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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                  ФИЛОЛОГИЯ 

ШЕЪР АЗ НИГОҲИ ҲАКИМ САНОӢ 
 

Солеҳов М.О. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Яке аз роҳҳои шинохти чигунагии каломи ҳунарии манзум ва қиёси асолату таъйини 

ҷойгоҳи он миёни панҷ навъи биниши адабӣ-эстетикӣ, довариҳои шоирона ва ё диди адабӣ-

эстетикии худи шуаро ва дарёфти ҷузъиёти назарии онҳо оид ба маърифати чигунагии асолати 

шеър фаҳмида мешавад. Ин навъи биниш ғолибан дар фахрияҳои шуаро манзур мегардад ва 

метавон гуфт, ки арзиши вижа дорад. Зеро ҳосили фаъолияти лабораторияи эҷодии эҷодкор – 

шоир аст, ки биниши назарӣ ва маърифати эҷодии ӯро фаро мегирад. «Афкори адабӣ ва бадеии 

форсии тоҷикӣ дар асри ХII, –  менависад  профессор Абдунабӣ Сатторзода, – мисли замонаҳои 

пешина дар осори шоирон ва нависандагони давр низ ифода ёфтааст. Аз нимаи дуюми асри ХI 

ва аввалҳои асри ХII сар карда, мо дар ашъори шоирон ва мероси нависандагон ба порчаҳои 

манзум ва мансуре вомехӯрем, ки дар онҳо адабиёти дарборӣ, намояндагони он ва эҷодиёташон 

танқид карда мешаванд ва оид ба беқадрии сухан, суханшинос ва мақоми иҷтимоии ӯ дар замона 

баҳс меравад» [7, с. 51]. 

Хосса ҷиддитарин иқдом дар шинохти каломи ҳунарии манзум дар нимаи дуюми асри ХI 

ва ибтидои садаи ХII гузошта мешавад, ки ин вобаста ба зуҳури ташаккули адабиёти тасаввуфӣ-

ирфонии форс-тоҷик қобили вуқӯъ шудааст. Аз тарафи дигар, шеърро фарзанди шоир мегӯянд, 

яъне фарзандони маънавии шоиранд [7, с. 95]. Чунончи, шоири нимаи аввали асри ХI 

Манучеҳрии Домғонӣ гуфтааст: 

Шеър ногуфтан беҳ аз шеъре, ки бошад нодуруст, 

Бачча нозодан беҳ аз шашмоҳа бифкандан ҷанин. 

Яъне, шеър барои он фарзанд маърифат мешавад, ки мурод аз эҷоди он низ бақои исми 

шоир аст ва ин шабеҳ ба фарзандони ҷисмонӣ аст. 

Мусаллам аст, ки Ҳаким Саноӣ доир ба назарияву амалияи каломи ҳунарӣ – шеър асари 

алоҳида тасниф накардааст. Ӯ он чи ки гуфтааст, ҳамоно тавассути шеър гуфтааст, ки дар 

истилоҳи адабиётшиносӣ онро довариҳои шоирона гуфтаанд. 

Чунончи, Ҳаким Саноӣ ибораи шеъри тарро кор гирифтааст, ки минбаъд ин ибора оммавӣ 

шудааст. Ӯ шеърро аслан ҳосили қалбу андеша медонад ва шеъри Ҳаким Саноӣ чаро гавҳар 

набошад, ҳол он ки дар замир саррофӣ шудаву чун гавҳар рӯйи кор омадааст: 

Шеър чун неку наояд, к-аз сафои ӯ дилам 

Ҳар замон дар табъи ман гавҳар ҳамегардад замир [4, с. 294]. 

Байти фавқ намунаи комили шеъри дунявист ва албатта, истеъдоду донишро шоир ҳатмӣ 

медонад, то шеъри неку эҷод шавад. 

Навъи дуюм – навъи ашъори динӣ аст, ки дар осори асримиёнагии адибони мо равонбахши 

каломи ҳунарӣ маърифат шудааст. Фаразан, на ҳар касе, ки чашму гӯшу забон дорад, ин навъи 

шеърро шунидаву гуфта метавонад. Дар ин ҷо манзур истеъдод бошад ҳам, илҳом ваҷҳ аст, зеро 

бидуни он ҳадаф даст нахоҳад дод. Ба ин маънӣ Ҳаким Саноӣ мегӯяд: 

На ҳар кас, он ки дорад гӯш, бишнид инчунин шеъре, 

На ҳаргиз низ хоҳад гуфт, он кас, к-ӯ забон дорад [4, с. 116]. 

Ҳаким Саноӣ дар навъи дигари шеър, ки худ поягузор аст, назари комилан хос дорад, он 

каломи ҳунарии манзуми ирфонист, ки дар ҳадди Ҳаким Саноӣ, ба қавли Шафеии Кадканӣ, 

шоири дигаре нест. Кадканӣ ба ин маънӣ менависад: «Дар таърихи адабиёти форсӣ вақте мегӯем 

шеъри қабл аз Саноӣ ва шеъри баъд аз Саноӣ, хонандаи аҳлу ошно тамоизе шигарф миёни ин ду 

марҳала эҳсос мекунад. Ҳеҷ кадоме аз қуллаҳои шеъри форсӣ ҳатто Саъдиву Ҳофиз ва Мавлавӣ 

чунин мақтаеро дар таърихи шеъри форсӣ эҷод накардаанд, бо ин ки сарояндагони 

барҷастатарини осори адаби форсӣ будаанд. Ин вижагии давронсозӣ дар кори Ҳаким Саноӣ 

барои муаррихони ирфону шеър аз аҳамияте вижа бархурдор аст» [2, с. 9]. 

Ба ақидаи Ҳаким Саноӣ, шеъри хос – каломи ҳунарии ирфонӣ хостгоҳи ом надорад, зеро 

макони он дар равони инсон аст ва бо шаръ аз як макон ҳамехезанд: 

Шаръу шеър аз равону ҷон хезад, 

Ушру хумс аз зиёъу кон хезад [5, с. 613]. 

Чунин шеър маҳсули дилу сиголиш аст, на табъу тан. Ба ин маънӣ Ҳаким Саноӣ мегӯяд: 

Аз тану табъ шаръу шеър назод, 

Тӯдаи шӯра ушру хумс надод. 
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Ҳамчу об аст ин сухан ба ҷаҳон, 

Поку равшан, равонфизову равон [4, с. 613]. 

Ба назари Ҳаким Саноӣ, шаръу шеър, ки ҳаммакману қаринанд, на танҳо шабеҳи ҷонанд, 

беш аз он ҷонфизову рӯҳнавозу рӯҳангезанд ва маҳз аз ҳамин сабаб, бақобахши оламу 

одамиёнанд. 

Ҳаким Саноӣ шеъри худро барои ҳамин ҳам шаръу дин медонад, ки дар он тавассути як 

байт занги андуҳону ғамноки инсон зудуда хоҳанд шуд ва ин амалро танҳо чунин ашъор ба ҷо 

оварда метавонаду халос. Маҳз ба ҳамин хотир, Ҳаким Саноӣ шеъри худро шабеҳи шамс 

медонад, зеро бидуни шамс ҳаёт нест, балки зулмот ҳукмрон аст. Саноии Ғазнавӣ «ҳамчу шамс 

аст шеъри ман тобон» [4, с. 634] мегӯяд. Зиёда аз ин, гӯяндаи чунин шеърро Ҳаким Саноӣ шоири 

вуқӯъгӯй ҳукм мекунад. Чунончи: 

Шеъри ман шарҳи шаръу дин бошад, 

Шоири ростгӯй ин бошад [4, с. 623]. 

«Ба ҳамин тариқ, адабиёт дар олами ислом, – менависад профессор Худоӣ Шарифзода, – 

аз мавқеи маънавияти мусулмонӣ рӯй овардан аст ба ин ҷаҳони муносибатҳои  одамӣ ва дархосту 

эҳтиёҷоти моддӣ» [9, с. 15]. 

Барои Ҳаким Саноӣ арзишмандтарин навъи каломи ҳунарии манзум – шеъри ирфонист, 

зеро ин навъи шеър хос аст ва на танҳо гӯяндагони он хосонанд, балки мухлисони он – 

хонандагони он низ аз тавоифи хосонанд. Маҳз аз ҳамин сабаб, ин навъи шеър каломи давронсоз, 

сухани тафаккурсоз ва дар маҷмӯъ каломи ҳунарии созанда маърифат мешавад. Ҳаким Саноӣ 

воқеан оид ба эҷоди каломи ҳунарии сӯфиёна, нахустин инқилобгари фикрӣ-созандаи шакли 

нави фикру ҷаҳонбинӣ ва диду нигоҳи комилан тоза барои худшиносии инсонро поя гузошт. 

Маҳз аз ҳамин сабаб, ӯ нахустин эҷодкори ориф аст, ки худро «хотимат-у-шуаро» гуфтааст. То 

Ҳаким Саноӣ истилоҳи адабӣ-эҷодии фавқуззикр манзур намегардад. 

Ин аст, ки бузургтарин симои адабӣ-ҳунарӣ, истеъдоди фитрии беқиёси эҷодӣ, нубуғи 

шуарову фузало Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар осори ирфонӣ-адабии хеш Ҳаким Саноиро 

устод хондаву ӯро ҳаматарафа пайравӣ кардааст: 

Мо ошиқон ба хонаи хаммор омадем, 

Риндони лоуболиву айёр омадем. 

Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду чашми ӯ, 

Мо аз пайи Саноиву Аттор омадем [4, с. 12]. 

Ин симои абарқудрати эҷодӣ, бузургтарин орифи шоир Ҷалолуддини Балхӣ, ҷойи дигар 

худро боз ҳам аз пайравони воқеии Ҳаким Саноӣ дониста, Ҳакимро шахсият ё худ инсони комил 

медонад: 

Туркҷӯшӣ кардаам ман нимхом, 

Аз Ҳакими Ғазнавӣ бишнав тамом. 

Қазоватҳои фавқ шаҳодат аз он медиҳад, ки Ҳакими Ғазнавӣ на танҳо дар каломи ҳунарӣ 

тозакориҳои бунёдӣ кардааст, беш аз он, ӯ давронсоз аст. Аз ин рӯ, худро дар олами шеъру адаб, 

дар дунёи каломи бадеъ, дар қаламрави порсигӯён маҳз бо эҷоди муъҷизаосо паямбари каломи 

ҳунарӣ мешиносонад ва дар ин бора басо ҷолиб қазовате дорад, ки мегӯяд: 

Гар кор ба ҳазм астӣ, Искандараме ман, 

В-ар муъҷиза шеър астӣ, пайғамбараме ман [4, с.976]. 

Ҷанбаи ҳунарии шеъри мазкурро Ҳаким Саноӣ тарзе пеш гирифтааст, ки бори ғоявии 

шеърро маҳз ба хотири таъкиди маъно, бар уҳдаи радифи «ман» гузоштааст. Инчунин, қофияро 

ҳадафи асосии эҷодкор барои муассирии баён баргузида, ҳадафи асосиро тавассути бори ғоявӣ 

асоснок ва тасдиқ менамояд. Муҳим он аст, ки шеърро муъҷиза унвон мекунад ва пешниҳод 

менамояд, ки агар ин муъҷиза пазируфта шавад, пас шахсияти гӯяндаи он, чӣ мартаба ва қадру 

манзалат доштани эҷодкори шеър бояд шинохта шавад. Маҳз аз ҳамин сабаб, вазни созгорро 

дарёфтааст, ки он баҳри ҳазаҷи мусаммани ахраби маҳзуф буда, шакли афоилии он  

- - v/ v- - -/ - - v /v - -  

- - v/ v- - -/ - - v /v - -   

аст ва шакли афоилии фавқ чунин хонда мешавад: мафъулу, мафоъӣлун, мафъулу, фаъӯлун. 

Умуман, Ҳаким Саноӣ тавъам бо салиқаи шоирӣ мартабаи олимӣ низ доштааст, ки худ ба 

он ишора карда мегӯяд: 

Нашунуданд ҳар чӣ ман гуфтам:  

Илми наҳву арӯзу шеъру ҳикам. 
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   ШЕЪР АЗ НИГОҲИ ҲАКИМ САНОӢ 
 

Дар ин мақола бори нахуст каломи ҳунарии манзум –  шеър аз диди шоири ориф Саноии Ғазнавӣ 

таҳқиқ шудааст. Мусаллам аст, ки оид ба назарияи шеър Ҳаким Саноӣ рисолаи ҷудогона таълиф 

накардааст, вале адиби ориф назари фардии хешро оид ба чигунагии шеър ва эҷодкори он ҷо-ҷо баён 

кардааст. 

Аз ин рӯ, назари Ҳаким Саноиро оид ба чигунагии каломи ҳунарии манзум, ки афкори адабӣ-

эстетикии эҷодкорро фаро мегирад, довариҳои шоирона метавон унвон кард. Зеро довариҳои шоирона як 

бахши пурмояи афкори адабӣ-эстетикии форс-тоҷик аст. 

Довариҳои шоиронаро дар адабиётшиносӣ яке аз роҳҳои басо пурмояи муайянгари асолати каломи 

ҳунарӣ, ҷузъиёти дарунмоясозӣ ва дарёфти суннату тозакориҳои эҷодӣ низ маърифат кардаанд, ки аз ин 

нигоҳ басо арзишманд дониста мешавад. Аз тарафи дигар, довариҳои шоирона асрори ниҳонии 

лабораторияи эҷодии шоирон низ ҳаст, ки аз ҷониби худи эҷодкор ошкоро баён карда мешавад. Зиёда аз 

ин, довариҳои шоирона боз аз он ҷиҳат муҳим аст, ки асоси онро қиёс фароҳам овардааст. 

Муҳим он аст, ки Ҳаким Саноӣ шеърро рӯидае аз ҷон медонад ва аз ин рӯ, онро муқаддас маърифат 

мекунад. Саноии Ғазнавӣ мавзӯи марказии шеърро баёни шаръу дин таъйин мекунад. Аз қазовати шоири 

ориф бармеояд, ки ӯ шеърро воситаи беҳтарини тафаккурсоз ҳукм мекунад. 

Дар адабиётшиносӣ муайян намудани назари адиби ориф ба шеър падидаи комилан нав аст, зеро 

дар асри гузашта гузориши масъалаи мазкур бидуни имкон буд. 

Падидаи мазкур дар адабиётшиносии муосир баёни тозаву нодир аст, ки дар мақолаи мазкур таъкид 

шудааст. 

КАЛИВОЖАҲО: шеър, каломи ҳунарӣ, сухани мавзун, манзум, афкори адабӣ, довариҳои 

шоирона, адабиётшиносӣ, шаръ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Солеҳов Мирзо Одинаевич, номзади илмҳои филология, 

дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики ДМТ. Тел.: (+992) 981-06-78-75. 
 

СТИХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САНАИ 
 

В предлагаемой статье впервые поэтичекое художественное слово – стих анализируется с точки 

зрения поэта суфия Санаи Газневи.  Разумеется, что Санаи не писал отдельную работу о теории стиха, но 

поэт местами подчеркивал  своё личное видение о творчестве и о том каким должен быть стих. 

С этой точки зрения взгляды Санаи о том каким должно быть художественное поэтическое слово, 

охватывающие литературно-эстетические мысли поэта, представляется возможным называть суждениями 

поэта. Поэтические  суждения составляют существенную часть персидско-таджикской литературно-

эстетической мысли. 

Поэтические суждения в литературоведении являются одним из существенных направлений для 

определения истинности художественного слова, деталей образования содержания и для установления 

традиции и творческого новаторства. К этому и сводятся их значение.  С другой стороны, поэтические 

суждения являются и скрытыми тайнами творческой мастерской поэтов, открыто заявляемых самым 

поэтом. Кроме того поэтические суждения  важны и тем, что их основу составляет сопоставление.  
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Важно и то, что Санаи определяет стих, ростком  души и в этой связи считает его святостью. Санаи  

Газневи  центральной темой стиха считает изложение шариата и религии. Суждения поэта-мистика 

указывают на то, что он считает стих наилучшим средством размышления. 

В литературоведении определение взгляда мистика на поэзию является новым видением, так как в 

прошлом веке постановка такого вопроса не предоставлялась возможным.  

Упомянутое явление в современном литературоведении является новым и редким явлением, что и 

подчеркивается в предагаемой статье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стих, художественное слово, ритмическая речь, поэзия, литературная 

мысль, поэтические суждения, литературоведение, шариат. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Солехов Мирзо Одинаевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры истории таджикской литературы ТНУ. Тел.: (+992) 981-06-78-75. 
 

VERSE FROM SANAI'S POINT OF VIEW  
 

In the proposed article for the first time the poetic artistic word - verse is analyzed from the point of view 

of the poet Sufi Sanai Ghaznevi. Of course, Sanai did not write a separate work about the theory of verse, but the 

poet in places emphasized his personal vision about creativity and what verse should be.  

From this point of view, Sanai 's views on what the artistic poetic word should be, encompassing the poet 

's literary and aesthetic thoughts, seems possible to call the judgment of the poet. Poetic judgments form an 

essential part of Persian-Tajik literary and aesthetic thought. 

Poetic judgments in literary studies are one of the essential directions for determining the truth of an artistic 

word, the details of content formation and for establishing tradition and creative innovation. This is what their 

meaning boils down to. On the other hand, poetic judgements are also hidden secrets of the creative workshop of 

poets, openly declared by the poet himself. In addition, poetic judgements are important because they are based 

on comparison. 

It is also important that Sanai defines verse, the growth of the soul and in this regard considers it a holiness. 

Sanai Ghaznevi considers the central theme of the verse is presentation of sharia and religion.  The judgements of 

the mystic poet indicate that he considers the verse the best means of reflection. 

In literary studies, the definition of the mystic 's view of poetry is a new vision, as in the last century it was 

not possible to raise such a question. 

The mentioned phenomenon in modern literary studies is a new and rare phenomenon, which is emphasized 

in the proposed article. 

KEY WORDS: verse, artistic word, rhythmic speech, poetry, literary thought, poetic judgments, literary 

studies, Sharia. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Solehov Mirzo Odinaevich, candidate of philological 

sciences, associate professor of the department of history of Tajik literature of TNU. Phone: (+992) 981-06-78-

75. 

 

ТАСНИФУ ТАБАҚАБАНДИИ АНВОИ АДАБӢ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ 
 

Тағоймуродов Р.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз мавзӯъҳои ҷиддӣ ва муҳимми назарияи адабиёт, ки бо вуҷуди таваҷҷуҳи зиёди 

назарияпардозони адабиву файласуфон, муҳаққиқони соҳаи зебоишинохтиву санъат ва монанди 

инҳо то кунун ҳаллу фасли мукаммали худро на танҳо дар адабиётшиносии форсӣ-тоҷикӣ, балки 

ҳатто ҷаҳон ба таври шоиста наёфтааст, масъалаи қонунияти ҷинсиву жанрии осори адабӣ 

мебошад. Таснифу табақабандӣ ва муқаррар кардани қонунияти ҷинсиву жанрии адабиёти бадеӣ 

аз вазифаҳои умдаи назарияи адабиёт ба шумор рафта, мақсад аз он муайяну собит сохтани осори 

адабӣ аз назари мазмуну муҳтаво ва шаклу сурат дар доираҳои муайяну мушаххас мебошад, зеро 

таснифу табақабандӣ равшану возеҳ бармало месозад, ки оё адабиёт иборат аз маҷмӯи осори 

пароканда аст ё баръакс, дар миёни ҳар гурӯҳе аз осори адабӣ, чи аз назари мазмуну муҳтаво ва 

чи аз лиҳози шаклу сурат, иртибот ва назму қонунмандие вуҷуд дорад. Барои посухи саҳеҳу илмӣ 

гуфтан ба ин масъала аз дер боз миёни донишмандон баҳсу мунозира идома дошта, роҷеъ ба ин 

мавзӯъ таҳқиқоти бунёдӣ, рисолаву монографияҳои зиёде таълиф гардидаанд. Зиёда аз ин, дар 

адабиётшиносии Аврупо доир ба мавзӯи мавриди назар ҳамасола конфронсҳои илмӣ-назариявии 

байналмилалӣ баргузор карда шуда, маводи он дар шакли маҷмӯаи ҷудогона нашр карда 

мешавад. Тибқи нишондоди муҳаққиқи назарияи жанрҳои адабӣ, донишманди рус В.А. Луков 

солҳои бистуми асри ХХ дар адабиёт истилоҳи, «генелогия» (илм дар бораи ҷинсу жанрҳои 

адабӣ) ба вуҷуд омада, маълуму машҳур гардид [1, с. 141]. 
Сарфи назар аз баҳсу мунозираҳои зиёд, дар ҷодаи тақсиму табақабандии ҷинсу жанрҳои 

адабӣ то кунун назари ягонаву воҳид ва ҳамагонӣ дар адабиётшиносӣ арзи ҳастӣ накардааст. 
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Мусалламан, барои шинохти беҳтару хубтари ҳар чиз таснифу тақсими он амри зарурист. Бо 
дарки моҳияти ин масъала муҳаққиқи назарияи адабиёт, донишманди тоҷик профессор Раҳими 
Мусулмониён чунин таъкид мекунанд: 

«Барои беҳтар шинохтани ҳар як чиз онро ба қисмҳо ҷудо, яъне тасниф мекунанд. 
Адабиёти бадеиро мутахассисон одатан ба ҷинсҳо, ҳар ҷинсро дар навбати худ ба жанрҳо тақсим 
менамоянд» [2, с. 122]. 

Муҳаққиқи мазбур зимни арзёбии ин масъала дар ҳошияи китоб қайд мекунад, ки баъзе 
адабиётшиносон, аз ҷумла Л.И. Тимофеев, ба ҷои «ҷинс» истилоҳи «жанр»-ро истифода мекунад 
ва «ҷинс»-ро ба «намуд» (вид) тақсим менамояд. Яъне Тимофеев тарафдори он аст, ки ба ҷои 
ҷинс калимаи «жанр» истилоҳ шавад ва пас, он ба «шакли жанрӣ» (жанровая форма) тақсим 
карда шавад [2, с. 122]. 

Дарвоқеъ, Л.И. Тимофеев барои шинохти низоми адабиёти бадеӣ, ки иборат аз шаклу 
мазмун аст, оҳангу забони баёнро чизи аз ҳама асосӣ медонад ва иқрор менамояд, ки он чи 
ҷинсҳоро аз ҳам имтиёз медиҳад, оҳангу тарзи баёни онҳост. Чунончи: 

«Онҳо (ҷинсҳои адабӣ) асосан бо оҳангу шеваҳо (композитсия)-и хоси худ аз ҳамдигар 
тафовут доранд: лирика шӯру ҳаяҷон ва ҳиссиёти як инсони алоҳидаро ба таври кӯтоҳу муҷаз 
ифода мекунад; эпос роҷеъ ба ҳаёти инсонӣ ҳикоят карда, мушкилоти бар сари онҳо омадаро дар 
ҳикоя, қисса ва роман ба миён мегузорад; драма аз сухани нависанда орӣ буда, танҳо иқдому 
амалкарди персонажҳоро ба намоиш мегузорад. 

Дар ҳар яке аз ин ҳодисот мо бо сохтори махсуси асаре сару кор дорем, ки аз назари 
тазйини шеваву оҳанг аз ҳамдигар тафовут доранд» [3, с. 344]. 

Мувофиқи нишондоди ин муҳаққиқ, аксар маврид, ин се шохисаи муташаккилаи аз лиҳози 
шеваи баён ва оҳанг гуногуни осори бадеӣ ҳамчун се ҷинси адабӣ дониста мешавад. Дар дохили 
ҳар кадоми онҳо боз ҷузъҳои иловагии мутафовите аз қабили ҳикоя, қисса ва роман, ки ба ҷинси 
ҳамоса мутааллиқанд, ба назар мерасанд. Гунаҳои мутафовити дохили ҷинсҳои адабиро муаллиф 
намуд (вид – гуна) ва ҷузвҳои иловагиву мушаххасе, ки дар дохили намуд мавҷуданд, жанр 
меномад. Тибқи ин таснифот роман намуди (вид) ҷинси адабии ҳамоса буда, анвои аз лиҳози 
муҳтаво мухталифи он, масалан романи фалсафӣ, жанр ба ҳисоб меравад. Бар замми ин, 
Тимофеев иқрор мешавад, ки дар хусуси ҷинсу намуду жанр то кунун истилоҳи аниқу дақиқе 
муқаррар нашудааст. Бинобар ин, бархе жанрро намуд мепиндоранду бархе дигар ҷинсро жанр 
қаламдод мекунанд. Худи ӯ бошад дар ин бора чунин мегӯяд: 

«Вожаи фаронсавии «жанр» аслан ифодагари ҷинс аст. Мо дар идомаи таҳқиқ аз ду 
истилоҳ: жанр (ба маънии ҷинс) ва шакли жанрӣ (ба маънии намуд) истифода хоҳем бурд, маънӣ 
ва мафҳумҳое, ки ҷузъиёти дохилии намуд (жанр ба маънии маҳдуди калима)-ро ифода 
мекунанд, зиёду бисёрқисмат буда, то ба ҳадди ифрот мерасанд» [3, с. 344-345]. 

Дар ин замина бояд гуфт, ки агар таҳқиқ ва таҳлилу арзёбии анвои адабӣ аз рӯи мутуни 
адабӣ анҷом пазирад, шинохти воқеии он хубтару беҳтар хоҳад буд. Омӯзиш дар ин мавзӯъ 
бармало сохт, ки меъёрҳои таснифу тақсимбандии анвои адабӣ аз қадим то кунун гуногуну 
мухталиф аст. Дар масъалаи табақабандии анвоъ гурӯҳе аз назарияпардозон сурати зоҳир ё худ 
шаклу қолабҳои шеъриро меъёри шинохт қарор додаанд, ки дар натиҷа анвое бо номҳои маснавӣ, 
ғазал, қасида, рубоӣ, қитъа ва монанди инҳо ба даст омадаанд. Гурӯҳи дигари суханшиносон 
маънии дохилии мутуни адабиро маҳаку меъёр қарор додаанд, ки бар асоси он танаввӯъ ва 
асомии зиёде барои анвоъ арзи вуҷуд кард. 

Ҳадафи мо аз таълифи ин мухтасар таснифу табақабандии анвои адабӣ аз назари мазмуну 
муҳтаво буда, дар иртибот бар ин, ҳамзамон саъй мешавад, ки ба ҷинсҳои адабии ҳамосӣ, лирикӣ 
ва таълимиву ҳикамӣ (дидактикӣ) алоқаву ҳамбастагии онҳо ба равони инсонҳо, чигунагии арзи 
ҳастӣ кардани онҳо, ҷойгоҳи ҳар яки онҳо дар раванди эҷод, масоили отифату ҳаяҷон, нақшу 
мақоми забон ва амсоли инҳо изҳори назар шавад. 

Аз омӯзишу пажӯҳиш дар заминаи таснифоти суханшиносони пешгузаштаи адабиёти 
форсии тоҷикӣ ба хубӣ маълум мегардад, ки онҳо асосан каломи манзумро ё аз лиҳози унсурҳои 
маъмули шеърӣ, мушаххасан матлаъ, миқдори абёт, вазн, тӯли мисроъҳо, тарзи истифодаи 
қофия, мавҷудияти тахаллус, ҳусни мақтаъ ва дигар ҷанбаҳое, ки мухтассоти ин ва ё он қолаб 
маҳсуб мешаванд, корбурд кардаанд ва ё бо таваҷҷуҳ ба мазмуну маънии анвоъ онҳоро 
тақсимбандӣ кардаанд. Мусалламан, аз таснифоти нахуст анвоъ ва ё ба истилоҳи имрӯза жанрҳое 
аз қабили маснавӣ, қасида, ғазал, рубоӣ, дубайтӣ, таркиббанду тарҷеъбанд, мусаммат ва аз 
табақабандии дувум, ки ба дарунмоя ва муҳтавиёти анвоъ нигаронида шудаасту имрӯз онҳоро 
мавзӯъ қаламдод менамоянд, мазомине аз қабили марсия, разм, базм, хамрия, мадҳ, васф, ғазал, 
шикоят, ҳаҷву ҳиҷо ва ғайраҳо ба даст меоянд. 
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Роҷеъ ба ин ду тарзи таснифоти муқаррарнамудаи суханшиносони гузаштаи адабиёти 
форс-тоҷик, ки манзур гардид, метавон ба чунин натиҷа расид, ки тақсимбандии нахуст, ки бар 
ҳасби қолаб сурат гирифтааст, бо дарназардошти миқдоран кам ва маҳдуд будан онҳо камтар ба 
тағйирот мувоҷеҳ шудаанд ва аксар собиту устувор боқӣ мондаанд, вале табақабандии дигар, ки 
аз назари мазмуну маънӣ сурат гирифтааст, устувору собит буда наметавонанд, зеро мантиқан 
бо гузашти замон мавзӯоти нисбатан замонавиву мухталиф вориди шеър гардида, ҳам ном ва ҳам 
теъдоди онҳо афзоиш меёбад. Дар натиҷа имкони ба тағйиру дигаргунӣ дучор шудани нуқтаи 
назари таснифкунанда низ амри ногузир мешавад.  

Бо дарназардошти ҷой доштани баъзе мушкилот дар масоили манзургардида ва ҷиҳати 
назму тартиб бахшидан ба таснифу табақабандии анвои адабӣ дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ мо 
метавонем ҳамон таснифоти маъмулеро, ки ҳанӯз дар Юнони бостон вуҷуд дошт, бо каме 
тағйиру дигаргунӣ бипазирем, зеро бо вуҷуди он ки тақсимбандии анвои адабӣ дар Юнони қадим 
дар заминаи осори адабии мавҷуди ҳамон аҳд сурат гирифта бошад ҳам, бисёр андешидашуда 
аст. Таносуб ва мантиқе, ки дар бунёди таснифоту табақабандии ҷинсу жанрҳои адабии аз ҷониби 
Афлотуну Арасту сурат гирифтааст, на танҳо арзиши худро то кунун ҳифз кардааст, балки бар 
равиши саҳеҳу қобили мулоҳиза будани он ҳама ҷаҳониён иттифоқи назар доранд. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар адабиётшиносии муосир аксар назирияпардозони 
ватаниву хориҷӣ ҳангоми таҳлилу баррасии масоили анвои адабӣ ба унсурҳои дохилӣ ва 
дарунмоягии анвоъ таваҷҷуҳ зоҳир карда, калимотеро аз қабили «ваҷҳ» (ба маънои мазмуну 
муҳтаво) ва «гуна» (ба маънои шакл, навъ ё худ жанр)-и адабӣ ба сифати истилоҳ мавриди 
истифода қарор доданд. Масалан, ҳангоме гуфта мешавад, ки ин асар романи ҳамосӣ аст, маънои 
онро дорад, ки гуна (жанр)-и асар роман ва мазмуну мундариҷа ё худ дарунмояву ваҷҳи маъноии 
он ҳамосист.  

Дар мавриди моҳият ва вижагиҳои «ваҷҳи адабӣ» мо бар он назарем, ки татбиқ ва таснифи 
анвоъ бо ёрии ин истилоҳ шинохти кайфияту чигунагии масоили муҳтавоӣ ё худ мавзӯии ин ё он 
гунаи адабӣ нибатан осон шуда, ҷанбаҳои мафҳумии онҳо аз қабили ҳамосӣ, ғиноӣ, фоҷиа, 
марсияӣ, ҳаҷвӣ, танзомез ва дигар мухтассоти осори адабӣ беҳтар мушаххас мешаванд. Масалан, 
истилоҳоте ба монанди ҳамосӣ, ғиноӣ, фоҷиавӣ, ҳаҷвӣ, марсияӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва монанди 
инҳо, ки ғолибан ҷанбаи мавзӯии осори адабӣ маҳсуб мешаванд, ба шаклу қолаб ва сохтори 
суварии гунаи хосе мунҳасиру вобаста нестанд, яъне мавзӯоти арзёбишуда метавонанд дар ҳама 
гунаҳо ё худ жанрҳо ҳузур дошта бошанд. 

Дигар аз василаҳое, ки назарияпардозон барои шинохти анвои адабӣ аз он кор гирифтаанд, 
масъалаи истифодаи забон аз ҷониби адибон аст. Ҳанӯз дар Юнони бостон яке аз воситаҳое, ки 
бар орову андешаҳои Афлотуну Арасту дар шинохту табақабандии ҷинсу жанрҳои адабӣ мабнӣ 
буд ва онҳо онро ба сифати дастгоҳи асосӣ мавриди корбурд қарор медоданд, забони осори адабӣ 
ба шумор меравад. Онҳо ба чӣ гуна ва бо чӣ шевае изҳору бознамоӣ шудани сухан дар анвои 
гуногуни адабӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, саранҷом ба натиҷае расиданд, ки агар адиб фақат сухани 
инфиродии хешро бознамоӣ кунад, ҷинси ғиноиро шакл медиҳад ва агар сухани худро бо сухани 
дигаре ҳамроҳ баён кунад, ойинадори ҳамоса аст, аммо агар амалу суханҳо аз ҷониби касони 
дигар иҷро шаванд, дар он сурат гунаи намоишнома ё худ фоҷиа ба даст меояд. Тибқи андешаи 
Афлотун, вижагии аслии гунаҳои ғиноӣ ин аст, ки «худи шоир бо мо сухан мегӯяд ва чунин 
вонамуд намекунад, ки гӯянда каси дигарест» [4, с. 961]. Гузашта аз ин, Афлотун шеъри 
ҳамосиро омеза ва таркибёфта аз сухани худи адиб ҳамроҳ бо сухани касони дигар қаламдод 
мекунад.  

Аз андешаҳои донишмандони Юнони қадим, бахусус Афлотун ва Арасту, бармеояд, ки дар 
шеъри ғиноӣ шоир ё гӯянда танҳо ҳарфи худро мезанад, дар ҳамоса сухани мустақими гӯянда бо 
нақли қавл аз дигарон омезиш меёбад, дар осори саҳнавӣ бошад садои гӯянда ба куллӣ ҳазф 
мешавад. Дар ин маврид назарияпардози англис Нортроп Фрай чунин менигорад: 

«Инсон ё меандешад, ё дучори инфиолоти нафсонӣ, яъне эҳсосу авотиф мешавад, ё дар 
ҳоли кору амал аст. Ҳар як аз ин аҳвол ба яке аз қувои нафсонӣ, яъне ақл, отифа ва ирода иртибот 
дорад. Ҳар кадом аз ин қуво ва малакоти нафси инсонӣ низ ба яке аз аволими инсонӣ иртибот 
пайдо мекунад. Ақл - бо афкору андеша, отифа -  бо ҷаҳони ҳунар ва ирода - бо ҷаҳони амалу 
рӯйдодҳои иҷтимоӣ пайванд дорад» [5, с. 292].  

Агар ба ин андешаи Фрай эътимод кунем, метавонем абъоди салосаи адабӣ, яъне ҷинсҳои 
адабиро низ мутамоил ба яке аз ин се қуво донем, чунки мантиқан ҳар як аз ин се ҷинси адабӣ ба 
яке аз вижагиҳои сохтҳои зеҳнӣ мутамоил аст. Масалан, ҷинси ҳамоса бо таърих, ғиноӣ бо ҳунар 
ва шеъри дидактикиву таълимӣ бо фалсафаву илм иртиботи бештар дорад. Ба дигар сухан, ҳар 
як аз ин се навъи шеър бар яке аз ин се қуво, яъне шеъри ҳамосӣ ба ирода, шеъри ғиноӣ ба отифа 
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ва шеъри ҳикамиву дидактикӣ ба ақл тамоилу такя доранд. Дар иртибот ба ин мавзӯъ 
донишманди эронӣ Тақии Пурномдориён ба заминаи маъноии анвои адабӣ таваҷҷуҳ карда, 
мунтаҳо ба натиҷае расидааст, ки дар шеъри ҳамосӣ маънӣ ва вақоеъ берун аз зеҳни шоир аз пеш 
вуҷуд дорад, дар шеъри дидактикиву таълимӣ бахше аз маъно берун аз зеҳни гӯянда ва бахше 
дар зеҳни шоир мавҷуд аст, дар шеъри ғиноӣ, ки ғолибан бар асоси баёни эҳсосоту авотифи 
инфиродиву шахсии шоир бунёд ёфтааст, ғолибан маънӣ дар зеҳни шоир билқувва мавҷуд аст ва 
дар ҷараёни халлоқияту тавлиди шеър батадриҷ ба феълият расида, навишта мешавад [6, с. 18]. 
Ба таъбири дигар, шеъри эпикӣ бар мабнои умури дидорӣ бунёд ёфта, хусусияти объективӣ 
дорад, шеъри лирикӣ, ки ғолибан мубтанӣ бар зеҳни шоир аст, ҷанбаи субъективии пурқувватро 
дорост ва мабнои шеъри ҳикамиву таълимӣ низ мутаккӣ бар зеҳн аст.  

