтимоӣ ва имконияти ба 

муассисаҳои таълимӣ бо сабаби нокомии ҷисмонӣ ё кор дар истеҳсолот ва корҳои шахсӣ маҳдуд 

карда шавад: 

- таҳсилоти фосилавӣ барои тамоми табақаҳои аҳолӣ бе маҳдудият, новобаста аз вазъи 

саломатӣ, дастрас аст; 

- таҳсилоти фосилавӣ нисбат ба анъанавӣ арзонтар аст; 

- таҳсилоти фосилавӣ бештар самаранок аст, зеро ҳар як шахс худ реҷаи таҳсил ва суръати 

таълимро муқаррар мекунад; 

- таҳсилоти фосилавӣ дар ҳама қисмати ҷаҳон дастрас аст, ягона талабот – ин доштани 

компютер ва дастрасӣ ба шабакаи Интернет; 

- таҳсилоти фосилавӣ тараққиёбанда аст - ҳиссаи технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ дар 

соҳаи маориф рӯ ба афзоиш дорад; 

- таҳсилоти фосилавӣ имконияти дар як вақт ҳам кор кардан ва ҳам таҳсил карданро 

медиҳад ва метавонед дониши азхудкардаро дар амалия истифода баред. 

- барои таҳсилоти фосилавӣ маводи мухталиф ва муосир пешкаш карда мешаванд; 

- таҳсилоти фосилавӣ омодасозии ҷадвалро барои ҳар як шахс ба таври алоҳида имконият 

медиҳад. 
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ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ: ХУСУСИЯТ ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ОН 
 

Дар ин мақола дар хусуси таърихи рушди таҳсилоти фосилавӣ, шаклҳо, тафриқа ва дигар шаклҳои 

таълим сухан рафта, афзалияти ин шакли таҳсилот дар шароити муосир нишон дода шудааст.  
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ru ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

В данной статье речь идёт об истории развития дистанционного обучения, формы дистанционного 

обучения, интеграция дистанционного образования и других форм обучения. Наряду с этим также 

показано преимущества дистанционного образования в современных реалиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология, информация, электронная библиотека, единное пространство 

обучения, телеграф, телефон, телеконфереция. 
 

REMOTE EDUCATION: FEATURES AND ITS BENEFITS 
 

This article deals with the history of distance learning, forms of distance learning, integration of distance 

education and other forms of education. Along with this, the advantages of distance education in modern realities 

are also shown. 

KEY WORDS: technology, information, electronic library, single learning space, telegraph, telephone, 

teleconference. 
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЪРИХӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ  

ГЕОМЕТРИЯИ ДИФФЕРЕНСИАЛӢ 
 

Сатторов А.Э., Хоҷаев А.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мафҳумҳои алоҳидаи геометрияи дифференсиалӣ (давра, хатти каҷ, эволюта, хатти геодезӣ ва 

ғайра) аллакай дар нимаи дуюми асри XVII дар корҳои И. Нютон, Г. Лейбнитс, Х. Гюйгенс ва дигарон 

вомехӯранд. Дар охири асри XVIII дар корҳои Л. Эйлер ва Г. Монж асосҳои назарияи сатҳҳо пайдо шуданд. 

Л. Эйлер аввалин шуда аз координатаҳои каҷхатта истифода намуда, формулаҳои оддитаринро ҳосил кард, 

ки онҳо хатҳои каҷи нормалии сатҳро ифода мекарданд [1, с. 97]. Инчунин, мафҳуми сатҳҳои болои ҳам 

хобидаро ҷорӣ намуд ва сатҳҳои дар ҳамворӣ хобандаро дида баромад. Ба Г. Монж бошад мафҳуми хатҳои 

каҷ ва хатҳои асимптотикии сатҳ тааллуқ доранд; бо номи Г. Монж назарияи конгруэнтнокӣ алоқаманд 

мебошад. 

Асари Г. Монж «Дар бораи чуқуриҳо ва хоктеппаҳои заминӣ» (с. 1871) ба геометрияи 

дифференсиалӣ бахшида шудааст, ки асоси онро корҳои муҳандисии вай дар истеҳкомот ташкил медиҳад. 

Моҳияти махсусро доир ба геометрияи дифференсиалӣ корҳои К. Гаусс [2, с. 71], ки дар натиҷаи аз 

геодезия ба харитасозӣ гузаштан ба даст овардааст, ташкил медиҳад. Асари асосии К. Гаусс дар ин соҳа 

«Таҳқиқоти умумӣ оид ба сатҳҳои каҷхатта» ном дошта, соли 1827 нашр шудааст. Дар он ҳарду шаклҳои 

асосии квадратии сатҳ дохил карда шудаанд, теорема доир ба инвариантнокии каҷии пурра нисбат ба 

табдилдиҳиҳои геометрӣ исбот карда шудааст. 

Моҳияти принсипиалии ин корҳо дар барқароркунии мафҳуми геометрияи дохилии сатҳ таҷассум 

меёбад. Сохтори асосҳои назарияи классикии сатҳ аз тарафи К.М. Петерсон ба анҷом расонда шуд, ки вай 

соли 1853 системаи пурраи теоремаҳои асосии ин назарияро баён намуд. Дар миёна ва нимаи дуюми асри 

XIX маҷмӯи натиҷаҳои чуқур ва умумӣ доир ба назарияи классикии сатҳҳо аз тарафи олимон Ф. Миндинг, 

Ж. Лиувилл, Э. Белтрами, Г. Дарбу, Л. Бианки ва дигарон ба даст оварда шуданд. Дар ин давра геометрияи 

дохилии сатҳҳо ҷисм ба ҷисм таҳқиқ карда шуд, шарти болои ҳам хобидани сатҳҳо ба даст оварда шуд, 

теоремаҳои асосӣ доир ба хамшавандагӣ исбот гардид.  

Чи тавре маълум аст, истифодаи системаноку мақсадноки маълумоти таърихӣ дар таълими 

геометрия ва алоқамандии зичи он бо маводи таълимӣ имконият медиҳад, ки раванди таълим гуногунҷабҳа 

шуда, вай нисбатан аҷоиб, пурмазмун гардад ва функсияи тараққикардаистодаи вай ба таври намоён 

афзояд [3, с. 87]. 

Ҳангоми таълими мавзӯъҳои «Каҷӣ ва тобхӯрии хатти каҷ» ва «Ҳисобкунии каҷӣ ва тобхӯрии хатти 

каҷ» аз маводи таърихӣ истифода мебаранд. Масалан, формулаҳои Френе, ки дар ҳисобкунии каҷӣ ва 

тобхӯрии хатти каҷ истифода бурда мешаванд, ниёз ба маводи таърихӣ доранд [4, с. 245].  

Бигузор хатти каҷи   бо муодилаи )(srr


  дода шуда бошад. Дар ин ҷо ба сифати параметр 

дарозии камони s  гирифта шудааст. Он гоҳ векторҳои воҳидии серӯяи натуралӣ 


,,  дар вақти аз рӯи 

хатти каҷ ҳаракат кардани нуқтаи расиш М(𝑠) равиши худро тағйир медиҳанд, яъне функсияи параметри 

s  мебошанд:  
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Барои ин тағйирёбиро маънидод кардан ҳосилаи ин векторҳоро аз рӯи параметри натуралӣ s  ҳисоб 

кардан лозим аст. 

Алалхусус донистани ҷудокунии ҳосилаи  векторҳои 


,,  аз рӯи векторҳои серӯяи натуралӣ аз 

аҳамият холӣ нест. 
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Системаи формулаҳои охирин формулаҳои Френе номида мешаванд [4, с. 245]. Онҳоро дар баъзе 

адабиёт формулаҳои Серре-Френе ҳам мегӯянд. 

Аз формулаҳои Френе истифода бурда, коэффитсиентҳои ҷудокуниҳои ҳосилаҳои ихтиёрии радиус-

вектори хатти каҷро аз рӯи векторҳои серӯяи натуралӣ ҳисоб кардан мумкин аст. 

Аз формулаҳои маълум истифода менамоем: 
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Акнун ҳосилаи тартиби сеюмро ҳисоб мекунем: 
 

)( 





kkkkkr  




kkkr 


2
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Айнан ҳамин тавр ҳосилаҳои тартиби боло низ аз рӯи векторҳои 


,,  ёфта  мешаванд. 

 Френе Фредерик Жан (1816-1900) – математики фаронсавӣ, дар солҳои 1848-1868 профессори 

университети Лион, корҳои асосиаш ба геометрияи дифференсиалӣ бахшида шудааст. Фомулаҳои Френе 

ё ки формулаҳои Сере – Френе, ки онҳо косинусҳои равишдиҳандаи расанда, нормал ва бинормалро 

алоқаманд мегардонанд. Соли 1856 маҷмӯи масъалаҳоро доир ба таҳлили математикӣ тартиб дод, ки 50 

сол аз он истифода намуданд. 
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ТАЪРИХӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ  

ГЕОМЕТРИЯИ ДИФФЕРЕНСИАЛӢ 
 

Дар мақола баъзе маълумот аз таърихи геометрияи дифференсиалӣ ва имкониятҳои самаранок 

истифодабарии онҳо дар раванди таълими ин фан, ки қисми муҳимми курси геометрияи мактабҳои олӣ ба 

ҳисоб меравад ва дар масъалаҳои техникию меъморӣ татбиқи худро дорад, оварда шудааст. Мақола 

хусусияти методӣ дошта, барои устодони макотиби олии ҷумҳурӣ оид ба фанни математика тавсия 

мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: геометрияи дифференсиалӣ, мактаби олӣ, маводи таърихӣ, хатти каҷ, сатҳ. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

В данной работе приводятся некоторые исторические сведения из дифференциальной геометрии и 

указываются эффективное их использование в ней. Дифференциальная геометрия, являясь важной частью 

курса геометрии высших школ, имеет широкое применение в технических вопросах и архитектуры. Статья 

носит методический характер и рекомендуется преподавателям математики высших школ республики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дифференциальная геометрия, высшая школа, исторические материалы, 

кривая, поверхность. 
 

THE USE OF HISTORICAL MATERIALS IN THE PROCESS OF TEACHING  

DIFFERENTIAL GEOMETRY 
 

This paper presents some historical information from differential geometry and indicates their effective use 

in it. Differential geometry, being an important part of the high school geometry course, is widely used in technical 

issues and architecture. The article is methodical in nature and is recommended for teachers of mathematics of 

higher schools of the republic. 

KEY WORDS: differential geometry, high school, historical materials, curve, surface. 
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ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗИИ ДОНИШҶӮЁН  

ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ЛЕКСИОНИИ ФАННИ ХИМИЯ  
 

Азимов Р., Холназаров С., Шомудинова Т., Исломов М.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳамчун анъана ҳангоми омӯзиши химия дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ чунин 

шакли таълим ба монанди лексия, машғулияти амалӣ оид ба ҳалли масъалаҳо, кори лабораторӣ 
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ва инчунин кори мустақилонаи донишҷуён истифода карда мешавад. Лексия (маърӯза) ҳамчун 

шакли асосии таълим ҳисоб меёбад. Вазифаи асосии лексия – таъмини асосҳои назариявии 

таълим, рушди шавқу рағбат ба фаъолияти таълим ва фанни мушаххас, дар таълимгирандагон 

ташаккул додани таваҷҷуҳ ба кори мустақилона оид ба фан иборат аст. Ғайр аз ин, лексия – ин 

тарзи бо сарфи вақти кам аз худ намудани донишест, ки фаъолияти маърифатиро дар 

машғулиятҳои амалӣ фаъол мегардонад. Ҳамаи ин албатта шаъну эътибори машғулияти 

лексиониро баланд мебардоранд. Лекин метавонем баъзе норасоиҳои шакли таълими лексиониро 

номбар намоем, дар байни онҳо ба таври нофаъол ошно кардани донишҷӯён ба фикру ақидаи 

дигарон, боздории тафаккури мустақилона, қариб, ки бо таври пурра истифода накардани кори 

мустақилонаро ҷудо кардан мумкин аст. Дар дарсҳои лексионӣ донишҷӯён на ҳамавақт маводро 

дарк менамоянд, дар бисёр маврид онҳо ба таври механикӣ матни лексияро менависанд. Яъне 

тақлиди фаъолияти маърифатӣ ба амал меояд [3]. Барои фаъолгардонии он мо намудҳои 

лексияро, ки дар амалия истифода мешаванд, таҳлил менамоем.  

Вобаста ба мақсади дидактикӣ ва ҷои лексия дар раванди таълим чунин намудҳои (типи) 

лексияҳо фарқ карда мешавад: муқаддимавӣ, ҷобаҷокунӣ (дастурӣ), ҷорӣ (ҳаррӯза), хотимавӣ, 

умумӣ. Аз рӯи шакли ташкили фаъолияти таълимии маърифатӣ лексияи ахборотӣ, проблемавӣ, 

лексия-мусоҳиба, лексия-сӯҳбат, лексия-машварат, лексия бо навишти мухтасари матн, лексия-

тассавуркуниро номбар кардан ба маврид аст.  

Бояд қайд кард, ки дар замони ҳозира дар раванди таълим, аз он ҷумла ҳангоми тайёрӣ ва 

гузаронидани лексия ба таври васеъ технологияи мултимедӣ истифода карда мешавад. 

Мултимедия дар маънои васеаш ҳамчун маҷмӯи дастгоҳ ва воситаҳои барномавие, ки ба 

истифодакунанда барои кор кардан ба маълумоти гуногун имконият медиҳанд ва дар намуди 

муҳити ягона ахбороти ҷамъовардашуда фаҳмида мешаванд. Аз таърифот маълум мегардад, ки 

мултимедия бояд шакли таълими лексиониро фаъол намояд. То як дараҷа ҳамин хел ҳам аст. Дар 

таҳқиқоти Д.А. Стариков [2] аз ҷиҳати назариявӣ методикаи ташкили динамикии слайд-лексия 

асоснок ва кор карда шудааст. Дар зери слайд-лексияи динамикӣ шакли таълиме фаҳмида 

мешавад, ки нутқи «зиндаи» омӯзгор ва маводи дар шакли муоинашаванда (визуалӣ) дар парда 

(экран) бо ёрии видеопроектори бо компютер идорашаванда интегратсия карда мешавад.   

Маводи таълимӣ дар парда (экран) дар намуди маҷмӯи слайдҳои компютерӣ – тасвири 

расмҳо, нақшаҳо, формулаҳо ва моделҳои равандҳои химиявӣ, инчунин лаҳзаҳои гуногун 

бароварда мешаванд [1].  

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки шавқи донишҷуён барои самаранок қабул кардани лексия аз 

инҳо вобаста аст:   

1) илмӣ ва ахборотӣ будан;  

2) тасдиқшавандагӣ ва далелнокӣ;  

3) мавҷудияти миқдори зиёди мисолҳои аниқ, далелҳои асоснок, тасдиқшаванда ва ғайраҳо;  

4) баёни боэҳсосот (баёни пурэҳсосот хубтар дар хотир нигоҳ дошта мешавад);   

5) истифодаи усулҳое, ки тафаккури шунавандаро фаъол менамоянд, ҷалби донишҷӯён ба 

мусоҳиба, бо пешниҳоди саволҳое, ки донишҷӯёнро ба фикр кардан маҷбур месозанд;  

6) сохтори аниқ ва пай дар пай кушодани мантиқи масъалаҳо;  

7) коркарди дурусти методии мавод, ки фикрҳо ва ҳолатҳо, хулосаҳои аниқро дар бар 

мегиранд, истифодаи нақшаҳои сохторӣ-мантиқӣ, ҷадвалҳои ҷамъбастӣ, аёниятҳо, 

тасвирҳо ва ғайраҳо;  

8) дараҷаи дастрас будани маводи таълим (фаҳмо будани забон, фаҳмидани маънои 

мафҳумҳои нав, мавҷуд будани алоқаҳо дар байни мафҳумҳо);  

9) мавҷудияти алоқаҳо дар байни маводи таълим бо фаъолияти ояндаи касбӣ ва 

имкониятҳои истифодаи онҳо дар амалия. 

Таҷрибаи амалии гузаштани машғулиятҳои лексионӣ, пурсиши донишҷӯён имконият 

медиҳад аз намудҳои паҳншудаи лексия, ки донишҷӯёнро нисбатан фаъол менамоянд, лексияи 

классикиро бо нишон додани нақшаҳо, ҷадвалҳо, расмҳо, формулаҳо, муодилаҳои химиявӣ ва 

ғайра инчунин бо ташкили мубоҳиса ҷудо намоем.  

Лексияи класикӣ бо нишон додани расмҳо, нақшаҳо, ҷадвалҳо оид ба маводе, ки дида 

баромада мешавад, барои қабули шунаванда нисбат ба он, ки дар тахта бо даст менависем, 

дастрас ва мувофиқ аст. Дар нишон додан (презентатсия) дохил кардани лаҳзаҳои дидашаванда 

барои намоиш додани ҳодисаҳои мураккаб ва равандҳое, ки на ҳамавақт онҳоро дар намуди 

табиӣ дидан мумкин аст, имконият медиҳад.  
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Лексия бо аломатҳои мубоҳисаро дар ҳолате истифода кардан фоиданок аст, агар дар 

донишҷӯён саволҳое пайдо шавад, ки онҳо онро муҳокима кардан хоҳанд ё ин ки маърӯзачӣ ягон 

проблемаеро гузорад, ки онро бояд дар якҷоягӣ ҳал намуд. Лекин кадом проблемае, ки набошад, 

онро дар он сурат ҳал кардан мумкин аст, агар дар таълимгирандагон ваҷҳҳо барои ҳал пайдо 

шавад ва онҳо дорои захираи донишҳое бошанд, ки ба онҳо дар ҳалли проблема такя кардан 

мумкин бошад. Барои ташкил намудани чунин заминаи фаъолгардонии машғулияти лексионӣ 

истифодаи чунин усулҳо мувофиқи мақсад мебошад. Ба донишҷуён ба сифати кори мустақилона 

пеш аз лексия тавсия дода мешавад, ки маводи мавзӯи лексияи дарпешистодаро кор карда 

бароянд. Онҳо дар ин ҷо метавонанд аз дастури методии мавҷуда ва маводи иловагӣ истифода 

намоянд. Чунин мавод илова ба лексия дар шакли матн бояд пешниҳод карда шавад. Методикаи 

навиштани матни (конспекти) пешакӣ ба машғулият аз химия ва дар оянда ҳангоми тағйирот 

даровардан ба он дар вақти таълими ҳалли масъалаҳои химиявӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ 

санҷида шуда буданд. Чунин методика барои то як дараҷа фаъол гардонидани раванди ҳалли 

масъалаҳо имконият дод. Лекин барои ташкили лексия-мусоҳиба пайдо шудани проблема зарур 

аст, ки ҳангоми тайёр кардани матни конспект ошкор мешавад. Барои пайдо шудани онҳо баъзе 

усулҳои технологияи тафаккури танқидӣ, ба монанди зиёд намудани ахборотнокии лексия, 

мустақилияти донишҷӯён ва ҷалби онҳоро ба ҳалли проблема зарур аст, ба фаъолнокии 

таълимгирандагон таъсири мусбӣ мерасонад.  

Дар ин ҳолат машғулияти лексионӣ аз муайян кардани донишҳое, кӣ бо роҳи мустақилона 

доир ба лексияи дар пеш истода аз худ карда шудаанд, дараҷаи дастрас будани маводи 

пешниҳодшуда муайян кардани мазмуни асосии проблема сар мешавад. Онҳо ба лексия маънои 

иловагӣ дода, ҳаҷми донишҳои навро зиёд менамояд, барои ҳалли проблема бошад мубоҳиса 

ташкил карда мешавад, пешниҳод мекунад.  

Ҳамин тариқ, ҳангоми баёни мавод маърӯзачӣ сӯҳбати эвристикӣ ташкил намуда, 

вазифаҳое, ки ба мустақилият ва фаъолиятнокии маърифатии донишҷуён сабаб мешавад.  

Аввал аз як, баъд аз дуто ва баъдтар аз се сарчашма истифода бурда мешавад. Дар асоси 

сӯҳбат омӯзгор метавонад аз маводи намоиши пеш тайёркардашуда истифода намояд. 

Донишҷӯён дар раванди мубоҳисаи проблемаи пайдошуда матни конспекти худро пурра 

менамоянд.  

Шиносоии пешакӣ бо мавод ба воситаи тартиб додани конспект дар аввал ба донишҷӯён 

мушкилиҳоро пеш меорад. Бинобар ин, дар давраи аввали истифодаи ин методика мустақилона 

навиштани матни маърӯзаҳоро ба онҳо омӯзонидан лозим аст. Дар рафти ин кор донишҷӯён 

роҳҳо ва усулҳои навиштани конспект, аз худ намудани маҳорати пешниҳоди ахборот дар 

намуди расмҳо, ҷадвалҳо, графикҳо, нақшаҳо, малакаҳои истифодаи маводи кутоҳкардашуда, 

яъне ивази ахборот ва пешниҳоди он дар намуди матни кӯтоҳ, маҷмӯи аломатҳо ҳосил 

менамоянд.  

Талаботи ҳатмӣ нисбат ба мазмуни конспект дар шакли матни кутоҳ баён намудани маводи 

назариявӣ, навиштани формулаҳо, реаксияҳо, ҳалли масъалаҳо, мисолҳо, истифодаи амалии 

онҳо, ки дар рафти омӯзиши мавод пайдо мешаванд, донишҷӯёнро хеле фаъол менамоянд.   

Дар лексия омӯзгор қобилияти касбии худро оид ба баёни мавод нишон медиҳад. Ин ба 

донишҷӯён барои дидани камбудиҳои конспекти худ оид ба сохтор ва мантиқи баён намудани 

он имконият медиҳад.  

Дар назари аввал чунин менамояд, ки истифодаи ин методика аз омӯзгор вақт ва меҳнати 

зиёдеро талаб менамояд. Лекин ин тавр нест. Ҳангоми мавҷуд будани азхудкунии пешакии мавод 

барои омӯзгор вақти зиёдатӣ барои фаҳмонидани масъалаҳои мураккаб, муҳокимаи масъалаҳои 

баҳснок пайдо мешавад.  

Истифодаи системаи рейтингии баҳодиҳӣ ва ҷалби донишҷӯён ба чунин намуди кори 

мустақилона онҳоро хеле ҳавасманд менамояд. Бинобар ин, баҳодиҳӣ ба конспектҳоро 

метавонем бо ин тарз ташкил намоем.  

Омӯзгор аввал худаш конспекти ҳамаи донишҷӯёнро месанҷад, интихоби мазмуни 

конспектҳоро муҳокима менамояд ва баъд меъёри баҳодиҳӣ ва экспертҳоро интихоб мекунад (3-

4 донишҷу, ки нисбатан хубтар супоришро иҷро намудан) ва дар муҳлати 4-5 дақиқаи то 

саршавии лексия санҷиш ва баҳодиҳиро ба анҷом мерасонад. Дар оянда санҷиши корҳо бо тарзи 

интихобӣ сурат гирифта, омӯзгор аз экспертҳои нав истифода мебарад. 

Дар раванди чунин кор дар таълимгирандагон маҷмӯи маҳоратҳои самаранок маҳорати 

ахборотӣ (кор бо сарчашмаҳои гуногун ва намудҳои ахборот, луғатҳо), маҳорати ҷудо кардани 
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мазмуни асосӣ, алоқаҳои мантиқии кутоҳ ва дар навбати худ инъикоскунандаи пурраи маводи 

таълим, малакаю маҳоратҳои рефлексӣ ташаккул меёбанд. Қобилияти худташкилкунӣ, таҳлили 

танқидии фаъолияти худ рушд меёбад. Агар дар аввали ташкили чунин кор на ҳамаи донишҷӯён 

зарурати коркарди маводро мефаҳмиданд, баъди гузаштани вақт миқдори чунин донишҷӯён хеле 

кам шуд.   

Дар ҷадвал 1 натиҷаи кори таҷрибавӣ (эксперименталӣ), ки дар давоми ду нимсола (соли 

хониши 2017-2018) бо донишҷуён (52 нафар) гузаронида шуд, оварда шудааст. 

Ҷадвали 1 
  

Натиҷаи кори таҷрибавӣ 
 

дар давраи   аввал дар  давраи  хотимавӣ 

Намуди гурӯҳҳо Миқдори донишҷӯён Миқдори гурӯҳҳо Миқдори донишҷӯён 

1 12   (235%) 1 6 1,5 (%) 

2 14 (26,9%) 2 7  13,5 (%) 

3 21 (40,6%) 3 12  23(%) 

4 5        0,8 4 27   60,1(%) 

 

Донишҷӯёне, ки ба онҳо навиштани конспект омӯзонида шуд ба 4 гурӯҳ ҷудо карда 

шуданд, аз рӯйи чунин меъёр:  

1) матни лексия дида намешавад; 

2) матни лексия нопурра мебошад (матн ҳамаи маводро дар бар намегирад);  

3) матни лексия пурра аст, лекин баъзе норасогиҳо дорад (сохтори мавод суст аст, хулосаҳо, 

саволҳо ва иловаҳо дида намешаванд);  

4) матни лексия асосан камбудиҳо надорад.  

Беҳтаршавии натиҷаҳои таълим ба воситаи муҳокимаи пешакии мазмуни матни лексия дар 

машварати назди омӯзгор ба даст оварда шуд.  

Ташкили лексияҳо дар асоси омӯзиши пешакии мавод, дохил намудани конспекти 

донишҷӯён, ташкили мубоҳиса брейн-ринг (саволу ҷавоби кӯтоҳ дар байни донишҷӯён) сабаби 

фаъол ва шавқовар гузашти лексияҳо мегарданд.   

Чунин тарзи кор барои муваффақиятнок ташаккул ёфтани маҳорат, тайёр будан барои кор 

кардан дар гурӯҳҳо ёрӣ мерасонад ва инчунин барои чуқур дарк намудани маънои назариявии 

мавод имконият медиҳад. Дар оянда барои аз тарафи донишҷуён ташкил намудани мубоҳисаҳо 

ва муҳокимаи саволҳои алоҳидаи лексия имконият пайдо мешавад. Ҳангоми ин тарзи кор бо як 

қатор маҳорат ва малакаҳои муҳим, ба монанди маҳорати баромад, истодагарӣ намудани нуқтаи 

назари худ рушд меёбанд.  

Бояд қайд кард, ки истифодаи методи омӯзиши пешакии маводи лексия барои оҳиста – 

оҳиста ташаккул додани яке аз салоҳияти муҳимми мутахассиси ҳозира – қобилият ва тайёр 

будан ба омӯзиш дар тамоми ҳаёт имконият медиҳад.  
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ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ 

ЛЕКСИОНИИ ФАННИ ХИМИЯ 
 

Дар мақола методикаи фаъолгардонии маърифатомӯзии донишҷӯён дар машғулиятҳои лексионии 

фанни химия тавассути ташкил кардани мубоҳисаҳо пешниҳод гардидааст. Ташкили мубоҳисаҳо 

тавассути ба муҳокима пешниҳод намудани проблемаҳое ҳавасманд гардонида мешаванд, ки донишҷӯён 

пешакӣ аз маводи омӯхташаванда бо онҳо шинос шудаанд. Натиҷаҳои кори таҷрибавӣ пешниҳод 

гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: химия, фаъолгардонӣ, фаъолияти маърифатомӯзӣ, конспект, мубоҳисаи 

проблемавӣ, мақсадҳои таълимӣ, малакаҳо. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ЛЕКСИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ХИМИИ 
 

В статье предлагается методика активизации познавательной деятельности студентов на лекции на 

основе организации дискуссии. Разворачивание дискуссии стимулируется проблемами, возникшими в 

процессе предварительного самостоятельного знакомства студентов с изучаемым материалом. 

Приводится результаты экспериментальной работы.     

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: химия, активизация, познавательная деятельность, конспект, проблемная 

дискуссия, дидактическая цель, умение. 
 

THE ACTIVIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF THE STUDENTS IN THE LECTURE 

LESSONS OF CHEMISTRY 
 

The article presents the activization method of cognitive activity the students in the lecture lessons on the 

base discussion organization. The authors also showed the results of the experimental work which stimulate the 

problems appeared in the process of independent introduction by students with learning materials. 

KEY WORDS: chemistry, activization, cognitive activity, workbook, problem discussion, didactic aim, 

ability. 
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РОБИТАИ БАЙНИ ФАНҲОИ ФИЗИКАЮ ХИМИЯ ВА ИСТИФОДАИ ОН  

ДАР РАВАНДИ ИҶРО КАРДАНИ КОРҲОИ ДИПЛОМӢ АЗ ФИЗИКА  
 

Алимардонов Э., Ойматова Ҳ.Х., Шарипов Б.С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
       

Робитаи байни фанҳои физика ва химия алоқамандии мафҳумӣ мебошад ва ҳангоми 

таълими физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

аз он истифода мебаранд. Ҳангоми иҷро кардани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз физика муҳаққиқон 

барои маънидод кардани механизми ҳодисаҳои дар рафти озмоиш ё таҷриба мушоҳида 

карданашон аз мафҳум ва бузургиҳои гуногуни химиявӣ истифода менамоянд. Истифода 

бурдани донишҳои химиявӣ дар чунин мавридҳо нишондиҳандаи номумкинии бо донишҳои 

физикӣ маънидод кардани сабаби ҳодисаҳо набуда, балки тасдиқкунандаи он аст, ки донишҳои 

дар бораи як объект бо усулҳои таҳқиқотии илмҳои гуногун ба даст меояд, ҳақиқати объективие 

мебошад, ки ҳангоми сабаби ҳодисаҳои дар объект мушоҳидашударо бо бузургиҳо ва мафҳумҳои 

дар илмҳои дигарбуда маънидод кардан натиҷаҳои якхела ҳосил мешавад.  

Аз ин ҷиҳат, дар раванди иҷро кардани кори дипломӣ аз физика истифода бурдани робитаи 

байни ҳамдигарии илмҳои химия ва физика аҳамияти калон дорад, чунки иҷро кардани кори 

дипломӣ ба хатмкунандаи мактаби олӣ имконияти васеи мустақилона кор кардан ва мустақилона 

истифода бурдани усулҳои таҳқиқотии илмҳои гуногуни табиатшиносиро фароҳам меорад. 

Имкон дорад, ки механизми ҳодисаҳо, ки бо қонунҳо, принсипҳо ва дастовардҳои илмҳои 

гуногуни табиатшиносӣ, аз ҷумла физика, маънидод мешавад, бо нуқтаи назари илмҳои дигари 

табиатшиносӣ доир ба ин ҳодиса мухолиф набошад. Хусусияти хоси истифода бурдани робитаи 

байни илмҳои физика ва химия дар давраи иҷро кардани кори дипломӣ аз он иборат аст, ки 

хатмкунанда метавонад аз донишҳои химиявӣ бе маҳдудият истифода барад.  

Ба алоқамандии байни физика ва химия хонандагон дар давраи таҳсил дар мактаби миёна 

шинос мешаванд. Ҳангоми омӯхтани ҳодисаи электролиз барои ҳисоб кардани массаи моддаи 

дар электродҳо ҷудошуда валентнокии моддаро донистан лозим мешавад. Валентнокӣ мафҳуми 

илми химия аст, вале онро дар физика низ истифода мебаранд. Валентнокии моддаро надониста, 

мафҳумҳои муҳимми барои ҳисобкунии массаи модда лозимбуда – эквиваленти электрохимиявӣ 

ва эквиваленти химиявии моддаро муайян кардан ғайриимкон аст. Ҳангоми истифодабарии 

валентнокӣ дар физика мо онро бояд дар маъное, ки дар илми химия истифода мебаранд, корбурд 

намоем.  
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Алоқаи байни илмҳои физика ва химия, ки дар асоснок ва маънидод кардани механизми 

ҳодисаҳо истифода бурда мешаванд, дар таҳқиқи хосиятҳои физикӣ ва химиявии моддаҳои сахт, 

моеъ ва газ мақоми муҳим доранд. 

Робитаи илмҳои физика ва химияро на танҳо дар таҳқиқи электролиз, балки дар таҳқиқи 

ба қисмҳои дигари физика мансуббуда ҳам дидан мумкин аст. Масалан, таҷрибаи химики англис 

Эндрюсро ҳамчун тасдиқкунандаи дурустии муодилаи Ван-дер-Ваалс барои газҳои реалӣ 

истифода бурдан мумкин аст. Эндрюс дар шароити изотермӣ тағийрёбии фишори гази карбонат 

СО2-ро аз тағйирёбии ҳаҷм таҳқиқ карда, фосилаҳои ҳароратии ба моеъ табдилёбии гази 

карбонатро муайян кард. Изотермаҳои Ван-дер-Ваалс, ки дар таҷрибаҳои Эндрюс ҳосил шуда 

буданд, ба тарзи бисёр возеҳ нишон доданд, ки дар кадом фосилаи тағйирёбии ҳарорат, газ ба 

моеъ табдил меёбад. 

Дар раванди маънидод кардани изотермаҳои ҳолати газ лозим шуд, ки барои физикаи 

молекулавӣ мафҳуми нав – нуқтаи критикӣ истифода бурда шавад. Бо ин мафҳум раванди ба 

моеъ табдилёбии газҳоро мушаххас баён кардан мумкин аст. Кори Эндрюс дар физика ҳалли 

бисёр масъалаҳои ба моеъ табдил додани газҳоро осон кард. 

Маълум шуд, ки сабаби нокомиҳои муҳаққиқони дигар, ки ба омӯзиши ба моеъ табдил 

додани газҳо машғул буданду вале баъзеи ин газҳои реалии вуҷуддоштаро ба моеъ табдил дода 

натавонистанд, надонистани нуқтаи критикии он газҳо будааст. Баъди фаҳмидани маънои 

физикии нуқтаи критикӣ қариб ҳамаи газҳо ба моеъ табдил дода шуданд [3, с. 208].  

Алоқамандии илмҳои физика ва химияро дар ҳалли тамоми масъалаҳое дидан мумкин аст, 

ки илмҳои физика ва химия якҷоя ҳал мекунанд. Ба монанди: корҳои илмӣ-таҳқиқотие, ки дар 

муассисаҳои академӣ ва ширкатҳои технологии аз рӯи дархости саноати атом, саноати химия, 

саноати вазнин, саноати ҳавопаймоисозӣ, мошинсозӣ, микроэлектроника, нанотехнология ва 

ғайраҳо маҳсулот мебароранд. 

Робитаи физика ва химия дар ҳалли масъалаҳои физикаи атом ҳам бисёр мушоҳида 

мешавад. Дар қисми физикаи атом, химики олмонӣ К. Фаянс ва радиохимики англис Ф. Содди 

қонуни ҷойивазкуниро кашф карданд, ки яке аз қонунҳои асосии физикаи атом мебошад. Корҳои 

иҷрокардаи гирандагони чандинкаратаи Мукофоти нобелӣ М.С. Кюри ва П. Кюри ба тамоми 

химикони дунё шинос мебошанд.  

На танҳо корҳои илмии дар химия гузаронидашуда ба пешравии илми физика ёрӣ 

расондааст, балки корҳои дар илми физика анҷом додашуда ҳам ба инкишофи илми химия ёрӣ 

медиҳад. Чунончи, ба вуҷуд омадани механикаи квантӣ, ки асосгузорони он олимони илми 

физика: М.Планк, де-Бройл, Шредингер ва Гейзенберг ба ҳисоб мераванд, дар ҳалли бисёр 

масъалаҳои химия, ки ба равандҳои дар дохили атомгузаранда алоқаманданд, ёрӣ медиҳад. Яке 

аз чунин масъалаҳо назарияи пуррашавии қабатҳои электронии атомҳо буд, ки дар физика баъди 

ба вуҷуд омадани принсипи Паули барои ба вуҷуд омадани назарияи дурусти муайянкунии 

миқдори дар ҳар як мадори атом ҷойгиршавии электронҳоро дар илми химия ба вуҷуд овард. 

Мувофиқи принсипи Паули дар ҳар як мадори қабати электронӣ фақат якто электрони 

параметрҳои якхеладошта ҷойгир шуда метавонад. Бо ин принсип шумораи электронҳои барои 

ҳар як қабат зарурбуда муайян карда мешавад.                 

Агар ба масъалаҳое, ки илми физика ва химия якҷоя ҳал мекунанд, назар андозем, мебинем, 

ки мақоми ҳар ду илм ҳам мустаҳкам ва пурра кардани далели дурустии исботи сабаби ҳодиса, 

раванд ва гипотезаи барои ягон объект ё ҷисм пешниҳодшуда мебошад. Алоқамандии байни ин 

фанҳо дар ҳалли масъалаҳои ба омӯзиши сохтори модда алоқаманд ва истифодабарии амалии 

ҷисмҳои сахт возеҳтар намоён мешавад. 

Муайян кардани сохтори дохилии модда, ки барои илми химия бисёр муҳим аст, бо 

истифодабарии асбобҳои таҳлили спектралии моддаҳоро анҷомдиҳандаи намудҳои гуногуни 

спектрометрҳое, ки дар онҳо спектрҳои фурӯбарӣ, парокандашавӣ, оже-спектрометрҳо, 

спектрометри электронӣ ва таҳлили рентгеносохторӣ гузаронида мешаванд. 

Бо истифодабарии чунин спектрҳо таркиби молекулаҳо, андозаи онҳо, масофаи байни 

атомҳо дар молекулаҳо ва масофаи байни атомҳо дар панҷараҳои кристаллӣ муайян карда 

мешаванд, ки ин масъалаҳо барои рушди химия бисёр муҳим мебошанд. 

Дар замони ҳозираи пешрафти пуравҷи илм, техника ва технология навгониҳои илмӣ-

техникии баамалоянда дар назди таълими физика дар мактаби олӣ иҷро намудани талаботи 

худашро мегузорад. Ин талабот новобаста аз вуҷуд доштани муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба 

амал меоянд ва муассисаи таҳсилоти олии касбӣ вазифадор мешавад, ки чӣ тавр ин талоботи дар 
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соҳаи маориф, истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ, саноат, хоҷаги халқ, илм ва саноати ҳарбӣ 

баамалояндаро бомуваффақият ҳал карда тавонад. Ҷамъияти ҳозираи мо аз рӯи зарурати рушд ва 

қонеъ гардонидани зиндагии одамон, барои дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тайёр кардани 

мутахассисони соҳаи физика, ки дар самтҳои зерин фаъолият карда метавонанд, муҳтоҷ 

мебошад: 

- тайёр кардани мутахассисони соҳаи физика, ки онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ба 

хонандагон асосҳои физикаро таълим дода тавонанд; 

- тайёр кардани мутахассисони соҳаи физика, ки барои омода сохтани муҳандисони 

соҳаҳои гуногуни техника донишҳои заруриро доранд; 

- тайёр кардани мутахассисони соҳаи физика, ки аз ҳалли масъалаҳои амалии илми физика 

ва ҳодисаҳои нав зуҳуркунанда дар табиат баромада тавонанд; 

- тайёр кардани ходимони илмӣ  доир ба назарияи физика, ки дар муассисаҳои академии 

илми физика кор мекунанд [2, с. 3]. 

Таълими физика дар муассисаи таҳсилоти миёна ба он мақсад равона карда шавад, ки 

хатмкунандаи он қонунҳои физикии таълимдодашавандаро фаҳмида тавонанд ва усулҳои дар 

техника, истеҳсолот, рӯзгор зоҳир шудани онҳоро донад. Ин барои интихоби касби оянда ба 

хонандагон ёрӣ медиҳад [1, с. 31]. 

Барои тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои муҳандисӣ хатмкунандаи соҳаи физика бояд 

механизми равандҳои физикии дар техника ва технология истифодашавандаро донад, барои 

пешравии  соҳаи техника ғояҳои нав пешниҳод карда тавонад. 

Барои дар соҳаи илми физика кор кардани хатмкунанда вай бояд илми физикаро васеъ 

донад, бо проблемаҳои ҳозираи физика ошно бошаду рушди ояндаи физикаро пешгӯӣ карда 

тавонад.  

Дар муассисаҳои академии илмӣ-таҳқиқотӣ бояд физикҳои ҳақиқӣ фаъолият намоянд, 

онҳо ба дониши худ бовар дошта бошанд ва дар илми физика навгонии ба манфиати ҷамъият 

зарурбударо ба вуҷуд оварда тавонанд.  

Бояд дар назар дошт, ки хатмкунандаи кори дипломӣ иҷрокунанда,  баъди хатм мувофиқи 

талаботи ҷамъият, ки дар боло оварда шуд, ё ходими илмии физика мешавад ва ё омӯзгори 

физика. Ин талаботро ба назар гирифта, дар кори дипломӣ як қисматро ба масъалаи имрӯзаи 

таълими физика дар мактаб ҷудо кардан лозим аст. Барои ин донистан зарур аст, ки масъалаҳои 

мубрами омӯзонидани физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёна чун давраҳои пешин пурқувват 

намудани вазифаҳои инкишофдиҳӣ ва таълимию тарбиявии хонандагон боқӣ мемонад. Яъне, 

самти ғоявӣ-ахлоқӣ ва меҳнатӣ доштани таълими физика ҳама вақт, масъалаи рӯз аст. Бар замми 

ин, ба назар гирифтан лозим аст, ки инкишофи хислатҳои ҳавасмандӣ ва донишандӯзии 

донишҷӯён аз тарзи амалиёти онҳо дар дарсҳо вобаста аст, пас мустақилона иҷро кардани кори 

дипломӣ аз тарафи донишҷӯ бисёр ҳам муҳим мебошад. То ин ки вай дар раванди иҷро кардани 

кори дипломӣ, он чи ки аз худ кард ва ба кадом хусусияти кори таҳқиқотӣ одат кард, онро дар 

таълиму тарбияи оянда истифода барад [4, с. 20; 5, с. 30]. 

Кори дипломӣ кори мустақилонаи ҷамъбастии донишҷӯ аст, ки онро донишҷӯ дар зери 

роҳбарии омӯзгор – роҳбари илмӣ иҷро мекунад ва яке аз шартҳои тасдиқкунандаи салоҳияти 

дар оянда ҳамчун мутахассиси маълумоти олидошта фаъолият карда тавонистани хатмкунанда 

мебошад. Барои иҷро кардани кори дипломӣ аз физика хатмкунанда бояд назарияи физикиро хуб 

донад, бо асбобҳои ченкунии бузургиҳои физикӣ шинос бошад, онҳоро дар амалия истифода 

бурда тавонад ва малакаи иҷро кардани кори озмоиширо дошта бошад. 

Сол аз сол ба вуҷуд омадани донишҳои нави физикӣ босуръаттар мешаваду донистани 

онҳо муҳимтар. Дар мамлакатҳои пешрафтаи техникӣ, ба монанди ИМА, Ҷопон, Чин, Русия, 

Англия, Олмон ва дигарҳо ин раванд боз ҳам дар шакли тезу тундтар зоҳир мегардад ва сабаби 

номутаносибиҳо дар байни илми физика ва таълими он мегардад. Албатта, дар ин мамлакатҳо 

барои бартараф кардани сабаби ин номутаносибиҳо як қатор корҳо анҷом дода мешаванд, вале 

ба ҳар ҳол, пайдо шудани дониши нав ва дар истеҳсолот татбиқ  кардани он механизми худро 

дорад, ки аз вақт вобаста аст. 

Аз пайдо шудани ғояи нави илмӣ то исбот гардидану дар истеҳсолот татбиқ пайдо 

карданаш вақти муайян сипарӣ мегардад. Ин вақт барои мутахассис ё ходими илмӣ, ки ин 

навигарии илмиро кашф ё эҷод кардааст, камтарин асту барои дигарон аз бисёр чизҳо вобаста 

мебошад. Дар назар бояд гирифт, ки мутахассиси ягон навигариро дар физика бавуҷудоварда 

барои дар амал татбиқ кардани он вақти камтар сарф мекунад, чунки вай барои аз нав ба вуҷуд 
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овардани он навигарӣ шароити омӯхташуда ва асбоби зарурии тайёрро дорад. Вале мутахассиси 

дигари ба ин навигарӣ аз воситаҳои ахбори сомонаҳои интернетӣ ё шабакаҳои иттилоотӣ 

хабарёфта барои сохтани асбобу анҷомҳои ченкунӣ вақти зиёдеро сарф мекунад. То он замоне, 

ки ин мутахассис барои бо навигарӣ шинос шудану татбиқи онро дар истеҳсолот сар мекунад, 

аллакай навигарӣ «кӯҳна» мешавад.  

Ҳатто дар шароити имрӯзаи тараққиёти техникаи иттилоотӣ, ки воситаҳои расонидани 

иттилооти илмӣ назар ба солҳои 90-уми асри гузашта ҳазорҳо маротиба босуръаттар шудааст, 

ҳоло ҳам иттилооти нави илмӣ аз вақти пайдо шуданаш хеле дертар ба истеъмолкунанда мерасад. 

Аз тарафи дигар, дар айни ҳол ҳар соат як навигарии илмӣ ба вуҷуд меояд [2, с. 3]. 

       Дар чунин вазъияти босуръат навшавии донишҳои илмии физикӣ ва техникӣ барои каме ҳам 

бошад паст кардани шиддати норасоии иттилоотии навигариҳои илмӣ дар оянда донишҳои нави 

илмии физикаро ба мавзӯъҳои таълимии мавҷудбудаи физика мувофиқ кунонидан, ё дар раванди 

маълумотгирии соҳавӣ ин навигариҳоро дохил кардан лозим мебошад.  

Ба барномаи таълимии физика дохил кардани мавзӯи ба навигариҳои илмӣ дахлдошта, 

душвории таълимиро ба вуҷуд меорад. Чунки барои ба донишҷӯён расонидани он, албатта, 

коркарди курсҳои махсус лозим мешавад. Ин курсҳо барои мутахассисони соҳаҳои гуногун дар 

мавзӯъҳои мухталиф буда метавонанд. Масалан, барои физиологҳо – электроника, барои 

рентгенологҳо – дозиметрия. Дар чунин муносибат ба дохил кардани мавзӯи нави илмии физикӣ 

омӯзгор бояд ба ғайр аз он ки ба шунаванда усулҳои ҷузъии ба таълими мавзӯъ алоқамандбудаи 

физикаро меомӯзонад, боз ба чи гуна аз тарафи шунаванда дастрас шудани мавзӯъро ҳам ба назар 

гирад. Иҷро кардани кори дипломӣ аз бисёр ҷиҳатҳо масъалаҳои зарурати тайёр кардани 

мутахассиси фанни физикаро барои истеҳсолот, барои мактаб ва илм ҳал мекунад.  

Ҳангоми иҷро кардани кори рисолаи хатм аз физика, бо истифода бурдани донишҳои 

навини физикӣ ва асбобҳои навтарини таҳқиқотӣ, ба хатмкунандаҳо омӯзонидани донишҳои нав 

ва дар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ истифода бурдани онҳоро амалӣ кардан имконият дорад. Бинобар 

ин, навиштани кори дипломӣ ва ба  ин восита ба хатмкунанда омӯзонидани мустақилона иҷро 

кардани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ шарти асосии тайёрии касбии вай барои дар оянда дар 

муассисаҳои  илмӣ-таҳқиқотӣ кор кардан ва пеш бурдани корҳои илмӣ мусоидат менамояд. 
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РОБИТАИ БАЙНИ ФАНҲОИ ФИЗИКАЮ ХИМИЯ ВА ИСТИФОДАИ ОН  

ДАР РАВАНДИ ИҶРО КАРДАНИ КОРИ ДИПЛОМӢ АЗ ФИЗИКА 
  

Дар мақола дар бораи мавҷуд будани робитаи байни илмҳои физика ва химия далелҳои зиёди илмӣ 

оварда шудааст. Дар бораи мақоми алоқамандии илмҳои физика ва химия мисолҳо оварда, зарурати 

истифодабарии алоқамандии натиҷаҳои илмҳои физика ва химия дар ин илмҳо нишон дода шудааст. 

Муаллифон бар он назаранд, ки ки таҳти рисолаи хатм ва мақоми он дар омодасозии мутахассис дар 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: робита, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, химия, физика, малака, маҳорат, донишҳои 

илмӣ, рисолаи хатм, мутахассис, ходими-илмӣ, техника, технология, навигариҳои илмӣ, таҷриба, 

алоқмандии фанҳо. 
 

СУЩЕСТВОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ФИЗИКОЙ И ХИМИЕЙ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 
       

 В данной статье приведены научные факты о существование межпредметной связи физики и 

химии. Приведены примеры о влияние межпредметной связи физики и химии на развитие физических и 

химических наук. Показано надобности применение результатов связи физики и химии при выполнение 

дипломной работы по физике. Авторами обсуждена различные способы написания дипломной работы и 

отмечена её роль в подготовке специалиста в высшем учебным заведение. 
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THE CONNECTION BETWEEN PHYSICS AND CHEMISTRY AND ITS USE IN THE PROCESS OF 

DOING GRADUATION WORK ON PHYSICS 
 

There are many scientific facts about that physic and chemistry have connection in this article. These 

examples are about the connection of intersects of physic and chemistry sciences. In this degree work showed that 

there is need of connection physic with chemistry. The degree work of physic is discussing and its role in prepare 

of expert to the high educational institution. 
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ИСТИФОДАБАРИИ МЕЪЁРҲО ДАР АМСИЛАИ КОНСЕПТУАЛИИ КОМПЛЕКСИ 

ТАЪЛИМӢ-МЕТОДӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ  
 

Шарапов Д.С. 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 
 

Яке аз монеаҳои асосӣ дар самти ислоҳоти низоми маорифи ватанӣ ва мутобиқати он ба 

шароити муосири иҷтимоӣ-иқтисодӣ – мавҷуд набудани насли нави маводи таълимӣ ба ҳисоб 

меравад, ки он ба рушди шахсияти хонандагон, ташаккули салоҳиятҳои бунёдӣ ва ҷаҳонбинии 

онҳо таъсиргузор мебошад. 

Кӯшишҳои бештари таҳияи маводи таълимӣ, аз ҷумлаи китобҳои дарсии инноватсионӣ, 

воситаҳои таълимӣ, дастурҳои тавсиявӣ, комплексҳои таълимӣ-методӣ (КТМ) дар мавридҳои 

зиёд бо сабабҳои номувофиқат дар вожаҳои фаннӣ ва нодуруст истифодабарии донишҳои дақиқ, 

дар мавриди меъёрҳои муайянкунандаи «китоби дарсӣ», «воситаҳои таълимӣ» ва «комплекси 

таълимӣ-методӣ» ба шумор меравад. Ин меъёрҳо дар аксар мавридҳо ҳархелаанд ва онҳо дар 

муносибатҳои синонимӣ ё ҳаммарзӣ пайдо мегарданд. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои муайян 

кардани хусусиятҳои меъёрҳои педагогии «комплекси таълимӣ-методӣ» ва сохтани амсилаи 

консептуалии КТМ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Ба андешаи ман, натиҷаи ин таҳқиқот 

ба муаллифони китобҳои дарсӣ ва омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ муфид мебошад. 

Омилҳои муҳимми сохтори меъёрҳои таркибии педагогии «комплекси таълимӣ-методӣ» 

танҳо ба заминаи фаҳмиши дақиқи хусусиятҳои меъёрҳои дигари маводи таълимӣ, пеш аз ҳама, 

меъёрҳои «китобҳои дарсӣ» ва «воситаҳои таълимӣ» имконпазир аст. 

Барои муайян кардани сохтор ва таркиби китоби дарсӣ ҳамчун меъёри педагогӣ ба таърифи 

дар Энсиклопедияи педагогии Русия овардашуда такя мекунем, ки он дар асоси таҳқиқот аз 

ҷониби олимони пешқадами соҳаи педагогикаи даврони шӯравӣ ҳосил гардидааст: китоби дарсӣ 

- «ин китобе мебошад, ки дар он ба таври мунтазам мазмуни асосии дониш пешниҳод карда шуда, 

он дар заминаи дастовардҳои муосири илмию фарҳангии муосир эҷод мегардад» [1, с. 480]. 

Дар адабиёти илмии педагогии даврони шӯравӣ китоби дарсӣ ҷузъи марказии системаи 

ёрирасони таълимӣ ҳисоб мегардид ва асолати аслии он иттилоотнокӣ буда, дар он 

пешниҳодкунии омӯзиши мафҳумҳои мураккаб ба сода, ношаффоф ба шаффоф, яъне истифодаи 

ҳар гуна омилҳои мураккабро барои омӯзиши ҳамаҷониба дастрас кардан буд. Китобҳои дарсӣ 

на танҳо дар омӯзиш, балки дар раванди ташаккули арзишҳои зеҳнию фарҳангӣ ва ватандӯстии 

насли наврас нақши муҳим гузоштанд. Аз ин рӯ, китобҳои дарсӣ бояд дар рушди шахсият, 

тозагии идеологӣ, ватандӯстӣ, ҳувияти миллӣ, ҷидият, мутобиқат ва эътимоднокии хонанда 

заминаҳои аввалинро гузорад. Бо дарназардошти пурраи ин муносибатҳо, китобҳои дарсии 

даврони шӯравӣ, пеш аз ҳама, ба маълумоти дақиқ ва иттилооти мувофиқ равона шуда буд. 

Ҷузъи марказии китобҳои дарсиро матн ташкил медиҳад, ки он 85-90 фоизи ҳаҷми умумии 

китобро дар бар мегирад ва ҳамчун «интиқолдиҳандаи мавқеи идеологӣ ва ахлоқӣ, тарзи 
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ташаккул додани фикрронии мантиқӣ ва рушди қобилияти эҷодӣ барои хонандагон» мебошад 

[4, с. 117]. 