Бо дарназардошти ба эътибор гирифтани вижагиҳои ёдшудаи анвои адабӣ Тақии 
Пурномдориён кӯшиш кардааст, ки онҳоро бо қонунмандиҳои дастурии забон татбиқ намояд. 
Вай таъкид медорад, ки «шеъри ҳамосӣ аз «ӯ» (шахси сеюм, шумораи танҳо) дар ҳоли амал бо 
«ту» (шахси дуюм, шумораи танҳо) сухан мегӯяд; шеъри ғиноӣ аз «ман» (шахси якум, шумораи 
танҳо) дар аҳволи отифӣ бо «ман» (шахси якум, шумораи танҳо) сухан мегӯяд; шеъри ҳикамӣ аз 
«ман» (шахси якум, шумораи танҳо) дар ҳоли андешидан бо «ту» (шахси дуюм, шумораи танҳо) 
сухан мегӯяд… Аз ҳамин ҷо метавон натиҷа гирифт, ки аввалан, шеъри ғиноӣ беш аз анвои дигар 
бо ҳунар наздик аст ва камтар ба маънӣ таваҷҷуҳ дорад. Сониян, агар шеъри ҳамосӣ бар айни (ӯ) 
таъкид дорад, шеъри ғиноӣ бар зеҳн (ман) ва шеъри таълимиву ҳикамӣ ҳам бар айн (ӯ) ва ҳам бар 
зеҳн (ман) таъкид дорад» [7, с. 63]. 

Донишманд ва мунтақиди англис А.С. Далас ба се навъи (ҷинси) асосии шеър, яъне 
намоишнома, ҳамоса ва лирика пай бурда, роҷеъ ба вижагиҳои ин се навъи адабӣ чунин 
пешниҳод намудааст: «намоишнома – шахси дуюм ва замони ҳозира; ҳамоса – шахси савум ва 
замони гузашта; шеъри ғиноӣ – шахси якум, шумораи танҳо замони оянда».  

Илова бар ин гуфтаҳо, дар масъалаи мавриди назар мо бар он ақидаем, ки шеъри ҳамосӣ 
бо ҷумлаҳои хабарӣ ва шеъри ғиноӣ бо ҷумлаҳои изҳориву тааҷҷубӣ ва шеъри таълимиву ҳикамӣ 
бо ҷумлаҳои амриву нидоӣ вобастагиву иртиботи бештаре дорад.  

Гузашта аз ин, бархе донишмандон ҳатто саъй кардаанд, ки анвои адабиро бо қонуни 
таҳаввул ё худ эволютсияи Дарвин татбиқ намоянд. Масалан, тибқи навиштаи муҳаққиқи эронӣ 
устод Абдулҳусайни Зарринкӯб «Эрнест Бува дар соли 1911 китобе бо унвони «Шеъри ғиноӣ, 
ҳамосӣ ва дром ё қонуни татаввури адабӣ» мунташир кард. Вай таърихи таҳаввули фикри 
инсониро се марҳала донист: ҷавонӣ, мардӣ, пирӣ. Ба ақидаи ӯ, дар ҷавомеи башарӣ дар ҳар 
кадом аз ин мароҳил навъи муносибе аз шеър эҷод мешавад: навъи ғиноӣ марбут ба давраи 
ҷавонӣ, навъи ҳамосӣ марбут ба давраи мардӣ ва навъи дром муносиб бо давраи пирӣ аст» [8, с. 
71]. 

Дар ин маврид бояд иқрор шуд, ки шояд қонуни таҳаввули Дарвин дар дигар умур ба 
андозае таҳаққуқ дошта бошад, вале татбиқи он дар масоили анвои адабӣ сидқ надорад.   
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ТАСНИФУ ТАБАҚАБАНДИИ АНВОИ АДАБӢ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ 
 

Мақола дар яке аз бахшҳои аз дер боз баҳсноки назарияи адабиёт, бахусус масоили таснифу 

табақабандии анвои адабӣ ё худ ҷинсу жанрҳои адабӣ, таълиф гардидааст. Муаллиф дар такя бо андеша ва 

орои дигар донишмандони соҳаи назарияи адабиёту санъат кӯшиш кардааст, ки нуқтаи назари инфиродии 

худро дар заминаи шинохти ҷинсу жанрҳои адабӣ иброз намояд. Андешаҳои муаллифи мақола дар партави 

нуқтаи назари адабпажӯҳони пешгузаштаву муосири ватаниву хориҷӣ сурат гирифта бошад ҳам, навиву 

тозагӣ дорад, зеро муаллиф дар баробари баррасӣ, муқоиса ва мавриди таҳлил қарор додани афкори 
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назарии донишмандон муваффақияту норасоиҳои таҳқиқоти онҳоро арзишдоварӣ карда, нуқтаи назари 

фардии худро роҷеъ ба ҳалли дурусту саҳеҳи масъалаи мавриди баҳс баён доштааст.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗНОВИДНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖАНРОВ В ПЕРСИДСКО-

ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В статье рассматривается один аз дискуссионных вопросов теории литературы, а именно проблема 

классификации художественных родов и жанров. Автор, опираясь на взгляды ученых литературоведов и 

искусствоведов, предлагает свою точку зрения по изучению литературных родов и жанров. Размышления 

автора, выраженные в ракурсе литературных исследователей прошедших и современных теоретиков, 

различаются своими нововведениями. Автор наряду с рассмотрением, сравнением и анализом 

теоретических взглядов ученых, оценивает преимущества и ограничения их исследования, предлагает 

свою точку зрения по правильному решению рассматриваемой темы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория литературы, классификация, жанр, род, тематика, вид, музыка, 
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CLASSIFICATION OF VARIETIES OF ARTISTIC GENRES IN PERSIAN-TAJIK LITERATURE 
 

The article deals with one of the controversial issues of literature theory, namely the problem of 

classification of artistic genera and genres. The author, based on the views of scientists of literary and art historians, 

offers his point of view on the study of literary genera and genres. The author's reflections, expressed in the view 

of literary researchers of past and modern theorists, differ in their innovations. The author, along with 

consideration, comparison and analysis of theoretical views of scientists, appreciates the advantages and 

limitations of their research, offers his point of view on the correct solution of the topic under consideration.  
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ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА В 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ВОЕННОЙ ПРОЗЕ 
 

Похаленков О.Е. 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 
 

Споры вокруг произведений Эриха Марии Ремарка, которые в течение нескольких лет 

привлекали к себе внимание общественности, к концу 70-х годов пошли на убыль. В настоящее 

время, имя Ремарка не вызывает у читателя ни священного трепета, ни бурного протеста. Тем не 

менее писатель, по поводу которого в газетах разгорались нешуточные страсти, по-прежнему, 

как и много лет назад, пользуется неизменным успехом у публики. Открыв любой его роман, мы 

понимаем, что Ремарк – писатель, несомненно, талантливый, со своей темой, общественной 

задачей, своим мировоззрением. Темы, которые он поднимает в своих произведениях, не 

потеряли свою актуальность и в наше время, т.к. в своих книгах он пропагандирует 

общечеловеческие, вечные идеалы любви, дружбы и взаимопомощи. Вдова писателя Полетт 

Годар так определила творческое кредо писателя: «Основная тема его книг - антигуманное 

отношение человека к человеку. Это яростный крик протеста» [2]. Не этим ли объяснялся столь 

неожиданный успех писателя в нашей стране? Ведь нельзя не заметить, что Ремарк не является 

первооткрывателем каких-либо новых тенденций в западной литературе в целом, хотя его вклад 

в развитие литературы ХХ века не может быть не замечен. 

Основные споры вокруг имени Ремарка возникли у нас в период так называемой 

«хрущевской оттепели», которая была вызвана кризисом тоталитарной системы, основанной на 

«вере в слово», вызвавшая, в свою очередь, кризис прежней литературы. 

Удивительным образом подцензурная литература в СССР (в особенности литература 

«сталинской» эпохи) была основой структур не только официальной, но и неофициальной 

памяти. В условиях, когда были запрещены не одобренные официально источники информации 

о прошлом, литература – как «личное» высказывание – неизбежно приобретала характер 

косвенной легитимации частной биографической памяти читателей [4]. Здесь требовался даже 

не «эзопов язык», а система умолчаний, особенности персонажей и расстановка смысловых 
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акцентов, дающие читателю возможность домысливать то, что писатель хотел сказать между 

строк. И публиковавшиеся тогда произведения о войне (включая и те из них, которые входили в 

официальный советский канон) во многом прямо или косвенно делали ссылку на личный опыт 

многих читателей, которые с энтузиазмом «считывали» из этих текстов то, о чем не говорилось 

в газетах и по радио. Такое «вычитывание» входило в систему (принципиального для советской 

культуры) негласного договора между читателем, писателем и властью. Советская литература, 

как она сформировалась во второй половине 1930-х годов, была устойчивой системой, 

служившей целям одновременно пропаганды и социокультурной адаптации. Из литературы не 

только «вытеснялись» упоминания о государственном терроре и о фактах, «неудобных» с точки 

зрения советской идеологии, но в ней определенным образом «перекодировались» любые 

дискомфортные переживания: смерть в основной части советской литературы описывалась, 

прежде всего, как жертва, а болезнь - как испытание, которое требовалось преодолеть, чтобы 

«встать в строй», любовь могла быть неразделенной, но не могла приносить чувства одиночества. 

Это чувство просто не мог испытывать советский человек (в «стране всеобщего блага и 

равенства»). 

Некоторые особенно проницательные или исторически чуткие люди еще в конце 1930-х 

годов ждали войны на территории СССР (а не «малой кровью и на чужой территории»). Тем не 

менее, советская литература оказалась совершенно не готова к оборонительной войне – как и вся 

советская пропагандистская машина. В 1941-1945 годах перед советской литературой встала 

необходимость переработать, объяснить множество ситуаций, не предусмотренных советскими 

идеологическими схемами. В первые же месяцы войны дискомфортные и даже 

катастрофические переживания стали частью культурного сознания – без разделения на 

эмоционально дискомфортные и экзистенциально дискомфортные. Важнее было то, что эти 

переживания были опознаны и описаны как личные, как неотъемлемый элемент повседневной 

жизни каждого, а не как то, что происходит с вымышленными героями, которые воюют в 

абстрактном, созданном усилиями пропаганды пространства. 

Именно период «хрущевской оттепели» стал попыткой перестройки социального 

пространства (а, следовательно, поля идеологии, политики, экономики, культуры) в 

соответствии с правилами, более способствующими возможности если не увеличить, то 

сохранить власть при условии необходимости допустить существование новых позиций. 

Литература должна была соответствовать новому состоянию идеологии и курсу партии. Именно 

появление «новых рамок» и вызвало читательский бум, рост тиражей журналов и книг, 

появление новых журналов, а также повышение статуса литературы. Отчасти, удалось изменить 

и мнение советской общественности, а также реабилитировать часть западной литературы, 

которая в «сталинский период» была под запретом.  

Советские читатели (включая молодое поколение) получили некоторый доступ к западной 

литературе. Среди авторов, которых начинают печатать, был и Ремарк. Конечно, любая оценка 

творчества писателя не исключает наличия различных точек зрения на те или иные особенности 

его мировоззрения, его творческого метода, на его произведения. На волне критического 

ажиотажа одни критики венчали Ремарка лаврами великого писателя, ставя его в один ряд с 

классиками ХХ века – Т. Манном, Э. Хемингуэем, К. Чапеком и т.д. Другая часть советской 

общественности, наоборот, ожесточенно клеймила писателя как «сильного идейного врага 

социализма», называла его «развратителем советской молодежи» [2]. 

Творчество Ремарка оказало огромное влияние на формировавшееся в то время (примерно 

в 1950-1960 годы) поколение молодых писателей. Именно это движение молодых, которые 

ставили своей задачей осмысление войны чрез призму нового времени, сформировали так 

называемую «лейтенантскую прозу». Но, как показывает время, травма Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 не была вполне осмыслена даже в ней (в творчестве Виктора Некрасова, Юрия 

Бондарева, Василя Быкова, Григория Бакланова, Бориса Балтера, Булата Окуджавы, Бориса 

Васильева…). 

Но возникает вопрос: можно ли говорить о продолжении «ремарковской» традиции в 

произведениях о современных конфликтах? На наш взгляд, положительный ответ вполне 

закономерен.  

Говоря о современной военной прозе в нашей стране, нельзя не отметить, что она 

формируется произведениями молодых авторов, большинство из которых участвовали в 

вооруженных конфликтах в Афганистане, Чеченской республике (и других республиках 

Кавказского региона) и т.д. К ним, например, можно отнести следующие: «Знак зверя» и 
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«Афганские рассказы» О. Ермакова (1992), рассказы «Десять серий о войне» А. Бабченко (2001), 

рассказы «Ловушка» и «Перебежчик» К. Таривердиева (1992), повесть «На Балканах дороги 

узкие» А. Киреева (2003) и др. 

Особое место в современной военной прозе занимает тема войны в Афганистане. Эта 

война, с одной стороны, стала последней «объявленной» войной Советского Союза, а с другой – 

оказалась «спрятанной» (или «невидимой»). Сама война длилась десять лет (1979-1989). 

Причиной было обращение афганского правительства и решение СССР вмешаться в конфликт 

между официальной властью и оппозицией, вылившийся в открытую гражданскую войну. 

Операция носила секретный характер и со временем переросла в открытые военные действия, в 

которых Советский Союз потерпел поражение. 

Страшный опыт, который приобрели наши солдаты во время этой «скрытой» войны, был 

отражен в произведениях, которые и составили афганскую прозу (воспоминания, повести, 

рассказы, романы). Главной темой этих произведений, как и раньше, остается человек на войне 

– его переживания, чувства и внутренний мир. Однако в описании Афганской войны были и свои 

особенности, продиктованные «новыми» для ее участников условиями: непонятность для солдат 

смысла ведущейся войны, особые географические и климатические условия, борьба с 

иноверцами и др. Все это породило определенную трансформацию традиций, которые 

существовали до этого. 

По мнению И. Сухих, особенностью войны в Афганистане были «бессмысленные 

расстрелы, искалеченные пленные, «чудовищные» обычаи дедовщины и зажравшиеся, 

делающие карьеру на крови советники-тыловики, выстрелы в спину и цинковые гробы, в 

которых отправлялся в Союз «груз двести». И самое страшное – повторяющиеся как наваждение, 

как мучительный сон, рассказы матерей и вдов о получении этого груза: гробы лежали на узких 

лестничных площадках наших многоэтажек, одинаково плохо приспособленных как для жизни, 

так и для смерти» [6]. 

Рассматривая дальнейшее развитие традиции, нельзя обойти вниманием произведения о 

Чеченской войне. Многие критики считают, что ее авторы следуют за традицией, заложенной 

еще В. Некрасовым и его «В окопах Сталинграда». В. Пустовал полагает: «Война у него (В. 

Некрасов) не очеловечена, не одушевлена романтическим восприятием какого-нибудь юноши, 

мечтающего о геройстве во славу страны, или мудростью советского командира из старого 

фильма. Война в изображении Некрасова обытовлена, бестолкова, нескончаема» [5]. Подобное 

изображение войны можно найти и у «чеченских» прозаиков: в их описании военных будней 

также отсутствует какая-либо романтизация, а поступки персонажей лишены героики. 

Следует отметить, что выделяемые критиками специфические черты военной прозы о 

Чеченской войне во многом совпадают с характеристиками не только «В окопах Сталинграда» 

В. Некрасова, но и произведений представителей «потерянного поколения». Однако, 

исследования литературоведов не дают определенного ответа на вопрос возможного влияния 

Э.М. Ремарка, Р. Олдингтона или Э. Хемингуэя на прозаиков, пишущих о Чеченской войне.  

В большинстве литературоведческих работ (В. Пустовой, А. Рудалева, В. Дегоева и др.) 

отдается предпочтение анализу поэтики отдельных произведений таких писателей, как З. 

Прилепин, А. Карасев. А. Бабченко, Ю. Латынина, В. Маканин, А. Проханов и др. Также 

рассматривается их тематика, система персонажей, мотивный уровень. Проводятся параллели 

между авторами, указывается на размытость границ между мемуарами, автобиографиями и 

художественным произведением, т.е. во многом повторяется дискуссия, которая велась среди 

читающей общественности при появлении литературы о Первой мировой войне, а затем о 

последующих войнах и конфликтах.  

Однако исследований, которые бы ставили своей целью провести системный 

сравнительно-сопоставительный анализ произведений внутри самой литературы о Чеченской 

войне, нам не встречалось. Не представляется возможным говорить об анализе по выявлению 

традиции В. Некрасова или писателей «потерянного поколения». Справедливо отмечает Л.М. 

Довлеткиреева (автор одного из нескольких диссертационных исследований на эту тему): 

«Военная» проза, посвященная событиям конца XX – начала XXI вв. в Чеченской Республике, 

не имеет должного научного освещения в чеченском литературоведении. Связано это с 

объективными причинами. И главная из них – чеченская «военная» проза представляет собой 

литературу «по следу боли». Красноречив тот факт, что режим контртеррористической операции 

(КТО) в Чеченской Республике был официально отменен руководством Российской Федерации 

лишь в апреле 2009 г. (приказ директора СБ А. Бортникова). Временной отрезок, отделяющий 
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сегодняшний день от произошедшей военной трагедии, ничтожно мал. Его недостаточно для 

полномасштабного и глубокого осмысления, случившегося» [1]. 
Тем не менее можно констатировать, что в некоторых произведениях просматривается 

определенная перекличка с романами Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя и др., например, в романе П. 
Яковенко «На Южном фронте без перемен» она определяется уже в самом названии, которое 
отсылает к роману немецкого писателя. На этом совпадения не заканчиваются. В центре 
повествования находится молодой офицер, который несет службу в одной из частей на Северном 
Кавказе.  

П. Яковенко, как до него В. Некрасов и Э.М. Ремарк, подробно описывает фронтовые 
будни солдат: их проблемы, переживания и чувства. Система персонажей также во многом 
совпадает: в их числе – солдаты-товарищи, выражающие настроения целого поколения, 
отправленного воевать за призрачные идеалы государства. Однако при всех совпадениях 
необходимо оговорить и расхождения, которые продиктованы историко-литературными 
особенностями времени создания произведения. В первую очередь это невольные вопросы о 
причинах ведущейся войны и ценности жизни: «Внезапно по мне пробежали мурашки. «Вот 
здесь, сейчас, – подумал я, – я смотрю на поселок, которого, вполне возможно, скоро не будет. Я 
смотрю на то, что могло бы жить еще долго – долго, но теперь должно умереть. А где жители? 
Как они? Увидят ли, что их жилища, в которых они прожили столько лет, начнут превращаться 
в руины?». У меня в голове сразу возникла картина, как мой собственный дом разлетается на 
куски от прямого попадания… Я помотал головой, и видение исчезло» [7]. 

Во-вторых, это трансформация образа врага. В ходе знаменитой сцены в воронке 
центральный персонаж Ремарка, находясь рядом с умирающим французом, пережил душевный 
кризис и увидел в убитом враге человека, а не только военного противника. У героя П. Яковенко 
подобного изменения не произошло: «Бандера что-то нашел и позвал меня. Я приблизился и взял 
из его рук фотографию. Это была обычная, черно-белая, даже не цветная, фотография. Какой-то 
бородатый мужик, женщина в черном платке, дети. Я перевел взгляд с фотографии на мертвецов. 
«А-а… Вот он, тот самый боевик. В резиновых сапогах. Носил у груди фотографию с женой и 
детьми. Охренеть, как сентиментально! Я сейчас заплачу! Сидел бы дома, был бы живым и 
невредимым». «Больше ничего?» – спросил у Бандеры наш медик. «Ничего, пусто», – ответил 
тот и пнул одно из тел ногой. «Что делать-то теперь с ними?» «Да тут бросить», – сказал я. – 
Кому надо, придут и заберут» [7]. Во многом это объясняется самими мотивами войны и 
характеристиками образа противника. С нашей стороны солдаты не понимали ее смысла, а 
чеченцы видели в российских солдатах не только противников по оружию, но и идеологических 
врагов и захватчиков (так как военные действия происходили на их территории). Поэтому ни те, 
ни другие не проявляли жалости друг к другу.  

Подобные ситуации (как в данном выше фрагменте) приводили героя П. Яковенко к 
размышлениям о своем месте на войне и о надобности воевать. Но ответа он не находил. Однако 
было одно желание – выжить и вернуться домой: «Иной раз подумаешь: «Твою же мать! Ведь 
совсем недавно, и пяти лет не прошло, были советскими гражданами, в одной стране жили, в 
одной армии служили, одни книги читали и телевизор смотрели. А сейчас едешь по этой Чечне, 
и ясно чувствуешь – чужая – это земля, враждебная нам. Нехорошо тут. Домой хочется… Но и 
так, чтобы этой национальности у нас тоже никого не было. Мы у себя будем жить, а они пусть 
у себя. Мы к ним ни ногой, но и они к нам – тоже» [7]. 

Таким образом, можно констатировать, что при компаративистком рассмотрении 
произведения П. Яковенко, обнаруживаются параллели, раскрывающие реализацию традиции 
представителей «потерянного» поколения.  

В контексте анализа современной отечественной военной прозы опять возникает вопрос о 
причинах обращения авторов к творчеству Ремарка. Почему среди огромного количества 
литературы выбирается в качестве ориентира именно он? Возможно, что ответ кроется в его 
искренности в описании чувств и переживаний, которая роднит его как с современниками, так и 
последующими поколениями. Вот как объясняет свое обращение к роману Ремарка «На 
Западном фронте без перемен» военный корреспондент в Донбассе Вадим Кандилинский: «Я 
перечитал «На Западном фронте без перемен» Ремарка раза два. Я искал ответы в этой книге. 
Она и сейчас стоит у меня на полке в шкафу на самом видном месте. Она единственная среди 
шевронов уже существующих подразделений, просроченных аккредитаций, нашивок и прочих 
трофеев, привезенных мной из ДНР. Какие ответы я искал? Наверное, как быть самим собой 
после пережитого. После увиденного. Как начать жить дальше и не задумываться о прошедшем» 
[3].  
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ТАСНИФОТИ АДАБИИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 
 

Абдуқодирзода Саидмукаррам 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик аз ҷумлаи адибони сермаҳсул 

шинохта мешавад. Аз ин адиби тавоно то ба рӯзгори мо ҳам ба наср ва ҳам ба назм таснифоту 

таълифоти мондагоре боқӣ мондаанд ва дар миёни осори сершумори ин адиби пуркор аз нигоҳи 

адабӣ, пеш аз ҳама, таснифоти вай қарор мегиранд. Китобҳо ва таснифоти адабии Кошифӣ дар 

мавзӯъҳои гуногун навишта шуда, аз нигоҳи муҳтаво пурбор мебошанд, вале дар миёни мавзӯоти 

сершумори мундариҷ дар онҳо аз ҳама машҳур асарҳои дар заминаи илми ахлоқ навиштаи 

муаллиф мебошанд, ки дар тӯли таърих ва то кунун хонандаи зиёд доранд. Бинобар ҳамин, 

баҳсамонро аз асарҳои ахлоқии нависанда шурӯъ мекунем. 

«Анвори Суҳайлӣ». Дар миёни асарҳои адабии Кошифӣ машҳуртаринашон китоби «Анвори 

Суҳайлӣ» мебошад, ки бино ба фарогирии омӯзаҳои муҳимми ахлоқию тарбиятӣ дар Шарқу Ғарб 
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маълум мебошад. Ин асар бознависӣ, ё худ, таҳрири дигаре аз китоби «Калила ва Димна» буда, 

дар таърихи адабиёти форсу тоҷик аз ҷумлаи китобҳои машҳури ахлоқӣ маҳсуб мешавад. Сабаби 

чунин ном гирифтани китоб аз он иборат аст, ки он ба номи яке аз умарои замони Султон Ҳусайн 

Мирзои Бойқаро бо номи Шайх Аҳмади Суҳайлӣ навишта шудааст.  

Дар асрҳои миёна аз нав таҳрир кардани китоби машҳури «Калила ва Димна» як навъ ба 

анъана табдил ёфта буд, ки мақсад аз ин амал таҳрири ба аҳли замони муаллифон мафҳум ва 

дастрас будааст. Дар ин росто китоби «Анвори Суҳайлӣ» низ, дар ҳақиқат, таҳрири ҷадиде аз 

китоби машҳури «Калила ва Димна»-и Баҳромшоҳӣ мебошад, ки аз муқаддима ва чаҳордаҳ боб 

таркиб ёфтааст.  

Кошифӣ «Анвори Суҳайлӣ»-ро ба тақлиди Абулмаолии Насруллоҳ ибни Муҳаммад ибни 

Абдулмаҷиди Муншӣ нигошта, ки аслаш китоби «Калила ва Димна»-и Баҳромшоҳӣ мебошад. 

Чунин нигоришот аз «Калила ва Димна» дар давраҳои гуногуни таърихӣ бо мақсади дастрасии 

ҳамзамонони муаллифон бо забони ба хонандаи ҳамон давру замонҳо фаҳмо ба амал бароварда 

мешуд. Ба пайравӣ аз ин анъанаи таърихӣ Кошифӣ ҳам мақсад гузошта будааст, ки китоби 

мазкурро ба таври содатару фаҳмотар фароҳам оварад. Аммо, бино бар мушоҳидаи муҳаққиқон, 

муаллиф чандон ба мақсади хеш ноил нагардидааст, балки Кошифӣ дар иншои китоб «тобеи 

сабки мутакаллифи замон шуда», гузашта аз ин, китоби Ҳусайн Воиз дар балоғату фасоҳат 

«ҳаргиз ба пояи «Калила ва Димна»-и Баҳромшоҳӣ нахоҳад расид» [12, с. 62].    

Тавзеҳи интиқодию таҳлилии зерини Забеҳуллоҳи Сафо низ дар хусуси чигунагии таҳрири 

ҷадиди «Калила ва Димна» ва арзиши адабию аҳамияти ахлоқии он ҷолиб мебошад: «Агарчи 

Кошифӣ хост, иншои он китобро («Калила ва Димна»-ро – А.С.) содатар кунад, лекин 

натавонист, чунонки бояд, худро аз нуфузи баёни Насруллоҳ ибни Муҳаммад ибни Абдулҳамиди 

Муншӣ берун оварад ва ба ин ҳол «Анвори Суҳайлӣ» дар қуруни ахир муддатҳо мавриди 

истифодаи порсихонон, хосса порсиомӯзони Ҳиндустон будааст» [7, с. 525].  

Чунонки аз охири ин иқтибос ҳам бармеояд, варианти таҳриркардаи Ҳусайн Воиз муддатҳо 

мавриди истифода будааст, яъне он ба талаботи хонандаи ҳамзамони мусанниф ва давраҳои 

баъдӣ ҳам ҷавобгӯ будааст. Ба ҳар сурат, бояд эътироф кард, ки кори Кошифӣ рӯйи матни 

«Калила ва Димна» аз дигар нусхаҳои асар, аз ҷумла бо варианти Насруллоҳи Муншӣ, тафовутҳо 

дорад. Варианти омодакардаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ки асосан бо номи «Анвори Суҳайлӣ» 

шинохта мешавад, яке аз муҳимтарин ва беҳтарин китобҳои адабии давраи Темуриёни Ҳинд 

маҳсуб мешавад. Агар ҳамаи асарҳои ҳамгуни дар давраҳои гуногун таҳриршударо дар мизони 

муқоиса бисанҷем, бояд асари Ҳусайн Воизи Кошифиро аз нигоҳи замонбандии таълиф ва 

арзиши адабӣ пас аз «Калила ва Димна»-и Насруллоҳи Муншӣ қарор бидиҳем. Ҳатто дар 

қаламрави таърихии шибҳи қораи Ҳинд асари Ҳусайн Воиз, дар қиёс ба китоби Насруллоҳи 

Муншӣ, маъруфияти хоссае касб карда будааст. Ба ақидаи Ноинӣ, сабки нигориши «Анвори 

Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воиз солиёни зиёд дар шибҳи қораи Ҳинд ва дарбори Усмонӣ сармашқи 

насрнависони он мамлакати паҳновар қарор гирифтааст. Дар қаламрави империяи Усмонӣ, 

махсусан, дар дарбори онон ба китоби Кошифӣ таваҷҷуҳ зиёд мешавад, онро ба туркӣ тарҷума 

мекунанд. Дар навбати худ, аз рӯйи тарҷумаи туркӣ тарҷумаҳо ба забонҳои фаронсавӣ ва 

испониёӣ сурат мегиранд, ки ба тартиб солҳои 1723, 1652-1658 интишор ёфтаанд [12, с. 65-66]. 

Сарфи назар аз андешаҳои мазбур, то имрӯз ҳам арзиши маърифатию адабии «Анвори  

Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ побарҷост. 

«Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба хатти кириллии тоҷикӣ дар Тоҷикистон 

ҳам чоп шудааст, аммо таҳти унвони «Калила ва Димна», ки ҳикояҳои он барои наврасон ва 

ҷавонон пешниҳод шудааст [2]. Танзим ва таҳрири ин нашр аз ҷониби Расул Ҳодизода ба амал 

омада, зикр шудааст, ки аз рӯи «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ омода шудааст. Ин 

чопро матни пурраи асар ҳисобида наметавонем, бинобар ин, ба шакли комил таҳия ва чоп 

кардани ин асари ахлоқӣ дар замони муосир амре зарурӣ ва коре савоб мебошад.   

«Ахлоқи Муҳсинӣ». Ин китоб аз ҷумлаи китобҳои машҳури ахлоқӣ аст, ки дар миёнаи 

солҳои 1494-1495 ба номи Султон Ҳусайн Мирзои Бойқаро ва барои писараш Абулҳасан Муҳсин 

Мирзо навишта шудааст. Худи муаллифи китоб модаи таърихи зеринро дар хатми асар гуфтааст, 

ки аз ибораи мавриди назар, ки «Ахлоқи Муҳсинӣ»-ст, шумораи 900 ба даст меояд, ки соли ҳиҷрӣ 

буда, ба солшумории милодӣ баробар ба соли дар фавқомада мебошад: 

  Бо хома гуфтам: Эй, ки зи сар сохтӣ қадам, 

  Дар мақдами ту чашми сухан ёфт равшанӣ. 

  «Ахлоқи Муҳсинӣ» ба тамомӣ навишта шуд, 

  Таърих ҳам навис зи «Ахлоқи Муҳсинӣ».   
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Сабаби тасмияи асар ба «Ахлоқи Муҳсинӣ», мувофиқи тавзеҳи Ҷалоли Ноинӣ, дар он аст, 

ки «чун номи Бойқаро (Султон Ҳусайн) Ҳусайн буда, аз ин рӯ, номи китобро музоф ба исми 

сомию номи номии ӯ кард ва онро «Ахлоқи Муҳсинӣ» хондааст» [12, с. 55]. 

«Ахлоқи Муҳсинӣ» яке аз асарҳои барҷастаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ мебошад, ки дар 

ҳавзаи ҳикмати амалӣ дар илми ахлоқ навишта шудааст. Муҳтавои китоб дар чиҳил боб ва бо 

сабке равону ибороте дилнишин навишта шудааст. 

Сарчашмаи асосии Кошифӣ дар таълифи «Ахлоқи Муҳсинӣ» китобҳои «Ахлоқи    

Носирӣ»-и Хоҷа Насируддини Тӯсӣ ва «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолиддини Давонӣ ба ҳисоб 

мераванд. Кошифӣ дар ин асар андешаҳои хешро, ки ба иҷтимоъ нигаронида шудаанд, дар 

қолаби мавъиза ва насиҳат таҳрир кардааст. 

«Ахлоқи Муҳсинӣ» дар тӯли таърихи мавҷудияти асар ба таври васеъ дастраси хонандагон 

қарор доштааст. Аз он нусахи хаттии зиёд, чопҳои мутааддиди сурбӣ, сангӣ ва чопи замонавӣ 

фаровон мавҷуд аст, ки дар кишварҳои қаламрави забони порсӣ сурат гирифтаанд. Аввалин чопи 

«Ахлоқи Муҳсинӣ» соли 1809 дар Калкутаи Ҳиндустон сурат гирифтааст. Дар кишвари мо ба 

хатти кириллии тоҷикӣ ин китоб соли 1991 дар таҳияи профессор Қурбон Восеъ ҳамроҳ бо 

«Футуватномаи султонӣ» ва «Рисолаи Ҳотамия» чоп шудааст [1], ки заҳмате ситуданист, вале ин 

нашрро чопи комили асар ҳисобида наметавонем. Ба сурати пурра таҳия ва чоп кардани ин асари 

ахлоқӣ дар замони муосир бисёр судманд мебошад.   

Берун аз қаламрави забони порсӣ ин асар дар Аврупо ҳам чоп шудааст. Тарҷумаи инглисии 

«Ахлоқи Муҳсинӣ» дар соли 1851 ба амал омада ва чоп шудааст [4, с. 22].  

Оид ба маъруфият ва сайри таърихии «Ахлоқи Муҳсинӣ» дар кишварҳои аврупоӣ 

гуфтаҳои зерин далели бебаҳсанд: «Вақте инглисиҳо дар Ҳиндустон мустақар шуданд, ин 

китобро (манзур «Ахлоқи Муҳсинӣ» – А. С.) барои омӯзиши форсӣ китоби расмии мадориси худ 

шинохтанд. Баъдҳо ҳамин китоб таҳти унвони «Ҳумоюннома» ба забони туркии истонбулӣ 

тарҷума шуд ва нусхае аз онро ба дарбори Луи чаҳордаҳум, подшоҳи муқтадири Фаронса 

фиристоданд ва дар ҳамон ҷо тавассути Голон ба забони фаронса тарҷума шуд. Метавон гуфт, 

яке аз китобҳое, ки муҷиби падид омадани риштае мавсум ба «адаби татбиқӣ» дар донишгоҳҳои 

ҷаҳон шуд, ҳамин «Ҳумоюннома», яъне тарҷумаи туркии аз «Анвори Ҳусайнӣ»-и Ҳусайн Воиз 

будааст» [6, с. 131; 11, с. 211].  

Дар пайравӣ ба китобҳои ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ, аз ҷумла «Ахлоқи Муҳсинӣ», 

асарҳои ахлоқии дигаре ҳам навишта шудаанд, ба мисли китоби «Шамсия» («Ахлоқи      

Шамсӣ»)-и Ҳасан ибни Рӯзбеҳони Шерозӣ [8, с. 1485] ва ғайра. Китоби «Иёри дониш»-и 

Абулфазли Аломӣ баъд аз «Анвори Суҳайлӣ» охирин таҳрири «Калила ва Димна» дар асрҳои 

миёна мебошад. 

«Футувватномаи Султонӣ». Ин китоб асаре машҳур буда, шомили силсилаи китобҳое 

мебошад, ки дар усул ва одоби футувват, ё худ ҷавонмардӣ навишта шудаанд. 

Муҳтавои «Футувватномаи султонӣ» оид ба шарҳу тавзеҳи маросими фитён, ё худ 

ҷавонмардон, «табақоти мухталифи онон ва одобу шароити ҳар як аз онҳо» мебошад, ки Кошифӣ 

кулли матолиби мундариҷ дар асарро «бо истифода аз маохизи мухталифе, ки дар даст дошта, 

фароҳам овардааст» [7, с. 526].    
«Ҳотами Тоӣ». Ин асар бо номи «Рисолаи Ҳотамия» ва «Оинаи Искандарӣ» ҳам шинохта 

мешавад, вале номи машҳури он «Рисолаи Ҳотамия» мебошад. Рисолаи мазкур аз ҷумлаи 

рисолаҳои маъруфу машҳури адабӣ, ахлоқӣ ва таърихии Ҳусайн Воизи Кошифӣ маҳсуб мешавад, 

ки дар соли 1486 ба номи Султон Ҳусайн Мирзои Бойқаро навишта шудааст. Рисола шомили 

ҳикояҳои ҷолиб дар бораи Ҳотами Тоӣ мебошад.  

Аҳаммияти «Рисолаи Ҳотамия», қабл аз ҳама, дар он аст, ки ин рисола «на танҳо китобест 

адабию ахлоқию таърихӣ, балки нахустин китоби ҷомеест, ки дар шарҳи ҳолу осор, эҳсону исори 

Ҳотами Тоӣ ба форсӣ нигориш ёфтааст» [12, с. 114]. 

Дар бораи ин достони Ҳусайн Воизи Кошифӣ Забеҳуллоҳи Сафо чунин хабар додааст: 

«...достоне ҳовии ҳикоёт ва қасаси Ҳотами Тоӣ, ки Мулло Ҳусайн Воизи Кошифӣ (м. 910 ҳ.) ба 

номи Султон Ҳусайни Бойқаро тартиб дод» [7, с. 469-470]. Ба сурати куллӣ муҳтавои «Рисолаи 

Ҳотамия» ҳовии ахбор, осор, саргузашт ва достонҳо дар бораи Ҳотами Тоӣ мебошад. Инчунин, 

дар ин асар дидгоҳҳои ахлоқии нависанда дар партави ахлоқи сиёсӣ ва дастури ҳукуматронӣ ҳам 

инъикос шудаанд. Равиши баёни андешаҳо дар асар чунин аст, ки муаллиф масъалаҳоро ба сабки 

андарзгӯӣ матраҳ карда, асосан ба зикри ҳикоят ва баёни ҳикмат диққат медиҳад. 

Ақидаи дигаре ҳам мавҷуд аст, ки Кошифӣ рисолаи «Ҳотами Тоӣ»-ро бо дархосту дастури 

подшоҳи ҳунарпарвару донишдӯст Султон Ҳусайни Бойқаро ба риштаи нигориш даровардааст. 
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Чунон ки дар оғози рисола ҳам тазаккур дода шудааст, подшоҳи мазкур мисол дода, ки Кошифӣ 

он чи аз ахбору осор ва достону саргузашти Ҳотами Тоиро, ки аз азизе шунида ва ё дар китобҳо 

дидааст, ба забони форсӣ дар қайди китобат дароварад. Мақсад аз иҷрои ин кор ҳосил кардани 

огоҳии комил аз аҳволи Ҳотам будааст. 

Дар муқаддимаи асар султони мазкур бо Ҳотами Тоӣ муқоиса гардида, ба таври зерин 

ситоиш гардидааст: «Пас..., агар Ҳотам ҳар рӯз шутуре ва гӯсфанде чанд қурбонӣ кардӣ, ӯро 

муяссар будӣ. Карами ин ҳазрат нигар, ки дар доруссалтанаи Ҳирот бар сарири иззат мутамаккин 

асту арбоби фоқаву асбоби суол ва муҳтоҷону фақирону шикастаҳолон аз атрофу ҷавониби 

Хуросону Ироқ, балки аз завоёву ақтори офоқ рӯй ба боргоҳи султонуссалотин би-л-ирс ва-л-

истиҳқоқ оварда ва дасти ҳоҷат гушодаанду домани таманно омода доранд ва ҳар якро ба қадри 

ҳоли худ аз хони навол ба акмол наволае ҳавола фармояд» [10, с. 2].  
«Рисолаи Ҳотамия» дар таърихи адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик бо шеваи нигориши 

вижаи муаллифи он низ дорои аҳамият аст. Чунон ки Ҷалоли Ноинӣ мушоҳида кардааст, 
«равиши соданависию бесохтагии насри форсӣ, ки то поёни дудмони Салоҷиқа пайравӣ мешуд, 
рафта-рафта мансух гардид ва нависандагони форсизабон забони шевои форсиро бо вожаҳои дур 
аз зеҳни тозӣ ба ҳам омехта, он малоҳату ҳаловати зотии забон аз миён рафт ва сабки 
мутакаллифе падид омад, ки то оғози миаи 12 ҳиҷрӣ (манзур асри XII ҳиҷрӣ, ки қарни XVII 
мелодист – С.А.) замон ёфт. 

«Рисолаи Ҳотамия», ки яке аз осори қаламии бузургтарин нависандаи садаи нуҳуми 
ҳиҷрист, то ҳадде тобеи сабки мутакаллифи замон шуда, бо ин ҳол яке аз осори гаронбаҳои 
Кошифист» [12, с. 114]. 

Чунон ки аз ин иқтибос бармеояд, нависандаи он вазъи забонро дар давраи муайяни 
таърихӣ хуб мушоҳида кардааст, вале манзураш таъкиди дар ҳамон вазъ рисолаи хуби хондание 
тасниф кардани Кошифист, ки равшан тасаввур намешавад. Ин маъниро аз мисолҳои овардаааш 
ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки аз ҷой-ҷойи рисолаи Ҳусайн Воиз интихоб шудаанд. 
Дар маҷмӯъ, сабки нигориш дар «Рисолаи Ҳотамия» бо соири нигоштаҳои муаллиф ҳамгун 
менамояд. 

Яке аз боризтарин вижагиҳои сабки нигориш дар «Рисолаи Ҳотамия» омехтагии назму 
наср бо ҳам мебошад. Кошифӣ ҳангоми нақли саргузашти Ҳотам ва ё нақли достоне дар бораи 
вай ашъори дилпазиру зебое оварда, ки аксар ашъори рехтаи қалами худи ӯ ва баъзе аз шоирони 
дигар аст. Чунон ки дар идома меоварем, рисола бо назм оғоз мешавад, ки худи мусанниф суруда 
ва дар хилоли ҳикояҳои марбут ба Ҳотами Тоӣ, ки аз «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ нақл шудааст, 
порчае аз китоби мазкур иқтибос мешавад. 

«Рисолаи «Ҳотамия» бо назм шурӯъ мешавад, ки чунин аст:  

   Ба номи Худое, ки бахшанда ӯст, 

   Барорандаи кори ҳар банда ӯст. 

   Кариме, ки дил доду ҷон офарид, 

   Зи ҷудаш вуҷуди ҷаҳон офарид. 
   Барафрохт дар соҳати эҳтиром 
   Ливои Муҳаммад, алайҳи-с-салом. 

Дар идома бо овардани таркиби «аммо баъд» оид ба зарурату аҳамияти саховатмандӣ ояте 
аз Қуръони карим ва ҳадисе аз ҳазрати Муҳаммад (с)-ро зикр карда, макорими ахлоқу сифати 
сахову карам таъкид мешавад. 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар «Рисолаи Ҳотамия» аз сарчашмаҳои зиёде истифода кардааст. 
Аз ҷумла, аз «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ ҳикояҳои «Ҳотами Тоӣ ва подшоҳи Рум» ва «Ҳотами 
Тоӣ ва фармондеҳи Яман»-ро истифода ва ба наср нақл кардааст, ки аз нигоҳи шеваи нигориш 
асари такаллуф дар онҳо дида намешавад. Масалан, ҳикояти нахустин чунин нақл шудааст, ки 
бахше аз онро меоварем: «Алқисса, чандончи Ҳотам бузургтар мешуд, сити саховату овозаи 
ҷавонмардии ӯ бештар мегашт, то вилояти Шом фурӯ гирифт ва ба мамакати Рум расид... Ба 
самъи подшоҳи Рум расониданд, ки ӯро маркабест бодпой ва асбе ҷаҳонпаймой... 

Султони Рум вазири худро гуфт, ки хабари саховати Ҳотам дар Арабу Аҷам фош шуда ва 
сити ҷавонмардияш аз Шарқ то Ғарб фурӯ гирифта ва ман шунидаам бад-ин сифат асбе дорад ва 
бад-ин латофат маркабе, мехоҳам, ки нақди ӯро бар маҳаки эътибор биёзмоям ва сурати даъвии 
ӯро дар маҳкамаи маънӣ имтиҳон намоям ва кас ба талаби он маркаб ба қабилат фиристам. 
Маснавӣ: 

   Ман аз Ҳотам он асби тозинажод 
   Бихоҳам, гар ӯ макрамат карду дод. 
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   Бидонам, ки дар вай шукӯҳи беҳист 
   В-агар рад кунад, бонги табли тиҳист! 
 

Пас, элчӣ бо туҳафу ҳадоё, ки лоиқи Ҳотам буд, фиристод ва ба андак замоне элчии малики 
Рум ба қабилат расида, дар ҳаволии манозили Ҳотам нузул кард ва қазоро муқорини расидани 
элчӣ борону барф расидан гирифт ва раъду барқ ва соиқаву амсоли он падид омад. Ҳотам 
меҳмонро дилдорӣ дода, ба манзили шоиста овард ва филҳол бифармуд, то асбе бикуштанд ва 
таоме муҳайё карда, назди меҳмон овард. Баъд аз фароғати таом асбоби истироҳат омода сохта, 
аз хайма берун рафт ва он шаб аз ҳеҷ навъ сухане нагузашт. Алассабоҳ, ки ба узрхоҳии меҳмон 
омад, элчӣ маншури султони Рум бо ҳадоё, ки фиристода буд, ба Ҳотам намуд...»[1, с. 301-302]. 

Дар идомаи ҳикояти мазкур чанд байт аз «Бӯстон» айнан нақл шуда ва дар охир ба манбаи 
ҳикоят ҳам ба таври зерин ишора кардааст: «Ин ҳикоят аз «Бӯстон»-и Шайх Муслиҳиддин Саъдӣ 
нақл афтод. Ва ҳикояти дигар ҳам дар «Бӯстон» оварда, ки...» [3, с. 303]. Яъне, ҳикояти баъдӣ 
ҳамон ҳикояти дуюм аст, ки дар боло аз он ёд шуд. Дар «Бӯстон» ҳам ҳар ду ҳикояти мазкур паси 
ҳам нақл шудаанд [3, с. 107-111]. Инчунин, Саъдӣ дар асари мазкури худ аз рӯзгори Ҳотам 
ҳикоятҳои дигар ҳам овардааст [3, с. 111-113]. 

Дар бораи Ҳотами Тоӣ, мувофиқи маълумоти Забеҳуллоҳи Сафо, қабл аз Кошифӣ ҳам 
асарҳои дигаре навишта шудаанд, ки яке аз онҳо «Қиссаи ҳафт сайри Ҳотам» унвон доштааст [4, 
c. 217]. Аммо ҳамоно то асри XV ягона китоби ҷомеъу фарогир дар бораи шахсият, зиндагӣ, 
эҳсону икром ва ҳомили ахбору достонҳо оид ба Ҳотами Тоӣ ҳамин «Рисолаи Ҳотамия»-и 
Ҳусайн Воизи Кошифӣ маҳсуб мешавад.  

Шарҳ ва талхиси «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад Балхии Румӣ. 
Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар китобҳои «Лубоб-ал-маънавӣ» («ал-Лубоб-ал-маънавӣ») ва «Лубби 
лубоб» ба талхис ва шарҳи «Маснавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ пардохтааст. 
Ин ду китоб, пеш аз ҳама, аз ҷумлаи талхисҳои машҳури «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно 
Ҷалолиддини Балхии Румӣ ба шумор мераванд, ки намунаҳои нахустини талхиси китоби мазкур 
маҳсуб мешаванд. Кошифӣ бори аввал китоби «Маснавии маънавӣ»-ро бо номе, ки дар аввал 
омадааст, ихтисор карда, боз худаш аз он талхисе анҷом дода, онро «Лубби лубоб» номидааст.  

Забеҳуллоҳи Сафо ҳангоми муаррифии асарҳои Ҳусайн Воизи Кошифӣ унвони китоби 
«Лубоб-ал-маънавӣ»-ро ба шакли «Лубоби маънавӣ фӣ интихоби маснавӣ» зикр кардааст [7, c. 
525]. Сафо бар он аст, ки Кошифӣ бар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ Ҷалолиддини Балхии 
Румӣ шарҳе ҳам навишта будааст [7, c. 526]. 

Ҳусайн Воиз дар миёни мунтахаби масоили марбут ба ҳикмат, маърифат, ирфон ва 
омӯзаҳои ахлоқии дигар, ки дар «Маснавии маънавӣ» дарҷ шудаанд, бо хоҳиши ҷамъе аз 
рафиқони тариқати хеш, ҳикоёте чандро интихоб карда, дар маҷмӯае фароҳам оварда, онро 
«Лубоби маънавӣ фӣ интихоби маснавӣ» номидааст. Муносибати Ҳусайн Воиз ба «Маснавии 
маънавӣ» ва тариқи интихобаш аз ин китоб дар абёти зерин бармалост: 

   «Маснавӣ» баҳрест, қаъраш нопадид, 

   Фаҳми ҳар ғаввос кай дар вай расид? 

   Интихоби мо аз он баҳри шариф 

   Гавҳаре чанд аст зебову латиф. 

Чунин анъанаи талхиси ҳикоёти асари мазкурро ғайр аз Кошифӣ касони дигар ҳам анҷом 

додаанд, ки китобҳояшон ба чоп расидаанд. Аз ҷумла, чунин китобҳо дар замони мо ҳам ба хатти 

кириллии тоҷикӣ чоп шудаву дастрас ҳастанд.  

Сабаби ба кори талхис даст задани Кошифӣ аз талаботи муҳити маънавии замонааш 

бармеояд. Дар он рӯзгор ва низ давраҳои баъдӣ «шарҳу тафсиру талхис ва интихоби «Маснавӣ» 

ба сабаби нуфузи шадиди он миёни аҳли тасаввуф» бисёр роиҷ будааст [7, c. 74].  

Нуктаи муҳимми дигар ин аст, ки Кошифӣ аз гурӯҳе аз аҳли мутасаввифа дар замонааш 

намояндагӣ мекунад, ки онҳо, дар қиёс ба пайравону ҷонибдорони тасаввуфи илмӣ, «ба шеваи 

ваҷду ҳол қонеъ будаву ҷазаботи шавқро бо таълимоти қуръонӣ дарҳам меомехта ва аз он шеваи 

хоссеро, ки Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ намоишгари бузурги он аст, падид меовардаанд» [7, 

c. 74]. Яъне, ба «Маснавии маънавӣ» таваҷҷуҳ кардани Ҳусайн Воиз бесабаб набуда, аз заминаи 

фикрии вай бармеомадааст. 

Китоби «Лубби лубоб» ҳам бо хоҳиши дӯстони Кошифӣ ва бо раҳнамоии Мусайяб ном 

шахсе, ки аз ҷумлаи бузургони дарбори Ҳирот будааст, дар соли 1471 ба миён омадааст. «Чун 

китоби «Лубоби маънавӣ»-ро Кошифӣ фароҳам овард, – менависад Ҷалоли Ноинӣ, – руфақои 

тариқ ӯро бар он доштанд, ки интихоби дигаре аз ин китоб бишавад ва дар ҳар ҷо, ки сухани 

Мавлоно мустадъии басте ё муқтазии тавзеҳе бошад, ба тариқи хайр-ул-калом дар он боб шарҳе 
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дода шавад. Бинобар ин, «Лубоби маънавӣ»-ро мулаххас намуду ин интихоби дувумро «Лубби 

лубоб» ном ниҳод» [12, с. 51]. 

Яъне, китоби «Лубби лубоб» мунтахаби дигарбораи интихобшуда аз китоби «Лубоби 

маънавӣ фӣ интихоби маснавӣ»-и худи Ҳусайн Воиз мебошад. Худи Кошифӣ дар муқаддимаи 

асар чунин овардааст: 

   Номи ӯ «Лубби лубоб»-и маънавӣ, 

Интихоби интихоби «Маснавӣ»     

Китоби «Лубби лубоб» сохтори аҷибе дорад. Он аз бобу фаслу зерфаслҳо таркиб ёфтааст, 

ки ба тартиби мазкур «айн», «наҳр», «рашҳа» номида шудаанд. Маҷмӯи айнҳои китоб сетост: 

Айни аввал – ҷомеи атвори шариат. 

Айни дувум – махзани асрори тариқат. 

Айни севум – матлаи анвори ҳақиқат.   

Ҳар кадом айнҳои мазбур дорои чанд наҳр ва ҳар наҳр фарогири рашаҳот аст.  

Ҷиҳати тафсирии «Лубби лубоб», чунон ки дар иқтибоси боло омадааст, дар он зоҳир 

мегардад, ки муаллиф ҳар ҷо, ки каломи Мавлавӣ ба басту тавзеҳ эҳтиёҷ доштааст, ҳамонҳоро 

бо «ибороте ширину калимоте нағзу ирфонӣ» шарҳ кардааст. 

Чунон ки маълум аст, ба «Маснавӣ»-и машҳури Ҷалолуддини Балхии Румӣ дар тӯли асрҳо 

аз ҷониби донишмандону орифони бузург шарҳҳои зиёде навишта шуда, талхисҳо сурат 

гирифтаанд, ки аз ҷумлаи онҳо талхис ва шарҳи мазкури Ҳусайн Воизи Кошифӣ маҳсуб мешавад. 

Шарҳи бар «Маснавии маънавӣ» навиштаи Кошифӣ бисёр нодиру камёб аст, бинобар ин, на ҳама 

бар он огоҳӣ доранд.    

«Лубби лубоб» бо байти зерин оғоз мешавад: 

   Эй, ки ҷони хираро раҳбар кунӣ 

   В-эй, ки қалби тираро анвар кунӣ... 

Ду байти охири матни аслии китоб чунин аст: 

   Оби ҷонро рез андар баҳри ҷон, 

   То шавӣ дарёи беҳадду карон. 

   Чун расид ин ҷо баёнам, сар ниҳод, 

   Маҳв шуд, вал-Лоҳу аълам биссавоб. 
 

Баъд аз абёти мазкур Кошифӣ бар вазни «Маснавии маънавӣ» дар баёни таърихи тартиби 

китоб, мадҳи Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхии Румӣ ва ситоиши Мусайяб маснавигунае 

сароидааст, ки чунин оғоз мешавад: «Ҷомеи ин абёт ва мураттиби ин калимот ду-се байте ҳам 

бар вазни маснавӣ дар баёни таърихи ин тартиб ва васфи ҳоли худ мегӯяд: 

Миннат Эзадро, к-аз ин боғи биҳишт 

Меваҳои поки рӯҳонӣ сиришт. 
Боз кардам дар латофат беназир, 
Нозуку зебову нағзу дилпазир. 
Баҳри дарвешон ниҳодам бар табақ, 
Чун аз эшон доштам дарсу сабақ. 
Ин суханҳо лубби лубби «Маснавӣ»-ст, 
Рӯҳбахши ошиқони маънавист...» [12, с. 52]. 

Бахши мазкури асар аз панҷоҳу ҳафт байт иборат аст. 
Асарҳо дар фанни тарассулу иншо. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти адабии Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ дар нависандагиаш аз он иборат аст, ки вай дар фанни тарассулу иншо, ки мавзӯи аслии 
баҳси онҳо кайфияти нависандагӣ мебошад, ду асари муҳим навиштааст, ки бо номҳои «Махзан-
ул-иншо» ва «Саҳифаи шоҳӣ» маълуманд.  

Дар китоби «Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони порсӣ»-и Забеҳуллоҳи 
Сафо номи китоби дуюм дар мавриде ба сурати «Саҳифаи сонӣ» [7, c. 122] зикр шудааст, ки 
зоҳиран ғалати чопӣ мебошад, чунки дар феҳристи мундариҷ дар ҳамин асар номи китоб 
«Саҳифаи шоҳӣ» навишта шудааст [7, с. 525].  

Таърихи дар қолаби як маҷмӯа даровардани намунаи мактуботи нависанда таҳти унвони 
«Махзан-ул-иншо» ба соли 1502 баробар буда, муаллиф онро ба номи Султон Ҳусайн Мирзои 
Бойқаро ва Амир Алишери Навоӣ тартиб додааст. Ин асар махсуси фанни тарассул буда, дар он 
намунаҳои мактуботи дар давраҳои гуногун барои табақаҳои гуногуни ҷомеа ба қалами худи 
муаллиф иншошуда фароҳам оварда шудаанд. Инчунин, ин китоб намоёнгари намунаи комиле 
аз муншаоти замони муаллиф буда, аҳамияти адабию дастуруламалиаш бештар аз он ҷиҳат аст, 
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ки «сармашқи номанигорӣ гардид ва замоне чанд номанигорону дабирон равиши нигориши ин 
китобро пайравӣ карданд» [12, с. 56]. 

Китоби «Саҳифаи шоҳӣ» ҳам дар фанни тарассул ва иншо мебошад, ки ба номи Султон 
Ҳусайн Мирзои Бойқаро навишта шудааст. Китоб аз назари сохтор аз як унвон, се саҳифа ва 
хотима таркиб ёфтааст. Дар бораи таърихи мураттаб гардидани асари мазкур ду ақида мавҷуд 
аст. Яке таърихи нисбатан дақиқ буда, мувофиқан таърихи итмоми он низ ба мисли маҷмӯаи 
аввал соли 1502 мебошад. Дигар, таърихи номуайян мебошад ва он чунин аст, ки ин асар баъд аз 
«Махзан-ул-иншо» навишта шудааст. Бино ба қавли Ҷаъфариён, «Махзан-ул-иншо»-ро худи 
Кошифӣ баъдҳо «дар асари дигаре ба номи «Саҳифаи шоҳӣ» талхис кардааст [5, c. 24]. 

«Саҳифаи шоҳӣ» китобест, ки дар муншаоти форсию тозӣ фароҳам омада, аммо теъдоди 
номаҳои тозӣ дар он зиёд нест. Китоб бо абёти зерин оғоз мешавал: 

   Эй ба номат «Саҳифаи Шоҳӣ» 
   Шуда машҳур меҳр то моҳӣ. 
   Нақши номи ту зеби хомаи ман, 
   Номвар аз ту гашт номаи ман. 

Аз муқаддимаи ба асар навиштаи муаллиф маълум мешавад, ки «Саҳифаи шоҳӣ» барои 
фарзанди подшоҳ – шоҳзода Абулҳасан нигошта шудааст. Маъмулан чунин навъи китобҳо дар 
асрҳои миёна барои омӯзиши нависандагӣ таълиф мешуданд. Сабки баёни муаллиф дар ин асар 
ба шеваи мутарассилони замон буда, то андозае мутакаллиф ҳам ҳаст. Шеваи хосси нависандагии 
номаҳо дар ин асар ба тариқи омехта овардани назм бо наср собит мешавад. Чунон ки Ҷалоли 
Ноинӣ ба хубӣ мушоҳида кардааст, «дар поёни ҳар саҳифаву сатру калимае («сатр»-у «калима» 
истилоҳи тақсимоти ин китоб аст) абёте чанд аз форсию тозӣ ба муносибат эрод намуд ва бо 
равиши бисёр дилпазире ин китобро тартибу тарсиф додааст» [12, с. 131]. 

Аз ин ду асари ба фанни нависандагӣ алоқаманди Кошифӣ, ҳанӯз аз замони дар қайди ҳаёт 
будани муаллифашон, китоби «Махзан-ул-иншо» бештар маъруфият дорад. Дар китобҳои 
тазкира аз «Саҳифаи шоҳӣ» зикре нарафтааст, аксари тазкиранависон дар тазкираҳои худ 
«Махзан-ул-иншо»-ро муаррифӣ кардаанд. Дар бораи «Саҳифаи шоҳӣ» маълумоти бештарро аз 
таълифоти муҳаққиқони муосир пайдо кардан мумкин аст. Аз ҷумла, аз рӯйи овардаи Ҷалоли 
Ноинӣ маълум мешавад, ки ӯ чанд нусха аз ин китобро ба даст овардаву истифода кардааст, ки 
ҳамаи онҳо аз китобхонаҳои шахсии донишмандони гуногун дастрас шудаанд [12, с. 131]. 

Дар давраи Кошифӣ, бино бар шаҳодати муҳаққиқон, фанни тарассул ва иншои форсӣ 
ривоҷ доштааст. Дар ин давра, ки манзур асри XV ва оғози қарни XVI мебошад, доираи фанни 
иншо васеъ гардида, дар кишварҳои қаламрави забони форсӣ, ба мисли Мовароуннаҳру Хуросон, 
шибҳи қораи Ҳинд, Рум муаллифони зиёде ба иншонависӣ, яъне нависандагӣ машғул буда, 
баъзеашон дар фанни тарассул ва иншо китобҳои муҳим ҳам таълиф кардаанд, ки аз ҷумлаи онҳо 
муаллифи мавриди назари мо маҳсуб мешавад. Ба ғайр аз асарҳои Кошифӣ, инчунин, китобҳои 
«Манозир-ул-иншо» ва «Риёз-ул-иншо»-и Хоҷа Муҳаммади Гелонӣ маъруф ба Говон (ваф. 1481-
1482), рисолаи «Муншаот»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492) дар ҳамин давра навишта 
шудаанд. Ба сурати куллӣ, нависандагони асарҳои мазкур дар тарассул шеваи дабирону 
нависандагони машҳури асрҳои пешин, махсусан, як аср қабл аз худашонро идома додаанд [7, c. 
123]. 

Дар воқеъ, Мавлоно Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар таснифу таълиф дар аксар аснофи улум 
моҳир буда, дар баъзе донишҳо, ба мисли улуми адабӣ ва таснифи осори адабии бадеӣ «фариди 
даҳр ва ваҳиди аср» маҳсуб гардида, вале дар он миён китобҳои дар илми ахлоқ навиштааш беш 
аз дигар асарҳояш машҳуру беназир, хубу дилпазир ва писанди соҳибназарон ҳастанд. Имрӯз 
хонандаи тоҷик ҳам ба расмулхатти ҷорӣ то ҳудуде китобҳои ахлоқии Кошифиро дар даст дорад 
ва аз матолиби онҳо истифодаи васеъ мешавад. 
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ТАСНИФОТИ АДАБИИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 
 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик аз ҷумлаи адибони сермаҳсул шинохта 
мешавад. Аз ин адиби тавоно то ба рӯзгори мо ҳам ба наср ва ҳам ба назм таснифоту таълифоти мондагоре 
боқӣ мондаанд ва дар миёни осори сершумори ин адиби пуркор аз нигоҳи адабӣ, пеш аз ҳама, таснифоти 
вай қарор мегиранд. Китобҳо ва таснифоти адабии Кошифӣ дар мавзӯъҳои гуногун навишта шуда, аз 
нигоҳи муҳтаво пурбор мебошанд, вале дар миёни мавзӯоти сершумори мундариҷ дар онҳо аз ҳама 
машҳур асарҳои дар заминаи илми ахлоқ навиштаи муаллиф мебошанд, ки дар тӯли таърих ва то кунун 
хонандаи зиёд доранд.  

Дар ин мақола китобҳои «Анвори Суҳайлӣ», ки дар миёни асарҳои адабии Кошифӣ 
машҳуртаринашон маҳсуб гардида, бино ба фарогирии омӯзаҳои муҳимми ахлоқию тарбиятӣ дар Шарқу 
Ғарб маълум мебошад, «Ахлоқи Муҳсинӣ», «Футувватномаи султонӣ», «Рисолаи Ҳотамия», «Лубоби 
маънавӣ», «Лубби лубоб» ва асарҳои дар фанни тарассул навиштаи нависанда бо номҳои «Махзан-ул-
иншо» ва «Саҳифаи шоҳӣ» муаррифӣ гардида, оид ба нукоти зарурӣ тавзеҳоти зарурӣ ироа гардидаанд. 

Шарҳ ва талхиси «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхии Румӣ аз ҷумлаи 
муҳимтарин ибтикороти Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба ҳисоб меояд. Вай дар китобҳои «Лубоб-ал-маънавӣ» 
(«ал-Лубоб-ал-маънавӣ») ва «Лубби лубоб» ба талхис ва шарҳи  «Маснавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддин 
Муҳаммади Балхӣ пардохтааст. Ин ду китоб, пеш аз ҳама, аз ҷумлаи талхисҳои машҳури «Маснавии 
маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддини Балхии Румӣ ба шумор мераванд, ки намунаҳои нахустини талхиси 
китоби мазкур маҳсуб мешаванд. Кошифӣ бори аввал китоби «Маснавии маънавӣ»-ро бо номе, ки дар 
аввал омадааст, ихтисор карда, боз худаш аз он талхисе анҷом дода, онро «Лубби лубоб» номидааст.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ 
 

Хусайн Воиз Кошифи признан как плодовитым и очень знаменитым литератором в персидско-
таджикской литературе. Творческое наследие данного мыслителя огромно: и в прозе и в поэзии он 
является самим талантливым и плодотворным. Его творения касаются не только распространненых тем 
суфийского и религиозного значения, но и посвящены нравственности и морали. Именно эти произведения 
принесли автору огромную славу. 

В данной статье автор подробно рассматривает его знаменитое произведение на морально-
этические темы – «Анвори Сухайли» (Сияние Конопуса). Данное произведение известно не только на 
Востоке, но и признан как дидактический трактат на Западе. К числу других морально-дидактических 
трактат Хусайна Воиза Кошифи относятся также «Футувватномаи султони», «Рисолаи Хотамия», «Лубоби 
маънави», «Лубби лубоб», а также произведения, написанные в форме писем, такие как «Махзан-ул-
иншо»-и «Сахифаи шохи».  

Два трактата Кошифи - «Лубоб-ал-маънави» и «Лубби лубоб» посвященны  комментариям 
«Маснави маънави» Джалолиддина Балхи. 

Автор, всесторонне исследуя эти произведения, приходит к выводу, что Хусайн Воиз Кошифи был 
талантливым комментатором произведений Джалолиддина Балхи, так как являлся знатоком и 
предводителем одного из известнейших течений суфизма – накшбандия. 
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THE LITERARY WORKS OF HUSAIN VOIZI KOSHIFI 
 

Husayn Voiz Koshifi is recognized as a prolific and very popular writer in Persian-Tajik literature. The 
creative heritage of this thinker is huge: both in prose and poetry he is the most talented and seminal. His creations 
concern not only the spread themes of Sufi and religious significance, but also focus on morality and morals. 
These works brought the author great glory. 
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In this article, the author considers in detail his famous work on moral and ethical topics – «Anvori 
Suhaili» (The Shining of Konopus). This work is known not only in the East, but also recognized as a didactic 
tractate in the West. Other moral-didactic tractate by Husayn Voiz Koshifi also include «Futuvatnomai sultoni», 
«Risolai Hotamiya», «Lubobi maanawi», «Lubby lubob», as well as works written in the form of letters such as 
«Mahzan-ul-Insho» and «Sahifai Shohi».  

Two of Koshifi's tractates, «Lubob-al-maanavi» and «Lubbi lubob», are dedicated to the commentaries of 

«Masnavi ma’navi» by Jaloliddini Balkhi. 

The author, in a comprehensive study of these works, concludes that Husayn Voiz Koshifi was a talented 

commentator of Jaloliddin Balhi 's works, as he was an expert and leader of one of the most famous currents of 

Sufism - nakshbandia. 

KEY WORDS: Husayn Voiz Koshifi, literary work, «Anvori Suhaili» «Futuvatnomai sultoni», «Risolai 

Hotamia», «Lubobi maanawi», «Lubby lubob», «Mahzan-ul-Insho», «Sahifai Shohi». 
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БОЗТОБИ ҚИССАИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО» ДАР ҒАЗАЛИЁТИ СОИБ  
 

Аҳмадов С.Г., Халифаев С.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Санъати талмеҳ аз ҷумлаи маъмултарин санъатҳои бадеӣ буда, дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ 

корбурди фаровон дорад. Махсусан, намояндагони сабки ҳиндӣ барои ҷолибу муассир ва 

ҳадафрас баён намудани андешаву афкори худ дар баробари санъати тамсил аз ин санъати зебои 

бадеӣ низ фаровон суд ҷустаанд.  

Талмеҳро муҳаққиқон ба навъҳои гуногун, аз ҷумла таърихиву асотирӣ ва диниву мазҳабӣ 

дастабандӣ кардаанд. Маълум аст, ки дар шеъри аксари шуарои классики мо нисбат ба дигар 

анвои талмеҳ талмеҳоти диниву мазҳабӣ корбурди зиёдтар доранд ва дар эҷодиёти Соиби 

Табрезӣ низ, ки аз бузургтарин намояндагони сабки ҳиндист, ба ин навъи талмеҳ зиёд дучор 

меоем. Дар осори ин абармарди олами адаб ва андеша ишора ба ҳаводис ва шахсиятҳои гуногуни 

диниву мазҳабӣ аз қабили Одам, Тӯфони Нӯҳ, Сулаймон (тахти Сулаймон, ангуштарини 

Сулаймон, бод, мӯр), Иброҳим (Намруд, Озар, оташ, Исмоил), Мӯсо (асо, яди байзо, Фиръавн, 

кӯҳи Тӯр, водии Айман), Юсуф (Яъқуб, Зулайхо, Канъон, Миср, гург, пироҳан, кулбаи эҳзон, 

чоҳ), Марям, Исои Масеҳ (масеҳодам, масеҳонафас, сӯзан, ришта), Хизр (оби ҳайвон, зулмот), 

Сикандар (оина, садди искандарӣ, оби ҳаёт) ва ғайра хеле зиёд мушоҳида мешаванд.  

Аз ҷумлаи серистифодатарин талмеҳоти ғазалиёти Соиби Табрезӣ зикри лаҳзаҳои 

гуногуни қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» барои тақвият бо андешаву афкори баёнгардида мебошад. 

Соиб, ки ба қавли донишманди шуҳратёри Эрон – Зайнулобидини Муътаман «халлоқи мазмун 

ва худованди ихтироъ ва ибтикор» аст [1, с. 380], дар эҷоди мазомини тоза ва маонии ғариб аз ин 

қиссаи дилошӯбу аҷиб борҳо суд ҷустааст. 

Ҷолиб он аст, ки бо мутолиаи ғазалиёти Соиб ва ҷо ба ҷо гузоштани абёти ба ин қисса 

ишоракунанда метавон мазмуну мундариҷаи пурраи онро ҳосил кард. Мо дар ин мақола тасмим 

гирифтем, ки мувофиқи ҳамин тартиб ба шарҳу тавзеҳи абёти гуногуни Соиб пардозем.  

Қисса бо он оғоз меёбад, ки Яъқуби пайғамбар 12 писар дошт ва аз ҷумлаи онҳо Юсуфро 

гиромитар медошт. Бародарон ба Юсуф рашк бурданд ва дар пайи нобуд кардани ӯ афтоданд. 

Рашки бародарон, ки сабабгори ғадру бевафоии онҳо ва ба чоҳ афкандани Юсуф мегардад, дар 

якчанд ғазали Соиб ҳамчун талмеҳ истифода шудааст. Барои мисол, Соиб дар як байте аз 

таваҷҷуҳ дур мондани худро ба он монанд мекунад, ки Юсуф низ як муддате дар қаъри чоҳ ва 

дур аз назари мардум қарор дошт: 
 

Азизи Мисрам, аммо дар фаромӯшхонаи чоҳам, 

Гули хуршед, аммо дар канори тоқи нисёнам [3, с. 598]. 
 

Дар қисса омадааст, ки чун бародарон Юсуфро ба чоҳ афканданд, аз дур наззора 

мекарданд, ки оқибати кор чӣ хоҳад шуд? Корвоне дар канори чоҳ таваққуф кард ва корвониёни 

обталаб Юсуфро аз чоҳ берун карданд. Бародарон Юсуфро ғуломи гурезпои худ муаррифӣ 

намуданд ва дар баҳои чанд тангаи сиёҳ ба солори корвон фурӯхтанд. Ҳамин муомила низ барои 

зебову муассир гардондани андешаҳо аз ҷониби Соиб корбаст гардидааст: 

Вақт бисёр азиз аст, гиромӣ дораш, 

Ба зари қалб мадеҳ Юсуфи канъониро [3, с.121]. 

Дар ин байт Юсуф истиора аз вақт аст. Яъне, чунонки бародарон қадру қимати Юсуфро 

надонистанд ва ӯро ба тангае чанд фурӯхтанд, мо низ на ҳамеша ба қадри вақт мерасем ва ин 



25 

 

авқоти гаронмояро ба беҳуда сарф мекунем. Соиб хонандаи худро ҳушдор медиҳад, ки вақтро 

бар ҳадар зоеъ накунад ва умри ҳисобӣ ва бознагардандаро сарфи кори арзандае намояд. 

Лаҳзаи фавқуззикри қисса дар абёти дигари шоир ҳамчун тамсил барои ифодаи маонии 

дигар низ омадааст. Масалан, дар байти зер шоир касони дунҳиммат ва фурӯмояро ба бародарони 

Юсуф монанд кардааст, ки қудрати бардоштани нози Юсуфро надоштанд: 

Аз хасисон миннати эҳсон кашидан мушкил аст, 

Нози моҳи Миср аз ихвон кашидан мушкил аст [3, с. 256]. 

Дар идомаи қисса корвониён Юсуфро бо худ гирифта, ҷониби Миср раҳсипор мешаванд. 

Лаҳзаи мазкур низ дар чандин байти дигари Соиб талмеҳан истифода шудааст, ки мо чанде аз 

онҳоро дар пойин меорем: 

Корвони Юсуф аз Канъон ба Миср овард рӯ, 

Давлати бедор рафту пои мо дар хоб монд [3, с. 342]. 

*** 

Барор сар зи гиребони худ бурун, Юсуф, 

Ки раҳм дар дили сангини корвонӣ нест [3, с. 234]. 

Ба ҳамин маънӣ наздик дар ғазали дигар омада: 

Сухан ғариб чу шуд, дар ватан намемонад, 

Азизи Миср ба байтулҳазан намемонад. 

Мабанд дил ба ҷигаргӯша, чун расад ба камол, 

Ки хун чу мушк шавад, дар Хутан намемонад [3, с. 465]. 

Идомаи қисса чунин аст, ки чун корвон ба Миср ворид гардид, солори он хост ғуломи 

накурӯи худ – Юсуфро бо баҳои гарон бифурӯшад. Харидорони Юсуф дам ба дам меафзуданд 

ва қимати ӯ болотар мешуд. Оқибат Азизи Миср ӯро бо нархи гарон харидорӣ кард. 

Аз ин лаҳзаи қисса низ Соиб суд ҷустааст ва онро ба маъниҳои гуногун истифода кардааст. 

Масалан, дар байте Соиб шуҳрату мавқеи худро дар Исфаҳон ба шӯри дар бозор андохтаи Юсуф 

монанд кардааст ва ҳатто аз он болотар шуморидааст: 

Ҷилваи Юсуф наяфкандаст дар бозори шавқ, 

Соиб, ин шӯре, ки ман дар Исфаҳон андохтам [3, с. 619]. 

 

Ба ҳамин байт монанд: 

Зоҳир шавад, ки халқ чӣ доранд дар бисот, 

Дар кишваре, ки Юсуфи моро баҳо кунанд [3, с. 381]. 

Баръакси абёти боло лаҳзаи мазкури қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» дар байтҳои шикоятомези 

Соиб низ истифода шудааст. Дар ин абёт Соиб аз беқадрии худ ва харидор надоштани сухани 

гаронмояаш шиква карда, арбоби замонро ба беҳиммативу қадрношиносӣ муттаҳам мекунад: 

Юсуфи мо дар тарозу чанд бошад ҳамчу санг? 

Эй ба ҳиммат аз Зулайхо камтарон, иззат кунед [3, с. 415]. 

*** 

Аз харидорони ман танг аст чун Юсуф замин, 

Аз чӣ бори хотири ин корвон гардидаам [3, с. 609]. 

Дар қиссаи мазкур шояд ҷолибтарин ва ҳамзамон муассиртарин лаҳзаҳо азоби фироқ 

кашидани падари Юсуф – Яъқуби пайғамбар бошад. Яъқуб ва кулбаи эҳзони ӯ шоирони моро 

ончунон мутаассир карда, ки ҳузури ин қиссаро дар осори аксари шоирони форсигӯ мушоҳида 

мекунем. Аз ҷумла, Соиб низ борҳо ин қиссаро ҳамчун талмеҳ истифода кардааст.  