Дар нимаи дуюми асри гузашта дар илми педагогика назарияи нави эҷоди китобҳои 

таълимӣ таҳия гардид ва мувофиқи ин назария қисми зиёди адабиёт нашр гардида, мавриди 

баҳрабардорӣ қарор гирифтанд, ки мо имрӯз ин қабил адабиёти чопии дарсиро китобҳои дарсии 

«анъанавӣ» ном мебарем. Ҳамин гуна китобҳои дарсӣ имрӯз ҳам мавриди корбарии омӯзгорон 

ва хонандагон қарор доранд ва то ҳол нашр мешаванд. Таҳлилҳо ва таҷрибаҳои корбарии 

адабиёти дарсӣ нишон медиҳад, ки дар шароити ислоҳоти соҳаи маориф, рушди бемайлони 

технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва рӯ овардан ба таҳсилоти босалоҳият назарияи 

«анъанавӣ»-и таҳияи китобҳо дар ҷомеаи муосир каме заиф гардидааст ва ба мақсадҳои амсилаи 

ба шахсият нигарондашудаи таҳсилот мувофиқат намекунад [2, с. 3]. 

Масъалаҳои мутобиқсозии китобҳои «анъанавӣ» ба талаботи гуногуни ҷомеа дар солҳои 

80-уми асри гузашта муҳаққиқон ва муаллифонро маҷбур сохт, ки ба таҳияи назарияи воситаҳои 

таълимӣ рӯ биёранд. Таҳти мафҳуми «воситаҳои таълимӣ» ҳамаи абзорҳои дар раванди таълим 

мусоидаткунандаи таълимии чопӣ фаҳмида мешавад, ки онҳо барои густариши дониш, 

ҷаҳонбинӣ, омӯзиши амиқ ва беҳтаргардонии сатҳи дониши хонанда, амаликунонии мазмуни 

барномаи дарсӣ ва китоби дарсӣ равона гардидаанд. Қайд кардан бамаврид аст, ки мувофиқи 

таърифи В.И. Скастин, «воситаҳои таълимӣ баъзе қисмҳои китоби дарсиро васеъ намуда, ба 

ҳалли вазифаҳои мушаххаси омӯзиш равона карда шудаанд» [6, с. 426]. 

Солҳои 1980-1990-ум таҳия ва эҷоди воситаҳои таълимӣ хеле зиёд гардиданд. Дар натиҷа 

барои таълими як фан, ба ғайр аз китоби дарсӣ, даҳҳо намуд воситаҳои таълимӣ навишта шуданд, 

ки ҳам кори омӯзгор ва ҳам омӯзишро барои хонанда душвортар гардонид. 

Барои ҳалли масъалаи бамиёномада дар якчанд самтҳо таҳқиқоти илмӣ-методӣ гузаронида 

шуда буд, махсусан дар самти таҳияи комплексҳои таълимӣ-методӣ. Мафҳуми «комплекси 

таълимӣ-методӣ» дар таҷриба хеле муваффақ омад ва дар амалишавии мақсадҳои таълимӣ 

мусоидат намуд. Новобаста аз корбарии оммавӣ ва истифодабарии васеи КТМ дар соҳаи илмҳои 

педагогии ватанӣ таҳқиқоти бунёдӣ дар масъалаи таърифи «комплекси таълимӣ-методӣ» ҳамчун 

меъёри педагогӣ ниҳоят кам ба чашм мерасанд. Яке аз таърифҳои аввалини КТМ аз ҷониби 

олими рус Ю.К. Бабанский пешниҳод карда шуд: «КТМ ин системаи воситаҳои таълимии ба ҳам 

алоқаманде мебошад, ки дар ҳалли муваффақонаи масъалаҳои таълимӣ-тарбиявии муассисаи 

таълимии муосир хизмат мерасонад» [7, с. 17]. Коркарди минбаъдаи назарияи КТМ ба 

интихобҳои таркиби зерини комплекси таълимӣ оварда расонид: санадҳои дастурии ташкили 

омӯзиш (нақшаи таълимӣ, барномаҳои таълимӣ), маводи таълимӣ барои омӯзгор, дастурҳои чопӣ 

барои хонандагон (китоби дарсӣ, роҳнамо барои корҳои озмоишӣ, маълумотномаҳо ва ғайра) ва 

маводи таълимии аёнӣ (тасвирҳои объект, объектҳои табиӣ), ҳамзамон китоби дарсӣ ҷузъи 

бунёдии комплекси таълимӣ мемонад. Маводи нақшавии таркиби КТМ асоси фаҳмиши моҳияти 

ин категория барои муҳаққиқони зиёде мебошад ва ҳамчун қоида китоби дарсӣ ҷавҳари асосии 

КТМ ба ҳисоб меравад. 

Бо вуҷуди ин, таҳияи таърифи расмӣ ба КТМ як қатор мушкилиҳоро пеш меорад ва дар 

фаъолияти амалии педагогӣ ин мавод ҳамчун маводи чопии илмии муаллиф ҳисоб намешавад.  

Барои комплекси таълимӣ-методӣ таърифи нави корбарӣ зарур аст. Мувофиқи он 

комплекси таълимӣ-методӣ системаи кушодаву сохтории мақсадноки маводи таълимӣ мебошад, 

ки дар он маводи таълимӣ тавассути методологияи ягона алоқаманд буда, дар раванди таълим ба 

омӯзгор ва хонанда мусоидат мекунанд.  

Асосҳои методологии таърифи мазкур аз мафҳуми калидии «система» сарчашма мегирад: 

«ҳар система дарбаргирандаи объектҳои зиёди ба ҳам вобаста мебошад, ки тавоноии қабул, ҳифз, 

коркард ва ҳамчунин табодули иттилооти мухталифро доранд» [5]. Дар байни хусусиятҳои 

сершумору гуногуншаклии система хусусиятҳои дастрасӣ, сохторӣ ва мукаммал будан мақоми 

махсус доранд. 

Хусусиятҳои дастрасӣ, мубодилаи озоди иттилоотро байни система ва муҳити атроф 

таъмин менамояд. Ин хосияти КТМ имконият медиҳад, система сарбаста набуда, имкониятҳои 

густариш, илова ва мутобиқгардонӣ, вобаста ба хусусиятҳои истифодаи КТМ дар шароити 

махсуси педагогӣ, муҳити таълимӣ, инчунин вобаста ба сатҳи рушди илмӣ, педагогӣ ва 

методикаи фикрӣ дошта бошад. 

Хосияти сохторӣ нишон медиҳад, ки системаи комплексии таълимӣ-методӣ дорои 

сохтори возеҳи дохилӣ, ҳар як ҷузъҳо (блоки компонентӣ) вазифаи педагогии худро дорад ва дар 
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навбати худ ҳамаи ҷузъҳо бо ҳам алоқаманданд. Комплекси таълимӣ-методӣ системаи мукаммал 

ва гуногунҷабҳа буда, дар моделҳои гуногуни таълимӣ ва дар ҳолатҳои мушаххаси педагогӣ як 

ҷузъ ё бастаи ҷузъҳои система мебошад. 
 

 

 
Расми 1. Модели сохторӣ-функсионалии КТМ. 

 

Хосияти мукаммалӣ. Ин хосияти КТМ мувофиқан ҳамчун система маънои ибтидоии ҳамаи 

ҷонибҳоро дар ҳамоҳангсозии ҷузъҳои сохтории система дар бораи расидан ба ҳадафҳо ва 

мақсадҳои омӯзиш мебошад. Дар маҷмӯъ хосиятҳои умумии системаи ба хосиятҳои ҷузъҳои 

алоҳидаи инфиродӣ кам карда намешаванд. 

Системаи ҷузъҳои КТМ бар асоси принсипи мукаммалгардонӣ ва амалҳо дар заминаи 

синергия асос ёфтааст. Ҳар як ҷузъи КТМ бо назардошти вазифа ва хусусиятҳои худ сохта 

мешавад, аммо таъсири мутақобилаи ҳамаи ҷузъҳо дар дохили система аз таъсири зиёди 

содатарин функсияҳо ва хусусиятҳо зиёдтар аст. Дар раванди воқеии педагогӣ, КТМ ҳамчун 

системаи кушодаи алоҳида мебошад ва ҷузъҳои нав ба система, аз ҷумла ҷузъҳое, ки аз ҷониби 

иштирокчиёни гуногун дар раванди таълим ташкил карда шудаанд, инкишоф ёфта, тағйироти 

ҷузъҳои асосӣ зери таъсири онҳо минбаъд тағйир меёбанд. 

Барои ҳалли масъалаи таҳияи комплекси таълимӣ-методии насли нав, ки барои амсилаи ба 

шахсият нигаронидашуда пешбинӣ гардидааст, сохтани амсилаи сохторӣ ва функсионалии 

маводи таълимӣ талаб карда мешавад. Дар чунин моделҳо бояд се навъи компонентҳо дохил 

карда шаванд: фаъолиятнокӣ, иттилоотӣ ва ташкилӣ-методӣ (расми 1). Ҳар як намуди 

компонент вазифаи махсуси худро дар КТМ инъикос менамояд.  
Амсилаи сохторӣ-функсионалии пешниҳодгардида хусусияти ягонагӣ дошта, барои 

тарҳрезии комплексҳои таълимӣ-методии таъиноти гуногундошта асос ба ҳисоб меравад. 
Вобаста аз намуди амсилаи таълимӣ (ба дониш нигаронидашуда ё ба шахсият нигаронидашуда), 
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ки дар он истифодабарии маводи таълимӣ корбарӣ мешаванд, компоненти иттилоотӣ (барои 
амсилаи ба дониш нигаронидашуда) ва компоненти фаъолиятнокӣ (барои амсилаи ба шахсият 
нигаронидашуда) метавонанд асоснок карда шаванд [8]. 

Хулоса, ба андешаи мо самаранокии истифодаи КТМ дар раванди таълим ба таври назаррас 
афзоиш хоҳад ёфт, агар аксарияти компонентҳо (махсусан иттилоотӣ ва фаъолиятнокӣ) 
тавассути технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ пешниҳод гарданд. 
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ИСТИФОДАБАРИИ МЕЪЁРҲО ДАР АМСИЛАИ КОНСЕПТУАЛИИ КОМПЛЕКСИ  

ТАЪЛИМӢ-МЕТОДӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ  
 

Яке аз монеаҳои асосӣ дар самти ислоҳоти низоми маорифи ватанӣ ва мутобиқати он ба шароити 
муосири иҷтимоӣ-иқтисодӣ – мавҷуд набудани насли нави маводи таълимӣ ба ҳисоб меравад, ки он ба 
рушди шахсияти хонандагон, ташаккули салоҳиятҳои бунёдӣ ва ҷаҳонбинии онҳо таъсиргузор мебошад. 

Мақола ба масъалаҳои назариявии муайянкунии меъёрҳои омӯзгории комплекси таълимӣ-методӣ 
ва таҳияи амсилаи сохторӣ-функсионалии КТМ бахшида шудааст. Дар он хосиятҳои феномении КТМ дар 
муқоиса бо категорияҳои китоби дарсӣ ва воситаҳои таълим гузошта шуда, се намуди компонентҳои КТМ 
натиҷагирӣ карда мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: иттилоот, технологияҳои иттилоотӣ, комплекси таълимӣ-методӣ, китоби 
дарсӣ, воситаи таълимӣ, амсилаи сохторӣ-функсионалии КТМ, амсилаи ба шахсиятнигаронидашудаи 
таълим, компонентҳои КТМ. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕГОРИИ В КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Одним из основных препятствий на пути реформирования отечественной системы образования и 
его приверженности современным социально-экономическим условиям является отсутствие нового 
поколения учебных материалов, которые влияют на развитие студентов, развитие их фундаментальных 
компетенций и их мировоззрение. 

В статье проводится теоретические проблемы определение педагогической категории учебно-
методического комплекса по предмету Информационные технологии и предложено концептуальная 
модель учебно-методического комплекса по предмету Информационных технологии. Выделяются 
феноменологические характеристики учебно-методического комплекса в сопоставлении с категориями 
как учебник, учебное пособие и изложено описываются три типа компонентов УМК.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, информационные технологии, учебник, учебное пособие, 
учебно-методический комплекс, концептуальная модель учебно-методического комплекса, личностнo-
oриентированная модель oбразования, кoмпоненты учебно-методического комплекса. 

 

THE USE OF CATEGORY IN CONCEPTUAL MODEL OF THE TRAINING AND METHODICAL 

COMPLEX ON INFORMATIONAL TECHNOLOGY 
 

It is possible to find out the best way to improve the quality of life and the environment of the social and 
economic environment of the world, as well as to the students of the university, the students of the university and 
the students of the faculty and colleagues. 

The article presents theoretical problems of determining the pedagogical category of an educational-
methodical complex on the subject of information technologies and suggests a conceptual model of an educational-
methodical complex on the subject of information technologies. The phenomenological characteristics of the 
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educational-methodical complex are highlighted in comparison with the categories as a textbook, a textbook, and 
three types of components are described. 

KEY WORDS: information, information technologies, textbook, teaching aid, educational and methodical 
complex, conceptual model of educational-methodical complex, personality-oriented education model, 
components of educational and methodical complex. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
 

Раджабов Б.Ф. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В нынешнем обществе, когда происходит бурный информационный рост, идея 
«образование через всю жизнь» нуждается в поиске того или иного нового метода, передачи 
знания и технологии обучения. Интернет-технологии и дистанционное обучение используются 
для открытия новых возможностей для постоянного повышения образования. Это подразумевает 
повышение квалификации специалистов и более доступное обучение. 

Дистанционное образование, являясь максимально доступным, сегодня присутствует 
практически во всех странах и благодаря своей доступности, гибкости и разнообразию форм в 
будущем будет играть все более значимую роль. В нашей стране использование электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий становится широко применяющейся 
практикой. Этому способствует соответствующая нормативная база, основу которой заложил 
федеральный закон «Об образовании в Республике Таджикистан» - непрерывное образование – 
способ реализации процесса обучения, основанный на использовании современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 
на расстоянии без непосредственного личного контакта между преподавателем и учащимся [11]. 

Ныне проекты, предлагаемые через сети Интернета, дистанционного обучения по 
специальностям в области медицины, почти отсутствуют. В нашем обществе сложилось 
представление о том, что получение медицинского образования невозможно только с 
использованием дистанционного обучения через Интернет-технологии [2; 7]. 

Существуют две части последипломного медицинского образования – теоретическая и 
практическая. По некоторым медицинским специальностям, при повышении квалификации, 
наблюдается превалирование теоретической части над практической. В таких случаях 
используются дистанционные образовательные технологии. Теоретическая часть с 
использованием электронных лекций, выполнением контрольных заданий, при получении 
квалифицированной помощи и консультаций у определённого преподавателя средствами форм 
чата, электронной почты и других связей через Интернет, самостоятельно изучается слушателем. 
Практические навыки получаются, и итоговый экзамен состоится в учебных заведениях 
традиционным способом. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. 
 

В соответствии с особенностями своей профессии медицинский работник учится всю 
жизнь [3]. Каждый медицинский работник по меньшей мере 1 раз в 5 лет повышает уровень 
собственной квалификации, получая сертификат, продолжает работу по своей специальности в 
течение 5 лет. 

Специалисты совершенствуют и развивают собственные представления по специальности. 
По этой причине образовательным учреждениям необходимо проводить оптимизацию процесса 
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обучения с учётом каждой отечественной традиции и принципа, которые разработаны и 
апробированы со стороны международного сообщества. 

Современное последипломное обучение имеет свои недостатки [8]. Эти недостатки в 
короткое время устраняются посредством использования технологий ДО. 

Дистанционные технологии особенно приемлемы обучающимся – средним медицинским 

работникам, врачам сельской местности, потому что им даётся тяжело длительное обучение с 

отрывом от проведенной деятельности. В ДО экономятся временно-финансовые расходы, что 

оказывает эффективное влияние при подготовке медкадров. Их деятельность проходит с 

восьмичасовым рабочим днём, в котором ограничены сроки обучения [10]. ДО характеризуется 

применением современных информационных систем, учитывающих включение социальных 

сетей E-mail, элементарных библиотек, компьютерно-виртуальных конференций, проведения 

мастер-класса, оценивания знаний с использованием режима on-line, проведения тестов. 

Кроме того, при введении дистанционного обучения в образовательные процессы 

учитываются определённые трудности: 

1. Дистанционное обучение требует значительных квалифицированных трудозатрат при 

составлении той или иной программы с гарантией высококачественного обучения; 

2. Способствует обеспечиванию контроля над клиническими опытами. 

ДО не обеспечивает то или иное практическое умение, где интегрируется учебный процесс 

(«из рук в руки», «лицом к лицу»). По этой причине, с целью обеспечения необходимой 

интеграции возможностей учебного процесса нам нужно работать над тщательным его 

планированием. 

Институт последипломной подготовки медицинских кадров Республики Таджикистан 

(ИПП МК РТ) разработал программу «Развитие дистанционного обучения», которая должна 

обеспечивать доступность, непрерывность и качество дополнительного профессионального 

образования [5]. 

Программа дистанционного обученя в учебном процессе предусматривает удалённое 

обучение и очный контроль при усвоении материала того или иного цикла, когда после 

дистанционного изучения цикла слушатель проходит итоговую очную аттестацию в ИПП МК 

РТ; очно-дистанционное обучение, предусматривает частично дистанционное и очное изучение 

учебного модуля. В связи с этим, проводится как очная, так и дистанционная итоговая аттестация 

по циклам. 

В организации дистанционного обучения, мы должны интегрировать очную и 

дистанционную форму обучения и должны знать насколько слушатель усвоил учебный 

материал, а также вести разъяснительную работу с материалом, так как многие из них привыкли 

к традиционной модели обучения. 

Разработчики дистанционного обучения определяют в какой форме проводится итоговая 

аттестация и по каким критериям оценивается работа. 

Выдача сертификата о повышении квалификации основывается положительными 

результатами итоговых аттестаций без учёта форм их проведения. 

ИПП МК РТ разработал программу профессиональных модулей, где используются 

дистанционные образовательные технологии. Они предназначены слушателям цикла 

«Сестринское дело» [5]. Кейсы по циклу включают в себя дополнительную профессиональную 

программу: учебный план; расписание консультативных уроков; время, когда сдаются 

контролируемые материалы; текстовые учебные материалы по темам цикла; методические 

материалы для самообучения, включая лекции и методические пособия; задания в форме теста; 

контролирующие материалы, в котором проверяется текущий уровень знаний; контролирующие 

материалы для итоговых аттестаций, входят экзаменационные вопросы, задания в форме теста 

[6], задания по ситуациям; мультимедийные презентации и другие иллюстративные материалы; 

список литературы; определённые нормативно-правовые документы, необходимые для 

итоговых аттестаций; формируются папки, где содержатся действующие нормативно-правовые 

документы, рекомендуемые при самостоятельном изучении. 

Для того чтобы получить материалы, обучающийся, используя рабочий или домашний 

компьютер, должен иметь доступ к Интернету. В учебном процессе каждый слушатель получает 

доступ к тому или иному учебному материалу, расположенному на сайте вуза [1]. 

Базовые знания каждого обучающегося средствами тестов (исходный уровень знаний) 

контролируются в начале учебного процесса. Тестовые задания для исходного уровня знаний 
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разрабатывается преподавателем-тьютором [9]. При дистанционном обучении слушатель дома 

приступает к изучению теоретических материалов цикла, выполняет тестовые задания, решает 

задачи в форме ситуаций, отвечает на вопросы экзамена, которые предусматривает учебный 

план, определённого модуля. После выполнения заданий обучающийся отправляет в ИПП МК 

РТ посредством сайта организации или на электронную почту тьютора. 

Также проводятся индивидуальные телефонные и on-line консультации в 

соответствующие дни в соответствии с расписанием. 

В целом, развиваясь дистанционные образовательные технологии электронного 

обучения в ИПП МК РТ способствуют: 

- созданию единой образовательной среды в образовательных учреждениях и медицинских 

организациях к проведению обучения огромного количества людей, что позволит снизить 

затраты на аренду помещения, на поездки слушателя и преподавателя к месту работы; 

- решению проблемы, относящейся к дефициту кадров, т.е., когда на долгое время человек 

выполняет свои служебные обязанности (без отрыва от места работы); 

- экономии денежных средств (отсутствие командировочных расходов на учёбу, оплаты 

за проживание и на дорогу и т.д.). 

При дистанционном образовании слушателю предоставляются нетрадиционные 

источники информации. Он эффективно использует самостоятельную работу, обретает и 

закрепляет различные профессиональные знания [6; 4], а преподавателю поможет в реализации 

новых форм и методов обучения. 

В заключении необходимо отметить, что, эффективно решая ту или иную образовательную 

систему с включением учёбы на всю жизнь, с непрерывным профобразованием, с 

нетрадиционными методами обучения и пропагандой дистанционного получения знаний, можно 

добиться успеха с ДО. 
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ИСТИФОДАИ БОСАМАРИ ТИИ ДАР ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВИИ  

НИЗОМИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ КАДРҲОИ ТИББӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола самаранокии татбиқи ТИИ-ро дар омӯзиши фосилавии системаи таҳсили 

пешрафтаи кормандони тиб таҳлил карда, чунин мешуморад, ки ҳангоми омӯзиши фарогири 

мутахассисони соҳаи тиб бе тарк кардани ҷойи кор, маблағ ва вақти худро сарф накарда ихтисоси худро 

баланд бардошта метавонанд. Бо ёрии таҳсилоти фосилавӣ, сертификати ниҳоӣ иҷро карда мешавад ва 

мувофиқи натиҷаи сертификатсия шаҳодатномаи тренингҳои пешқадам дода мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: омӯзиши фосилавӣ, Интернет, татбиқ, ТИИ, тиб, маориф, амсила, раванди 

таълим. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
 

Автор в данной статье анализируя эффективность внедрения ИКТ в дистанционном обучении 

системе повышения квалификации медицинских кадров, считает, что при дистанционном обучении 

медицинские кадры могут повышать квалификацию, не отрываясь от места работы, экономия денежные 

средства, и время. При помощи ДО проводится итоговая аттестация, и по итогам аттестации выдается 

сертификат о повышении квалификации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучения, Интернет, внедрение, ИКТ, медицина, 

образование, модель, учебный процесс. 
 

THE EFFICIENCY OF ICT IMPLEMENTATION IN THE REMOTE TRAINING OF THE SYSTEM 

OF IMPROVING THE QUALIFICATION OF MEDICAL PERSONNEL 
 

The author in this article analyzes the effectiveness of ICT implementation in distance learning of the 

system of advanced training of medical personnel, believes that during distance learning, medical personnel can 

improve their skills without interrupting their place of work, saving money, and time. With the help of RT, final 

certification is carried out, and according to the results of certification, a certificate of advanced training is issued. 

KEYWORDS: distance learning, Internet, implementation, ICT, medicine, education, model, educational 

process. 
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ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗИИ ДОНИШҶУЁН БА ВОСИТАИ 

МАШҒУЛИЯТҲОИ ҒАЙРИАНЪАНАВӢ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ХИМИЯ 
 

Ёров Ҷ.Д., Холназаров С., Шамсуллоева С.С., Шомудинова Т., Гурезов С.А.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Рушди илм ва техника проблемаҳои мубрами педагогикаро ошкор месозад, ки дар байни 

онҳо фаъолгардонии маърифатомӯзии таълимгирандагон хеле муҳим мебошад. Методҳои 

фаъоли таълим, пеш аз ҳама, ба:  

- таъмини сатҳи баланди рушди маънавӣ (ақлӣ), шахсӣ ва ахлоқии донишҷӯён;  

- муҳайё сохтани шароит барои ҳосил кардани малакаҳои услуби тафаккури илмӣ;  

- азхуд намудани методологияи навоварӣ дар доираи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва касбӣ равона 

карда шудаанд. 

Фаъолияти маърифатомӯзии таълимгирандагон аломатҳои гуногун, ба монанди омӯзиш ва 

аз худ кардани асосҳои назариявии фан (дар мисоли химия), истифодаи амалии асосҳои 

назариявии фанни омӯхташаванда ва аз ҳама муҳимаш ташаккули муносибатҳои эҷодӣ, 

мустақилона дар доираи фанни омӯхташаванда ва истифодаи донишҳои азхудшуда барои ҳалли 

проблемаҳои мухталифро дар бар мегирад. Усулҳои гуногуни фаъолгардонии маърифатомӯзии 

донишҷӯён мавҷуд буда, онҳо асосан аз итиллооткунии таълим, истифодаи воситаҳои техникаи 
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компютерӣ, ба тарзи аудивизуалӣ додани ахбороти таълимӣ-илмӣ иборат мебошанд. Яке аз 

омилҳои муҳимми фаъолгардонии маърифатомӯзии донишҷӯён мустақилияти маърифатӣ ба 

ҳисоб меравад.  

Мустақилияти маърифатӣ ба кӯшиш ва маҳорати мустақилонаи фикрронӣ, интихоби 

дуруст дар вазъияти нав, ёфтани муносибати худ дар ҳалли вазифаҳо ва аз худ намудани донишҳо 

алоқаманд мебошад. Онҳо қобилияти маърифатии донишҷуёнро нисбат ба омӯзиш инъикос 

менамоянд, ки метавонанд фақат дар фаъолият ошкор ва рушд ёбанд.    

 Истифодаи методҳои фаъол дар давраҳои гуногуни таълим ба рушди сифати маънавӣ 

(ақлии) донишҷӯ мусоидат менамояд, ки он дар зарурат барои бефосила аз худ кардани донишҳо 

зоҳир мегардад.  

Дар ин раванд фаъолияти омӯзгор нақши муҳимро мебозад, зеро ӯ на танҳо ба ҳар як 

донишҷӯ дар бораи мазмуни фанни химия итиллооти сохторӣ медиҳад, балки инчунин оид ба 

рушди идоракунӣ, ташкили фаъолияти таълимӣ-маърифатии донишҷӯён, аз худ намудани дониш 

ва маҳорати мувофиқаткунанда ба мақсадҳои таълимӣ ба таври бевосита ва бавосита таъсир 

мерасонад.    

Дар муассисаи таҳсилоти олии касбии ҳозиразамон асосан масъалаҳои ба мазмуни таълим 

ва методҳои он алоқаманд дида баромада мешаванд, лекин ба ташкили фаъолияти 

маърифатомӯзии донишҷуён на ҳама вақт диққати лозимӣ дода мешавад. Таҷрибаи бисёр 

омӯзгорон нишон медиҳад, ки донишҷӯ ба дарси якуми фан бо шавқ иштирок карда, аз он бисёр 

навигариҳои шавқовар ва заруриро барои фаъолияти касбии оянда мунтазир аст. Лекин баъди 

гузаштани вақти муайян шавқ ба омӯзиш гум шуда, иштирок низ паст мешавад. Якранга будани 

маърӯзаҳо (лексияҳо), машғулиятҳо, ки аз рӯйи як нақша мегузаранд, фаъолияти 

маърифатомӯзии ҷавононро қонеъ намегардонанд. 

Агар дар назди омӯзгорони муассисаи миёнаи умумии базавӣ масъалаи муҳим бедор 

кардани шавқу рағбат нисбат ба фан, натарсондани хонандагон аз мураккабии он бошад, дар 

макотиби олӣ дар давраи аввали омӯзиши химия дар назди профессорон ва омӯзгорон вазифаи 

фаъолгардонӣ, маърифати мустақилонаи донишҷӯён меистад. Зеро шавқи мустақилона аз худ 

намудани донишҳо дар донишҷӯён аллакай пайдо шудааст, аз ин рӯ, дар машғулиятҳо фаъолияти 

онҳо бояд фаъол гардонида шавад. Раванди таълим бояд тарзе ташкил карда шавад, ки 

донишҷӯён барои аз худ намудани донишҳо худашон кӯшиш намоянд, албатта, ба омӯзгорон 

лозим меояд, ки ин фаъолиятро ташкил намоянд, зеро шахси бавоярасидаро рушд додан, тарбия 

кардан мушкилтар аст, агар худаш хондан, рушдёбӣ ва тарбия ёфтанро нахоҳад.  

Сифати таълим дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, фаъолияти муваффақиятноки 

таълимгиранда ва омӯзгор, кори фаъоли мустақилонаи маърифатии донишҷӯён қисматҳои 

ҷудонашаванда мебошанд. Диққати асосӣ ба дуруст ташкил намудани раванди таълими курсҳои 

аввал, ки донишҷӯён малакаҳои кори мустақилона надоранд, дода мешавад.   

Муваффақиятнокии таълим аз дуруст муайян кардани мақсадҳо, мазмун ва методҳои 

таълим вобаста аст. Методикаи фаъолияти ҳавасмандкунии маърифатӣ аз рӯйи маҷмӯи омилҳои 

гуногуни фанни омӯхташаванда, хусусиятҳои гурӯҳҳои таълимӣ, хусусиятҳои хоси омӯзгор 

муайян карда мешавад.   

Методҳои таълими анъанавӣ ва назорати дониш ба монанди маърӯза, машғулияти амалӣ, 

кори лабораторӣ, семинарҳо, маҳфилҳо, кори мустақилона, ҳимояи рефератҳо, кори фардӣ, 

маърӯзаҳо, корҳои курсӣ ва дипломӣ, санҷишҳои ҳамарӯза дар ҳама муассисаҳои таълимии олӣ 

истифода карда мешаванд. Лекин технологияи инноватсионӣ талаб мекунад, ки дар раванди 

таълим бояд бозиҳои нақшавӣ ва мақсаднок, семинарҳои такроркунӣ-ҷамъбастӣ машғулият, 

конференсияҳо, муҳокима, муносибати системавӣ ва ғайра, ки мустақилияти маърифатии 

донишҷӯёнро фаъол менамоянд, истифода бурда шаванд.  

Дар педагогика даҳҳо намуди дарсҳои ғайристандартӣ, ба монанди дарси бозиҳои 

мақсаднок, дарс-конференсия, дарс-мусобиқа, дарс-КВН, дарси компютерӣ, дарси омӯзиши 

ҳамдигарии хонандагон, дарси эҷодиёт, дарсе, ки хонандагон мебаранд, дарси бозиҳои 

«Майдони аҷоибот», дарси ҳисоботи эҷодӣ, дарси формулаҳо, дарси мусобиқа, дарси ҷамъбастӣ, 

дарси реаксияҳои химиявӣ, дарси экскурсия, дарси сайри хаёлот, дарси бозиҳо, дарси ҷустуҷӯи 

ҳақиқат, дарси гуфтугӯ ва ғайраҳо мавҷуданд. 

Бояд қайд кард, ки дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна нисбат ба муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти олӣ намудҳои гуногуни дарсҳо зиёдтар истифода шуда, дар ин ҷо кӯшиши 
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кӯдакон ба шаклҳои гуногуни дарк ба воситаи бозӣ равона карда мешавад. Роҳҳои гуногун барои 

фаъолгардонии фаъолияти хонандагон шавқи онҳоро ба фанни омӯхташаванда зиёд менамоянд.  
Ҳангоми таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ асосан машғулиятҳои анъанавӣ истифода 

мешаванд, зеро чунин ҳисоб мекунанд, ки донишҷуён барои аз худ намудани донишҳои нав ба 
таври пурра тайёр мебошанд. Лекин аломатҳои бозӣ барои омӯзиш ва назорат намудан ба 
дониши донишҷӯён хеле зарур аст, зеро истифодаи он муносибати эҷодиро ба омӯзиши 
мустақилонаи фан метезонад.  

Методҳои ғайрианъанавии дар боло зикргардидаро метавонем ҳангоми омӯзиши химия 
барои донишҷӯён васеъ истифода намоем. Таҷрибаи зиёди дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ 
ғуншуда нишон медиҳад, ки машғулият-экскурсия ба лабораторияҳои илмии кафедра, ки 
донишҷӯён ба таҷҳизоти мураккаби таҳқиқотӣ шинос мешаванд, донишҳои онҳоро оид ба 
мавзӯъҳои гуногуни химия хеле амиқ менамояд. Масалан, дарс-семинар оид ба мавзӯи қонуни 
даврӣ ва системаи даврии элементҳои Д.И. Менделеев дар асоси таълимот дар бораи сохти атом 
маънои амиқи физикии қонуни давриро ошкор месозад. Маълум гардид, ки тавсифи асосии атом 
на массаи атомӣ, балки бузургии заряди ядро мебошад. Ин тавсифи умумӣ ва аниқи атом ва 
элемент аст. Аз бузургии заряди атом тамоми хосиятҳои химиявии элемент ва мавқеи он дар 
системаи даврӣ вобаста аст. Дар асоси он таърифи қонуни Д.И. Менделеев тағйир ёфта, чунин 
таъриф дода мешавад: хосияти элементҳои химиявӣ, инчунин сохт ва хосияти пайвастагиҳои 
элементҳо аз бузургии ядрои атоми онҳо вобастагии даврӣ дорад.   

Ҳамин тавр, дар асоси назарияи сохти атом ду қонуни асосӣ ошкор мегардад:  
- тағйирёбии хосияти элементҳо дар даврҳо ба таври уфуқӣ, аз чап ба рост, боиси кам 

шудани хосияти металлӣ гардида, хосиятҳои ғайриметаллӣ меафзояд;   
- тағйирёбии хосияти элементҳо ба таври амудӣ бо афзудани рақами тартибӣ дар гурӯҳҳо 

боиси зиёд шудани хосиятҳои металлӣ мегардад.   
Дарс-конференсия, ки бо ёрии мутахассисони кафедраҳои мавҷуда донишҷӯён мавзӯи 

конференсияро интихоб мекунанд, ба нақши химия дар касби ояндаи онҳо аҳамияти калон дорад. 
Донишҷӯён бо ёрии омӯзгорони кафедраи методикаи таълими химия ва дигар кафедраҳо маърӯза 
тайёр менамоянд, ки муносибати таҳқиқотиро ба ҳалли вазифаҳои гузошташуда ҳавасманд 
менамоянд ва таҷрибаи муносибати илмӣ, фаъолияти маърифатии онҳоро баҳри иштирок дар 
мубоҳисаҳо фаъол мегардонад.  

Муносибати системавӣ усули маърифатӣ мебошад. Коркарди мундариҷаи омӯзиши 
фанҳои таълимӣ дар асоси фикрронии системавӣ имкон фароҳам меорад, ки объекти (падидаи 
қонуну қоида) дар назар (зинда) тасаввур карда шавад. Дар натиҷаи ин, на танҳо объект дида 
мешавад, балки ҳамзамон зерсистемаҳо ва болосистемаҳои ба он дохилбуда мушоҳида 
мешаванд. Ҳамбастагӣ ва робитаи мутақобила дар байн ва дохили системаҳо дида ва омӯхта 
мешаванд. Чунин натиҷа ба тасвири дунёи системавии донишҷӯён (хонандагон) оварда 
мерасонад.   

Истифодаи воситаҳои гуногун (графикҳо, нақшаҳо, ҷадвалҳо, диаграммаҳо) ҳангоми 
системаи омӯзиши фикрронии тасаввурӣ-тахайюлӣ кумак мерасонад.  

Истифодаи муносибати системавӣ дарсро ба кашфиёти хурд мубаддал сохта, имкон 
медиҳад, то дар ботини ҳар як хонанда ё донишҷӯ зарраи истеъдод бедор шавад. Ҳатто 
муваффақиятҳои хурд низ метавонанд худи шахсро ба дарки дунё ва омӯзиши он ҷалб намояд.  

Боз як бартарияти муҳимми истифодаи таҳлили системавӣ гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ 
мебошад. Ҷамъоварии ахбор, таҳлили системавии объектҳои омӯхташаванда, ошкор намудани 
қонуниятҳо дар рушди системаҳо – ҳамаи инҳо принсипҳои кори таҳқиқотӣ мебошанд. Чунин 
равиш имкон медиҳад, ки ба донишҷӯён методҳои пешбарии корҳои таҳқиқотӣ ҳам ҳангоми 
омӯзиши фанҳои алоҳида ва ҳам дар сатҳи байнифаннӣ бомуваффақият омӯзонда шавад.  

Баъзеҳо бар он ақидаанд, ки сабаби истифода шудани методҳои ғайрианъанавии таълим 
дар он аст, ки онҳо «шавқоваранд». Ин ақида нодуруст аст, зеро мақсади ҳар як дарс васеътар 
буда, танҳо аз ҳавасманд кардани таълимгирандагон иборат нест.  

Сабаби интихоби ин методҳо аз он иборат аст, ки онҳо воситаи самараноки омӯзиш ба 
ҳисоб мераванд. Ҳамон методе самараноктар ҳисоб меёбад, ки агар ба туфайли он бо истифода 
аз мавод ва вақти кам мақсадҳои таълимии таълимгирандагон амалӣ шавад.  
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ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗИИ ДОНИШҶУЁН БА ВОСИТАИ МАШҒУЛИЯТҲОИ 

ҒАЙРИАНЪАНАВӢ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ХИМИЯ 
  

Дар ин маќола тарзҳои фаъолгардонии маърифатомӯзии донишҷӯён аз тарафи муаллифон мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтааст. Хусусан ба методҳои ғайрианъанавӣ, ки ҳангоми таълими химия барои 

фаъолгардонии маърифатомӯзии донишҷӯён васеъ истифода бурда мешавад, диққати калон дода шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолгардонии маърифатомӯзӣ, методҳои ғайрианъанавӣ, компютер, химия, 

дарс, технологияи инноватсионӣ, муносибати системанок.      
 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НЕТРАДИЦИОННЫМИ ФОРМАМИ ЗАНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 
         

В данной статье, авторами, рассмотрены способы активизации познавательной деятельности 

студентов. Особое внимание уделяется нетрадиционным методом обучения, которые используются для 

активизации познавательной деятельности студентов при обучении химии.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активизация познавательной деятельности, нетрадиционные методы, 

компьютер, химия, урок, инновационная технология, системный подход.      
 

THE ACTIVAZATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF THE STUDENTS BY NON-TRADITIONAL 

TYPES OF LESSONS IN LEARNING OF CHEMISTRY 
 

The authors of the article consider the ways of the activization of cognitive activity of the students. A 

special attention is paid to non-traditional ways of teaching, which use for activization of cognitive activity of the 

students in learning of chemistry. 

KEY WORDS: activization of cognitive activity, non-traditional methods, computer, chemistry, lesson, 

innovative teachnology, system approach.    
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САЁҲАТИ ФИЗИКӢ БА ИСТЕҲСОЛОТ БАҲРИ ШИНОС НАМУДАНИ ХОНАНДАГОН 

БА ТАТБИҚИ МЕХАНИЗМҲОИ СОДА 
 

Раҷабов У.Х., Умаров У.С. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Ташкил ва гузаронидани саёҳатҳои физикӣ дар системаи таълими муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Саёҳат яке аз усулҳои эътимодноки барқарор 
кардани робитаи назария ва амалияи таълим, равнақи робитаи мактаб бо ҳаёт аст. Саёҳат 
шиносоӣ бо лабораторияи табиат ва устохонаи ҳаёт, таҷрибаи зиндагонии одамон аст. Доир ба 
аҳамияти саёҳат педагогҳо, дидактҳо ва методистони номдор фикру ақидаҳои худро баён 
кардаанд. Махсусан, аҳамияти саёҳатҳои истеҳсолӣ бағоят калон аст. Ҳангоми саёҳат омӯзгор 
имкон пайдо мекунад, ки хонандагонро бо корҳои амалии одамон, истифодабарии донишҳои 
илмӣ, амали мошину механизмҳо, бо асосҳои физикии равандҳои технологӣ, бо ташкили 
истеҳсолот, бо шароитҳои меҳнатии одамони касбу кори гуногун шинос намояд [11, c. 3]. 
Аҳамияти таълимӣ ва тарбиявии саёҳат баръало аён аст. Саёҳат донишҳои назариявии 
хонандагонро такмил дода, онҳоро бо олами татбиқи ҳодисаву қонунҳои физикӣ дар истеҳсолот, 
рӯзгор ва техника шинос мекунад. Ташкили саёҳат ба истеҳсолот бо мақсади шиносоӣ ба касбу 
кор ва барои тарғиби касбҳои мухталифи коргарӣ аҳамияти махсус дорад [16, c. 90-93].   

Мутаассифона, омӯзиш ва таҳлили ҷараёни таълими физика дар як қатор муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои гирду атрофи он собит менамояд, ки 
гарчанде масъалаи ташкили саёҳати физикии хонандагон, аз ҷумла саёҳати физикӣ ба 
истеҳсолот, яке аз масъалаҳои умдаю мубрами методикаи таълими физика дар замони муосир 
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бошад ҳам, омӯзгорони физикаи ин муассисаҳои таълимӣ ба ҳалли он диққати ҷиддӣ 
намедиҳанд. Ҳамаи онҳо мавҷуд набудани маводи таълимию методиро бо забони тоҷикӣ баҳона 
мекунанд, ки ба ақидаи мо ин даъво то андозае дуруст аст. Омӯзиш, таҳқиқ ва таҳлили матбуоти 
даврии педагогӣ, адабиёти методии бо забони тоҷикӣ нашршуда нишон медиҳанд, ки то ба ҳол 
оид ба масъалаи «Ташкил ва гузаронидани саёҳати физикӣ ба истеҳсолот» дар ҷумҳурӣ ягон 
таҳқиқоти махсуси мукаммал гузаронида нашудааст. 

Масалан, доир ба гузаронидани саёҳатҳои физикӣ ба истеҳсолот методистони рус 
Сердинский В.Г., Резников Л.И., Усова А.В., Лапина О.Н., Склянкин Н.А., Карамзин И.В., 
методистони ватанӣ бошанд Умаров У.С., Раҷабов У.Х., Мавлонназаров А., Норқулов А. ва 
дигарон таҳқиқот бурда, мақолаву дастурҳои методиву таълимӣ нашр кардаанд [1-4; 6-17]. 

Саёҳатҳои физикӣ ба истеҳсолот ба сифати яке аз воситаҳои татбиқи назария ва амалия, 
муқаррар намудани робитаи байни илм ва истеҳсолот, ташаккул додани маҳорату малакаҳои 
меҳнатии хонандагон ва яке аз воситаҳои бошуурона касбинтихобкунии онҳо мавқеи муҳимро 
ишғол менамоянд [9, с. 160-164]. Саёҳатҳои таълимӣ аз физика ба истеҳсолот бо мақсади 
шиносоии хонандагон ба принсипҳои илмии истеҳсолоти муосир дар робита бо курси физикаи 
мактабии омӯхташаванда гузаронида мешаванд [12, с. 24]. 

Чи тавре ки таҳқиқот нишон медиҳад [8, с. 36-43], омӯзгорони физикаи муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми гузаронидани саёҳат ба истифодаи ҳодисаҳо ва қонунҳои 
физикӣ дар истеҳсолот диққати асосӣ диҳанд ҳам, масъалаи касбинтихобкунии хонандагон аз 
мадди назарашон дур мемонад, онҳо инчунин маводи саёҳатро дар дарс ва машғулиятҳои 
беруназсинфӣ истифода намекунанд. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем нақшаи гузаронидани 
саёҳати физикӣ ба маҳалли сохтмони биноро таҳия намоем [11, с. 365-367]. 

Чи хеле ки маълум аст, аз байни навъҳои гуногуни саёҳатҳои физикӣ саёҳат ба истеҳсолот 
мавқеи махсусро ишғол мекунад. Дар асоси тавсияҳои методие, ки оварда шудааст, онҳоро ба 
зергурӯҳҳои зерин ҷудо мекунанд:  

- истеҳсолӣ-таърихӣ, ки мақсадаш омӯхтани таърихи тараққиёти истеҳсолоти мушаххас 
дар ҷумҳурӣ, шаҳр, ноҳия ва деҳот мебошад; 

- истеҳсолӣ-иқтисодӣ. Ин навъи саёҳат ба шиносоии фаъолияти биржа, бозори моликияти 
ғайриманқул ва монанди инҳо бахшида мешавад; 

- истеҳсолӣ-техникӣ. Дар раванди ташкилу гузаронидани чунин саёҳатҳо проблемаҳои 
инноватсионии тараққиёти техника ва технологияи соҳаи бинокорӣ муоина карда 
мешаванд; 

- саёҳат бо мақсади касбинтихобкунӣ, ки барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ ва касбӣ гузаронида мешаванд. 

Яке аз навъҳои саёҳат ба истеҳсолот, саёҳат ба маҳалли сохтмонӣ мебошад. Мақсади чунин 
саёҳат шиносоӣ бо соҳаи меъмории муосири шаҳр, шиносоӣ бо техникаҳои нав ва технологияҳои 
корҳои гуногуни сохтмонӣ, татбиқи қонунҳои физика дар мошину механизмҳое, ки дар сохтмон 

мешаванд, њамчунин ба хонандагон нишон додани татбиқи қонунҳои физика дар корҳои 
сохтмонӣ. 

Мақсадҳои ниҳоии саёҳат ба маҳалли сохтмон инҳоянд: 
- тайёр намудани хонандагон ба бошуурона интихоб кардани касб; 
- дар хонандагон ташаккул додани тасаввурот доир ба равандҳои технологии дар сохтмон 

истифодашаванда, хосиятҳои маводи сохтмонӣ; 
- шинос кардани хонандагон ба равандҳои меҳнатии сохтмончиён; 
- дар хонандагон ташаккул додани муҳаббат ва эҳтиром ба меҳнати бинокорон ва 

мутахассисони ин соҳа; 
- шиносоӣ бо малакаҳои меҳнатии бинокорон. 
Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ навъҳои зерини саёҳат ба истеҳсолотро 

гузаронидан имконпазир аст: 
- саёҳат ба маҳалли сохтмон (шиносоӣ); 
- мавзӯӣ; 
- бо мақсади интихоби касб; 
- маҷмӯӣ (комплексӣ). 

Дар асоси гуфтаҳои боло, бо мақсади ба касбҳои бинокорӣ шинос намудани хонандагон 
методикаи ташкилу гузаронидани саёҳати физикиро ба маҳалли сохтмонӣ пешниҳод менамоем.    

Шиносоӣ бо ҷараёни сохтмони бино, аз нуқтаи назари илмию амалӣ, барои хонандагон 
аҳамияти калони маърифатӣ дорад. Як қатор қонунҳои физикӣ чи ҳангоми сохтани бино ва чи 
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ҳини дар он фароҳам овардани шароити мусоиди зист барои истиқоматкунандагон, татбиқ 
ёфтааст. Бинобар ин, ба ҷараёни сохтмони бинои истиқоматӣ, ки дар он қонуну ҳодисоти физикӣ 
татбиқи амалии васеъ ёфтаанд, шинос кардани хонандагон аҳамиятнок аст. Ҳамзамон мавриди 
ташкилу гузаронидани чунин саёҳат хонандагон бо касбҳои гуногуни бинокорӣ шинос 
мешаванд, ки ин ба бошуурона касбинтихобкунии онҳо мусоидат менамояд.       

Пас аз омӯхтани мавзӯъҳои «Механизмҳои сода», «Фашанг. Шарти мувозинати қувваҳо дар 
фашанг», «Моменти қувва», ««Қоидаи тиллоӣ»-и механика», «Коэффитсиенти кори фоиданоки 
механизмҳо» дар синфи 7, бо мақсади шинос намудани хонандагон бо усулҳои истифодаи 
механизмҳои сода – фашанг, фона, ғарғара, шарти мувозинати қувваҳо дар фашанг онҳоро ба 
маҳалли сохтмони бинои баландошёнаи истиқоматӣ ба саёҳат бурдан мувофиқи матлаб аст.     

Мақсади саёҳат: ҷамъбасти донишҳои хонандагон аз курси физикаи синфи 7; идома додани 
ташаккулёбии маҳорати татбиқи дониш дар шароити мушаххаси амалӣ; инкишоф додани 
фаъолияти эҷодии хонандагон; бо касбҳои гуногуни бинокорӣ шинос кардани онҳо; ташаккул 
додани маҳоратҳои кор дар коллектив; амалигардонии рукнҳои политехникии таълими физика. 

Пас аз интихоби объект омӯзгор онро тавассути мутолиаи адабиёти техникӣ ё машварат бо 
муҳандисону коргарони сохтмон меомӯзад. Дар натиҷаи чунин омӯзиш, омӯзгор бояд чунон 
тайёр бошад, ки ба саволҳои хонандагон сари вақт посух дода, саёҳатро мустақилона роҳбаладӣ 
карда тавонад. Омӯзгор пеш аз саёҳат чандин маротиба бо объекти саёҳат – маҳалли сохтмонӣ 
ташриф оварда, онро меомӯзад ва муайян менамояд, ки кадом намуди механизмҳои сода ҳангоми 
сохтани хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ истифода мешаванд. Ба принсипҳои амали таҷҳизот, 
дастгоҳҳо, мошинҳо ва дигар олатҳое, ки дар объект истифода мешаванд, шинос шуда, амали 
онҳоро аз нуқтаи назари физикӣ меомӯзад.  

Дастгоҳе, ки барои табдили қувваҳо истифода бурда мешавад, механизмҳои сода номида 
мешавад. Чунин механизмҳои сода, ба монанди: фашанг, ғарғара, фона, ҳамвории моил, винт дар 
маҳалли сохтмонӣ ба таври васеъ истифода мешаванд. Аз замонҳои қадим то имрӯз ҳангоми 
сохтани биноҳои истиқоматӣ одамон механизмҳои содаро истифода менамуданд, чунки онҳо 
меҳнати одамонро сабук карда, аз қувва бурд мекунанд. Фашанг аз қувва бурд мекунад ва 
истифодаи онро дар крани борбардор мушоҳида намудан мумкин аст. Дар ҳар як маҳалли 
сохтмонӣ крани борбардор кор мекунад. Дар амали он маҷмӯи фашангҳову ғарғараҳо татбиқ 
шудаанд. Вобаста аз «таъинот» кранҳо сохтор ва тавсифоти гуногун доранд. Ба ғайр аз ин, ба 
хонандагон доир ба пурра омӯхтани мавзӯъҳои «Механизмҳои сода», «Фашанг. Шартҳои 
мувозинати фашанг», «Моменти қувва», ««Қоидаи тиллоӣ»-и механика», «Коэффитсиенти кори 
фоиданоки механизмҳо» супоришҳо додан ба манфиати кор аст.    

Дар суҳбати муқаддимавӣ ба хонандагон фаҳмонидан лозим аст, ки муҳандиси бинокор 
барои сохтани биноҳои баландошёна бояд қонунҳову ҳодисоти физикаро хуб донад, зеро бе 
донистани қонунҳову ҳодисоти физикӣ сохтани бинои боэътимод ғайриимкон аст. Барои сохтани 
бино аввал такягоҳ сохтан лозим, ки он бояд назар ба девори бино васеътар бошад. Мувофиқи 
қонунҳои физика, агар масоҳати такягоҳ васеъ бошад, дар он сурат фишори бино ба такягоҳаш 
кам мешавад ва ин мустаҳкамӣ ва боэътимодии биноро таъмин мекунад. Ғайр аз ин, такягоҳ бояд 
гармиро ба ҳадди имкон кам гузаронад, яъне дар байни ҷузъҳои деворҳои бетонӣ бояд ҳаво 
бошад (ҳаво гармиро бад мегузаронад). Бар замми ин, такягоҳ бояд бо маводи намногузар таъмин 
карда шавад, яъне намиро нагузаронад. Ҳамаи он талаботе, ки ҳангоми рехтани такягоҳи бино 
гузошта мешавад, аз муҳандиси бинокор донистани қонунҳову ҳодисоти физикиро тақозо 
мекунад.  

Инчунин, омӯзгор бояд ба саволҳои чаро дару тирезаҳои биноҳоро дутабақа месозанд? 
Батареяҳои гармкунандаро дар назди тирезаҳо мешинонанд? Дар назди шифти хонаҳо сӯрохиҳои 
ҳавогузар мегузоранд? Бодбезаки электрикиро дар сатҳи болоии тирезаҳои ошхонаҳои биноҳои 
истиқоматӣ насб мекунанд? ва ғайра ҷавоб дода тавонад.  

Барои самаранок ташкилу гузаронидани саёҳат ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки 
хонандагонро ба гурӯҳҳо тақсим карда, ба онҳо супоришҳо пешниҳод намояд. Гурӯҳи 
хонандагон дар ҷараёни саёҳат ба супоришоти пешниҳодшуда ҷавоб тайёр мекунанд.  

Дар корҳои [10; 12; 15-16] методикаи ташкил ва гузаронидани саёҳат ба истеҳсолот оварда 
шудааст, мо ин ҷо танҳо татбиқи мафҳумҳои физика (механизмҳои сода)-ро дар раванди 
истеҳсолот, аз ҷумла маҳалли сохтмон, муоина менамоем.  

Саёҳат аз рӯйи нақшаи зерин гузаронида мешавад: 
1.  Мушоҳидаи истифодаи фашангҳо ва ҳамвории моил; 
2.  Мушоҳидаи истифодаи домкрат, шиносоӣ ба сохтор ва механизми он; 
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3.  Шиносоӣ ба татбиқи ғарғараҳо; 
4.  Мушоҳидаи амали мошинҳои мураккабтар. 

Фашанг. Омӯзгор ё роҳбалад диққати хонандагонро ба истифодаи фашангҳо ҳангоми ба 
баландӣ бардоштани борҳо, ҷойивазкунӣ ва насби он ҷалб менамояд. Ҳангоми истифода кардани 
фашанг ҳама вақт нуқтаи такягоҳ О бояд бошад, ки метавонад байни нуқтаҳои гузориши қувва 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ ва 𝐹2

⃗⃗⃗⃗  (расми 1а) ё дар охири фашанг (расми 1б) ҷойгир бошад. 
 