Барои мисол дар як ғазал, ки зоҳиран дар ғурбат гуфта шудааст, Соиб дурии худро аз ватан 

ва наздикону пайвандон хеле бо алам ёдоварӣ намуда, муболиғаомез андуҳи худро зиёдтар аз 

андуҳи падари Юсуф донистааст: 

Пири Канъон чун ба ман дар гиря ҳамчашмӣ кунад? 

Ӯ зи Юсуф, ман зи юсуфзор дур афтодаам [3, с. 627]. 

Дар қисса омадааст, ки бародарони Юсуф чун ба назди падар бозгаштанд, ба ӯ дурӯғ 

гуфтанд, ки Юсуфро гург хӯрд. Соиб аз ин лаҳзаи қисса низ барои ибрози андешаҳо суд ҷустааст. 

Барои мисол: 

Аз ҷабри рӯзгор надорем шиквае, 

Ин гургро ба қимати Юсуф харидаем [3, с. 592]. 

*** 

Асари ҷамоли Юсуф зи ҷабини гург тобад, 

Агар обгинаи дил ба сафо расида бошад [3, с. 450]. 
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Яъқуб, ки ба Юсуф меҳри беандоза дошт, орому қарорро аз даст дод, аз мардум канора 

гирифт ва дар як канори шаҳр барои худ ғамхона - кулбаи эҳзон сохт. Дар ин кулба шабу рӯзи ӯ 

сарфи гиря аз барои Юсуф мешуд, ба андозае гирист, ки нури чашми худро аз даст дод.  

Ранҷи аз фироқи Юсуф кашидаи Яъқуб дар чандин ғазали Соиб талмеҳан истифода 

шудааст. Аз ҷумла: 

Дарбаста монд дидаи Яъқуб з-интизор, 

Аз қосидони Мисри мурувват нишон намонд [3, с. 420]. 

*** 

Юсуфи ман з-он ҳама қасру сарои дилписанд 

Хонаи чашме зи ҷонон дошт дар Канъон сафед [3, с. 349]. 

Дар қисмате аз абёти Соиб ранҷу азоби Яъқуб ҳамчун дарди дармонпазир тафсир мешавад:  

Яъқуб чашми бохтаро ёфт оқибат, 

Охир ба коми хеш назарбоз мерасад [3, с.353]. 

*** 

Чӣ ғам зи рафтани чашм аст пири Канъонро, 

Шукуфа барги худ аз баҳри бор мерезад [3, с. 347]. 

«Пироҳани Юсуф» аз ҷумлаи тамсилотест, ки дар шеъри шуарои форсигӯ хеле зиёд 

истифода шудааст. Ин тамсил, вобаста ба мавридҳои гуногун, ба се лаҳзаи қисса ишора мекунад. 

Дар мавриди аввал пироҳане дар назар аст, ки бародарон ҳангоми ба чоҳ афкандани Юсуф аз 

тани ӯ бадар карда, бо хуни меше олуданд ва ҳамчун далел ба назди падар бурда, гуфтанд, ки 

«Юсуфро гург хӯрд».  

Тамсили мазкур бо ҳамин маънӣ дар як байти Ҳофиз чунин омадааст: 

Пироҳане, ки ояд аз он бӯи Юсуфам, 

Тарсам, бародарони азизаш қабо кунанд [4, с. 251]. 

Бо он ки Яъқуб аз фитнаи бародарон ба осонӣ пай бурд, вале яқин кард, ки Юсуфи ӯ 

нопадид гардидааст ва рӯй ба ин пироҳан молида, ба андозае гирист, ки чашмонаш нобино 

шуданд.  

Дар мавриди дуюм тамсили мазкур ишора ба пероҳанест, ки Зулайхо онро ҳангоми таъқиб 

кардани Юсуф пора кард. Дар қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» омадааст, ки чун Зулайхо аз ишқи 

Юсуф бечора гардид, ӯро ба хилватхонаи худ хост ва талаби васл кард. Чун аз покдомонии Юсуф 

огаҳ буд, нафси ӯро таҳрик додан хост ва бо маслиҳати золе чаҳор тарафи хонаро бо ойина ороста 

кард. Юсуф чун аз Зулайхо рӯй мегардонд, ба ҳар тараф, ки медид, боз Зулайхо дар пеши назараш 

буд. Юсуф фирефтаи Зулайхо шудан нахост ва аз назди ӯ гурезон шуд. Домани ӯ, ки дар дасти 

Зулайхо буд, дар ин талош пора гардид. Вақте ки Зулайхо дар пеши шавҳари худ аз ғадри Юсуф 

шикоят кард ва пироҳани даридаро далел овардан хост, чун пироҳан аз пушт дарида буд, даъвии 

Зулайхо ботил гардид. Ба ҳамин маънӣ Соиб дар байте чунин ишора кардааст: 

Ба як гувоҳ либосе, ки моҳи Миср овард, 

Сиёҳ кард рухи даъвии Зулайхоро [3, с. 60]. 

Маъние, ки сабабгори офариниши ин байт гардидааст, баёни пойдории ҳақиқату ростист. 

Соиб гуфтан мехоҳад, ки ҳарчанд барои инкори ҳақиқат садҳо далел оранд ҳам, аксари вақт ин 

далоил, баръакс, бар нафъи воқеият хидмат мекунанд, чунонки либоси далеловардаи Зулайхо 

гувоҳи гунаҳгории ӯ ва покиву наҷобати Юсуф гардид. 

Ҳамин лаҳзаи достон дар якчанд ғазали дигари Соиб талмеҳан зикр гардидааст: 

Мабош, эй покдомон, аз шабехуни ҳавас ғофил, 

К-аз ин беобрӯ пероҳани Юсуф руфӯ дорад [3, с. 399]. 

*** 

Тан надодем ба оғӯши Зулайхои ҷаҳон, 

Розӣ аз силсилаи зулфи чу занҷир шудем [3, с. 629]. 

*** 

Чун сурати девор дар ин хона шудӣ маҳв, 

Дунболаи Юсуф чу Зулайхо надавидӣ [3, с. 688]. 

«Пираҳани Юсуф» дар мавриди сеюм ишора ба он пироҳанест, ки онро Юсуф ба василаи 

бародарон ба падараш равон кард. Ҳанӯз бародарон дар роҳ буданд, ки бод бӯи ин пираҳанро ба 

Яъқуб бурд ва ӯро аз зинда будани Юсуф башорат дод. Ҳангоме ки Яъқуб пироҳани фарзандро 

бӯиду бӯсид ва ба чашм молид, нури чашмаш дубора баргашт.  

Дар ин маврид тамсили мазкур ифодагари хушхабар, паёми хуш ва ё дармони дарди бедаво 

мебошад. Соиб талмеҳи мазкурро дар чанд маврид истифода кардааст: 
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Берун занем хайма зи дорулғурури Миср, 

Чун бӯйи пираҳан сӯйи Канъон сафар кунем [3, с. 580]. 

*** 

Бӯи пероҳан ғуборе аз дили мо барнадошт, 

Ҷазбае хоҳам, ки Юсуфро ба Канъон оварад [3, с. 426]. 

*** 

Баровард аз хуморе бӯйи пироҳан азизонро, 

Бале, ҳамчашми Моҳи Мисрро бӯ инчунин бояд [3, с. 516]. 
  

Дар баъзе аз абёти Соиб, вобаста ба ин лаҳзаи қисса, тамсили бод, сабо ва ё насиме, ки 

бӯйи пироҳани Юсуфро ба Яъқуб бурд, барои ифодаи маъниҳои гуногун истифода шудааст: 

Вақти хуше, ки даст диҳад, муғтанам шумор, 

Доим насими Миср ба Канъон намерасад [3, с. 489]. 
 

Эй оҳи Зулайхо, сари роҳе ба сабо гир,  

Чандон, ки ба наздикии Канъон нарасида [3, с. 665]. 
 

Бӯйи пироҳан агар тунд равад, маъзур аст, 

Душмане дар пай чун чашми Зулайхо дорад [3, с. 515]. 

Ҳар се пироҳани Юсуф, ки ёд кардем, дар як қитъае, ки ба Одамушшуаро Рӯдакӣ нисбат 

медиҳанд, хеле зебову шоирона ва бо шарҳу тафсир истифода шудааст: 

Нигорино, шунидастам, ки гоҳи меҳнату роҳат 

Се пироҳан салаб будаст Юсуфро ба умр андар: 

Яке аз қайд шуд пурхун, дувум шуд чок аз туҳмат, 

Савум Яъқубро аз бӯ-ш рӯшан гашт чашми тар. 

Рухам монад бад-он аввал, дилам монад бад-он сонӣ,  

Насиби ман шавад дар васл он пироҳани дигар [2, с. 113].  

Қиссаи ба зиндон афтодани Юсуф ва бо сабаби таъбири хоби малики Миср аз он ҷо раҳо 

ёфтанаш низ дар баъзе аз абёти Соиб ба сифати талмеҳ хидмат кардаанд. Барои мисол Соиб дар 

байти зер ҳаваси ноҷо ва зудгузарро ба Зулайхо монанд мекунад ва зиндонро ба макони амну 

осоиш. Яъне, пеш аз он ки ҳаваси нолоиқ туро дар балое наафкандааст, аз мардум канора 

гирифтан ва гӯшаи амну осудае ҷустан далели хирадмандист: 

Ҳар кӣ аз дасти Зулайхои ҳавас солим ҷаст, 

Ба ду олам надиҳад гӯшаи зиндонеро [3, с. 121]. 

Тавре гуфтем, таъбир намудани хоби Малики Миср сабабгори раҳоии Юсуф аз зиндон 

мешавад. Малик баъди имтиҳони зиёд ба донишмандӣ ва наҷобату амонатдории Юсуф эътимод 

мекунад ва ӯро ба ҷойи шавҳари Зулайхо Азизи Миср эълон мекунад: 

Сар ояд чун замони ноумедӣ, 

Ба хобе Юсуф аз зиндон барояд [3, с. 488]. 

Шавкату дабдабаи Юсуф рӯз то рӯз болотар мешавад ва дар амал ӯ ҳокимияти саросари 

Мисрро ба даст мегирад. Аз ҳамин лаҳзаи достон низ Соиб ҳангоми халқи маонии гуногун 

фаровон баҳра бурдааст. Бештар ин лаҳза дар мавриде истифода мешавад, ки Соиби аз ватан ва 

ҳамватанон озурда ғурбатро афзал ва барои ному ком ёфтан муносибтар мешуморад: 

То баромад аз ватан Юсуф Азизи Миср шуд, 

Дона гавҳар дар замини поки ғурбат мешавад [3, с. 514]. 

 Зулайхои аз дарду ранҷи ишқ пиру бемор ва бечорагаштаро рӯзе дар сари роҳи Юсуф 

мегузоранд. Юсуф аз ин аҳволи Зулайхо ба риққат омада, аз ӯ орзуяшро мепурсад. Бо дуои Юсуф 

Зулайхо дубора ҷавону зебо мегардад ва баъди имон овардан Юсуф ӯро ба никоҳи худ медарорад. 

Ҳамин лаҳза низ дар абёти гуногуни Соиб барои мудаллал гардонидани андешаҳо оварда 

шудааст: 

Водии паймударо аз сар гирифтан мушкил аст, 

Чун Зулайхо ишқ, метарсам, ҷавон созад маро [3, с. 92]. 

*** 

Ишқро дар кишвари мо эътибори дигар аст, 

Юсуф ин ҷо бар сари роҳи Зулайхо меравад [3, с. 478]. 
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Ба ҳамин тартиб, қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» дар ғазалиёти Соиби Табрезӣ дар мавридҳои 

гуногун ҳамчун талмеҳ истифода гардида, барои халқи маонии тозаву бикр ва мазомини барҷаста 

хизмат кардааст.  
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БОЗТОБИ ҚИССАИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО» ДАР ҒАЗАЛИЁТИ СОИБ  
 

Соиби Табрезӣ аз ҷумлаи бузургтарин намояндагони сабки ҳиндӣ буда, дар осори ӯ санъатҳои 

гуногуни бадеӣ вомехӯранд. Аз ҷумлаи маъмултарин санъатҳои бадеии шеъри Соиб санъати талмеҳ 

мебошад ва нисбат ба дигар анвои талмеҳ талмеҳоти диниву мазҳабӣ дар шеъри ӯ корбурди зиёдтар 

доранд. Дар осори ин абармарди олами адаб ва андеша ишора ба ҳаводис ва шахсиятҳои гуногуни диниву 

мазҳабӣ хеле зиёд мушоҳида мешавад. Аз ҷумлаи серистифодатарин талмеҳоти ғазалиёти Соиби Табрезӣ 

зикри лаҳзаҳои гуногуни қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» барои тақвияти андешаву афкори баёнгардида 

мебошад. Чизи ҷолиб он аст, ки бо мутолиаи ғазалиёти Соиб ва ҷо ба ҷо гузоштани абёти ба ин қисса 

ишоракунанда метавон мазмуну мундариҷаи пурраи онро ҳосил кард. 

Муаллифони мақола мувофиқи ҳамин тартиб ба шарҳу тавзеҳи абёти гуногуни Соиб пардохтаанд. 
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Соиб Табрези является одним из величайших представителей индийского стиля, и в его наследии 

встречаются различные художественные средства изображения. Среди известных художественных 

приёмов стихов Соиба является «талмеҳ» и в его стихотворениях использованы религиозные намеки, чем 
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МАВҚЕИ ҒАЗАЛ ДАР ЭҶОДИЁТИ ТУҒРАЛИ АҲРОРӢ 
 

Тоҳириён З.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Туғрал бо якчанд навъи адабӣ, аз қабили ғазал, қасида, мухаммас, мусамман, қитъа, 

мустазод, маснавӣ, рубоӣ, дубайтӣ шеър офаридааст. Аммо аз ҳама беш ба навъи ғазал рӯ 

овардааст. Ғазал аз анвои шеърии мақбулу маҳбубтарини Туғрал буда, қисмати асосии лирикаи 

ӯро ташкил медиҳад ва шоир дар ин ҷода дастовардҳои ғазалсароёни бузурги форсизабон Саъдӣ, 

Ҳофиз, Камол, Бедил, Нозим, Шоҳин ва дигаронро манбаи ибрату мактаби назираву тазмин 

қарор дода, дар олами беканори ғазалсароӣ нақши худро гузоштааст. Бояд иқрор кард, ки Туғрал 

дар тарзи ғазалгӯӣ бештар ба сабку услуби Бедил иттико варзида, вазну қофияву қолабу образҳои 

шеърии ӯро бештар аз дигарон манбаи эҷоду мабдаи илҳом қарор додаст. Аммо, бо ин ҳама, ба 

таъбири устод Айнӣ, «истеъдоди Туғрал бисёр комил ва хаёлаш мустаиди болоравӣ буд» 3, с. 

234 ва ғазалиёти берун аз асорату тақлиди Бедил офаридааш зиёдтару қобили таваҷҷуҳанд. 

Алалхусус, Туғрал фаъолияти эҷодӣ (ғазалсароӣ)-ро бидуни таъсиру тақлиди бевоситаи Бедил 

оғоз намуда, ба ҷодаи мустақилу мустақими ҳунарварӣ қадам ниҳодааст. Аз ин ҷост, андешаи 

зерини академик А. Мирзоев асоси илмӣ дорад, ки дар аснои тавсифи дафтари мусаввадаи Туғрал 

иброз доштаанд: «Бисёрии шеърҳои чопнашудаи шоир дар услуби Бедил намебошанд ва чунин 

маълум мешавад, ки Туғрал дар аввали марҳилаи шеърсароии худ аз услуби Бедил – «сабки 

ҳиндӣ» дур воқеъ шуда, ба ин услуб баъдтар қадам гузоштааст» 1, с. 23. Гузашта аз ин, дар 

охири чанд ғазал аз Бедил ном бурдану иқтибос овардану дар татаббӯи вай арзи матлаб намудани 

Туғралро падидаи тақлидкории маҳзи шоир пиндоштан амри ғалат мебуд. Ин унсури эҷодиро як 

навъ приёми адабӣ ва хусусияти хоси усули фардии Туғрал бояд донист, зеро ӯ, зоҳиран, дар 

танзиму пайравии Бедил сухан гӯяд ҳам, фикри худу андешаи худ, дарди худу дармони худ, 

омоли худу армони худ ва шахси худу инсони худро мустақилона баён месозад 3, с. 234. 

Донишманди Эрон Алиасғари Шеърдӯст дар пешгуфтори «Девони Туғрали Аҳрорӣ» дар 

бораи мавзӯот, таъсири сабки Бедил ба ашъори Туғрал андешаҳои ҷолиб овардааст, ки дар ин ҷо 

аз онҳо иқтибос меорем: «Ориф ва шоири садаи XIX мелодӣ Муҳаммад Нақибхони Туғрали 

Аҳрории Фалғарӣ ё Самарқандӣ (1865-1919 мелодӣ) яке аз дастпарвардагони дигари шоири 

бузурги ин диёр Шамсиддини Шоҳин (1859-1894) аст. Туғрал дар ғазал пайрави Бедил аст ва дар 

бисёр маворид бо тазмини ғазал ё байте аз ӯ қофия ва вазнро тақлид менамуд: 
 

Чӣ хуш гуфтаст ин ҷо Бедили назми адаб, Туғрал, 

«Ҳамон гирди сарат мегардаму паймона месозам». 
 

Вай ҳатто ғалазе бо радифи Бедил бо матлаи зайл сурудааст: 
 

Баланд аст аз фалак маъвои Бедил, 

Набошад ҳеҷ касро ҷои Бедил. 
 

Мавзӯи аксари ғазалиёти вай иҷтимоӣ, суннатӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ ва ишқист. Ӯ ибтидо 

«Нақиб»-ро тахаллус мекард, вале баъдан «Туғрал»-ро баргузид. Бо ин ки Туғрал талош намуда, 

ки аз Бедил пайравӣ кунад, вале наметавон сабки ӯро ҳиндӣ қаламдод кард, зеро, бавежа дар 

қасидасароӣ, пайрави сабқи қудамо буда ва дар ғазал бо ин ки худро пайрави Бедил медонад, 

аммо дар ин роҳ тавфиқи чандоне касб накард 2, с. 17.  

Садриддин Айнӣ дар ҳаққи ӯ менависад: «Туғрал муқаллиди Бедил аст, лекин мисли 

бисёртарин муқаллидони Бедил дар ин пайравӣ ҳеҷ муваффақ нашудааст. Истеъдоди Туғрал 

бисёр комил ва хаёлоташ мустаиди болоравӣ буд. Агар табъи худро дар асорати тақлиди Бедил 

намеандохт ва ҳам ба ҳаққи худ бисёр некбин намебуд, аз саромадони замони худ шуданаш 

муҳаққақ буд».  

 Мутолиаи ашъори Туғрал Садриддин Айниро ба ду падида рӯ ба рӯ кардааст, ки яке 

тақлид асту дигаре илҳом. Устод Айнӣ гуфтанӣ аст, ки Туғрал дар тақлид муваффақ нашуда 

бошад ҳам, дар илҳом бардоштан аз ашъори бузургони адабиёт ба натиҷаҳои дилхоҳ расидааст. 

Ба фикри ӯ, тақлид истеъдоди хубро ҳам барҳам мезанад, аммо илҳом бардоштани адиб вайро ба 

ҷодаи эҷодкорона навиштан қарор доданаш аз имкон дур нест. 

 Ба гуфти Садриддин Айнӣ дар ашъори Туғрал пайравӣ ва тазмин кардан ду паҳлуи эҷоди 

ӯро ташкил додаанд. Пайравӣ ва тазмин дар эҷоди Туғрал маънии эътирофро аз адибе медиҳад. 

«Хок мекардам ба роҳат, гар саре медоштам» гуфтани Туғрал ба ҳамин маънӣ омадааст. Ё ин 

ки Туғрал ҷойи дигар мегӯяд: 
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 Фикри мавзунам кунун, Туғрал, дар иқлими сухан 

 Ҳукми девони вазорат чун Маҳастӣ мекунад 2, с. 51. 
 Туғрал дар ғазалҳои хеш тамоми мазмуну мавзӯъҳои анъанавии фалсафию ахлоқӣ ва 

ишқиву иҷтимоиро, аз ҷумлаи шикоят аз ҳиҷру васли ёру зулму ташвиши рӯзгор, сарзаниши 

«дунёи дун»-у эътирофи «қисмати азалӣ», арзиши олами фанову бақо, умеду ноумедӣ, вайронии 

сохти замону бесомонии даврон, ғафлати мардуму худсарии сармоядорон, бехирадии зоҳиду 

нокасии соҳибмансаб, авомфиребии муллоҳои чаласаводу рӯҳониён, сафои дӯстиву сидқи 

бародарӣ, ҳусни табиату накҳати чаман, лутфи ҳақу бедоди фалак ва амсоли онҳоро ба риштаи 

таҳрир кашида, инсонҳоро барои ғанимат донистани зиндагиву баҳравар гаштан аз неъматҳои 

моддӣ, дӯст доштану ишқ варзидан, мард будану саховат кардан ҳам даъват менамояд. Образҳои 

рамзии ишқномаҳои классикӣ хаёли ӯро банд карда, таъбирҳои вобастаи вожаи «ишқ» бо тамоми 

тобишҳои маъноӣ вирди забони шоири лирик гардидаанд, яъне ишқ дар шеъри ӯ ба тамоми 

муқаддасоту муҳассанот ва образи лирикӣ дар кулли сифоту назокатҳояш ба ҷилва даромадааст. 

Ба ҳар ҳол, дар симои Туғрал лирики зиндадилу нисбат ба ҳаёт некбин, марди аз неъматҳои 

моддӣ баҳравар ва ошиқи хушпаймонеро мебинем, ки гоҳо аз нокомии ишқу носозгории 

қисматаш малулу маҳзун аст. Ва қисми асосии ғазалиёту мусаммамоту мустазодоти шоир ана 

ҳамин рӯҳияро доро буда, дар мизони қиёсӣ ҷиҳатҳои судманду пурарзиши онҳо аз ҷиҳатҳои 

сусту камаҳмияташон афзалтару бештаранд. 

 Аз мундариҷа ва муҳтавои ашъори Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ пайдост, ки ӯ масоили 

муҳимтарини ҳаёти инсонҳо – тарғибу ташвиқи дӯстиву рафоқат, садоқат ба оинҳои неки инсонӣ, 

ваҳдати ҳамдилӣ ва монанди инҳоро содиқона ва моҳирона тарғиб намудааст 3, с. 1-2. 

Аммо бояд гуфт, ки мавзӯи ишқу муҳаббат дар ашъори Туғрал мавзӯи марказӣ буда, дар 

ашъори ба ин мавзӯъ бахшидаи Туғрал тозакориҳо дида мешаванд. Масалан: 

 Қоматам хам гашт охир аз ғами болои ноз, 

 Як сари мӯ кам мабодо аз сарам савдои ноз! 

 Ин чӣ сомон аст, ё Раб, дар ғурурободи ҳусн, 

 Ҳар сари мӯи ту бошад ноз бар болои ноз?! 

 Дар чаман гар сарви ӯ аз ноз гардад ҷилвагар, 

 Бишканад қадри санавбар аз қади зебои ноз... 

 Офарин, Туғрал, бар ин як мисраи баҳри сухан: 

 «Чини абру шуд табассум бар лаби гӯёи ноз» 1, с. 151-152. 
Ё ҷои дигар: 

 Қомати дилҷӯи ӯ сарви гулистони кист?  

Орази тобони ӯ шамъи шабистони кист?  

Гар набувад тири ӯ сӯи манаш дам ба дам,  

Бар дили маҷрӯҳи ман новаки пайкони кист?  

Боди сабо мебарад қофила бар қофила  

Силсилаи мушкро, зулфи парешони кист?  

Ханда ба гул мезанад вақти тамошо ба боғ,  

Ғунчаи лаъли лабаш аз чаманистони кист?  

Дӯш ба хоки дараш нола задам ҳамчу най,  

Ҳеҷ нагуфт он санам як қалам афғони кист? 

Гар на ба дашти ҷунун роҳнаварди туам, 

Ин ҳама дар пои ман хори муғелони кист? 

Пир шудам аз ғамаш, хатти баротам надод, 

Сабзаи Хизри лабаш аз хати райҳони кист? 

Рашк барад аз ҳасад тӯтии Ҳиндустон,  

Туғрали ширинсухан аз шакаристони кист? 2, с. 117.  
 

Туғрал радифи «кист»-ро дар ин ду ғазали ба мавзӯи ишқ бахшидаи худ моҳирона 

истифода бурдааст, ки ба ғазалҳо оҳанги зебою дилкаш зам мекунад: 

Сархати машқи ҷунун зулфи парешони кист?  

Сурмаи бахти сияҳ наргиси фаттони кист?  

Гар на хаданги туро синаи ман шуд ҳадаф,  

Бар дили маҷрӯҳи ман новаки пайкони кист?!  

Забти инони нафас баски маро мушкил аст,  

Ҳеҷ надонам, ки дил дар хати фармони кист?  
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Акси ту набвад агар бар дили ман ҷилвагар,  
Дидаи ойинаам ин ҳама ҳайрони кист?  
Меравад аз чашми ман дам ба дам аз бехудӣ,  
Ашки парешони ман гӯи гиребони кист?  
Ғунчаи лаълаш нашуд бираи танбури ман,  
Сурхии ёқути ӯ оташи марҷони кист?!  
Манзари чашмам агар нест туро мунтазир,  
Дар раҳи сели бало хонаи вайрони кист?  
Сояи мижгони ӯ сӯзани ҷайбам нашуд,  
Риштаи оҳи дилам бахяи домони кист?  
Туғрали ширинсухан, маънии Бедил нигар:  

«Қомати барҷастаат мисраи девони кист?!» 2, с. 118. 
 

 Чунонки гуфтем, Туғрал дар ғазал ба намояндагони сабки ҳиндӣ, хусусан сабки Бедили 
Деҳлавӣ пайравӣ кардааст ва дар якчанд ғазалаш аз мисраъ ва абёти ба Бедил тааллуқдошта 
тазмин овардааст. Дар се ғазали дар ин ҷо овардашуда таъсири сабки бедилӣ ба мушоҳида 
мерасад. 

Дар тариқи ишқ касро раҳбаре даркор нест,  
Хонаи ойинаро бому даре даркор нест.  
Мекашад қуллоби ҷазби ишқ сӯят дам ба дам,  
Бисмили шавқи туам, болу паре даркор нест.  
Кай бувад шероза дар ҷузви китоби ошиқон,  
Дар саводи сафҳаи дил мистаре даркор нест.  
Фарши таслими суҷуди хонақоҳи ишратам,  
Хутбаи мино гар ин аст, минбаре даркор нест. 
Дар тилисми унсури ин чорсӯи эътибор  
Ҳеҷ дар савдои ғам симу заре даркор нест.  
Кӯҳро ҳаргиз гаронӣ аз садо монеъ нашуд,  
Ин бувад тамкин агар, гӯши каре даркор нест.  
Паҳлуи ушшоқ бошад гарми савдои ҷунун,  
Фарши Маҷнун аст ҳомун, бистаре даркор нест.  
Метавон рафтан ба ҳиммат аз замин дар осмон,  
Бори Исо гар ҳамин бошад, харе даркор нест.  
Ваҳ, чӣ хуш гуфтаст, Туғрал, Бедили баҳри сухан:  

«Дарди дилро бандаам, дарди cape даркор нест!» 2, с. 119. 
Бояд гуфт, дар ғазалиёташ Туғрал аз санъати ирсоли масал, ки аз хусусиятҳои сабки ҳиндӣ 

ба шумор меравад, фаровон истифода бурдааст. 
Тасвири зебоиҳои табиат, махсусан ситоиши фасли баҳори хуҷастапай дар ғазалиёти 

Туғрал тасвиреро дар лавҳаи рассоми чирадаст мемонанд. Масалан: 
 Баски андар боғ аз ҷаннат асар дорад баҳор, 
 Ҷомае ҳамчун пари тӯтӣ ба бар дорад баҳор. 
 Дам ба дам ойинасон дар ишратободи чаман 
 Шоҳиди гулҳои рангин ҷилвагар дорад баҳор…. 
 Чун нигаҳ дар ошёнаш ҳоҷиби парвоз нест, 
 Баски аз ранги паридан болу пар дорад баҳор… 
 Офарин бар мисраъи Бедил, ки Туғрал гуфтааст: 

 «Чашм во кун, рангу асрори дигар дорад баҳор!» 1, с. 148. 
 Метавон ба мавзӯоти ашъори Туғрал диққати бештар дод, аммо дар як мақола тавони 

овардани ҳама мавзӯъҳои дарбаргирифтаи ашъори Туғралро надорем ва инро ба фурсати дигар 
мегузорем.  
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МАВҚЕИ ҒАЗАЛ ДАР ЭҶОДИЁТИ ТУҒРАЛИ АҲРОРӢ 
 

Муаллифи мақола қайд менамояд, ки Туғрал аз байни навъҳои адабӣ бештар ба навъи ғазал рӯ 
оварда, он анвои шеърии мақбулу маҳбубтарини шоирро ташкил медиҳад. Мавзӯи аксари ғазалиёти вай 
иҷтимоӣ, суннатӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ ва ишқист. 

Туғрал дар ғазалҳои хеш тамоми мазмуну мавзӯъҳои анъанавии фалсафию ахлоқӣ ва ишқиву 
иҷтимоиро, аз ҷумлаи шикоят аз ҳиҷру васли ёру зулму ташвиши рӯзгор, сарзаниши «дунёи дун»-у 
эътирофи «қисмати азалӣ», арзиши олами фанову бақо, умеду ноумедӣ, вайронии сохти замону бесомонии 
даврон, ғафлати мардуму худсарии сармоядорон, бехирадии зоҳиду нокасии соҳибмансаб, авомфиребии 
муллоҳои чаласаводу рӯҳониён, сафои дӯстиву сидқи бародарӣ, ҳусни табиату накҳати чаман, лутфи ҳақу 
бедоди фалак ва амсоли онҳоро ба риштаи таҳрир кашида, инсонҳоро барои ғанимат донистани зиндагиву 
баҳравар гаштан аз неъматҳои моддӣ, дӯст доштану ишқ варзидан, мард будану саховат кардан ҳам даъват 
менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ғазал, қасида, мухаммас, рубоӣ, шоир, Туғрал, ишқ, рӯҳониён, дин, 
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МЕСТО ГАЗЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ ТУГРАЛА АХРОРИ 
 

Автор статьи подчеркивает, что Туграл уделяет особое внимание среди поэтических жанров газели, 
что составляет наиболее значимую часть творчества поэта. Тематики газели поэта разнообразны и 
выражают социальные, философские, нравственные и лиические мотивы. 

Туграл в своих газелях отражает традиционные философско-нравственные и социально-лирические 
содержание такие как встречи и разлуки с любимой, трудности жизни, критика жизненых невзгод и 
признание рокового предначертания, ценности обоих миров, надежды и безнадежность, несправедливость 
социального строя, неосвещенность народа и эгоизм имущих, необразованность служителей культа и 
бесчеловечность чиновников, алчность малообразованных мулл и священников, радость дружбы и 
братскую преданность, красоты природы и аромат цветников, снисхождение бога и несправедливость 
жизни. Призывает людей наслаждаться богатствами жизни, любить, проявить мужество и щедрость. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газель, ода, пятистишие, четверостишие, поэт, Туграл, любовь, 
священники, религия, чиновники, дружба, верность. 
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THE PLACE OF THE GAZEL IN THE WORKS OF TUGRAL AHRORI 
 

The author of the article emphasizes that Tugral pays special attention among the poetic genres of the 
gazelle, which is the most significant part of the poet's work. The poet's gazelle themes are diverse and express 
social, philosophical, moral and lyrical motives. 

Tugral in his gazelles reflects traditional philosophical, moral and socio-lyrical content such as meetings 
and separations from a loved one, difficulties in life, criticism of life's adversities and recognition of a fateful 
destiny, the values of both worlds, hopes and hopelessness, the injustice of the social system, the lack of 
illumination of the people and the selfishness of the haves, the ignorance of the clergy and the inhumanity of 
officials, the greed of poorly educated mullahs and priests, the joy of friendship and fraternal devotion, the beauty 
of the nature and the aroma of flower beds, the indulgence of the God and the injustice of the life. Encourages 
people to enjoy the riches of the life, to love, to show the courage and generosity. 

KEY WORDS: gazelle, ode, five-verse, quatrain, poet, Tugral, love, priests, religion, officials, friendship, 
loyalty. 
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НАШРИЯҲОИ БОНУВОН – ИНЪИКОСГАРИ ҲАЁТИ ЗАНОНИ ТОҶИКИСТОН 

 

Маҳкамова Д.Ю.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Занон ҳамчун қишри ба ғамхориву дастгирӣ ниёзманд дар ҳамаи давру замон дар маркази 
таваҷҷуҳи ашхоси дурандеши миллат ҳастанд. Ба андешаи сиёсатшиносон, «низомҳо дигар 
мешаванд, сиёсатҳо тағйир меёбанд, вале зан-модар, ки ҷавҳари ӯро меҳру муҳаббат, самимият 
ва покию иффат ташкил медиҳад, ҳама вақт ба ҳайси неруе боқӣ мемонад, ки инсон ба ӯ эҳтиёҷ 
дорад» [5, с. 82]. 

Дар Паёмашон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар 
баробари баланд бардоштани мақоми занон дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат ба як масъалаи 
муҳим таваҷҷуҳ кардаанд: «Бонувону модарони мо бояд, муҳимтар аз ҳама, барои поку беолош 
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нигоҳ доштани забони тоҷикӣ, ки мо онро маъмулан забони модарӣ меномем, кӯшиш карда, ба 
наслҳои оянда одоби муошират ва суханвариро бо ин забони ширину шоирона омӯзонанд» [1]. 

Ин таъкиди Пешвои миллат бо сухан, тарзи гуфтору баёни андеша ва дар ниҳояти кор бо 
тарбияи хушахлоқии ҷомеа иртибот мегирад. Амалӣ шудани ин мақсаду масъулияти мо - 
бонувон барои тарғиби забону фарҳанги тоҷикӣ метавонад тавассути воситаҳои ахбори омма 
сурат гирад. Ба ғайр аз рӯзномаву маҷаллаҳои барои умум бонувон нашрияҳои хосса доранд.  

Дар илми журналистикаи тоҷик таҳқиқи фаъолияти рӯзноманигории бонувон аз ҷониби 
худи бонувони муҳаққиқ ба риштаи таҳлил кашида шудааст. Масалан, Ашрапова С.Г. дар бораи 
инъикоси саҳми занони Тоҷикистон дар ғалабаи ҶБВ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ (2004), 
Бобоҷонова Р. оид ба нақши ВАО дар ташаккули стереотипҳои гендерӣ (2006), Хушқадамова Ҳ. 
дар бораи образи зан дар журналистикаи муосири тоҷик (2006), Исмоилова Р.Э. инъикоси 
проблемаҳои гендерӣ дар матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010) ва Низомова С. дар бораи 
ташаккул ва рушди матбуоти занона дар Тоҷикистон (2014) таҳқиқоти илмӣ бурдаанд. Таҳқиқоти 
охирин, ки аз таърихи таъсиси маҷаллаҳои «Фирӯза» ва «Бонувони Тоҷикистон» баҳс мекунад, 
маҳз мақоми нашрияҳои занонаро дар кишвар муайян мекунад. 

Дар китоби муҳаққиқони журналистика И. Усмонов ва Д. Давронов доир ба таърихи 
таъсиси матбуоти занона чунин маълумот оварда шудааст: 14 марти соли 1932 бюрои иҷроияи 
КМ ПК (б) Тоҷикистон дар хусуси нашри маҷаллаи оммавию сиёсӣ барои занону духтарон қарор 
баровард. Шумораи аввалини ин журнал, ки «Бо роҳи Ленин» ном дошт, моҳи майи соли 1957 
бо номи «Занони Тоҷикистон нашр мегардад. Дар муҳити ин маҷалла М. Рустамова, М. 
Қосимова, Ф. Алиева, Қ. Муҳаммадиева, С. Шарипова, Х. Муҳиддинова барин журналистони аз 
байни занони тоҷик тарбияёфта, ба камол расиданд. Ҳоло журнал бо номи «Фирӯза» чоп мешавад 
[4, с. 136]. 

Таърихи таъсиси нашрияҳо барои бонувон на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Осиёи 
Миёна бо Инқилоби октябр ва барқарор шудани ҳокимияти шӯравӣ иртибот мегирад. Агарчанде 
аз таъсиси рӯзномаи «Бухорои Шариф» (11 марти соли 1912) то солҳои 20-уми асри ХХ 
нашрияҳои тоҷикӣ, ӯзбекию русӣ чоп мешуданд, ҷалби бонувон ба кори эҷодии рӯзноманигорӣ 
дида намешавад. 

Дар соли 1921 чоп шудани маҷаллаи «Женщина Туркестана» ба забони русӣ-ӯзбекӣ дар 
Тошкент заминае буд, ки минбаъд нашрияҳои занона таъсис дода шаванд. Муҳаққиқон бар он 
назаранд, ки журналистикаи бонувон аз рубрикаи газетаи «Бедории тоҷик», ки бо номи «Гӯша 
барои занон» соли 1927 ташкил шуда буд, сарчашма мегирад. Маҳз ҳизби коммунисти 
Самарқанд барои муроҷиат ба занон масъалаҳои марбут ба озодии онҳо, ширкати фаъоли 
бонувонро дар ҳаёти ҷамъиятӣ тавассути ин рӯзнома инъикос менамуд. 