            
     а      б 

Расми 1. Навъҳои гуногуни истифодаи фашанг. 
 

Доир ба он ки тавассути фашанг аз қувва бурд ҳосил мешавад, хонандагони синфи ҳафт аз 
дарсҳои физика тасаввурот доранд. Дар саёҳат бошад, онҳо аз ҷониби бинокорон истифодаи 
амалии фашангро мушоҳида мекунанд. Ба хонандагон кор кардан бо фашанг, яъне аз ҷояш 
ғеҷондани болор, қуттии мехҳо ё дигар борро бо риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ иҷозат додан 
мумкин аст. Бо қувваҳои якхела бе фашанг ва тавассути фашанг ба бор таъсир карда, хонандагон 
аз рӯйи самараи амал боварӣ ҳосил менамоянд, ки фашанг аз қувва бурд медиҳад ва ба воситаи 
он бори вазнинеро бардоштан мумкин аст, ки бе фашанг бардоштани он имконнопазир аст [13, 
c. 35-37].  

Ҳангоми ба ягон масофа уфуқан ё таҳти кунҷи на он қадар калон ғеҷонидани борҳо 
ғӯлачӯбҳои даврашаклеро истифода мекунанд, ки онҳоро зери бор мегузоранд. Ғӯлачӯбҳо соиши 
лағжишро ба соиши алвонҷхӯрӣ, ки якчанд маротиба хурд аст, иваз мекунанд. Хонандагон 

раванди алвонҷхӯрии борро дар ғӯлачӯбҳои гузошташуда 
мушоҳида карда, боварӣ ҳосил мекунанд, ки ивази соиши ғеҷиш 
ба соиши алвонҷхӯрӣ барои ҷойивазкунии ҳамон як бор қувваи 
камро талаб мекунад ва ҳаталимкон кори коргаронро осон 
мегардонад.   

Дар крани борбардор механизмҳои нисбатан мураккаб 

истифода мешаванд, ки асосан аз маҷмӯи фашангҳо ва ғарғараҳо 

иборатанд.  

Ҳамвории моил. Аксар вақт барои ба ягон баландӣ 

бардоштани бори вазнин онро дар ҳамвории моил ғелонда боло мебардоранд [5, c. 246]. 

Ҳамвории моил дар он сурате истифода мешавад, ки агар як, ду ё зиёда коргарон бо даст борро 

бардошта натавонанд. Омӯзгор мефаҳмонад, ки ҳангоми истифодаи ҳамвории моил масофае, ки 

бор ҷояшро иваз мекунад, зиёд гардида, бузургии қуввае ки барои кӯчонидани бор лозим аст, 

кам мегардад. Бурд аз қувва (ҳангоми ба эътибор нагирифтани соиш) ҳамон қадаре ҳосил 

мегардад, ки чӣ қадар дарозии ҳамвории моил (l) аз баландие, ки ба он бор бардошта мешавад 

(h) зиёд бошад (расми 2). Қуввае (F), ки барои ба баландӣ бардоштани бори вазнаш Р аз рӯйи 

ҳамвории моил лозим аст, мувофиқи 
𝐹

𝑃
=

ℎ

𝑙
 муайян карда мешавад [13, с. 36-37]. 

Агар маҳалли сохтмони биноро назар афканем, мебинем, ки чӣ тавр тавассути занбар 

коргарон борро аз як ҷой ба ҷойи дигар мебаранд. Дар ин маврид диққати хонандагонро ба он 

равона кардан лозим аст, ки занбар ҳам яке аз механизмҳои сода ба ҳисоб меравад. Дастаи 

занбарро дароз карда, мо аз қувва бурд ҳосил мекунему аз масофа бошад, ҳамон қадар бой 

медиҳем. Дар ин ҷо низ татбиқи «қоидаи тилоӣ»-и механикаро баръало мушоҳида карда 

метавонем.  Ба хонандагон супориш додан мумкин аст, ки бо риоя намудани қоидаҳои техникаи 

бехатарӣ, ду нафарӣ, аввал аз охирҳои дастаи занбар, сипас, аз нӯгҳои дастаи он дошта ягон 

борро ба боло бардоранд ва муайян кунанд, ки дар кадом маврид барои бардоштани бор ва аз як 

ҷой ба ҷойи дигар бурдан он қувваи зиёдтар гузоштан лозим аст. Тавсия дода мешавад, ки баъди 

ба анҷомрасии озмоиш тавассути саволҳои зайл бо хонандагон суҳбат ташкил карда шавад: а) 

нуқтаи такягоҳ ва китфи қувваҳои ба занбар таъсиркунандаро муайян кунед; б) нуқтаҳои 

гузориши қувва ва китфҳои ин қувваҳо чӣ гуна вобастагӣ дорад? в) истифодаи занбарро ба 

принсипи татбиқи кадом механизми сода мансуб донистан мумкин аст? 

Расми 2. Ҳамвории моил. 
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Дар маҳалли сохтмони бино барои бардоштани борҳо намудҳои 

гуногуни ғарғара – ғарғараи беҳаракат ва ҳаракат-нок, инчунин 

комбинатсияи онҳо истифода бурда мешаванд. Ғарғара – чархи 

новадорест, ки байни ду шохаи чангакдор шинонда шудааст (расми 

3). Аз новаи ғарғара арғамчин, симтаноб ё занҷир мегузаронанд. 

Ғарғараи беҳаракат гуфта, ғарғараеро мегӯянд, ки тири он ҳангоми 

бардоштани бор болою поён ҳаракат намекунад. Ғарғараи 

беҳаракатро ҳамчун фашанги баробаркитфе муоина кардан 

мумкин аст, ки дар он  

    китфҳои қувва ба радиуси чарх баробаранд OA=OB=r (расми 4). 

Чунин ғарғара аз қувва бурд намедиҳад (P=F), вале имкон медиҳад, 

ки самти таъсири қувва тағйир дода шавад (расми 3). Чунин, ғарғараи беҳаракатро дар крани 

борбардор насб мекунанд. Муоинаи таҷҳизот ва амали крани борбардор имкон медиҳад нишон 

диҳем, ки қисмҳои асосии ин мошинро механизмҳои сода – ғарғараҳои беҳаракат ва ҳаракатнок, 

комбинатсияи онҳо, чиғир, фашангҳо ва маҷмӯи онҳо ташкил 

медиҳанд. 
Коргар ҳангоми борро аз як ҷой ба ҷойи дигар кӯчонидан, аз 

аробаи якчарха истифода мекунад (расми 5). Ҳангоми дастаҳои 
ароба дароз будан, яъне аз сабаби дароз будани китфи қувва, аз қувва 
бурд ҳосил мекунем. Мувофиқи шарти мувозинатии қувваҳо дар 
фашанг бо қувваи хурд, қувваи калонтарро ба мувозинат овардан 
мумкин аст.  Ҳамин тариқ, мо ба китфи дарози фашанг (дастаҳои 

ароба) таъсир карда, аз қувва бурд ҳосил мекунем, вале дар айни ҳол аз дарозии дастаҳои ароба 
ҳамон қадар бой медиҳем. Дар механизмҳои сода «Қоидаи тилоӣ»-и 
механика татбиқ ёфтааст, яъне: аз қувва ҳар қадар бурд ҳосил кунем, 

аз масофа ҳамон қадар бой медиҳем. 
Таҷриба собит менамояд, ки дар раванди таълими физика ташкили мусалсали чунин навъ 

корҳо дониши хонандагонро пурқувват гардонида, барои ташаккули маҳорату малакаи амалӣ ва 
бошуурона касбинтихобкунии онҳо кумак мерасонанд. 
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САЁҲАТИ ФИЗИКӢ БА ИСТЕҲСОЛОТ БАҲРИ ШИНОС НАМУДАНИ  

ХОНАНДАГОН БА ТАТБИҚИ МЕХАНИЗМҲОИ СОДА 
 

Дар мақола аҳамияти саёҳати истеҳсолӣ аз фанни физика барои баланд бардоштани дараҷаи дониш, 
малакаҳои амалӣ ва маҳорати хонандагон мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Дар он инчунин методикаи 
шиносоии хонандагон бо истифодаи механизмҳои одӣ дар маҳалли сохтмонӣ тасвир ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: саёҳат, саёҳати истеҳсолӣ, механизми одӣ, малакаҳои амалӣ, маҳорат, маҳалли 

сохтмонӣ. 
 

ЭКСКУРСИЯ ПО ФИЗИКЕ НА ПРОИЗВОДСТВО С ЦЕЛЬЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 

В статье рассматривается значение производственных экскурсий по физике для повышения уровня 
знаний, практических умений и навыков учащихся. В нем приводится методика ознакомления учащихся с 
применением простых механизмов в строительном участке.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экскурсия, производственные экскурсии, простые механизмы, 
практические умения, навыки, строительные участки. 

 

EXCURSION ON PHYSICS  TO INDUSTRY WITH THE PURPOSE OF INTRODUTION PUPILS 

WITH USING OF SIMPLE MECHANISMS 
 

In this article consider the meaning of industrial excursions on physics for increase of a level of knowledge, 
practical skills and skills of the pupils is considered. In the article mention about technique of acquaintance of the 

pupils with using of simple mechanisms in a building site is resulted. 
KEY WORDS: excursion, indstrial excursion simple mechanisms, practical skills, skills, building site. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Раджабов Умед Хушвакович, ассистент кафедры методики 
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ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАҲОИ НАМОИШӢ ВА ШАВҚОВАР 

ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Бубиев М.Ч.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҷрибаҳои намоишӣ дар таълими физикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мақоми 
хоса дошта, дониши мукаммалро талаб мекунад. Дар барномаҳои таълимии имрӯзаи 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ қайд шудааст, ки таҷрибаҳои физикӣ –қисми асосии курси 
физика ба шумор рафта, барои аз худ шудани донишҳои физикӣ хеле манфиатнок мебошад.  

Маъмултарин ҷузъҳои дарсҳои ташаккули маҳорату малака машғулиятҳои таҷрибавӣ 
мебошанд. Таҷрибаҳои намоишӣ методи таълим ва воситаҳои аёният буда, бо мақсадҳои зайл 
ташкил карда мешаванд:  

- дар хонандагон ташаккул додани маҳорати мушоҳида ва маънидод кардани ҳодисаҳо; 
- шинос кардани хонандагон бо сохт ва истифодаи амалии асбобҳо;  
- ба хонандагон омӯзонидани санҷиши қонунҳои физикӣ дар амал;           
- муайян кардани донишҳои физикӣ [1, c. 12]. 
Вобаста ба интихоб, таҷрибаҳои намоишӣ аз рӯи мазмун дар методикаи таълими физика 

аввалиндараҷа ба ҳисоб мераванд. Методистони рус Усова А.В., Бобров А.А. қайд намудаанд, ки 
аз рӯи мазмун, таҷрибаҳои намоишӣ чунин омилҳоро соҳибанд: 

а) омӯзиши ҳодисаҳо, мувофиқи шартҳои муайян; 
б) омӯзиши алоқаи байни сабаб ва натиҷаи ҳодисаҳо; 
в) омӯзиши вобастагии функсионалии байни бузургиҳо, намуди ҳодисаҳо ва хосиятҳои 

ҷисмҳо; 
г) омӯзиш ва мувофиқгузории моддаҳо дар ҳолатҳои гуногун; 
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д) санҷиш ва муайян намудани дурустии қонунҳо, дар асоси таҷриба ифоданамудаи 
омӯзгор, ё дар натиҷаи ҷамъбасти фикрии фалсафӣ такя намудан ба ҳолати умумии назариявӣ ё 
усули фикрронӣ; 

е) муайян намудани бузургиҳои собит (доимӣ); 
ж) омӯзиши таҷҳизот ва озмоиши асбобҳо. 
Аз нуқтаи назари олимони соҳаи физика ҳамаи намудҳои таҷриба бевосита ба 

ташаккулёбии фаҳмиши толибилмон мусоидат мекунад. Бо назардошти функсияҳои таҷриба, ки 
дар ҳолатҳои таълимӣ муайян мегардад, саҳми он дар раванди ташаккулёбии фаҳмиш ба ду гурӯҳ 
ҷудо мешавад: 

Ба гурӯҳи аввал таҷрибаҳое дохил мешаванд, ки барои ташкили намудҳои фаҳмиш 
мусоидат менамоянд, яъне маводе, ки барои ташаккулёбии фаҳмишу тасаввурот ва хулосабарорӣ 
хизмат мекунад. 

Ба гурӯҳи дуюм таҷрибаҳое дохил мешаванд, ки бештар ба ҳолатҳои амалии ҳақиқӣ наздик 
мебошанд. 

Т.Н. Шамало шаклҳои гузаронидани таҷрибаҳоеро тавсия медиҳад, ки бояд бо мақсади 
дарси амалӣ алоқаи бевосита дошта, мантиқан бо сохти он мувофиқ бошад. Ӯ чор шаклҳои 
дидактикии таҷрибаҳои физикиро пешниҳод мекунад, ки бо мақсади ташаккулёбии фаҳмиш 
равона шудаанд: таҳқиқотӣ, аёнӣ, омехта, зеҳнӣ. 

В.Я. Синенко иброз медорад, ки дар интихоби таҷрибаҳои физикаи мактабӣ чунин мазмуну 
мундариҷа асосӣ мебошанд: 

1) масъалаҳои таълиму тарбия, ки дар назди омӯзгор барои марҳилаи ҷории омӯзиши 
физика қарор дорад; 

2) талаботи замонавии мазмуни таҷрибаҳои таълимӣ;  
3) дараҷаи ҷиҳозонидани синфхонаи физикӣ; 
4) сатҳи маҳорати касбии омӯзгор дар доираи гузаронидани таҷрибаҳои физикаи мактабӣ. 
Ҳамин тавр, ҳар як таҷрибаро чун мавқеи нимфунксионалӣ шуморида, дар навбати худ 

тарҳрезӣ карда, имконияти ба мақсад ноилшавиро ба нақша даровардан лозим аст. 
Ба воситаи интихоби мазмуни таҷриба сохти мантиқи додашудаи маводи таълимӣ муайян 

карда шуда, дар асоси он намудҳои фаъолнокии таҷрибаҳои намоиширо фаҳмида, пай дар пай 
дар таълими физика истифода намудан мумкин аст. 

Омилҳои асосии фаҳмиши физикӣ ва инкишофи ояндаи он таҷриба мебошад. Аз ин лиҳоз, 
бештар дар физикаи мактабии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба таҷрибаҳо диққати 
махсус зоҳир мекунанд. Такмилдиҳии таҷрибаҳои физикӣ, яке аз масъалаи муҳимми усули 
таълим ба ҳисоб меравад [2, с. 23]. 

Аз нуқтаи назари сифати омӯзиши ҳодисаҳои физикӣ, таҷрибаҳое мавҷуданд, ки ба 
хонандагон гузаронидани мушоҳидаи ҳодисаҳо (раванди ҳодисаҳо) ва тарафҳои гуногуни он 
соҳаро дар намуди ҷамъи далелҳо ва имконияти ба қайд гирифтани онҳо фароҳам меорад. 
Шумораи интихоби таҷрибаҳо бояд чунин бошад, ки дар ҳолати зарурӣ тавонем онҳоро ба 
навъҳо ҷудо намоем, то муайян намудани шартҳои гузариши ҳодисаҳо имконпазир гардад. 

Ҳар як таҷрибаи аз ҷониби хонандагон гузаронидашуда бояд аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ 
карда шавад. Баҳогузорӣ якчанд намуд мешавад: 

1. Эстетика – тартибот дар мизи намоишӣ, аз болои миз дур намудани асбобҳои бекор, 
ҷойгиркунии ботартиби лавозимот ва аниқӣ дар қайди натиҷаи таҷрибаҳо; 

2. Техникаи намоиш – интихоби дурусти қисмҳои асбобҳои намоишӣ, намоён будани 
таҷҳизоти намоишӣ ба тамоми аҳли синф, таъсирнокӣ, шарҳи намоиш, мусоидии ҳолатҳои 
техникӣ, зуд ва дақиқ гузаронидани таҷриба, мавқеи муайяни омӯзгор дар назди мизи намоишӣ 
нисбати таҷҳизот ва хонандагон; 

3. Самараҳои физикӣ – мавҷудияти самаранокии дар назардошташуда, мувофиқати 
назария бо натиҷаҳои таҷриба, вуҷуд надоштани мувофиқкунонӣ;  

4. Нутқи шарҳдиҳанда – босаводона ва бурро, бомантиқ ҷамъбаст намудани мазмуни 
матн, мувофиқати матн бо рафт ва натиҷаи таҷрибаҳо; 

5. Фаҳмонидан – донистани сохт ва усули кори асбобҳое, ки дар намоиш истифода 
мебарем. Фаҳмиши моҳияти таъсири намоиш, маҳорати аниқ ва дуруст шарҳ додан; 

6. Усули намоиш – дуруст муайян намудани намудҳои намоиш, таносуби намудҳои 
намоиш бо сохти мантиқии маводи таълимӣ, бо мақсади дидактикӣ нишон додани намоиш дар 
доираи усули пешакӣ, ба назар гирифтани омӯзиш, ташкили шароитҳои фаъолнокӣ ва 
қобилиятнокӣ дар синфхонае, ки намоиши таҷрибаҳо гузаронида мешавад; 
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7. Тартиби ҷойгиркунии асбобҳо – асбобҳои истифодашаванда бояд сари вақт ба ҷойҳои 
худ гузошта шаванд. Таҷҳизот вобаста ба қисмҳои физика дар ҷевони махсус нигоҳ дошта 
шаванд. 

Талаботи асосӣ ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳои намоишӣ: 
- синфхонаи физика тибқи талаботи замон муҷаҳҳаз бошад; 
- дар таҷҳизоти намоишӣ бояд шумораи ками асбобҳо истифода шаванд; 
- қисмҳоеРО, ки ба рафти кор ва асбобҳои намоишӣ дар таҷҳизот лозим нестанд, метавонем 

онро истифода набарем; 
- асбобҳои истифодашуда бояд ба хонандагон маълум ва аён бошанд, матни намоиш бояд 

бо сатҳи дониши хонандагон мувофиқат намояд; 
- иваз кардан ва такмили дастгоҳҳои намоишӣ бояд қобили қабул ва ба мавзӯъ мувофиқ 

бошад; 
- асбобҳои намоишӣ бояд бо тартиб бошанд; 
- натиҷаҳо бояд таъсирбахш бошанд; 
- таҷрибаҳои намоишӣ бояд кӯтоҳмуддат буда, вақти зиёдро нагиранд; 
- таҷрибаҳои намоишӣ бояд ба принсипҳои илмӣ ҷавобгӯ бошанд; 
- мансубияти ҳар як таҷрибаи намоишӣ бояд аз рӯи мантиқ ба маводи таълимӣ муайян 

карда шавад; 
- аз ҳама муҳим дар намоиши таҷрибаҳо риояи техникаи бехатарӣ мебошад. 
Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ба туфайли таркиббандии маводи назариявӣ ва таҷриба 

натиҷаи беҳтарини педагогӣ ба даст меояд. Мазмуни таҷрибаҳоро ба пуррагӣ ва возеҳ ба 
фаҳмиши ҳар як иштироккунанда расонидан лозим аст. Барои ба чунин мақсад расидан бояд аз 
усулҳои муосир ва технологияҳои пешрафта, бо талаботи ба худ хос самаранок истифода бурд. 

Ҷойгиршавии асбобҳо бояд барои ҳамаи хонандагон аён буда, рӯшноӣ ба талаботи таълимӣ 
ҷавобгӯ бошад. Ба аёният ва диққатҷалбкунии таҷрибаҳо аҳамият додан зарур аст. Ҳангоми иҷро 
нашудани ин талабот таҷрибаи намоишӣ на танҳо мароқовар намешавад, балки боиси 
беаҳамиятии хонандагон нисбат ба фанни физика мегардад. Аз имкониятҳо истифода намуда, 
барои осон иҷрошавии намоиши таҷриба муҳимтарин қисмҳои таҷҳизотро ҷамъ намудан лозим 
аст [3, с. 11-12]. 

Маълум аст, ки такмилдиҳии таҷрибаҳои намоишӣ ба ду самт равона буда метавонад: 
1. Такмил додани таҷҳизоти намоишӣ; 
2. Такмил додани усули иҷрои таҷрибаҳои намоишӣ. 
Ташкили таҷрибаҳои намоишӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба душворӣ иҷро 

мешаванд. Зеро асбобҳои нав сари вақт дастрас намегарданд. Синфхонаи озмоишӣ бо асбобҳои 
фарсуда муҷаҳҳаз буда, ба талаботи муосири тараққиёти илми физика ва техника ҷавобгӯ 
намебошанд. Чунин ҳолат зарурати омода намудани асбобҳои худсохт, коркарди таҷҳизоти нав 
барои дар сатҳи баланд гузаронидани машғулиятҳоро ба миён меорад [4, с. 366]. 

Ҳангоми коркарди асбобҳо ба нақшаи таълимии таҷрибаҳои физикӣ риоя намуда, 
талаботро бояд ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намуд: 

- талаботи методӣ; 
- талаботи педагогӣ; 
- истифодаи талабот (психологӣ). 
Талаботи методӣ - асбобҳо ва таҷҳизот бояд чунин талаботи асосии пешбинишударо қонеъ 

намоянд: 
- ба мазмун ва вазифаҳои омӯзиш мувофиқ бошанд; 
- ба омӯзиши маводи таълимӣ ва сатҳи илми муосир мусоидат намоянд; 
- шинос намудани хонандагон бо тарз ва усули фаҳмишҳои илмӣ; 
- расонидани кумак дар ташаккулёбии моҳияти азхудкунии назарияи физика; 
- ба вуҷудоварии фаҳмиши алоқа байни физика бо ҳаёт; 
- мусоидат намудан бо такмили дониши политехникии хонандагон; 
- ҳалли масъалаҳои намоишии хусусияти илмӣ-конструксионидошта; 
- додани имконият барои амсиласозии навъҳои таҷриба. 
Талаботи педагогӣ – асбобу таҷҳизот бояд тибқи талаботи асосии педагогӣ бошанд: 
- асбобҳое, ки хонандагон онро аз худ кардаанд, бояд истифода шаванд; 
- усули кори асбоб, таҷҳизот дар асоси маводи назариявии физикавӣ, ки тадрис шудаанд, 

фаҳмонида шавад; 
- хонандагон бояд функсияҳо ва вазифаи асбобҳоро хуб донанд; 
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- асбобҳо ахбороти дақиқи илмиро баён кунанд. 
Истифодабарии талабот: 
- сохти оддӣ доштани асбоб; 
- нишондодҳои таҷрибаҳо фаҳмо ва ҳақиқӣ бошанд; 
- қобилияти зуд кориҷрокунии толибилмон; 
- таъмини осон тайёр намудан ва намоиш додани таҷриба; 
- ҳар як асбоб, таҷҳизот мавриди истифода шудан бояд байни ҳамдигар робита дошта 

бошанд; 
- эҳтиёткорона истифода бурдан ва дар ҷои бехатар нигоҳ доштани асбобҳо [4, с. 370]. 
Ба ғайр аз ин, нақшаи талаботи методӣ боз якчанд талаботи равияи амалидоштаро риоя 

кардан зарур аст: 
- дастрас будани асбобҳо; 
- таъмиршавандагии асбобҳо; 
- инкишофёбии қобилияти мустақилона иҷро кардани кори озмоишӣ. 
Таҷриба бояд ба кашфиёт, ихтирооти гузашта такя намуда, дар самти азхудкунии 

намоишҳо ба навгониҳои муосир равона бошад. Хонандагон дарк намоянд, ки донишҳои илмӣ 
чӣ гуна ба даст меоянд. Агар чунин амал набошад, сухан танҳо оид ба дар хотир нигоҳ доштан, 
на ба андӯхтани дониш меравад. Зарурати таълими таҷрибавиро профессор Хвалсон О.Д. чунин 
қайд намудааст: «муваффақияти иҷрои таҷриба аз ду мақсад иборат аст»: 

- мақсади якум – имконият додан ба хонандагон, ки аз нуқтаи назари худ ба ҳодисаҳои 
физикӣ баҳо диҳанд. Чунин ҳиссиёт дар толибилм бо ягон тасвир иваз карда 
намешавад; 

- мақсади дуюм – шинос намудани хонандагон бо усулҳои таҳқиқоти илмӣ, инкишофи 
мушоҳидаи табиат.  

Дар марҳилаи аввал таҷриба боиси пайдоиши қонун, дуюм тафтиши қонун, ки бо усули 
дедуктивӣ бароварда шудааст, мегардад. Сеюм инкишофи маҳорати хонанда бо роҳи мушоҳида, 
омӯзиши ҳодиса, қонунҳо ва рафти таҷрибагузаронӣ вобаста аст. Дар таълими физика, агар 
таҷриба асоси ҳамаи ин гуфтаҳоро соҳиб нашавад, баён намудани он манфиат надорад [5, с. 85-
87]. 

Дар замони муосир чунин тарзи ташкили машғулият зарур аст, ки натиҷаи он самарабахш 
бошад, яъне, омӯзишро тавре омода намудан лозим аст, ки ба ривоҷёбии ҳамаи сифатҳои шахсии 
толибилм таъсири мусбат расонида тавонад ва шахси ҷавон онро дар ҳаёт татбиқ намуда, ҷараёни 
илмомӯзию интихоби бошууронаи касбро ҳамсамт намояд [6, с. 8]. 

Дар айни ҳол омӯзгоре, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият намуда, 
тайёрии кофии таҷрибагузаронӣ надорад, хонандагонро мавриди машғулиятҳои озмоишӣ қаноат 
кунонида наметавонад. Хонандагон ба раванд ва нақши таҷриба ҳангоми омӯзиши физика диққат 
надода, бештар ба парешонхотирӣ дода мешаванд. 

Омӯзгор бояд, дар раванди машғулиятҳои озмоишӣ усулеро интихоб намояд, ки барои 
ангезиши шавқу рағбати хонандагон мусоидат намояд. 
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ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАҲОИ НАМОИШӢ ВА ШАВҚОВАР ДАР  

РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Дар мақола оид ба шарт ва талаботи таҷрибаҳои намоишӣ ва шавқовар аз физика, риояи он аз тарафи 

хонандагон дар раванди дарс баён гардидааст.   
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таҷрибаҳо, машғулият, таҷриба, инкишоф, истифодабарӣ.  
 

ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ К ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ И  

ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ОПЫТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 
 

В статье рассматривается способ и требование в проведении демонстрационных физических опытов 

и их использование учащимся на уроках.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод демонстрации, методическое требование, результат, цель и задача 

опытов, занятия, опыт, развитие, использование. 
 

THE MAIN CONDITIONS TO CONDUCTING OF DEMONSTRATIVE AND INTERESTING 

EXPERIENCES IN TEACHING OF PHYSICS 
 

This article considers the ways and requirements in conducting of demonstrative physical experiences and 

their using by pupils in the lessons.  

KEY WORDS: demonstration method, methodic requirements, result, purpose and task of the experiences, 

lessons, development, use. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Бубиев Мумин Чоршанбиевич, преподаватель кафедры методики 

преподавания физики БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 919-37-06-67. 

 

АҲАМИЯТИ МАШҒУЛИЯТҲОИ БАЙНИФАННӢ ДАР ТАШАККУЛИ ШАВҚУ 

ҲАВАСИ ХОНАНДАГОНИ СИННИ ХУРДИ МАКТАБӢ НИСБАТ БА ФИЗИКА  
 

Боев С.Г.   

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳангоми омӯхтани фанни табиатшиносӣ дар синфҳои III-IV хонандагон доир ба баъзе 

ҷузъиёти физика тасаввуроти аввалин ҳосил мекунанд, ки ин барои зиёд намудани шавқу ҳаваси 

хонандагони хурдсол барои омӯзиши физика ба омӯзгор шароити мусоид фароҳам меорад [7]. 

Масалан, дар китоби дарсии табиатшиносӣ барои синфи IV мавзӯъҳое вомехӯранд, ки 

бештар ба физика дахл доранд [1]. Барои омӯзонидани ин мавзӯъҳо ба омӯзгор зарур аст, ки 

чунин донишҳои физикиро аз худ кунад: ҷисм ва модда; осмони ситоразор; ҷисмҳои осмонӣ; 

Офтоб – манбаи равшанӣ; ростхатта паҳн шудани рӯшноӣ; сайёраҳо; ҳаракати Замин дар гирди 

Офтоб; парвози аввалин ба коинот; ҷирмҳои осмонӣ ҳаракат доранд?; Моҳ – радифи табиии 

Замин; радифони маснӯи Замин; ҳаво гармиро чӣ тавр мегузаронад?; ҳаво аз гармӣ ва хунукӣ чӣ 

тағйирот мебинад?; чаро ҳавои гарм боло мебарояд?; пайдоиши абр ва боришот; шамол; 

тағйироти боду ҳаворо чӣ хел меомӯзанд?; фатҳи фазо ва кайҳон; се ҳолати об; чаро шиша 

кафид?; аз об истифода бурдани инсон, сӯзишворӣ ва ғайра [2].  

Албатта, ҳангоми омӯзиши ин мавзӯъҳо дар хонандагон як қатор саволҳои кунҷковона 

пайдо мешаванд. Ба саволи хонандагон ҷавоби саҳеҳу фаҳмо додани омӯзгор ва дигар шахсони 

калонсол гарави инкишофи дурусти фикрӣ ва маърифатҷӯии хонандагони хурдсол мегардад, 

чунки хонандаи хурдсол табиатро чӣ тавре ки ҳаст, ҳамон тавр дарк менамояд. Сабабҳои ҳақиқии 

ҳодисаҳоеро, ки мушоҳида мекунад, ҷустуҷӯ менамояд ва донистан мехоҳад. Бинобар ин, 

омӯзгор бояд ин рағбати бачагонро ба ҳодисаю ашёи табиат бо истифодаи метод ва усулҳои 

гуногуни шавқовар (нақл кардани ривояту ҳикояҳои аҷоиб, намоиш додани таҷрибаҳои 

шавқовари физикӣ ва ғайра) шарҳ диҳад. Барои ин худи омӯзгор бояд дар бораи объектҳо, 

ҳодисаҳо ва аломатҳои хоси ашёҳои ҷудогонаи табиат маълумоти кофии физикӣ дошта бошад.   

Дар дарсҳои табиатшиносӣ тавассути ташкил намудани маҳфили «Табиатшиноси ҷавон» 

шабҳои саволу ҷавоб бо роҳи нақл намудани ҳикояю ривоятҳои аҷоиб, намоиш додани 

таҷрибаҳои шавқовар аз физика, шавқу ҳаваси хонандагонро нисбат ба фанни физика зиёд 

намудан мувофиқи матлаб аст [1-2].   

Барои ҳисси кунҷковии хонандагони хурдсолро нисбат ба фанни физика бедор кардан, 

барои шавқу ҳаваси хонандагонро нисбат ба омӯзиши физика зиёд намудан дар назди омӯзгор 

вазифаҳои зайл меистанд [4; 7]: 

1. Маводи таълимии барнома ва китобҳои дарсии табиатшиносии синферо, ки дар он дарс 

медиҳанд, нағз аз худ кунад, барои фаҳмонидани ҳар як маводи таълимии китоби дарсӣ аз 

сарчашмаҳои илмӣ-методӣ, илмӣ-оммавӣ, вобаста ба имконият ва фаҳмиши хонандагон, 

истифода барад, ба мазмуну мундариҷа ва робитаи он бо дигар фанҳои таълимӣ (аз ҷумла бо 

физика) сарфаҳм равад. Бо ибораи дигар, омӯзгор бояд доир ба фанни табиатшиносӣ дониши 

кофӣ дошта бошад;  
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2. Маводи таълимии барнома ва китобҳои дарсии физикаи мактабиро нағз аз худ кунад, 

барои фаҳмонидани маводи таълимии китоби табиатшиносӣ аз сарчашмаҳои илмӣ-методӣ, 

илмӣ-оммавӣ, матбуоти даврӣ доир ба физика, вобаста ба имконият ва фаҳмиши хонандагон, 

истифода барад; 

3. Дар дарсҳои табиатшиносӣ робитаи байнифанниро бо физика барқарор намояд. Ин 

корро омӯзгор метавонад бо ташкил намудани дарсҳои муштараки табиатшиносию физика амалӣ 

намояд; 

4. Дар маҳфили «Табиатшиноси ҷавон», шабҳои саволу ҷавоб омӯзгор бояд намоиш додани 

таҷрибаҳои шавқовари физикиро ташкил намояд. Оид ба ин кор вай метавонад аз омӯзгори 

физика дастур гирад ва ба ин кор хонандагони синфҳои болоиро ҷалб намояд.  

Акнун яке аз роҳҳои амалӣ гардонидани ин вазифаҳоро (ташкил намудани машғулиятҳои 

байнифаннии табиатшиносӣ ва физикаро) дар мисолҳои мушаххас пешниҳод менамоем.  

Ташкили машғулиятҳои байнифаннии табиатшиносӣ ва физика   

Ҳини омӯзиши мавзӯи «Офтоб барои ҳаёт дар рӯйи Замин чӣ аҳамият дорад?» аз фанни 

табиатшиносии синфи IV ғайр аз он маводе, ки дар китоби дарсӣ [5] оварда шудааст, барои бедор 

кардани шавқу ҳаваси хонандагон ба илми физика, омӯзгор метавонад маводи зайлро аз [6], ки 

барои хонандагони хурдсол аҷиб аст, истифода намояд.   

Тавоноии афканишоти Офтоб бузург аст, он 3,86·1026 Вт мебошад. Аз ин сели бузурги 

энергияи Офтоб фақат миллиард ҳиссаи он ба Замин омада мерасад. Ба назар чунин мерасад, ки 

ин энергияи на чандон калон аст. Не, ин энергияи бузург аст. Пас ин энергия куҷо меравад?  

Як қисми энергияи Офтоб афкандаро атмосфера нигоҳ медорад. Чи қадаре, ки Офтоб 

нисбат ба уфуқ паст бошад, ҳамон қадар камтар ҳиссаи энергияи рӯшноии Офтоб, ки ба ҳудуди 

болоии атмосфера меафтад, ба сатҳи Замин омада мерасад. Сабаб он аст, ки дар ин маврид 

рӯшноӣ дар атмосфера роҳи зиёдеро тай мекунад. 

Энергияе, ки дар атмосфера «нигоҳ» дошта мешавад, барои чӣ сарф мегардад? Ин энергия 

асосан барои гармкунии атмосфера сарф мешавад. Дар натиҷаи номунтазам гармшавии қитъаҳои 

гуногуни атмосфера шамол ба амал меояд. Қисми зиёди энергияи рӯшноии Офтоб, ки ба сатҳи 

кураи Замин омада мерасад, ба оинаҳои бузурги баҳрҳо ва уқёнусҳо меафтад. Қисми ин энергия 

фурӯ бурда шуда, қадре инъикос мешавад. Дар натиҷаи фурӯ бурда шудани рӯшноии Офтоб оби 

баҳрҳо, кӯлҳо, дарёҳо гарм мешаванд. Мо медонем, ки оби баҳрҳо, кӯлҳо ва дарёҳо бефосила 

бухор мешаванд. Пас як қисми энергияи Офтоб барои бухоршавӣ сарф мешавад. 

Он рӯшноии Офтоб, ки ба сатҳҳои хушкии Замин мерасад, низ қисман инъикос ва қисман 

фурӯ бурда мешавад. Фақат ҳиссаи ночизи энергияи Офтобро растаниҳо «азхуд» мекунанд. 

Растаниҳо ва хок нисбат ба барф ва ях, ки гармии Офтобро намегиранд, камтар нурҳои Офтобро 

бармегардонанд. Барф ва ях қариб 80-90% нурҳои Офтобро инъикос мекунанд. Аз ин сабаб 

тобистон дар Арктика ҳаво салқин аст. Сатҳи хушкии Замин бошад қариб 95% нурҳои Офтобро 

фурӯ мебарад ва сахт гарм мешавад. 

Агар Замин фақат энергияи аз Офтобомадаро қабул намуда, ба ҳеҷ куҷо сарф намекард, он 

кайҳо тафсида вайрон мешуд. Ҳарорати сатҳи Замин ҳамасола ба ҳисоби миёна доимӣ аст. Кураи 

Замин ба фазои кайҳон тахминан ҳамон қадар энергияе, ки аз Офтоб мегирад, бармегардонад.  

Акнун омаду рафти энергияи афканишоти Офтобро шабона ва рӯзона, зимистон ва 

тобистон муқоиса мекунем. Шабона рӯшноии Офтоб нест, вале афканишоти сатҳи Замин ва 

атмосфера давом мекунад. Бо афканишоти атмосфера қисми энергияи талафшуда барқарор 

мегардад. Бинобар ин, дар фаслҳои дилхоҳи сол шабона сатҳи Замин хунук мешавад.  

Аз сабаби курашакл будани Замин дар ҳамон як лаҳзаи вақт фарз мекунем, ки нисфирӯзӣ 

дар қутбҳо, арзҳои муътадил, дар тропикҳо ва дар экватор нурҳои Офтоб ба сатҳ таҳти кунҷҳои 

гуногун меафтанд, ки вобаста ба фаслҳои сол тағйир меёбанд. Дар муддати як сония майдончае, 

ки нисбати нурҳои Офтоб таҳти кунҷи рост ҷойгир аст, нисбат ба майдончае, ки ба он нурҳо 

таҳти кунҷи тез меафтанд, зиёдтар энергияи рӯшноӣ омада мерасад. Бинобар ин, сатҳи кураи 

Замин дар қитъаҳои гуногунаш ҳархела гарм ва равшан мешавад. 

Ривояте машҳур аст, ки гӯё ҳангоми шаҳри Сарикузро иҳота намудани душман Архимед 

тамоми занҳои шаҳрро, ки бо худ оина оварда буданд, ба назди деворҳои қалъа ҷойгир намудааст. 

Бо фармони олими бузург ҳамаи занҳо нурҳои офтоби аз оина аксшударо ба ҳамон як нуқтаи 

киштии душман равона кардаанд. Бо ҳамин усул гӯё тамоми флоти душман сӯзонида нест карда 

шуда бошад [4]. 
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Дар асри ХХ илми муҳандисӣ дар натиҷаи бевосита истифодабарии энергияи Офтоб ба 

муваффақиятҳои барҷаста ноил гардид. Ин илмро гелиотехника (гелиос – аз юнонӣ Офтоб) 

меноманд. 

Ҳоло ба ин илм олимони Осиёи Миёна диққати калон медиҳанд. Бо энергияи рӯшноии 

Офтоб сабзиши муътадили растаниҳоро дар гармхонаҳо таъмин мекунанд. Бо истифодабарии 

оинаҳои сферикӣ нурҳои Офтобро ба нуқтаи муайян равона карда, оташ ҳосил мекунанд, обро 

гарм менамоянд. Энергияи рӯшноӣ бевосита дар фотоэлементҳо ва термоэлементҳо ба энергияи 

электрикӣ табдил меёбад. Олимон кӯшиш карда истодаанд, ки аз ҳисоби энергияи Офтоб 

неругоҳҳои электрикӣ бунёд намоянд, шаҳрҳоро бо гармӣ таъмин созанд. Дар киштиҳои 

кайҳонӣ, радифони маснӯи Замин асбобҳо аз ҳисоби энергияи рӯшноии Офтоб кор мекунанд.   

Дар охир омӯзгор бояд чунин нуктаро ҳам қайд намояд: ба саволи он ки чаро ҳаво гармиро 

бад мегузаронад, шумо дар синфҳои болоӣ ҳангоми омӯзиши фанни физика ҷавоби саҳеҳ 

гирифта метавонед.  
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АҲАМИЯТИ МАШҒУЛИЯТҲОИ БАЙНИФАННӢ ДАР ТАШАККУЛИ ШАВҚУ ҲАВАСИ 

ХОНАНДАГОНИ СИННИ ХУРДИ МАКТАБӢ НИСБАТ БА ФИЗИКА  
 

Дар ин мақола муаллиф дар хусуси таълими фанҳои гуногун, ки дар онҳо њодисаҳои дар 

табиатгузаранда рмӯзонида мешаванд, муҳокимаронӣ намуда, қайд мекунад, ки мавзӯъҳои ба таиат ва 

ҳодисаҳои табиӣ бахшидашуда ба бедор гардидани шавқу ҳаваси хонандагони синни хурди мактабӣ 

нисбат ба фанни физика мусоидат мекунанд. 

Муаллиф барои амалӣ шудани ин мақсад, яъне беор кардани шавйу ҳаваси хонандагони хурдсол 

нисбат ба фанни физика ба омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавсияҳои мушаххас 

пешниҳод менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: офтоб, замин, ҳодиса, физика, табиатшиносӣ, энергия, атмосфера, баҳр, уқёнус, 

растанӣ, фотоэлемент, термоэлемент. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ФИЗИКЕ 
 

В данной статье автор рассуждает об обучении различных дисциплин, в процессе которых изучается 

явления, происходящие в природе. Он подчеркивает, что темы связанные с природой и природными 

явлениями содействуют в формировании интереса учеников младшего школьного возраста к физике. 

Автор для реализации этой цели, т.е. пробуждения интереса учащихся младшего школьного 

возраста к физике предлагает конкретные методические рекомендации учителям средних 

общеобразовательных учреждений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: солнце, земля, явление, физика, естествознание, энергия, атмосфера, море, 

океан, растение, фотоэлемент, термоэлемент. 
 

THE VALUE OF INTEGRATED LESSONS IN THE FORMATION OF INTEREST OF PUPILS OF 

PRIMARY SCHOOL AGE TO PHYSICS 
 

In this article, the author discusses the training of various disciplines, in which the phenomena occurring in 

nature are studied. He emphasizes that the topics related to nature and natural phenomena contribute to the 

formation of interest of primary school students in physics. The author for realization of this purpose, i.e. 

awakening of interest of pupils of primary school age to physics offers concrete methodical recommendations to 

teachers of secondary educational institutions.  

KEY WORDS: sun, earth, phenomenon, physics, natural science, energy, atmosphere, sea, ocean, plant, 

solar cell, thermoelement. 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
 

Джумаева К.Т. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Первые сознательные дни ребенка начинаются с игры. Играми взрослые учат ребенка 

познать окружающий мир. Познавание выдуманного и реального мира происходит в семье в 

общении с близкими ребенку людьми: родители, бабушки и дедушки, старшие сестры и братья. 

Сказки и рассказы делают мир в глазах ребенка еще насыщеннее и красочнее. 

Став взрослее игры становятся более занимательными и коллективными. Через игры с 

друзьями ребенок 6-7 лет видит мир фантазиями других детей и поэтому стремится его узнать и 

понять. 

Взрослый ребенок играет в известные и предлагаемые им игры, а также стремится и в 

создание новых игр. Игры в данном возрасте связаны с мыслительно-познавательной 

деятельностью. Они становятся доступным средством познания окружающего мира, 

проявлением и утверждением себя в нем как личность [6, с. 5-7]  

Великий педагог А.С. Макаренко справедливо отметил: «Есть еще один важный  метод – 

игра.  Я думаю, что несколько  ошибочно считать игру одним из занятий ребенка. В детском 

возрасте игра – это норма, и ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьёзное дело. У 

ребенка есть страсть к игре и её надо удовлетворять.  

Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся 

его жизнь – это игра» [5, с. 272]. 

Настоящая игра возможна лишь тогда, когда ей не придаётся слишком большое значение. 

Игра даёт возможность достичь отстранённости, забыться, она источник мудрости и 

удовольствия. 

Формирование природного состояния ребенка ведет к стремлению к свободе и 

взрослению. Данное формирование проявляется практически во всех сферах обычной жизни 

ребенка и в особенности игровой деятельности. По природе в ребенке заложен такой 

психологический настрой как «хочу» - упорное, настойчивое, когда  взрослым не всегда удается 

уговорить его отказаться от этого сиюминутного хотения ради его же блага, ради спокойствия 

окружающих.  

В учебном процессе рациональная организация игровой деятельности содействует 

созданию психологического настроя детей к речевой коммуникации, эмоциональной установки, 

требует положительного отношения к выполняемой работе, совершенствует всеобщую 

работоспособность, предоставляет возможность неоднократного повторения домашней работы 

и учебного материала без однообразности  и уныния. Собственно в ходе обучающих игр у детей 

должны формироваться речевые связи: игра должна сопровождаться словом. При этом весьма 

важным является то обстоятельство, что в условиях игры русская речь чаще всего не требует 

перевода на родной  язык – сама ситуация помогает детям понять смысл предлагаемого речевого 

образца.  

Педагогическое руководство игрой возможно, по мнению большинства исследователей, 

лишь при условии участия самого взрослого в игре, как одного из играющих. 

Существуют критерии, которыми должна удовлетворяться игра или игровой приём с 

общей психолого – педагогической точки зрения:  

1. Наличие воображаемой ситуации. Это обязательный компонент речевой игры детей, 

который, по мнению ряда авторов, должен сохраняется и в полной форме дидактической игры; 

2. Обязательное осознание детьми игрового результата. Ребенок должен  знать, что будет 

достигнуто  им при выполнении игрового действия. Выигрыш не должен быть обязательно 

материальным. Ребенок не должен быть корыстным игроком. Результатом игры может быть 

созданный посредством русских слов необычный, забавный или чудный образ;  

3. Понимание детьми правила игры, соблюдение которого приводит к интересному 

результату. Разумеется, результат этот должен быть привлекателен, чтобы стать стимулом 

речевой активности;  

4. Возможность выбора индивидуального варианта игрового действия при следовании 

общей цели и соблюдении единого для всех детей правила;  

5. Незнание детьми конечного игрового результата является общей характеристикой 

разнообразных и таких далёких по своему содержанию форм игровой деятельности.  
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Применение обучающих игр на занятии осуществляется на базе дидактических принципов: 

целостность обучения и воспитания, наглядности, осознанности, постепенный рост некоторых 

сложностей, а также принцип повторяемости [2, с. 3-7].  

Педагогическая игра, опирающаяся на психологические особенности личности, повышает 

эффективность образовательного и воспитательного воздействия на учащихся.  

Игровая деятельность открывает перед учащимся широкий круг интересов. Игра служит 

как бы первым толчком к дальнейшей самостоятельной деятельности учащихся.  

Введение игры в учебный процесс, педагоги вооружают детей знаниями и умениями, 

создающими интерес к многообразным видам труда [4, с. 51-52].  

Учащийся, играя, постоянно сталкивается  со всевозможными переживаниями: 

беспокойством, чувством ответственности, триумфом победы, счастьем успеха, отчаянием, 

горечью неудач и др. Дидактическая игра стоит в одном ряду и с иными формами, методами и 

средствами обучения. Игра имеет обучающее значение, а также может стать и средством 

развития познавательного  кругозора учащихся. Здесь возможно применение разнообразных 

предметов, игрушек, рисунков, карточек, таблиц, плакатов, моделей, карт, диалогов, пословиц, 

поговорок и иного учебно-познавательного материала. Учащиеся активно и с интересом 

участвуют в подготовке данных дидактических средств. 

Благодаря играм у подростка формируется чувство товарищества, дружбы, поскольку при 

необходимости играющий должен уступить, поддержать товарища. 

В командных играх каждый участник обязан нести ответственность за коллектив в целом. 

Соревнование способствует усилению работоспособности всех учащихся [3, с. 5-7].  

В своем научном труде  исследователь Ашурова Ш.К. отметила: «Игровые приемы ценны 

тем, что позволяют в увлекательной для учащихся форме систематизировать знания, осознать 

грамматические правила. Кроме того, они дают возможность внести радостное оживление в 

напряженную умственную работу, разнообразие в деятельность учащихся на уроке. Они могут 

служить хорошим средством развития и закрепления навыков произношения звуков, отдельных 

слов и связной русской речи в нормальном речевом темпе, навыков построения предложения и 

т.д. Игры делают уроки русского языка интересными для учащихся, живыми, радостными и 

веселыми [1, с. 67-75]. 

Далее Ашурова Ш.К. подчеркивает: «Ценность игровых приемов мы видим еще и в том, 

что она дает возможность преподавателю учитывать разный уровень знаний учащихся по 

русскому языку. Известно, что в любом классе учатся дети с разной подготовкой. Одни общались 

и общаются с русскими детьми, другие нет, одни добросовестно работают, активны на уроках и 

потому в знаниях по русскому языку идут впереди остальных, другие же мало занимаются и 

поэтому плохо знают язык. И вполне понятно, что учитель добьется успеха в обучении русскому 

языку всех учащихся только в том случае, если он в процессе обучения будет учитывать эти 

индивидуальные особенности своих учеников, уровень их знаний» [1, с. 165-168]. 
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НАҚШИ БОЗӢ ДАР ТАКОМУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ КӮДАКОН 
 

Дар мақола масъалаи нақши бозӣ дар ҷараёни дарс мавриди баррасӣ қарор  гирифтааст. Барои 

такомули қобилияти  ақлонӣ ва эҷодии кӯдакон бояд дарсҳо шавқовар гузаронида  шаванд. Яке аз усулҳои  

шавқовар дар раванди таълими забони русӣ  ин бозӣ  мебошад, ки воситаи асосии такомули эҷодии кӯдакон 

маҳсуб мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: бозӣ, меъёр, сарчашмаи донишмандӣ, восита, натиҷаи таълим, фаъолияти 

эҷодӣ. 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
 

В данной статье автор рассматривает значение игры в жизни ребенка. Игра является главным 

двигателем, который отвечает за мотивацию обучения.  

Для того чтобы развивать умственные и творческие способности учащихся, нужно вызвать интерес 

к занятиям, этим интересным методом является игра, которая считается основной формой деятельности в 

жизни ребёнка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игра, метод, норма, источник мудрости, средство, результат, обучение, 

творческая деятельность 
 

THE ROLE OF GAME IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS AMONG CHILDREN 
 

The article discusses the value of the game in the life of a child. It is the main engine that is responsible for 

learning motivation. In order to develop student’s mental and creative abilities, it is necessary to arouse interest in 

the classes. This interesting method is – the game, which is considered the main form of activity of the child. 

KEY WORDS: the game, method, norm, source of wisdom, means, result, learning, creative, activity   
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Ба корҳои беруназаудиторӣ шаклҳои гуногуни таълиму тарбия дохил мешаванд, ки таҳти 

роҳбарии омӯзгор дар вақтҳои озодӣ таъмин карда мешаванд. Ба ин навъи корҳо, мо иҷроиши 

супоришҳои вазифаҳои хонагӣ дар ҷараёни тайёрӣ ба дарсро, аз сабаби ҷузъи шакли таълим ба 

ҳисоб рафтанаш, дар назар надорем.  

Кори беруназаудиторӣ ин идомаи табиии корҳои таълимии машғулияти аудиторӣ, ё ин 

ки баръакс, омодагӣ ба аз худ кардани маводи нави барномавӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҳар сурат, 

он қисми таркибии раванди таълим буда, дар шаклҳои алоҳидагии худ нисбат ба дарс масъалаҳои 

дидактикии худро дорад [1].  

Дар ҷараёни корҳои беруназаудиторӣ аз фанни математика масъалаҳои асосии 

дидактикии зерин иҷро карда мешаванд:  

- ҳосил кардани таваҷҷуҳ ба омӯзиши фанҳои математикӣ;  

- мустаҳкам ва васеъ кардани дониш, маҳорат ва малакаи математикии хонандагон;  

- такмил додани фикрронии мантиқӣ, зиракии математикӣ, ҳиссиёти пешакӣ ва зеҳни 

бурро;  

- муайян кардани донишҷӯёни боистеъдод ва инкишоф додани қобилияти онҳо. 

Шаклҳои таълимии беруназаудиторӣ, ки дар асоси принсипи ихтиёрӣ тартиб дода 

шудаанд, аз омӯзгорон сатҳи баланди маҳорати касбиро талаб мекунанд. Омӯзгор бояд на танҳо 

дониши  математикии хуб дошта бошад, балки молики чунин хислатҳои зарурӣ ба монанди 

ҳамкорӣ кардан, ҳусни педагогӣ доштан, хайрандеш ва некхоҳ будан низ бояд бошад. Танҳо 

ҳангоми якҷоягии касбии баланди омӯзгор ва шавқу завқ ба таҳсил, инчунин фаъолияти 

рағбатнокии шогирд, ба мақсадҳои асосӣ дар таълими математика расидан мумкин аст. 

Хусусияти махсуси корҳои беруназаудиторӣ оид ба математикаро, бо назардошти ҳалли 

вазифаҳои дидактикии он, инчунин хусусиятҳои синну солии хонандагонро ба ҳисоб гирифта, 

шакли ташкили онро ба доимӣ ва муваққатӣ тақсим кардан мумкин аст.  

Аз ин рӯ, ҳангоми ҷудо намудани шаклҳои анъанавӣ онҳоро ҳамчун шакли муваққатии 

ташкили кори беруназаудиторӣ ба шаклҳои таълимии гурӯҳӣ, умумӣ, инфиродӣ, шаклҳои 

инфиродӣ-гурӯҳӣ тавсиф додан мумкин аст. 

Шаклҳои доимии корҳои беруназаудиторӣ хусусияти систематикӣ доранд, ҳарчанд, ки 

бо чорчӯбаҳои муайяншудаи таърихӣ маҳдуд шуда бошанд [1].  

Масалан, ба шаклҳои доимии корҳои беруназаудиторӣ маҳфили математикӣ, гурӯҳи 

эҷодии математикон, ҷамъияти илмии математикон, лабораторияи математикӣ, мактаби 

математики ҷавон ва ғайраҳо дохил мешаванд. 

Шаклҳои корҳои беруназаудиторӣ ба қисматҳои муайяншудаи соли хониш алоқаманд 

аст: гузаронидани ҳафтаи фаннӣ, семоҳаи аввал, интиҳои нимсолаи аввал, нимсолаи дуюм ва 
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ғайра. Чунин шаклҳо ба сифати қисматҳои алоҳидаи раванди таълим, бо мукаммал ва 

зиндагардонии он гузаронида мешаванд. Масалан, ба шаклҳои муваққатӣ дохил мешаванд: шоми 

математикӣ, олимпиадаи математикии донишҷӯён, муҳорибаҳои математикӣ, КВН-ҳои 

математикӣ ва ғайра. Бо вазифаи дидактикии худ шакли муваққатии корҳои беруназаудиторӣ 

хислати ташхисӣ дорад [2].  

Баъзе намудҳои доимӣ ва муваққатии шаклҳои корҳои беруназаудиториро  оид ба фанни 

математика дида мебароем, зеро чунин навъҳо итмомнашаванда ва пайваста такмилдодашаванда 

мебошанд: 

1. Маҳфили математикӣ яке аз шаклҳои васеи доимии ташкили корҳои беруназаудиторӣ 

мебошад. Маҳфил аз донишҷӯёне ташкил меёбад, ки ба омӯзиши математика завқу ҳавас доранд 

ва ба такмили донишу малака, инчунин маҳорати математикии худ кӯшиш мекунанд. Одатан 

шумораи мусоиди аъзои маҳфил аз 10 то 20 нафар мебошанд. Фаъолияти кори маҳфил ба соли 

хониши пурра ва дурнамои он ба нақша гирифта мешавад. Роҳбарии маҳфил ба дӯши омӯзгори 

фанни математика гузошта мешавад.  

Нисбат ба маҳфили математикӣ, гурӯҳи эҷодии математикӣ шакли бештар соҳавидоштаи 

корҳои беруназаудиторӣ оид ба фанни математика ба ҳисоб меравад. Гурӯҳи эҷодии математикӣ 

аз байни хонандагони болаёқат таъсис дода мешавад. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки роҳбарии 

гурӯҳи эҷодиро ба омӯзгори пуртаҷриба ё ба мутахассиси математикаи амалӣ, ки дараҷаи 

баланди илмии тахассусӣ дорад, супоридан мувофиқи мақсад аст. Вазифаи асосии дидактикии 

гурӯҳи эҷодии математикӣ — таъсис додани шароити максималӣ барои рушди қобилияти 

математикии донишҷӯён аст.  

Ҳайати гурӯҳи эҷодӣ набояд аз 7 нафар донишҷӯён зиёд шавад. Шумораи аз ҳама 

мувофиқ аз 3 то 5 нафар аст, бо вуҷуди ин, ҳар як аъзои гурӯҳ метавонад масъалаи ҳалталаби 

математикиро таҳия карда, муҳокимаи қисматҳои масъала ва натиҷаҳои кори инфиродии 

гузаронидашударо барои баррасӣ кардан дар ҷаласаи гурӯҳи эҷодӣ пешнињод намояд.  

Дар мактабҳои олӣ, ки корҳои беруназаудитории математикӣ ба таври мушаххас гузошта 

шудааст, дар онҳо якчанд маҳфилҳо амал мекунанд. Гурӯҳҳои эҷодии математикӣ мавҷуданд, 

инчунин шаклҳои нави аудитории машғулиятҳо аз фанни математика фаъолона ҷорӣ карда 

мешаванд. Дар чунин маврид ҷамъиятҳои илмии математикӣ ворид карда мешаванд. 

2. Ҷамъиятҳои илмии математикӣ шакли идоракунанда мебошад, ки фаъолияти худро дар 

ҳамкорӣ бо ҷамъияти методии омӯзгорони фанни математика ба роҳ мондааст. Ба он идоракунии 

фаъолияти маҳфилҳои математикӣ, балоиҳагирӣ ва ташкилкунии чорабиниҳои оммавӣ, ҳафтаи 

математика, инчунин озмунҳои алоҳидаи математикӣ, олимпиадаҳо, КВН-ҳо ва ғайра дохил 

мешаванд.  

Шаклҳои ташкили корҳои беруназаудиторӣ оид ба фанни математика аз рӯи сохтор ва 

таркиби худ хеле гуногунанд. Онҳо аз нуқтаи назари имкониятҳои амалигардонӣ дар ҳама гуна 

фаслу синни таълимӣ универсалӣ мебошанд.  

Вобаста ба хусусиятҳояшон шаклҳои муваққатӣ ба намудҳои маърифатӣ (идрокӣ) ва 

мусобиқавӣ тақсим карда мешаванд, ҳарчанд бояд иқрор шуд, ки меъёри тавсифшуда комилан 

дуруст нест. Зеро шаклҳои маърифатӣ (идрокӣ), қариб ҳамеша дорои унсури мусобиқавӣ доранд, 

унсури мусобиқавӣ бошад, вазифаи маърифатиро иҷро мекунад. 

Масалан, ба шаклҳои маърифатии муваққатӣ дохил мешаванд: шоми математикӣ, 

конференсияҳои математикӣ, ҳисоботи эҷодӣ, инчунин чорабиниҳои ғайриаудитории 

математикии хусусияти навъи истироҳатидошта «як соати маърифатии математикӣ»; маҳфилҳо, 

баннерҳои математикӣ, маҷаллаҳои математикӣ ва ғайра. 

Вазифаи асосии дидактикии шоми математикӣ таваҷҷуҳи донишҷӯёнро ба омӯзиши 

математика бедор кардан аст. Аз рӯи хусусияти маводи математикӣ шоми математикӣ метавонад 

характери хулосавӣ ё махсус дошта бошад. Талаботи ҳатмии сохтори он, гузаронидани шом дар 

шакли бозӣ, дохил кардани қисми бадеӣ, инчунин унсурҳои хусусияти мусобиқавӣ дошта — 

викторинаҳо, озмунҳо ва ғайра мебошад. 

Конфронсҳои математикӣ такмил додани эҷодиёти азхудкунии воситаи барномаи 

ғайритаълимиро дар самти математика ҳамчун вазифаи дидактикии асосии худ мегузорад. 

Инчунин такмил додани малакаи ҳалли масъалаҳои математикӣ дар шартҳои ғайристандартӣ ва 

ҳавасмандгардонии хондани адабиёти иловагии ғайрибарномавиро пеши худ мегузоранд. 

Одатан конфронсҳои математикӣ, вобаста ба ҳафтаи фаннӣ, пайваста тартиб дода мешаванд. 

Муҳим аст, ки барномаи конфронс ва ҷараёни гузаронидани он васеъ эълон карда шавад, то ки 
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маълумот дар бораи фаъолияти қисматҳои конфронс, ному насаби маърӯзачиён, натиҷаҳои 

конфронс сари вақт дар воситаҳои чопии оммавӣ пайдо гарданд. Чунин самт, аввалан, ба 

инкишоф додани ҳисси масъулиятнокии маърӯзачиён, дуюм, ба ҷалби диққати ҷавонон ҳамчун 

аъзоҳои нав оварда мерасонад. 

Барои реферат ва ҳисобот, ба ҳайси манбаъ метавонанд мақолаҳо аз маҷаллаҳо истифода 

шаванд. 

Солҳои охир дар раванди таълими математика олимпиадаҳои математикӣ васеъ паҳн 

шуда истодаанд. Гуфтан кофист, ки системаи якчанддараҷагии ташкили олимпиадаҳо ба ҳаёти 

таълимӣ ворид карда шудааст: олимпиадаи донишҷӯёни як гурӯҳ олимпиадаи байнигурӯҳии 

донишҷӯён (факултативӣ) – олимпиадаи шаҳрӣ (ноҳиявӣ), вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ. 

Зимнан ғолибон ва иштирокчиёни олимпиадаҳои даврии сатҳи паст ҳуқуқи иштирок дар зинаҳои 

гуногуни олимпиадаҳои сатҳи баланддоштаро доранд. Яъне олимпиадаҳо дар системаи аз як 

гурӯҳи муайян, то сатҳи байналмилалӣ, фаъолият мебаранд. Моҳиятан олимпиадаи математикӣ 

шакли таҳлилӣ ва характери мусобиқавӣ дошта, на танҳо донишҷӯёни болаёқат ва ҳаматарафа 

тайёрро муайян мекунад, балки барои ҷалб кардани шумораи ҷавононе таъсир мерасонад, ки ба 

худ чуқур омӯхтани математикаро пеша мегузоранд. Одатан масъалаҳои олимпиада самти 

эвристикӣ доранд, нисбат ба иштирокчиён дониши мукаммал ва амиқро талаб мекунанд.   

Дараҷаи таъсироти олимпиадаҳо бениҳоят баланд мебошанд, аз ин лиҳоз, ғолибони 

олимпиадаҳо дар бисёре аз муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат ба дастрасиҳои назаррас ва 

имтиёзҳо ноил мегарданд. Баромади ҷавонон дар олимпиадаҳо ба ҳавасмандгардӣ ва пешравии 

эҷодии фаъолияти омӯзгори фанни математика боис мегардад. Натиҷаҳои фаъолияти ҷавонон 

дар олимпиадаҳо натиҷаи кори омӯзгор буда, нишондиҳандаи сатҳи дараҷаи маҳорати омӯзгорро 

муайян мегардонад.  

 
 

Расми 1. 
 

Муборизаи математикӣ ин озмуни гурӯҳӣ мебошад. Муборизаи математикӣ шакли 

тараққикардаи кори ғайриаудитории фанни математика маҳсуб меёбад. Он дар мактабҳои миёна 

ва олии мамлакат тақрибан 8-12 соли охир фаъолона истифода шуда истодааст. Технологияи 

гузаронидани муборизаҳои математикӣ борҳо дар адабиёти гуногуни методӣ гуфта шудааст. 

Муборизаи математикиро ҳамчун мусобиқаи аудиторӣ, умумимактабӣ, шаҳрӣ ё ноҳиявӣ ташкил 

кардан мумкин аст. Муборизаҳои математикӣ байни дастаҳои донишҷӯёни соли хониши нав ва 

хатмкунандагон бисёр ҷолиб мегузаранд. Муборизаҳои математикӣ метавонанд ҳамчун 

мусобиқаи варзишӣ ва мусобиқаи расмии системаи гуногундошта гузаронида шавад, ба мисли: 

мусобиқаи даврӣ – ҳар як даста бо дастаи дигар вомехӯрад, баъзан ду маротиба. Бо назардошти 

гузаронида шудани муборизаҳои математикӣ дар шакли озмунҳо, натиҷаҳои он танҳо аз тарафи 

ҳакамон баҳогузорӣ мегарданд. Муборизаи математикӣ шакли мусобиқаи математикии хеле 

ҷолиб ва таъсирнок аст, дастаҳо ҳамеша бояд дастгирии мухлисони худро ҳис кунанд. 

Супоришҳо дар муборизаҳои математикӣ дар фосилаи вақти муайянгардида, баъзан ба иҷрои 
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супориш як ҳафта муҳлат ҷудо карда мешавад. Муборизаҳои математикӣ бо экспресс-супоришҳо 

хеле шавқовар мегузаранд, барои иҷроиши онҳо якчанд дақиқа ҷудо карда шуда, дарҳол аз 

тарафи ҳакамон баҳогузорӣ мешаванд. 

Яке аз шаклҳои паҳнгардидаи корҳои беруназаудиторӣ КВН-ҳои математикӣ ба ҳисоб 

мераванд. Ҷавонон ҳамеша дар чунин чорабиниҳои идона бо шавқи зиёд иштирок мекунанд. 

Математика дар чунин шакли корҳои беруназаудиторӣ аслан ҳамчун баҳона хизмат мекунад, 

мазмуни асосиро мусобиқаҳои КВН-ӣ ишғол мекунанд: табрикот, супоришҳои хонагӣ, озмуни 

сардорони гурӯҳ ва ғайраҳо. Зоҳир намудани ҳозирҷавобӣ, чаққонӣ ва зиракӣ вазифаи асосии 

КВН-ҳои математикӣ мебошад. 

Системаи шаклҳои корҳои ғайриаудитории математикиро ҳамчун сохтори зерин тасвир 

кардан мумкин аст (расми 1). 

Хулоса, оид ба корҳои беруназаудиторӣ аз фанни математика мактаби муосири мамлакат 

таҷрибаи бузург ҷамъ овардааст, ки дар шаклҳои гуногуни таҳсил татбиқи худро меёбад. Дар 

нақшаи овардашуда на ҳама намуди шаклҳои корҳои беруназаудиторӣ оварда шудаанд (расми 

1), вале сохти системанокии он тасвир ёфтааст. Дида мешавад, ки ҳар як шакли корҳои 

ғайриаудитории таълими математика ҳатман дорои функсияи маърифатӣ мебошад. Гурӯҳбандии 

анъанавии шаклҳои корҳои беруназаудиторӣ ба хислатҳои миқдорӣ такя мекунад (инфиродӣ, 

гурӯҳӣ, омехта), аммо ба қадри имкон меъёрҳои аломати хосиятҳои муваққатӣ истифода 

мешаванд. Дар ин ҳолат шаклҳои доимӣ (давомнокӣ, доимӣ) характери хаттӣ доранд, шаклҳои 

муваққатӣ бошанд, нуқтагӣ.  

Тафовути шаклҳо, ки дар асоси хислатҳои муваққатӣ тартиб ёфтаанд, бо мисолҳои 

дидактикӣ вобаста карда шуда, дар асоси синну сол тартиб дода шудаанд. Ғайр аз ин, шаклҳои 

корҳои беруназаудиторӣ оид ба фанни математика бевосита бо усулҳои таълим вобаста 

мебошанд. 
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ШАКЛҲОИ КОРҲОИ БЕРУНАЗАУДИТОРӢ ДОИР БА ФАННИ МАТЕМАТИКА 
 

Дар мақолаи мазкур маълумот оиди шаклҳои корҳои беруназаудиторӣ оварда шуда, нисбат ба 

хусусиятҳо ва навъҳои он маълумот дода шудааст. Вазифаҳои асосии дидактикии намудҳои корҳои 

беруназаудиторӣ мушоҳида карда шудаанд. Мисолҳои истифодабарии шаклҳои корҳои беруназаудиторӣ 

дида баромада шуда, мушоҳидаҳо гузаронида шудаанд. 
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В данной статье представлена информация о видах внеурочных работ по математике, представлены 

примеры, функции и типы внеурочных работ. Рассмотрены основные дидактические цели и направления 

видов внеурочной работы. Приведены примеры использования форм внеурочных занятий и наблюдения 

при обучении предмета математики. 
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THE TYPES OF OFF-HOUR WORKS ON MATHEMATICS 
 

This article presents the information about the types of off-hour works on mathematics, examples, functions 
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РОҶЕЪ БА ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР 

 РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 
 

Абдуллоев И.К., Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Замони муосир замони техникаю технология буда, аз ҳар як омӯзгор тақозо менамояд, ки 
дар раванди таълим тартиб ва истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсиониро тавонад. 

Воқеан ҳам, дар раванди татбиқи нақши технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар 
зиёд намудани ҳавасмандии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар мавриди 
омӯзиши фанҳои табиию риёзӣ, техникӣ ва ҷамъиятӣ дар шароити татбиқи низоми нави рейтинги 
сифати дониши хонандагон, маҳорати касбӣ ва педагогии роҳбарияти муассисаи таълимӣ ва 
фаъолияти дастаҷамъонаи коллективӣ омӯзгорон нақши басо муҳим мебозад, зеро тамоми бурду 
бохти муассисаи таълимӣ, аз қабили ҷорӣ намудани низоми нав барои баланд бардоштани 
маҳорати касбии омӯзгор, бо истифода аз техника ва технологияи муосир, натиҷабардорӣ аз 
раванди низоми инноватсионии таълим, дастовардҳои хонандагон ва муваффақиятҳои 
омӯзгорон, назорати муассисаи таълимӣ, ташкили шароити самараноки санҷиши педагогӣ, усул 
ва методи назорат ба раванди таълим, истифодаи методҳои назорати корҳои беруназсинфӣ, бо 
назардошти истифодаи технологияи инноватсионӣ, аз андешаҳои одилона ва оқилонаи роҳбари 
муассисаи таълимӣ ва дастаҷамъии коллективи омӯзгорон зимни нақшаи амалкунандааш дар 
ҷараёни таълиму тарбия вобастагии барзиёд дорад [1-2]. 

Омӯзгори салоҳиятнок дар ҷамъоварӣ намудани маводи гуногун ва гирд овардани 
навовариҳои тоза дар самти фаъолияти таълими фанни худ ва баланд бардоштани такмили 
маҳорати педагогӣ, иштирок дар семинару машваратҳо ё худ иштирок ба дарсҳои омӯзгорони 
таҷрибадор, истифода аз маводи марказҳои методӣ дар шакли электронӣ аз техника ва 
технологияи инноватсионӣ тариқи почтаи электронӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, дискҳо, таҷҳизоти 
захиракунанда (флешкарта), таҷҳизоти нусхабардорӣ ва дигар таҷҳизоти ёрирасон оқилию 
зиракиро аз даст надиҳад [2]. 

Омӯзгори фидокор аз имкониятҳои бадастоварда истифода бурда, метавонад бойгонии 
омӯзишгоҳи таълимию тарбиявии худро, бо истифода аз имкониятҳои мавҷудбудаи таҷҳизоти 
истифодакунандаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ, бою ғанӣ гардонад.  Инчунин, 
чорабиниҳои методиро дар муассиса тибқи мундариҷа ва муҳлати гузаронидани онҳо ба нақша 
гирифта, ҳамеша кӯшиш намояд, то ҳар лаҳзаи дарси ӯ пурсамар, таъсирбахш ва хотирмон 
гузаронида шавад.  

Ҳамагӣ якчанд сол муқаддам касе тасаввур карда наметавонист, ки  башарият дар остонаи 
давраи нави инкишофи тамаддуни иттилоотӣ қарор мегирад. Дар ҷомеаи 
иттилоотӣ фаъолияти ҳар шахс ва гурӯҳ бештар ба қобилияти аз худ кардани иттилоъ ва 
самаранок истифода бурда тавонистани он вобаста мегардад. 

Истифодаи компютерҳо дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон дастрасӣ ба манбаъҳои 
боэтимоди иттилоотро таъмин, одамонро аз иҷрои корҳои якранг ва дилгиркунанда озод 
мекунад. Дар натиҷа қувваи пешбарандаи инкишофи ҷомеа на истеҳсоли маҳсулоти моддӣ, 
балки маҳсулоти иттилоотӣ мегардад. Маҳсулоти моддӣ бошад, маҳз тавассути иттилоот паҳн 
мегардад. Дар ҷомеаи иттилоотӣ на танҳо истеҳсолот тағйир меёбад, балки тамоми тарзи 
зиндагонӣ, системаи арзишҳо дигаргун мешавад. Ҷомеаи иттилоотӣ бар ивази ҷомеаи саноатӣ ва 
ҷомеаи саноатӣ бар ивази ҷомеаи кишоварзӣ рӯи кор омадаанд [10]. 

Ҷомеаи иттилоотӣ ҷомеаест, ки дар он аксари кормандон ба истеҳсол, нигаҳдорӣ, коркард, 
фурӯш ва табодули иттилоот машғуланд.  

Талаботи гузариш ба ҷомеаи иттилоотиро чунин баён намудан мумкин аст: 
- ташаккули фазои ягонаи иттилоотӣ – коммуникатсионӣ ҳамчун ҷузъи ягонаи иттилооти 

умумиҷаҳонӣ; 
- тараққиёти босуръати технологияи наву аълодараҷа барои истифодаи оммавӣ дар ҷомеаи 

муосири иттилоотӣ.   
Истифодаи техникаи муосир дар дарс низ салоҳияти худро дорад. Яке аз чунин воситаҳои 

ҳозиразамон истифодаи компютер ва тахтаи электронӣ дар раванди таълим ба ҳисоб меравад. 
Имрӯзҳо тахтаи электронӣ, чи дар донишгоҳҳо ва чи дар муассисаҳои таълимӣ, зиёд ба чашм 
мерасанд.   

Тахтаи электронӣ барои экрани компютерро калонҳаҷм тасвир намудан хизмат мерасонад. 
Ин таҷҳизот дар раванди таълим фоидаи зиёд дорад, чунки хонанда гуфтаи омӯзгорро на танҳо 
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мешунавад, балки мебинад ва ҳам шавқаш барои аз худ кардан аз техникаи муосир зиёд 
мегардад. Инчунин, дарс барои омӯзгор бойгонӣ мешавад, чунки дарсеро, ки мегузарад, дар 
хотираи компютер онро сабт менамояд ва минбаъд вақтро барои навиштан ва сохтани мавод зиёд 
сарф намекунад. Ҳангоми истифода бурдани тахтаи электронӣ дар дарси технологияи иттилоотӣ, 
аз ҷумла ин омилҳо судманданд: 

- беҳуда сарф накардани вақт (барои як амалро ба ҳар як хонанда фаҳмонидан, дар акси ҳол, 
ба назди ҳар яке онҳо як маротибагӣ нишон додан лозим аст); 

- бедор кардани шавқу завқи хонандагон оид ба техникаи муосир; 
- тарзи истифодаи техникаҳои ҳозиразамон; 
- тамошои тасвирҳои илмӣ – таҳқиқотӣ [2]. 
Ҳангоми гузариши мавзӯъҳои таълимӣ аз фанҳои математика, алгебра, геометрия ва дигар 

фанҳо агар тахтаи синф истифода бурда шавад, вақти бисёр барои навиштани мисолу масъалаҳо 
сарф мешавад. Имрӯзҳо  бошад, омӯзгор метавонад нақшаи яксоатаи дарси худро, ки мисолу 
масъалаҳо ва нақшаҳоро дар бар мегирад, тавассути слайд (презентатсия) сохта, тибқи тахтаи 
электронӣ намоиш диҳад. Дар ин маврид барои омӯзгор гузаштани дарс ҳам осон мегардад ва 
ҳам сарфакорию сифатнокӣ бештар мешавад. Гузашта аз ин, ӯ метавонад инчунин, кори 
(презентатсияи) худро соли оянда низ бо каме дигаргунӣ истифода барад [3; 11]. 

Тахтаи электронӣ баҳри баланд бардоштани сифати таълим мададрасон буда, барои 
истифода ба ҳар як омӯзгор тавсия дода мешавад. Ин ба амалӣ гардонидани қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷатҳои электронӣ», аз 31.12.2014, таҳти №1174, «Дар бораи 
иттилоот» аз 03.07.2012. №848, «Ҳукумати электронӣ», аз 30.12.2011, таҳти №643, «Барномаи 
рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011 – 2020», аз 30.04.2011, таҳти 
№227 мусоидат менамояд. Ин иқдом ба талаботи иҷтимоию иқтисодии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутобиқ буда, диққатро ба рушди ихтироъкорию навоварӣ дар муассисаҳои ҷумҳурӣ 
равона мекунад [6]. 

Барои ворид шудан ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ ба омӯзгорон зарур аст, ки ба таълиму 
тарбия бештар диққат дода, аз имконоти технологияҳои муосир ба таври васеъ истифода баранд. 

Таълим дар замони муосир тақозо мекунад, ки бештар дар раванди таълими фанҳо усулҳои 
фаъол ва интерактивӣ истифода бурда шавад. Бо ёрии ин усулҳо омӯзгорон ба саволи доимии 
чиро ва чӣ гуна таълим додан дар шароити олами зудтағйирёбанда ҷавоб меҷӯянд [4]. 

Ғояҳои асосии усулҳои фаъоли таълим ва интерактивӣ донишро дар шакли тайёр ба 
таълимгиранда додан набуда, балки барои ташаккул ва рушди шароити педагогӣ мусоидат 
мекунад. Ин маънои онро дорад, ки муаллими замони муосир бояд ҷараёнеро ба роҳ монда 
тавонад, ки ба хонандагон барои «кашф»-и дониш ёрӣ расонад. Маҳз ҳамин шакл таълим 
хонандаро ба ҷустуҷӯ, таҳқиқ ва ҳалли мушкилиҳои муҳимми муҳити иҳотакарда ворид месозад 
[5]. 

Донистан муҳим аст, ки таълими интерактивӣ, аз усулҳои анъанавии таълим фарқкунанда 
буда, ба мундариҷаи ин ё он фан таваҷҷуҳ мекунад, бештар ба рушди шахсияти хонанда равона 
шудааст. Ин фарқиятро ба назар гирифта, гуфтан мумкин аст, ки вазифаи муаллими муосир 
тағйир меёбад, вале ин маънои аз усулҳои анъанавии таълим даст кашиданро надорад. 

Омӯзгори имрӯза бояд бештар захираи методҳои гуногун дошта, маҳорати аз усулҳои 
анъанавӣ ба усулҳои интерактивӣ гузаштанро дошта бошад, ҳатто дар ҷараёни як дарс, ҳангоми 
иҷрои супоришҳои гуногун, метавонад аз як усул ба усули дигар гузарад. 

Интихоби методҳои гуногун боиси бештар самарабахш шудани омӯзиши мавод мегардад. 
Методи самаранок он аст, ки дар мавриди истифодаи он бо ёрии захираи каме вақт, таҷҳизот, 
кӯшишҳои зеҳнӣ ва ҷисмонӣ ба мақсади таълимии дар наздамон гузошташуда расида тавонем. 
Баъзеҳо дар он ақидаанд, ки истифодаи усулҳои таълими интерактивӣ раванди дарсро 
«шавқовар» мекунад. Илова ба ин, қайд мекунем, ки мақсади ҳар як дарс васеътар буда, танҳо аз 
ҳавасманд кардани хонандагон иборат нест.  Усулҳое самараноктар ба ҳисоб мераванд, ки бо 
истифода аз мавод ва вақти кам мақсадҳои таълимӣ амалӣ шаванд [7]. 

Ҳангоми дар омӯзиши ҳама фанҳои таълимӣ ҷорӣ намудани компютер, малакаҳои ба ном 
«саводнокии комютерии хонандагон» характери умумитаълимӣ мегиранд. Ташаккули 
муносибати нав ба фаҳмиши мақсадҳои омӯзишии фанни технологияи иттилоотӣ, пеш аз ҳама, 
ба вазифаҳои умумитаълими ин фан ва имкониятҳои потенсиалии он дар ҳалли масъалҳои 
муҳимтарини таълим, тарбия ва рушди зеҳнии мактаббачагон алоқаманд аст.  

Унсурҳои алоҳидаи таҳлили кибернетикии ҳодисаҳои муҳити атроф инъикоси худро дар 
курсҳои таълимии биология, физика, таърих, ҷамъиятшиносӣ, таълими меҳнат ва ғайра меёбанд. 
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Фанни технологияи иттилоотӣ бошад, дар системаи фанҳои таълими нақша пешбарандаро 
бозида, баҳри дарёфти тасаввуроти ягонаи олами ҳастӣ ва эҳсоси умумияти асосҳои 
информатсионии раванди идораи табиати зинда, ҷомеа ва техника шароити мусоид фароҳам 
меорад [8]. 

Ҳамин тариқ, вазифаи асосии фанни технологияи иттилоотӣ аз таъмин намудани 
фарогирии дониши мустаҳкам ва бошууронаи хонандагон доир ба раванди табдил, ирсол ва 
истифодаи информатсия иборат буда, дар ҳалли масъалаҳои маълумоти умумиинсонӣ саҳми 

арзанда дорад. Аз ҷумла: 
1. Дар ташаккули асосҳои ҷаҳонбинии илмӣ: 

- тасаввуроти хонандагон оид ба информатсия ҳамчун ба яке аз се мафҳуми бунёдии 
тасвири илмии олам: модда, энергия, информатсия, ташаккул дода мешавад; 

- фаҳмиши хонандагон доир ба принсипҳои якхела ва ягонаи сохти системаҳои 
худидораи гуногунҷабҳа ташаккул дода мешавад ва мавқеи технологияҳои нави 
информатсионӣ дар тараққиёти ҷомеа ва дигаргуншавии мазмуну характери фаъолияти 
инсон муайян карда мешавад.  

2. Дар тараққӣ додани сатҳи тафаккури хонандагон: 
- илми равоншиносии муосир (психология) аҳамияти технологияи иттилоотиро дар 

рушди тафаккури назариявӣ ва эҷодии хонандагон таҳлил намуда, ташаккули шакли 
нави тафаккур – тафаккури оператсиониро ба қайд гирифтааст; 

- як қатор таҳқиқоти равоншиносӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳангоми истифодаи 
компютер дар хонандагон услуби самараноки модулию рефлексии фикрронӣ ташаккул 
меёбад.  

3. Дар омодасозии хонандагон ба фаъолияти амалию меҳнатӣ: 
- нақши технологияи иттилоотӣ дар ташаккули фарҳанги информатсионии хонандагон 

ва компонентҳои омодагиашон ба тарзи нави ҳаётгузаронӣ дар ҷомеаи информатсионӣ 
бағоят бузург аст; 

- истифодаи методу васоити компютерӣ хонандагонро ба давомдиҳии таҳсил дар 
мактабҳои касбӣ ҳидоят менамояд [9]. 

Ба объектҳои асосии фанни технологияи иттилоотӣ – информатсия, захираҳои 
информатсионӣ, равандҳои информатсионии системаҳои табиатан гуногун, воситаҳои 
информатикунонӣ ва технологияҳои информатсионӣ дохил мешаванд. Фанни технологияи 
иттилоотӣ ҳамчун илми мустақил на танҳо соҳаи таҳқиқотӣ, балки методҳои хоси таҳқиқотии 
худро дорост [8]. 

Истифодаи ин методҳо имконият медиҳанд, ки хосият ва қонунҳои умумии ҳодисаҳои 
муҳити атроф ва ҷомеаро ошкор созем, таҳқиқ ва татбиқ намоем. Дар барномаи таълимии фанни 
технологияи иттилоотӣ чаҳор ҷиҳати парвариши тафаккури хонандагон пешбинӣ шудааст: 

- ҷаҳонбинӣ – ташаккули тасвири системавию информатсионии олам, умумияти равандҳои 
идоракунӣ дар табиати зинда, ҷомеа ва техника; 

- технологӣ – ташаккули тасаввурот дар бораи компютер ҳамчун воситаи универсалии 
информатсионӣ, рушди саводи компютерӣ ва фарҳанги информатсионии талабагон, 
омодасозии онҳо ба фаъолияти меҳнатӣ ва идома додани таҳсили касбӣ; 

- алгоритмӣ – инкишофи тафаккури хонандагон доир ба алгоритм; 
- таҳқиқотӣ – парвариши эҷодкорӣ ва таҳлилнамоӣ. 

Мавқеи истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар такмили маҳорати касбии 
омӯзгор ва зиёд намудани ҳавасмандии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 
назардошти баланд бардоштани сифати дониш дар раванди таълим хеле таъсирбахш аст. Бояд 
қайд намуд, ки вазифаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ аз тарзҳои ҷамъоварӣ, 
тасвир, коркард, мушоҳидакорӣ ва ирсоли информатсия, тариқи шабакаи интернет тавассути 
воситаҳои техникӣ сарукор дорад. Яке аз шаклҳои  инноватсия информатикунонии ҷомеа буда, 
бо худ таҳаввулоти илмию техникӣ ва иқтисодию иҷтимоиро меоварад, ки он дар навбати худ 
ҳаёту фаъолият ва тафаккуру арзишҳои омӯзгор ва хонандагонро дигаргун месозад. Тамоюл ва 
сурати ин дигаргуншавӣ дар таълими инноватсионӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки асри  XXI асри 
инноватсионӣ дар истифодаи техника ва технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ  хоҳад 
гардид.  
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РОҶЕЪ БА ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР 

 РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 
 

Мақолаи мазкур ба масъалаҳои истифодабарии технологияҳои ҳозиразамон бахшида шуда, дар он 
паҳлуҳои гуногуни ин раванд баён карда мешавад. Қайд мегардад, ки истифодаи технологияи иттилоотӣ 
ба таъмин намудани дониши мустаҳками хонандагон аз фанни математика мусоидат мекунад.  

КАЛИДВОЖАҲО: таълими математика, технология, компютер, раванди таълим, тахтаи 
электронӣ, усули таълим, таҷҳизоти захиракунанда, шабакаи иҷтимоӣ, алгоритм, таҳқиқот. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКИ 

 

В данной статье подчеркивается, что использование информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в преподовании математики значительно повышает не только эффективноть обучения 
учащихся, но и помагает совершенствовать различные формы и методи обучения, повышает 
заинтересованность в глубоком изучении материала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическое образование, технология, компьютер, учебный процесс, 
электронная доска, методика преподавания, устройство резервного копирования, социальная сетӣ, 
алгоритм, исследование. 

 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF LEARNING MATHEMATICS 
 

In this article, the use of information and communication ICT technologies in the teaching of mathematics 
significantly increases not only the effectiveness of student learning, but also helps to improve various forms and 
methods of teaching, increases interest in deep study of the material.  
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teaching methods, backup device, social network, algorithm, resеаrch. 
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МУАММОҲОИ ИЛМИ МУОСИР ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ТАШАККУЛИ 

ҶАҲОНБИНИИ ХОНАНДАГОНУ ДОНИШҶӮЁН   
 

Абдураҳимов А. О.  

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Маълум аст, ки ҷомеаи муосир бо суръати ниҳоят баланд тараққӣ карда, дар он мавқеи 

илму дониш ҷойгаҳи махсус дорад. Имрӯзҳо барои марказҳои илмӣ ва корхонаҳои азим 

мутахассисони варзидаи техникӣ, муҳандисон, барномасозон ва дигар кормандоне лозим аст, ки 

асоси дониши онҳоро фанҳои дақиқ: математика, физика, химия ва ғайра ташкил медиҳанд. Аз 

мутахассисон натанҳо дониши баланд, балки маҳорати қабули фаврии қарори дахлдор, ҷустуҷӯ 

намудану сари вақт ёфтани норасоию камбуд, асосноккунии қарори қабулгардида, ёфтани ҳалли 

оптималию конструктивии масъала ва амсоли онҳо талаб карда мешавад. Ҳамаи ин сифатҳои 
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мутахассиси оянда асосан дар таълими фанҳои дақиқ, хусусан математикаю мантиқ ташаккул 

меёбанд. Устодони донишманду ботаҷриба барои ба даст овардани мақсади мутазаккира аз усулу 

воситаҳои гуногун истифода мебаранд. Яке аз он воситаҳои санҷидашуда дар ин самт истифодаи 

мақсадноки масъалаҳои ҳаллашон мушкил, софизмҳо, апорияҳо, парадоксҳо (таззодҳо), 

антиномияҳо, эффекту феноменҳо дар раванди таълиму тарбия мебошад. Бояд гуфт, ки 

масъалаҳои мушкил дар доираи барномаҳои таълимӣ дар китобҳои дарсӣ, дастуру васоитҳои 

ёрирасони методӣ барои истифода пешниҳод шудаанд. Ба масъалаҳои боз ҳам мушкилтар 

шогирдон дар вақти омодагӣ ва иштирок дар озмунҳои гуногуни фаннӣ вомехӯранд. Шиносоӣ 

бо софизмҳои математикӣ бошад, аз давраи мактабхонии шогирдон оғоз меёбад. Софизмҳо зиёда 

аз ду ҳазор сол боз арзи вуҷуд доштаю мавриди муҳокима қарор доранд, вале баҳсу мунозира 

дар атрофи онҳо ҳеҷ гоҳ қатъ нагардидааст. Истилоҳи «софизм» юнонӣ буда, маънояш бофтан, 

хаёл кардан, ҳилагарӣ мебошад. Ба ғайр аз мафҳуми софизм боз бо мафҳумҳои «софистика» ва 

«софист» вомехӯрем, ки шарҳи мухтасари онҳо низ дар радифи истилоҳи софизм аз аҳамият 

холӣ нест.  

Софистика  ин таълимоти ғоявӣ-тарбиявӣ ва фалсафӣ дар Юнони қадим (асрҳои V-IV то 

эраи мо) мебошад, ки ба субъективизм ва инкори ҳақиқати объективӣ асос ёфта буд. Истилоҳи 

софист ба монанди софизм аз забони юнонии қадима гирифта шуда, маънои хирадманд, усто, 

доно, созанда, навовар, ихтироъкорро дорад. Ҳамин тавр, шахси доно, оқил, донишманд ва 

хирадмандро софист мегуфтанд. Баъдтар ба намояндагони таълимоти софистика (Протагор, 

Горгий, Гиппий, Антифонт, Ликофрон, Алкидамант ва дигарон) номи софист дода шуд. Акнун 

ба саволи «Софизм чист?» посух медиҳем. 

Софизм ин баёнот, гуфтор, муҳокимаронӣ, исбот, тасдиқот ва амсоли онҳо мебошад, ки 

ҳангоми рӯякӣ дида баромадан ҳақиқат менамояд, вале аслан дурӯғ (нодуруст) аст. Дар софизм 

қоидаҳои мантиқӣ бошуурона ва дидаю дониста вайрон карда мешаванд. Мо гуфта метавонем, 

ки дар ҳамаи соҳаҳо ба софизм вохӯрдан мумкин аст ва дар онҳо дар баробари қонуну қоидаҳои 

мантиқӣ шояд боз ягон қонуну қоидаи ҳамон соҳа вайрон карда мешаванд. Дар ҳар як софизм 

хато (ё хатоҳо) моҳирона пинҳон карда шудаанд. Мақсади софизм ин ба ҷойи ҳақиқат дурӯғро 

пешниҳод кардан аст. Пас, софизмҳоро дар раванди таълиму тарбия истифода бурдан лозим аст 

ё не? Аксарияти муҳаққиқон ба ин савол ҷавоби мусбат дода, ҷонибдори омӯзишу истифодаи 

мақсадноки софизмҳо, аз ҷумла софизмҳои математикӣ [1-2] мебошанд. Мо низ бар он ақидаем, 

ки софизмҳо дар қатори дигар муаммоҳо дар ташаккули ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯён 

нақши калидӣ дошта, истифодаи онҳо дар раванди таълиму тарбия роҳ ба сӯи таҳқиқу кашфиёт 

аст. Ҳал кардани софизм  ин маънои онро дорад, ки хаторо (ё хатоҳоро) дар муҳокимарониҳо, 

ҳисобкуниҳо, формулаҳо, қоидаҳо, теоремаҳо, расму нақшаҳо ва ё дар ягон ҷойи дигари софизм 

ёбем. Нишон диҳем, ки ҳамин хатоӣ (ё хатоиҳо) боиси фиреб хӯрдану ба ҷойи далели дуруст 

далели нодурустро қабул кардан гардидааст. Ёфтани хато дар софизм маънои дарк кардани онро 

дорад ва дарк кардани хато моро аз такрор шудани он дар дигар муҳокимарониҳои мантиқию 

илмӣ эмин нигоҳ медорад. Аз ин ҷост, ки софизмҳоро баъзан муҳаррики муҳимми фикри одамон 

меҳисобанд. 

Ба апорияҳо ва парадоксҳои гуногун мувофиқи барномаи таълимӣ қисман донишҷӯён 

шинос мешаванд. Аз ҷумла, апорияҳои Зенон (дар фалсафа), машинаи Зенон (дар 

информатика), парадокси Рассел (дар мантиқи математикӣ) [3-5] ва ғайра. Истифодаи дигар 

муаммоҳо дар раванди дарсҳо, машғулиятҳои беруназдарсӣ ва чорабиниҳои тарбиявӣ бо 

салоҳдиди омӯзгорон вогузор шуда, аз зинаи таҳсилоту дараҷаи тайёрии толибилмон вобаста 

аст. Мо ба сифати мисол шиносоӣ бо муаммои «Сартарош»-ро барои донишҷӯёну хонандагон 

дар раванди дарсҳо ва машғулияти беруназдарсӣ тавсия медиҳем.  

Дар деҳа як сартарош аст. Ӯ сари одамонеро метарошад, ки онҳо худашон сари 

худашонро наметарошанд. Ин сартарош сари худро худаш метарошад ё не?  

Ҷавоби «ҳа» ё «не» ба саволи мазкур ба муқобилият дучор гардида, нодуруст аст. Таҳлил 

ва кӯшишҳои ҳалли ин муаммо шогирдонро ба баҳсу мунозираҳои тӯлонӣ мебарад. Муаммо дар 

шакле, ки мо пешкаш намудаем оммафаҳм ва одӣ менамояд. Шиносоӣ ба он дилхоҳ шахс ва 

хусусан, толибилмонро бетараф нагузошта, ба баҳсу мунозира мекашад. Аслан ин муаммои одӣ 

нест. Он шаклҳои гуногун дораду соҳаҳои мухталифро дарбар мегирад ва бо номи «парадокси 

Рассел» машҳур аст. Шакли математикии он (дар назарияи маҷмӯъҳо [5-6]), астрономӣ ва 

фалсафиаш вуҷуд дорад. Кӯшиши ҳалли ин муаммо сабаби такондиҳӣ ва ҳатто пешравии баъзе 

назарияҳои илмӣ (масалан, дар мантиқ ва математика) гардидааст. Пеш аз ҳама, ба шогирдон дар 
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бораи мафҳумҳои «парадокс» ва «апория» маълумот дода, қайд кардан лозим аст, ки онҳо бо ҳам 

ниҳоят наздиканд, вале як чиз нестанд. Дар адабиёти гуногун ва шабакаи интернет шогирдон боз 

ба мафҳуми «антиномия» дучор мегарданд, ки дар шарҳу эзоҳи он низ мушкилӣ мекашанд. Дар 

ин ҷо мо кӯшиш менамоем, ки дар бораи ин мафҳумҳо маълумоти мухтасар дода, онҳоро дар 

шакли нисбатан одӣ шарҳ диҳем. 

Апория ин ҳолат, ҳодиса, раванд (баёнот, гуфтор, тасдиқот, муҳокимаронӣ,  хулоса)-е 

мебошад, ки мантиқан (назариявӣ) дуруст буда, дар ҳақиқат вуҷуд надорад. Дар апория далели 

бо тарзи таҷрибавӣ бадастомада ва ё дар ҳаёти воқеӣ мавҷудбуда ба назарияи онро 

асосноккунанда мувофиқ намеояд. Худи истилоҳи «апория» аз забони юнонӣ гирифта шуда 

маънояш мушкилот аст. 

Парадокс ин ҳолат, ҳодиса, раванд (баёнот, гуфтор, тасдиқот, муҳокимаронӣ, хулоса)-е 

мебошад, ки дар ҳақиқат вуҷуд дошта, мантиқан дурустии онро фаҳмонидан, шарҳ додан ё худ 

исбот кардан мушкилу имконнопазир аст. Ба тарзи дигар гӯем, ҳолати дар парадокс 

инъикосгардида ҳақиқатан вуҷуд дорад, вале аз лиҳози назариявӣ – мантиқӣ бояд он вуҷуд 

надошта бошад. Парадокс низ аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш «пара» – «муқобил», 

«докса» – «фикр», яъне муқобили фикр мебошад. Ҳамин тариқ, парадокс як чизи ғайриодию 

аҷибест, ки дар ҳолати муқаррарӣ ва ғайриинтизор пайдо шудаасту ба назарияи мавҷуда ва 

таҷрибаи зиндагӣ мувофиқ намеояд. Чи тавре ки апорияву парадоксҳо моро ба мушкилот 

мутаваҷҷеҳ месозанд, ҳамон тавр мо дар шарҳи ин мафҳумҳо дар алоҳидагӣ ва муайян кардани 

фарқияти онҳо заҳмат мекашем. 

Антиномия зиддияти мантиқии байни ду баёноти (муҳокимаронии) назариявиро дар 

шакли тезисӣ-антитезисӣ ифода мекунад. Истилоҳи «антиномия» аз забони юнононии қадим 

гирифта шуда, маънояш «зиддият дар қонун» ё «зиддияти қонун ба худи қонун» мебошад. 

Бештар антиномияҳои Иммануил Кант ба ҳамагон маълуму машҳур аст, аз ҷумла «Олам охирнок 

аст - олам беохир аст» ё «Ҳар як субстансияи мураккаб аз қисмҳои сода иборат аст – ягон чизи 

сода вуҷуд надорад» ва ғайра. 

Дар мантиқи математикӣ антиномия гуфта, муҳокимарониеро меноманд, ки он аз якдигар 

ҳосилшавии ягон баёнот ва инкори онро нишон медиҳад. Мантиқи математикӣ парадокси 

«дурӯғгӯ» ва «парадокси Рассел»-ро ҳамчун антиномия баррасӣ мекунад [7]. Ин маънои онро 

дорад, ки дар байни мафҳуми парадокс ва антиномия сарҳади қатъӣ мавҷуд нест. 

Муаммоҳои гуногуне, ки мо баррасӣ намудем, асосан аз замонҳои қадим ба мо омада 

расидаанд. Савол ба миён меояд, ки оё илми муосир ба муаммоҳо дучор намешавад, агар ҳа, пас, 

дар бораи онҳо чаро ба толибилмон кам маълумот медиҳем? Барои чӣ онҳо ба монанди 

апорияҳою парадоксҳо ва антиномияҳо гурӯҳбандӣ нашудаанд? Боз чандин саволи дигарро дар 

ин бора матраҳ кардан мумкин аст. Лозим ба ёдоварист, ки дар олам ва муҳити атроф барои илми 

муосир бисёр ҳодисаю воқеаҳо ва қонуну қонуниятҳо фаҳмою кашф гардидаанд. Вале илми 

муосир дар назди бисёр проблемаҳои дигар ҳоло ҳам оҷиз аст. Аз ҷумла: табобати бемории 

саратон, вируси норасоии масунияти одам (ВНМО), шаклҳои гуногуни зуком ва мутатсияи 

вирусҳои ангезандаи он, масъалаҳои гузоштаи математики бузург Давид Гилберт ва дар радифи 

онҳо пешниҳод шудани ҳафт проблемаи математикии асри XXI, сохтани интеллекти сунъӣ, 

масъалаҳои зиёде вобаста ба асрори коинот, масъалаҳои гуногуни фалсафӣ ва ғайра.  

Дар ҳақиқат, илм ба монанди коинот сарҳад надорад ва то охир кашфи он имконнопазир 

аст. Умри инсон барои пурра омӯхтану шиносоӣ бо дастовардҳои илмии мавҷуда, ҳатто дар 

доираи соҳаи алоҳида кифоягӣ намекунад. Баъзан ба ҳодисаю воқеаҳое вомехӯрем, ки дар 

назарамон одию фаҳмо менамоянд, вале аз нуқтаи назари илмӣ онҳоро шарҳ додан мушкил ва 

ҳатто имконнопазир аст. Дар ин ҷо мо чанд зуҳуроту ҳодисаҳоеро аз соҳаҳои гуногун номбар 

менамоем, ки исбот ва ё шарҳу эзоҳи илмии онҳо ба инсоният муяссар нагардидааст.  

Эффекти Мпенба (физика). Оби гарм назар ба оби хунук тезтар ях мебандад [8]. Чаро? 

Илм ҳанӯз ба ин савол ҷавоб наёфтааст. Соли 1963 мактаббачаи танзаниягӣ бо номи Мпенба ба 

муаллими физикаи худ савол дод, ки чаро моеи гарм назар ба моеи хунук тезтар ях мебандад. 

Муаллим ба саволи шогирди худ аҳамият надода, писхандомез гуфт, ки «Ин физикаи 

умумиҷаҳонӣ нест, балки физикаи Мпенба аст». Эрасто Мпенба саволи худро фаромӯш накарда, 

онро баътар аз физики англис, профессор Денис Осборн пурсон шуд. Осборн натанҳо ба 

донишҷӯ писханд назад, балки бо ӯ якҷоя дар ин бора чандин таҷриба гузаронид. Ин олим соли 

1969 бо Эрасто дар маҷаллаи «Physics Education» мақолае нашр намуд ва дар он ин ҳодисаро 

«Эффекти Мпенба» номгузорӣ кард, гарчанде дар ин бора ҳанӯз Аристотел, Френсис Бэкон ва 
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Рене Декард мулоҳизаронӣ намуда буданд. Эффекти Мпенбаро парадокси Мпенба низ мегӯянд. 

Дар ин ҷо гуфтан мумкин аст, ки дар байни мафҳуми «эффект» ва «парадокс» ҳам баъзан сарҳад 

убур карда мешавад.  

То ҳол ин ҳодиса аз ҷиҳати илмӣ асоснок нагардидааст ва он ҳамчун эффекту парадокс 

эътироф карда мешавад. Соли 2012 ҷамъияти химикони Британия барои шарҳи беҳтарини 

«Эффекти Мпенба» озмун эълон намуда буд.  

Мувозинати велосипед (механика). Чаро велосипед намеафтад? Дар назари аввал дар ин ҷо 

ягон чизи мураккаб нест. Ҷавоб: эффекти кастор (идора кардани чархи пеш ба тарафи моилшавии 

велосипед аз тираш) ва эффекти гироскопии гардиши чархҳо мебошад [9]. Муҳандиси америкоӣ 

Энди Руин велосипеде сохт, ки дар он чархи пеш ба замин пеш аз нуқтаи буриши он бо тир (ос) 

такя менамояд ва эффекти касторро нолозим менамояд. Чархи пеш ва қафои велосипеди Руин 

боз бо ду таҷҳизоти дигар бо гардиши баръакс пайвастааст, ки онҳо эффекти гироскопиро 

нолозим мекунанд. Велосипеди Руин низ намеафтад. Хулоса, эффекти кастор ва эффекти 

гироскопӣ дар нигоҳ доштани мувозинати велосипед аҳамияти калон доранд, вале онҳо нақши 

ҳалкунанда намебозанд. Пас чаро велосипед намеафтад?  

Айни замон велосипед воситаи одии механикӣ буда, барои шарҳи кори ин механизм гӯё, 

ки ягон мушкилӣ вуҷуд надорад. Дар асл дидем, ки чӣ тавр ба саволи одӣ доир ба кори он ҷавоб 

ёфтан душвор аст. Пас, нимшӯхию нимҷиддӣ гуфтан мумкин аст, ки мардуми мо ба велосипед 

номи дурусту арзандаи «шайтонароба» гузошта будаанд. 

Феномени чапанҳо (физиология). Аз болои муаммои чапанҳо (онҳое, ки фаъолнокии дасту 

пойҳои чапу росташон баръаксанд) олимон чандин садсолаҳо кор бурда истодаанд, вале 

тараққиёти илм доимо назарияи дар ин самт эътирофгардидаро ботил меҳисобад. Ҳанӯз солҳои 

60-уми асри XIX ҷарроҳи франсавӣ Пол Брок вобастагии байниҳамдигарии кори нимкураи 

майнаи сар ва фаъолияти дастро муайян намуда, гуфт, ки нимкураи майна ба ними бадан бо 

ҳамдигар дар шакли салиб ба салиб алоқаманданд. Олимони муосир ин хел алоқаи 

байниҳамдигарии одиро эътироф намекунанд. Солҳои 70-уми асри XX исбот карда шуд, ки як 

қисми чапанҳо, ба монанди ғайричапанҳо ҳамон хел нимкураи чапи ориентатсиядошта доранд. 

Барои ҳалли ин муаммо генетикҳо низ кӯшиши зиёде ба харҷ додаанд. Онҳо исбот карданӣ 

шуданд, ки бартарияти як даст нисбат ба дасти дигар ба гурӯҳи генҳо вобаста аст, ки он дар 

давраи инкишофи эмбрионалӣ шакл мегирад. Таҳқиқоти генетикҳо низ аз тарафи дигар олимон 

эътироф нагардид ва феномени чапанҳо ҳамчун муаммо боқӣ мондааст [10].  

Ҳамин тариқ, боз дар бораи муаммоҳо (феноменҳо)-и дигар маълумот пешниҳод кардан 

барои донишҷӯёну хонандагон хеле ҳам шавқовар аст, чунки онҳо мушкилоти муосири инсоният 

буда, бештар барои ҷавонон фаҳмою дастрасанд. Маводи гуногун дар ин самт дар захираҳои 

шабакаи интернет ниҳоят зиёданд ва мо фақат аз баъзеи онҳо ёдовар шудем. Дар бораи мақсаду 

усулҳои истифода муаммоҳо дар раванди дарсҳо ва машғулиятҳои беруназдарсӣ бошад, болотар 

маълумот дода будем ва он ба феноменҳо низ дахл дорад. Оид ба софизмҳо ва истифодаи онҳо 

дар раванди таълим аз [1-2, 11-12] ва амсоли онҳо маводи мушаххас дастрас намудан мумкин 

аст. Дар ин ҷо фақат ҳаминро илова бояд кард, ки истилоҳи «феномен» низ аз  юнонӣ гирифта 

шуда, маънояш зуҳурот, ҳориқа, ҳодиса, падида мебошад. Аслан зуҳурот ё худ ҳодисаи ғайриодӣ 

ва ё далели нодирро феномен мегӯянд. Баъзан дар зери мафҳуми феномен дониши таҷрибавӣ ва 

ё далели дар натиҷаи таҷриба бадастомадаро дар назар доранд. Дар илмҳои табиӣ истилоҳи 

«эффект»-у «феномен» ҳамчун синоним қабул шудаанд. Мафҳуми феномен дар фалсафаи 

антиқа (масалан, дар асарҳои Эпикур ва Платон) низ истифода шудааст. Баътар мафҳуми 

феноменро файласуфон Берклӣ, Юм, Лейбнитс, Кант, Брентано ва дигарон истифода бурдаанд. 