Дар Тоҷикистон журнали бонувон танҳо моҳи майи соли 1932 бо унвони «Бо роҳи Ленин» 
бо ҳуруфоти лотинӣ 4000 нусха аз чоп баромад. Муҳаррири маҷалла Қосим Дайламӣ будааст. 
Мусаллам аст, ки зани тоҷик дар солҳои 30-юм на танҳо бо кори эҷодӣ - нашри рӯзномаву 
маҷаллаҳо машғул шуда метавонист, балки давраи маҳви бесаводиро аз сар мегузаронид. 
Музаффара Рустамова, Амина Маҳмудова яке аз нахустин мухбирзанони тоҷик ба ҳисоб 
мераванд. Танҳо соли 1939 муҳарририи маҷалларо Ф. Кабирова ба уҳда мегирад, ки ҷонишини ӯ 
низ рӯзноманигор Сабоҳат Шарипова буд. Нашрияи занони тоҷик танҳо баъд аз ғалабаи халқи 
советӣ дар ҶБВ соли 1951 аввал бо номи «Занони Тоҷикистони советӣ» ва минбаъд «Занони 
Тоҷикистон» аз нашр баромад. Дар идораи маҷалла насли бонувони рӯзноманигор тарбия 
ёфтанд. Хайриниссо Муҳиддинова 30 сол роҳбарии коллективи эҷодии журналро ба уҳда дошт. 
Шоира Мавҷуда Ҳакимова то соли 1989 ба табъу нашри маҷаллаи занона сарварӣ намуда, дар 
инъикоси симои бонувони тоҷик дар даврони шӯравӣ саҳми босазо гузошт. 

Давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба журналистикаи тоҷик, хосатан ба нашрияҳои 
бонувон, низ таъсири бориз гузошт. Тағйири ҳадафҳои нави сиёсӣ ва маънавӣ, мухолифати 
ҷаҳонбинӣ ба мазмуну муҳтавои нашрияҳои занона мафҳумҳои худшиносӣ, истиқлолиятхоҳиро 
ворид намуд. Бонувон аз ин имконияти баёни андешаҳои гуногун истифода карданд. Аз соли 
1993 то соли 2000 ягона журнали занона «Фирӯза», ки сармуҳаррираш Зулфия Атоӣ буд, аз чоп 
мебаромад. Таъсиси замимаву нашрияҳои занона асосан ба солҳои 2000-ум рост меояд. Журнали 
«Гуфтугӯ» (2001-2010) оид ба масъалаҳои гендерӣ, таҳсилоти занон, «Равзана ба ҷаҳон» (2006) 
ҳамчун нашрияи Маркази сиёсати гендерӣ, «Найсон» (2001-2008), З. Раҳмонӣ бо ҳадафи тарбияи 
динии занон ташкил шуданд, ки нишонаи фаъол гардидани бонувонро мефаҳмонд. Аммо танҳо 
таъсис додани рӯзнома ва маҷалла барои занон наметавонад талаботи ба иттилоот доштаи 
бонувонро қонеъ гардонад. Мушкилоти молиявӣ боис буд, ки нашрияҳои занонаи «Ноҳид», 
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«Нилуфар», «Сабо», «Дарё», «Зани муосир» баста шуданд. Соли 2014 дар ҷумҳурӣ 5 маҷалла ба 
қайд гирифта шуда буд: «Фирӯза», «Бонувони Тоҷикистон», «Модар», «Нафосат» ва «Чеҳра». 

«Бонувони Тоҷикистон» бахшида ба 100-солагии матбуоти тоҷик дар радифи қаламкашони 
мард номи 12 бонуи журналистеро, ки ба рушди журналистикаи тоҷик саҳми бориз доранд, зикр 
кардааст. Аз ҷумла:  

С. Шарифова – муҳаррири аввалини маҷаллаи бонувон, ки дар ибтидо «Бо роҳи Ленин» 
ном дошт. Он аз моҳи майи соли 1932 фаъолияташро сар карду баъдан ба маҷаллаи «Занони 
Тоҷикистон» табдил ёфт. Ҳоло бо номи «Фирӯза» чоп мешавад. 

Бӯринисо Бердиева – сармуҳаррири рӯзномаи «Маориф ва маданияти Тоҷикистон». Ӯ бо 
ҷасорати хоси худ ва ҳамчунин нашри аввалин матлабҳо дар бораи Наврӯз машҳур буд. 

Мавҷуда Ҳакимова – солҳои 80-уми асри ХХ сардабири маҷаллаи «Занони Тоҷикистон» 
буд. 

Зулфия Атоӣ – сардабири маҷаллаи «Фирӯза». Чун нигоҳдорандаи ин маҷалла дар солҳои 
душвори баъди низоъҳои Тоҷикистон эътироф мешавад. 

Гулрухсор Сафиева чандин сол сармуҳаррири рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон», аввалин 
сардабири маҷаллаи «Фарҳанг» аст, ки аз соли 1991 ба табъ мерасад. 

Латофат Кенҷаева – сардабири маҷаллаи «Машъал» (аз соли 1984 то имрӯз, ки баъдан номи 
«Истиқбол»-ро гирифт). Ташаббускори фаъоли ба нашр расонидани китобҳои 
журналистбонувон ва умуман эҷодкорон аст. 

Нина Пак – сардабири рӯзномаи «Бизнес и политика». Дар солҳои пас аз низоъҳои дохилӣ 
матбуоти сиёсии Тоҷикистонро муаррифӣ менамуд. 

Адолати Мирзо – муассиси ҳафтаномаи «Миллат». Раиси созмони «Афрӯз». 
Марям Давлатова – журналист ва ҷомеашиноси шинохта. Сардабири маҷаллаи «Равзана ба 

ҷаҳон» 
Ҳуринисо Ализода – сармуҳаррири маҷаллаи «Бонувони Тоҷикистон», ки соли 2006 аз 

ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт.   
Гулнора Амиршоева – сардабири рӯзномаи пойтахт «Вечёрка» 
Муҳайё Нозимова – сардабири ҳафтаномаи «Овоза ва ҳақиқат» [6]. 
Дар матбуоти давраи соҳибистиқлолии тоҷик саҳми бонувони журналист Каротигина, 

Соҷидаи Мирзо, Манижа Қурбонова, Сураёи Шуҷоат, Олга Татубалина, Бибихонум Дарвешзода 
хеле назаррас аст. 

Баланд гардидани мақоми зан дар замони соҳибистиқлолӣ, ширкати фаъоли онҳо дар 
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар, амалӣ кардани барномаҳои давлатӣ доир ба занон таъсиси 
маҷаллаи дигари занонаро тақозо мекард. Соли 2006 маҷаллаи «Бонувони Тоҷикистон» таъсис 
ёфт, ки имрӯз ҳам инъикосгари ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти ҷумҳурӣ мебошад. Журналисти 
воқеънигор Ҳ. Ализода тавонист нақши ин маҷалларо дар фазои иттилоотии на танҳо занон, 
балки тамоми мардуми Тоҷикистон боло барад. Маҷалла ба ғайр аз ороиши рангаву 
масъалагузориву чеҳранигориҳо ба маводи хоси занона, мӯду кадбонуӣ, оиладорӣ ва муносибат 
таваҷҷуҳ дорад. 

Мавриди зикр аст, ки бо рушди фановариҳои муосир ва интернет бонувон барои таъсиси 
нашрияҳои интернетӣ иқдом карданд. Соли 2013 ташкил ёфтани нашрияҳои «Gulish magazine» 
ва «Бону» ҳамқадам будани занони тоҷикро бо замони муосир мефаҳмонд, ҳарчанд дар ин сатҳ 
дарёфти иттилоот ба ҳама занон дастрас нест.  

Ба таърихи матбуоти Хатлон нигарем, саҳми занони журналистро дар бозтоби масоили 
бонувон эҳсос мекунем. 

Муҳаққиқ Н. Маъмурзода дар бораи бозтоби вазъи иҷтимоии занони музофот аз нигоҳи 
бонувони Хатлон андешаронӣ намуда, фактҳои ҷолиберо ифшо кардааст. Ӯ менависад, ки: «шояд 
кам касе маълумот дошта бошад, ки ҳанӯз қабл аз пайдоиши рӯзномаи «Зарбдори сохтмони 
Вахш» зани ҷавони роҳиоҳансозе бо номи Валентина Петровна Астафйева соҳибрӯзнома 
будааст. Дар баробари иштирокаш дар сохтмони Вахш ин комсомолдухтарро нахустин зани 
рӯзноманигор дар водии Вахш метавон унвон кард» [2, с. 54-55]. 

Бонувони журналисти Хатлон Б. Бердиева, Ш. Кишварова, О. Попова, О. Боброва, Э. 
Подобед, Ҳ. Ализода, М. Мирзораҳимова, Н. Муртазоева, Т. Аҳмадова, Н. Ниёзова, Л. Чориева, 
А. Сафарова дар матбуоти минтақа фаъолияти хуб доштанд. Моҳи феврали соли 2018 маҷаллаи 
«Меҳровар» бо ташаббуси Раёсати кор бо занон ва оилаи вилоят таъсис ёфт. Занони ноҳияи 
Фархор низ маҷаллаи «Бонувони Фархор»-ро муддате нашр карданд. Имрӯз ҳам бонувон 
муҳарририи нашрияҳои ноҳиявию вилоятиро ба дӯш доранд. Л. Чориева («Сафо»), А. Сафарова 
(«Хатлон»), Н. Ибодуллоева («Нури Сарбанд»), А. Сайфуллозода («Тахти Қубод»), М. Назарова 
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(«Ҳақиқати Ховалинг»), Ш. Отаева («Меҳровар»), Умедаи Ҷалил («Насими Терай), Сумангул 
Асадбекова («Бешкент»), маҷаллаи «Бонувони Фархор» (Б. Усмонов) барои дастрасии мардум 
ба иттилооти аҳамияти иҷтимоидошта саҳм мегузоранд.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нашрияҳои занона на танҳо бо муқоваҳои рангаву сурати 
занони зебою муваффақ ва рекламаҳо ҷалбкунандаанд. Нашрияи бонувон бояд тамоми олами 
бонувонро фаро гирад, аз бурду бохти онҳо иттилоъ диҳад ва барои ҳалли мушкилоташон 
мусоидат намояд. Нашрияи занона бояд ҳамрозу маслиҳатгари боэътимоди бонувон дар зиндагӣ 
бошад. Барои рушди журналистикаи занона бояд олами эҳсос, ҷаҳонбиниву майлу рағбат, 
ормону арзишҳои инсонии онҳоро хуб донист. Журналистикаи занона дар хориҷа бо назардошти 
интихоби аудитория, маълумоту мақом дар ҷомеа ё машғулияти дӯстдоштаву касбу ҳунари 
бонувон рушд мекунад. Таҷрибаи журналистони хориҷа, ки барои занони тоҷир, 
соҳибхоназанҳо, духтарони наврас нашрияҳои хосса ташкил кардаанд, боиси дастгирист. 
Маводи маҷаллаҳои бонувон ба тафаккури интиқодӣ, ҷустуҷӯйи ҷолибсозиву муассирӣ, тарғиби 
арзишҳои миллӣ эҳтиёҷ дорад. Танҳо дар ҳолати ҷавобгӯ будан ба талаботи занон ба иттилоот 
ва бо дарназардошти ҳадафрас будани он нашрия хонанда хоҳад дошт.  

Таҳқиқи журналистикаи бонувон, вижагиҳои он ҳоло ҳам саҳифаҳои нокушода дорад. 
Омилҳои таъсиси воситаҳои дигари ахбор барои занон, ҷалби бонувони эҷодкор ба 
рӯзноманигорӣ, таъсиси барномаҳои радиову телевизионӣ, мултимедиявӣ, мавзӯъҳои хоси 
олами занона масъалаҳоенд, ки таҳқиқ меҳоҳанд.  
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НАШРИЯҲОИ БОНУВОН – ИНЪИКОСГАРИ ҲАЁТИ ЗАНОНИ ТОҶИКИСТОН 
  

Муаллифи мақола ташаккули матбуоти тоҷикии бонувонро таҳқиқ намуда, доир ба вазъи муосири 

нашрияҳои занонаи Тоҷикистон изҳори назар кардааст. Инчунин, дар мақола дар бораи омилҳои таъсиси 

рӯзномаву маҷаллаҳои занон, ҳадафи сиёсати ҳокимияти давр нисбат ба бонувон, инъикоси масъалаҳои 

марбут ба ҳаёти занон, ҷойгоҳи матбуоти занон дар фазои иттилоотии Тоҷикистон, дурнамои рушди 

журналистикаи занон сухан меравад. Муаллиф андешаҳояшро перомуни омода кардани кормандони ВАО, 

ки вижагиҳои талаботи занонро ба иттилоъ медонанд, беҳтар кардани муҳтаво ва сифати мавод дар бораи 

занон, таъсиси дигар расонаҳои хабарӣ баён кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: матбуот, занон, таъсир ба афкор, вижагӣ, рушди минбаъда. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Маҳкамова Дилором Юнусовна, номзади илмҳои 

филологӣ, мудири кафедраи рӯзноманигории ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 918-25-95-42;         

e-mail: diloromjonmakhkamova@gmail.com. 
 

ЖЕНСКИЕ ИЗДАНИЯ – ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА 
 

Автор статьи, исследуя формирование женской таджикской печати, размышляет о современном 

состоянии женских периодических изданий Таджикистана. Также в статье рассматривается факторы 

издания газет и журналов для женщин, политическая цель государственной власти к женщинам, 

освещение вопросов жизни женщин, роль женских изданий в информационном пространстве 

Таджикистана, предпосылки будущего развития женской журналистики. 

Автор предлагает улучшить подготовку работников СМИ, знающих специфику женской аудитории, 

их востребованности к информации, качество и содержание материалов о женщинах ,создание других 

типов средств массовой информации для женщин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: печать, женщины, влияние на сознание, специфика, будущее развитие.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Махкамова Дилором Юнусовна, кандидат филологических наук, 

заведующий  кафедрой журналистики БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-25-95-42; e-mail: 

diloromjonmakhkamova@gmail.com  
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The author of the article, exploring the formation of the women's Tajik press, reflects on the modern state 

of the women 's periodicals publications of Tajikistan. The article also considers the factors of publication of 
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newspapers and magazines for women, the political goal of the state power to women, coverage of women 's life 

issues, the role of women's publications in the information space of Tajikistan, prerequisites for the future 

development of women's journalism. 

The author suggests to improve the training of Mass Media staff, who know the specifics of the female 

audience, their demand for information, the quality and content of materials about women, the creation of other 

types of Mass Media for women. 
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ҒАФУР МУЛЛО – ШОИРИ БАЧАҲО 

 

Раҳмонов М.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ғафур Мулло бо ашъори рангину дилнишини худ писанди аҳли илму адаб ва хонандагон 
гаштааст. Ашъори пурғановату дилошӯби ӯ на танҳо мақбули адибону калонсолон, балки 
хубрӯякону мактаббачагон ҳам мебошад. Ашъори шоир мавзӯъҳои гуногунро фаро гирифта, 
муҳтавои аксари онҳо ситоиши Ватан-модар, зебоиҳои табиат, сулҳу дӯстии байни одамон ва 
амали хайри онҳо мебошад. Забони шеърҳои шоир содаю маҳин, дилнишину марғубанд ва зуд 
ба дили хонанда роҳ меёбанд. Ин аст, ки Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар ба ин ишора 
намуда гуфтааст: «Ғафур Мулло шеърро бисёр зебо, равон ва образнок ба қалам медиҳад» [5, с. 
4].  

Дар баробари ашъори гуногунмавзӯи барои калонсолон навиштаи шоир шеърҳои 
бачагонаи ӯ низ ҷолиби диққатанд ва зуд ба дилу дидаи хурдсолону наврасон ҷой гирифта, 
мақбули табъи онҳо мегарданд. Соли 2018 аз тарафи мураттибон Муродиён Ҳасан Ғуломзода ва 
инҷониб маҷмӯаи дуюми шеърҳои Ғафур Мулло таҳти унвони «Булбул, бисаро!», ки фарогири 
ашъори ҳаҷвию бачагонаи шоир мебошад, бо тамғаи нашриёти «Ирфон» ба дасти чоп расид. Аз 
ҷумла, қисмати дуюми маҷмӯа «Бузаки чинӣ-минӣ» унвон дошта, ашъори бачагонаи шоирро дар 
бар мегирад. Дар ин бахши маҷмӯа 46 шеъри бачагонаи шоир ҷой дода шуда, онҳо ҳамагӣ 
мувофиқ ба табъу завқи хубрӯякону наврасон иншо шудаанд. Ин гуна шеърҳои марғубу 
дилнишини барои бачаҳо навиштаи шоир метавонад Ғафур Муллоро ҳамчун шоири бачаҳо низ 
дар миёни хонанда ва дӯстдорони шеър муаррифӣ намояд. «Маҷмӯаи ашъори бачагонаи ӯ, - 
мегӯяд, - шоир Усмон Билолӣ, - «Бузаки чинӣ-минӣ» унвон дошта, симои Ғафур Муллоро чун 
шоири ширинкалом ва донандаи хуби рӯҳу равони бачаҳо дар назари хонанда ҷилвагар мекунад» 
[2, с. 3-4]. 

Ғафур Мулло дар баробари адибони машҳури диёр – Мирсаид Миршакар, Аминҷон 
Шукӯҳӣ, Убайд Раҷаб, Ғаффор Мирзо, Гулчеҳра Сулаймонӣ ва дигарон бо ашъори бачагонаи 
худ маъруфу машҳур аст. Ғафур Мулло кӯшиш кардааст, дар сафи адибоне, ки барои бачаҳо 

шеърҳои дилнишину гуворо эҷод мекарданд, ҷову мақом дошта бошад. 
Дар ин хусус фолклоршинос Раҷаб Амонов ҳам бамаврид гуфтаанд: «Сафи муаллифоне, 

ки барои бачаҳо шеърҳо эҷод мекунанд, афзуд. Дар ин майдон дар паҳлуи Мирсаид Миршакар, 
Аминҷон Шукӯҳӣ, Убайд Раҷаб, Ғаффор Мирзо, Гулчеҳра Сулаймонӣ, Акобир Шарифӣ 
Абдумалик Баҳорӣ ва Бобо Ҳоҷӣ шоирони ҷавоне Мавҷуда Ҳакимова, Алӣ Бобоҷон, Назар 
Табарзода, М. Ҳайдаршо, Акбар Қодирӣ, Мухтор Қаҳҳор, Наримон Бақозода, Муқаддас 
Искандарова ва чандин навқаламони дигар қувваозмоӣ кардаанд» [4, с. 174-175]. 

Ғафур Мулло яке аз навқаламони он давра буд, ки пайваста чакидаҳои хомааш дар 
рӯзномаву маҷалла ва маҷмӯаҳои дастаҷамъии ҳамонвақта дар қатори адибони номбурда чоп 
мешуданд. Чунончи, Шоири халқии Тоҷкистон Ашӯр Сафар дар ин маврид гуфтаанд: «Намунаи 
шеърҳояш (Ғуфур Мулло - М. Р.) дар бисёр маҷалла ва рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, 
ноҳиявӣ, маҷмӯаҳои дастаҷамъии «Шукуфаҳои умедбахш» ва «Риштаборон» ба табъ расидаанд» 
[3, с. 46].  

Ғафур Мулло кӯшиш мекунад, ки шеъраш бо забони содаю равон ва дилнишину гуворо 
гуфта шавад ва заррае ҳам бошад, хонандагони хурдсолро бо шеърҳояш таълиму тарбия намуда, 
завқи бадеии онҳоро бедор намояд. Шоир талош меварзад, ки шеъраш мувофиқи табъу завқи 
кӯдакону наврасон ва ҷавобгӯ ба шеъри бачагонаи имрӯза бошад.  

«Адабиёти бачагона ба ҳамаи он талаботе, ки мо дар эҷодиёти баландсанъат ва пурмазмуни 
бадеӣ дорем, – қайд мекунад Раҷаб Амонов, – бояд пурра ҷавоб диҳад. Аз ин ҷиҳат он аз адабиёти 
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калонсолон қатъан фарқ намекунад. Бо вуҷуди ин, адабиёти бачагона хусусиятҳои хос дорад. Ба 
зиммаи он, пеш аз ҳама, вазифаи таълиму тарбия вогузошта мешавад, яъне адабиёти бачагона 
ҳам аҳамияти таълимӣ ва ҳам аҳамияти тарбиявӣ касб мекунад» [4, с. 1].  

Ғафур Мулло ҳам аз рӯи гуфтаҳои мазкур амал карда, кӯдакону наврасонро бо ашъори 
бачагонаи худ ошно сохта, онҳоро рӯҳбаланду шод ва ба хулқу атвори нек ҳидоят мекунад. 
Махсусан, шоир дар шеъри «Алифбо»-и худ, ки бо забони содаву равони бачагона суруда 
шудааст, бачаҳоро бо китоби аввалини мактабӣ - «Алифбо» ошно намуда, шавқу завқи онҳоро 
ба хондану аз бар кардани ин китоби хотирмону пурасрор бедор менамояд ва «Алифбо»-ро 
сарчашмаи дониш ва калиди қуфлкушои ҳамаи илмҳо медонад:  

 Китоби зебо, 
 Китоби рангин. 
 Гӯяд ба мо ҳарф, 
 Бо лафзи ширин. 
 

 Лафзи накуяш, 
 Зи лафзи модар. 
 Зи сафҳаи он  
 Дида мунаввар.  
 

 Ҳар нуктаи он 
 Хубу гуворо. 
 Ба сӯйи дониш 
 Барад ӯ моро. 
 

 Қуфли «Алифбо»  
 Дар ӯ ниҳон аст, 
 Дасти «Алифбо» 
 Калиди он аст [2, с. 93]. 

Бачаҳо аз мутолиаи мисраъҳои дилнишину марғуби боло рӯҳу илҳоми тоза мегиранд. 
Инчунин шоир ба василаи ин шеър шавқу рағбати бачаҳоро ба хондани китоб, дӯстдориву 
эҳтироми онҳоро нисбат ба модару диёри худ бедор менамояд. 

Дар шеъри «Мактаб» адиб мактабро ба боғи ҳамешасабз, хонандагонро ба навниҳолони 
мактаб, ки дар оғӯши он сабзидаю парвариш меёбанд, монанд кардааст:  

 Ту боғи ҳамешасабзи гулпӯш, 
 Мо дар бари ту чу навниҳолем, 
 Дар домани сабзи ту бисабзем, 
 Мо шохаи сабзи безаволем. 
 Ҳарфи хуши «Номаи камол»-ат, 
 Дар пайраҳа раҳкушост, мактаб. 
 Дар мактаби зиндагӣ ҳама умр,  
 Ёди ту ба ёди мост, мактаб [2, с. 95]. 

Албатта, рафтан ба мактаб, омӯзиши илм, хусусан давраҳои талабагӣ як умр дар хотири 
кас боқӣ мемонад. 

Воқеан, устод Айнӣ ҳам ашъори диловези бачагона дорад ва бо ин гуна ашъори худ 
хурдсолону наврасонро ба сӯйи дабистон, баҳри омӯхтани илму ҳунар даъват мекунад ва агар 
гӯем, ки шеъри «Мактаб»-и Ғафур Мулло дар пайравии ҳамин шеъри устод Айнӣ эҷод шудааст, 
хато намекунем. Чунончи, устод Айнӣ ба кӯдакону наврасон муроҷиат карда, мегӯяд: 

 Саҳаргоҳон, ки булбул дар наво шуд, 
 Гул аз шодӣ шукуфту ғунча во шуд. 
 Шумо, эй булбулони боғи мактаб, 
 Саҳаргоҳон набояд хуфт ҳар шаб. 
 Шумо ҳам дар наво оед бояд, 
 Ки то аз боғи маънӣ гул кушояд. 
 Саҳаргоҳон гулистони дабистон, 
 Тароватбахш бошад чун гулистон [6, с. 87]. 

Ғафур Мулло ҳам мактаббачагони хурдсолро ба омӯхтани илму ҳунар ҳидоят мекунад. 
Шоир дар шеърҳои кинояомези «Беғамбӣ» ва «Кобеду ёбед»-и хеш баъзе аз духтарбачагонеро, 
ки дар омӯхтани илму дониш бепарвоӣ зоҳир намуда, ҳатто дар кору бори хона танбалӣ нишон 
медиҳанд ва ба модарони худ ёрӣ намедиҳанд, зери тозиёнаи танқиду мазаммат мекашад, то ки 
онҳо низ китоб хонанд, аз ҳамсолони худ қафо намонанд ва дар кору бори хона ёрирасони 
модарони хеш бошанд:  
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 Соли дуюм мехонад 

 Беғамбӣ дар синфи панҷ, 

 Рӯзнома дорад, аммо 

 Надорад ӯ ягон панҷ. 
 

 Ба мактаб ӯ нарафта, 

 Даводавӣ кори ӯст. 

 Бо «ду» бошад дугона, 

 Баҳои «ду» ёри ӯст. 
 

 Аз кори хона безор, 

 Равад гурехта аз дар. 

 Чӣ шуд ба ин коргурез 

 Дар хона ҳоли модар? 
 

 Соли дуюм мехонад, 

 Дар синфи худ Беғамбӣ, 

 Тарсам, ки дар синфи худ 

 Боз монад Беғамбӣ [2, с. 128]. 

Шоир дар шеъри дигари худ, ки «Бузаки чинӣ-минӣ» унвон дорад, завқу рағбати 

тифлакону бачагонро нисбат ба парвариши ҳайвоноти хонагӣ бедор менамояд. Баъди хондани 

ин мисраъҳои дилнишин, албатта, симои зоҳирии он ҷонвараки хонагӣ – буз пеши назари бачаҳо 

ҷилвагар мегардад:  

 Бузаки чинӣ-минӣ, 

 Ду рӯз шуд дарди бинӣ. 

 Якборагӣ беҳол шуд, 

 Ҳарду гӯшаш кашол шуд. 
 

 Биниашро як маҳал 

 Газид оруи асал. 

 Ору «укол»-аш намуд, 

 Бинияш хуб варам шуд. 
 

 Табиби хуб шуд ору, 

 Заҳри ору шуд дору, 

 Шуд бузи чинӣ-минӣ 

 Халос аз дарди бинӣ [2, с. 103]. 

Дуруст аст, ки ин шеър бо як забони содаи кӯдакона гуфта шудааст, вале маҳорати баланди 

адибро ҳамчун шоири бачаҳо нишон медиҳад. 

Кӯдакону мактаббачагони хурдсол аз ҳар гуна бозиҳои шавқовар рӯҳу илҳоми тоза 

гирифта, ин гуна бозиҳо шавқу завқи онҳоро ба хондани шеъру таронаҳои кӯдакона бедор 

мекунад.  

Шоири зиндаёд Ғафур Мулло ҳам аз забони он бачаҳои шавқманди бозӣ дар шеъри 

«Заргӯшакбозӣ»-и худ лаҳзаи бозиро, ки бачаҳо давра шуда, якеро заргӯшак таъин карда, ӯро дар 

байни давра гузошта, чашмонашро мебанданд ва касе, ки дар рафти бозӣ ба сари ӯ «кут» мезанад, 

онро гурба меноманд ва заргӯшак гиламанд шуда, кӯшиш мекунад, ки гурбаро ёбад, вақте ки 

ёбад, боз дигареро ба давра медароранд. Ана, ҳамин «Заргӯшакбозӣ» яке аз бозиҳои маъмули 

кӯдакона дониста мешуд. Ин гуна бозиҳо табъи кӯдаконро болида гардонида, эҳтирому 

муҳаббати онҳоро нисбат ба ҳамдигар зиёдтар мекунад.  

Дар хусуси машғул шудани кӯдакон ба бозиҳои гуногун ва аз ин гуна бозиҳо шавқу завқ 

пайдо кардани онҳо нисбат ба чизе нависандаи машҳури рус А.М. Горкий бамаврид гуфтааст: 

«Бо ҳар чиз бозӣ мекунад ва олами ҳастие, ки ӯро иҳота кардааст, пеш аз ҳама ва осонтар аз ҳама, 

дар бозӣ ва ба воситаи бозӣ дарк менамояд… бо сухан ҳам бозӣ мекунад» [1, с. 13]. 

Ҳамин гуна суханбозиҳои содаю равони кӯдакона дар шеъри «Заргӯшакбозӣ»-и шоир 

бараъло ба чашм мерасад:  

 Заргӯшаки маст,  

 Чашмота бастӣ, 

 Гурба туро зад, 

 Якҷо нишастӣ. 
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 Заргӯшаки маст, 
 Шодӣ куну боз 
 Гурба туро зад, 
 Гиря накун боз. 
 

 Заргӯшаки маст,  
 Гурба куҷо шуд?  
 Гурба туро зад, 
 Боз ба ҷо шуд.  
 

 Заргӯшаки маст, 
 Ҳалқа кашидем, 
 Гурба туро зад, 
 Мо ҳама дидем,  
 

 Заргӯшаки маст, 
 Гӯш ба мо кун, 
 Гурба туро зад, 
 Чашмота во кун [2, с. 110]. 

 

Бояд қайд кард, ки шеъри «Заргӯшакбозӣ» ҳам ба забони содаю фаҳмо барои бачаҳо 
навишта шудааст ва умедворем, ки мақбули табъу завқи бачаҳо мегардад. 

Тасвири фаслҳои сол низ дар ашъори бачагонаи Ғафур Мулло ҷойи намоёнро ишғол 
мекунад. Бачаҳо ҳам ҳар як фасли солро бо рамзҳои дилнишину дилпазираш писандида, аз 
фарорасии онҳо шоду масрур мегарданд. 

Фасли зимистон яке аз фаслҳои дӯстдоштаи бачагону наврасон ба ҳисоб меравад, бачаҳо 
бо як умеду ихлоси бепоён фасли сармо, махсусан дар ин фасл барфпӯш гардидани табиат, фаро 
расидани Соли навро бо арчаи солинавию бобои барфӣ мепарастанду интизорӣ мекашанд. Ҳама 
хурсандию шодмонии бачаҳо дар рӯзи таҷлили Соли нав, махсусан саҳнаи рақсидану сурудхонон 
давр задани бачаҳо бо бобои барфӣ дар гирди арчаи идона бисёр ҳам дилкашу гуворост ва ҳама 
ин шодию сурури бачаҳо дар ин лаҳзаҳои хотирмон дар шеъри «Бобои барфӣ»-и шоир бо 
маҳорати баланди шоирона ва забони содаю латифи кӯдакона тасвир ёфтааст:  

 

 Бобои барфии мо, 
 Аҷаб кулворча дорад. 
 Дар даруни кулвораш 
 Конфету кулча дорад.  
 

 Рақсад ӯ гирди арча, 
 Риши ӯ монанди барф, 
 З-омадани соли нав 
 Зи шодӣ мезанад ҳарф. 
 

 Ҳар чӣ бигӯяд ба мо, 
 Моро вирди забон аст, 
 Бобои барфии мо 
 Бобои меҳрубон аст. 
 

 Бобост меҳмони мо, 
 Чунки фардо меравад, 
 Халтачаи пурбораш, 
 Дода ба мо меравад [2, с. 116]. 

Фасли баҳор ҳам яке аз зеботарин фаслҳои сол буда, аз омадани он тамоми набототу 
ҳайвонот ба ҷунбишу ҳаракат даромада, ба нашвунамоёбӣ оғоз мекунанд. Алалхусус, омадани 
ин фаслро бачагону наврасон бесаброна интизорӣ мекашанд. Ғафур Мулло он лаҳзаи хурсандию 
шодмонии бачаҳоро пеши назар оварда, шеъри бачагонаи «Наврӯз»-и худро, ки бачагон аз 
вуруди иди Наврӯз шодмону рӯҳбаланд шуда, аз зебоии табиат, шукуфтани гулҳои баҳорӣ завқ 
мебаранд ва омадани баҳору таҷлили иди Наврӯзро бесаброна интизор мешаванд, дар ҳамин 
рӯҳия навиштааст:  

 Хуш омадаӣ, Наврӯз, 
 Дар мулки маҳбуби мо. 
 Наврӯзи ҷаҳонафрӯз, 
 Дар кишвари ҳуби мо. 
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 Аз омаданат шодем, 
 Гул дар кафу гулбозӣ. 
 Гӯё, ки ба боғу роғ, 
 Ҳамроҳи мо метозӣ. 
 

 Мо ғунчаи навбаҳор, 
 Мо ҳамдами Наврӯзем. 
 Гул чидаву аз гулҳо 
 Дар боғ кулоҳ дӯзем. 
 

 Хуш омадаӣ, Наврӯз, 
 Наврӯзи ҷаҳоноро. 
 Чун рӯзи баҳорат бин, 
 Наврӯзи дили моро [2, с. 122]. 

 

Шеъри «Наврӯзӣ»-и шоир ҳам бо як забони содаю равон ва мувофиқ ба табъу завқ ва 
рӯҳияи баланди кӯдакона иншо шудааст. 

Умуман, тасвири фаслҳои сол ва манзараҳои дилрабою дилнишини табиати нотакрори 
диёр дар ашъори бачагонаи шоир мавқеи бориз доранд. Бо ин гуна ашъори гаронмояву диловези 
худ шоир метавонад бачагону наврасонро ба ватандӯстию меҳанпарастӣ, дӯст доштани табиати 
ҳамешабаҳори диёр ва тамоми набототу табиати он раҳнамо созад. 

Хулоса, доираи тасвир ва мундариҷаи мавзӯъҳо дар ашъори бачагонаи Ғафур Мулло 
доманадор буда, ҳар як байти шеъраш бачаҳоро ба хондани китоб, ҳунаромӯзӣ ва таълиму 
тарбияи шоиста гирифтан ҳидоят мекунад. 
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ҒАФУР МУЛЛО – ШОИРИ БАЧАҲО 

 

Дар мақола роҷеъ ба мавзӯъ ва мундариҷа, забон ва тарзи баёни ашъори бачагонаи Ғафур Мулло 
сухан меравад. Муаллиф дар рафти таҳқиқ ва таҳлилу баррасии ашъори бачагонаи Ғафур Мулло аз 
сарчашмаҳои гуногуни илмию адабӣ ва махсусан маҷмӯаи «Булбул, бисаро!», ки ашъори ҳаҷвию 
бачагонаи шоирро фаро мегирад, ба таври васеъ истифода карда, ба ашъори бачагонаи Ғафур Мулло баҳои 
баланд дода, мавсуфро яке аз шоирони боистеъдоду нотакрори бачаҳо эътироф кардааст. 
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ГАФУР МУЛЛО - ДЕТСКИЙ ПОЭТ 
 

В статье речь идёт о сюжете, содержании, языке и стиле изложения детских стихотворений Гафура 
Мулло. Автор в процессе исследования и изучения детских стихотворений Гафура Мулло широко 
использовал различные научные литературные источники и особенно сборник стихов «Булбул бисаро», 
который содержит сатирические и детские стихотворения поэта. Он также высоко оценил детскую поэзию 
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GAFUR MULLO – CHILDREN’S POET 
 

The article deals with the story, content, language and style of presentation of Gafur Mullo's children's 
poems. The author in the process of researching and studying children's poems by Gafur Mullo widely used from 
various scientific and literary sources and especially from a book of poems «Bulbul bisaro» which contains satirical 
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МАВЗӮИ ВАТАН ДАР ШЕЪРИ ОЗАР 
 

Собиров А.Б., Аҳмадов С.Г.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Озар аз ҷавоншоирони соҳибистеъдод ва муваффақи тоҷик аст, ки шеъри ӯ имрӯз ҳам дар 
Тоҷикистон ва ҳам берун аз он хонанда ва ҳаводори худро дорад. Дар шеъри ӯ ҳам мазмуну 
мундариҷаи ҷолибу дилрас, ҳам забону тарзи баёни дилнишин ва ҳам интихоби ҳунармандонаи 
мавзӯъ мушоҳида мешавад. Бо он ки шеъри Озар рангу бӯе аз адабиёти ирфонӣ дорад, аслан 
шеъри иҷтимоист ва ба мавзӯоти гуногуни ҳаёти инсонӣ бахшида шудааст.  

Шоир дар мавзӯъҳои гуногун шеър гуфтааст, вале мавзӯи Ватан аз муҳимтарин мавзӯоти 
шеъри Озар буда, қариб дар аксари ашъори ғиноии ӯ ҳузури ин мавзӯъ мушоҳида мешавад. Дар 
ин ашъор Озар баробари ситоиши бузургиву тақаддус ва зебову дилкаш будани Ватан зарурати 
ҳифзу нигаҳбонии онро низ ба миён мегузорад. Ин иқдом тасодуфӣ набуда, ба зиндагии шоир 
рабти бевосита дорад. Озар дар давроне ба арсаи эҷод по гузошт, ки Ватани азизи моро ҷанги 
таҳмилӣ фаро гирифта буд. Хоки поку муқаддаси Ватан оғуштаи хуни мардуме гардида буд, ки 
бо иғвои якчанд хоини ватанбезор даст ба қатлу ғорати якдигар зада буданд. Инчунин оғуштаи 
хуни шаҳидони нобаҳақ кушташудае, ки қурбони сӯиқасди ҳадафмандонаи душманони миллат 
ва нофаҳмию ғафлати халқи худ гардида буданд. Табиист, ки равшанфикрони миллатро ин 
ҳодиса хеле ошуфтаву парешон ва ғамгину озурда гардонида буд ва онҳо мехостанд ба василаи 
ҳунари суханофарии худ мардумро аз ин гумроҳиву нодонӣ раҳоӣ бубахшанд. Ҳамин аст, ки дар 
ин давра шоирони тоҷик дигар аз гулу булбул ҳарф намезаданд, балки панду насиҳат мекарданд 
ва халқи худро ба ҷодаи ободиву осудагӣ раҳнамоӣ кардан мехостанд. Озар низ ҳамчун яке аз 
ҷавоншоирони муваффақи давр саҳми худро дар бедории мардум мегузошт. Бо вуҷуди он ки 
даврони хушии зиндагонӣ, яъне ҷавонии ӯ бо дарду алами шахсӣ ва ҷамъиятӣ пушти сар мешуд, 
шоир худро дар ин дору гир бетараф нишон додан намехост.  