Мафҳуми феномен дар равоншиносӣ низ истифода шуда, фарогири соҳаи алоҳидаи ин илм аст. 

Чи хеле ки мебинем, феномен низ мафҳуми одӣ набуда ба монади апория, парадокс ва антиномия 

маънои хеле фароху доманадор дорад.  

Мо дар охир муаммоҳоро аз соҳаҳои мухталиф баррасӣ намудем, ки дар шакли нисбатан 

содаю оммафаҳм пешниҳод шуда буданд. Умуман муаммоҳо шаклҳои гуногун доранду аз байни 

онҳо шакли барои хонандагон ва ё донишҷӯён фаҳмотарашро дарёфт карда, дар раванди таълиму 

тарбия истифода бурдан мумкин аст.  

Шакли дигари баррасӣ намудани муаммоҳо ин вобаста ба соҳаи алоҳидаи илм аз рӯйи 

шавқу ҳаваси хонандагон ва ихтисоси донишҷӯён интихоб кардани онҳост. Масалан, 

донишҷӯёни факултети математикаро ба ҳафт муаммои математикии зерин шинос намудан 

мумкин аст: проблемаи Кук, гипотезаи Риман, гипотезаи Берч ва Свиннертон – Дайер, гипотезаи 
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Хоҷа, муодилаи Наве – Стокс, проблемаи Пуанкаре, муодилаи Янк-Миллс. Тавре, ки болотар 

иброз намуда будем, ин ҳафт муаммои математикии ҳазорсолаи ҷорӣ буда, барои ҳалли ҳар якеи 

он як миллион доллари америкоӣ мукофот таъин шудааст. Яке аз ин муаммоҳо, аниқтараш 

проблемаи Пуанкареро Г.Я. Перелман (олим аз Русия) солҳои 2002-2003 ҳал намуда, соли 2010 

сазовори ҷоизаи як миллион доллар гардид. Перелман аз гирифтани ин ҷоиза даст кашид, вале 

ин боз таърихи шавқовари дигаре дорад, ки баррасии он низ барои хонандагону донишҷӯён аз 

аҳамият холӣ нест. Айнан ҳамин тавр, муаммоҳои гуногунро аз физика, химия, фалсафа, 

иқтисодиёт, мантиқ ва ғайра дастрас намуда, вобаста ба ихтисоси донишҷӯён пешниҳоду баррасӣ 

намудан беҳтар аст. 

Бояд тазаккур дод, ки имконияти ҳафт муаммои математикии дар боло номбаргардидаро 

дар шакли умумию ниҳоят одӣ ифода карда, ба хонандагон низ шинос намудан мавҷуд аст. 

Шиносоию баррасии муаммоҳо, яъне шаклҳои гуногуни апорияҳо, парадоксҳо, антиномияҳо, 

эффекту феноменҳоро дар маҳфилҳои фаннии мактаббачагон роҳандозӣ намудан мувофиқи 

мақсад аст. Дар ин ҷо навиштани реферату тайёр намудани маърӯза ва намоиш (презентатсия)-

ҳо ҳамчун воситаи муҳимму асосӣ маҳсуб меёбанд.  

Қайд кардан лозим аст, ки яке аз роҳҳои беҳтарини фаҳмидани бузургиҳои дискретӣ ва 

бефосила дар таълими фанҳои дақиқу техникӣ, хусусан дар таълими математика, ин истифода аз 

парадоксу апорияҳо мебошад. Алоқаи тарафайни фанҳои дақиқу техникӣ бо фалсафа бештар 

тавассути таҳлили муқоисавии бузургиҳои омӯхташавандаю муаммоҳои фалсафӣ амалӣ 

мегарданд. Мушкилоти гузариш аз мафҳуми «дискретӣ» ба мафҳуми «бефосила» дар математика 

ба апорияҳои Зенон дар фалсафа алоқаи мустақим доранд. Масъалаҳои экстремалӣ, ки саросари 

фанни математика ва дигар фанҳои дақиқу техникиро фаро гирифтаанду сабаби пайдоиши 

шохаҳои нави илмӣ гардидаанд, ба мафҳумҳои «дискретӣ» ва «бефосила» алоқаманданд. 

Баррасии «вақт» ҳамчун бузургии физикӣ дар ҳалли масъалаҳои статикӣ ва динамикӣ моро ба 

масъалаҳои фалсафӣ мутаваҷҷеҳ месозанд. Омӯзиши машинаи Тюринг [13] ва муқоисаи он бо 

компютерҳои ҳозиразамон дар информатика низ ин рӯй овардан ба масъалаи фалсафист. Боз 

даҳҳо мисолҳои мушаххаси дигар овардан мумкин аст, ки онҳоро муаммоҳои дар боло 

баррасигардида дар ягон шакл инъикос менамоянд. 

Ҳамин тариқ, шиносоию омӯзиши апорияҳо, парадоксҳо, антиномияҳо ва шаклҳои 

гуногуни дигар муаммоҳо дар ташаккули ҷаҳонбинии шогирдон, алалхусус дар ташаккули 

ҷаҳонбинии илмии онҳо мавқеи хоса пайдо мекунанд. Ҳангоми омӯзишу таҳлил масъалаҳои 

мушкил, масъалаҳои озмунию софизмҳоро ҳамчун зинаи аввал ва апорияҳо, парадоксҳо, 

антиномияҳо, эффекту феноменҳоро ҳамчун зинаи дуюм арзёбӣ намудан мумкин аст. 
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МУАММОҲОИ ИЛМИ МУОСИР ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ТАШАККУЛИ ҶАҲОНБИНИИ 

ХОНАНДАГОНУ ДОНИШҶӮЁН   
 

Дар мақола муаммоҳои гуногуни илмии олами муосир баррасӣ шудаанд. Масъалаҳои мушкил, 

масъалаҳои озмунию софизмҳо ҳамчун зинаи аввал ва апорияҳо, таззодҳо, антиномияҳо ҳамчун зинаи 

дуюми муаммоҳои илмӣ мавриди омӯзишу таҳлил қарор ёфтаанд. Муаммоҳои илми муосир дар шакли 

эффекту феноменҳо дида баромада шудаанд. Доир ба муаммоҳои баррасигардида мисолҳои мушаххас 

оварда шудааст. Маводи пешниҳодгардида ҳамчун воситаи ташаккули ҷаҳонбинии хонандагону 

донишҷӯён барои истифода дар раванди таълиму тарбия тавсия шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: муаммо, масъалаҳои мушкил, софизм, апория, парадокс, антиномия, эффект, 

зуҳурот, сигнал, ҷаҳонбинӣ, фалсафа, математика, мантиқ, таълим, тарбия. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИЯ МИРОВОЗРЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 
 

В статье рассматриваются разные научные проблемы современного мира. Трудные задачи, 

конкурсные задачи, софизмы изучаются и анализируются как первый этап, а апории, парадоксы, 

антиномии как второй этап научных проблем. Проблемы современной науки рассматриваются в виде 

эффектов и феноменов. По рассматриваемым проблемам приведены конкретные примеры. Предложенные 

материалы рекомендованы как средства по развитию мировоззрения учащихся и студентов в учебно - 

воспитательном процессе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблема, трудные задачи, софизм, апория, парадокс, антиномия, эффект, 

феномен, сигнал, мировозрения, философия, математика, логика, учёба, воспитания. 
 

MODERN SCIENTIFIC PROBLEMS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE 

WORLD OUTLOOK OF PUPILS AND STUDENTS 
 

The article deals with various scientific problems of the modern world. Difficult problems, competitive 

problems, sophisms are studied and analyzed as the first stage, and aporias, paradoxes, antinomies as the second 

stage of scientific problems. The problems of modern science are considered in the form of effects and phenomena. 

Specific examples are given for the problems under consideration. The attached materials are recommended as the 

main way for the development of pupils and students ' worldview in the educational process. 

KEY WORDS:  problem, difficult tasks, sophism, aporia, paradox, antinomy, effect, phenomenon, signal, 

worldview, philosophy, mathematics, logic, study, education.  
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ИҚТИСОДИЁТ                          ЭКОНОМИКА 

 
БАЪЗЕ МУШКИЛОТИ РУШДИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ВА РОҲҲОИ БАРТАРАФ 

НАМУДАНИ ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Садриддинов Н.Т., Муллоев Х.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Соҳаи чорводорӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, аҳолиро бо маҳсулоти 

ғизоӣ, аз ҷумла гӯшту шир ва соҳаи саноатро бо ашёи хом таъмин менамояд.  

Мавриди зикр аст, ки солҳои охир ин соҳа мавриди таваҷҷуҳи роҳбарияти олии Давлат ва 

Ҳукумати Ҷумҳурӣ қарор дошта, як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба ин соҳа қабул карда 

шудааст. Аз ҷумла: 

1. Барномаи рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзоткунии чорво дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2016-2020. 

2. Барномаи рушди чарогоҳҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020. 

3. Барномаи рушди биотехнологияи чорво дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-

2017.  

Таҳлили вазъи соҳа дар соли охир нишон медиҳад, ки саршумори чорво ва истеҳсоли 

маҳсулоти соҳа зиёд гардид. Аз рӯи маълумоти оморӣ то 01.11.2017 дар ҳамаи шаклҳои 

хоҷагидории ҷумҳурӣ 2276,1 ҳазор сар чорвои калон, аз ҷумла 1172,2 ҳазор сар модагов, 5579,1 

ҳазор сар гӯсфанду буз ва 80605 сар асп мавҷуд аст. Нисбати ҳамин давраи соли гузашта 

саршумори чорвои калон 54406 сар (2,4%), аз он модагов 32913 сар (2,9%), гӯсфанду буз 139153 

сар (2,6%) ва асп 610 сар (0,8%) зиёд шудааст. Дар ин давра 158203 тонна гӯшт, 683842 тонна 

шир ва 6622 тонна пашм истеҳсол гардидааст.  

Зикр бояд кард, ки саршумори чорво нисбат ба солҳои пешин зиёд гардида бошад ҳам, вале 

дар масъалаи истеҳсоли маҳсулот ва маҳсулнокии чорво ҳоло ҳам камбудиҳо дида мешаванд. 

Масалан, маҳсулнокии чорво, хусусан ширҷӯшӣ аз як сар модагов ба ҳисоби миёна 1600-1700 

килограммро ташкил медиҳад, ки ин аз нишондиҳандаи байналмилалӣ паст мебошад. Айни 

замон кам гардидани манбаи хӯрокаи чорво барои пурра қонеъ гардонидани талаботи ин соҳа 

монеаҳо ба миён овардааст. 

Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии озуқаворӣ, ҳоло дар ҷаҳон 1,3 миллиард сар гов, аз 

ҷумла наздики 250 миллион гови ширдеҳ мавҷуд аст. Солона ба ҳисоби миёна ба сари ҳар одам 

истеъмоли 38 – 40 кг гӯшт, аз ҷумла 11 кг гӯшти гов рост меояд, ки назар ба меъёри тавсиявии 

илмӣ (82 кг гӯшт ва 405 кг маҳсулоти ширӣ) хеле кам аст. Таҷрибаи кишварҳои рушднамуда 

собит месозад, ки барои таъмини амнияти ғизоӣ на шумора, балки сифат, яъне зоти сермаҳсул 

нақши муҳим дорад. 

Таъмини амнияти ғизоӣ барномаи муҳимтарини стратегии Давлат ва Ҳукумати 

Тоҷикистон аст ва дар он зиёд намудани саршумор, маҳсулнокии чорво, беҳтар намудани сифати 

маҳсулот ва таъсиси корхонаҳои коркарди маҳсулоти чорво низ ҷойгоҳу аҳамияти хосса доранд.  

Барои татбиқи барномаи ҳукуматии хушзотгардонӣ хоҷагиҳои алоҳида аз Эрон, Олмон, 

Швейтсария, Русия ва кишварҳои дигар зотҳои беҳтарини говро харидорӣ намуда, ба парвариш 

ва зиёдкунии он сар карданд. 

Тавре олимону мутахассисони соҳаи чорводорӣ Файзулло Амиршоев, Наҷмиддин Раҷабов, 

Фазлиддин Икромов ва дигарон иброз медоранд, дар шароити кунунӣ бо роҳи парвариши зотҳои 

беҳтарини гов, роҳандозии бордоркунии сунъӣ бо истифодаи нутфаҳои зотӣ, роҳ надодан ба 

вайроншавии зотҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳои хӯроки чорво маҳсулоти 

чорводорӣ, бавижа, гӯшту ширро ду-се маротиба зиёд кардан имконпазир аст. Хайриддин 

Ҷалолов, доктори илмҳои кишоварзӣ, итминон дорад, ки ба мардум фаҳмондани афзалияти 

бордоркунии сунъӣ (зеро 95 фоизи гӯшт ва 98 фоизи шир аз ҳисоби говҳои шахсии аҳолӣ 

истеҳсол мешавад) маҳсулнокии чорворо бамаротиб боло мебарад. Дар ҳолати нигоҳ доштани 

говҳои зоти омехтаи каммаҳсули маҳаллӣ арзиши аслии маҳсулот хеле боло рафта, ҳавасмандиро 

ба чорводорӣ коҳиш медиҳад.  

Айни замон барои беҳтар намудани зоти чорвои калон дар миқёси ҷумҳурӣ 292 адад 

нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ, аз он 77 адад дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва 215 адад дар бахши аҳолӣ 

мавҷуд аст (аз ин шумора 7 адад дар ВМКБ, 97 адад дар вилояти Суғд, 120 адад дар вилояти 

Хатлон ва 68 адад дар НТҶ). 
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Ҳамасола тавассути ин нуқтаҳо 32-33 ҳазор сар модаговҳо ба таври сунъӣ бордор карда 

шуда, аз бордоркунии сунъӣ 25-26 ҳазор сар гӯсолаи хушзот гирифта мешавад. 

Барои бо роҳи табиӣ беҳтар намудани зоти чорво дар бахши аҳолӣ соли ҷорӣ бо дастгирии 

молиявии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба шаҳру ноҳияҳои Данғара, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеъ, Кӯлоб 

37 сар ва шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон 12 сар буққаҳои хушзот дастрас 

гардонида шуд. 

Дар асоси шартнома ин буққаҳои зотӣ дар давоми 2-3 сол барои бордоркунии табиӣ 

мавриди истифода қарор дода мешаванд. 

Таҳлилҳои пешин собит менамоянд, ки бо роҳи табиӣ беҳтар намудани зоти чорво натиҷаи 

назаррас дода метавонад. Дар асоси таҳлили вазъи имрӯзаи илми соҳаи чорводорӣ дар он чунин 

мушкилот ҷой доранд: 

- номукаммалии пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаи илму таълим; 

- сатҳи нокифояи маблағгузории илми кишоварзӣ ва тайёр намудани кадрҳои баландихтисос 

аз буҷаи ҷумҳуриявӣ; 

- пойгоҳи нокифояи моддӣ-техникии муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ; 

- дараҷаи пасти фаъолияти инноватсионии муассисаҳои илмӣ-таълимӣ ва механизмҳои 

татбиқи фаврӣ ва самараноки дастовардҳои илм дар истеҳсолот; 

- системаи тараққинакардаи иттилоотӣ-сервисии хизматрасониҳои илмӣ-машваратӣ дар 

соҳаи аграрӣ; 

- нокифоя дастрас будани мақомоти давлатӣ ба адабиёти муосири илмӣ-техникии 

кишоварзӣ; 

- вуҷуд надоштани мониторинги ҳаматарафаи таъминот ва талабот ба мутахассисони соҳаи 

кишоварзӣ; 

- набудани механизми ҳавасмандкунии мутахассисони ҷавон дар истеҳсолот; 

- пойгоҳи сусти моддӣ-техникии синфхонаҳои таълимӣ, озмоишгоҳҳои таълимӣ-илмӣ ва 

хоҷагиҳои таълимӣ-таҷрибавӣ; 

- аз андоз озод набудани хоҷагиҳои таълимӣ-таҷрибавӣ ва надоштани имтиёзҳо оид ба ворид 

намудани техника ва технологияи муосир; 

- дараҷаи пасти ба кор таъминшавии мутахассисон ва кӯтоҳмуддат фаъолият намудани онҳо 

дар истеҳсолот; 

- бозомӯзии нокифояи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар дохил ва хориҷи кишвар; 

- набудани мутахассисони дорои имконияти васеъ: агроном-иқтисодчӣ, инженер-

иқтисодчӣ, духтури тиббии ветеринарӣ-технолог, чорводор-селексионер ва ғайра; 

- ҳамгироии сусти таълим, илм ва истеҳсолот; 

- норасоии техникаю олотмошинҳо ва дар ин замина сатҳи пасти татбиқи технологияҳои 

каммасрафи обу энергиязахиракунанда; 

- сатҳи пасти маҳсулнокии чорво, кам будани таносуби чорвои хушзот ва сермаҳсул (1-2 %); 

- нокифоя будани заминаи хӯроки чорво, зеро ҳоло таносуби масоҳати кишти зироатҳои 

хӯроки чорво дар сохтори умумии кишт ҳамагӣ 10-11 фоизро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда 

дар солҳои 90-уми асри гузашта ба 28-30% мерасид; 

- дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсол нашудани хӯрокиҳои омехтаи серғизо барои намудҳои 

чорво, паранда, моҳӣ ва ғайра; 

- пурра коркард нашудани маҳсулоти чорводорӣ дар дохили ҷумҳурӣ; 

- коҳиш ёфтани ҳосилнокии чарогоҳҳо, сол то сол фарсоишёбии онҳо, вобаста ба идоракунӣ 

ва истифодабарии бенизоми онҳо; 

- таъминоти ғайриқаноатбахши моддию техникии соҳа (нарасидани техникаи кишоварзӣ 

барои кишт, истеҳсолу захираи хӯроки чорво, воситаҳои ҳамлу нақл, технологияи муосири 

соҳавӣ оид ба коркарди шир, гӯшт, пӯсту пашм ва ғайра); 

- норасоӣ ва дастрасии нокифоя ба маводи байторӣ (доруворӣ, ваксинаҳо); 

- мавҷуд набудани бозори хариди баъзе маҳсулоти чорводорӣ (пӯст, пашм) дар ҳудуди 

кишвар, фаъолият накардани корхонаҳои коркарди ин намуди маҳсулот; 

- гаронии боҷи давлатӣ ва андозҳо ҳангоми ба ҷумҳурӣ ворид намудани хӯрокиҳои чорво ва 

паранда; 

- ҷудо нагардидани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат; 

- таъсири манфии тағйирёбии иқлим ва набудани барномаи мутобиқгардонии соҳа ба 

тағйирёбии иқлим. 
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Аз гуфтаҳои боло чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст, ки чорводорӣ яке аз соҳаҳои 
муҳимми хоҷагидорӣ буда, дар таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ нақши ҳалкунанда 
мебозад. Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли гӯшту маҳсулоти ширӣ ва тавлиди пӯсту пашм ҳамчун ашёи 
хом барои корхонаҳои истеҳсоли либосу пойафзол аз рушди соҳа вобаста мебошад. Пешбурди 
ин соҳа бинобар зиёд шудани талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти чорво таваҷҷуҳи бештар мехоҳад. Оё 
рушди чорводорӣ дар кишвар қонеъкунанда аст? Оё чорводорон тавонистанд, бо истифода аз 
роҳҳои пурсамар саршумори чорворо бештар ва сифати маҳсулоти онро беҳтар созанд?  

Бинобар маълумоти Вазорати кишоварзӣ, айни ҳол, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории 
ҷумҳурӣ зиёда аз 2 миллион сар чорвои калон ва бештар аз 5 миллион чорвои майда мавҷуд аст. 
Дар шаш моҳи аввали соли ҷорӣ наздики 66 ҳазор тонна гӯшт, 337 ҳазор тонна шир ва 4355 тонна 
пашм истеҳсол шудааст. Мавсими наслгирӣ ба анҷом расида, дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ зиёда аз 
332 ҳазор сар барраю бузғола гирифта шуд, ки нисбат ба соли гузашта зиёд мебошад. Ҳарчанд 
солҳои охир ба соҳаи чорводорӣ таваҷҷуҳи бештар дода мешавад, ҳамоно рушди соҳа 
қонеъкунанда нест. Зеро имрӯзҳо нархи гӯшт дар бозорҳои пойтахт 35-38 сомониро ташкил 
медиҳад ва ҳеҷ не, ки поён равад.          

Фурӯшандагон иддао доранд, ки арзиши хӯроки чорво, хусусан кунҷора, баланд аст ва 
онҳо имкони поён фаровардани нархи гӯштро надоранд. Нархи кунҷора ҳоло ба 3-3,5 сомонӣ 
расидааст, ки барои фарбеҳкунии чорво гарон меафтад. Мақсаднок истифода бурдани чарогоҳҳо, 
хушзоткунии чорво ва захираи зиёди хӯроки чорво метавонад боиси рушди соҳа ва поёнравии 
нархи гӯшт гардад. 

Наҷмиддин Раҷабов, муовини директори Институти чорводории Академияи илмҳои 
кишоварзии ҷумҳурӣ, доир ба ин мавзӯъ чунин ибрози андеша кард: 

- Ҳоло дар ҷумҳурӣ наздики 4 миллион гектар чарогоҳ мавҷуд буда, ба васеъ кардани он 
ҳоҷат нест, зеро ин барои чорвои Тоҷикистон кифоя аст. Барои самаранок истифода кардани 
чарогоҳҳо бояд тарзи дуруст чарондани чорво ба роҳ монда шавад. Як чарогоҳро ба таври 
ҳамешагӣ истифода бурдан боиси ба биёбон табдил ёфтани он мегардад. Беҳтар аст, ки чарогоҳҳо 
ба қисматҳо ҷудо карда, бо навбат чаронда шаванд. Дар ин ҳолат дар қисмати аввали чарогоҳ 
дубора алаф мерӯяд. 

Барои беҳтар кардани вазъи соҳаи чорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи рушди 
чарогоҳҳо барои солҳои 2016-2020» таҳия гардида, барои татбиқи он аз буҷети давлат ҷудо 
кардани зиёда аз 1 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. Ҳамчунин, ҳоло дар якчанд навоҳии 
чумҳурӣ, дар назди ҷамоатҳо ассотсиатсияҳои истифодабарандагони чарогоҳҳо фаъолият 
мекунанд. То имрӯз аз ҷониби масъулон барои рушди чарогоҳҳои ҷумҳурӣ дар майдони 500 
гектар тухми буттаи саксаул кишт шудааст, ки заминҳоро аз биёбоншавӣ нигоҳ медорад. 

Бояд гуфт, ки чарогоҳ боигарии миллии давлат буда, манбаи асосии хӯроки чорво ба ҳисоб 
меравад ва 80 фоизи ҳаҷми истеҳсоли солонаи хӯроки чорво аз ин заминҳо таъмин мешавад. 
Некуаҳволии аз се ду ҳиссаи аҳолии ҷумҳуриамон бевосита аз чарогоҳҳо вобаста аст. Вале бояд 
гуфт ки ҳоло коэффитсиенти истифодабарии захираи чарогоҳҳо дар иқтисодиёти мамлакат паст 
буда, дар ин соҳаи муҳим нақшаи мушаххаси тарҳрезишуда вуҷуд надорад ва он боиси самаранок 
истифода нашудани ин захираи муҳим мегардад. 

Тибқи таҳқиқот ва хулосаи идораҳои дахлдор қариб 70 фоизи заминҳои чарогоҳҳои 
ҷумҳурӣ имрӯз дар ҳолати таназзул (деградатсия) қарор доранд, ки сабаби асосии он, пеш аз 
ҳама, омилҳои антропогенӣ, истифодаи бенизоми заминҳои чарогоҳ, паҳншавии ҳашароти 
зараррасон ва хояндаҳо, обёрӣ нашудан, аз байн бурдани инфрасохтори чарогоҳ ва ғайраҳо 
мебошанд. Имрӯз дар 1 гектар чарогоҳ ба ҷойи 2 сар чорвои майда 10-12 сар ва дар 2 гектар ба 
ҷойи 1 сар чорвои калону асп 8-10 сар чорво рост меояд, ки ин 4-6 маротиба аз меъёр зиёд 
мебошад. Низоми номуайяни истифодабарии замини чарогоҳ боиси он гардидааст, ки 
ҳосилнокии алафҳои чарогоҳ 1,5-2,3 воҳиди хӯрокаро ташкил дода, нисбат ба солҳои пешин 3 
маротиба кам шудааст, ки таъсири он ба зиёдшавии саршумори чорво ва истеҳсоли гӯшту шири 
аз ҷиҳати экологӣ тоза расида истодааст. Аз оғози тадбиқи лоиҳа ҷамъиятҳои 
чарогоҳистифодабарандагони зерҳадафи лоиҳа дар давоми фаъолияти истеҳсолиашон як қатор 
корҳоро ба иҷро расондаанд. Аз ҷумла дар мавзеи чарогоҳи тобистона 23 кашари нигоҳдории 
чорво бунёд намудаанд, ки дар натиҷа муриши чорво 10 фоиз кам шуда, муҳлати истифодаи 
самараноки чарогоҳҳо то 30 рӯз дароз гардид. Ба таври дастаҷамъӣ 3 адад ҳавзи чорвошӯйӣ, 1 
клиникаи байторӣ ва 1 дорухонаи байторӣ сохта ба истифода дода шуд, ки ин имкон медиҳад ба 
524 хоҷагӣ хизмати байторӣ расонда шавад. Инчунин 3 барномаи хушзоткунии чорво амалӣ 
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гардида, шароит фароҳам омад, ки дар ду соли наздик миқдори чорвои хушзот дар се деҳаи 
ҷамоати деҳоти Вахиёи ноҳияи Сангвор афзоиш ёбад. 

Дар раванди татбиқи лоиҳа 14 адад роҳи чарогоҳ дар масофаи 112 км таъмир ва азнавсозӣ 
карда, инчунин 7 пули чорвогузар, 9 нуқтаи обнӯшии чорво дар масофаи 21,85 км сохта ба 
истифода дода шуд. Чорводорон имконият пайдо карданд, ки ба майдони 304 га чарогоҳи нав 
дастрасӣ пайдо намуда, саршумори 9676 чорвои шартии 805 хоҷагии муқими ҷамоатҳои 
зерҳадафи лоиҳа бо обӣ нушокӣ таъмин гардад. Бо мақсади обёрии заминҳои чарогоҳӣ 1 канал 
таъмир ва майдони 120 га кишт карда шуд. Инчунин дар 158 га зироати хӯроки чорво кишта, дар 
майдони 1,78 га 11 адад минтақаи намошӣ бунёд гардид ва ин тадбирҳо ба чорводорон имконият 
фароҳам оварданд, ки дар қиёс ба солҳои пешин 699 тонна алафӣ иловагӣ истеҳсол ва барои 
зимистонгузаронии чорво захира намоянд. 

Тибқи лоиҳа 3 барномаи коркарди шир, 8 барномаи парвариши занбӯри асал ва 7 барномаи 
парвариши мурғи тухмдеҳ татбиқ ёфта, барои беш аз 150 нафар занон лавозимоти коркарди шир, 
1020 сар мурғ ва таҷҳизоти истеҳсол ва коркарди асал дастрас гардонида шуданд. Дар оянда 
зарур аст, ки имконияту воситаҳо барои беҳтаргардонии сифати чорво тавассути амалисозии 
корҳои зотпарварӣ, афзунгардонии истеҳсоли хӯроки чарогоҳӣ ва истифодабарии самараноки 
манбаъҳои табиии истеҳсоли хӯрока равона карда шаванд.  
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БАЪЗЕ МУШКИЛОТИ РУШДИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ВА РОҲҲОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ 

ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Дар мақолаи мазкур рушди соҳаи чорводориро таҳлил намуда, муаллифон ба чунин хулоса омаданд, 

ки соҳаи чорводорӣ яке аз соҳаҳои муҳимми кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, дар таъмини амнияти озуқвории 
мамлакат мавқеи муҳим дорад. Зеро аҳолиро бо маҳсулоти ғизоӣ, аз ҷумла гӯшту шир ва соҳаи саноатро 
бо ашёи хом таъмин менамояд. 

Дар баробари ин соҳаи чорводорӣ қисми аҳолиро бо шуғл таъмин месозад, зеро айни ҳол зиёда аз 
74 фоизи аҳолии ҷумҳурӣ дар деҳот зиндагӣ мекунад ва дар маҷмӯъ дар соҳаи кишоварзӣ 65,8 фоизи 
аҳолии машғули кории ҷумҳурӣ ба кор фаро гирифта шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷамъоварӣ, соҳаи кишоварзӣ, зотпарварӣ, маҳсулнокӣ, чорвои ширдеҳ, хӯроки 
чорво, чарогоҳ. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

В данной статье авторы рассматривая вопросы развития животноводство отмечают, что оно играет 
важную роль в обеспечении продовольственной безопасности населения республики и обеспечении 



169 

 

промышленности сырьём. Так как в настоящее время более 74% населения республики живут в сёлах и 

около 65,8% работоспособное насение республики заняты в этих отраслях. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: животноводство, аграрный сектор, племеноводство, прдуктивность, 

молочный скот, корма, ветеринария, пастбище.  
 

SOME PROBLEMS OF ANIMAL BREEDING AND THE WAYS OF ITS OVERCOMING IN 

THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF ECONOMY 
 

In this article, the authors considering the development of animal breeding note that it plays an important 
role in ensuring food security of the population of the republic and providing industry with raw materials. At 
present, more than 74% of the population of the Republic live in villages and about 65,8% of the working 
population of the republic are employed in these sectors. 

KEY WORDS: animal breeding, agricultural sector, breeding, productivity, dairy cattle, feed, veterinary, 
pasture. 
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АСОСҲОИ УСУЛИИ ТАҲҚИҚОТИ МОНИТОРИНГИ ЗАХИРАҲОИ 

МЕҲНАТИИ ДЕҲОТ 
 

Тоҳирҷонов Б.Т. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Маълум аст, ки гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодӣ аз сифати захираҳои меҳнатӣ 

вобаста аст. Ҷанбаҳои консептуалии захираҳои меҳнатиро дар асоси таҳлили адабиёти мавҷудаи 

илмӣ мо ҳангоми таҳқиқот дар мақолае таҳти унвони «Самтҳои консептуалӣ ва муҳтавоии 

захираҳои меҳнатӣ» [1, с. 193] тавзеҳ дода будем. Аз ҷумла, қайд намуда будем, ки неруи меҳнатӣ 

маҷмӯи тавсифи сифатии аҳолӣ мебошад, ки дар давраи муайяни вақт, дар ҳудуди мамлакат, дар 

раванди фаъолияти меҳнативу ҷамъиятӣ метавонанд иштирок намоянд [1, с. 193]. 

Қайд кардан зарур аст, ки талабот ва таклифоти қувваи корӣ дар бозори меҳнат ба сабабу 

омилҳои гуногун мувофиқат намекунад, ки омилҳои онро низ мо баррасӣ кардаем [2, с. 196-202]. 

Миқдор ва сифати захираҳои меҳнатӣ, таъминоти бозори меҳнат бо кормандон ба омӯзиш 

ва мониторинги доимӣ ниёз дорад. Ҳангоми ташаккули муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ ба 

захираҳои меҳнатии корхонаҳо, аз ҷумла ташкилотҳои кишоварзӣ, таваҷҷуҳи хосса зоҳир кардан 

лозим аст, ки дар ин бора олимони зиёде изҳори андеша кардаанд [3; 4; 5]. 

Ҳангоми муайян намудани моҳияти иқтисодии захираҳои меҳнатӣ, масъалаи баланд 

бардоштани самаранокии такрористеҳсолкунии захираҳои меҳнатӣ дар деҳот имкон медиҳад, ки 

на танҳо равияҳо ва рушди ин соҳаро пайгирӣ намоем, балки қарорҳои самараноки идораи онро 

бо роҳи таҳқиқоту арзёбӣ тарҳрезӣ намоем. 

Дар замони ҳозира Донишкадаи иқтисодиёти хоҷагии қишлоқи Академияи илмҳои 

кишоварзии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Донишкадаи иқтисодиёт ва демографияи Академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқоту арзёбии таъминоти ташкилоти кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро бо кадрҳо ба роҳ мондаанд. 

Зиёда аз 10 сол мешавад, ки Донишкадаи иқтисодиёти хоҷагии кишоварзии Академияи 

илмҳои кишоварзии Тоҷикистон тавассути таҳқиқоти мониторингӣ ба соҳаи иҷтимоию меҳнатии 

деҳот машғул аст. Баъзе равияҳои таҳқиқоти мониторингии захираҳои меҳнатии деҳот, хусусан 

неруи меҳнатии ҷавонон, дар оянда ҳамчун сарчашмаи пурра намудани кадрҳои аз соҳаи 

иқтисодиёти деҳот хориҷшуда, ки асоси ҳамаи равандҳои навсозии деҳот ва ҷадидсозии афзоиши 

захираҳои меҳнативу инсонӣ мебошад, ба такмил ниёз доранд. 

Бояд тазаккур дод, ки мақсади таҳқиқоти мо таҳлили ҳаматарафаи методологияи таҳқиқоти 

мониторингии захираҳои меҳнатии деҳотро фаро намегирад. Вале бо назардошти он ки мо бо 

роҳи такмили идораи захираҳои меҳнатӣ баъзе муносиботи методологиро ба мониторинг 

истифода менамоем, ин мавзӯъ ҷиҳати муайян кардани мавқеи мо мусоидат менамояд. Бинобар 

ин, мо ба худи методологияи гузаронидани мониторинги афзалиятҳои ҷавонони деҳот дар 

равандҳои меҳнат таваҷҷуҳ менамоем. Қайд кардан зарур аст, ки истифодаи ин нишондиҳандаҳо 

шартиянд, зеро оқибатҳои онро ба таври гуногун тавзеҳ додан мумкин аст. Баъзе ғалатҳои ҷиддӣ 

дар муҳтавои арзёбӣ, яъне номукаммал будани он ва ғалатҳои техникӣ ҳангоми истифода 

мушкилӣ пеш меорад. 
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Мо чунин пешниҳод менамоем, ки захираҳои меҳнатии деҳотро на ба воситаи афзоиши 

нишондиҳандаҳои захираҳои меҳнатӣ бояд арзёбӣ кард, балки маҷмӯи муносибатҳое, ки дар 

бозори меҳнат ба вуҷуд меоянд, ба баррасӣ гирифт.  

«Масъалаи захираҳои меҳнатӣ дар деҳот, махсусан шуғли ҷавонон дар хоҷагиҳои 

ёрирасони шахсиро ҳамчун захираи асосӣ, ки оянда барои рушди ҷойҳои нави корӣ дар 

иқтисодиёти деҳот мусоидат мекунанд, муҳаққиқони зиёде ба баррасӣ гирифтаанд» – таъкид 

менамояд иқтисодшиноси тоҷик И. Ашуров [6, с. 78]. Ҳарчанд ин масъала хеле муҳим бошад 

ҳам, вале далелҳои муътамаде барои тарафдор ва муқобили он то кунун мавҷуд нестанд.  

Афзоиши дараҷаи таҳсилот ва сохтори он дар деҳот дар таносуб ба арзёбии захираҳои 

меҳнатӣ ба сифати муқобилгузорӣ, ки мувофиқан дар тавсифи захираҳои меҳнатии шаҳрӣ 

истифода мешаванд, дар ҳадди камол нест. 

Нишондиҳандаҳое, ки аз рӯи он захираҳои меҳнатии деҳот арзёбӣ карда мешаванд: 

Нишондиҳандаҳои миқдорӣ: 

- ҳайати захираҳои меҳнатӣ: доимӣ; мавсимӣ; муваққатӣ; 

- вазни қиёсии ҳар категорияи кормандон нисбат ба шумораи умумии он; 

- кулли кормандоне, ки дар хоҷагии кишоварзӣ машғуланд, аз ҷумла: механизаторон, 

оператори мошини говдӯшҳо, говдӯшҳо, чупонҳо, хизматчиён, аз ҷумла: роҳбарон ва 

мутахассисон; 

- миқдори умумии солонаи кормандон; 

- неруи меҳнатӣ дар кул (л) ва муқоисаи ҳар фард бо шумораи умумии кормандон; 

- ба кор машғул буданд: нафар/рӯз; нафар/соат дар як сол; 

- сатҳи фарогирии кормандон бо меҳнати механиконидашуда; 

- шумораи ҳамаи кормандоне, ки дар корҳои механиконидашуда ва дастӣ машғуланд; 

- дараҷаи механикикунонии меҳнат: дараҷаи ташкили истеҳсолот ва меҳнат, тақсимоти 

кормандон аз рӯи шароити меҳнат.  

Нишондиҳандаҳои сифатӣ: 

- дараҷаи таҳсилот; 

- тахассуси касбӣ; 

- саломатӣ; 

- ҳолати эмотсионалӣ; 

- муносибати софдилона ба меҳнат; 

- хоҳишмандӣ ва қобилияти кор кардан. 

Нишондиҳандаҳои ҷобаҷогузорӣ: 

- коэффитсиенти суръатнокии гардиши қабул ба кор: Кқ= Lқ/Lҳк, ин ҷо Lқ – миқдори ба 

кор қабул шудагон дар давраи муайян; 

- коэффитсиенти гардиш оид ба аз кор озодшудагон: 

- Ко= Lо/ Lҳк, ин ҷо Lо – миқдори аз кор озодшудагон; 

- коэффитсиенти зуд-зуд азкорравии кормандон: Ка= Lа/ Lҳк, ин ҷо Lа – миқдори 

кормандони озодшуда, ки ба сабаби зуд-зуд азкорравӣ тааллуқ доранд; 

- коэффитсиенти ивазкунӣ: Ки= (Lқ - Lо)/Lҳк: 

- таъсири манфии қимати даруни қавсбуда Lқ – Lо аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳаҷми 

истеҳсолот ихтисор шудааст, ё худ қисми ҷойҳои корӣ дар натиҷаи воридшавии 

таҷҳизоти нав ва дигар сабабҳо барҳам хӯрдаанд; 

- коэффитсиенти доимӣ, устувории кормандон: Кдк = Lдл/Lҳк, ин ҷо Lд – миқдори 

кормандоне, ки дар давраи ҳисобот пурра кор кардаанд. 

Нишондиҳандаҳои самаранокӣ: 

- аломатҳои баланд шудани самаранокии иқтисодӣ: 

- маҳсулнокии меҳнат; 

- мустаҳкамшавии таҷҳизот; 

- истифодаи таҷҳизот; 

- таҷҳизоти энергетикӣ. 

Ҳамин тариқ, ин метод камбудиҳои ҷиддӣ дорад, зеро он ба ченкунии зернизомҳои 

қобилиятҳои инсонӣ, ки дар шаҳр ва деҳот бояд гуногун бошанд, мувофиқат намекунад. 

Аз нуқтаи назари методологӣ ҳатто дараҷаи таҳсилоти олии ҷавононро дар шаҳру деҳот як 

хел «баркашидан» мақсаднок нест. Раванди воқеии аҳолии деҳот бо таҳсилоти олӣ танҳо дар 

шароите имкон дорад, ки дар соҳаи кишоварзӣ ҷойҳои кории бо технология муҷаҳҳаз ва маоши 



171 

 

баланд бунёд карда шавад. Инчунин нисбат ба ченкунии дараҷаи таҳсилоти касбӣ ва тахассуси 

кормандони соҳаи кишоварзӣ муносибати махсус лозим аст, ки дар замони ҳозира навъҳои 

васеъпаҳншудаи ташкилотҳои кишоварзӣ аз нуқтаи назари миқдор миёна ва хурд мебошанд. 

Дар ин масъала С. Комилов дуруст қайд мекунад, ки пурра нигоҳ доштани мутахассисон 

бо ҷои кори доимӣ мақсаднок нест [7, с. 176-179]. Аммо ин на ҳамеша равияи манфии дар низоми 

афзудани неруи кормандонро ифода мекунад.  

Ба назари мо, танҳо баъди таҳқиқоти ҳаматарафа хулосаҳои зарурӣ баровардан ва таҳияи 

тавсияҳо нисбат ба ҳайати мутахассисони дипломдори деҳот дар ташкилотҳои кишоварзӣ ба 

ҳисоби 100 хоҷагӣ имкон дорад [8, с. 250]. Махсусан саволҳои зиёди методӣ ҳангоми арзёбии 

кормандони ихтисосманди кишоварзӣ ва мувофиқати онҳо ба талаботи замони ҳозира пайдо 

мешавад. 

Таҳқиқот нишон дод, ки дар замони ҳозира, бинобар сабаби мавҷуд набудани стандартҳои 

дақиқи давлатӣ дар ин соҳа, мақомоти идораи кишоварзӣ ва муассисаҳои ибтидоии таҳсилоти 

касбӣ вазъиятро назорат карда наметавонанд, ки ба пешрафти нишондиҳандаҳои дараҷаи 

тахассуси кормандон робита дорад. Солҳои охир кормандони соҳаи механизаторӣ кам 

гардидаанд, оид ба чорводорӣ, ки соҳаи афзалиятнок аст, мутахассисон қариб, ки нестанд.  

Чунин ҳолатҳо ҷой доранд, ки дар ин соҳа кормандони бетахассус машғуланд, ҳарчанд, ки 

давлат барои харидории чорвои хушзот аз хориҷа маблағҳои зиёд сарф мекунад. Таҳқиқот нишон 

дод, ки тартиби ба кормандон додани дараҷа низ комил нест, моҳиятан захираҳои меҳнатии деҳот 

ва номувофиқатии он ба талаботи имрӯза ва оянда аз воқеият хеле дур аст. Аз ин ҷо бармеояд, 

ки қабули қарорҳо дар идораи ин соҳа самаранок нест. Аз ҷумла, ба ҷои масъалаи муқаррар 

намудани маоши сазовор дар соҳа (амалан мамлакатҳои пешрафта ин корро дар муҳлатҳои кӯтоҳ 

анҷом доданд), ки ба стандартҳои ҳозиразамони такрористеҳсолкунии қувваҳои корӣ ҷавобгӯ 

бошад, пурра намудани ҷойҳои кории холишуда сол ба сол аз ҳисоби кормандони 

таҳсилнадоштаву ғайримутахассис бо дараҷаи пасти ихтисос сурат мегирад.  

Масъалаи неруи кормандони деҳот, ки таҳқиқот нишон дод, то ба охир кушода нашудааст. 

Вобаста ба ин, чунин андешаи мантиқӣ пеш меояд, ки неруи қувваи кории деҳот барои шароити 

имрӯзаи тиҷорати кишоварзӣ кофӣ нест. Барои аз нав тайёр намудани онҳо зарурати гузарондани 

аттестатсияи ҳамагонӣ пеш меояд. Агар дар солҳои наздик арзиши меҳнат то ба 3-4 дараҷаи 

ҳадди ақал расонида нашавад, ки имрӯз ҳамагӣ 1,5 баробар аст, гуфтаҳои боло ба ҷуз хоҳиш 

дигар чизе намедиҳад. 

Масъалаи идораи захираҳои меҳнатии деҳот ҳамеша мавриди омӯзиш қарор дорад, дар ин 

соҳа таҳқиқотҳо гузаронида мешаванд. Барои ҳар давраи ташаккули муносибатҳои иқтисоди 

бозоргонӣ барномаи таъминоти кадрии соҳа таҳия мегардад.  

Ба андешаи як қатор донишмандони соҳа, таҳияи чунин консепсия ташаккули модели 

таъминоти кадрии комплекси кишоварзиву истеҳсолиро дар дараҷаҳои гуногуни идора ва 

истеҳсолот, гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотӣ оид ба равияҳои асосии таъминоти кадрӣ бо 

таҳияи лоиҳаҳои мушаххаси ҷадид ва санҷиши таҷрибавӣ, арзёбии захираҳои алоқаманд ба 

татбиқи онро пешбинӣ менамояд. 

Нишондодҳои консептуалии мониторинг муқаррар мекунад, ки дар амалияи ташаккул ва 

рушди захираҳои меҳнатии деҳот ва таъминоти кадрии комплекси кишоварзию истеҳсолӣ дар 

шакли назариявӣ тағйироти сифатӣ ба амал омадааст. 

Моҳияти амалияи имрӯзаи кор бо кадрҳо аз гузаронидани мониторинг дар ин соҳа, нишон 

додани дастовардҳо ва афзалиятҳо иборат аст. Инчунин вай ба пайгирии мақсадноки афзоиши 

талабот ба категорияҳои алоҳидаи кормандон, мувофиқан ворид намудани онҳо ба сохтори 

касбиву тахассусӣ, ба дараҷаи истифодаи самараноки неруи меҳнатӣ ва кадрӣ алоқаманд аст. 

Мақсади мониторинг аз истифодаи технология ва тартиби он ошкор намудани тамоюлҳо 

ва таҳияи тавсияҳо оид ба такмили минбаъдаи ба танзим даровардани идораи захираҳои меҳнатӣ 

ва таъминоти кадрии соҳа, бо назардошти минтақаи таҳқиқшаванда ва ташкилотҳои кишоварзӣ, 

мебошад. 

Вазифаҳои мониторинг инҳоянд: 

- ба низом даровардан ва ҷамъбасти маълумоти оморӣ ва арзёбии шахсони ба таҳқиқот 

фарогирифташуда доир ба ҳолати неруи кадрӣ ва захираҳои меҳнатии объектҳои таҳқиқот дар 

солҳои омӯзиш; 

- ҳамгироии натиҷаҳои маълумоти оморӣ ва фикру андешаҳои шахсони мавриди таҳқиқ ба 

низоми яклухти нишондиҳандаҳои арзёбӣ; 
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- инъикоси имкониятҳои инфрасохтори бозори меҳнат, хадамоти замонавии кадрҳо ва 

технологияҳо барои такмили татбиқи механизми ташаккул ва рушди захираҳои меҳнатии деҳот. 

Принсипи якдигарро пурра намудани ин вазифаҳо бо ёрии гузаронидани мониторинг, бо 

роҳи омӯхтани ҳаматарафаи чи маълумоти оморӣ ва чи натиҷаи пурсиши одамони мавриди 

таҳқиқ ва пешгӯии ҳисоби арзёбӣ сол ба сол ва минтақаҳои гуногуни деҳот сурат мегирад.  

Принсипи воқеият ба он асос меёбад, ки сарчашмаҳои гуногуни иттилоот, истифодаи 

баҳои муҳаққиқон, ҳисобҳои пешакӣ ва хусусиятҳои махсуси минтақаҳои мавриди таҳқиқ ба 

назар гирифта мешавад. 

Принсипи саҳеҳият истифодаи методу технологияҳои замонавӣ, низомҳои ҷустуҷӯию 

ахборӣ ва маълумоти омориро пешбинӣ менамояд. 

Принсипи мувофиқат тавассути гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ, омӯхтани таҷрибаи 

ватанӣ ва ҷаҳонӣ ҳангоми ташаккул ва истифодаи захираҳои меҳнатӣ амалӣ карда мешавад. 

Асоси методологии ташкили интихоби мониторингро принсипи якҷинсӣ, ки ба интихоби 

воҳидҳои якхелаи мушоҳида мусоидат мекунад, ташкил медиҳад. Ҳангоми интихоби як намуди 

шумораи категорияҳои мавриди таҳқиқ объектҳои маҷмӯи умумиро дар қисматҳои мувофиқ 

муттаҳид мекунад. Мантиқи интихоб дар оғоз фаро гирифтани соҳаҳои якхелаи минтақаро дар 

назар дорад. Минбаъд ба интихоби ноҳияҳои минтақаҳо ва баъд аз он бевосита ба ташкилотҳо 

гузаштан лозим аст. 

Ҳисоби ҳаҷми интихобро бо формулаи маълум ифода мекунем: 

 
ин ҷо E – ғалати намояндагӣ; p – эҳтимолияти мувофиқати шумора ва нишондиҳандаи сохтори 

захираи меҳнатӣ; q – эҳтимолияти номувофиқатии интихоби шумора ва нишондиҳандаи сохтори 

захираҳои меҳнатӣ мебошанд. 

Дар ҳолати нарасидани вақт имкониятҳои инсонӣ ва маблағҳои молиявӣ ҳаҷми интихоби 

мониторингро бо зиёд намудани ғалати намояндагӣ ихтисор мекунанд.  

Барои саҳеҳияти натиҷаҳои интихоб, методи «салиб»-ро истифода бурдан мумкин аст, ки 

тарафҳои он дар минтақа шартан ба «шимол», «ҷануб», «шарқ», «ғарб» ҷудо карда мешавад. 

Вобаста ба миқёси маҷмӯи умумӣ миқдори баробари объектҳо - ташкилотҳоро дар ҳар тарафи 

салиб интихоб мекунанд, ки ин амал ба ташаккули якхелагии интихоб мусоидат мекунад. 

Вазифаи таҳқиқи мониторинг ҳамчун методи ташкилию таҳлилии таҳқиқи механизми 

ташаккул ва такрористеҳсолкунии захираҳои меҳнатии ҳамон солҳо дар ҳамон минтақа ва ба 

ҳамон як барномаи таҳқиқот баррасӣ карда мешавад. Барои муайян намудани тамоюлҳои умумӣ 

ва махсусе, ки дар солҳои дароз дар минтақаҳои гуногун ташкил ёфтаанд, якчанд маротиба 

гузаронидани мониторинги ба он алоқаманд, ки боиси ҳалли мушкилоти гуногуни рушди 

захираҳои меҳнатӣ хоҳад шуд, мавриди омӯзиш қарор дода шавад. 

Масъалаҳои такрористеҳсолкунии захираҳои меҳнатӣ ва неруи кормандони соҳаи 

кишоварзӣ дар соҳаи иҷтимоию меҳнатии деҳот дар натиҷаҳои мониторингҳои гузаронидашуда 

ифода меёбад. 
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АСОСҲОИ УСУЛИИ ТАҲҚИҚОТИ МОНИТОРИНГИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТИИ ДЕҲОТ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф асосҳои усулии таҳқиқоти мониторинги захираҳои меҳнатии деҳотро 

баррасӣ намуда, қайд мекунад, ки муайян намудани моҳияти иқтисодии захираҳои меҳнатӣ имкон 

медиҳанд равия ва рушди соҳаи деҳотро пайгирӣ намоем ва дар ин замина қарорҳои асосии самараноки 

идораи захираҳои меҳнатиро арзёбӣ ва тарҳрезӣ намоем. Нишондиҳандаҳои арзёбии захираҳои меҳнатии 

деҳотро аз ҷиҳати миқдор, сифат, ҷобаҷогузорӣ ва самаранокӣ таҳлил намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: муносибати иқтисодӣ, захираҳои меҳнатӣ, арзёбӣ, нишондиҳандаҳо, 

муносибати методологӣ, ихтисосҳои кишоварзӣ, кормандони доимӣ, муваққатӣ, мавсимӣ. 
 

МЕТОДОЛОГИИ И МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

В статье автор рассматривает методологические основы мониторинга и исследования трудовых 

ресурсов села. Подчеркивается, что определение экономической сущности трудовых ресурсов даёт 

возможность следить за тенденциями развития аграрной отрасли и на этой основе принять эффективные 

решения по управлению трудовых ресурсов. Анализированы показатели мониторинга трудовых ресурсов 

с точки зрения количества, качества, размещения и эффективности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономические отношения, трудовые ресурсы, мониторинг, 

методологический подход, аграрные специалисты, постоянные, сезонные, временные работники. 
 

METHODOLOGY AND MONITORING LABOR RESOURCES IN RURAL AREAS 
 

In the article the author the considers methodological bases of monitoring and research of labor resources 

of the village. It is emphasized that the definition of the economic essence of labor resources makes it possible to 

monitor trends in the development of the agricultural sector and on this basis to make effective decisions on the 

management of labor resources. The indicators of labor resources monitoring in terms of quantity, quality, 

placement and efficiency are analyzed. 

KEY WORDS: economic relations, labor resources, monitoring, methodological approach, agricultural 

specialists, permanent, seasonal, temporary workers. 
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ТАҶРИБАИ ҶАҲОНИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАМИНҲОИ 

ОБЁРИШАВАНДА 
 

Холов Т.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Обёрӣ аз замонҳои қадим омили муҳимтарини афзоиши самаранокии зироаткорӣ дар 

заминҳои бо намии нокифоя таъмин ба шумор меравад. Ҳанӯз дар давраҳои пешазҷангии асри 

гузашта ноҳияҳои камбориши ғарбии миёна ва канории ИМА тавассути обёрикунӣ ба 

минтақаҳои серҳосили кишоварзӣ табдил дода шуданд. Намунаи маъмултарини чунин тағйироти 

табиат штати Калифорния  гардид. Дар натиҷа, бисёре аз ноҳияҳои камбизоат ба минтақаҳои 

истеҳсолоти баланди интенсивӣ табдил ёфта, таъминкунандагони асосии маҳсулоти кишоварзӣ 

гардиданд. Бешубҳа, ирригатсияи  штатҳои ғарбии камбориш, дар якҷоягӣ бо рушди 

инфрасохтор, ҳаёт ва меҳнати фермерон, сохтори таъмини озуқавориро дар кишвар пурра тағйир 

дода, онро бо чунин қисматҳои  пурарзиши вояи хӯрока, ба монанди мева ва сабзавот ғанӣ 

гардонид.   

Ҳаҷми заминҳои обёришавандаи ИМА, хусусан дар нимаи дуюми асри XX пайваста 

афзуданд. Агар дар соли 1940 қариб 7 млн. га обёрӣ карда мешуд, пас дар оғози солҳои 70-ум 

онҳо ду баробар зиёд шуда, дар охири аср бошад, майдони заминҳои обёришавандаи фермерӣ то 

23 млн. гектар афзоиш ёфт. Аз ин тақрибан аз се ду ҳиссаи заминҳо аз ҳисоби захираҳои обӣ, 

воқеъ дар худи фермаҳо (асосан аз чоҳҳои артезианӣ) обёрӣ карда мешуд, боқимонда бошад аз 



174 

 

системаҳои муттамарказии обёришаванда, ки бо дастгирии давлат бунёд гардида буд, бо оби 

полезӣ таъмин мегаштанд. Дар ин ҷо дар бораи нақши давлат дар ташкили системаи обёрӣ ба 

таври муфассал бояд нақл кард, зеро ки бе дастгирии давлат бисёре аз иёлоти кишоварзӣ дар 

вазъи ногувор қарор медошт, фермерӣ бошад, тамоман барҳам дода мешуд.  

Дар он вақт ҳамоҳангсозии корҳо оид ба азхудкунии заминҳои хушки ғарбии ИМА ба 

зиммаи Идораи мелиоратсияи ВКД гузошта шуда буд. Дар солҳои минбаъда дастгирии федералии 

азхудкунии захираҳои обӣ ва сохтмони системаҳои обёришаванда мунтазам гардид. Масалан, дар 

яке аз лоиҳаҳои калонтарин оид ба обёрӣ ва обтаъминкунии водиҳои марказии Сакраменто 

(штати Калифорния) қариб 1,6 млрд. дол. маблағгузорӣ шуда буд. Аз ин маблағҳои ниҳоят дараҷа 

калон фермерон танҳо 186 миллион доллар ҷудо карданд.  

То соли 1982 маҳдудияти расмӣ вуҷуд дошт, ки аз рӯи он фермерон метавонистанд обро аз 

системаҳои давлатии ирригатсионӣ дар майдони на камтар аз 65 га барои як нафар ройгон 

истифода баранд. Ин маҳдудият бештар дорои қудрати расмӣ буд, зеро ҳисобкуниҳо барои об (аз 

соли 1926), тавассути системаҳои давлатии сохташуда на бо фермерон, балки бо «ноҳияҳои 

мелиоративӣ» амалӣ карда мешуд. Дар оғози соли 90-ум андозаи миёнаи минтақаи обёришаванда 

то 400 гектар ба як нафар афзуд.   

Хусусияти намоёни солҳои 90-ум устуворгардонии ҳаҷми майдонҳои обёриша-ванда 

гардид, аввал, аз сабаби норасоии об, сабаби дуюм тадбирҳои танзими давлатӣ, ки ба афзоиши 

самаранокии истифодаи системаҳои обёришаванда (аз ҷумла, татбиқи технологияҳои 

обсарфакунанда) равона шуда буд.  Ва ин ҷои тааҷуб набуд, зеро ки дар солҳои 90-ум қариб 

чоряки ҳамаи майдонҳои обёришаванда аз ҳисоби системаҳои ирригатсионии бо дастгирии давлат 

амалкунанда, хизматгузорӣ мешуд [1]. Чи тавре дар боло гуфта шуд, иҷрои ин вазифа ба зиммаи 

Идораи мелиоратсия гузошта шуда буд.  Барои он ки ин муносибати дуҷонибаро хеле равшан 

тасаввур намоем, принсипҳои асосиеро, ки дар ҷараёни сохтмон ва истифодаи системаҳои 

мелиоративӣ истифода шуда буд, баррасӣ мекунем.  

Сохтмони иншооти обёришаванда дар доираи лоиҳаҳои азхудкунии захираҳои обӣ 

гузаронида мешавад, ки сохтмони неругоҳи барқию обӣ, системаҳои обтаъминкуниро барои 

эҳтиёҷоти коммуналӣ ва саноатӣ ва ғайраро дар бар мегирад.  Ҳамин тавр, аз маблағи умумии 21,8 

млрд. доллар, ки аз ҷониби Бюро оид ба мелиоратсия баҳри ин мақсадҳо дар муддати солҳои 1902-

1994 сарф шуда буданд, танҳо 7,1 млрд. дол. ба ҳиссаи системаҳои ирригатсионӣ рост меояд [5].  

Таъмини ин маблағҳо дар шакли қарзи дарозмуддат ва имтиёзнок (бефоиз) аз хазинадорӣ 

ба амал меояд. Вазъияти махсусан муҳим ин аст, ки баргардонидани ин қарзҳо аз ҷониби 

истеъмолкунандагони об пурра не, балки қисман дар асоси пардохтпазирӣ сурат мегирад. 

Боқимонда хароҷоти давлат аз ҳисоби азнавтақсимкунии маблағҳои аз дигар лоиҳаҳои давлатӣ 

воридшуда пардохт карда мешаванд, ки таъсири назарраси иқтисодӣ доранд.   

Маҳз, аз ин рӯ, аз маблағи хароҷоти 7,1 млрд. доллари дар боло зикршуда фермерон танҳо 

3,4 млрд. дол. пардохт намуданд.  Арзиши боқимонда ба лоиҳаҳои дигар тақсим карда шуданд 

ва дар асл, истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ барои кумаки давлатӣ таъсис дода 

шуданд. Аз ин кумакхарҷҳо, ки дар тавозуни расмии молиявии фермерон қайд нашудааст, 

андозаи назарраси дастгирии ғайримустақими давлатӣ ташкил карда мешавад. Бар замми ин, 

такрор ба такрор бояд гуфт, ки ҳисобкуниҳои мушаххас барои об бо Бюро оид ба мелиоратсия 

на аз ҷониби фермерон, балки аз ҷониби ассотсиатсияҳои онҳо - «ноҳияҳои мелиоративӣ» сурат 

мегирад. Бюро бо онҳо барои фароҳам овардани миқдори муайяни об аз рӯи нархи муайян 

шартномаҳои дарозмуддат (ба муҳлати 25-50 сол) мебандад.  

Дар солҳои охир муносибатҳои либералии давлат дар бобати бо об таъмин намудани 

фермерон, аз сабаби норасоии он, то андозае тағйир ёфт.  Аввалан, нархи об, ки тавассути Бюро-

Идораи мелиоратсия гирифта мешавад, баланд шуда, боиси тағйирёбии шартҳои пардохт 

мегардад. Дуюм, дар ноҳияҳое, ки ба об талаботи калон доранд, озмуни махсус гузаронида 

мешавад. Дар он захираҳои об, ки аз система бо дастгирии давлат ба даст меояд, пеш аз ҳама, ба 

лоиҳаҳое, ки фоидаи калон доранд, ҷудо карда мешаванд [4].  

Маълум аст, ки ирригатсия омили боэътимоди баланд бардоштани ҳосилнокии саҳроҳо 

мебошад.  Норасоии обҳои зарурӣ барои растаниҳо дар давоми мавсими кишт на танҳо ба 

афзоиши растаниҳо монеъ мешавад, балки амалан ба истифодаи унсурҳои муҳимми технологияи 

саноатӣ, ба монанди нуриҳои минералӣ иҷозат намедиҳад. Аз ин рӯ, арзёбии самаранокии обёрӣ 

ҳама вақт зери таваҷҷуҳи махсуси мутахассисон, олимон ва таҷрибаомӯзон қарор дошт. Аз рӯи 

ҳисобҳои мутахассисони амрикоӣ, дар фермаҳои ИМА афзоиши ҳосил ҳангоми обёрӣ (бо %) дар 
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гандум - 176, чойҷуворӣ - 186, ҷав - 173, пахта - 189, сабзавот - 216, хасбедаи алафҳои бисёрсола - 

164 ташкил намуд. 

Аз шумораи умумии фермаҳо дар ИМА танҳо 280 ҳаз., ё ки 14,7% обёрӣ карда мешаванд. 

Андозаи миёнаи майдонҳои замини обёришаванда ба ҳисоби миёна аз 80 гектар зиёд нест. 

Албатта, дар ин нархҳои миёна ҳам андозаи комилан ночиз ва ҳам масоҳати калони заминҳои 

обёришаванда пинҳон аст. Масалан, беш аз 40 ҳазор фермаҳо, ки ба парвариши ҷуворимакка бо 

роҳи обёрӣ машғуланд, 26 фоизи он ба фермаҳои майдони ҷуворимакка 200-400 гектар рост 

меояд, 22,4% - ба майдони 400-800 гектар ва 18% - ба беш аз 800 гектар.  

Айни замон ирригатсия асосан дар чор минтақаҳои ғарбӣ гузаронида мешавад. Ба ҳиссаи 

17 штати ин минтақа 79,2% ё ки 17,1 млн. га заминҳои обёришаванда рост меояд.  

Аз ҳама штати калонтарин аз рӯи аҳолӣ ва ҳаҷми истеҳсолоти кишоварзӣ Калифорния 

мебошад, ки дар он зиёда аз 3,5 млн. гектар, аз ҷумла 3,1 млн. гектар заминҳои кишт (92% майдони 

умумӣ) обёрӣ карда мешавад. Умуман дар мамлакат аз шумораи умумии майдонҳо, ки обёрӣ 

мегарданд, танҳо 2,0 млн. гектар ба заминҳои ғайрикорам рост меояд.     

Сарфи назар аз он ки ҳиссаи заминҳои обёришавандаи киштзорҳо танҳо 18 фоизи миқдори 

умумии заминҳои коркардшударо ташкил медиҳанд, фоида аз обёрӣ хеле калон аст. Тааҷҷубовар 

нест, ки аллакай дар оғози солҳои   80-ум арзиши маҳсулоти кишоварзӣ, ки аз заминҳои обёришуда 

гирифта шуд (майдони чунин заминҳо 6,1 фоизро ташкил намуд), ба 39 млрд. долл. расид, ки қариб 

30 фоизи маҳсулоти умумии кишварро ташкил намуд. Арзиши маҳсулоти кишоварзӣ аз заминҳои 

обёришаванда (майдони ин заминҳо 6,1 фоиз) ба 39,7 млрд. доллар расид, ки тақрибан 30 фоизи 

маҷмӯи маҳсулоти кишвар ба шумор мерафт. Мувофиқи барӯйхатгирии охирин, фурӯши 

маҳсулоти кишоварзӣ аз заминҳое, ки дар як ё якчанд обёрӣ дарёфтанд, ба 73,2 млрд. долл. ё ки 

37,2% даромади умумӣ аз фурӯш дар кишвар арзёбӣ карда шуд.  

Ҳамин тавр, соли 1997 дар 54 ҳаз. фермерони калонтарин (камтар аз 20% ба шумораи 

фермероне, ки системаи обёриро истифода мебаранд) 68 фоизи заминҳои обёришаванда ҷалб 

карда шуд. Чунин таҳлили фермаҳо оид ба майдонҳо нишон медиҳад, ки обёрикунӣ танҳо ба 

заминдорони калон дастрас аст. Ҳамин тавр, дар соли 1997 64 фоизи заминҳои обёришаванда ба 

фермероне тааллуқ дошт, ки ҳаҷми заминҳои кишт аз 500 гектар зиёд буд.  

 Баъдан бо мурури афзоиши самаранокӣ ва маҳсулнокии таҷҳизот, деҳқононе, ки техникаи 

обёриро истифода мебурданд, онро харидорӣ карданд. 

Системаи обпошӣ дар аксарияти зироатҳо истифода бурда мешавад. Азбаски баъзе зироатҳо 

нисбати обёрӣ муносибати гуногунро талаб мекунад, якчанд намудҳои дастгоҳҳои обпошӣ таҳия 

карда шуданд. Бо пайдоиши мавод ва механизмҳои нав усулҳои технологӣ мукаммал карда шуд. То 

ҳамин замон барои обёрии бисёр зироатҳо дастгоҳҳои мобилии (ҳаракаткунандаи) обпошӣ истифода 

бурда мешавад. Дар ин ҳолати кор фермеронро лозим намеояд, ки барои сохтани системаҳои обёрӣ 

дар ҳар як саҳро маблағи назаррас сарф намоянд.  Қубурҳо танҳо аз як саҳро ба саҳрои дигар тибқи 

нақшаи корҳои обёрӣ гузаронида мешаванд. Чунин технология дар зироатҳои нисбатан арзон 

(масалан, ғалладона), истифода бурда мешавад.  

Барои парвариши зироатҳои бештар арзишнок дастгоҳҳои доимии обпоширо истифода 

мебаранд, ки ин ба вокуниш ба тағйири иқлим ва гузаронидани давраҳои обёрии тӯлонӣ ба 

миқдори камтари хароҷоти об имконият медиҳад. Солҳои охир дастгоҳҳои обпошӣ бо истифодаи 

қубурҳои пластикӣ пайдо шуданд. Онҳо нисбати таҷҳизоти металлӣ арзонтар буда, вале тез 

фарсуда мешаванд ва ҷузъҳои алоҳидаи онро зуд-зуд иваз кардан лозим мешавад.  

Ин система технологияи обёриро ба таври қатъӣ тағйир дода, ба зиёд намудани майдони 

заминҳои обёришаванда дар ИМА ба якчанд миллион гектар имкон дод. Аммо обёрии даврашакл 

дар штати Калифорния маъмул нашуд. Ин усул барои майдонҳои калон ва парвариши чунин 

зироат, ба монанди ҷуворимакка бештар муносиб аст. Ин усул дар он сурат низ самаранок аст, 

вақте ки ҳамон як дастгоҳ ҳам барои обҳои зеризаминӣ ва ҳам барои обёрӣ истифода мешавад. 

Системаи даврашакл, махсусан дар майдонҳои калон, беш аз 65 гектар муфидтар аст. Умуман 

чунин системаҳо бояд дар Калифорния ҳам барои парвариши юнучқа ва ҳам ҷуворимакка 

судманд мешуд. Вале азбаски, чунон ки қаблан зикр гардид, дар ҳудуди иёлот обҳои зеризаминӣ 

барои обёрӣ на он қадар фаъол, ба мисли минтақаи ғарбии миёна истифода бурда мешавад, 

системаи обёрии даврашакл дар ин минтақа тавсеаи худро наёфт.  

Обёрии қатрагӣ роҳи бештар маъмул ва муосир дар ирригатсияи муосир ба ҳисоб меравад.  Ин 

обёрӣ ба рушди соҳаи кишоварзии Калифорния таъсири калон расонид. Бори аввал системаи обёрии 

қатрагӣ дар Калифорния охири солҳои 60-ум пайдо ва аз Исроил оварда шуд. Азбаски чунин 
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системаҳо сармоягузориҳои калонро талаб мекунанд, онҳоро (ҳангоми норасоии захираҳои обӣ) 

барои парвариши зироатҳои бештар арзишманд истифода мебаранд. Дастгоҳҳои аввалини обёрии 

қатрагӣ дар гирду атрофи Сан-Диего ва Вентура пайдо шуданд, ки онҳо барои парвариши авокадо 

истифода мешуд. Азхудкунии ин технология истеҳсоли ангурро дар теппаҳои гирду атрофи 

Монтрей ва дар ноҳияҳои гуногуни водиҳои марказӣ ба таври назаррас вусъат дод.   

Такмили доимӣ ва дигаргуншавии (тағйирёбии) дастгоҳҳои обёрии қатрагӣ барои кам кардани 

хароҷоти ибтидоӣ имконият дод. Самаранокии система ба шарофати баланд бардоштани тахассуси 

худи фермерон афзуд. Бисёре аз онҳо дар якчоягӣ барои иҷро кардани талаботи нав оид ба ҳифзи 

муҳити атроф насби обёрии қатрагиро бо технологияи компютерӣ пайваст мекунанд. Дар назар 

дошта мешавад, ки дар оянда пайвасти системаҳои обпошию қатрагӣ ва технологияи компютерӣ 

самти бештар имконпазири рушди технологӣ мегардад.  

Таҷрибаи кишоварзии Калифорния нишон медиҳад, ки гузаштан ба технологияҳои нав ва 

хусусан тавсеаи таҷрибаи бобарор барои фермерон фоидаи калон меорад [3]. 

Сиёсати андешакоронаи давлатӣ, ки ба рушди системаҳои иттилоотӣ, ба монанди системаи 

иттилооти идоракунии обёрии Калифорния равона карда шудааст, инчунин шароити мусоиди 

иқтисодӣ омилҳои ҳалкунандаи азхудкунӣ ва тавсеаи аксарияти навовариҳои пешрафти илмӣ-

техникӣ гардид.   

Дар айни ҳол, ба ақидаи коршиносони амрико, сиёсати қаблан гузарондашудаи тақсимоти 

захираҳои обӣ на ҳама вақт ба истифодаи самараноки онҳо мусоидат менамояд. Қисми зиёди 

захираҳои обӣ барои эҳтиёҷоти кишоварзӣ набуд. Вале ба ҳар ҳол ин раванд ҳамзамон баланд 

бардоштани самаранокии истифодаи обро дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, аз ҷумла кишоварзӣ 

ҳавасманд намуд. Такмили механизмҳо дар бозори захираҳои обӣ дар шароити норасоии онҳо, 

бешубҳа, боиси афзоиши таҳқиқоти илмӣ ва татбиқи амалии системаҳои муосири обёрӣ, пайдоиши 

технологияҳои нав ва бештар самараноки обёрӣ дар соҳаи кишоварзии Калифорния гардид [2].  
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ТАҶРИБАИ ҶАҲОНИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАМИНҲОИ ОБЁРИШАВАНДА 
 

Дар ин мақола масъалаи истифодаи самараноки заминҳои обёришаванда дар истеҳсолоти 

кишоварзии штати Калифорнияи ИМА мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Давраҳои таърихии ташаккул 
ва рушди кишоварзӣ дар ин минтақа аз тарафи муаллиф таҳлил гардида, ба масъалаҳои дастгирии давлатӣ 
ва маблағгузории комплекси хоҷагии об диққати махсус дода шудааст. Дар ин хусус аз муносибати 

инноватсионӣ нисбат ба масъалаи обёрӣ ва истифодаи самараноки заминҳои обёришаванда мисолҳои 
мушаххас пешкаш гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: заминҳои обёришаванда, дастгирии давлатӣ, инфрасохтори обёрӣ, системаҳои 

обтаъминкунӣ, технологияи обёрӣ, мелиоратсия, ирригатсия. 
 

МИРОВОЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ   
 

В данной статье рассматриваются вопросы эффективного водопользования в сельскохозяйственном 

производстве штата Калифорнии США. Автором анализированы исторические этапы формирования и 
развития орошаемого земледелия. Особое внимание уделено вопросам государственной поддержки и 
субсидирования водохозяйственного комплекса. Приведены примеры инновационного подхода к 

орошению и эффективности производства при орошении. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орошаемые земли, государственная поддержка, инфраструктура 

орошения, системы водоснабжения, технология орошения, мелиорация, ирригация. 
 

THE WORLD EXPERIENCE OF EFFECTIVE USE OF IRRIGATED LANDS  
 

This article discusses the issues of effective water use in agricultural production of the state of California 
USA. The historical stages of formation and development of irrigated agriculture are analyzed. Special attention 
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is paid to the issues of state support and subsidies for the water sector. Examples of innovative approach to 

irrigation and production efficiency in irrigation are given.  
KEY WORDS: irrigated lands, state support, irrigation infrastructure, water supply systems, irrigation 

technology, melioration, irrigation. 
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Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз ҷумлаи шаклҳои мухталифи муносибатҳои иқтисодие 
мебошанд, ки таърихи тӯлонии пайдоиши худро дошта, аввалин намунаҳои он дар баъзе 
давлатҳо дар асрҳои   XIV-XV  дар намуди шаҳрҳо ва бандарҳои «озод»  (Порто-Франко)2 дар 
чорроҳаҳои тиҷоратӣ ба миён омада, ба воридшавии молҳо ҷараён мебахшиданд. 

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ), қисмати ҷудогаштаи алоҳидаи кишварест, ки низоми 
муайяни имтиёзоти асъорӣ ва андозу гумрукиро дорост. Дар таърих таъсисёбии аввалин 
минтақаи озоди иқтисодиро дар соли 1547 ба шаҳри Ливорнои музофоти итолиёвии Тосканаи 
мамлакати Италия вобаста медонанд, ки ҳамчун «Шаҳри савдои озод» эълон шуда, дар он 
тоҷирон ҳуқуқи савдокуниро бе пардохти андоз ба даст оварда буданд. Баъзе муҳаққиқон 
таърихи пайдоиши аввалин минтақаҳои озоди иқтисодиро ҳатто ба давраи пеш аз мелодӣ мансуб 
медонанд, онҳо иброз медоранд, ки зиёда аз 2000 сол қабл (соли 166 пеш аз мелод) ҳокимони 
давлати Юнон дар ҷазираи Делос ба хотири мусоидат намудан барои рушди савдо нахустин 
минтақаи озоди иқтисодиро таъсис дода буданд, ки он дар тиҷорати байни Ғарбу Шарқ мавқеи 
намоён дошт. Дар ин ҷазира савдогарони беруна аз андоз, пардохт ва дигар барасмиятдарориҳои 
маъмурӣ озод карда мешуданд [1, с. 4]. 

Ҷазираи Делос байни Ғарб ва Шарқ муддати 80 сол нақши миёнаравро бозидааст. 
Пайдошавии бандарҳои озодро нисбат ба минтақаҳои озоди савдо боз ҳам қадимтар ёдовар 
мешаванд. Аввалин бандари озодро, ки дар Карфаген (дар Шимоли Африка - шаҳри қадимаи 
давлати ҳозираи Тунис воқеъ буд) вуҷуд дошт, ба соли 814-уми то мелодӣ мансуб медонанд [1, 
с. 19]. 

Дар асрҳои миёна мубодилаи байналхалқӣ аз тартиботи сахти боҷу хироҷ зарари калон 
медид. Расмияти гумрукӣ ниҳоят фавқулодда буда, хароҷоти бузургро талаб менамуд. Маҳз бо 
ҳамин сабаб дар шаҳрҳои наздибаҳрӣ, аз ҷумла дар Гамбург, Бремен, Марсел, Ливорно, Мессини 
ва дигарҳо бандарҳои озод ба вуҷуд омада буданд. Дар ибтидои асри XX «Порто-Франко» дар 
Гибралтар, Малта, Сулина, Сангапур, Аден пайдо шуданд [1, с. 21]. 

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти рушди 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла, барои ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ, муҳайё 
намудани ҷойҳои нави корӣ, рушди бемайлони иқтисодиёт дар асоси ҷалби техника ва 
технологияҳои нав, истифодаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ, зиёд намудани истеҳсолоти 
молҳои истеъмолӣ ва хизматрасониҳо, инчунин афзун намудани содироти маҳсулот ташкил 
шудааст. 

Вобаста ба таъсиси заминаи ҳуқуқии минтақаҳои озоди иқтисодӣ, аввалин маротиба 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
17 майи соли 2004, таҳти №24, ба тасвиб расидааст. 

Ҷиҳати андешидани чораҳои аввалиндараҷа оид ба ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 марти соли 2008, 
таҳти № 103 тасдиқ гардид, ки тибқи он таъсиси МОИ оғоз шуд. 

Худи ҳамон сол қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъсиси минтақаҳои 
озоди иқтисодии «Панҷ» ва «Суғд» тасдиқ гардид. Минтақаҳои озоди иқтисодии «Ишкошим» ва 
«Данғара» бошанд, тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 2 феврали соли 2009, таҳти 
№74, таъсис ёфта, баъдан ин минтақаҳо дар қишлоқи Ризвайи ноҳияи Қалаихумб ва шаҳри Хорӯғ 
амалӣ шуданд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло 6 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шудааст 
[4, с. 30]. 

                                                     
2 Порто-Франко калимаи итолиявӣ буда, бандари (бандар, шаҳр ё вилояти наздибаҳрӣ) мебошад, ки дар қаламрави 

он воридот  ё содироти молҳои хориҷӣ бе пардохти гумрукӣ, озодона сурат мегирад. 
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Ташкили МОИ барои тараққиёти содироти ҷумҳурӣ такони ҷиддӣ мебахшад. Ташкили ин 
гуна минтақаҳо ҳамчун калид барои кушодани роҳҳои нави савдои хориҷӣ, таъминоти сатҳи 
болоравии содиротӣ дар маҷмӯъ иқтисодиёти миллиро дар бар мегирад. 

Соли 2011 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар таҳрири нав қабул гардид. 

Тайи солҳои 2011-2015 дар МОИ-и ҷумҳурӣ 62 ширкати ватанию хориҷӣ ҳамчун субъект 
ба қайд гирифта шуданд [4, с. 31]. 

 
Минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) Миқдори ширкатҳои иштирокчиёни ватанию 

хориҷӣ (адад) 

МОИ - и «Данғара» 27 

МОИ - и «Суғд» 23 

МОИ- и «Ишкошим»  1 

МОИ –и «Панҷ»  11 

Ҷамъ  62 

 
Соли 2015 МОИ ба маблағи зиёда аз 197,3 млн. сомонӣ истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 

хизматрасонӣ ва фаъолияти содиротию воридотиро анҷом додаанд. Шумораи умумии ҷойҳои 
кории ташкилгардида дар минтақаҳо ба 1887 нафар расидааст. 

Субъектҳои МОИ ба истиснои андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ ва дигар намуди 
пардохти андоз озод мебошанд. 

Соли 2015 аз ҳисоби андоз ва пардохтҳои гумрукӣ аз тарафи субъектҳои МОИ ба Буҷети 
давлатӣ 10,7 млн. сомонӣ ворид гардидааст [5, с. 8]. 
 

 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъсис ва рушди МОИ-и ҷумҳурӣ аҳамияти хоса дода, 
ҳамасола барои ташкили фаъолият ва нигаҳдории маъмурияти МОИ аз Буҷаи давлатӣ маблағҳои 
зарурӣ ҷудо менамояд. 

Солҳои 2011-2015 аз ҳисоби Буҷаи давлатӣ барои сохтмону инфрасохтори аввалиндараҷаи 
минтақаи озоди иқтисодӣ 20,7 млн. сомонӣ равона карда шуда буд [4, с. 32]. 

 
Минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ (МОИ) 

МОИ-и     
«Суғд» 

МОИ–и   
«Данғара» 

МОИ-и 
«Ишкошим» 

МОИ-и 
«Панҷ» 

Ҷамъ 

Пардохтҳои гумрукӣ (млн. 
сомонӣ) 

20,7 3,8 3,6 2,5 30,6 

Иҷроиш нисбат ба 
маблағҳои умумӣ  бо % 

67,7 12,4 11,7 8,2 100 

 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки соли 2016 ба ин мақсад аз буҷа 4,3 млн. сомонӣ пешбинӣ шуда 
буд. 

 

Минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ (МОИ) 

МОИ-и     
«Суғд» 

МОИ–и 
«Данғара» 

МОИ-и 
«Ишкошим» 

МОИ–и 
«Панҷ» 

Ҷамъ 

Пардохтҳои гумрукӣ 
(млн. сомонӣ) 

0,7 1,2 1,2 1,2 4,3 

Иҷроиш нисбат ба 
маблағҳои умумӣ  бо % 

16,3 27,9 27,9 27,9 100 

 

Маблағҳои мазкур асосан барои азнавсозии биноҳои маъмурӣ, сохтмони деворҳои 
иҳотавӣ, хати об, гузаргоҳ ва дидбонгоҳи гумрукӣ, сохтмон ва барқарорсозии роҳҳои 
автомобилгарди минтақаҳо, бунёди иншооти аввалиндараҷа ва ғайраҳо равона шудаанд [5, с. 9]. 

Дар баробари ин, солҳои 2011-2015 аз ҳисоби Буҷаи давлатӣ барои нигаҳдории 
маъмуриятҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар маҷмӯъ 5,0 млн. сомонӣ ҷудо гардид. 

Соли 2016 ба ин мақсад дар маҷмӯъ 1,1 млн. сомонӣ пешбинӣ гардидааст. Дар ин давра 

Минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ (МОИ) 

МОИ-и 
«Суғд» 

МОИ-и 
«Данғара» 

МОИ-и 
«Ишкошим» 

МОИ-и 
«Панҷ» 

Ҷамъ 

Пардохтҳои гумрукӣ 
(ҳаз. сомонӣ) 

9623,0 1030,6 45,1 1,3 10700,0 

Иҷроиш нисбат ба 
маблағҳои умумӣ  бо % 

89,9 9,6 0,4 0,01 100 
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(аз соли 2011 то соли 2016) аз ҳисоби Буҷаи давлатӣ барои нигаҳдории маъмурият ва ташкили 
инфрасохтори минтақаҳои озоди иқтисодӣ 30,6 млн. сомонӣ пешбинӣ ва равона карда шудааст 
[5, с. 12]. 

Дар баробари ин, буҷети минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
фаъолияти минтақаҳои иқтисодӣ аз ҳисоби даромадҳои худӣ ва дигар пардохтҳои шахсони 
воқеию ҳукуқии дар қаламрави он ба қайд гирифташуда, аз ҷумла иҷораи замин, бино ва ҳар 
гуна хизматрасониҳоро фароҳам меояд. 

Лозим ба тазаккур аст, ки аз рӯзҳои аввали таъсису ба роҳмонии минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ, масъалаи мазкур таҳти назорати ҷиддии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт ва маҳз иқдоми Сарвари 
давлат буд, ки 6 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис ёфт. Иқдом ва ташаббуси Пешвои миллатро 
метавон чун падидаи даврони истиқлолият маънидод кард [5, с. 19]. 

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ифодакунандаи сатҳу дараҷаи инкишофи робитаҳои 
тиҷоратию молиявӣ, истеҳсолию технологии давлатҳо буда, ба макони густариши муносибатҳои 
бозорӣ, рушди соҳибкорӣ, такмили технологияҳои истеҳсолӣ ва санъати идоракунӣ мубаддал 
гаштаанд [3, с. 201].  

Айни замон шумораи МОИ дар сар то сари дунё то 2000-ро адад ташкил медиҳад, ки 
тавассути онҳо 1/10 ҳиссаи савдои ҷаҳонӣ роҳандозӣ шуда, дар онҳо беш аз 3 млн. нафар 
коркунон бо кор таъминанд. 

Қобили зикр аст, ки  минтақаҳои озоди иқтисодӣ  чун фазои иқтисодии миллӣ  барои 
соҳибкории ватанӣ  ва хориҷӣ   маҷмӯъи имтиёзҳо ва ҳавасмандгардониҳо, имтиёзҳои реҷаи  
гумрукӣ, андозгузорӣ, иҷора, раводиди  реҷаи меҳнатӣ  ва ғайраро пешниҳод  намуда, имконият 
фароҳам меоранд, ки истеҳсоли  моли баландсифати рақобатпазир барои бозори ҷаҳонӣ ба роҳ 
монда  шуда, рушди самаранокии  иқтисодию  иҷтимоии худи минтақа дар асоси муносибатҳои 
бозорӣ таъмин карда шавад [1, с. 108]. 
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 ДАР ДАВРАИ ИСТИҚЛОЛИЯТ 
 

Муаллифон хронология ва таърихи пайдоиши минтақаҳои озодро таҳлил намуда, афзалияти 
татбиқшавии онҳоро дар мамлакатҳо, ҳамчунин бартарӣ ва муҳиммияти онҳоро барои буҷети давлатӣ 
тасвиб дода, далелу маълумоти воқеиро пешкаш менамоянд. 
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РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Авторы, анализируя хронологию и историю возикновения свободных экономических зон приводят 
конкретые примеры, указывая преимущества их создания в государствах, а также их преимущесть 
значимости для обогащение государственного бюджета. 
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ЗАМИНАҲОИ РУШДИ САЙЁҲӢ, БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ 

ХИЗМАТРАСОНӢ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО  
   

Мирзоев А.Ш. 

Коллеҷи махсусгардонидашудаи ш. Бохтар 
 

Тоҷикистон яке аз кишварҳои дорои захираҳои бойи туристии муосир, мероси бузурги 

таърихӣ, фарҳанги ба худ хоси миллӣ, ҷойгиршавии мусоиди ҷуғрофӣ, табиати зебою дилчасп, 

мавзеъҳои фароғатӣ, олами нотакрори ҳайвоноту наботот мебошад. 

Таърихи халқи тоҷик решаҳои қадимӣ дошта, аз ибтидои тамаддуни инсонӣ сарчашма 

мегирад. Бозёфтҳои бостонии Тоҷикистон ба асри санг мансуб мебошанд. Ин бозёфтҳо ба 

ҳазорсолаи VIII-V то замони мо рост меоянд. Перомуни кӯҳҳо, қуллаҳо ва халқҳои сокини 

ҳудуди Тоҷикистони имрӯза дар манбаъҳои муаллифони антиқаи Юнон маълумоти зиёде 

мавҷуданд.  

Тоҷикон дар рушди маънавиёти тамаддуни ҷаҳонӣ бо ҳамдастии олимони варзида, 

файласуфон, адибон таъсири арзишманде боқӣ гузоштаанд. Эҷоду офаридаҳои ҳунармандону 

олимон ва адибони тоҷик қисми ҷудонопазири тамаддуни ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. Лирикаи 

Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, «Шоҳнома»-и безаволи Ҳаким Фирдавсӣ, «Қонуни тиб»-

и Абӯалӣ ибни Сино, осори ҷаҳонгири Хайём, Румӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, ҳунари волои Борбад, 

Монӣ, Беҳзод на танҳо дар Суғду Хуросон ва Мовароуннаҳр, балки то дуриҳои дур парвоз 

кардаанд. 

Аз ҳудуди Тоҷикистон дар замонҳои қадим Шоҳроҳи бузурги абрешим мегузашт ва он, 

албатта ба тиҷорати байналмилалӣ, мубодилаи фарҳангии халқҳо таъсири амиқ боқӣ гузоштааст. 

Аслиҳа, маҳсулоти чармин, ҷавоҳироти ороишӣ, матоъ, намаки ранга, ки аҷдодони мо истеҳсол 

ва меофариданд, шӯҳрати ҷаҳонӣ касб карда буд. Айни ҳол баробари рушди алоқаҳои 

байналмилалии иқтисодӣ, фарҳангӣ, Шоҳроҳи бузурги Абрешим рамзи дӯстӣ, якдигарфаҳмӣ, 

муносибати судманди миёни халқҳову кишварҳо гардидааст. Ташкилоти умумиҷаҳонии туристӣ 

(UNWTO) ва ЮНЕСКО дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои туристии Тоҷикистон бо назардошти 

мероси бойи фарҳангӣ-таърихии халқҳое, ки дар минтақаи Шоҳроҳи Абрешим сукунат доранд, 

масъалаҳои рушди туризм ва инфрасохтори меҳмонхонавиро тадриҷан татбиқ менамоянд. 

Ба истифода додани роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Хоруғ-Қулма ва баромадан ба шоҳроҳи 

Қароқурум амалест дар мавриди татбиқи амалии мубодилаи сайёҳон ва лоиҳаи Ташкилоти 

байналмилалии туристӣ «Туризм дар Роҳи Абрешим». 

Шаҳрҳои қадимаи Тоҷикистон - Истаравшан, Панҷакент, Ҳисор, Кӯлоб, Исфара бо нигоҳ 

доштани симои қадимӣ, анъанаҳои қадимаи таърихӣ, фарҳангӣ ва ҳунармандӣ дили ҳазорон 

сайёҳонро ба тасхир меоранд. Ҳунармандон – заргарон, зардӯзон, читгарон, мисгарон, 

кӯлолгарон, кандакорон, оҳангарон, наққошон, гаҷкорон, хаттотон бо ҳунари волои худ шуҳрати 

ҷаҳонӣ касб карда, имрӯз низ анъанаҳои мактаби ҳунарии миллиро идома медиҳанд. 

Фарҳанги рӯзгордорӣ, маишию манзилӣ, таомҳои миллӣ, сару либос, фолклори мардумии 

тоҷикон сарчашмаи рушди туризми мардумшиносӣ маҳсуб меёбад. 

Обанбори Қайроқум – «Баҳри тоҷик» мавзеи шинохтаи туризм буда, миёни боғҳои 

мевадиҳанда осоишгоҳҳо, хонаҳои истироҳатӣ, лагерҳои туристӣ қомат рост кардаанд. 

Тоҷикистон кишвари қуллаҳои баландтарин, пиряхҳо, дарёҳои кӯҳӣ, кӯҳҳои зебоманзар, 

набототу ҳайвоноти нодир, ёдгориҳои зебои табиӣ мебошад. Мавзеъҳои давлатии табиӣ, 

мамнуъгоҳҳои «Зоркӯл», «Ромит», «Музкӯл», «Даштиҷум», «Сарихосор», инчунин Парки 

миллии Тоҷикистон дорои муҳити беҳтарини экологӣ, манзараҳои зебо ва ёдгориҳои бойи табиӣ 

мебошанд.   

Дар мавриди аҳамияти иҷтимоии туризм ва беҳдошти он бояд зикр намуд, ки дар ҳоли 

рушди он некӯаҳволии мардум беҳтар гардида, ҷойҳои зиёди корӣ муҳайё мегардад. Ҳолати 

иҷтимоӣ-маишӣ, фарҳангӣ ва некӯаҳволии сокинони деҳот рӯ ба беҳбудӣ хоҳад ниҳод. Аксари 

кулли мавзеъҳои зебои табиӣ ва ёдгориҳои табиии диёри мо дар доманакӯҳҳо ва ё водиҳои 

зебоманзар ҷойгиранд. «Чилдухтарон», «Сарихосор», «Ҳафткӯл», «Чилучаҳорчашма», 

«Арчамайдон», «Ҳафткӯл», инчунин зиёратгоҳҳо, шаршараҳо ва ғайра на танҳо дар дохили 

кишвар, балки берун аз он маълуму машҳур гардидаанд [1, с. 26].     

Туризм шакли фаъолияти дастаҷамъӣ ва мустақилонаи иқтисодӣ дар ҷаҳони муосир 

маҳсуб ёфта, барои ташкил ва хизматрасонӣ ба сайёҳон равона гардидааст. Сайру сайёҳӣ аз 

намудҳои маъмултарини фаъолияти ҳаёти инсон ба шумор меравад. Шахсе нест, ки дар ҳаёташ 
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ба ин ё он мавзеъ ва минтақае сафар накарда бошад. Барои дидану шиносоии ҳайвоноти аҷиб 

тарбиятгирандагони кӯдакистонро ба боғҳои ҳайвонот, табиати зиндаю мавзеъҳои зебоманзар 

мебаранд. Хонандагони мактаб ба осорхонаҳо, мавзеъҳои сайёҳӣ ва ба саёҳати шаҳр мебароянд. 

Ин тадбир тасаввуроти нахустинро оид ба сайёҳӣ дар зеҳни онҳо ба вуҷуд меорад. Вақте, ки 

бузург шуданд, худашон ин ё он навъи саёҳатро интихоб мекунанд. 

Саёҳат ҳамеша моро ҳамроҳӣ мекунад. Агар сайёҳӣ ба иштирокчиён ҳаловати рӯҳию 

маънавӣ бахшад, пас барои ташкилкунандагони он раванди мураккаби эҷодиест, ки роҳандозии 

муваффақонаи он аз донишу қобилият ва маҳорати педагогию касбӣ ва кордонии корманд-

мутахассис вобаста мебошад. 

Сайру саёҳат ду вожаи ҳаммаъноянд, ки якдигарро пурра месозанд. Ин мафҳумҳо 

истироҳат, хушҳолӣ, варзиш, дарки муҳити атроф, тиҷорат, солимгардонию муолиҷа ва 

намудҳои ба ҳамин монанди фаъолиятро ифода мекунанд.  

Дар доираи сайр шахсони алоҳида, гурӯҳи одамон, иштирокчиёни экспедитсия, ҳарбиён, 

мутахассисон, дипломатҳо, кӯчманчиён, муҳоҷирон ва ғайра аз ҷое ба ҷои дигар ҳаракат 

мекунанд. Барои баъзе қавму қабилаҳо сайр меъёри муқаррарии зиндагист. Масалан, қабилаҳои 

балуҷиҳо, бодиянишинҳо, лӯлиҳо бо молу ҳолашон вобаста ба шароити иқлим ҳамеша тағйири 

маҳал мекунанд [1, с. 59]. 

Саёҳат (туризм) бошад нисбат ба сайр характери иқтисодӣ дорад. Бинобар ин, сайёҳат 

шуғлест, ки усулҳои ташкили истироҳатро тавассути солимгардонӣ, шиносоӣ, динӣ-зиёратӣ, 

варзишӣ, омилҳои иҷтимоӣ ва дигар ҳадафҳои саёҳат иқомати муваққатии берун аз ҳудуди ҷои 

истиқомати доимиро фаро мегирад. 

Хусусиятҳои асосии фарқкунандаи сайёҳат аз сайр инҳоянд: 

1. Фарқияти саёҳат аз сайр дар он аст, ки ҳангоми саёҳат одамон дар як вақти муайян, 

маҳдуд ва кӯтоҳ ин ё он кишвар ва ё мамлакатро сайр мекунанд. Ба мӯҳлати дуру дароз фақат 

шахсони алоҳида имконияти сайр доранд. Саёҳат ҳодисаи оммавии асри XХ ва ибтидои ХХI аст, 

ки он дар вазъияти сиёсӣ-иқтисодии ҷамъияти тараққиёфта инкишоф ёфтааст; 

2. Саёҳат ҷои зисту зиндагонии кӯтоҳмуддатро талаб мекунад; 

3. Фарқияти дигари саёҳат дар он аст, ки он мақсаднок аст. Мақсади саёҳат ин вақтхушӣ, 

ташаккули ҷаҳонбинӣ, солимгардонӣ, муолиҷа, меҳмонӣ, ҳамчунин сайқали маҳорати касбию 

хизматӣ мебошад; 

4. Фарқияти саёҳат боз дар он зоҳир мегардад, ки он қисми муҳимми иқтисодиёти 

мамлакатро ташкил дода, аҳолии маҳаллиро бо ҷои кор таъмин мекунад, фаъолияти 

меҳмонхонаҳо, тарабхонаву қаҳвахонаҳо, муассисаҳои табобатию солимгардонӣ ва санъатро 

тақвият бахшида, барои воридшавии арзи хориҷӣ ба хазинаи давлат мусоидат менамояд. Сайёҳат 

бо истифодаи боигариҳои маҳаллӣ вобаста буда, барои кашфу рушди он кӯмак менамояд. 

Мафҳумҳои асосии марбут ба туризм инҳоянд (расми 1): 

 

Расми 1. 
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- турист ё сайёҳ шахсест, ки ба ин ё он кишвар ва минтақаи сайёҳӣ муваққатан бо мақсади 
солимгардонӣ, шиносоӣ, ҷаҳонгардӣ, тиҷорат, варзиш, динӣ-зиёратӣ, иҷтимоӣ ва ҳудуди ҷои 
истиқомати доимӣ сафар мекунад; 

- тур сафари сайёҳест, ки дар асоси хати  муҳлати  муайяни саёҳат, таъмини пурраи 
хизматрасонии фарҳангӣ, ҷобаҷокунӣ, ҳамлу нақл, сайру тамошо,  таъмини ғизо, ҳифзи 
тандурустию бехатарӣ ва ғайра амалӣ мегардад; 

- захираҳои саёҳӣ ин захираҳои табиат, мавзеъҳои таърихӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ғайра 
барои қонеъ гардонидани талаботи маънавию  ҷисмонии сайёҳон мебошад; 

- саноати сайёҳӣ ин ҳамаи меҳмонхонаҳо, воситаҳои нақлиёт, тарабхонаҳо ва иншооти  
хӯроки умумӣ, мавзеъ ва воситаҳои вақтхушӣ, мавзеъҳои маърифатӣ-тиҷоратӣ, солимгардонӣ, 
варзишӣ, ташкилотҳои фаъолияти туроператорию турагентӣ, муассисаҳои сайру сайёҳӣ ва ғайра 
дар маҷмӯъ маҳсуб меёбад; 

- маҳсулоти сайёҳӣ ин татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо ҷиҳати ба амал баровардани раванди 
сайёҳӣ, яъне реклама, интишори каталогҳо, буклетҳо, роҳнамо, баргузории намоишгоҳ ва 
ярмаркаҳо, ташкили ахбори сайёҳӣ  ва ғайраҳо мебошад; 

- фаъолияти сайёҳӣ ин муассиса ё шахсоне, ки дар асоси иҷозатномаи давлатӣ 
хизматрасонии сайёҳонро таъмин мекунанд, ба ибораи  дигар «Туроператор» ё «Турагент» 
мебошад; 

- квотаи сайёҳӣ ин мафҳуми истифодаи мавзеъҳоеро, ки танҳо бо мақсади сайёҳӣ  пешбинӣ 
гардидаанд, ифода менамояд; 

- субъекти фаъолияти сайёҳӣ  дар асоси қонуну қарорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсони 
ҳуқуқӣ, аз ҷумла шахсони ҳуқуқии хориҷие, ки ҳуқуқи ташкил кардану хизматрасонии 
сайёҳонро доро мебошанд, субъекти фаъолияти сайёҳӣ маҳсуб меёбад.   

Барои дохил шудан ба туризми байналмилалӣ моро мебояд як қатор вазифаҳои муҳимро 
ҳал намоем:  

- омода намудани инфрасохтори сайёҳӣ; 
- баланд бардоштани маданияти меҳмондории шаҳрвандон; 
- қабул ва гусели меҳмон; 
- дуруст  муаррифӣ  намудани имкониятҳои туристии Тоҷикистон [2]; 
- пурра намудани сатҳи хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, ошхонаҳо, 

осорхонаҳо, қаҳвахонаҳо ва ғайра. 
Хулоса, бояд қайд намоем, ки Тоҷикистон гавҳари кашфношудаи соҳаи сайёҳӣ буда, 

метавонад дили ҳазорҳо сайёҳи байналмилалиро тасхир намояд. Агар мо ба ин восита сайёҳонро 
ба минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон, аз қабили «Сарихосор», «Ромит», «Қайроқум», 
«Даштиҷум», «Қаратоғ», «Чилдухтарон», «Ҳафткӯл», «Чилучаҳорчашма», «Арчамайдон» ва 
дигар мавзеъҳои сайёҳӣ ҷалб карда тавонем, ба беҳбудии сатҳи зиндагии мардум, албатта, 
мусоидат хоҳад кард. Чунки соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти кишвар ба 
ҳисоб рафта, ба ғанӣ гардидани буҷаи мамлакат таъсири мусбат мерасонад, дар рушднамоии 
бахши хусусӣ асос мегардад [3].  

Пешниҳодҳо барои рушди соҳаи сайёҳӣ: 
- баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ, аз қабили назорати сарҳадӣ ва хизмати гумрукӣ, 

инчунин хизматрасонӣ дар ҷойҳои фарҳангӣ-фароғатӣ (меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, ошхонаҳо, 
қаҳвахонаҳо, осорхонаҳо, боғҳои фарҳангӣ, фурӯшгоҳҳо ва хизматрасониҳои нақлиётӣ); 

- омода намудани инфрасохтори сайёҳӣ; 
- омода ва чоп намудани буклетҳо, маълумотномаҳо, лавҳаҳо ва дигар ҷузъҳои тарғиботии 

соҳа; 
- ба роҳи вусъат додани корҳои фаҳмондадиҳӣ баланд бардоштани маданияти 

меҳмоннавозии шаҳрвандон.                                                                   
АДАБИЁТ: 
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ЗАМИНАҲОИ РУШДИ САЙЁҲӢ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ХИЗМАТРАСОНӢ: 

МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО   
  

 Дар мақола мушкилот ва дурнамои рушди туризми дохилӣ ва баланд бардоштани хизматрасониҳои 

сайёҳӣ дар Тоҷикистон ва минтақаҳои алоҳидаи он, таҳлил шудааст. Ба ақидаи муаллиф соҳаи сайёҳӣ яке 
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аз самтҳои асосии рушди иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. Соҳаи сайёҳӣ метавонад дар ҳолати 

рушдёбӣ ба хазинаи давлат фоидаи зиёде ворид намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: туризми дохилӣ, туризми кӯҳӣ, туризм, хатсайр, зерсохтори сайёҳӣ, рушди 

саноати сайёҳӣ, хизматрасониҳои сайёҳӣ. 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТИЧИСКИХ УСЛУГ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития внутреннего туризма и повышения 

уровня туристических услуг в Таджикистане, анализируется современное состояние привлекательных 

районов страны, а также предлагаются меры по улучшению состояния в указанной сфере. Автор отмечает, 

что туристическая отрасль является одной из приоритетных направлений национальной экономики 

Таджикистана и оказывает благоприятное влияние на поступление денежных средств в бюджет 

государства, а также в развитии частного сектора экономики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутренний туризм, горные районы, туризм, поездки, туристическая 

инфраструктура, развитие туристической отрасли, туристические услуги. 
 

THE PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT AND INCREASING OF THE TOURISTIC SERVICE: 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES 
 

We can see in this article perspective of developing internal tourism and developing internal the level of 

tourist services in Tajikistan.  At first all places for tourism will be antlered then the analysts will give their 

suggestion to make these place better, to prepare them for the tourist sphere. 

So the author wants to say, that me must raise this sphere in Tajikistan, because this sphere is really 

profitable in our country and it brings profits as for governmental sector and as for private sector of economy.   

KEY WORDS: internal tourism, mountain regions, tourism, journey, tourist infrastructure, developing of 

tourist sphere, tourist services. 
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ҲАМГИРОИИ ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА 

СИСТЕМАИ НАҚЛИЁТИВУ ЛОГИСТИКИИ МИНТАҚАВӢ 
 

Азимов П.Ҳ. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 Наҷмиддинов Д.И., Абдураҳмонов Д.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳанӯз 10 июни соли 2018 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои 

Созмони Ҳамкории Шанхай дар шаҳри Чиндаои Ҷумҳурии Мардумии Чин иштирок ва 

суханронӣ карда, ба таваҷҷуҳи сарони давлатҳо ва ҳайатҳо масъалаҳои ҳамкории тиҷоратию 

иқтисодӣ, истифодаи имкониятҳои нақлиётию транзитӣ, баҳрабардорӣ аз захираҳои 

гидроэнергетикӣ, татбиқи лоиҳаҳои таҷдид ва сохтмони роҳҳои мошингарду оҳан, таъсиси 

долонҳои нақлиётии минтақавӣ бо дастрасӣ ба бандарҳои баҳриро ба миён гузошта буданд. 

Системаи нақлиётиву логистикӣ яке аз омилҳои зарурии фаъолияти босамари иқтисодиёти 

кишвар ба ҳисоб рафта, муҳимтарин таҳкурсии инфрасохтории рушди устувори он мебошад. Дар 

робита ба ин масъала, таваҷҷуҳи хосаро Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб менамояд, ки мавқеи стратегии 

мусоидро аз байни кишварҳои Осиёи Миёна дар таъмини равобити байни мамолики Уқёнуси Ҳинд 

бо дигар давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ишғол мекунад. Ғайр аз ин, имкониятҳои 

ҷуғрофии Ҷумҳурии Тоҷикистон омили пайвасткунандаи равобити байни кишварҳои Ғарб ва Осиёи 

Ҷанубу Шарқӣ ба ҳисоб мераванд. Аз ин лиҳоз, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамгироӣ ва рушди 

минтақавии нақлиётӣ, ки ба афзоиши суръати иқтисодӣ ва болоравии сатҳи зиндагонии аҳолӣ 

мусоидат мекунад, хеле муҳим мебошад [1, 2].  

Дар ибтидои асри XXI бозори ҷаҳонии хизматрасониҳои нақлиётиву логистикӣ беш аз 1 трлн. 

доллари ИМА баҳогузорӣ шудааст, ки қариб 4% маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷаҳониро ташкил 

медиҳад [3].  

Айни замон системаи нақлиётии кишварҳои Осиёи Марказӣ бо системаи нақлиётии аврупоӣ 

ба таври назаррас ҳамгироӣ надоранд ва танҳо бо зарурати таъмини ҷараёни интиқолӣ пайваст 

мебошанд. Аз ин лиҳоз, суръат ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ дар минтақаи Осиёи Миёна аз 

кишварҳои пешсаф дар маҷмӯъ ба маротиб кам мебошад [4]. 
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Барои тавсифи сатҳи инкишофи системаҳои нақлиётиву логистикӣ индекси сифати 

логистика, ки аз ҷониби Бонки умумиҷаҳонӣ коркард шудааст, истифода мешавад [1]. Аз рӯи ин 

нишондиҳанда кишварҳои Осиёи Миёна бо вуҷуди имконияти фарохи нақлиётиву транзитӣ 

доштан ва дорои захираҳои бузурги табиӣ буданашон нисбат ба дигар минтақаҳои ҷаҳон мавқеи 

поёниро ишғол менамоянд (расми 1). 

 
Расми 1. Индекси сифати логистика аз рӯи минтақаҳои ҷуғрофӣ. 