Шеъри Озар дар ин давра хеле аламовар ва муассир аст ва танини гиряву ноларо дорост. 
Гӯё ҳар як мисраи шоир, ҳар як байти шоир барои Ватани оғушта ба хун гиря мекунад. Ӯ дар яке 
аз ин гуна шеърҳои худ бо унвони «Биҳишту одам» гӯё ҳамватанони худро ба таҳаммул ва 
тааммул даъват мекунад. Гузаштаи пурифтихори миллати сарбаланди тоҷикро ба ёди онҳо 
меорад ва аз ранҷиши рӯҳи рафтагони зиндаёд онҳоро метарсонад: 

Ало, эй ҳамватан, эй фахри фарҳанги хуросонӣ, 
Бигӯ, қурбон, бигӯ, бас нест оё ҷангу қурбонӣ? 
Куҷо аз меҳр бинвисад сухан, вақте ба ҷои килк 
Бувад нӯги камон дар дасти ҳар тифли дабистонӣ? 
Шукуфтанҳои меҳанро нишаста интизори сайр 
Дили ошиқ, ки хоҳад дар чаманҳояш ғазалхонӣ. 
Биё, то ҷанг бигзорему ҷояш чанг бардорем, 

Ки аз ин моҷаро чизе нахезад ҷуз пушаймонӣ 5, с. 50. 
Дар мисраъҳои баъдии шеър Озар ба васфу ситоиши Ватан мегузарад. Барои тавсифи 

Ватан ӯ боз аз ривояти Қуръони карим – ҳадиси Одаму Ҳавво ва аз биҳишт ронда шудани онҳо 
рӯ меорад. Вале дар шеъри Озар ин воқеа дигаргуна тафсир мешавад. Яъне, ҳамон биҳиште, ки 
мегӯянд, ҷуз Ватан ҷойи дигаре нест. Барои ҳар як шахс, аз ҷумла барои Бобои Одам ва Момо 
Ҳавво низ равзаи Ризвон ва ҷаннати ростин Ватан аст. Ҳамин аст, ки онҳо тобу тавони зистан 
дар диёри бегонаро надоранд, бо вуҷуди он ки он ҷой дар ниҳояти зебоӣ ва раънову ободӣ бошад 
ҳам: 

Маро савганди муҳкам бар бузургиҳои Қуръон аст, 
Биҳишту Одам ин афсонаи талхи ғарибон аст. 
Ватан бошад ҳамон ҷаннат, ки Одам аз барояш сӯхт, 
Дили Ҳавво – ғариба рӯзу шабҳо дар ҳавояш сӯхт. 
Куҷо ғурбат барад аз дил хумори рӯи меҳанро, 

Надорад атри гулҳои ғарибӣ бӯи меҳанро 5, с. 51. 
 

 Дар бандҳои баъдӣ шоир васфу ситоиши Ватанро давом медиҳад. Ӯ ба хотири таъкиди 
бузургиву азизу муътабар будани Ватан пайи ҳам оқибатҳои нохуби ғарибиву беватаниро 
пешгӯйӣ мекунад: 

Куҷо дил бе ватан шоду ғазалхон аст, медонам, 
Баҳори беватан мисли зимистон аст, медонам. 
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Чу борон маҳфили фарзандҳояш бо хаёли ӯ 
Агарчи ҷамъ меояд, парешон аст, медонам. 
Баҳори оҳашон бошад шабеҳи хирмане аз меҳ, 
Раҳ аз чашми ба меҳ афтода пинҳон аст, медонам. 
Ҳавои ҳеҷ ҷо аз дил ҳавояшро нахоҳад бурд, 

Ҳавояш атрҷӯи ишқу имон аст, медонам 5, с. 51. 
 

Шоир дар мисраъҳои минбаъд моро ҳушдор медиҳад, ки қадршиносу арҷгузори Ватани 
азизи худ бошем. Ватан беҳтарин ва азизтарин ҳадяест, ки аз ҷониби Худованд ба инсон насиб 
гардидааст ва қадрношиносии он сабабгори аз даст доданаш мешавад. Шахси ватангумкарда 
шояд бадрӯзгортарини афрод бошад. Ҳамин аст, ки мардум низ «Хоки Ватан аз тахти Сулаймон 
хуштар ва хори Ватан аз лолаву райҳон хуштар» гуфтаанд. Касе, ки аз ғафлату гумроҳӣ Ватани 
худро аз даст дод, то дами марг изҳори пушаймонӣ хоҳад кард. Барои ибрози ин фикр шоир пайи 
ҳам таъбироти маъмули мардумиро, аз қабили «дил аз гиребон гирифтан», «мушти маломат ба 
сар хӯрдан», «дасти ҳасрат гардидани даст» истифода мебарад:  

 

Ватан аз даст агар додӣ, биҳиштат меравад аз даст, 

Тамоми додаҳои сарнавиштат меравад аз даст. 

Ватан аз даст додӣ, дил бигирад аз гиребонат, 

Зи ҳар узре, ки пешаш оварӣ, созад пушаймонат. 

Ватан аз даст додӣ, дасти ҳасрат мешавад дастат, 

Зи ҳасрат бар сарат мушти маломат мешавад дастат 5, с. 52. 
 

Шоир дар банди дигар ватандоронеро, ки аз нооромии муваққатии мамлакат ба ташвиш 

афтода, иродаву ҷуръат ва ғайрату шуҷоати худро аз даст дода буданд, ба номус овардан 

мехоҳад. Ба василаи каломи мавзун ва муассиру дилписанд, мехоҳад, ки нангу номуси ватандорӣ 

ва ҳувияти миллии онҳоро аз нав бедор кунад: 
 

Бигӯ, эй ҳамватан, ин зиндагонӣ бар чӣ кор ояд? 

Агар фардои мо бо таъму бӯю ранги пор ояд. 

Биё, саркаш шавем, ӯро ба коми хеш гардонем, 

Агар айём бо мақсуди мо носозгор ояд! 

Биё, бо дасти худ резем тарҳи сарнавишти хеш, 

Ки ёбем аз гулу хори ватан бӯи биҳишти хеш 5, с. 53. 
 

Хулосаи шеър низ хеле дилкашу маргуб ва муассир аст. Он дуову ниёишест, ки банда ба 

Худованди худ мекунад ва хоҳишу мақсади худро изҳор менамояд: 
 

Ғарибонро ба ғурбат ин қадар бошад мақому ҷой, 

Ки ҳатто гӯрашон аз дигарон бошад ҷудо, эй вой! 

Намегӯям, Худовандо, ки аз зар пираҳан бахшам, 

Ба аҷри бандагӣ танҳо Ватан бахшам, Ватан бахшам! 5, с. 53. 
 

Ба қавли Муҳаммадалии Аҷамӣ «Озар бо пуштивонаи фикрӣ ва дидгоҳе, ки дорад, ба 

ҳувияти инсон нигоҳ мекунад ва ҳосил аз онро ба шеър меоварад. Шоир иқрор бар он дорад, ки 

шеър дар зиндагии башар, дар рӯҳонияти башар аз худ таъсирҳое дорад. Озар аз ин назар ба шеър 

канор меояд ва даст ба дасти шеър медиҳад. Дар сохтори шеъри ӯ тасвир, ранг, муҳтаво, саноеи 

бадеӣ ҳар кадом худро метавонад ба намоиш бигзорад, ҳар кадом метавонад аз худ ҳарф бизанад» 

2, с. 45. 

Мавзӯи Ватан ва ватандӯстӣ дар дигар шеърҳои Озар низ хеле зиёд рӯнамо мешавад. 

Масалан, дар як шеъри зебои нимоӣ, ки «Ҳама қоим бошем!» ном дорад, устод Озар ба василаи 

санъати тамсил афкори ватандӯстонаи худро хеле зебову шоирона иброз намудааст. Тамсили 

мазкур дар манзумаи «Ватан» низ ҷо дорад. Мувофиқи он тӯрнаи посбони села барои дар ғафлату 

хоб намондан рӯйи як пой рост меистад ва тамоми муддате, ки посбонии ёрони худро ба зимма 

дорад, ба ин мушкилӣ сабру таҳаммул мекунад. Озар ҳамин мазмунро ба кор гирифта, ба 

соҳибони Ватан хитоб менамояд, ки онҳо ватандӯстӣ ва рафоқатро аз тӯрнаҳо омӯзанд ва дар 

ҳифзу дифои ёрони худ фориғболу мусолиҳакор набошанд:  

Турна дар соҳати дашт  

Рӯйи як пой кунад селаи худро бонӣ. 

Нахл дар домани боғ 

Рӯйи як пой кунад сояву гулафшонӣ. 
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Ҳарф ин аст, ки нокарда Худо 

Деви зулмат бикунад қасд ба африштаи нур, 

Ҳама қоим бошем 

Рӯи як пойи ғурур! 

Накунем 

Он дигар пой, ки аз баҳри фирор аст, суроғ 

Мисли он турна ба дашт, 

Мисли он нахл ба боғ. 

Ҳамватан, 

Соати хавфу хатар, 

Он дигар пойи худ аз ёд бибар 5, с. 21. 
Устод Озар азбаски шоири хеле ҳунарманд аст, афкору андешаҳои ҳикматомези худро 

зебову шоирона ва бо санъатҳои гуногуни бадеӣ ороста иброз менамояд. Ба мисли иддае аз 

шоирони беҳунар дар васфи Ватан тавсифҳои куҳнаву обшуста ва суханони шиормонанду 

бетаъсирро ба кор намебарад, балки ҳамеша кӯшиш мекунад, ки шоирона ва муассир ва ҳадафрас 

сухан гӯяд. Ин вижагиро мо дар ағлаби шеъри ӯ, новобаста аз мавзӯъ ва мазмуну муҳтаво, дида 

метавонем. Шеърҳои дар васфи Ватан ва ваҳдату ягонагӣ гуфтаи Озар низ аз ин қатор берун 

нестанд.  

Барои мисол шеъри дигари дар ин мавзӯъ гуфтаи Озар «Пайванд»-ро ҳадафи таҳлилу 

баррасӣ қарор медиҳем. Дар ин манзума Озар бо услубу тарзи ба худ хос мардумро ба ваҳдату 

ягонагӣ даъват мекунад. Шеър ҳаҷман кӯтоҳ буда, аз панҷ банд иборат аст. Бандҳо аз шумори 

мисраъҳо ба ҳамдигар баробар набуда, мутаносибан, аз 5, 6, 4, 3, 4 мисраъ иборатанд. Ҳар як 

банд бо вуҷуди пайванди хеле қавии маъноӣ доштан мустақилият ва ваҳдати худро нигоҳ 

доштаанд. Дар банди аввал шоир ангуштҳоро аз рӯйи шабоҳати зоҳирӣ ба шамъ, ки манбаи нуру 

рушноӣ аст, монанд мекунад ва халқи худро даъват мекунад, ки ин шамъҳоро бо ҳам пайванданд, 

то ба дарёи нур мубаддал шаванд ва дунёро саропо рушану нуронӣ гардонанд:  

Дар шамъдони дастҳои мо 

Ангуштҳо бошад шабеҳи шамъ. 

З – ин шамъҳо ҷорӣ бувад 

як ҷӯйбори нур. 

Пайванд зан бо дастҳоям 

дастҳоятро 

То рӯдбори рӯшноӣ 

дар Ватан ҷорӣ шавад, эй дӯст 5, с. 19. 
Дар банди дуюм Озар боз тахайюли шоиронаи худро ба кор бурда, панҷаҳои кушодаи 

инсонро ба ситора монанд кардааст. Воқеан, кафи дасти инсон бо ангуштони ба ҳар тараф 

парешон ба ситораи нурбор монанд аст. Ӯ аз ин тасвироти шоирона низ барои ба ваҳдату якдилӣ 

даъват намудани мардум суд ҷустааст:  

Гар мушти худро во намоӣ, 

Гар мушти худро во намоям, 

Бошад ситора панҷаи бикшодаи ту, 

Бошад ситора панҷаи бикшодаи ман. 

Пайванд агар бо ҳам шавад 

чанде ситора, 

Хуршед мегардад! 5, с. 19. 
Дар бандҳои савум ва чорум шоир зарурати ваҳдату ягонагиро боз ҳам таъкид кардан 

мехоҳад. Дар ин навбат ӯ боз аз сувари дасту ангуштон истифода мебарад ва онҳоро ба дарахт, 

шохаҳо ва баргҳои он монанд мекунад. Яъне, Ватани азиз, ки ҳукми боғи зебоеро дорад, ҳар яки 

моро, ки дарахтонем, дар оғӯш гирифтааст ва ин ваҳдату ягонагӣ ва ҳамзистии мост, ки шукӯҳу 

таҷаммул ва зебоии боғро афзун гардонидаанд. Тавре ки боғ бидуни дарахт чизе нест, мо низ дар 

танҳоӣ боғи зебову дилоро нестем, балки дарахти танҳои маҳзун хоҳем буд:  

Дастони мо бар нахл мемонад, 

Нахле, ки дорад шохаҳои нозуки ангушт. 

Пайванд зан бо нахли дастам 

нахли дастатро, 
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Таъми дигар дорад самар 

аз нахли пайвандӣ! 

Шакли дақиқи панҷаҳои даст барг аст, 

Пас, барги худро 

Дар канори барги ман бигзор, 

То пеши чашмони хазон 

Нозук натобанд! 5, с. 20. 

Тавре дидем, устод Озар ба василаи ҳамин тамсилоту ташбеҳоти заминӣ ваҳдату ягонагӣ 

ва нангу номуси ватандориро хеле ҳунармандона талқин намудааст. 

Ҳамин тавр, мавзӯи Ватан ва ватандорӣ дар шеъри Озар мавқеи устувор дошта, дар ҳама 

анвои шеъре, ки ӯ гуфтааст, рӯнамо мегардад. Гуфтан мумкин аст, ки Озар низ ба монанди бисёре 

аз шоирони муваффақи дирӯзу имрӯз рисолати шоирии худро нағз дарк кардааст ва ҳамеша дар 

хизмати халқу Ватани азизи худ аст. 
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ҳунарии ашъори ба ватан бахшидаи Озар пардохтаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: мавзӯи ватан, шоири муваффақ, шеър, ташбеҳ, тамсил, истиқлолият, ваҳдати 

миллӣ, нангу номус, ватандорӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Собиров Айниддин Баҳорович, унвонҷӯи кафедраи 

адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 987-17-88-11; e-mail: sobirov-79@bk.ru 

Аҳмадов Сафармад Гадомадович, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики 

ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 988-15-75-81; e-mail: ahmadovsafar74@mail.ru 
 

ТЕМА РОДИНЫ В ПОЭЗИИ ОЗАРА 
 

Родина является одним из важнейших тем поэзии периода независимости, что встречаеся в 

стихотворении всех поэтов этой эпохи. В этом ряду в творчестве одного из успешных современных 

таджикских поэтов Озара этой теме посвещено немало стихотворенний. В данной статье авторы 

расматривают содержание и художественное достоинство поэзии Озара, посвещенная теме Родина. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тема Родины, успешный поэт, стихотворение, поэзия, сравнение, эпитет, 

уподобление, независимость, национальное единство, достоинство, честь, патриотизм. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Собиров Айниддин Бахорович, соискатель кафедры таджикской 

литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 987-17-88-11; e-mail: sobirov-79@bk.ru 

Ахмадов Сафармад Гадомадович, кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикской 

литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 988-15-75-81; e-mail: ahmadovsafar74@mail.ru 
 

THE THEME OF THE MOTHERLAND IN OZAR'S POETRY 
 

Motherland is one of the most important themes of poetry of the period of independence, which meets in a 

poem by all poets of this era. In this row, in the work of one of the most successful modern Tajik poets, Ozar, 

many poems have been dedicated to this theme. In this article, the authors consider the content and artistic dignity 

of Ozar's poetry, dedicated to the theme of Motherland.  

KEY WORDS: theme of the Motherland, successful poet, poem, poetry, comparison, epithet, likening, 

independence, national unity, dignity, honor, patriotism.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Sobirov Ayniddin Bahorovich, applicant of the department 

of Tajik literature of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 987-17-88-11; e-mail: sobirov-79@bk.ru 

Ahmadov Safarmad Gadomadovich, candidate of philological sciences, associate professor of Tajik 

literature of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 988-15-75-81; e-mail: ahmadovsafar74@mail.ru  

 



45 

 

ДАРАҶАИ ОМӮХТА ШУДАНИ РӮЗГОР ВА ОСОРИ ХОТИРӢ 
 

Ватанов Ш.С. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар аҳди қадим Хатлонзамин баъди Бухорою Самарқанд ва Хуҷанд яке аз марказҳои 
муҳимтарини тамаддуни Машриқзамин ба шумор мерафт. Овозаи шуҳрати беандозаи шаҳрҳои 
Ҳулбук (пойтахти Хатлон), Мунк, Қубодиён, Фархор ва ғайра ба ҷаҳониён маълум аст. 

Дар ин сарзамини зархезу зебоманзар ва шеърдӯсту шоирпарвар ҳанӯз аз қадимулайём 
шеъру шоирӣ арзи вуҷуд доштааст. Аз тазкира, асарҳои таърихӣ ва баёзу дастнависҳои 
бешуморе, ки боқӣ мондаанд, маълум мешавад, ки дар ин диёр мисли дигар шаҳру ноҳияҳои 
Бухорои Шарқӣ илму адаб ривоҷ ёфта, дар ҳамаи давраҳои таърихӣ чароғи адабиёти тоҷик 
хомӯш нагардидааст. Дар асри XIX ва ибтидои асри XX дар доираи адабии Кӯлоб шоирони зиёде 
аз қабили Носеҳи Хатлонӣ, Ҳоҷӣ Ҳусейни Кангуртӣ, Мисраъ, Муҷрими Роғӣ, Лиқои Роғӣ, Мирзо 
Раҷаб, Мулло Бурҳон мутахаллис ба Бисмил, Абдураҳими Кӯлобӣ, Мизроб, Маъдани Ғам ва 
бисёр дигарон зиндагӣ ва эҷод кардаанд, ки дар байни онҳо Хотирӣ мақоми махсус дорад. 

Хотирӣ аз шоирони камшинохтаи тоҷик аст. Бо сабаби аз маркази илмӣ дур будан ва дар 
мадрасаҳои диёри хеш – шаҳри Мунк таҳсил карданаш ном ва ашъори ӯ дар тазкираҳои он давр 
зикр наёфтааст. Аз ҷиҳати он ки девони ашъораш мисли дигар шоирони кӯҳистони тоҷик барои 
устод Айнӣ дастрас нашуда буд, аҳвол ва осори ӯ аз китоби пурқимати «Намунаи адабиёти 
тоҷик» (1926) берун мондааст.  

Хотирӣ асосан шоири суннатгаро буда, анъанаҳои назми классикии форсу тоҷикро дар 
асри XIX бомуваффиқият идома додааст. Навпардозӣ ва тозагии ӯ бештар дар мазмуни ғазал ва 
санъатҳои алоҳидаи шеърист. Сар то сари девони ашъори ӯро фикрҳои шикоятӣ, танқидӣ ва 
масъалаҳои тарбиявӣ-ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Шоир сарватғундориро сахт танқид ва мазаммат 
карда, шоҳону амалдорони замонро ба қаноатпешагӣ ва халқпарварӣ ҳидоят кардааст. Забони 
ашъори Хотирӣ содаву равон ва фаҳмо аст.  

Аз мутолиаи ашъори Хотирӣ хонанда завқи бадеӣ мегирад. Шеъри вай мисли оби 
чашмаҳои зебоманзари диёраш Ховалинги бостонӣ шаффоф, гуворо ва таъсирбахш аст. 
Аҳамияти мавзӯи интихобкардаи мо низ маҳз аз ҳамин нигоҳ маншаъ мегирад. Аз гуфтаҳои боло 
бармеояд, ки масъалаи зиндагинома ва мероси адабии Хотирӣ ҷолиб ва рӯзмарра буда, дар 
адабиётшиносии тоҷик ба таври ҷиддӣ омӯхта нашудааст. 

Доир ба Хотирӣ дар адабиётшиносии имрӯзаи тоҷик ҳамагӣ мақолаҳои башумор ва 
қайдҳои алоҳида мавҷуданд, ки мо дар поён муҳимтарини онҳоро таҳлил ва баррасӣ менамоем. 

Нахустин касе, ки аҳли адабро аз Хотирӣ ва намунаҳои ашъори ӯ гӯшрас намудааст, шоир 
ва омӯзгори ноҳияи Фархор Қурбонов Маҷиддин мебошад. Ӯ дар яке аз мақолаҳояш, ки дар 
рӯзномаи «Маориф ва маданият», 20-уми ноябри соли 1969 ба табъ расидааст, аз он хабар 
додааст, ки «Дар ибтидои асри XIX дар водии Кӯлоб Хотир ном шоири хуштабъе зиндагӣ ва эҷод 
кардааст. Ӯ аз худ девоне ба ёдгор мондааст, ки ғазалиёт, рубоиҳо, мухаммасҳо, муфрадот ва 
ягона достони ӯро дар бар мегирад. Аслу насаб ва саргузашти Хотир ҳанӯз равшан нест. 
Мегӯянд, ки чанде дар Ҳиндустон таҳсил ва зиндагӣ кардааст. Дар чанд ғазалаш низ ба ин рӯзгор 
ишорат мекунад. Шояд дар рисолаҳои замони шоир ва дар рисолаҳое, ки баъд аз сари ӯ интишор 
ёфтаанд, шеършиносон аз аҳволи Хотир ёд  карда бошанд. Аз эҷодҳояш маълум аст, ки Хотир 

дар шоирӣ мақоми шоиста дорад» 6. Қурбонов Маҷиддин дар охири мақолааш аз осори шоир 
4 ғазал ба сифати намуна овардааст. 

Адабиётшинос А. Абибов ҳам дар китоби «Ганҷи парешон» 3, c. 260-263 ва ҳам дар асари 

илмӣ-таҳқиқотиаш «Доираҳои адабии Бухорои Шарқӣ» 1, с. 79-80 ба Хотири Кӯлобӣ ва 
эҷодиёти ӯ фаслҳои алоҳида бахшидааст. Дар китоби якуми А. Абибов роҷеъ ба ин масъала 
ахбороти тозае ба назар намерасад. Ӯ гуфтаҳои Қурбонов Маҷиддинро доир ба Хотирӣ айнан 
такрор кардааст. Дар асари дуюм бошад, илова гардидааст, ки «Хотирӣ на танҳо аз муҳити 
адабии Кӯлоб, балки аз муҳити адабии Ҳисор ҳам бохабар буда, ин ғазалро дар пайравии шеъри 

Мирзо Ҳасрати Ҳисорӣ ... ба тариқи ҷавобия навиштааст» 1, с. 80. 
Амир Сайиди Мункӣ ва Саидҷалол Сатторзода дар «Ховалинг» ном асари худ доир ба 

доираи адабиву маҳфили Мизроби дар Ховалинг буда сухан ронда, дар чанд маврид аз шоири 
соҳибдевону баркамол Хотирӣ (Бозор Хотирии Хосиёнӣ ё Бозор Хотирии Ховалингӣ) ва 

парвардаи ин маҳфил будани ӯ ёдовар мешаванд 2, с. 37. Онҳо оид ба робитаи адабии Ховалинг 
ба Самарқанду Бухоро ва махсусан Ҳиндустон дар асри XIX маълумот дода менависанд, ки 
«Шоирон Бозор Хотири Хосиёнӣ, Мизроб ва дигарон дар Ҳиндустон таҳсил намуда, ба сабки 
ҳиндӣ низ шеър эҷод кардаанд. Ҳатто Мизроб муҳандисиву тӯпрезиро дар Ҳиндустон 

омӯхтааст» 2, с. 38.  
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Амир Сайиди Мункӣ дар китоби «Энсиклопедияи Кӯлоб» 4, с. 550 аз зодгоҳ, ному насаби 
Хотирӣ, давраи таҳсил, ба доираи адабии Мизроб шомил будани ӯ, девони ашъор доштанаш, 
маҳфуз будани дастхатҳои ба хатти кириллӣ гардондаи девони ашъораш дар бойгонии 
Нависандаи халқии Тоҷикистон А. Самадов, шеърҳои хуб гуфтани ӯ иҷмолан сухан ронда, ду 
байти як ғазали беҳтарини ӯро пешкаши аҳли илму адаб кардааст.  

Соли 2013 «Девони ашъор»-и Хотирӣ бо дастгирӣ ва маблағгузории Раиси ҳамонвақтаи 
вилояти Хатлон Ғайбулло Афзалов бо хатти кириллӣ ба табъ расид, ки мураттиби он Ибодуллоҳ 

Оқилпур мебошад 5. Девони мазкур аз пешгуфтор, сарсухан ва қисми асосӣ иборат аст. 
Пешгуфтори девон ба қалами Ғайбулло Афзалов навишта шудааст. Дар он аввал изҳори 
нигаронӣ шудааст, ки ду шоири бузурги Хатлонзамин Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ ва Мирзо Хизмат 
Хотирӣ аз тазкираи устод Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» берун мондаанд. Сипас Раиси вақти 
вилоят аз он изҳори қаноатмандӣ мекунад, ки куллиёти ашъори Хотирӣ, ки дар арафаи чоп аст, 
туҳфаи арзандае хоҳад буд ба дусаду даҳ солагии зодрӯзи шоир, ки ба соли 2014 рост меояд. 

Мураттиб дар қисмати сарсухан то ҳадди имкон зиндагиномаи ин шоири камшуҳратёфтаро 
барқарор мекунад. Ӯ дар ин хусус бо бисёр ҳамдиёрон мусоҳиб мегардад ва маводи зиёд дар 
бораи падари шоир ва авлодони ӯ гирд меоварад.  

Қобили қайд аст, ки муҳаққиқ ба ҷиҳатҳои ибратомӯзи ҳаёти шоир аз қабили илмомӯзӣ, 
паҳлавонӣ ва дигар хислатҳои ҳамидаи ӯ бештар диққат додааст. Мавзӯъҳои асосии эҷодиёти 
шоир то андозае аз ҷониби мураттиб муайян карда шудааст. 

Қисмати асосии «Девони ашъор»-и Хотирӣ аз ғазал, рубоӣ, соқинома, муфрадот, марсия 
ва мухаммас фароҳам омадааст. Ба гуфти Қурбонов Маҷиддин ва А. Абибов Хотирӣ достон ҳам 
доштааст. Мутаассифона, мо аз девони чопии ӯ ягон достонро пайдо накардем. 

Хотирӣ асосан шоири ғазалсаро аст. «Девони ашъор»-и ӯ зиёда аз 400 ғазалро дар бар 
гирифтааст. Девони чопии Хотирӣ, ки дастраси мост, аз баъзе костагиҳо барӣ нест. Дар вазни 
баъзе анвои шеъри ӯ ноҳамвориҳо ба назар мерасанд. Инчунин дар ашъори ӯ ғалатҳои имлоӣ ва 
техникӣ ҷой доранд, ки мо дар мавридаш роҷеъ ба онҳо таваққуф хоҳем кард. Дар охири девон 
шарҳи калима ва ибораҳои душворфаҳм дода нашудаанд. Тавсифи девони дастнависи Хотирӣ 
дар он мавҷуд нест. 

Аз таҳлили адабиёти илмӣ маълум гардид, ки рӯзгор ва осори Хотирӣ то ҳол ба таври 
монографӣ ҷамъбаст нагардидааст, ки он зарурати навиштани ин рисоларо ба миён гузошт. Зеро 
бе таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёти Хотирӣ адабиёти асри XIX тоҷикро пурра тасаввур намудан 
номумкин аст. 
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МУНДАРИҶАИ ҒОЯВИИ МАСНАВИИ «АСПИ ШОҲҶОН»-И ОРИФИ ЧОҲОБӢ  
  

Тошматов Ф.М., Ҳасани Муродиён 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Орифи Чоҳобӣ (1260 ҳ. / 1882 м.–1322 ҳ. / 1944 м.) яке аз шахсиятҳои машҳури адабиёти 

даризабони Афғонистони охири асри XIX ва нимаи аввали асри ХХ буда, бо назми дилангезаш 

ба қалби ҳазорон нафар муштоқони сухани ноб роҳ ёфтааст. Девони шоир, ки соли 1373 ш. / 1995 

мелодӣ дар шаҳри Лоҳури Покистон бо кӯшиши Муҳаммад Иброҳими Чоҳобӣ ва маблағгузории 

Муҳаммад Башир аз дасти чоп баромадааст, ҳовии зиёда аз 400 ғазал, 56 қасида, 21 маснавӣ, 19 

мухаммас, 22 мусаддас, 2 мустазод, 5 мусаммат, 72 рубоӣ ва дар маҷмӯъ 597 адад шеър аст. Дар 

байни таълифоти Ориф қасидаҳои «Маориф», «Ҷунбиши Лақай» (дар пайравии «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ) ва маснавиҳои «Моҳи рустоқӣ», «Ошӯби даврон» ва «Аспи Шоҳҷон» хеле ҷолибанд. 

Махсусан маснавии «Аспи Шоҳҷон», ки аз 45 байт фароҳам омадааст, дар баҳри ҳазаҷи 

мусаммани солим суруда шудааст ва шоир қиссаи аспивазкунии худро бо сӯзу гудоз ба риштаи 

назм кашидааст. 

Ориф бо овардани байти: 
 

«Биё, бишнав ҳадиси аспи Шоҳҷон,                                                  

Даванду тездав, сархуни тарлон»                                       [1, с. 333]. 

диққати хонандаро ба моҷарои аспбадалсозии Шоҳҷон – яке аз сипоҳиҳои вақти ҳукумати 

Рустоқи Афғонистон, ки аспи тарлон (аспи сафеди холҳои хурди сиёҳ, сурху насворӣ дошта)-и 

худро бо аспи шоир иваз мекунад, ҷалб месозад. Сипас, шоир ба тавсифи суму миён, шикам, 

наъл, сурин, думу дили тарлон забони гуфтор мекушояд ва тавассути сухани мавзуни худ ба 

маснавӣ ҷон мебахшад. Бо шарофати каломи ҷаззоби шоир дар назари хонанда аспе намудор 

мегардад, ки бо суми зебои мудаввари чун дастори зоҳид, миёни чанбари мисли меҳроби обид, 

шиками қоқ ва ҷаҳиши барқосо, наъли ҳини маҳмез оташафкан, сурини чун қалби ошиқони 

шайдо аз зарби шаллоқу қамчин пурдоғ, думи кӯтоҳу чашми мисли ситора дурахшон ва қалби аз 

хӯрдани ҷав пора-порааш ба чашмҳои соҳибназарон нур ва ба дилҳо шодию сурур мебахшад: 
 

   Сумаш зеботар аз дастори зоҳид,  

   Миён чанбартар аз меҳроби обид.  

   Шикам қоқ аз такопӯйи давидан, 

   Гарав аз барқ бурдӣ дар ҷаҳидан. 

   Аҷаб тарлон, ки дар ҳангоми маҳмез,  

   Бурун ҷастӣ зи наълаш оташи тез. 

   Суринаш чун дили ушшоқи мискин,  

   Дусад доғ аз чӯбу шаллоқу қамчин. 

   Думаш кӯтоҳу чашмаш чун ситора,  

   Дилаш аз меҳнати ҷав пора-пора                                         [1, с. 333]. 
 

Баъдан шоир аз пурхӯрии тарлон забони шиква мекушояд, зеро ин ёбуи балохӯр тухми 

алафро, ҳатто ширахорро аз боғу роғи шоир ба нестӣ мебарад ва хоби роҳати шоирро ҳаром 

месозад: 

   Алаф гум шуд зи як ҳафта зи боғам, 

   Намонда ширахор дар боғу роғам.  

   Зи дастакбозии он ёбуи буз,  

   Ба чашмам хоби роҳат нест то рӯз                                    [1, с. 333].  

Бинобар ин, шоир барои аз ин вартаи ҳалокатбор халос шудан аз дигарон мадад меҷӯяд, то 

ки аз ин гирдоби ғам халосаш созанд: 
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   Биё, эй мӯниси гулгунсавора, 

   Зи гирдоби ғамам гардон канора                                          [1, с. 333]. 

Махсусан ба Шоҳҷони ғиромбоз – оқои гиромии Рустоқ шоир гуфтаниҳои зиёде дорад, 

зеро ӯ ҷайби шоирро бо чормағзи пуч пур кардааст: 

   Расон арзи мани маҳҷури муштоқ, 

   Ба оқои гиромилқадри Рустоқ                                                 [1, с. 333]. 

Зеро ба шоир тарлони лоғари аз по афтодаро дода, ба ҷояш аспи каҳар (аспи сурхи моил ба 

сиёҳӣ, қаҳваранг)-и ӯро гирифтааст: 

   Каҳарро додаму тарлон гирифтам, 

   Ба дил гуфтам: аҷаб арзон гирифтам                                [1, с. 333]. 

Шоир иқрор шудааст, ки вай фирефтаи суханҳои ширини Шоҳҷон ва чарбзабонии ӯ 

шудааст. Махсусан дидани ашки тимсоҳии Шоҳҷон дили шоирро чун мум нарм сохтааст: 

   Агар вазъи димоғи чоқ дорад, 

   Тақал бисёр дар таброқ дорад. 

   Нахустин зад зи улфат бар сарам чол, 

   Аз ин ёбуи буз овард тимсол.  
   Ки бахшидам туро ман, эй бародар, 
   Ки тарлон нест ин дар ҳафт кишвар.  
   Мабин бар ишкаму бар гардани қоқ, 
   Ба як ҳафта ба дастат мешавад чоқ.  
   Қасам бисёр мехӯрду ҳамегуфт, 
   Дареғо рафт тарлон аз кафам муфт.  
   Ба асл аз хонадони Мир Ғозист,  
   Ба ҷастан ҳамтирози аспи тозист                                     [1, с. 334]. 
Ба ҳамин тариқ, шоир фирефтаи лофу газофи Шоҳҷон шуда, каҳарро бо тарлон бадал 

месозад: 
   Аз ин афсунҳои ранг дар ранг, 
   Ба ҳайрат шуд сарам чун косаи банг.  
   Чу тарлонро ба сӯйи хона бурдам, 
   Барои сайис аз шафқат супурдам                                       [1, с. 334]. 
Шоир барои тарлон омодасозии беҳтарин ва серғизотарин хӯришҳоро ба саис супориш 

медиҳад: 
   Суфориш кардаам аз ноштояш, 
   Аз он чизе, ки бошад иштиҳояш.  
   Барои нории субҳ – бедаи тар, 
   Чунон беда, ки бо райҳон баробар,  
   Ба вақти шом ҷав тар карда медод, 
   Илоҳӣ, хонаи мирохӯр обод.    
   Намози шом як пов маска мехӯрд, 
   Ки ҳасрат косалеси даҳр мебурд                                         [1, с. 334]. 
Бо вуҷуди гули ғизоро хӯрдан шоир тавассути саис аз асрори тозаи тарлон хабардор 

мегардад:  
   Сайис аз ҳоли тарлон шуд хабардор, 
   Маро огаҳ намуд аз кашфи асрор.  
   Зи ёлгаҳ то ба думаш як чаманзор, 
   Гули захмаш, ки дорад хуни бисёр.  
   Магасҳо даври пушти аспи тарлон,  
   Чу булбул дар чаман бо шӯру афғон.  
   Ҳумо бар устухонаш субҳ то шом, 
   Ба гирди хонаи ман метанад дом.  
   Гумони ғолиб аз икроҳи бӯяш, 
   Аҷал умре намеояд ба сӯяш                                                   [1, с. 334]. 
Баъдан шоир бо дарду ҳасрат тафсилоти табобати тарлонро овардааст: 
   Зи баҳри шустани захмҳои пурхун, 
   Бувад ҳар рӯз харҷи ман ду собун. 
   Зи дастам рафт харҷу дастмоя, 
   Бар ин тарлон намонда ҷуз ду хоя. 
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 Сипас, шоир диққати хонандаро ба синну соли тарлон ҷалб месозад ва «сарҳисоби умри 
тарлонро ҷуз Афлотун дигар касе намедонад» мегӯяд. Ӯро ҳамсоли ҳазрати Одам ва зодаи кӯли 
Кӯҳзод, тағозодаҳои аспи Соми Наримон мешуморад: 

 

   Биё, эй мӯниси гулгунсаворам, 
   Тамошо кун харобиҳои корам, 
   Ки тарлон умраш аз андоза берун, 
   Ҳисобашро магар донад Фалотун. 
   Ки Нӯҳ аз ҳазрати Одам харидӣ, 
   Ба Истабликаки кӯҳзод бурдӣ. 
   Тағоизодаҳои аспи Сом аст, 
   Надонам соҳиби аслаш кадом аст.  
 