 

Ҳамзамон ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки аз 160 кишвари аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ 

баҳогузоришуда [5], ғайр аз Қазоқистон, ки мақоми 77-умро ишғол менамояд, дигар кишварҳои 

Осиёи Миёна аз рӯи индекси мушаххас ба монанди минтақа дар ҷойҳои поёнии рейтинг ҷойгир 

шудаанд: Тоҷикистон – 153, Ӯзбекистон – 118, Туркманистон – 140 ва Қирғизистон – 146 

(ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Индекси сифати логистика дар кишварҳои Осиёи Миёна 
 

Кишварҳо 

2007 2010 2016 

Умумӣ Умумӣ Гумрук 
Инфра-

сохтор 

Салоҳият-

нокии 

логистикӣ 

 

Назорати 

гузаштани 

таҳвилҳо 

Дар 

вақти 

муайян-

шуда 

Қазоқистон 133 62 77 86 65 92 71 92 

Қирғизистон 103 91 146 156 150 151 115 126 

Тоҷикистон 146 131 153 150 130 143 144 159 

Туркманистон н/д 114 140 143 103 145 154 142 

Ӯзбекистон 129 68 118 114 91 116 143 114 
 

Нақлиёти роҳи оҳан дар минтақа барои интиқолҳои транзитӣ нақши назаррасро ишғол 

менамояд. Тарҳи роҳҳои оҳани дар расми 2 овардашуда ба таври муфассал нишон медиҳад, ки 

роҳҳои оҳани Осиёи Миёна, ки ба кишварҳои минтақа имконияти ширкатро дар интиқолҳои 

байналмилалӣ фароҳам меоваранд, дар сатҳи нисбатан пасти густурдагӣ қарор доранд. Масалан, 

қисми бештари роҳҳои оҳани Қирғизистон ва Тоҷикистон дар ҳолати сарбаст қарор доранд [6]. 
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Расми 2. Схемаи роҳҳои оҳани минтақаи Осиё. 

 

Пеш аз ҳама, гуногунпаҳноии роҳҳои оҳани кишварҳои Осиё Миёна – 1520 мм барои 

ҳамгироии хатҳои интиқолӣ ба шабакаи ҷаҳонӣ монеа эҷод мекунанд. Ин дар ҳолест, ки дар 

кишварҳои Аврупо ва Осиё паҳноии роҳҳои оҳан 1435 мм мебошад. Дар алоқа ба ин ҳолат, 

мушкилот ва хароҷоти иловагӣ бинобар сабаби норасоии инфрасохтори зарурӣ ба миён меояд. 

Дар ҷадвали 2 тавсифи мухтасари роҳҳои оҳани кишварҳои Осиёи Миёна оварда 

шудааст. 

Ҷадвали 2 

Тавсифи роҳи оҳани кишварҳои Осиёи Миёна 
 

Кишварҳо Дарозии умумии роҳҳои оҳан (км) 

Қазоқистон 15341 (2015) 

Қирғизистон 424 (2012) 

Тоҷикистон 977 (2016) 

Туркманистон 2523 (2015) 

Ӯзбекистон 4237 (2015) 

 

Ғайр аз ин, мушкилоти асосии инфрасохтори нақлиётии мавҷуда сатҳи баланди 

афсурдагӣ ва қобилияти пасти интиқолдиҳӣ мебошад [7]. Фарсоиши роҳҳои автомобилгарди 

кишварҳои Осиёи Миёна айни замон дар маҷмӯъ 65 фоизро ташкил медиҳанд, ки ба таври пурра 

интиқолдиҳии борҳоро имконият намедиҳанд. Тавсифи роҳҳои автомобилгарди кишварҳои 

Осиёи Миёна дар ҷадвали зерин оварда шудааст (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3 

Тавсифи асосии роҳҳои автомобилгарди кишварҳои Осиёи Миёна 
 

Кишварҳо Ҳамагӣ (км) Эзоҳ 

Қазоқистон 146 000  

Дарозии умумии роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум – 

96873 км, аз ҷумла бо рӯйпӯши сахт – 86581 км. Роҳҳои 

автомобилгарди ҷумҳуриявӣ – 23600 км 

Қирғизистон 34 000  

Дарозии роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ – 4163 км, 

ҷумҳуриявӣ – 5678 км, маҳаллӣ – 8969 км. Аз ҷумла дарозии 

роҳҳои истифодаи умум бо рӯйпӯши сахт 7228 км 

Тоҷикистон 33 000  
Роҳҳои автомобилгарди ҷумҳуриявӣ – 14000 км ва байналмилалӣ 

– 3000 км. 

Туркманистон 24 000   

Ӯзбекистон 184 900  
Дарозии роҳҳои истифодаи умум – 42500 км, байналмилалӣ – 

3626 км, умумиҷумҳуриявӣ – 16909 км 
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Омилҳои калидии қайдшудаи ҳамгироии минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият 

медиҳанд, ки мавқеъи инфрасохтори нақлиётиро барои татбиқи бештари коммуникатсияҳо ва 

равандҳои ҳамгироӣ қайд намоем. Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 хатсайри асосии 

долонҳои нақлиётиву транзитӣ, ки ба шабакаи роҳҳои автомобилгарди Осиёӣ ворид шудаанд ва 

мақоми байналмилалӣ доранд, муайян шудааст [8]. Ба инҳо шомил мешаванд: 

1) хатсайри байналмилалии АН-7 сарҳади Ӯзбекистон-Хуҷанд-Душанбе-Панҷи Поён – 

сарҳади Ҷумҳурии Исломии Афғонистон; 

2) хатсайри АН-65 сарҳади Қирғизистон-Қарамиқ-Ваҳдат-Душанбе-Турсунзода-Узун-

Термиз; 

3) хатсайри АН-66 Душанбе-Кӯлоб-Қалъаи Хумб-Хоруғ-Мурғоб-ағбаи Қулма-сарҳади 

Ҷумҳурии мардумии Хитой бо баромадан ба шоҳроҳи Қароқурум. 

Дутои ин долонҳо аз Шарқ ба Ғарб ва яктои он аз Шимол ба Ҷануб мегузаранд. Ба 

истифода додани 6 пул аз болои дарёи Панҷ интиқоли алтернативии кишварҳои ИДМ-ро ба 

шимоли Афғонистон таъмин менамояд. 

Аз далелҳои овардашуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки системаи нақлиётиву 

логистикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун унсури маҷмааи нақлиётии минтақавӣ ба сатҳи 

интиқолҳои байналмилалии кишварҳои Осиёи Миёна таъсири муассир расонида, иқтидори 

транзитии онҳоро афзун менамояд [10]. 

Долони нақлиётии сарҳади Ӯзбекистон – Душанбе – Ҷиргатол – сарҳади Қирғизистон бо 

дарозии умумии 429 км барои инкишофи геополитикии кишварҳои Осиёи Миёна, бахусус барои 

таҳкими муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ аҳамияти муҳим дорад. Ин хатсайри нақлиётӣ аз 

дигар долонҳои амалкунанда бо таъмини интиқоли бор аз Ҷумҳурии мардумии Хитой ба дигар 

давлатҳои ҳамҷавор афзалият дорад [12].  

Фароҳам овардани дастрасӣ ба бандарҳои баҳрӣ тавассути системаи нақлиётиву 

логистикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои Осиёи Миёна имконият медиҳад, ки 

системаҳои инфрасохтори нақлиётии худро азнавсозӣ намуда, хизматрасониҳои логистикиро то 

андозае такмил диҳанд, ки суръати баланди интиқоли борҳо ва коҳишёбии хароҷот таъмин карда 

шаванд. 

Ҳамин тавр, қайд намудан мумкин аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти фарох ва 

дурнамои ҳамгироии бобарори инфрасохтори нақлиётиро бо системаи нақлиётиву логистикии 

минтақа доро мебошад. 
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ҲАМГИРОИИ ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА СИСТЕМАИ 

НАҚЛИЁТИВУ ЛОГИСТИКИИ МИНТАҚАВӢ 
 

Дар мақола нақш ва мавқеъи инфрасохтори нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди 

ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии иқтисодиёти кишварҳои Осиёи Миёна дида баромада шудааст. Аҳамияти 

инфрасохтори нақлиётии кишварҳои Осиёи Миёна барои таҳкими ҳамгироӣ ба системаи байналмилалии 

нақлиётиву логистикӣ баррасӣ гардидааст. Таваҷҷуҳи асосӣ ба дурнамои инкишофи долонҳои нақлиётии 

байналмилалӣ дар раванди ҳамгироии системаҳои иқтисодии кишварҳои Осиёи Миёна дар фазои 

минтақавӣ ва байналмилалӣ дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёт, ҳамгироӣ, ҷаҳонишавӣ, нақлиёт, системаи нақлиётиву логистикӣ, 

долонҳои нақлиётии байналмилалӣ. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье рассматриваются роль и место транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан в 

процессе глобализации и интеграции экономик стран Центральной Азии. Говорится о значении 

транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии для усиления интеграции с международной 

транспортно-логистической системы. Особое внимание уделено перспективам развития международных 

транспортных коридоров в процессе интеграции экономических систем стран Центральной Азии в 

региональное и международное пространство. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, интеграция, глобализация, транспорт, транспортно-

логистическая система, международные транспортные коридоры. 
 

THE INTEGRATION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

WITH REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM 
 

The article discusses the role and place of transport infrastructure of the Republic of Tajikistan in the 

process of globalization and integration of Central Asian economies. The research proves that Central Asian 

transport infrastructure can be considered a key to enhancing the integration of the region into the international 

transport and logistics system. Particular attention is paid to the prospects for the development of international 

transport corridors in the process of integrating the economic systems of Central Asian countries into regional and 

international space. 

KEY WORDS: economy, integration, globalization, transport, transport and logistics system, international 

transport corridors. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Рахимов З.С. 
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Сфера аграрного производства является важнейшая сфера национальной экономики любой 

страны, который охватывают комплекс отраслей, связанных с накоплением и разработкой 

растительных и животных энергий, ресурсов. По доле занятых в этой сферы и его доля в 

http://www.programma.x-pdf.ru/16raznoe/264277-1-gosudarstvennaya-celevaya-programma-razvitie-transportnogo-kompleksa-respubliki-tadzhikistan-2010-2025-godi-soderzhanie.php
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http://www.programma.x-pdf.ru/16raznoe/264277-1-gosudarstvennaya-celevaya-programma-razvitie-transportnogo-kompleksa-respubliki-tadzhikistan-2010-2025-godi-soderzhanie.php
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производстве ВВП страны можно судит об общем уровне экономического развития. В мировой 

экономике занято около 1,1 млрд. человек, который составляет 41% экономически активного 

населения мира. Соответственно в развитых странах – 22 млн. чел., в странах с переходной 

экономикой – 32 млн. чел, в Китае – 450 млн. и в развивающихся странах – около 600 млн. чел. 

Доля сельского хозяйства в производстве ВВП в развитых странах колеблется в пределах 2-10%, 

а в развивающихся стран мира 20 – 30%. [3]. 

В Республики Таджикистан традиционно роль сельского хозяйства чрезвычайно весома, 

которое направлено на реализацию стратегической цели государства на период до 2030 г. - от 

обеспечения продовольственной безопасности к доступу населения к качественному питанию 

[4]. В Республике Таджикистан доля занятых в сфере аграрного производства составляет более 

64% всего занятых в экономике республики, и производят более 20% ВВП страны. Поэтому в 

Послание Лидера наций, Президента Республики Таджикистан подчёркивается, что «другой 

стратегической целю, которая непосредственно влияет на создание рабочих мест и увеличение 

экспортного потенциала страны, является обеспечение продовольственной безопасности 

посредством развития сельского хозяйства» [5]. В годы независимости республики для 

обеспечения развития сферы аграрного производства и, следовательно, продовольственной 

безопасности государственных инвестиционных проектов в сумме более чем 12 миллиардов 

сомони. В результате чего объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018 г. по сравнению 

с 2000 г. увеличилось более чем в 3 раза [6]. В результате принятых мер со стороны 

Правительства республики в направление обеспечение условий для развития сельского 

хозяйства наблюдается высокий темп роста производства валовой продукций и его 

эффективности. В 2017 г. объем валовой продукции сельского хозяйства увеличилась по 

сравнению с 2012 г. на 5650,6 млн. сомони, производство на 100 га сельхозугодий увеличилось 

на 148238 сомони. В целом за последний шест лет объем валовой продукции сельского хозяйства 

в сопоставимых ценах 2016 г. увеличился на 29,8%, производство продукций на 100 га 

сельхозугодий увеличились на 28,3% 

Таблица 1 
 

Динамика основных экономических показателей сферы сельскохозяйственного производства 
 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в 

% к 

2012 

Валовая 

продукция, млн. 

сомони  

18925,4 20358,5 21197,3 21862,8 23008,2 24576,0 129,8 

Производство на 

100 га 

сельхозугодий, 

сомони 

523568 562778 588062 605299 632354 671806 128,3 

Удельный вес 

сельского и 

лесного хозяйства 

в ВВП ,% 

23,3 20,4 23,4 21,9 20,3 21,1 -2,2 

 

Рассчитан по: Сельское хозяйства Республики Таджикистан, 2018. – С. 15-16 
  

Как выше отметили, сельское хозяйство в производстве ВВП республики имеет весомое 

место. В период 2012-2017 гг. удельный вес сельского и лесного хозяйства в ВВП в среднем 

составлял 21%. В 2017 г. их доля в ВВП по сравнение с 2012 г. уменьшилось на 2,2%. Это связано 

с возрастанием доля других отраслей экономики, прежде всего промышленности в производстве 

ВВП, доли которых в период 2015-2017 гг. увеличилась от 15,2 до 17,3%. В возрастание доля 

обрабатывающей промышленности в производстве ВВП вклад развитие сельского хозяйства, 

также бесспорно, поскольку данная сфера обеспечивает отечественных предприятий 

промышленности сырья.  

В настоящее время Правительства республики приняло курс перехода от аграрно-

индустриальной к индустриально-аграрной стадии. Это очень важно для республики, где более 

70% населений и соответственно трудовых ресурсов страны проживает в сельской местности, 

которые создают напряженности на рынке труда в связи трудоизбиточности. Основной путь 
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решения обеспечение продуктивной занятости населений сельской территорий страны является 

индустриализации сельской экономики, в целом регионов страны. Реализации курса 

индустриализации требует разработки и реализации инвестиционных проектов, целевых 

инвестиционных программ, привлечение частных и иностранных инвестиций в отраслях АПК, 

прежде всего в отраслях сельского хозяйства, обеспечивающий продовольствием население и 

сырья предприятия обрабатывающей промышленности.  

Кроме того, в результате рыночной трансформации аграрной экономики республики, 

возникли серьезные проблемы. Прежде всего, выход огромных земель сельскохозяйственного 

назначение из оборота, ухудшение плодородия почв, снижение технического и технологического 

уровня производства, а также формирования и использования кадрового потенциала отрасли. В 

условиях рыночных отношений эффективное использование технических средств в сельском 

хозяйстве выступает как базовая основа ресурсосбережения и конкурентоспособности 

производимой продукции. Однако в ходе аграрных преобразований техническая база отрасли 

претерпела коренные изменения в нежелательном направлении. За годы независимости, 

техническая база сельского хозяйства республики существенно ослабилась. Нагрузка на один 

трактор, зерноуборочный комбайн и хлопкоуборочной машины по сравнению с 2000 годом 

возросла соответственно на 59,6; 77,0 % и 3,2 раза. Уровень обеспеченности аграрного сектора 

тракторами и сельскохозяйственными машинами с учетом их готовности к работе составляет в 

пределах от 7,5 до 88,2%. Объемы поставки новой техники не компенсирует выбытие машин, 

количество приобретаемой сельскохозяйственной техники снизилась в 15-20 раз по сравнению 

1991 годом [7]. Это все требует огромный размер инвестиций.  

В сфере сельскохозяйственного производства, существует низкий уровень 

заинтересованности частных инвесторов, частных инвестиций. Потому что сельское хозяйство 

малоприбыльно и малопривлекательно для инвестиций, который исходит из следующих 

объективных особенностей отрасли:  

Первое, воспроизводственный процесс в сфере сельскохозяйственного производства 

переплетается с действием биологическими законами развития живых организмов, погодное-

климатических условий, что повышает уровень рискованности вложение капитала. 

Второе - циклическое колебание процесса сельскохозяйственного производства, 

исходящее из процесса естественного роста и развития сельскохозяйственных культур и 

животных, обуславливается сезонностью сельскохозяйственного труда. Поэтому в сельской 

местности республики все более развивается альтернативная занятость, занятости в сфере 

несельскохозяйственного производства.  

Третье, в отличие от отраслей промышленности технологический процесс в сфере 

сельскохозяйственного производства тесно связан с природными ресурсами, прежде всего с 

землей, которая выступает в роли главного средства производства. Земельные ресурсы 

выступают как элемент инвестиционного потенциала сельского хозяйства и объекта 

инвестиционной деятельности. Земли сельскохозяйственного назначения как инвестиционный 

ресурс (средства производства и предмет труда) в системе производственных отношений 

формируют экономические взаимосвязи между хозяйствующими субъектами и инвесторам в 

инвестиционных отношений. Однако, в силу разнородности качества используемых земельных 

ресурсов в сфере сельскохозяйственного производства, не все хозяйствующие субъекты могут 

привлекать инвесторов, реализовать разработанный им инвестиционных проектов.  

 Как выше отметили сельское хозяйство важная отрасль экономики, которая имеет не 

только экономическое значение, но имеет и важный социальный аспект. Сфера 

сельскохозяйственного производства является стратегической сферой «ввиду своего решающего 

влияния, как на отрасли народного хозяйства, так и на социально-экономическое состояние 

общества в целом, что предопределяет особую ответственность государства за эффективность 

функционирования этого сектора народного хозяйства и обеспечения стабильного уровня цен на 

продукции сельского хозяйства и продовольствие» [8]. Следовательно, государство с целью 

обеспечения стабильной экономики должно способствовать созданию благоприятного 

инвестиционного климата и вложение капитала, как условие и фактора устойчивого развития 

сельского хозяйства. Вопрос привлечения инвестиций в сельское хозяйство является одним из 

ключевых в развитии экономики страны в целом. 

Инвестиции в сельском хозяйстве осуществляются в объекты природы, что делает их 

деятельность более капиталоемкой имеющий длительный срок окупаемости. Наряду с этим 
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хараќтеризуется высокими рисками, в связи с тем, что биологические законы и законы природы 

действует своими условиями и их невозможно регулировать или дорого обходится [7, с. 12]. 

Специфика сельскохозяйственного производства, высокий уровень риска и другие 

особенности обуславливают целесообразность выделения в данном секторе в качестве 

отдельного вида инвестиций, которые управляет инвесторами. Инвестиции и инвестиционные 

проекте в сфере сельскохозяйственного производства могут разрабатываться с разной целю, 

имеющий различные объекты инвестиционного вложения, которые характеризуется разным 

уровнем участия инвестора и формой собственности и т.д. (таблица 2). 

Согласованная реализация инвестиционных проектов в отраслях сельского хозяйства, 

имеющий краткосрочный и долгосрочный характер и способствующие удовлетворению 

интересов различных участников инвестиционных отношений, а также решение социально-

экономических проблем в сельской территорий, возможна только при активном участии 

институтов государственной власти и государственной поддержки инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Таблица 2 

Классификации инвестиций и инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного 

производства по различным признакам 

 

№п Признаки  Характеристика  

1. Цель инвестиций   Получение прибыли, расширение производства; 

управление и контроль объектов инвестиций; сбережений 

для будущих расходов; вложение в инновационную 

технологию и производства; решение вопросов, экологии; 

социальные целы и т.д.  

2. По формам 

 собственности 

Государственная, частная, иностранная, совместная, 

смешанная  

3.  Объект вложений  На расширение основных фондов, освоение новых земель и 

улучшение состояние сельхозугодий, подготовка 

специалистов, приобретение ценных бумаг и т.д.  

4.  Характер участия в 

инвестиционном 

процессе 

Прямое участие в выборе объектов и реализации 

инвестиционных проектов; вложение капитала 

опосредственно (через посредников); вложение с 

непосредственным управлением реализации 

инвестиционных проектов.  

5  В зависимости от 

стадии 

инвестирования 

Нетто-инвестиций (в основание проекта); экстенсивные 

инвестиций на расширение производственного потенциала 

хозяйствующего субъекта; реинвестирование 

(направление свободных средств в инвестирование); 

Бруто-инвестиций (Нето-инвестиций и реинвестиций) 

6. Сроки инвестиций Краткосрочные (до 5 лет), среднесрочные (5-10), 

долгосрочные (свыше 10 лет) 

7. Источник 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные 

8. Уровень риска  Очень высокий уровень риска, высокий уровень риска, 

средний уровень риска, низкий уровень риска,  
 

Составлено авторами по: Быстрову О.Ф. Управление инвестиционной деятельностью в регионах 

Российской Федерации: монография / [и др.]. - М.: ИНФАМ, 2008. - 358 с.  

 

В сфере сельскохозяйственного производства существует ряд факторов, которые зависят 

от государственной политики и создающих благоприятные условия для активизации 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов: 

- право на приобретение права на использование сельскохозяйственных угодий; 

- льготный режим налогов и налогообложений; 
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- благоприятные условия для привлечения кредитных ресурсов: субсидирования 

банковских процентов по обслуживанию кредитов, которые связаны с «длинными деньгами» в 

сельском хозяйстве; 

- импортные и экспортные барьеры – используются разные механизмы ограничения 

экспорта для пополнения рынка и ограничение импорта для повышения конкурентоспобности 

отечественных сельхозпроизводителей (неопроектанизм); 

- компенсация цены ресурсов промышленного происхождений (удобрений, ГСМ), 

частичное покрытие этих расходов; 

 - инвестиции в ирригационной системе, улучшение продуктивности сельхозугодий; 

- вложение инвестиций в производства сельхозпродукции путем предоставления субсидий, 

а также льготного режима налогообложения.  

- инвестиции в развитие производственной и социальной инфраструктуры сельской 

местности. 

Для создания благоприятных условий привлечения инвестиций в сфере 

сельскохозяйственного производства следует использовать ряд инструментов инвестирования. 

В частности, создания и развития различных фондов поддержки развитие сферы 

сельскохозяйственного производства, которые снижает минимальную сумму инвестирования, 

тем самим делая этот сектор доступным для широкого круга инвесторов. Фонды выступают как 

оптимальный инструмент для многих инвесторов, которые видят потенциал сельского хозяйства, 

и становится заинтересованным инвестировать на достаточно длительный срок. Кроме того, 

один из важнейшего условий и инструментом способствующий росту сельскохозяйственного 

производства, является научно-обоснованная разработка инвестиционных проектов и программ, 

которые формируют ресурсный потенциал. Инвестиционные проекты должны учитывать ряд 

важных факторов, которые определяют особую сложность инвестиционной деятельности в 

сельском хозяйстве. Здесь речь идет о погодных и климатических условиях и 

продолжительности производственных процессов, сезонности. В связи с этим возникает 

необходимость страхования не только урожая, но и инвестиционных проектов.  
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ВИЖАГИҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ЛОИҲАҲОИ САРМОЯВӢ  

ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 
 

Дар мақола кишоварзӣ чун соҳаи муҳимми иқтисодиёти миллии дилхоҳ кишвар талаққӣ шудааст, 
ки маҷмӯи соҳаҳои ба ҷамъоварӣ ва коркарди захира ва неруҳои ҳайвоноту наботот алоқаманд аст. Ҳолат 
ва афзоиши истеҳсолоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба татбиқи ҳадафи стратегии давлат дар 

бораи таъмини бехатарии озуқа нигаронида шудааст, мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Хусусиятҳои 
фаъолияти соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ ошкор карда шудааст, ки аз хусусияти воқеии ин соҳа бармеояд. 
Хусусияти истеҳсолоти кишоварзӣ дар робита ба дараҷаи баланди хавф асоснок гардидааст. Вобаста ба ин 
мақсаднокии ҷудо намудани сармояи махсус таъкид гардидааст, ки аз ҷониби сармоягузорон идора карда 

мешавад ва аз рӯи як қатор аломатҳо сармоягузорӣ ва лоиҳаҳои сармоявӣ таснифот карда шуда, зарурати 
дастгирии давлатии равандҳои сармоягузории соҳа қайд гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: истеҳсолоти кишоварзӣ, маҷмӯи маҳсулот, низоми индустриалию дастгирии 

давлатӣ, буҷа, сармоя, воситаҳои истеҳсолот, хазинаҳои асосӣ, захираҳои қарзӣ. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В статье характеризован сфера сельскохозяйственного производства как важнейшей сферы 
национальной экономики любой страны, которая охватывает комплекс отраслей, связанных с 
накоплением и разработкой растительных и животных энергий, ресурсов. Анализировано состояние и 

динамика сферы сельскохозяйственного производства в Республики Таджикистан, которое направлено на 
реализацию стратегической цели государства обеспечения продовольственной безопасности и отраслей 
перерабатывающей промышленности сырьём. Выявлены особенности инвестиционной деятельности и 

разработка инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства, исходящие из 
особенностей этой отрасли, имеющий объективный характер. Обоснована, специфика 
сельскохозяйственного производства, связанные с высоким уровнем риска и других особенностей, 

обуславливающие целесообразность выделения в этой сферы в качестве отдельного вида инвестиций, 
которые управляется инвесторами, классифицированы инвестиций и инвестиционные проекты по ряду 
признаков, а также обоснована необходимость государственной поддержки инвестиционных процессов в 
отрасли.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельхозяйственное производство, валовая продукция, индустриально-
аграрная система, инвестиций, инвестиционный проект, инвестиционные программы, государственная 
поддержка, бюджет, капитал, средства производства, основные фонды, заёмные ресурсы.  

 
 

THE FEATURES OF INVESTMENTS AND INVESTMENT PROJECTS IN THE AGRICULTURAL 

PRODUCTION SPHERE 
 

The article describes the scope of agricultural production as the most important area of the national 

economy of any country, which covers a complex of industries related to the accumulation and development of 
plant and animal energy and resources. It is nalyzed the state of the dynamics of the sphere of agricultural 
production in the Republic of Tajikistan, which are aimed at the realization of the strategic goal of the state to 
ensure food security and the industries of processing industry with raw materials. Identified features of investment 

activity and development of investment projects in the field of agricultural production, outgoing and features of 
this industry, having an objective character. Reasonably, the specificity of agricultural production associated with 
a high level of risk and other features that determine the feasibility of selecting in this area as a separate type of 

investment that manages investors, classified investment and investment projects on a number of grounds, and 
justified the need for state support of investment processes in the industry. 

KEY WORDS: agricultural production, gross output, industrial-agricultural system, investment, 

investment project, investment programs, state support, budget, capital, means of production, main funds, 
borrowed resources, etc. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Рахимов П.С. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Торгово-экономические отношения между Россией и Таджикистаном имеют исторические 

корни и насчитывается тысячелетиями, основываясь на индоевропейский генезис и расовую 

близость, принадлежность к единой индоевропейской группе языков. 

В товарной структуре взаимной торговли основное место занимают сырье и материалы, 

что характеризует о недостаточном уровне развития обеих стран (табл. 1) [1, с. 109-120]. 

Таблица 1 

Ассортимент товаров и услуг в экспорте в Россию за последний пять лет  

2012-2016 гг. 
 

Наименование 
Годы 2016 к 

2012,% 2012 2013 2014 2015 2016 

Волокно хлопковое 17945 9777 14305 22343 13236 73,8 

Пряжа х/б  841 410 199 1168 704 83,7 

Лук  19495 13899 1192 1037 140 0,7 
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Виноград  129 240 148 148 294 227,9 

Абрикосы, вишня, черешня 740 278 95 234 309 41,8 

Плоды сушеные  2408 722 297 467 571 23,7 

Хлопковый линт  102 65 64 66 - - 

Цитрусовые плоды 5 11 - 19 36 7,2 р. 

Томаты консервированные  - 2 - 20 - - 

Табачное сырье  128 - 315 211 36 28,1 

Руды и концентраты  26602 - 14885 12512 - - 
 

Источник: Расчет автора по Внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан. 

Статистический ежегодник Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Соответствующие годы. 
 

В ассортименте товаров, экспортируемых из Республики Таджикистан в Российскую 

Федерацию, превалируют в основном сырье, хлопковое волокно, пряжа, плодоовощная 

продукция (особенно ранние сорта). 

Номенклатура товаров в импорте из России состоит, прежде всего, продовольственные 

товары, нефтепродукты, сжиженый газ, минеральные удобрения, техника, оборудование и др. 

К сожалению, место стран СНГ, в т.ч. России во внешнеторговом обороте Республики 

Таджикистан постепенно сужается из-за роста товарооборота с Китайской Народной 

Республикой, Западными странами, Турцией и Ираном. 

Сравнительный анализ динамики роста товарооборота Республики Таджикистан со 

странами СНГ, Западных стран, Китая, Турции и Ирана приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ динамики доли товарооборота Республики Таджикистан со странами 

СНГ, Западных стран, Китая, Турции и Иран (%) 
 

Наименование 
Годы 2016 к 

2012,% 2012 2013 2014 2015 2016 

Товарооборот - всего 5138,1 4988,8 5274,7 4326,2 3929,6 76,5 

В том числе:       

Страны СНГ 2311,4 2093,0 2405,7 2045,4 1967,9 85,1 

Доли в % 45,0 42,0 45,6 47,3 50,1 +5,1 

Страны Евросоюза 361,8 518,9 436,6 254,4 178,0 49,2 

Доля в % 7,0 10,4 8,3 5,9 4,5 -2,5 

Россия 1067,5 907,7 1237,0 1105,5 1036,0 97,0 

Доля в % 20,8 18,2 23,5 25,6 26,4 5,6 

Китай 669.2 693.3 765,5 793,0 885,1 132,3 

Доля в % 13,0 13,9 14,5 18,3 22,5 9,5 

Турция 600,5 607,2 396,4 388,5 315,1 52,5 

Доля в % 11,7 12,2 7,5 9,0 8,0 -3,7 

Иран 217,5 253,0 226,2 183,8 114,3 52,6 

Доля в % 4,2 5,1 9.3 5,4 2,9 -1,3 

 

Источник: Расчет автора по Внешнеэкономической деятельности Республики 

Таджикистан. Статистический ежегодник Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. Соответствующие годы, 2017. – С. 13. 
  

Данные табл. 2 показывают, что в товарообороте доля стран СНГ по сравнению с 2012 

годом вырос на 5,1 процентного пункта, доля России на 5,6 процентного пункта, хотя доли 

Турции и Ирана снизились соответственно на 3,7 и 1,3 процентного пункта, когда доли Китая 

вырос на 9,5 процентного пункта [2, с. 13].  

Китай используя географическую близость, наличие общей границы и заинтересованность 

в развитии связей с Таджикистаном делает все возможное для проникновения в ее экономику. 

Начиная с мая 2013 г. в соответствии с Декларацией, подписанной Президентами Республики 
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Таджикистан и КНР торгово-экономические отношения было поднято до уровня 

стратегического партнерства.  

Основная цель КНР и взаимоотношения с Таджикистаном является доступ к богатым 

природным ресурсам с расширением рынка сбыта китайских товаров. Реконструируя дороги 

между Китаем и Республики Таджикистан, Китай, по сути, создает все условия для расширения 

каналов поставки товаров и трудоустройства своих граждан в республике, так, как для 

обслуживания инфраструктуры китайские предприятия привлекают рабочую силу из Китая, 

которые в последующем остаются в стране. 

Китай занимает второе место по объему товарооборота с Таджикистаном, и в 2016 г. она 

составила 885,1 млн. долл. США, из них экспорт – 44,0 млн. долл. и импорт – 841,1 млн. долл., с 

минусовым показателем сальдо на 797,1 млн. долл. США. Доли Китая в объеме товарооборота с 

Таджикистаном имеет тенденции к росту и по итогам 2016 года составила 9,5%, в том числе в 

совокупном экспорте составила 4,9% и в импорте – 27,7%. 

Однако, по мнению Ш. Саида - главы Торгово-промышленной палаты Таджикистана, 

товарооборот Республики Таджикистан и Китай составляет 2 млрд. долл., т.е. в 2,5 раза 

превышают показатели таможенных служб республики.  

Структура экспорта товаров из Республики Таджикистан в Китай в основном состоит из 

цветных и черных металлов, хлопка и хлопковой продукции, шелк и шелкопряда, кожа, медь и 

др. Товарная структура импорта составляет топливо, товары ширпотреба, керамика, бытовая 

техника, товары школьной принадлежности, полимерные материалы из пластмассы и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что между Республикой Таджикистан и КНР существуют 

большие проблемы и имеющий потенциал в торгово-экономических отношений еще полностью 

не реализован. 

КНР активно участвует в реализации транспортных проектов, строительства дорог, 

тоннелей и мостов, предоставляет льготные кредиты, которые достигли 720 млн. долл. США. 

Китай инвестирует горнодобывающую отрасль республики, особенно китайско-таджикское 

золотодобывающее предприятие «Зарафшон» в сумме 60 млн. долл. США. В перспективе 

планируется, используя китайскую инвестицию разведки и добыча углеводородов на южных 

регионах Республики Таджикистан и строительстве нефтеперерабатывающего завода 

мощностью 1,2 млн. тонн в год. Но пока реальный вклад в реализации проекта в разведку 

углеводородов вносит «Газпром», инвестировавший в отрасль около 60 млн. долл. 

Другие сферы привлекающие внимания китайских инвесторов, стали такие отрасли, как 

электроэнергетика, агропромышленный комплекс, мелиорации земель, перерабатывающая 

промышленность, выращивание сортовых семян и другие. 

Однако, специалисты считают, что Китай вложит свою инвестицию в реализацию 

экономических проектов в Республике Таджикистан, прежде всего с учетом своих интересов, 

превращая республику в должника, что угрожает на экономическую и политическую 

независимость страны. Государственный долг Таджикистана перед КНР на 1 января 2017 года 

составила 1197,3 млн. долл. США, или 88,0% от всего внешнего долга республики. К сожалению, 

кредитные ресурсы, выделяемые Китаем как, правило осваиваются китайскими фирмами с 

привлечением рабочей силы из Китая, в результате Республика Таджикистан не получает ни 

конкурентоспособных технологий и новых рабочих мест. Также, развитие торгово-

экономических отношений пополняет потребительский рынок Таджикистана сравнительно 

товарами низкого качества и по низкой цене и сдерживает развития собственного производства, 

особенно в условиях ВТО, когда экономика имеет крайне низкий уровень защиты и несомненно 

отразиться в отраслях экономики. Кроме того, большие суммы долгов превращает Таджикистан 

в экономическую зависимость и доступ Китая к природным ресурсам и может служить 

инструментом политического давления, как это произошло в 2011 г. в результате демаркация 

границы 1,1 тыс. кв. км спорных территорий перешел Китаю. 

Анализ данных табл. 4 свидетельствуют о том, что Турция на ряду с Китаем наращивает 

свой внешнеторговый оборот с республикой. Так, внешнеторговый оборот страны с Турцией за 

анализируемый период имеет тенденции к росту и в 2016 году составила 315,1млн. долл. США, 

или 8,0% от всего товарооборота республики. 

При этом Турция, оставаясь ведущим зарубежным партнером Таджикистана по экспорту 

в 2016 г. импортировала из страны товаров и сырье на сумму более 200,6 млн. долл., что 

составило 22,3% от общего объема экспорта. 
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 Из Республики Таджикистан в Турцию в основном экспортируются продукции 

хлопкового происхождения, алюминий первичное кожсырье, а импортирует мясо птиц, яиц, 

фрукты, товары народного потребления, ковры и ковровые изделия, текстильные товары, 

изделий из резины, пластмассы, черных металлов, промышленные товары и др. 

В результате роста инвестиционной привлекательности страны используя инвестиции 

Турецких компаний в республике созданы ряд предприятий в различных сферах экономики. В 

их числе можно назвать две пятизвездочных гостиниц и бизнес-центр в городе Душанбе, 

постоянное воздушное сообщение Душанбе-Стамбул и др. 

 Однако, существующий объем товарооборота между Таджикистаном и Турцией еще не 

достаточный и не может отражать реальный потенциал двух стран и имеет большие перспективы 

развития. 

Вековые корни исторической связи, единый языковой пласт, культурные ценности, единой 

арийской цивилизации и торговые связи Таджикистана и Исламской Республики Иран служат 

основой развития дипломатических отношений. Иран первым 8 января 1992 г. открыла свое 

посольство в городе Душанбе, а Таджикистан в июле 1995 г. свое посольство в Тегеране. 

Официальные визиты Президентов стран, (в июле 1995 г. Эмомали Рахмон в Иран и в мае 

1997 г. Рафсанджани в Таджикистан) и подписанный документ о путях расширения торгово-

экономических отношений между Ираном и Таджикистаном, служит основополагающим 

документом регулирующий развития отношений между странами. 

За годы государственной независимости торгово-экономические отношения между 

странами имеют поступательное развитие благодаря высокой роли Межправительственной 

торгово-экономической совместной комиссии. За этот период подписано более 150 

межгосударственных документов, затрагивающие различные сферы экономики, науки, культуры 

и т.д. 

Приоритетные сферы экономического сотрудничества считается энергетика, 

водоснабжение, транспорт, дорожное строительство, строительства гидротехнических 

сооружений, железных дорог, научно-образовательная, промышленность, торговля и социальная 

сфера.  

По данным статистического сборника Внешнеэкономической деятельности Республики 

Таджикистан, объем внешнеторгового оборота в 2016 г. с Ираном составил 114,3 млн. долл. 

США из которых 39,0 млн. долл. США на экспорт и 75,3 млн. долл. на импорт. 

 Доля Исламской республики Иран в товарообороте нашей страны в 2016 году составила 

2,9%, из них в экспорте 4,3% и в импорте – 2,5%. 

Ведущее место в товарной структуре экспорта из Таджикистана в Иран занимает хлопок и 

хлопковая продукция, продукции из алюминия и сухофрукты.  

Товарная структура импорта из ИРИ в Республике Таджикистан, состоит в основном из 

продовольственных продуктов, товаров народного потребления и строительные материалы, 

машины и оборудования. 

Важнейшими направлениями развития торгово-экономических отношений является 

вопрос завершения совместного строительства ГЭС «Сангтуда-2» в которой Иран вложил 180 

млн. долл., а Таджикистан – 40 млн. долл. США.  

В эти годы при помощи Ирана завершена строительство туннеля «Истиклол», началась 

реализация проекта о совместном производстве тракторов на базе Табризского тракторного 

завода, намечено проект по производству иранских автомобилей марки «Саманд». В различных 

сферах экономики Таджикистана функционируют более 180 иранских предприятий. 

В экономику республики, на ряду с государственными компаниями широко вошло 

частный сектор, который активно занимаются строительным бизнесом для населения, объектов 

торговли, быта, услуг, птицефабрик, молочных цехов, небольших промышленных предприятий, 

швейных цехов, переработке сельскохозяйственных продукций. В 20 районах страны 

установлены швейные цеха оснащенными оборудованием, швейными и вышивальными 

машинами, и вносят весомый вклад в деле обучения женщин швейному делу и этим создают 

новые рабочие места. Созданные ими малых предприятий в городах Душанбе и других районов 

(Гиссаре, Пяндже, Кумсангире, Кабадияне, Шахритузе) обеспечивают рост благосостояния 

населенных пунктов страны.  

Таким образом, Республика Таджикистан на ряду со странами СНГ, Западных стран 

наращивает торгово-экономические отношения с Китаем, Турцией и Ираном. Хотя, некоторые 
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из них имеет геополитический характер и не всегда может защищать экономические интересы 

Республики Таджикистан. 

 На вопросы корреспондент сайта «Евразийское развитие» М. Кораблин, руководитель 

Торгового Представительства Российской Федерации в Республике Таджикистан о перспективе 

развития торгово-экономических отношений выделил: 

  создание инфраструктуры по централизованному сбору и хранению плодоовощной 

продукции, и дальнейшего экспорта в регионах России; 

  создание промышленных предприятий с полным циклом переработки хлопка-волокна 

до готовой продукции; 

  поставки российского оборудования, техники и технологий в сельскохозяйственных 

организациях Республики Таджикистан; 

  открытие филиалов или дочерних предприятий российских компаний в республике, 

особенно в свободных экономических зонах; 

 освоение природных ресурсов и развитие производственной, транспортной 

инфраструктуры; информатизация, мелиорация и водное хозяйство. 

Основные проблемы торгово-экономических отношений между Таджикистаном и 

Российской Федерации на которых остановился торговый представитель Российской Федерации 

в Республике Таджикистан, это:  

 долговая проблема, которые сталкиваются как российские, так и таджикские 

предприниматели; 

 рост налоговой нагрузки, участившиеся проверки налоговых органов как таджикских, так 

и российских компаний;  

 погашения задолженности корпорации «Барки Точик» перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-

1» за потребленную электроэнергию и т.п. 

Все эти моменты затрудняют привлечение российского бизнеса в реализацию крупных 

инвестиционных проектов на территории Таджикистана.  

Для дальнейшего улучшения условия привлечения российского бизнеса в Республике 

Таджикистан необходимо: 

  совершенствовать налоговое законодательство с целью повышения инвестиционной 

привлекательности Таджикистана для иностранного бизнеса; 

  обеспечить защищенность интересов, желающих инвесторов вложить свои средства 

в развитие таджикской экономики.  

 создать конкурентную экономику с проникновением Китая в таджикской экономики, 

путем выпуска конкурентоспособной продукции высокого качества; 

 используя лизинговых схем и субсидированных кредитов ведущих российских банков 

под гарантии банков Таджикистана; 

 ускорить вхождения Республики Таджикистан в новый региональный экономический 

союз, общий региональный рынок с едиными принципами и правилами регулирования, 

значительно расширятся возможности кооперации, обмена технологиями и инвестициями. 

Таким образом, стратегическое партнерство России и Таджикистана имеет существенные 

перспективы на дальнейшее углубление и расширение; 

 наращивать темпы диверсификацию экономического сотрудничества через реализацию 

совместных проектов в сферах высокотехнологических отраслей экономики, как 

информационно-телекоммуникационная сфера, топливно-энергетического комплекса, 

машиностроительной и аграрной отрасли, наукоемких и капиталоемких отраслях, транспортной 

сети, модернизации экономики и др. 

Для роста товарооборота Таджикистану следует диверсифицировать свою экономику и 

организовать выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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ҲОЛАТИ КУНУНӢ ВА АРЗЁБИИ ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА РУСИЯ  

ДАР СОҲАИ САВДОИ БЕРУНА  
 

Муаллиф дар ин мақола дар хусуси муносибатҳои тиҷоративу иқтисодии Русия ва Тоҷикистон 

ибрози назар намуда, қайд мекунад, ки ин муносибатҳо решаи таърихӣ дошта, тӯли ҳазорсолаҳо идома 
меёбанд. Дар баробари ин, муаллиф қайд мекунад, ки ба туфайли ба бозори дохилии Тоҷикистон ворид 
гардидани Ҷумҳурии Халқии Чин, як қатор мамлакатҳои Аврупо, Туркия ва Эрон мавқеи мамлакатҳои 
ИДМ, аз љумла Русия ба андозае танг шуда истодааст. 

Дар робита  ба ин, муаллиф ҷиҳати беҳтар шудану рушд ёфтани муносибатҳои тиҷоративу 
иқтисодии байни Русияву Тоҷикистон як қатор тавсияҳои мушаххасро пешниҳод менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: савдо, ашёи хом, нахи пахта, гардиши мол, инфрасохтор, воридот, содирот, 
палатаи савдою саноат, қолинҳо, металлҳои сиёҳ. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В этой статье автор рассуждает о торгово-экономическом отношения между Россией и 
Таджикистаном, отмечает, что эти отношения имеют исторические корни и насчитывается 
тысячилетиями. Наряду с этим отмечает автор, место стран СНГ, в том числе Россия во внешнеторговом 

обороте Республики Таджикистан постепенно сужается из-за роста товарооборота с Китайской Народной 
Республикой, Западными странами, Турцией и Ираном. 

В связи с этим автор предлагает конкретные рекомендации по улучшению и развитию торгово-

экономических отношений между Россией и Таджикистаном.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торговля, сырьё, хлопковое волокно, товарооборот, инфраструктура, 

импорт, экспорт, торгво-промышленная палата, ковры и ковровые изделия, черные металлы. 
  

CURRENT STATUS AND EVALUATION OF FOREIGN TRADE COOPERATION  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION 
 

In this article, the author discusses the trade and economic relations between Russia and Tajikistan, notes 
that these relations have historical roots and there are thousands of years. Along with this, the author notes, the 

place of the CIS countries, including Russia in the foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan is gradually 
narrowing due to the growth of trade with the people's Republic of China, Western countries, Turkey and Iran. In 
this regard, the author offers specific recommendations for the improvement and development of trade and 

economic relations between Russia and Tajikistan.  
KEY WORDS: trade, raw materials, cotton fiber, trade turnover, infrastructure, import, export, chamber 

of Commerce and industry, carpets and carpets, ferrous metals. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Рахимов Пайрав Сафаралиевич, преподаватель кафедры банковской 

деятельности КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 905-77-40-77; e-mail: payrav.rakhimov.90@mail.ru 

 

МАРҲИЛАҲОИ  РУШДИ САРМОЯИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶИ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
  

Шодиев И.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити имрӯза, бо тақозои гузаштан ба муносибатҳои иқтисодии бозорӣ, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар роҳи ҷиддии ислоҳоти иқтисодӣ-индустриявӣ  қарор дорад. Дар ин роҳ ҷумҳурии 

мо бо якчанд монеа ва душвориҳо дучор меояд, барои пешгирӣ ва бартараф намудани ин 

мушкилот, пеш аз ҳама, муҳайё сохтани шароит барои сармоягузории хориҷӣ зарур аст. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки шумораи зиёди давлатҳо танҳо ба туфайли истифода аз 

сармояи хориҷӣ аз буҳрони шадиди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ баромадаанд. 

Пӯшида нест, ки дар шароити имрӯза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон касри буҷет ва 

муфлисшавии шумораи зиёди корхонаҳо ба назар мерасад. Маҳз ба туфайли ин зарурати 

ҷалбнамоии сармоягузории хориҷӣ ба вуҷуд омадааст. Ҷалбнамоии сармоягузории хориҷӣ, пеш 

аз ҳама, бо мақсади азнавсозӣ ва таҷдиди хоҷагии халқ ба роҳ монда мешавад. Аз ин рӯ, ҷалби 

васеи сармояи хориҷӣ яке аз масъалаҳои муњимм дар сиёсати иқтисодии хориҷии кишварамон 

ба ҳисоб меравад. Дигаргунии намоёни ҷараёни ҷалби сармояи хориҷӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар дигар қонуну санадҳои зиёде инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла, қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», «Дар бораи созишномаҳои сармоягузорӣ», «Дар бораи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ», «Дар бораи Созишнома оид ба тақсими маҳсулот», «Дар 

бораи консессия», «Консепсияи сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ қабул гардида, мавриди иҷро қарор доранд. 
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Дар шароити буҳрони иқтисодии мавҷуда, ҷалби сармояи хориҷӣ то андозае камчинии 

амонати дохилиро мукаммал мегардонад. Дар баробари ин, муҳити сармоягузорӣ метавонад ба 

меъёри ислоҳоти комили бозорӣ, боварии иттиҳоди ҷаҳонӣ ба мустақилияти ҳуқуқи моликият ва 

вазъи кишвар хизмат расонад. Дар як вақт истифодаи сармоягузории хориҷӣ ҳангоми рушди 

иқтисодиёти миллӣ, мутобиқсозии нисбатан тези онро ба системаи хоҷагии ҷаҳонӣ таъмин 

мекунад. 

Барои сармоягузорӣ дар хориҷи кишвар, пеш аз ҳама, пасандоз (захираи маблағ) лозим аст. 

Яъне дар буҷаи давлат ва ё сармоядорон маҷуд будани имконоти сармоягузорӣ. Чунин имконият 

аз асрҳои ХVII-XVIII дар мамлакатҳои тараққикардаи сармоядорӣ ба вуҷуд омада, то ҳол амал 

менамояд [1]. 

Асрҳои ХVII-XVIII давраи аввали сармоягузории хориҷӣ номида мешуд. Давраи дуюми 

инкишофи гардиши байналмилалии асъор аз охири асри ХIX ва ибтидои асри ХХ шурӯъ 

шудааст. Давлатҳои тараққикарда мувофиқи имкониятҳои худ барои ба даст овардани фоида дар 

хориҷи кишвар (мамлакатҳои Осиё, Африқо, Америкаи Лотинӣ) сармоягузорӣ мекарданд [2]. Ин 

давра давраи ба хориҷа баровардани сармоя буд. Ба ҳамин тариқ, ба хориҷа баровардани сармоя 

ҷараёни аз ҳисоби дороии миллӣ ба хориҷи кишвар ҷудо намудани як қисми маблағ барои ба 

даст овардани фоида мебошад. 

Давраи 3-юми ба хориҷа баровардани сармоя аз солҳои 50-60-и асри ХIX шурӯъ шуда, то 

ин дам давом дорад. Ин давра давраи «Беғаразона ба хотири фоида» номида шудааст, ки якчанд 

сабаб дошт. 

Якум, ба хориҷа баровардани сармоя на танҳо аз тарафи давлатҳои тараққикарда, балки аз 

тарафи давлатҳои рӯбатараққӣ ва сотсиалистӣ низ тадбиқ мешуд. Масалан, соли 1996 

маблағгузории давлатҳои рӯбатараққӣ 129 млрд. доллар ва содироти мол бошад 51 млрд. 

долларро ташкил медод. 

Дуюм, ин давлатҳо дар як вақт ҳам содиркунанда ва ҳам воридкунандаи сармоя буданд. 

Масалан, маблағгузории Иттиҳоди Аврупо, ШМА дар  соли 1996 249 млрд. долларро ташкил дод 

ва айни замон сармояи Амрико дар шакли молҳои саноатӣ ба Аврупо 232 млрд. долларро ташкил 

медиҳад. 

Сеюм, ба хориҷа баровардани сармоя ин фоидаро дар шакли пулию молӣ ба вуҷуд меорад. 

Хулоса гардиши байналмиллалии сармоя ҷараёни ҳаракати дусамта буда, новобаста ба 

тараққиёти иқтисодӣ барои манфиатҳои ҷониб равона карда шудааст [1]. 

Дар моддаи 6-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармояҳои хориҷӣ» чунин 

оварда шудааст: «Сармоягузорони хориҷӣ намояндагони онҳо ва коргарони хориҷие, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фаъолияти сармоягузорӣ қарор доранд, ҳуқуқи ҷоивазкуниро 

дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, ба истиснои қаламраве, ки дар онҳо шароит ва 

тартиби будубош бо қонунгузории дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад [4]. 

Сиёсати ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷиро дар давраи 27 соли соҳибистиқлолиятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 5 давраи асосӣ тақсим кардан мумкин аст (тарҳи 1). 

Дар давраи аввал, соли 1992 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузориҳои 

хориҷӣ» таҳия ва қабул карда шуд, ки дар он шартҳои асоси ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии 

фаъолияти сармоягузорӣ, новобаста аз шакли моликияташон нишон дода шудааст. 

Қонун ба сармоягузорони хориҷӣ барои амалӣ намудани фаъолияти дилхоҳ, ки ба 

қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунанд, ба хориҷи кишвар интиқол додани 

даромади худ ва дигар маблағҳо бо қарзи хориҷӣ дастрас намудани қарзи хориҷӣ, иҷора ва 

истифодаи замин, бе иҷозатнома воридот намудани маҳсулот (кор, хизмат) барои фаъолияти 

хоҷагии хеш, харидорӣ намудани саҳмия ва дигар коғазҳои қимматнок, дар асоси иҷозатнома 

коркард, кофтуков ва истифодаи неъматҳои табиӣ, роҳ надодан ба милликунонӣ ва ё 

реквизитсияи моликият ва ғайраҳо кафолат медиҳад. 

Дар ин давра инчунин дигар қонунҳо вобаста ба ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ, аз ҷумла, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти иқтисоди хориҷӣ», ки асосҳои амалиётҳои 

содиротию воридотӣ, иштироки сармоягузорони хориҷиро дар он ба танзим медарорад, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи коғазҳои қимматнок ва биржаҳои фондӣ», ки иштироки 

шахсони ҳуқуқии хориҷиро ҳангоми хариди қоғазҳои қимматбаҳо ба танзим медарорад, таҳия ва 

қабул карда шудаанд. 
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Тарҳи 1. Давраҳои асосии сармоягузориҳои хориҷӣ. 
 

Дар ҳамин давра ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ 144,2 млн. долл. ИМА ворид гардидааст, ки аз 

ин 77,6 млн. долларро сармояҳои мустақим ва 66,6 млн. долларро дигар сармоягузориҳо ташкил 

медод. 

Дар давраи дуюм, яъне таи солҳои 1997-2001 бо мақсади ба танзим даровардани 

муносибатҳои иқтисодӣ, аз ҷумла ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ, ҳуҷҷатҳои муҳимми ҳуқуқӣ, 

ба монанди Кодекси гражданӣ, аввалин Кодекси андоз ва Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қабул карда шуданд. Инчунин дар ин давра Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

консенсияҳо», ки дар баробари дигар масъалаҳо иштироки шахсони ҳуқуқии хориҷиро дар 

масъалаи кофтуков ва коркарди қаъри замин муайян месозад, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ дпр Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонун «Дар бораи бонкҳо 

ва фаъолияти бонкӣ», ки масъалаи ташкили бонкҳоро бо иштироки шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ба 

танзим медарорад, таҳия ва қабул карда шудаанд. 

Дар давраи дувум ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ 228,2 млн. долл. ИМА ворид гардидааст, ки аз 

ин 154,5 млн. долларро сармояҳои мустақим ва 73,7 млн. долларро дигар сармоягузориҳо ташкил 

медиҳад. 

Давраи сеюм - соли 2002-2006 даврае мебошад, ки алакай қонунҳои аввалиндараҷаи 

асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии фаъолияти сармоягузориро муайянкунанда таҳия ва 

қабул шудаанд. Дар баробари ин, барои рушди ҷалби ҳарчӣ бештари сармоягузорӣ Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур шуморид, ки бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сармоягузорӣ ба 

санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунанда тағийроту иловаҳо ворид намуда, дар ҳолати зарурӣ ба 

ивази онҳо санадҳои нав, ки ба талаботи меъёрҳои байналхалқӣ ҷавобгӯй мебошанд,таҳия ва 

қабул карда шаванд. 

Давраи чорум ва панҷум бошад нисбат ба солҳои қаблӣ самараи бештар барои ҷалби 

сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба бор овард. Мувофиқи маълумоти оморӣ воридоти 

умумии сармоягузории хориҷӣ дар солҳои 2007-2017, 8 млрд. 614,1 млн. 

доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 3 млрд. 673,2 млн. долл. ИМА сармоягузории 

мустақим, 4 млрд. 439,0 млн. долл. ИМА-ро қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо 

ҷалбгардида ва 501,9 млн. долл. ИМА-ро сармоягузории портфелӣ (евробондҳо) ташкил 

медиҳанд. 
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Давраи аввал (солњои 1991-1996) – давраи
тањияи ќонунњои асосї вобаста ба љалби
сармоягузорињои хориљї

Давраи дувум (солњои 1997-2001) давраи
ќабули ќонунњои иловагие, ки ба љалби
сармоягузорињои хориљї мусоидат менамояд

Давраи сеюм солњои 2002-2006) – давраи
ќабули чорањои иловагї вобаста ба рушди
љалби сармоягузорињои хориљї ба
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон

Давраи чорум Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи сармоягузорињои
хориљї», ки 17-ми майи соли 2007 тањти
раќами №260 ќабул шудааст.

Давраи панҷум 15 марти соли 2016 №1299
барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ
дар ҶТ
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Танҳо  воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар соли 2017 1100,4 млн. доллари ИМА-

ро ташкил додааст, ки аз он 354,5 млн. доллари ИМА сармоягузории мустақим, 245,9 млн. 

доллари ИМА қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 500,0 млн. доллари ИМА 

сармоягузории портфелӣ  мебошанд.  

Cармояи мустақим асосан ба соҳаҳои саноати коркард – 37,6 млн. дол. ИМА (10,5%), 

саноати истихроҷи маъдан – 176,6 млн. дол. ИМА (49,5%), фаъолияти молиявӣ ва ҳаргуна 

хизматрасонии тиҷоратӣ – 30,6 млн. дол. ИМА (8,6%), нақлиёт ва алоқа – 64,1 млн. дол. ИМА 

(18,0%), кишоварзӣ – 17,9 млн. дол. ИМА (5,0%), маориф – 15,8 млн. дол. ИМА (4,4%), сохтмон 

– 7,7 млн. дол. ИМА (2,2%) ва ғайраҳо – 6,8 млн. доллари ИМА (1,9%) равона шудаанд. 

 

 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи хеле пураҳамияти таъмини азнавсозии иҷтимоию 
иқтисодӣ ва устувории иҷтимоӣ табдил ёфта истодааст. Сармоягузории хориҷӣ заминаро барои 
пайваст кардани иқтисодиёти миллии Тоҷикистон ҳамчун воридкунандаи (ресипиенти) сармояҳо 
ба системаи хоҷагии ҷаҳонӣ бунёд месозад. Яке аз шартҳои асосии фаъол намудани воридшавии 
сармояи хориҷӣ дар ҳар як мамлакат ин таъминоти ҳуқуқии лозимии ин ҷараён аст. Дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон санади асосии қонуни танзими фаъолияти сармоягузории хориҷиро 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
ташкил мекунад. Ба ҷамбаҳои муайяни воридоти сармояи хориҷӣ ба мамлакат силсилаи дигари 
қонунҳо, ба монанди «Қонун дар бораи моликият», «Дар бораи иҷора», «Дар бораи фаъолияти 
соҳибкорӣ», «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ», «Дар браи корхонаҳо» дахл 
доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пай дар пай муҳити мусоидаткунандаи иқтисодӣ барои 
фаъолияти сармоягузорон барқарор шуда истодааст. 

Хусусиятҳои хоси сармоягузорӣ дар замони ҳозира чунинанд: 
- афзоиши босуръати сармоягузории мустақим; 
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- тақвият ёфтани нақши аз нав сармоягузории фоида, хусусан дар дохили корпоратсияҳои 
бузург; 

- озоднамоии танзими давлатии ҷараёнҳои сармоягузорӣ. 
Хусусияти сармоягузории ҷаҳон дар он аст, ки қисми зиёди манобеи бозори ҷаҳонии 

сармоя байни давлатҳои мутараққӣ ҳиҷрат мекунад. Сармоягузории мутақобил байни чунин 
давлатҳо 70% сармоягузориро ташкил медиҳад. Махсусан, байни гурӯҳи сегона ШМА, Аврупои 
Ғарбӣ, Ҷопон сармоягузории тарафайн тамоюли афзуншавӣ дорад. Сабаби чунин хусусияти 
бозори ҷаҳонии сармоя, аз як тараф, сиёсати ҷалби сармояи дар ин давлатҳо амалкардаистода 
буда, аз тарафи дигар, интихоби сармоягузор нисбати бехавф ва бо таваккали кам сармояи худро 
гузошта фоизи муайяни фоида гирифтан ҳисоб меёбад. 
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МАРҲИЛАҲОИ  РУШДИ САРМОЯИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶИ Д 

АР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Дар мақолаи мазкур марҳилаҳои  рушди сармоягузории мустақими хориҷӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маври таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода шудааст. Муаллиф ишора менамояд, ки шумораи зиёди 

давлатҳо танҳо ба туфайли истифода аз сармояи хориҷӣ аз буҳрони шадиди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 
баромадаанд. Дар шароити имрӯза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон касри буҷет ва муфлисшавии шумораи зиёди 
корхонаҳо ба назар мерасад. Маҳз ба туфайли ин зарурати ҷалбнамоии сармоягузории хориҷӣ ба вуҷуд 

омадааст. Ҷалбнамоии сармоягузории хориҷӣ, пеш аз ҳама, бо мақсади азнавсозӣ ва таҷдиди хоҷагии халқ 
ба роҳ монда мешавад. Барои ҳамин ҷалбнамоии васеъи сармояи хориҷӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар 
сиёсати иқтисоди хориҷии кишварамон ба ҳисоб меравад.  

КАЛИДВОЖАҲО: сармоягузорӣ, иқтисодӣ, сармояи хориҷӣ, ҷалби сармоягузорӣ, марҳилаҳои 
сармоягузорӣ, воридот, содирот, хоҷагии халқ, қонунҳои сармоягузорӣ. 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье рассматриваются этапы развития прямых иностранных инвестиций в Республику 
Таджикистан. Автор указывает, что большинство государств из тяжёлого социально-экономического 

кризиса вышли благодаря использованием иностранного капитала. В сложившейся ситуации в Республике 
Таджикистан возникает дефицит бюджета и банкротство большого количества предприятий. Это связано 
с необходимостью привлечения иностранных инвестиций. Привлечение иностранных инвестиций, прежде 

всего, направлено на реконструкцию и обновление народного хозяйства. По этой причине более широкое 
привлечение иностранных инвестиций является одним из ключевых вопросов внешнеэкономической 
политики нашей страны.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, экономика, иностранные инвестиции, привлечение 

инвестиции, этапы, импорт, экспорт, народное хозяйство, инвестиционное право. 
 

THE STAGES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article in the article explores the stage of development of foreign direct investment in the Republic 
of Tajikistan for research and education. The author points out in his article that a large number of states have just 
emerged from the severe social and economic crisis due to the use of foreign capital. In the current situation in the 

Republic of Tajikistan the budget deficit and bankruptcy of a large number of enterprises appear. This is due to 
the necessity of attraction of foreign investments. Involvement of foreign investments, first of all, is aimed at the 
reconstruction and renewal of the national economy. For this reason, the broader foreign investment attraction is 

one of the key issues in the foreign economic policy of our country.  
KEY WORDS: investment, economic, foreign investment, investment, investment, import, export, 

economy, investment law. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Джумалиева Э.Б.  

Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова 

Амантурова Ч.К.  

Иссыккульский государственный университет им. К.Тыныстанова 
 

Стратегией рационального и эффективного использования водных и энергетических 

ресурсов, является определение основных направлений развития межгосударственных 

отношений в Центральной Азии для достижения устойчивого развития, при котором 

водопользование и использование топливно-энергетических ресурсов будет удовлетворять 

экономические и экологические интересы каждой из стран региона.  

Стратегия должна разрабатыватся с учетом норм национальных законодательств, 

международного права, действующих двусторонних и многосторонних договоров, 

национальных стратегий государств по водно-энергетическим вопросам, программ водо- и 

энергосбережения.  

Приоритет стратегии направлен для последующей разработки и принятия долгосрочных 

межгосударственных договоров по вопросам использования водных и энергетических ресурсов 

региона с учетом интересов всех государств.  

Стратегия необходима для формирования политики энерго- и водосбережения и в целом 

снижения затрат общества на энерго- водообеспечение, позволяющих повысить экономическую 

и экологическую устойчивость региона [1, с. 56]. 

Поддержание согласованного режима межгосударственного водораспределения, 

сезонного и многолетнего регулирования стока трансграничных рек является одной из основных 

задач регионального сотрудничества стран Центральной Азии.  

Произошедшие геополитические и экономические перемены в регионе, ухудшение 

экологической ситуации, изменение структуры потребностей и растущий спрос на водные и 

энергетические ресурсы, требуют усовершенствования порядка водораспределения в регионе на 

основе согласованных квот.  

Общая мощность всех гидроэлектростанций Кыргызстана в 1940 г. составляла 2,1 тыс. кВт, 

на них было выработано 7,1 млн. кВт.ч электроэнергии, что составляло 13,76% суммарного 

производства /55/. Степень использования гидроэнергоресурсов составляла 0,0044 % от полного 

гидропотенциала и 0,007 % - от технического. За годы войны мощность гидростанций возросла 

до 10,2 тыс. кВт, выработка электроэнергии – до 36,8 тыс. кВт.ч (47,6%). Среди наиболее 

крупных ГЭС, введенных в эти годы, следует отметить первую очередь Лебединовской ГЭС 

(3600 кВт), ГЭС шелкокомбината г.Оша (500 кВт), Нарынскую ГЭС (108 кВт) и Аламединскую 

ГЭС (2200 кВт). 

Наиболее интенсивно строительство небольших ГЭС велось в послевоенные годы (1946-

1963 гг.). В этот период достроен каскад Аламединских ГЭС, вводится в эксплуатацию самая 

крупная среди малых ГЭС – Быстровская и ряд других (основные сведения о них приведены в 

табл. 14) [2, с. 18]. 

Таблица 1 

Основные параметры ГЭС мощностью более 1000 кВт 
 

Наименование ГЭС  Год 

ввода  

Напор, м Расход, 

м.куб/с 

Число 

агрегатов, 

шт. 

Мощность, 

кВт 

Выработка 

электро-

энерги, 

млн.кВт.ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Лебединовская  1943, 

1948 

26,8 40 2 7600 65 

Аламединская №1 1945 12,0 25 2 2200 18 

Аламединская № 2 1948, 

1949 

12,3 30 2 2500 20 

Аламединская № 3 1951 10,8 23,3 2 2140 17 

Аламединская № 4 1952, 

1953 

10,8 23,3 2 2140 17 
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Аламединская № 5 1957, 

1958 

15,5 50 2 6400 23 

Аламединская № 6 1958 15,5 50 2 6400 23 

Быстровская 1954 25,4 42,3 3 8700 46 

Калининская  1955 60,0 2,7 2 1580 6 

Ысыкатинская 1961 61,0 3,0 2 1580 7,34 

Сокулукская №1 1957 85 0,88 2 1200 6,9 

Сокулукская №2 1959 85 0,82 2 1200 8,0 

Онарчинская 1959 36 1,6 3 1470 5,131 

Ошская №4 - 15,8 5,3 2 1000 5 

Ошская №5 1954 16,4 3,75 2 1020 5 

Арашанская 1961 63 1,55 2 1560 7,55 

Ленинпольская 1958 23,5 3,5 2 1120 3,7 

Моюнская 1958 22 7,46 2 1300 - 

Первомайская 1958 15 3,5 2 1000 3,522 
 

Источник: по данным института водных проблем НАН КР, 2016 г. 
 

Всего же по архивным данным до периода с 1913 по 1963 гг. в республике были построены 

192 малых ГЭС мощностью от 3 до 8700 кВт. Общая мощность гидростанций, существовавших 

в 1960 г. составляла 66,3 тыс. кВт, а выработка электроэнергии – 285,3 млн. кВт. ч /55/. Степень 

использования гидроэнергоресурсов достигла 0,175% от полного потенциала и 0,29 от 

технического [3, с. 21]. 

Более интенсивно освоение гидроэнергетического потенциала началось после принятия 

семилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг., когда было решено 

строить Учкоргонскую ГЭС, мощность которой в 2 раза превышала мощность всех действующих 

в 1965 г. гидроэлектростанций. На увеличение масштабов гидроэнергетического строительства 

существенное влияние оказывали экономические, технические и экологические факторы, такие 

как постоянная естественная возобновляемость гидроэнергетических ресурсов, возможность их 

комплексного использования на нужды энергетики, ирригации, водоснабжения и т.п., растущая 

напряженность топливоснабжения, экономическая эффективность, режимные и структурные 

требования энергосистем, незначительное влияние на окружающую среду и т.п. [4, с. 19]. 

Вместе с тем существенное влияние на темпы строительства гидроэнергетических 

объектов в эти и последующие годы оказывали большая продолжительность их строительства, 

значительные капиталовложения, зависимость выработки электроэнергии от водности рек, 

смещение центра гидроэнергетического строительства в труднодоступные горные районы со 

сложными геологическими и сейсмологическими условиями. Все это требовало проведение 

большого объема научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, а также 

разработки новых принципов организации строительства, способов производства и механизации 

строительно-монтажных работ [5, с. 35]. 

Эти задачи последовательно решались по мере накопления опыта при строительстве 

каждой последующей гидроэлектростанции, что дало возможность за последующие годы ввести 

в эксплуатацию такие крупные ГЭС, как Учкоргонская, Атбашинская, Токтогулская, Курпская, 

Ташкумырская и Шамалдысайская, основные сведения о которых приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные показатели действующих ГЭС бассейна Нарына 

 

Наименование ГЭС Годы ввода 

агрегатов 

Расчетный 

напор, м 

Расчетный 

расход, м3/с 

Мощност, 

МВт 

Среднегодовая 

выработка, млн. 

кВт.ч 

Учкоргонская 1961,1962 29 760 180 820 

Атбашынская 1970 67,8 70 40 140 

Токтогулская 1974,1977 140 980 1200 4400 

Курпсайская 1981,1982 91,5 972 800 2630 

Ташкумырская 1985-1987 48,7 1038 450 1698 

Шамалдысайская 1992,1994 26 1040 240 902 
 

Источник: по данным института водных проблем НАН КР, 2016 г. 
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Ввод в действие Учкоргонской ГЭС позволил ликвидировать дефицит мощности в Ошской 

области Кыргызстана и части Ферганской долины Узбекистана, а вода, запасенная в 

водохранилище ГЭС, позволила оросить более 45 тыс. га сельскохозяйственных земель на 

территории Кыргызстана и Узбекистана [6, с. 18]. 

 С вводом в эксплуатацию Атбашинской ГЭС на централизованное электроснабжение 

были переведены почти все потребители Нарынской области, а воды Атбашинского 

водохранилища позволили оросить сотни гектаров земель в Куланакской долине. 

 Завершение строительства Токтогулской ГЭС позволило ликвидировать дефицит 

мощности в энергосистеме Средней Азии, наладить электроснабжение потребителей Севера 

республики, а водохранилище ГЭС, одно из крупнейших в Средней Азии, позволило 

зарегулировать сток реки Нарын, создать гарантированное водоснабжение более 1 млн, га земель 

на территории Кыргызстана и Узбекистана. 

 В 1980 году началось сооружение Ташкумырской ГЭС, предназаначенной для покрытия 

пиков нагрузки в течение года. После завершения строительства станции ее электроэнергия стала 

поступать в Ферганскую энергосистему и энергосистему Кыргызстана. 

Следующей, заключительной станцией Нижненарынского каскада стала Шамалдысайская. 

Ее мощность выбрана таким образом, чтобы не только покрывать пики нагрузки, но и предельно 

утилизировать энергию водного потока, даже в летнее время. В сезонном разрезе ГЭС работает 

на зарегулированном стоке Токтогулского водохранилища, в пиковом режиме в зимнее время и 

в базисном или полубазисном – в летнее. Неравномерные суточные расходы ГЭС 

перерегулируются в равномерные в водохранилище Учкоргонской ГЭС, являющемся 

контррегулятором всего каскада. Кроме покрытия суточных графиков, на Шамалдысайскую ГЭС 

возлагаются функции аварийного резерва энергосистемы в размере 35 МВт, соответствующего 

аварийному попуску из Токтогулского водохранилища. 

В 1990 году мощность гидроэлектростанций республики составляла 2713,27 тыс. кВт, на 

которых было выработано 8950,9 млн. кВт.ч электроэнергии, степень использования полного 

гидропотенциала достигла 5,5 %, технического – 9%. (Сводные данные по росту мощностей на 

ГЭС, выработке гидроэнергии и степени использования гидроэнергетического потенциала 

приведены в табл. 3) [7, с. 67]. 

Сводные данные о количестве, мощности и выработке всех построенных и 

запроектированных на главных реках Кыргызстана ГЭС приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Суммарные показатели всех ГЭС Кыргызстана 

 

Бассейн реки Число ГЭС Мощность, 

МВт 

Выработка электроэнергии, млн. 

кВт.ч 

Нарын 35 9000 30000 

Сары-Джаз 4 1700 6700 

Чу 29 742 3326,8 

Чаткал 9 686,4 2718,0 

Кара-Дарыя 6 147 650 

Куршаб 6 100,1 525 

Тар 6 145 745 

Кара-Кулджа 5 82,3 375 

Исфайрам-Сай 3 44,6 277,4 

Ак-Буура 4 25,1 169 

Сох 4 99,1 573 

Талас 3 31,5 237,7 

Кызыл-Суу 1 108,0 572,5 

Кара-Ункюр 1 16,4 121 

Всего 116 12927,5 47563,7 
 

Источник: по данным института водных проблем НАН КР, 2016 г. 
 

 Несмотря на такие возможности, освоение гидроэнергетического потенциала остается в 
республике очень низким. Особенно это заметно при сравнении с бывшими республиками 
Советского Союза и дальнего зарубежья. Среди бывших регионов Советского Союза наиболее 
полно экономический гидроэнергетический потенциал был использован в Центре, Поволжье и 
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на Урале (70,4%), на Украине и в Молдове (61,6%), на Северо-Западе и в Прибалтике (29,6) [4]. 
Среди стран дальнего зарубежья в 1990 г. степень использования экономического потенциала 
достигала 100% в Италии и ФРГ, 94% во Франции, 90% в Японии, 76% в Канаде, 70% в США, 
Швеции и Испании. 

Такая высокая степень использования гидроэнергетического потенциала за рубежом 
вызвана воздействием топливно-энергетической конъюнктуры. В тех странах, где наиболее 
эффективные ресурсы крупной гидроэнергетики уже использованы (США, Япония, 
большинство западноевропейских стран), намечается перемещение нового 
гидроэнергетического строительства в основном на использование средних и малых водотоков 
[8, с. 64]. 

Произошедшие геополитические и экономические перемены в регионе, ухудшение 
экологической ситуации, изменение структуры потребностей и растущий спрос на водные и 
энергетические ресурсы, требуют усовершенствования порядка водораспределения в регионе на 
основе согласованных квот.  

Реализация такого порядка предполагает:  
- сохранение схемы водораспределения, основанной на регулировании стока в пределах 

согласованных квот, графиков водозабора и водоподачи с учетом приемлемого качества воды 
при выделении необходимого объема водных ресурсов на обеспечение экологических и 
санитарных попусков;  

- установление квот на основе согласованных критериев;  
- при распределении квот учет в приоритетном порядке интересов первоочередного 

удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения;  
- компенсация затрат государств, регулирующих сток рек и оказывающих иные 

водохозяйственные услуги в. интересах других государств. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Усубалиев Т.У Вода дороже золота. – Бишкек, 1998.  – С. 45-58. 
2. Карамолдоев Ж.Ж., Христофоров Х.В. Сток горных рек в маловодный период его прогнозы и 

расчеты. – Бишкек, 1994.  – С.149. 

3. Аникин В. Большая вода. Вечерний Бишкек, 1998 г. от 9 декабря. – С. 6. 
4. Дуйшеева Ж. Теперь называют «Чон-Калка» // Талас вестник, 1995г. от 10 февраля. – С. 4. 
5. Касымова В.К. Вода, энергия, экология. – Бишкек, 2000. – С. 49-57. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием водопользование стран центральной 
Азии, а также исторические параметры развития гидроэнергетических возможностей в рамках водных 
ресурсов. Также в статье выдвинута идея об эффективном использовании водных ресурсов и разработка 

водной стратегии. Одним из ключевых моментов во взаимоотношениях между странами так называемого 
стран нижнего течения, наша республика занимает довольно пассивный метод решения задач, при котором 
всем было бы выгодно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергетические ресурсы, водопользование, стратегия, договор, 
водораспределение, экологическая ситуация, гидроэлектростарнция, потенциал, капиталовложение, 
строительно-монтажная работа. 

   

THE PROBLEMS OF EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

The article deals with the issues related to the development of water use in Central Asia, as well as the 
historical parameters of the development of hydropower opportunities within water resources. The article also put 

forward the idea of effective use of water resources and development of water strategy. One of the key points in 
the relations between the countries of the so-called downstream countries, our republic takes a rather passive 
method of solving problems, in which all would be beneficial. 

KEY WORDS: energy resources, water use, strategy, contract, water distribution, environmental situation, 
hydroelectric power, potential, investment, construction and installation work. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Амантурова Ч.К. 
Иссыккульский государственный университет имени К. Тыныстанова 

 

В соответствии с географическим положением страны и экономического потенциала, а 
также энергетической функциональности в контексте зависимости или избыточности 
формируются энергетическая безопасность государства. Главным показателем энергетической 
безопасности является устойчивость к внешним шокам, а также политическая стабильность в 
стране и конечно после наступления устойчивости к этим шокам [1, с. 36]. 

Для Кыргызстана одним из главных приоритетов экономической безопасности в части 
топливно-энергетической составляющей является то, что мы в этом сегменте рынка (нефть, 
бензин, газ) фактически зависимы на 76,6%. Поэтому нашей республике необходимо постепенно 
переходить на электроемкие мощности, а также в автомобильном сегменте это даст возможность 
формирования как электроэнергетической страны, и одновременно сохраняет экологию 

На данном этапе мы зависим от поставки угля от Казахстана, от Узбекистана 
(Газпромнефть) в соответствии с этим на необходимо в обеспечении энергонезависимости 
двигаться в сторону инновационных решений в энергетике.  

Однако энергодефицитные страны ЦА располагают огромными запасами водных ресурсов 
и находятся в верховьях бассейна крупнейших рек региона – Нарын-Сырдарьи и Амударьи. 
Энергоизбыточные страны расположены в низовьях этих рек и являются дефицитными по 
водным ресурсам. Проведение за последние 20 лет странами нижнего течения рек независимой 
энергетической политики и игнорирование международной практики по решению водных и 
энергетических проблем в отдельных регионах мира с трансграничными реками, привели к 
энергетическому кризису стран, расположенных в верховьях рек, и в целом, к обострению 
водного и экологического кризиса в бассейне Аральского моря. В результате межведомственные 
противоречия переросли в межгосударственные и их неразрешенность является угрозами ЭБ как 
для стран в верхнем течении рек (Кыргызстана и Таджикистана), так и стран в нижнем течении. 
Было бы целесообразно в рамках международных экономических объединений ввести понятие 
региональной ЭБ – как надежного обеспечения экономики и населения стран ЦА различными 
видами энергии по ценам, отражающим основные экономические принципы ценообразования и 
формирование единого рынка энергоресурсов, развитие интеграции по рациональному 
использованию водных и энергетических ресурсов с минимальным ущербом для окружающей 
среды региона [2, с. 47]. 

Под ЭБ КР, как энергодефицитной страны, следует понимать защищенность общества, 
экономики и личности от угроз дефицита энергоносителей, под воздействием негативных 
природных, техногенных, управленческих, социально-экономических, внутри- и 
внешнеполитических факторов и способность государства удовлетворять спрос на них по ценам, 
отражающим основные экономические принципы ценообразования.  

Современные угрозы ЭБ государств СНГ, в том числе и КР разделены на внешние и 
внутренние по следующим направлениям, представленным на рис.1.  

 

Рис.1.  Внешние угрозы. 
 

К внешним угрозам относятся: природные, геополитические, макроэкономические, 
социально-экономические, управленческие. К внутренним угрозам - несоответствие 
имеющегося энергетического потенциала требованиям надежности энергоснабжения, 
нерациональная структура ТЭБ, слабая капитализация основных компаний ТЭК, финансово-
экономические, социально-экономические, экологические угрозы [3, с. 61]. 
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Разделяя точки зрения ученых-экономистов и энергетиков о необходимости 
противодействия угрозам, нами выделены следующие основные факторы, влияющие на 
устойчивость и надежность функционирования ТЭК и обеспечение ЭБ КР в целом: 

- устойчивое финансово-экономическое положение отраслей и предприятий ТЭК; 
- достаточность инвестиционного потенциала; 
- состояние и технический уровень основных фондов (ОФ); 
- развитие и подготовленность сырьевой базы ТЭК; 
- региональная энергетическая сбалансированность; 
- достаточность резервов энергетических мощностей, топливных ресурсов и 

энерготранспортных коммуникаций; 
- повышение эффективности энергоиспользования и экономически обоснованная 

минимизация энергоемкости экономики; 
- подготовленность ТЭК к функционированию в экстремальных ситуациях, в том числе при 

изменении климата. 
Экономическая безопасность является компонентом целого комплекса проблем, 

соответственно такая система каким-то образом сформировалась, в рыночной экономике под 
влиянием рыночных механизмов, а также развивался необходимый уровень научных 
достижений, рамках государственного регулирования и надзора, поддержки гидроэнергетики [4, 
с. 54]. 

В настоящее время основной проблемой энергетического сектора республики является 
зависимость природных явлений и одновременно регулировать в сезон полива. Львиная доля 
водопользования  уходит на орошения. 

Таблица 1 
Распределение располагаемых водных ресурсов в бассейне реки Амударьи 

 

 
 

Страны имеющие общие реки довольно плодотворно сотрудничают между собой для 
использования водных ресурсов, тем самым развивая экономическое благосостояние стран 
данного речного бассейна, в том числе гидроэнергетических ресурсов. Одним из главных 
примером сотрудничества именно с рыночными характеристиками — это США и Канада. 
Построение гидроэнергетических ресурсов было обусловлено от наводнений населенных 
пунктов. Обеспечивают поливной водой сельскохозяйственные земли и т.д. 

Согласно некоторым подсчетам, отсутствие сотрудничества по совместному 
использованию водных и гидроэнергетических ресурсов ЦА, порождающее, в частности, 
несовпадение цен на электроэнергию, только в Таджикистане и Узбекистане приводит к потерям 
на межгосударственном, региональном и международном уровнях соответственно не менее 160, 
280 и 800 млн долл.; в условиях сегодняшнего экономического положения стран региона и при 
высоком уровне бедности населения подобные упущения недопустимы. В этой связи хотелось бы 
отметить, что уникальные геоморфологические и гидрологические ресурсы Таджикистана как 
бы созданы самой природой для производства гидроэлектроэнергии и интегрированного 
использования в интересах всех стран бассейна Амударьи. 

Модернизация правовой базы водных отношений в Кыргызской Республике. 
- корректировка водного и смежного законодательства, регулирующего комплекс 

внутренних водных отношений в республике (2010 год); 
- корректировка и дополнение пакетов подзаконных актов, конкретизирующих процедуры 

и механизмы управленческой, водохозяйственной и водоохраной деятельности (2012 год); 
- модернизация технических и экологических стандартов и нормативов строительства, 

содержания и эксплуатации водохозяйственных объектов, водопотребления и др. (2014 год). 
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Индикатор реализации задачи - нормативно-правовая база водных отношений полностью 
гармонизированная и адаптированная к передовым технологиям управления водными 
ресурсами, водохозяйственной и водоохраной деятельности не позднее 2019 года [5, с. 12]. 

С запуском первого агрегата Рогунской ГЭС Таджикистан говорит о том, что они в этом 
направлении являются, по крайней мере, лидерами поставок электричества на рынке 
Центральной Азии. 

По некоторым данным мы уступаем в части предложения энергии в соседние страны или 
у нас высокий уровень цен. 

Хотелось бы сказать, что запуск Камбар-Атинской ГЭС 1,2 пока не дает более или менее 
ощутимых превосходств по поставкам электроэнергии и по ценам.   

Между тем ситуация с водобеспечением год от года ухудшается, как в мировом масштабе 
так в масштабе региона и совместная разработка единой водной политики и гидроэнергетических 
ресурсов привело бы к положительному эффекту как с точки зрения экономики, так и экологии. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с энергетической безопасности в части 
электрической и топливно-энергетической системы.  В контексте рассматриваются вопросы целевого 
использования бюджетных средств, в контексте системы контроля, а также системы инструментов 

урегулирования государственного бюджета в части расходной политики. Одновременно в статье 
определены параметры допустимости бюджетных расходов и доходов бюджета.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономический потенциал, энергетическая безопасность, 
энергодефицитные страны, энергетическая мощность, регулирование, надзор, полив, река, 

сотрудничество. 
 

ENERGY SECURITY OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC 

INTERESTS IN CENTRAL ASIA 
 

The article deals with the issues related to energy security in the part of the electric and fuel-energy system. 
In the context of the issues of targeted use of budgetary funds in the context of the control system, as well as the 

system of instruments of regulation of the state budget in terms of expenditure policy. At the same time, the article 
defines the parameters of admissibility of budget expenditures and budget revenues.  
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БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ – ОМИЛИ 

МУҲИММИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ 
   

Шамсов Ҷ.И., Холназаров М.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҳти мафҳуми бехатарии озуқаворӣ мавҷудияти маводи хӯрока, ба миқдори кофӣ ба 
хонаводаҳо дастраси будани он (новобаста аз он ки аз бозор мехаранд ё аз дигар манбаъ), 
имконияти харидорӣ намудан, инчунин ба миқдори зарурӣ истеъмол кардани хӯрокворӣ дар 
назар дошта мешавад. Бехатарии озуқаворӣ ва ғизо ҳамон вақт таъмин ҳисобида мешавад, ки 

http://columbiariverkeeper.org/the-river/facts/
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агар озуқавории мувофиқ (аз ҷиҳати миқдор, сифат, бехавфӣ, аз нуқтаи назари иҷтимоию 
фарҳангӣ маъқул) мавҷуд ва дастрас буда, ҳамаи ашхос доимо барои таъмини ҳаёти фаъол ва 
солим чунин озуқавориро қаноатмандона истеъмол ва ҳазм кунанд. Истеъмол ва ҳазм намудани 
озуқа нишондиҳандаҳои ниҳоии бехатарии озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. Ин гуна имконият 
тақозо мекунад, ки озуқа хушсифат буда, иқтидори калориянокиаш ба меъёрҳо мувофиқ бошад. 
Дар қатори ин муҳайё будани муҳити мусоид барои саломатии инсон, шароити нигоҳдории 
озуқа, оби нӯшокии тоза, вазъи санитарӣ низ дар назар дошта мешавад. 

Бори аввал дар таърихи давлатдории навини мо масъалаи бехатарии озуқаворӣ солҳои 90-
уми қарни гузашта рӯи кор омад. Дар шароити канда шудани робитаҳои иқтисодии меросии 
Иттиҳоди Шӯравӣ ва дар натиҷаи он яку якбора паст рафтани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии 
ватанӣ, мушкилоти деҳқонон дар ҳамлу нақли маҳсулоти парвардаашон дар дохили ҷумҳурӣ ва 
расондани он то бозорҳо, афзун шудани воридоти маҳсулоти озуқаворӣ бо нархҳои демпингӣ 
бехатарии озуқавории Тоҷикистонро дар ҳолати ноамнӣ қарор дод. 

Бехатарии озуқаворӣ мавҷудияти низоми таъминоти мамлакат ва минтақаҳои онро бо 
маҳсулоти ғизоӣ, омодагии доими давлатро дар пешгирӣ ва бартараф намудани ҳодисаҳои нохуш 
ё дигар ҳолатҳои фавқулодда дар назар дорад. Барои ин андозаи қаноатбахш ва низоми 
самараноки истифодаи захираҳои озуқавории барқароршавандаи стратегӣ ва таъҷилӣ зарур аст 
[1, с. 35]. 

Гузариши иқтисодиёти Тоҷикистон ба низоми хоҷагидории бозорӣ тағйироти комилан нав 
ва шароити мувофиқро дар ҷараёни такрористеҳсол, тамоми доираҳои мубодила, аз ҷумла дар 
доираи захиракунӣ ва фурӯши маҳсулоти моли кишоварзӣ тақозо менамояд. Аз ин рӯ, бо мақсади 
равнақи истеҳсолот ва афзоиши фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, баландбардории самаранокии 
соҳа мебояд дар ҷумҳурӣ аҳамияти муҳим ба ташаккулдиҳии кооператсияи истеҳсолӣ ва 
ҳамгироии кишоварзӣ бо саноат дода шавад.   

Фароҳамсозии шароит ба мусоидат баҳри дар сохтори КАС-и ҷумҳурӣ пайдо гардидани 
агрофирма, агрокомбинат, агрохолдинг ва дигар шаклҳои ташкилии корхонаҳои дар заминаҳои 
бозорӣ фаъолияткунанда, ки бо коркарди маҳсулоти кишоварзии ватанӣ, захира, нигоҳдорӣ ва  
фурӯши он машғул бошанд, шиддати масъалаи озуқавориро паст хоҳад сохт, зеро пӯшида нест, 
ки то 25-30% маҳсулоти соҳаи сабзавоткорӣ то истеъмолкунанда нарасида, талаф меёбад.  

Дар асл, рушди соҳаи кишоварзӣ, ки таъминоти бехатарии озуқаворӣ ба он  алоқаманд аст, 
аз омилҳои гуногун вобастагӣ дорад. Барои дар амал татбиқ намудани он ба ақидаи Назиров Х.Н. 
ва Комилов Н. аҳли ҷомеа якҷоя бо ҳукумат барномаи чорабиниҳои зеринро дар ояндаи наздик 
бояд амалӣ гардонад [2, c. 247]. 

Ҳоло он ки мувофиқи таҳқиқоти аз тарафи институтҳо гузаронидашуда, имконияти 
заминҳои обиро ба 1,4 миллион гектар расондан вуҷуд дорад. Обёрии заминҳои нав имконият 
медиҳад, ки даҳҳо ҳазор гектар боғу токзор ва садҳо маҳалҳои аҳолинишини нав бунёд гардад.   

Дар ҳалли проблемаи бехатарии озуқаворӣ иҷрои чунин амалҳо зарур аст:  
- баланд бардоштани маданияти хоҷагидорӣ ва фарҳанги заминдории мардум; 
- истифодаи самараноки захираҳои табиию меҳнатӣ ва воситаҳои истеҳсолот; 
- идоракунии касбӣ, муносибати ғамхорона ба табиат ва дороии миллии мо – замину об, 

таъмини рушди босубот, пеш аз ҳама, аз маърифати кишоварз вобаста аст; 
-бештар истифода бурдани технологияи шадид (интенсивӣ) дар парвариши зироатҳои 

кишоварзӣ; 
- васеъ истифода бурдани обмонии қатрагӣ;  
- пурра дар таҳти назорати давлат гирифтан ва ҷоннок кардани корҳои селексионӣ, 

тухмипарварӣ, ниҳолпарварӣ ва зотпарварӣ; 
- мустаҳкам гардонидани институтҳои таҳқиқотӣ ва хоҷагиҳои базавии онҳо дар заминаи 

шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ; 
- ба вуҷуд овардани имконияти баробар ва рақобати озод барои ҷалби сармоягузорони 

ватанию бурунмарзӣ баҳри таъмини соҳаи кишоварзӣ бо нуриҳои минералӣ, маснуоти кимиёвӣ, 
техникаи кишоварзӣ; 

- барқароркунии анборҳои мавҷудаи нигоҳдории меваю сабзавот ва дигар иншоотҳои 
кишоварзӣ. 

- бунёди корхонаҳои нави коркарди маҳсулоти кишоварзӣ. 
Таваҷҷуҳи давлат ба равнақи соҳаҳои инфрасохтор, соҳаи роҳсозию бунёди неругоҳҳои 

хурду бузурги обӣ ва барқарорсозии марказҳои барқу гармидиҳӣ заминаи устувори татбиқи 
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чораҳои зикршуда ва таъмини бехатарии иқтисодии ҷумҳурӣ ва қисми таркибии он бехатарии 
озуқаворӣ хоҳад гашт. 

Мушкилоти асосии бахши кишоварзии ҷумҳурӣ омили нигоҳдоранда дар истеҳсоли озуқа 
ба ҳисоб меравад. Проблемаҳои соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла: набудани иқтидорҳои кофӣ ва 
технологияҳои нави коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, номукаммалии шабакаҳои фурӯш, аз ҷумла 
бозорҳои истеъмолии дохилӣ, тараққиёти сусти инфрасохтори кишоварзӣ, арзиши аслии баланди 
коркарди саноатии сабзавот ва мева, сатҳи пасти иттилоот дар бобати ислоҳоти замин, нокифоя 
будани таъминоти захираҳои моддию техникӣ, кам будани техникаи ҳосилғундор, нарасидани 
маблағ ва нокифоя будани дастгирии молиявии давлат, дуруст истифода набурдани имкониятҳои 
кишту кор ва мавриди таҳлили илман асоснок қарор надодани бахшҳои алоҳида ва муҳимми 
соҳаи кишоварзӣ, муайян накардани роҳҳои пурсамари содироти маҳсулоти кишоварзӣ, мавҷуд 
набудани робитаҳои қавӣ бо корхонаҳои коркарду тавлидотӣ, сари вақт истифода набурдани 
нуриҳои минералӣ ва ташкили сусти мубориза ба муқобили ҳашароти зараррасон, сатҳи баланди 
беморӣ ва талафёбии ҳайвоноту парандаҳо, самараи пасти хоҷагиҳои давлатии тухмипарварӣ ва 
зотпарварӣ, танзим накардани истифодаи сарфакоронаи об, торафт бад шудани ҳолати 
гидромелиоративии заминҳо ва ба шӯразор табдил ёфтани як қисми майдонҳои кишт, аз кор 
баромадани иншоотҳои мелиоративӣ ва болоравии обҳои зеризаминӣ, мавҷуд набудани 
механизми ҳамоҳангсозии фаъолияти хоҷагиҳо, ноқисии фаҳмиш дар ташкили истеҳсоли 
муосири кишоварзӣ.  

Дар ҳақиқат, нокифоя будани сармоягузорӣ нисбати ҳалли масъалаҳои таъмини бехатарии 
озуқавории кишвар, истифодабарии захираҳои табиӣ, ҷорӣ намудани механизми нави 
маблағгузории мақсадноки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи замин водор 
месозад, ки барои фарогирии ҳарчи бештари аҳолӣ бо шуғл ва татбиқи сиёсати давлат дар бахши 
муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ, маҷмӯи чорабиниҳо оид ба муносибатҳои хориҷию ҷалби 
сармоягузориҳо ва мустаҳкам намудани инфрасохтор на танҳо дар маҳалҳо, балки дар тамоми 
ҷумҳурӣ васеъ истифода гарданд.  

Зарурат, моҳият ва аҳамияти гузаронидани ислоҳоти кишоварзиро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо мақсади ба даст овардани истиқлолияти озуқаворӣ ва гузаштан ба рушди 
устувори иқтисодӣ ҳамчун заминаи мустаҳкам хизмат менамоянд, аз инҳо иборат аст: 

- таъмин намудани сокинони ҷумҳурӣ бо маводи озуқа ва фароҳам овардани шароити 
мусоид барои истеҳсоли маҳсулоти озуқавории аз нигоҳи экологӣ тоза бо мақсади гузоштани 
заминаи асосии истиқлолияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

- вобастагии зиёд доштани пешрафти бисёр соҳаҳои саноати ҷумҳурӣ, бахусус саноати 
пахтатозакунӣ ва ресандагию бофандагӣ, саноати озуқа ва коркарди меваю сабзавот аз 
истифодаи самараноки захираҳои мавҷудбудаи ашёи хоми маҳсулоти кишоварзӣ дар коркарди 
саноатӣ; 

Мавриди қайд аст, ки дар натиҷаи бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
деҳқонон тақсим намудани 75 ҳазор гектар замин, аз як тараф, ин қисман ҳалли масъалаи 
ташкили ҷои кор дар деҳот бошад аз тарафи дигар, эҳтиёҷоти аҳолӣ бо озуқавории худӣ ва пеш 
аз ҳама, бо ғаллаи худӣ, асосан таъмин гашта, баъдан бо ин восита шиддати иҷтимоӣ дар деҳот 
нисбатан муътадил гардонида шудааст [3, c. 86].  

Ҳадафи асосии татбиқи ислоҳоти идораи давлатӣ ин такони ҷиддӣ ва суръати тоза бахшидан 
ба ҷараёни созандагиву бунёдкорӣ ва рушди иқтисодиву иҷтимоӣ мебошад: 

- шароит фароҳам овардан барои дигаргуншавии тафаккури одамон, ҳолати рӯҳиявии онҳо, 
ки татбиқи шаклҳои нави муносибати иқтисодиро тақозо намуда, муносибати ғамхоронаро ба 
замину воситаҳои истеҳсолот ва истифодабарии самараноки заминҳою обию лалмӣ пеш 
мегузоранд; 

- барои устувор намудани заминаҳои истиқлолияти озуқавории мамлакат, афзун намудани 
воридоти асъори хориҷӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар дар қатори дигар 
ашёи содиротӣ бо мақсади афзоиши буҷети ҷумҳурӣ зиёд намудани истеҳсоли пахта, яке аз 
ҳадафҳои стратегии соҳаи кишоварзӣ мебошад [4,c 29]. Зеро таҳқиқот нишон медиҳанд, ки дар 
ҷумҳурӣ тамоми имкониятҳо барои истеҳсоли 800-850 ҳазор тонна навъҳои пахтаи маҳиннах 
мавҷуданд. Масалан, аз рӯи маълумотҳои Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, танҳо 
дар соли 1991 хоҷагиҳои ҷумҳурӣ дар майдони қариб 300 ҳазор гектар пахта кишт, аз он 827 
ҳазор тонна пахта, аз ҷумла 189 ҳазор тонна пахтаи маҳиннах ҷамъоварӣ намудаанд. Бо ибораи 
дигар, аз ҳар гектар пахтаи кишткардашуда 28 сентнерӣ пахтаи навъҳои гуногун, аз ҷумла аз ҳар 
гектар пахтаи маҳиннах беш аз 30 сентнерӣ ҳосил рӯёнида шуда буд. 
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Чуноне маълум аст, мубрамияти масъалаи таъмини бехатарии озуқавориро шиддати 
камчинии маводи озуқа дар бозорҳои ҷаҳонӣ дучанд сохтааст. Бинобар ин, барои  таъмини 
бехатарии озуқавории Тоҷикистон андешидан ва татбиқи чораҳои зеринро лозим мешуморем: 

- таъмини самаранокии истифодаи захираҳои замину об, ҳавасманд сохтани деҳқонон баҳри 
истифодаи оқилони ин захираҳо; 

- риояи талаботи агротехникии зироатҳо; 
- баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва маҳсулнокии чорво бо истифода аз 

дастовардҳои навтарини илму техника, аз ҷумла биотехнологӣ; 
- бунёди инфрасохтор, ки рушди самаранокии истеҳсолоти кишоварзиро таъмин созад; 
- таҳияи сохтори нави сафарбарсозии заминҳои кишоварзӣ баҳри парвариши зироатҳои 

кишоварзӣ вобаста аз шароитҳои имрӯзаи низоми аграрӣ-озуқавории ҷаҳон, тақсимоти 
байналхалқии меҳнат ва маҳсусгардонии истеҳсолӣ; 

- бунёди механизми иқтисодии ҳавасмандсозии истеҳсолоти кишоварзӣ, ки нархгузорӣ, 
андозбандӣ ва муносибатҳои молиявӣ-қарзиро дар заминаи ягонаи методӣ пешбинӣ 
мекунад; 
Баландбардории самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқавории 

мамлакат ба ташкили пояи пурқуввати селексионию тухмипарварӣ ва зотпарварӣ дар кишвар 
вобаста буда, ҳалли он дар сурати истифодаи нуриҳои минералӣ, маводи химиявӣ барои ҳифзи 
растанӣ ва гузаштан ба заминдории органикӣ имконпазир аст. Зарур аст, ки масъалаи тадриҷан 
афзудани ҳаҷми воридоти нуриҳои минералӣ ва истифодаи маводи химиявӣ ҷиҳати ҳифзи 
растанӣ, инчунин истифодаи методҳои биологӣ ва омехта ҳал гардад. Чорабиниҳои таъмини 
бехатарии озуқавории аҳолӣ дар доираи минтақаҳои дорои захираҳои кофии обу замин бештар 
амалӣ гарданд. Барои ин зарур аст, ки иқтидорҳои лозимии энергетикӣ эҷод шаванд, зеро 
азхудкунии қитъаҳои нави замин барои маҳсулоти озуқаворӣ дар сурати баланд бардоштани об 
бо насосҳо имконпазиранд. Дар ҳолати таъмини неруи барқ тамоми минтақаҳои кӯҳии ноҳияҳои 
Вахш, Рӯдакӣ, Зафаробод, Бешкент, Кӯҳистони Мастчоҳ ва ноҳияи Ашт метавонанд дар 
афзоиши назарраси озуқавории кишвар саҳм гузоранд. 

Тавре ки «Барномаи стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030» 
пешбинӣ менамояд, дар комплекси агросаноатӣ дар давраи дурнамошуда роҳи таъмин намудани 
истиқлолияти озуқавории мамлакат идома хоҳад ёфт. Дар барномаи рушд дар давраи то соли 
2030 суръати нисбатан баланди пешравии комплекси агросаноатӣ дар таъмини талаботи аҳолии 
мамлакат бо маҳсулоти хӯрокворӣ, саноат бо ашё, таҳкими иқтидори содиротии мамлакат 
пешбинӣ шудааст. 

Сиёсати аграрии давраи татбиқи Барнома чунин тадбирҳоро пешбинӣ менамояд: 
- таъмини суръати мӯътадилу устувор ва баланди рушди истеҳсолоти кишоварзӣ дар асоси 

ҷорӣ намудани усулҳои интенсивӣ; 
- ташкили шароитҳо барои рушди дастгирии давлатии тараққиёти соҳаҳои афзалиятнок, аз 

ҷумла комплекси сабзавот ва парандапарварӣ;  
- тақвияти мавқеи танзими давлатии муносибатҳои иқтисодии байнисоҳавӣ, бартараф 

сохтани номувофиқии нархҳо; 
- ташкили механизми самараноки фаъолияти агросаноатие, ки ба принсипҳои бозорӣ асос 

ёфтааст; 
- рушди афзояндаи он соҳаҳои агросаноатие, ки ба содирот нигаронида шудаанд; 
- афзоиши сатҳи технологияи коркарди ашёи кишоварзӣ ва беҳбудии сифати он; 
- бартарафсозии талафи маҳсулоти кишоварзӣ; 
- баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва маҳсулнокии чорво бо роҳи 

селексия ва тухмипарварӣ, ҷорӣ намудани технологияи нав; 
- мусоидат ба аз нав сохтани базаи моддию техникии соҳаҳои кишоварзӣ, ташкил намудани 

неруи истеҳсолӣ-техникии ҳозиразамон; 
- тақвияти имкониятҳои прогресси илмию техникӣ дар баланд бардоштани самаранокии 

истеҳсолоти агросаноатӣ; 
- татбиқи гузаронидани чораҳои комплексии ирригатсионӣ, роҳ надодан ба истифодаи 

замин бо мақсадҳои дигар; 
- дар деҳот татбиқ намудани сиёсати иҷтимоие, ки ба кам кардани дараҷаи камбизоатӣ бо 

роҳи таъминот бо кор, рушди инфраструктура ва намудҳои алтернативии фаъолият, сохтмони 
коргоҳҳои хурд ва корхонаҳои коркарди соҳаҳои саноат мусоидат мекунад. 
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Ҳамин тариқ, барои муваффақ шудан ба имконият ва афзалиятҳои кишвар дар шароити 
ташкилёбӣ ва инкишофи муносибатҳои бозорӣ, пеш аз ҳама, ҳамон соҳаҳои фаъолияти 
кишоварзӣ ва саноатиеро муайян ва дастгирӣ бояд кард, ки он афзалият дошта, таҷрибаи 
истеҳсол намудани маҳсулоти тайёрро аз ашёи хоми маҳаллӣ бо сифати ба талаботи бозори 
ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ба роҳ монда тавонад. Бо ин роҳ на танҳо мавқеи худро дар бозорҳои кишварҳои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил устувор кардан мумкин аст, балки бо роҳи тараққӣ додани 
соҳаҳои меҳнатталабу камхарҷ дар равандҳои кишварҳои тараққикардаи ҷаҳони муосир ҳиссаи 
худро гузошта, ба баланд шудани иқтидори содиротии кишвар муваффақ шудан мумкин аст. 

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Шарипов А. Саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ дар таъминоти бехатарии озуқаворӣ / Маводи 
конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Амнияти озуқавории Тоҷикистон» – 
Маркази стратеги татқиқоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2005. – С. 35.   

2. Назиров Х.Н. Камолов Н. Амнияти озуқворӣ ба чӣ водор месозад  / Маводи конференсияи илмӣ-
амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Амнияти озуқавории Тоҷикистон». – Маркази татқиқоти 
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2005. – С. 247. 

3. Нидоев Н.Ф. Таъмини истиқлолияти иқтисодӣ ва суботи иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 
Душанбе: Ирфон, 2007. – 186 с. 

4. Холназаров М.Х. Ислоҳоти аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маводи конференсияи илмӣ-амали 

таҳти унвони «Бехатарии озӯқаворӣ: ҳолат ва дурнамо». – Душанбе, 2015. – С. 28-31. 
5. Холназаров М.Х. Самаранокии иқтисодии занбӯрпарварӣ. – Душанбе: ООО Андалеб - Р, 2015. – 

156 с. (на рус. яз). 
 

БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ – ОМИЛИ МУҲИММИ 

ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ  
 

Дар мақола омилҳои ба самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ таъсирбахш мавриди таҳлил қарор 
дода шудааст. Қайд гардидааст, ки таъмини бехатарии озуқаворӣ аз самаранок истифодабарии замин ва 

воситаҳои истеҳсолот вобастагии калон дорад. Баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва маҳсулнокии 
чорво бо истифода аз дастовардҳои навтарини илму техника, аз ҷумла биотехнологӣ дар асоси ҷорӣ 
намудани усулҳои интенсивӣ имконпазир мебошад. Ҳалли масъалаҳои зикршуда бо мақсади ба даст 

овардани истиқлолияти озуқаворӣ ва гузаштан ба рушди устувори иқтисодӣ ҳамчун заминаи мустаҳкам 
хизмат менамоянд  

КАЛИДВОЖАҲО: истеҳсолот, кишоварзӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, баландбардории 
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растанипарварӣ. 
 

 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ  
 

В статье анализируются факторы, влияющие на эффективность сельскохозяйственного 
производства. Отмечается, что обеспечение продовольственной безопасности зависит от эффективности 
использования землепользования и производственных инструментов. Повышение урожайности и 

производительности урожая может быть достигнуто с использованием новейших достижений науки и 
техники, включая биотехнологию на основе интенсивных методов. Решение этой задачи служит прочной 
основой в целях обеспечения независимости продовольствия и перехода к устойчивому экономическому 
росту. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельское хозяйство, производство, обеспечение продовольственной 
безопасности, повышение эффективности, устойчивое развитие, новые технологии, интенсивные методы, 
средства производства, животноводство, растениеводство. 
 

THE EFFECTIVENESS IMPROVEMENT OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION-IMPORTANT 

FACTOR OF PROVIDING FOOD SECURITY 
 

This article analyzes the factors which influence on effectiveness of the agricultural production. It is noted 
that providing food security depends on effectiveness of land use and production tools. In order to achieve good 
harvest one must use new scientific achievements and teachingue including. 

KEY WORDS: agriculture, production, provision of food security, effectiveness increasing, stable 

development, new technology, intensive methods, production means, animal breeding, crop raising. 
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Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по гуманитарным и экономическим 

наукам. 

При отправлении статьи в редакцию 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 14, формат А4, междустрочный 

интервал 1,5 см, 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 
интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной 

текст.  

Ссылки на цитируемую литературу в тексте даются в квадратных скобках, 

например, [1, с. 23]. Общим списком после основного текста приводится список 

литературы (под заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, 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 таджикском, 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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