 Ва шоир боз моҷарои захми тарлонро қисса мекунад, вале бо шеваву рангу бӯйи тоза: 
   Зи фарзандони Одам то ба ин дам, 
   Зи захмаш як сари мӯе нашуд кам. 
   Ба ҷанги ёздаҳ рух Рустами Зол, 
   Савора буд тарлони бадиқбол. 
   Бад-ин сон рафт аз он даҳ шабу рӯз, 
   Харобу хаста мешуд ашқари буз. 
 Дар охир шоир мебинад, ки такудаваш беҳуда аст, ба хулосае меояд, ки тарлонро мурдан 

ногузир аст: 
   Ки тарлонро кафан бояд харидан, 
   Гираҳ зад рӯдааш ҳангоми хӯрдан. 
 Шоир манзараи дар болои ҷасади тарлон талошак кардани сагони дайдуро хеле хотирмон 

қаламдод кардааст: 
   Сагон огаҳ шуданд аз мурдани ӯ, 
   Пайи исқот рӯ карданд зи ҳар сӯ. 
   Тавонотар гирифт ишкамбаи пур, 
   Ба мазмун гуфт, ки ин морост дархӯр. 
   Аз он камзарфтар почак газидӣ, 
   Дигар пасмондаҳо холӣ ҷафидӣ. 
 Дар фуроварди маснавӣ шоир аз маҳрум шудан аз роҳилаи сафар ва дар ҳолати ногувори 

даступобаста мондани худ шикоят мекунад ва аз ин таассуф мехӯрад: 
   Аз ин тарлон дилам бисёр хун аст, 
   Пиёда мондаам ҳолам забун аст. 
 Бинобар ин, шоир ба маснавиаш нуқтаи таммат гузоштанӣ мешавад, то ки ба моҷарои 

тарлон хотима бахшад: 
   Аз ин беҳтар гузин рангинхаёлӣ,  
   Забони гуфтугӯ дар сурма молӣ. 
 Шоир дар байти фуроварди маснавӣ тахаллуси худро низ зикр намудааст: 
   Ҳамехон, Ориф, аз алфози дилчасп, 
   Ки олам мубтало гаштанд беасп. 
 Ба ҳамин тариқ, Орифи Чоҳобӣ дар маснавии «Аспи Шоҳҷон» моҷарои табдили аспи 

каҳарро бо аспи тарлони Шоҳҷон бо лаҳни содаву равон ва дилчасп бо истифода аз вожаҳои ноби 
серистеъмоли тоҷикӣ ба қалам додааст. Баъди мутолиаи маснавӣ Шоҳҷон дар назари хонанда 
чун сипоҳии маккору фиребгари гузаро ва молимардумхӯр ба ҷилва меояд. Шоир бошад, дар 
сурати ҷабрдидае намоён мегардад, ки аз сипоҳии ҳукумати Рустоқ фиреб хӯрдааст ва болоивази 
аспи каҳар аспи тарлони беморро гирифта, барои табобати ӯ масрафи зиёд мекунад, вале 
мутаассифона, ба асп офият бахшида натавониста, онро бой медиҳад.     

 

АДАБИЁТ:  
 

1. Орифи Чоҳобӣ. Девон. – Лоҳур, 1373 ш. – 502 с. 
 

МУНДАРИҶАИ ҒОЯВИИ МАСНАВИИ «АСПИ ШОҲҶОН»-И ОРИФИ ЧОҲОБӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон мундариҷаи ғоявии маснавии «Аспи Шоҳҷон»-и Орифи Чоҳобиро 
мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Маснавии мазкур, ки моҷарои аспивазкунии шоирро дар бар мегирад, хеле 
бо сӯзу гудоз навишта шудааст. Муаллифон кӯшиш намудаанд, ки дар баробари таҳлили ғояви маснавӣ, 
моҳияти завқӣ – зебописандии онро низ то андозае муайян намоянд. 

КАЛИДВОЖАҲО: маснавӣ, асп, шоир, қиссаи манзум, тавсифи асп, қалами ҷаззоб, моҷарои 
бадалсозии аспҳо, табобати асп, ҳасрати шоир. 
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ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МAСНАВИ «КОНЬ ШАХДЖОНА» ОРИФА ЧАХОБА 

В этой статье авторы исследуют идейное содержание маснави Орифа Чахоба «Конь Шахджана». 

Этот маснави который содержит в себе приключение, где поэт меняет своего конья, написано с болью и 

страданием. 

Наряду с идейным анализом маснави, авторы старались определить суть его благонравного вкуса. 
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IDEOLOGICAL CONTENT OF MASNAVI «SHAHJON’S HORSE» OF ORIF CHAHOB 
   

In this article, the authors investigate the ideological content of Orif Chahob's masnavi «Shahjan’s Horse». 
This masnavi which contains an adventure where the poet changes his horse is written with pain and suffering. 

Along with the ideological analysis of Masnavi, the authors tried to determine the essence of his well-
behaved. 
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ИСТИФОДАИ ИСТИЛОҲОТИ МУСИҚӢ ДАР ДОСТОНҲОИ «ХУСРАВ ВА ШИРИН» 

ВА «ЛАЙЛӢ ВА МАҶНУН»-И НИЗОМӢ 
 

Соқиева П.З. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар маснавиҳои машҳури «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Ҳаким Низомии 
Ганҷавӣ ба ҷуз сохту муҳтаво, маҳорати симоофарӣ, хусусиятҳои хоси сабкию бадеӣ, истифодаи 
васеъи санъатҳои бадеӣ ва ғайра, ки намудори ҳунарофарини шоир аст, истилоҳот ва нишонаҳое 
дида мешаванд, ки иттилооти амиқи шоирро аз улуми ба расмият шинохташудаи асри худи шоир 
бозгӯй менамоянд. Инҳо монанди афкору ақоид, мавқеияти шоир ва бархурдории ӯ аз илмҳои 
зиёди замонаш ҳастанд. 

Яке аз онҳо ин аст, ки Низомии Ганҷавӣ аз мусиқии замони худ хеле хуб ва ҳамаҷониба 
бархурдор буд. Дар ин ду достон истилоҳоти марбут ба мусиқӣ, дар аввалӣ, яъне «Хусрав ва 
Ширин» бештар ва дар дувумӣ, яъне «Лайлӣ ва Маҷнун» камтар ба назар расанд ҳам, бо баррасии 
онҳо метавон аз иттилооти дақиқи шоир доир ба ин ҳунар ва вазъи он дар асри эҷодкор 
маълумоти равшан ҳосил намуд. Дар достони «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун» дар 
баробари истилоҳоти марбут ба номҳои ситорагон ва авзои фалакию манозили қамар, бурҷҳои 
осмонӣ ва ғайра истилоҳоти марбут ба мусиқӣ ҷолиб мебошад. Тасаввур меравад, ки Низомии 
Ганҷавӣ ба ин роҳ андешаи онро доштааст, ки он истилоҳот аз газанди фаромӯшӣ маҳфуз 
бимонанд. Ин танҳо ба достонҳои мавриди назар тааллуқ дорад, балки дар достонҳои дигари 
«Хамса» низ бо истилоҳоти мусиқӣ метавон дучор омад. Барои мисол, дар «Махзан-ул-асрор» 
истилоҳи мусиқии захма (мизроб) ин тавр истифода шудааст: 

 

Пардагии Зуҳра дар он парда чуст, 
Захма шикаста ба адои дуруст [1, с. 55]. 
 

Дар достони «Ҳафт пайкар» омадааст, ки дар салтанати Сосониён Шоҳ Баҳроми Гӯр ба яке 
аз канизакони худ Дилором на танҳо барои ҷамоли зоҳириаш, балки ҳамчунин ба маҳорати 
чангнавозии вай, ба сеҳру афсуни ангуштони рӯи торҳои абрешиму симҳои ба чанг кашидашудаи 
рақсонаш дил дода будааст. Санъатшинос А. Низомӣ доир ба ин қисса чунин менигорад: «Дар 
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«Туҳфат-ус-сурур»-и Дарвеш Алии Чангӣ (асри XVII) мехонем: «Аввал касе, ки ба забони форсӣ 
тараннум намуд, Баҳроми Гӯр буд ва он буд, ки ӯро маҳбубае буд Дилороми Чангӣ ном, бағоят 
нуктадону росттабъ ва тезфаҳм. Ба нағмаи чанг дили Баҳромро ба чанг оварда буд, чунонки соате 
бе ӯ дар ҷое диранг наменамуд. Бинобар ин, вайро дар ҷамозае ҳавдаҷ карда, бо худ ба шикор 
мебурд» [2, с. 54]. Гумон меравад, ки дар ин нигоштаи Дарвеш Алии Чангӣ аз боби «Достони 
Баҳром бо канизаки хеш»-и «Ҳафт пайкар» истифода шудааст. Ин ҷо иқтибоси чанд байти онро 
бамаврид медонем: 

Дошт бо худ канизае чун моҳ, 
Чусту чобук ба ҳамрикобии шоҳ. 
Фитнаноме, ҳазор фитна дар ӯ, 
Фитнаи шоҳу шоҳ фитна бар ӯ. 
Тозарӯе чу навбаҳори биҳишт, 
Кашхироме чу бод бар сари кишт… 
Бо ҳама некуӣ сурудсарой, 
Рудсозе, ба рақс чобукпой. 
Нола чун бар навои руд овард, 
Мурғро аз ҳаво фуруд овард. 
Бештар дар шикору бодаву руд 
Шоҳ аз ӯ хостӣ самоу суруд [3, с. 276]. 

Мисолҳои овардашуда боз як бори дигар моро бовар мекунонад, ки Низомии Ганҷавӣ ба 
мусиқӣ дилбастагии том дошта, дар баробари зинда кардани қиссаи пароканда ба фарҳанги 
ниёгону зинда кардани он диққати вижа равона намуда будааст. 

Дар «Хусрав ва Ширин», ки муҳтавои ғиноияш бештар аз дигар достонҳои «Хамса»-и 
Низомии Ганҷавӣ аст, лаҳзаҳои базму нишастҳои айшу тараб бештар ба назар мерасад ва дар 
паҳлуи ҳар базми айшу тараб, албатта, мусиқию суруд ҷой дорад. Аз ин рӯ, дар ин достон бо 
истилоҳот ва созҳои мусиқӣ метавон зиёд дучор омад. Инҳо Шаҳруду даҳруд [1, с. 157], нақди 
Ироқ [1, с. 161], самои арғанунӣ [1, с. 166], парда [1, с.169], ромиш [1, с. 203], парда, ромишгар 
[1, с. 205], камонча [1, с. 205], руд [1, с. 205], мутриб [1, с. 209], руду ромишгар [1, с. 225], най [1, 
с. 225], Хусравонӣ [1, с. 261], Сӣ лаҳни Борбад [1, с. 265-268], Борбад, барбат, ҷарас, руд, 
абрешими соз, алҳон [1, с. 78], чангу барбат, муғаннӣ, сарғанун, захма, мутриб [1, с. 379], пардаи 
Рост [1, с. 380], оҳанги Ироқ [1, с. 381], чанг [1, с. 384], Сипоҳон (номи оҳанг) [1, с. 385], ситои 
Борбад [1, с. 388] роҳи Рост (номи оҳанг) [1, с 390] ва монанди инҳо мебошанд. 

Дар ин достон ҳанӯз падари Хусрав Ҳурмуз дар сари тахт буд, ки Хусрав дар ҷавонӣ аз 
давлати падар ба шикор мебаромаду шабнишиниҳои хурсандӣ меорост ва бо ҳамроҳони хосааш 
бо созу суруд дар айшу нӯш буд. Дар боби «Ишрати Хусрав дар марғзор ва сиёсати Ҳурмуз» [1, 
с. 165-167], ба ин маънӣ омадааст: 

Маликзода дар он деҳ хонае хост, 
Зи сармастӣ дар ӯ маҷлис биёрост. 
Нишаст он шаб ба нӯшонӯши ёрон, 
Сабуҳӣ кард бо шабзиндадорон. 
Самои арғанунӣ гӯш мекард, 
Шароби арғавонӣ нӯш мекард [1, с. 166]. 

Дар ин мисол самоъ ба маънии суруд, хониш ва мусиқинавозӣ омада, арғанун навъе аз 
созҳои бодӣ аст, ки аз найҳои мухталиф ташкил шудааст ва «абное аз пӯсти говмеш ба он 
муттасил будаасту ҳаво дар найҳо медамидааст» [4, с. 109].  

Ин манзараи дар боло овардашуда бо базми хушӣ анҷом намеёбад, зеро Хусраву 
ҳамроҳонаш дар он деҳ ба зулму истибдод даст заданд. (Самандаш киштзори сабзро х(в)ард, - 
Ғуломаш ғӯраи деҳқон табаҳ кард) ва ин бо таъна то ба гӯши шоҳ расид. Ҳурмузшоҳ амр мекунад, 
ки пойи аспи Хусравро бибуранд, хисороти ба соҳибхона расида баргардонида шавад ва: 

Пас он гаҳ нохуни чангӣ шикастанд, 
Зи рӯи чангаш абрешим гусастанд [1, с. 167]. 

Ин ҷо чангӣ ҳамоно навозандаи чанг дар назар аст ва чанг бошад яке аз созҳои тордори 
камоншаклу хамида мебошад. Ҳатто Низомӣ таъкид менамояд, ки он чанг торҳои абрешимӣ 
дошт. 

Бибинед, ки дар боби «Маҷлиси базми Хусрав ва бозомадани Шопур» [1, с. 204-206] шоир 
чанд истилоҳи мусиқиро пай дар пай барчидааст: 

Ҷаҳонро тозатар доданд рӯҳе, 
Ба сар бурданд субҳе бо сабуҳӣ. 
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Зи чанг абрешими дастоннавозон 
Дарида пардаҳои ишқбозон. 
Суруди паҳлавӣ дар нолаи чанг 
Фиканда сӯзи оташ дар дили санг. 
Камонча оҳи мӯсивор мезад, 
Муғаннӣ роҳи мусиқор мезад. 
Ғазал бардошта ромишгари руд, 
Ки падруд, эй нишоту айш, падруд! [1, с. 205]. 

Дар достони «Хусрав ва Ширин» ҷасорати баланди Низомии Ганҷавӣ оид ба 
мусиқидониаш даст додааст, ки дар он вобаста ба таърихияти мавзӯъ ҷиддан ба ҳунари мусиқии 
замони Сосониён таваҷҷуҳ зоҳир намояд ва боби махсусро зери унвони «Сӣ лаҳни Борбад» [1, с. 
265-268] дар алоқамандӣ бо равиши сужаи достон офарад. Ҷои таъкид аст, ки мусиқишиносон, 
муаррихон ва фарҳангшиносон ва баъзан авқот адибони баъд аз суханвари Ганҷа номҳои комили 
дастонҳои Борбади Марвазиро маҳз аз ҳамин асар дастрас ва мавриди истифода қарор додаанд. 

Хусрави Парвиз баъди Баҳромро шикаст додану ба тахт нишастан хабари марги Баҳроми 
Чӯбинаро мешунавад, се рӯз чун расми ниёгон мотамдорӣ мекунад ва рӯзи чаҳорум маҷлиси 
тараб меорояду Борбадро ба сифати ҳунарманд даъват мекунад: 

Даромад Борбад чун булбули маст, 
Гирифта барбате чун об дар даст. 
Ба сад дастон, ки ӯро буд дар соз, 
Гузида кард сӣ лаҳни хушовоз. 
Зи белаҳнӣ бад-он сӣ лаҳни чун нӯш, 
Гаҳе дил додию гаҳ бистадӣ ҳуш. 
Ба барбат чун сари захма даровард, 
Зи руди хушк бонги тар даровард [1, с. 265]. 

Дар ин мисол Низомии Ганҷавӣ шумораи пардаҳои сози Борбадро «сад дастон», яъне «сад 
парда» зикр намудааст, ки хунёгари асил дар базми шоҳ сӣ лаҳни онро иҷро намуда будааст. 
Санъатшинос А. Низомӣ истилоҳи «дастон»-ро чунин шарҳ медиҳад: «Истилоҳи «дастон» қабл 
аз замони ислом ва дар солҳои аввали хилофати ислом ба маънои «пардаи соз» (яъне, ҷойи бо 
ангуштони даст пахш кардани дастаи соз) истифода карда мешуд. Баъдан, дар оғози асри XI ин 
истилоҳ ба «парда» иваз мешавад ва ниҳоят дар асрҳои XIII-XIV ҷойи онро истилоҳи «мақом» 
мегирад» [2, с. 55]. 

Аз овардаи Низомии Ганҷавӣ метавон пай бурд, ки сухан дар бораи намуди сози мусиқие 
меравад, ки он сад парда дорад ва бешак ҳамон барбати Борбад аст. «Шакли мукаммали ин соз 
то имрӯз дар Ироқу Эрон, Озарбойҷон ва Тоҷикистон бо номи уд маъмул аст. Низомӣ беҳуда 
«сад дастон» ва «сӣ лаҳн»-ро таъкид накардааст, зеро барбат ҳанӯз дар ҳамон давра яке аз 
комилтарин созҳои мусиқӣ ба шумор мерафт, ки он аз панҷ сим (ё риштаи абрешими тофта – 
П.С.) иборат буд ва маълум, ки агар дар ҳар сими он бист парда навохта шавад, дар маҷмӯъ сад 
парда, яъне сад дастон мешавад» [2, с 55]. Пас, сӣ лаҳни Борбад, ки дар маҷлиси тараби Хусрави 
Парвиз иҷро намудааст, кадомҳоянд? Инҳо «Ганҷи бодовард», «Ганҷи гов», «Ганҷи сӯхта», 
«Шодурвони марворид», «Тахти тоқдисӣ», «Ноқусӣ», «Авранг», «Ҳуққаи Ковус», «Моҳ бар 
кӯҳон», «Мушкдона», «Ороиши хуршед», «Нимрӯз», «Сабз дар сабз», «Қуфли румӣ», 
«Сарвистон», «Сарви саҳӣ», «Нӯшинбода», «Ромиши ҷон», «Нози Наврӯз», «Мушкӯя», 
«Меҳргонӣ», «Мурвои нек», «Шабдиз», «Шаби фаррух», «Фаррухрӯз», «Ғунчаи кабки дарӣ», 
«Нахчиргон», «Кини Сиёвуш», «Кини Эраҷ» ва «Боғи Ширин» мебошанд, ки шоир ҳар якеро бо 
байте сифат намудааст. Масалан: 

Чу баргуфтӣ навои «Мушкдона», 
Хутан гаштӣ зи бӯи мушк хона [1, с. 266]. 

Ва ё: 
Чу ёраш рои «Фаррухрӯз» гаштӣ, 
Замона фарруху фирӯз гаштӣ [1, с. 268]. 

Дар миёнаи ин сӣ лаҳн оҳанги «Ганҷи гов» хеле машҳур будааст: 
Чу «Ганҷи гов»-ро кардӣ навосанҷ, 
Барафшондӣ Замин ҳам гову ҳам ганҷ [1, с. 265]. 

Бештари истилоҳоти мусиқиро Низомии Ганҷавӣ дар бобҳои ба Борбаду Накисо бахшидаи 
достони «Хусрав ва Ширин» ҷой додааст. Чун Борбад ва Накисо аз ҳунармандони номии аҳди 
Сосониён буданд, пас эҷодкунандаи достон маҳз маълумоти комилеро доир ба вазъи мусиқии 
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аҳди Сосониён ва шарҳи аҳволи ин ҳунармандон бахшидааст. Бояд ӯ барои ин маъхазҳои 
боэътимоди дастрас ва ҳамзамон аз вижагиҳои ҳунари мусиқӣ маълумоти кофие дошт. 

Мусиқидонию мусиқишиносии Низомии Ганҷавиро баъди боби «Сӣ лаҳни Борбад» ва 
боби «Маҷлис оростани Хусрав дар шикоргоҳ», ки дар он ҷо Хусрав бо ҳамроҳонаш ва Ширин 
бо канизаконаш дар ду тараф нишаста базми тараб ороста буданд, равшантар менамояд. Дар ин 
нишаст Борбад аз ҷониби Хусрав ва Накисо аз тарафи Ширин банавбат ҳунарнамоӣ намуда, 
табъҳоро болида медоштанд. Шоир оғози ин манзараро чунин ба риштаи тасвир кашидааст: 

Нишаста Борбад, барбат гирифта, 
Ҷаҳонро чун фалак дар хат гирифта. 
Ба дастон дӯстонро қиссапардоз, 
Ба захма захми дилҳоро шифосоз, 
Зи дуди дил гираҳ бар уд мезад, 
Ки удаш бонг бар Довуд мезад. 
Ҳамон нағма димоғаш дар ҷарас дошт, 
Чу мусиқори Исо дар нафас дошт. 
Зи дилҳо карда дар миҷмарфурӯзӣ 
Ба вақти удсозӣ удсӯзӣ… 
Накисо ном марде буд чангӣ, 
Надиме хос, амире сахтсанге. 
К-аз ӯ хушгӯтаре дар лаҳни овоз 
Надид ин чанг пушти арғанунсоз. 

Минбаъд ғазалгӯию сурудандозии ду тараф дар маҷлиси Хусраву зердастонаш ва Ширину 
канизакони парирӯяш баланд садо медиҳад, ки Накисо ва Борбад аз забони Ширин ва Хусрав 
чаҳор оҳангӣ иҷро менамоянд, ки дар онҳо истилоҳоти мусиқӣ, монанди «Пардаи Рост», «чанг», 
«Ситои Борбад», «наво», «руд», «Роҳуӣ» истифода шудаанд. Низомии Ганҷавӣ ин базми созу 
мусиқӣ ва айшу шодиро ҷамъбаст намуда менависад: 

Навои Борбад, лаҳни Накисо, 
Ҷабини Зуҳраро карда заминсо [1, с. 100]. 

Аз мисолҳои оварда бармеояд, ки мусиқӣ ва ромишгарон дар дарбори шоҳони сосонӣ 
мақому мартабаи вижа доштанд ва «… бояд иқрор шуд, ки маҳз бо ташаббус ва кӯшишҳои зиёди 
шоҳонаи Хусрав ба дарбор аз ҳамаи кишварҳои атроф муғанниёни бомаҳорат даъват шуданд ва 
як намуд маҳфили бузурги эҷодкорони савту наво таъсис карда шуд» [2, с. 58]. Аз рӯи нақлу 
ривоятҳои мавҷуда Хусрави Парвиз ба мусиқинавозону ромишгарони худ ҳуқуқи бо шоҳ наздик 
буданро дода, парасториашонро низ бар уҳда доштааст. Оҳангҳои «Хусравонӣ» ҳам ҳамон вақт 
эҷод шуда буданд, ки қазовати онро ба салоҳияти мусиқишиносон мегузорем. 

Лозим ба зикр аст, ки асри густариши мусиқӣ дар асри Сосониён ба давраи Хусрави Парвиз 
(595–638) рост меояд. Дар «Таърихи гузида»-и Ҳамдуллоҳи Муставфӣ омадааст, ки гӯё Борбад 
ҷиҳати гузаронидани базмҳо сесаду шаст наво сохт, ки ҳар рӯз якеро гуфтӣ» [4, с 108].  

Мо идомаи мусиқидонию мусиқишиносии Низомии Ганҷавиро дар «Лайлӣ ва Маҷнун»-и 
ӯ дармеёбем. Шоир дар боби чаҳоруми достони худ ба писараш рӯ оварда мегӯяд: 

Гар Борбадӣ ба лаҳну овоз, 
Бе парда мазан даме бар ин соз. 
Бо пардадаридагони худбин 
Дар хилвати ҳеҷ парда маншин [3, с. 19]. 

 Дар ин ҷо ба ғайр аз ном бурдан аз Борбади Марвазӣ истилоҳоти мусиқии «лаҳн», «овоз» ва 
«парда», ки қариб муродифи якдигаранд, истифода гардидааст. 

Истилоҳҳои «чанг» ва «рубоб» дар боби «Рафтани Маҷнун ба наззораи Лайлӣ» [3, с. 54-55] 
ба таври зайл корбурд шудааст: 

Лайлӣ зи хурӯш чангдарбар, 
Маҷнун чу рубоб дастбарсар [3, с. 55]. 

Дар боби «Зорӣ кардани Маҷнун аз ишқи Лайлӣ» [3, с. 58-63] ин абётро мехонем: 
Девонасифат шуда ба ҳар кӯй, 
«Лайлӣ, Лайлӣ»-занон ба ҳар сӯй… 
Мехонд нашиди меҳрубонӣ. 
Бар шавқи ситораи ямонӣ, 
Ҳар байт, ки омад аз забонаш, 
Бар ёд гирифт ину онаш [3, с. 59]. 
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«Нашид» истилоҳи мусиқӣ буда, ба маънои суруд ва хонандагӣ омадааст. Ҳамчунон 
калимаи «меҳрубонӣ» ба ҷуз мафҳуми маъмулии худ аз нигоҳи истилоҳоти мусиқӣ номи гӯшае 
аст дар нағмаи «Баёти турк», ки дар мактаби мусиқии эронитаборон аз қадим иҷро карда 
мешуданд. 

Ба ин абёти достони «Лайлӣ ва Маҷнун» аз боби «Дар аҳволи Лайлӣ» [3, с.74-78] таваҷҷуҳ 
менамоем, ки шоир истилоҳоти мусиқиро вобаста ба равиши сужаи асараш чӣ тавр мавриди 
истифода қарор додааст: 

З-овозаи он ду булбули маст, 
Ҳар булбулае, ки буд, бишкаст! 
З-он ҳар ду бирешими хушовоз 
Бар соз басе бирешими соз. 
Бар рӯду рубобу нолаи чанг 

Якранг навои он ду оҳанг. 
З-эшон сухане ба нукта рондан, 
В-аз чанг задан, зи ной хондан. 
Аз нағмаи он ду ҳамтарона, 
Мутриб шуда кӯдакони хона [3, с. 77]. 

Лозим ба зикр аст, ки дар замони Низомии Ганҷавӣ сози чанг дорои як танини умумӣ ва 
рӯйи зонуи навозанда қарор дошта, торҳои он аз ҷинси абрешими тобдор будааст. Ғолибан, 
торҳои абрешимро аз рангҳои мухталиф интихоб ва бар соз мебастаанд ва баъди кӯк кардану 
кашидан савти матлубро аз он ҳосил мекарданд. Руд дар байти севум ба маънои соз, навохтан ва 
риштаи абрешим истифода шудааст. Рубоб аз асбобҳои мусиқии мардуми эронитабор аст, ки аз 
танбӯр андак калонтар ва чаҳор тори махсус дораду ҳам бо камона ва ҳам мизроб навохта 
мешавад. 

Шарҳи асбоби мусиқии «арғанун» дар болотари ин фасл истифода аз «Хусрав ва Ширин» 
оварда шуда буд, ки ин асбоби мусиқӣ дар матни «Лайлӣ ва Маҷнун» низ омадааст. Мисолаш: 

Созандаи арғануни ин соз 
Аз парда чунин барорад овоз [3, с. 99]. 

Ин ҷо тамоми мисраи аввал ишора ба нахустин гӯяндаи достони «Лайлӣ ва Маҷнун», яъне 
муаллифи аслии достон дорад. Вале лозим ба зикр аст, ки истилоҳи «арғанун», ки Низомӣ 
овардааст, навъе сози бодӣ аст. Аз овардаи шоир бармеояд, ки «арғанун» созе қадимӣ ба шумор 
меравад. 

Дар боби «Рафтани падари Маҷнун ба дидани фарзанд» [3, с. 121-125] дар алоқамандӣ ба 
истилоҳи мусиқӣ ин абётро мехонем: 

Пирию заифию забунӣ, 
Кардаш ба раҳил раҳнамунӣ. 
Танг омад аз ин сарочаи танг, 
Шуд нойи гулӯш чун дами чанг [3, с. 121]. 

Аз ин мисол маъно бардошта мешавад, ки падари Маҷнун аз ин дунё ба танг омада, нойи 
гулӯяш чун торҳои чанг баста шуд, гулӯяш гирифта, садояш намебаромад. Албатта торҳои 
абрешимин, ки ба чанг баста мешуд, то ҳадде кашиш пайдо мекард, ки савти матлубро ҳосил 
кунад. Вале ба тарафе ба назари нигоранда Низомии Ганҷавӣ аз овардани мисраи «Шуд нойи 
гулӯш чун дами чанг» вазъи сохтмонии чангро дар замони худ дар назар доштааст. 

Истилоҳи «нашид» ба маънои «равшан» ё «сабки овоз» дар байти зери достони «Лайлию 
Маҷнун» чунин омадааст: 

Кард он гаҳе аз нашид овоз 
Ин байтаке чандро сароғоз [3, с. 171]. 

 «Руд» дар истилоҳи мусиқӣ ба маънои ҳар навъ сози мусиқӣ омадааст. Албатта дар мисраи 
аввали байти фавқ манзури Низомии Ганҷавӣ «соз» риштае монанди барбат ё уд дар даст 
гирифтан аст. Бояд гуфт, ки барбат аз навъи созҳои риштаӣ будааст, ки дар давраи Сосониён 
ривоҷу равнақ пайдо карда будааст. Ин соз баъдҳо ба сурати уд ба дасти ҳунармандон расид. 
Мусиқишинос Сосони Сипонто таъкид менамояд, ки «Ин соз дар қадим дорои косаи танинӣ, ба 
шакли синаи мурғобӣ будааст, ки ба ҳангоми навозандагӣ ба сурати уфуқӣ, ки Низомӣ бо 
калимаи «каж» (Барбат кажу захма рост бояд – С.П.) муҷассам кардааст, дар поини сина қарор 
мегирифтааст. Дастаи он соз дар зери ангуштони дасти чап қарор мегирифт ва дасти рост рӯйи 
риштаҳо, муқобили коса қарор мегирифт, ки ба симҳо захма ворид месохт, то садои он ҳосил 
ояд» [4, с. 111]. 
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Дар алоқамандӣ бо шеъру мусиқӣ боз дар «Лайлӣ ва Маҷнун» бо чандин абёт дучор меоем, 
ки ҳамоҳангие бо истилоҳоти мусиқӣ доранд. Чанд мисол: 

Ҳар дам зи диёри хеш рӯён, 
Бар Наҷд шудӣ сурудгӯён [3, с. 56]. 
Бо худ ғазале ҳамесиголид, 
Гаҳ навҳа намуду гоҳ нолид [3, с. 68]. 
Он бод, ки ин дуҳулзабонӣ, 
Бошад тиҳӣ аз тиҳимиёнӣ [3, с. 86]. 

ва монанди инҳо. 
Ниҳоят, аз овардаҳои мухтасар ва шогирдонаи мо роҷеъ ба истилоҳоти мусиқӣ дар 

достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун» бармеояд, ки мусиқӣ ва ромишгарӣ дар 
дарбори Сосониён мақоми баланд дошт ва мебояд иқрор шуд, ки маҳз бо ташаббус, кӯшиш ва 
хосторҳои зиёди Хусрави Парвиз муғанниёни шоиста ба дарбор даъват мешуданд, ки сарварии 
онҳоро Борбади Марварзӣ ва Накисои Чангӣ бар уҳда доштанд. Маҳз достони «Хусрав ва 
Ширин» боис шудааст, ки вобаста ба базмҳои нишасту айшу ишрати Хусрав ва Ширин Низомии 
Ганҷавӣ аз истилоҳоти мусиқӣ кор гирад, ба вусъати достони ғиноии худ вусъати тоза бахшад ва 
ба ин роҳ муҳтавои асарашро хотирмонтар гардонаду бо ин роҳ хонандагонашро ба мусиқидӯстӣ, 
ки аз фарҳанги ҳирфаии мардумист, талқин намояд. Дар достон ёдовар шудани созҳои машҳури 
мусиқии аҳди Сосониён, монанди руд, барбат, чанг, най, камонча, ҷарас, арғанун гувоҳи онанд, 
ки худи Низомии Ганҷавӣ низ ба олами мусиқӣ завқи баланду майли тамом дошта, бештари онҳо 
бо таҳаввул дар замони эҷодкор мавриди истифода қарор доштаанд.  
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ИСТИФОДАИ ИСТИЛОҲОТИ МУСИҚӢ ДАР ДОСТОНҲОИ «ХУСРАВ ВА ШИРИН» ВА 
 «ЛАЙЛӢ ВА МАҶНУН»-И НИЗОМӢ 

   

Бояд гуфт, ки мусиқӣ ва ромишгарӣ дар дарбори шоҳони Сосонӣ мақому мартабаи баланд дошт. 
Лозим ба зикр аст, ки асри густариши мусиқӣ дар асри Сосониён ба давраи ҳукмронии Хусрави Парвиз 
(595–638) рост меояд. Низомии Ганҷавӣ низ тавонистааст истилоҳоти мусиқиро дар достонҳои ишқии худ 
«Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун» бамаврид истифода барад. Маҳорати баланди мусиқидонии 
Низомӣ дар достони «Хусрав ва Ширин» равшан ифода ёфтааст, ки дар ин достон боби махсусеро бо номи 
«Си лаҳни Борбад» офаридааст. 

 КАЛИДВОЖАҲО: достон, Низомии Ганҷавӣ, санъати мусиқӣ, фарҳанг, созҳои мусиқӣ, истилоҳ, 
дарбор, ҳунармандон, маҳорат.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Соқиева Парвина Зафаровна, омӯзгори кафедраи 
методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 919-29-10-89. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В ПОЭМАХ «ХУСРОВ И ШИРИН» И 
«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» НИЗАМИ ГЕНДЖАВИ 

 

Надо отметить, что музыка и пение имели особое место и положение во дворе Сасанидских шахов. 
Необходимо упоминать, что период развития музыки совпадает с Сасанидским периодом, а точнее во 
времена правления Хусрава Парвиза (595-638). Низами Генджави также смог своевроменно использовать 
музыкальные термины в своих лирических поэмах «Хусров и Ширин» и «Лейли и Меджнун». Высокое 
музыковедческое мастерство Низами, ярко выражается в поэме «Хусров и Ширин», где он создал особую 
главу под названием «Тридцать мелодии Борбада». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэма, Низами Генджави, музыкальное исскуство, культура, музыкальные 
инструменты, термин, двор, музыканты, мастерство. 
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USE OF MUSICAL TERMS IN NIZAMI GANJAVI’S POEMS «HUSRAV & SHIRIN» AND 

«LEILI & MAJNUN»  
 

It should be noted, that music and singing had a special place and position in the yard of Sasanid’s Shakhs. 
It is necessary to notice, that the development period of music matches with Sasanian period, and exactly during 
ruling of Khusravi Parviz (595-638). Nizami Ganjavi could also timely used musical terms in his lyric poems 
«Khusrav and Shirin» and «Leili and Majnun». Nizami's high musicological skill, is pronounced in the poem 
«Husrav and Shirin», where he created a special chapter called «Thirty Melodies of Borbad». 

KEY WORDS: poem, Nizami Ganjavi, musical art, culture, musical instruments, court, term, musicians, 
mastery. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Soqieva Parvina Zafarovna, lecturer of the department of 
methods of teaching Tajik language and literature of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 919-29-10-
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КАЛИМАВУ ИСТИЛОҲОТИ ИФОДАГАРИ НОМИ АСБОБУ АНҶОМИ  

РӮЗГОР ДАР ЛАҲҶАИ МУЪМИНОБОД 
 

Саидов Ҷ.З. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ба таҳқиқ гирифтани лексикаи ҳар як лаҳҷа вобаста ба соҳаҳои алоҳидаи фаъолияти аҳолӣ 

дар бобати ошкор сохтани ҷиҳатҳои таърихии ҳаёти моддиву маънавии халқ, бозгӯй аз масъалаи 

мигратсияву эмигратсияи он дар ҳавзаҳои маскунӣ аҳамияти калон дорад. Зеро «Таърихи ҳар як 

истилоҳ бевосита ба таърихи ашё, васоити меҳнат, касбу кор, хулоса, ба таърихи зиндагии 

мардум алоқаманд аст» [4, с. 98].  

Дар забоншиносии тоҷик доир ба таснифоти вожаҳо зимни бахшҳои ҷудогонаи фаъолияти 

аҳолӣ ба ҷуз мақолаҳои алоҳидаи Г.В. Набиева «Инкишофи лексикаи сару либос» [6, с. 45-50], 

Ҳ. Муҳаммадиева «Қайдҳо дар бораи баъзе хусусиятҳои лексикаи нонвой» [5, с. 60-66], Н. 

Шарофов «Оид ба лексикаи касбу ҳунари забони тоҷикӣ» [12, с. 13-15], як боби асари Р.Л. 

Неменова ва Ғ. Ҷӯраев «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» [7, 99-204], китоби Т. Мақсудов 

«Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара» [4, с. 98-115], рисолаҳои Ш. Исмоилов 

«Лексикаи лаҳҷаи Қаротегин» [3, с. 8-13], Н. Гадоев «Лексикаи лаҳҷаи Тагнов» [1, с. 12-18], З. 

Замонов «Лексикаи лаҳҷаи даштиҷуми забони тоҷикӣ» [2, с. 11-15], Р. Сангинова «Лексикаи 

лаҳҷаи конибодоми забони тоҷикӣ» [8, с. 8-12], С. Хоркашев «Баррасии лингвистии гурӯҳҳои 

мавзӯии таркиби луғати   лаҳҷа» [11, с. 233], ки дар онҳо муаллифон доир ба луғати соҳаҳои 

гуногуни касбу ҳунар, номи ҳайвоноту парандаҳо, хазандаҳо, дарахтони бустонӣ, анвои зироат 

ва амсоли инҳо маълумот додаанд, то имрӯз тадқиқоти махсусу мукаммал, ки тамоми паҳлуҳои 

ин мавзӯъро бо ҳама ҷузъиёт фаро гирифта тавонад, ба майдони истифода наомадааст. Аз ин рӯ, 

ҳар як тадқиқоти хурд ё бузурге, ки дар ин самт ба анҷом расонида мешавад, ҳиссаест дар роҳи 

ҷамъбасти баъдии мавзӯи мазкур дар лаҳҷашиносии тоҷик.  

Бояд гуфт, ки номи асбобу анҷоми рӯзгор асосан аз рӯи зарурат ба вуҷуд меояд. Зеро ашёи 

ифодакардаи ном дар зиндагии мардум пайваста истифода мешавад. Номҳо бо мурури замон дар 

лаҳҷа рехтаву суфта гардида, рафта-рафта дар доираи интишори як лаҳҷа ва ё лаҳҷаҳои ҳамгурӯҳ 

хусусияти оммавӣ касб мекунанд. Номи ашёи рӯзгор дар таркиби луғавии лаҳҷаи Муъминобод 

чун дигар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ хеле зиёд аст ва истифодаи онҳо дар забони соҳибони лаҳҷа 

дар ҳар маврид мушоҳида мешаванд. Ин аз он ҷо сар мезанад, ки худи ашё дар зиндагии мардуми 

ин ноҳия теъдоди беандоза дорад. Аз ин рӯ, онҳоро ба гурӯҳҳои алоҳида мебояд тасниф кард: 

1. Номи зарфҳо: сател (сатил), сателча (сатили хурд), дег, дегча, ғъдора (тағора), 

қарабойӣ, афтоwа (офтоба), таwақ (табақ), коса, лалӣ (лаълӣ), тақсимча, лаганча (лаганчаҳо 

барои гирифтани қанду конфет), чънӣ (косаи чинӣ), тънъка (тобаи алюминӣ барои пухтани 

тухму моҳӣ), чойнък (чойник), қошъқ (қошуқ), чъмча (чумча), кавлез (кафлес), кафгир, 

қъндонак/қъмдонак (зарфи махсус барои гирифтани ширу маска), чойҷуш (чойҷӯш), ҷалабак, 

чақонак (зарфест мисли чойҷӯш барои тез ҷӯшонидани об), қълқълак (зарфи обгирии сафолӣ), 

дъстадорак, хърма (асбобҳои сафолӣ), чълъмчӣ, дъс(т)шувак (зарфи мисин барои шӯстани даст), 

лақак (косаи сафолӣ барои хӯрок додани саг). 

Ин навъи калимаҳо бо баъзе хусусиятҳои худ аз якдигар фарқ мекунанд, аз ин рӯ, онҳоро 

боз ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунем: 

1.1. Калимаҳое, ки аз доираи лаҳҷаи Муъминобод берун рафта наметавонанд: ҷалабак, 

чақонак, тънъка, қъндонак/қъмдонак, қълқълак. 
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1.2. Калимаҳое, ки аз ҳудуди лаҳҷаи мазкур баромада, то дигар лаҳҷаҳои ҷанубӣ рафта 

мерасанд. Аз ин гурӯҳ калимаҳои дъстшувак, лақак, қарабоӣ дар лаҳҷаи водии Рашт, чъмча, 

чъламчӣ, тақалък (лақак) дар лаҳҷаи Тагнов низ истеъмол меёбанд [11, с. 233; 1, с. 23]. 

1.3. Баъзе аз вожаҳои ин гурӯҳ дар лаҳҷаи Муъминобод чандон серистеъмол нестанд. Аз 

ҷумла калимаҳои чъмча ва чънӣ ҳамин хел хусусият доранд, зеро дар аксар маврид ба ҷои онҳо 

муодилҳои адабиашон (қошуқ, коса) ба кор мераванд. 

2. Номи олоти хоҷагӣ. Ба ин гурӯҳ номи олоте дохил мешаванд, ки дар зиндагии ҳамарӯзаи 

соҳибони лаҳҷаи мазкур мавриди истифода қарор доранд ва баъзеи онҳо дар миёни аҳолӣ хеле 

фаъоланд. Ин калимаҳо, дар навбати худ, боз ба чунин навъҳо ҷудо мешаванд: 

2.1. Номи абзорҳое, ки дар буридани чӯб ба кор мераванд: таwар (табар), таwарзин 

(табарзин), теша, арра, фуна (фона), сикана/искана (фонаи оҳанӣ). 

2.2. Номи абзорҳое, ки дар кофтани замин ва тоза кардани ҳавлӣ истифода мешаванд: 

къланд, кедман (кетмен), бел, зоғнул, каҷбел (тавассути ин асбобҳо хоки замин чаппа карда 

мешавад), кърчак (бели чӯбин, ки бо он барфи бому ҳавлиро мепартоянд), хаскашак (ба воситаи 

ин олот пали пиёзро ҳамвор мекунанд, решаи алафҳои рӯи шудгорро кашида ҷамъ месозанд), 

шохин (асбоби чоршохаи чӯбин ё оҳанин аст, ки бо он дарзаҳои алаф ё ғалларо аз як ҷо ба дигар 

ҷо мегузоранд). 

2.3. Номи абзорҳое, ки дар бахши оҳангариву дуредгарӣ кор меоянд: таварча, тешача, 

болқа, малаток (болға), барма (парма), амбър (анбӯр), суйан (сӯҳон), пътк (путк), каҷкорд 

(корди нӯгаш каҷ). 

Аз калимаҳои боло путк ва табарзин, ба қавли устод С. Айнӣ, «хусусияти классикӣ» 

доранд ва дар эҷодиёти адибони забардасти адабиёти классикиамон чун Фирдавсиву Саъдӣ 

мавриди истифода қарор гирифтаанд. Вожаи путк дар назми Фирдавсӣ бо ҳамин маъние 

истифода гардидааст, ки он маънӣ имрӯз дар лаҳҷаи Муъминобод роиҷ аст, вале воҳиди луғавии 

табарзин дар як байти Саъдӣ бо маънии «асбоби ҳарб» ба кор рафтааст, на ба он маъние, ки дар 

лаҳҷаи мазкур ҳоло ифода мекунад. Ин табиист, зеро бисёр вожаҳо, ҳамин ки дар доираи 

густариши лаҳҷаҳои маҳаллӣ маҳдуд монданд, ё шакл, ё маънӣ ва ё ҳар дуро бо тақозои меъёрҳои 

дохилии лаҳҷа тағйир медиҳанд: 
                            Сари сарварон зери гурзи гарон, 
                            Чу сандон буду путки оҳангарон (Фирдавсӣ).                                                               

Зиреҳпӯшро чун табарзин задӣ, 
Гузар кардӣ аз марду бар зин задӣ (Саъдӣ).                                                                  

3. Номи абзорҳои мансуб ба кашидани дӯғ: чағдег (хуми калони сафолӣ барои истеҳсоли 
дӯғу маска), ча(р)хчу (чӯби сепоя, ки дар даруни чархдег чарх занонда мешавад), чахник 
(ҳалқачӯбҳои дастаи чархчӯб), тасма (тасмаи чармин барои чарх занондани чархчӯб). 

4. Номи асбобҳои либосшӯӣ: ғъдора (тағора), оwрезак (зарфи дастадор барои ба тағора 
рехтани об), торбанд (банде, ки дар он либосҳои шустаро меовезанд), пучпучак (либосқапак 
барои овехтани либос). 

5. Номи абзорҳое, ки дар буридану дӯхтани либосу пойафзор ба кор мераванд: ниқъроз 
(миқроз), чапқу, кор(д)ча (корди ҳаҷман хурди бурро), дъраwш (дарафш), табена (тавина), 
ришта (ресмон), сузан (сӯзан). 

Чи тавре ки дида мешавад, калимаву истилоҳоте, ки дар ифодаи номи ашёи рӯзгор меоянд, 
дар таркиби луғавии лаҳҷаи Муъминобод теъдоди зиёд доранд. Фаровон будани шумораи 
вожаҳои ин бахш аз он ҷиҳат аст, ки иддае аз онҳо хусусияти маҳаллӣ зоҳир кунанд ва ҳамчун 
моли худи лаҳҷаи мазкур шинохта шаванд, қисми дигар вожаҳое мебошанд, ки ба ҷуз ин лаҳҷа 
дар дигар лаҳҷаҳои ҳамгурӯҳи он низ мавриди истифода қарор доранд. Инчунин истилоҳоте, ки 
характери умумитоҷикӣ дошта, дар тамоми лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ истеъмол меёбанд, низ дар 
ин бобат кам нестанд. Ин аст, ки истилоҳоти марбут ба номи ашёҳои рӯзгор, аз як тараф, 
иртиботи лаҳҷаи Муъминободро бо забони адабиву дигар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ барқарор 
созад, аз тарафи дигар, онро ба сифати як лаҳҷаи мустақил аз лаҳҷаҳои ҳамгурӯҳ ва дигар 
лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ҷудо менамояд.    
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КАЛИМАВУ ИСТИЛОҲОТИ ИФОДАГАРИ НОМИ АСБОБУ АНҶОМИ РӮЗГОР  

ДАР ЛАҲҶАИ МУЪМИНОБОД 
 

Муаллиф дар ин мақола қайд мекунад, ки номи асбобу анҷоми рӯзгор асосан аз рӯи зарурат ба вуҷуд 
меояд ва дар зиндагии мардум пайваста истифода мешавад. Фаровон будани шумораи вожаҳои ин бахш аз 
он ҷиҳат аст, ки иддае аз онҳо хусусияти маҳаллӣ зоҳир кунанд ва қисми дигар вожаҳое мебошанд, ки ба 
ҷуз ин лаҳҷа дар дигар лаҳҷаҳои ҳамгурӯҳи он низ мавриди истифода қарор доранд. Инчунин истилоҳоте, 
ки характери умумитоҷикӣ дошта, дар тамоми лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ истеъмол меёбанд, низ дар ин бобат 
кам нестанд. Ин аст, ки истилоҳоти марбут ба номи ашёи рӯзгор, аз як тараф, иртиботи лаҳҷаи 
Муъминободро бо забони адабиву дигар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ барқарор созанд, аз тарафи дигар, онро 
ба сифати як лаҳҷаи мустақил аз лаҳҷаҳои ҳамгурӯҳ ва дигар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ҷудо менамоянд.    

КАЛИДВОЖАҲО: сатил, тағора, чойник, лаълӣ, кафлез, хурмача, парма, анбур, сӯҳон, болға, 
қайчӣ.  
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дотсенти кафедраи забони тоҷикии ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992)  919-71-18-38. 

 

СЛОВА И ТЕРМИНЫ ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ДОМАШНЮЮ УТВАРЬ НА  

МУМИНАБАДСКОМ ДИАЛЕКТЕ 
 

Автор в этой статье отмечает, что названия домашней утвари в основном появляется из-за их 
потребности, так как эти названия повседневно используются в жизни людей. С течением времени эти 
имена в диалектах приобретают свои определённые оттенки и в круге распространения одного или 
относящийся к одной группе диалекта приобретают массовый характер. Названия домашней утвари в 
словарном составе муминабадского диалекта, как и в других диалектах таджикского языка составляют 
огромное количество. Это свидетельствует о том, что эта утварь занимает значительное место в быту 
населения этого района. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ведро, таз (тазик), чайник, тарелка, черпак, кастрюля, сверло, плоскогубцы, 
напильник, молот, ножницы. 
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WORDS AND TERMS DENOTING HOUSEHOLD UTENSILS IN MUMINABAD’S DIALECT 
 

The author in this article notes that the names of household utensils mainly appear because of their needs, 

as these names are used daily in people's lives. Over time, these names in dialects acquire their certain shades and 

in the distribution circle of one or belonging to one dialect group become massive. The names of the household 

utensils in the dictionary composition of the Muminabad dialect, as in other dialects of the Tajik language, make 

up a huge quantity. This indicates that utensils occupies a significant place in the household of the population of 

this district. 
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РАНГОМЕЗИҲОИ МАЪНӢ ДАР ЗАБОНИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ 
 

Сулаймон Анварӣ 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар аҳди Сомониён дарвозаи эҳёи фарҳангу ҳунар ба рӯйи мардуми ранҷдидаи форсу 

тоҷикзабон боз гардид. Хуршеди ғурубкардаи тамаддуни ақвоми ориёӣ дигарбора тулӯъ кард ва 

бо нурҳои заррини хеш дили алоқамандони адаби ин миллатро, ки аз кудурати замон занг зада 

буд, рӯшанӣ бахшид. Дар андак замон ба гузаштаи худ рӯ оварданд ва аз пайи эҷоди муҳити 

созгори фарҳангӣ камари ҳимматро сахт бубастанд. Ва ин ба далеле, ки фазои дур аз зеҳнияту 
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маънавият барои миллати эронинажод нишоне аз бегонагӣ дар худ дошт. Ва ба ин пиндор, боястӣ 

халои фарҳангии бар асари ҳамлаи Искандари Мақдунӣ ва тӯдаи аъроби бодиянишин пешомада 

аз миён бардошта мешуд. Бад-ин оҳанг неруҳои зиндагибахши тамаддуни рокид аз сари нав 

ҷиҳати барпоии чизҳои парешону азбайнрафта ба талош варзидан оғоз карданд ва дар камтарин 

вақт, яъне ҳудуди саду панҷоҳ сол, заҳматеро анҷом доданд, ки беш аз ҳазор сол мояи сарафрозии 

ҳамаи форсу тоҷикзабонҳо гардидааст. Ҳосили ин саъю кӯшишҳо имрӯз ба аҳли фаҳм пӯшида 

нест, чаро ки пиромуни гирудор ва дастбурдҳои ҷомеаи замони хонадони Сомонӣ, бавижа 

коркарди аҳли адаб, иттилоъ дорем ва гирди ин мавзӯъ дар дарун ва беруни кишвари мо 

андешаҳои гуногун рӯйи нома омада. Ва ҳар кӣ хома ба даст гирифта ва чизе навиштан хоста, 

ҳароина аз пешрафтҳои маънавии он гоҳ сухан ёд карда, агар ҳам гуфтаҳои вижа пешорӯйи он 

бозёфтҳо ками кам дида мешавад, яъне рози ҳама дастовардҳои шинохти кайҳони фарҳангии 

қуруни вусто ҳанӯз нокушудааст. Ин сухан ба тамоми риштаи улум мерасад, агар ҳам манзур 

густариши адабу ҳунари порсии дарии тоҷикист, ки ба офоқ шуҳра афканда. 

Ба наҳве ки ёдрас гардид, донишмандони ҳаводори таърихи тамаддуни даврони салтанати 

Исмоили Сомонӣ низ бар ин нукта қоиланд, аммо замина ва омилҳои рушду нумуви бахше аз ин 

улум ба амиқ омӯхта нашуда, ки имрӯз қобили пайгирӣ буда бошад. Ва он чи ки ба ҳиммати 

омӯзандагони ёдгори бузургмардони арсаи таърихи одамият рӯйи даст омада, ба қавли маъруф, 

қатра аз баҳр аст. Ва бар ҷо мебуд, агар имрӯз мероси ниёгон омӯхта ва фаро гирифта мешуд ва 

муҷиби пешрафт мегардид. 

Ба забон овардани ин санад пурсуханӣ нахоҳад буд, агар гуфта шавад, ки пас аз чанд соли 

сипаригардида, бавижа дар риштаи илми забон, пешрави дархӯри андеша ба миён наомада ва 

месазад, ки дар ин рӯзгор беш рӯйи ниёз ба фаро гирифтани осори пешгузаштагони худ дошта 

бошем, то, ба ифодаи тоҷикӣ, арвоҳи онон аз мо розӣ буда бошад ва низ рӯ ба рӯйи рисолати 

инсонӣ хешро мадюн нашуморем. 

Ва агар бихоҳем, ки ба тарҳи масъала худро наздик бигирем, нахуст боиста аст аз нақши 

вожаву иборат дар коргаҳи забону сухан суҳбат биороем, зеро баргузидаи офаридаҳо ба василаи 

ин аносири пурарзиши каломи бадеъ фароҳам хоҳанд омад. Ҳама шукуфониву шуҳрати ҷаҳонии 

адабиёти порсии дарии тоҷикӣ низ ба ин авомили пешбарандаи фарҳанг, ки забону адабиёт як 

шохаи борвари он ҳисоб меёбад, баста хоҳад буд ва адибе, ки судманд аз ин унсурҳо кор гирифта, 

асари ҷовидонӣ ҳам эҷод карда. 

Пешоҳангони шеъри форсӣ-тоҷикӣ дар ин амр ҳамин гуна рафтор кардаанд. Абӯабдуллоҳи 

Рӯдакӣ, Абӯшакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Дақиқӣ, Кисоии Марвазӣ, Абулаббоси Рабанҷанӣ, 

Лавкарӣ, Маҷдуддин Абулҳасани Кисоӣ, Абӯтоҳири Хусравонӣ, Мунҷики Тирмизӣ, 

Абулқосими Фирдавсӣ, Шокири Бухороӣ, Абӯтайиби Сарахсӣ, Абулмуайиди Балхӣ, Абулҳасани 

Муродӣ ва чанд тани дигар андар ёфту корбурди аҷзои сухан ва саноеи лафзиву маъноӣ ҳиммат 

гумоштаву абёти ҷовидонӣ ба ёдгор гузоштаанд. Дар 120 ҷо 120 ранг дурахшидани хуршедро ба 

ихтиёри килки тасвир супурдани Фирдавсӣ [1, с. 103] гувоҳи ин гуфта хоҳад буд ва ин нукта, ки 

андозаи даст ёфтани Ҳакими Тӯсро ба дороии ганҷинаи вожагон баён месозад, аз даре дигар 

нишондиҳандаи неруи тавонманди забони форсӣ–тоҷикист, ки решаи он аз жарфои куҳансарой 

об хӯрда. 

Ҳамин гуна, дар бозгӯйӣ ва бозрасонии дигар мафоҳиму маъонӣ низ удабои давр 

азхудгузариҳо карда ва ҷиҳати сохтмони кохи устувори илму маърифат ҳеҷ кӯшишеро дареғ 

надоштаанд. Ва акнун дар мисоли тасвири фаҳвои забону сухан ва вожаҳои ба онҳо алоқаманд 

ва ё дар заминаи ин мафҳумҳо ба вуҷуд омада хоҳем дид, ки эшон дар пайи маънидиҳӣ чӣ гуна 

азм доштаанд. 

Дар навиштаҳои саромадони адабиёти порсии дарии тоҷикӣ вожаҳои забону сухан, чун 

унсурҳои боарзиши мазмунофаринӣ, аз нигоҳи корбурд, бо дарназардошти мавқеи луғавӣ, назир 

надоранд ва поёнтар ба ин масъала руҷӯъ ҳам хоҳад шуд. 

Ин маъниро бархе аз вожаҳо бо тағйири шакл мерасонанд. Аз ҷумла, аз феъли гуфтан дар 

сиғаи хабарӣ гуфт: [2]. 
 

  Ҷаҳондор мар паҳлавонро бихонд, 

  Ҳама гуфти Фарҳод бо ӯ биронд [2, с. 92]. 

гуфта (феъли ҳол ба ҷойи исм): 

  Чу сар омад аз гуфтаи раҳнамой, 

  Чунин гуфт, к-акнун ҷуз ин нест рой [3, с. 112]. 

ва бо сифати нобакор: 
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  Ба анбӯҳ лашкар ба ҷанг андар ор, 

 Сухан бугсил аз гуфтаи нобакор [4, с. 341]. 

масдари гуфтан ба мавқеи исм: 

 Чунин гуфт, к-ин гуфтани нобакор  

 На хуб ояд аз мардуми ҳушёр [2, с. 92]. 

ва сиғаи гуфтаниҳо ба ҷойи исм: 

 Ҷуз аз разм ё банд чизе маҷӯй, 

 Чунин гуфтаниҳои хира магӯй [5, с. 402]. 

исми маънии гуфтор: 

 Ҳамоно хуш омад-ш гуфтори ӯй, 

 Набуд огаҳ аз зишт кирдори ӯй [6, с. 68]. 

бо сифатҳои хира: 

 Ки гуфтори хира наярзад ба чиз, 

 Аз ин дар сухан наронем низ [6, с. 180]. 

нарм: 

 Биёбад зи мо ганҷу гуфтори нарм, 

 Чу бошад парастанда бо рою шарм [7, с. 74]. 

нағз: 

 Ки Маҳбуд буд номи он покмағз, 

 Равону дилаш пур зи гуфтори нағз [7, с. 205]. 

нек:  

 Сухан гуфтани нағзу гуфтори нек, 

 Нагардад то ҷаҳон асту рек [7, с. 274]. 

боиста: 

 Чу нома бари шоҳи Эрон расид, 

 Бад-ин гуна гуфтори боиста дид [2, с. 150]. 

рост:  

 Бузург он касе, к-ӯ ба гуфтори рост, 

 Забонро биёросту кажжӣ нахост [7, с. 37]. 

жож:  

 Чу барсам бидид, андар омад ба бож, 

 На гоҳи сухан буду гуфтори жож [8, с. 379]. 

ҳарза: 

 Чу бечора гардию печон шавӣ, 

 Зи гуфтори ҳарза пушаймон шавӣ [2-2, с. 218].  

сард: 

 Ҳар он кас, ки бедод буд, дур кард, 

 Ба нодонии чизу гуфтори сард [9, с. 577]. 

тунд: 

 Фарухзод бифзуд гуфтори тунд, 

 Дили мардуми пурхирад кард кунд [2, с. 74]. 

дурушт: 

 Чу бишнид гуфторҳои дурушт, 

 Сари пурдилон зуд бинмуд пушт [2, с. 264]. 

нохуб: 

 Завора ба дашном лаб баркушод, 

 Ҳаме кард гуфтори нохуб ёд [5, с. 375]. 

нодилпазир: 

 Туро гуфт, рав, роҳ бар вай бигир, 

 Шунидӣ ту гуфтори нодилпазир [7, с. 501]. 

бетору пуд: 

 Яке сӯи қайсар бар аз ман дуруд, 

 Бигӯяш, ки гуфтори бетору пуд, 

 Бузургон наёранд пеши хирад, 

 Ба фарҷом ҳам неку бад бигзарад [8, с. 107].  



61 

 

бо факки изофат хушгуфтор: 

 Раг, ки бо андшор бинмоӣ, 

 Дили ту хуш кунад бо хушгуфтор [10, с. 270]. 

хубгуфтор (-и дамсоз): 

 Бишуд шод лунбак зи овози ӯ, 

 В-аз он хуб гуфтори дамсози ӯ [9, с. 438]. 

гармгуфтор: 

 Аз он пас наёбӣ аз ӯ некувӣ, 

 Ҳамон гармгуфтори ӯ нашнавӣ [7, с. 202]. 

покгуфтор: 

 Кунун лурӣ аз покгуфтори ӯй 

 Ҳамегардад андар ҷаҳон чораҷӯй [9, с. 640]. 

исми мураккаби гуфтугӯ, ки аз асоси феъли замони гузашта ва ҳозира тавассути пайвандаки у 

таркиб ёфта: 

 Зи баҳри ман аст ин ҳама гуфтугӯй, 

 Туро з-ин наёяд ҷуз андуҳ ба рӯй [2, с. 129]. 

Аммо аз миёни силсилаи калимаҳое, ки ба мафҳуми забон далолат мекунанд, агар вожаи 

суханро, ки ба гунаҳои 

сухун: 

 Чу бишнид з-эшон сипаҳбуд сухун,  

 Яке номвар нома афканд бун [6, с. 37] .  

сахун: 

 Буданӣ буд, май биёр акнун, 

 Ратл пур кун, магӯй беш сахун [10, с. 219]. 

меояд ва дурустии ҳар се ваҷҳро донишмандон таъйид [11, с. 416] намудаанд, ба шумор наорем, 

ба истиснои сурати пешинаи он, яъне зуфон, ки дар як байти устод Рӯдакӣ омада: 

 Гар бикушояд зуфон ба илму ба ҳикмат,  

 Гӯш кун, онак, ба илму ҳикмати Луқмон [10, с. 118]. 

гаҳ-гаҳе калимаҳои лафз: 

 Инак, мадҳе чунон ки тоқати ман буд, 

 Лафз ҳама хубу ҳам ба маънӣ осон [12, с. 47]. 

Кисоии Марвазӣ ва Дақиқӣ бо сифатҳои хуш: 

 То шоҳ маро мадеҳ гуфтандӣ, 

 Бо алфози хушу маонии рангин [12, с. 117]. 

ва хирадрутбат: 

 Ба андак рӯзгор, эй шаҳ, ду чизам дод бахти ту, 

 Яке лафзе хирадрутбат, дувум табъе сухангустар [12, с. 290]. 

ба он, яъне лафз итлоқ карда ва шакли ҷамъи он алфоз: 

 Ҳар чӣ бар алфози халқ мадҳат рафтаст, 

 Ё биравад, то рӯзи ҳашр, ту онӣ [10, с. 24]. 

калом: 

 Эй ман муқаддам аз ҳама ушшоқ, чун туӣ, 

 Мар ҳуснро муқаддам чун аз калом қад [10, с. 123]. 

нутқ: 

 Коргоҳи нутқро табъаш чу нассоҷӣ кунад, 

 Лафз зебад тору маънӣ, пуду килкаш бафтарӣ [12, с. 318]. 

ва ҳадис (дар иборати «ҳадиси ғоб», ба маънии сухани беҳуда): 

 То кай барӣ азобу кунӣ ришро хизоб, 

 То кай фузуд гӯию орӣ ҳадиси ғоб [10, с. 302]. 

ва бо сифоти пароканда: 

 Ҳадиси пароканда бипроканад, 

 Чу пайваста шуд, ҷону мағз оганад [7, с. 361]. 

дароз: 

 Ту беҷон шавӣ, ӯ бимонад дароз, 

 Ҳадисе дароз аст, чандин маноз [8, с. 415]. 
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чун вожаҳои ҳаммаъно ва вомгирифта аз арабӣ ба чашм мехӯранд, аммо ногуфта пайдост, ки ин 

унсурҳои луғавӣ дар забони порсии дарии тоҷикӣ дар доираи танги корбурд қарор доштанд ва 

ин сабаб ба аҳли илм пӯшида нест. 

Аз як байти Абулаббоси Марвазӣ ба мавқеи забону сухан овардани калимаи луғат низ 

бармеояд: 

 Лек аз он гуфтам ман ин мидҳат туро то ин луғат, 

 Гирад аз мадҳу санои ҳазрати ту зебу зайн [12, с. 153]. 

Аммо аз лиҳози дар бар доштани бори маонии илмиву адабӣ вожаҳои забон ва сухан беш 

бартарӣ доранд. Ва ин авлавият нахуст дар баромади форсӣ–тоҷикии онҳост ва дигар иборате, 

ки бо ин вожаҳо созмон ёфта, аз як сӯ, навидеанд аз замини барӯманди фарҳанги ориёӣ ва, аз 

сӯйи дигар, бозгӯйи табъи сухангустари чеҳраҳои адабии замони Сомониён.  
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РАНГОМЕЗИҲОИ МАЪНӢ ДАР ЗАБОНИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ 
 

Дар осори намояндагони адабиёти давраи Сомониён вожаҳои «забон» ва «сухан» чун унсурҳои 

боарзиши маъниофарин дар истифодаи фаъоланд. Дар забони форсӣ-тоҷикии ин давр аксари муродифҳои 

онҳо аз ҳисоби феъл пайдо шудаанд. Барои мисол, аз феъли гуфтан дар сиғаи хабарӣ гуфт, ки ба мавқеи 

исм аст. Ҳатто ин вожа бо сифат низ меояд, ба монанди гуфтаи нобакор. 

Дар «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ ба ҷойи исм истифода шудани худи масдари гуфтан ба 

назар мерасад. Чунончи: гуфтани нобакор. Масдари гуфтан ҷуз ин мавриди корбурд бо гирифтани 

пасвандӣ-ӣ боз дар вазифаи исм (гуфтаниҳои нобакор) омада метавонад. 

Исми маънии гуфтор низ чун муродифи вожаҳои забон ва сухан фаровонистеъмол буда, бо 

сифатҳои зиёд ба кор рафтааст. Танҳо дар «Шоҳнома» 18 сифат омадааст, ки далели дороии таркиби 

луғавии забони порсии дари тоҷикии аҳди Сомониён мебошад. Дар мақола муродифҳои иқтибосии 

вожаҳои «забон» ва «сухан» низ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд  

КАЛИДВОЖАҲО: давр, Сомониён, адабиёт, инкишоф, забон, сухан, таркибсозӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Сулаймон Анварӣ, номзади илмҳои филология, 

дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷики ДМТ. Тел.: (+992) 2-25-47-

37; (+992) 93-600-33-10. 
 

СМЫСЛОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Язык играет значимую роль в процветании не только поэзии, но и науки в целом. Все достижения 

ученых в области науки и литературы неразрывно связаны с языком. Огромный вклад в развитие языка 

внесли представители литературной эпохи Саманидов, произведения которых являются золотым фондом 

нашего народа. В сочинениях представителей литературной эпохи Саманидов понятия слово и речь 

широко употребляются как элемент смыслового разнообразия. В таджикско-персидском языке этого 
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периода множество синонимов образовываются за счет глаголов. Например, глагол гуфтан (говорить) в 

изъявительном наклонении (гуфт) употребляется как существительное. 

В «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси встречаются употребление неопределенной формы глагола 

гуфтан в качестве существительного, как например, гуфтани нобакор (речь коварного человека). 

Инфинитив слова гуфтан (говорить) кроме этого может быть использован как существительное при 

помощи образовательного суффикса - ӣ – гуфтаниҳои нобакор (коварная речь).  

Абстрактное существительное гуфтор (речь как синоним забон ва сухан (язык и речь) во многих 

случаях является многоупотребляемым. В частности, в Шахнаме Абулькасыма Фирдоуси встречается в 18 

случаях, что говорит о богатстве словарного запаса таджикско-персидско-дари языка эпохи Саманидов. В 

статье обсуждаются также заимствованные синонимы забон ва сухан (язык и речь).  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпоха, Саманиды, литература, развитие, язык, речь, словообразование. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сулаймон Анвари, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

таджикского языка и методики преподования языка и литературы ТНУ. Тел.: (+992) 2-25-47-37; (+992) 93-

600-33-10. 

SEMANTIC DIVERSITY IN TAJIK-PERSIAN LANGUAGE  
 

Language plays a significant role in the prosperity of not only poetry, but also science in general. All the 

achievements of scientists in the field of science and literature are inextricably connected with language. 
Representatives of the literary era of Samanids, whose works are the golden fund of our people, made a huge 

contribution to the development of the language. In the works of representatives of the literary era of Samanids, 

the concepts of word and speech are widely used as an element of meaning diversity. In Tajik-Persian language of 

this period, many synonyms are formed at the expense of verbs. For example, the verb guftan (to speak) in an 

indicative (guft) is used as a noun. 

In Abulkasim Firdowsi's «Shahname», there is a use of the uncertain form of the verb guftan as a noun, like 

guftani nobakor (speech of a treacherous person). Infinitive a word гуфтан (to speak) besides it can be used as a 

noun by means of an educational suffix - ӣ - гуфтаниҳои нобакор (speech of a treacherous person). 

The abstract noun гуфтор (speech as a synonym of забон ва сухан (language and speech) is in many cases 

multiple-use. In particular, in Abulkasym Firdowsi’s Shahname is found in 18 cases, suggesting the wealth of the 

dictionary stock of the Tajik-Persian-Dari language of the Samanid era. The article also discusses borrowed 

synonyms of забон ва сухан (language and speech). 
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ВИЖАГИҲОИ МАЪНОИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ «ГУЛ» ДАР АШЪОРИ ФАРЗОНА 
 

Назаров М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Қодиров Д. С. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Фарзона яке аз шоираҳои шинохта дар адабиёти муосири тоҷик маҳсуб ёфта, бо эҷодиёти 
худ дар рушди забони адабии тоҷикӣ нақши муассир гузоштааст. Забони ашъори Фарзона хеле 
ғанӣ‚ рангоранг‚ гӯшнавоз ва дилчасп мебошад. Ҳар қадар ашъори ӯро бештар бихонем, ҳамон 
қадар ба хусусиятҳои ҷолибу гуногунии забони шеъри ӯ ошно мешавем. Шеъри Фарзона ва 
ҳунари суханофаринии ӯ дар адабиёти даврони соҳибистиқлолии кишвари азизамон мақому 
манзалати хосае дорад. 

Мавзӯи асосии ашъори Фарзона ишқу муҳаббат, тараннуми меҳри Ватан ва арҷгузорӣ ба 
он, васфи табиати дилфиреби Тоҷикистон, мақоми иҷтимоии инсони замони муосир ва монанди 
инҳо мебошанд. Мавзӯи ишқу муҳаббат дар ашъори Фарзона ишқи инсонӣ, ишқи ҳақиқӣ буда, 
аз он ишқи Илоҳие, ки шоирони мутасаввиф тараннум кардаанд, ба куллӣ фарқ дорад. Маъшуқ, 
дар тасвири Фарзона шахсест мисли як офаридаи дунявӣ, ки дар рӯйи замин, дар канори 
нозпарвари табиат, дар байни мардум хиромон аст ва ҳамон табиати муъҷизаофар ба вай ҳусну 
малоҳат ва зебоӣ ато кардааст. Ишқи Фарзона, ки дар он идеалҳои олӣ тасвир шудаанд, фақат 
эҳсоси хосаи як фард, яъне шахсияти худи шоира набуда, балки ифодаи бадеии фикру ақида, 
марому мақсад ва умеду орзуҳои мардум ва халқи тоҷик мебошад. 

Ҷолибтарин хусусиятҳои ашъори ин шоираи ширинкалом интихоби калимаҳои ифодагари 
мафҳуми гул ва анвои он, тобишҳои маъноии онҳо маҳсуб меёбанд. Вожаҳои ифодагари гул дар 
ашъори Фарзона бо маҳорати баланди сухандонӣ ва суханофаринии ӯ корбаст гардида, забони 
ашъори шоираро равону хушоҳанг, пурмазмуну ҷаззоб гардонда, мутолиаи онро бисёр гуворо 
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сохтааст. Ин вожаҳо ҳамаи хусусиятҳои каломи бадеиро дар худ таҷассум намуда, шаҳомати 
ашъори шоираи ширингуфторро боз ҳам ҷаззобтар ойинадорӣ кардааст.  

Дар ин росто, забоншинос Саломиён М. чунин мегӯяд: «Маъно ва маъношиносӣ яке аз 
масъалаҳои муҳимми улуми лингвистӣ, адабӣ, равоншиносӣ, фалсафӣ ва мантиқ ба шумор 
меравад. Проблемаи мазкур ҳанӯз аз замонҳои қадим таваҷҷуҳи аҳли эҷод ва олимонро ба худ 
ҷалб карда буд. Бинобар ин, мафҳуми маъно ба ҳайси мафҳуми илмӣ мавриди баҳси улуми 
гуногун қарор гирифт ва дар доираи ин улум дорои низоми илмӣ гардида, аз ҷониби муҳаққиқон 
дар атрофи он андешаҳои мухталифе баён шуд. Мафҳуми маъно дар доираи улуми лингвистӣ 
мавқеи муҳим дошта, тамоми воҳидҳои дигари забон дар як низоми муайян барои ифодаи он 
равона шудаанд. Яъне ҳадафи ниҳоии тамоми воҳидҳои забонӣ дар робитаю умумият ифодаи 
маъно аст, ки онро яке аз илмҳои лингвистӣ – семантика, мавриди тадқиқу баррасӣ қарор 
медиҳад» [4, с. 112].   

Аз андешаҳои боло бармеояд, ки масъалаи маъно ва мафҳуми он аз даврони пешин то ба 
имрӯз дар осори назму наср ба назар гирифта шуда, давра ба давра рушд менамояд. Аз ин лиҳоз, 
маълум аст, ки Фарзона вожаҳои ифодакунандаи анвои «гул»-ро ҳамчун воситаи муҳимми 
тасвири бадеӣ корбаст намудааст. Мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола, мавқеву манзалат ва 
дараҷаи корбасти вожаҳои ифодакунандаи анвои «гул» ва тобишҳои маъноии онҳоро дар ашъори 
Фарзона мавриди баррасӣ қарор бидиҳем. 

Анвои «гул» бо мавҷудияти табиии худ ва хусусиятҳои сохтори ботаникиашон яке аз 
манбаъҳои муҳимми илҳомбахши шоирону нависандагон ва афроди хушзавқу зебоипараст қарор 
гирифтаанд. 

«Растаниҳо ва гулу гиёҳҳоро ҳамчун истилоҳ илми ботаника мавриди омӯзиш қарор 
медиҳад ва доир ба хусусиятҳои гуногуни сохтор, рустан, шакл, гурӯҳ, пайдоиши табиӣ, 
нашвунамо ва хазон гаштани онҳо маълумоти муҳим дода, ҳамаи навъҳои ин мафҳумро дар 
низоми илмии худ таҳлилу баррасӣ менамояд. Албатта, дар ин маврид муҳаққиқони гиёҳшинос 
бештар ба ҷанбаҳои илмии ин мафҳум таваҷҷуҳ зоҳир карда, танҳо вижагиҳои истилоҳии онҳоро 
ба ҳайси вожаҳои якмаъно, яъне ба сифати истилоҳи илмӣ шарҳу эзоҳ медиҳанд» [3, с. 48].  

Барои он ки мафҳумҳои ифодагари рустанӣ ва гулу гиёҳҳоро дақиқ намоем, пеш аз ҳама, 
бояд онҳо аз ҷиҳати пайдоиш муайян гарданд ва ҷанбаҳои луғавии онҳо ба ҳайси вожаҳои қабати 
махсуси лексикии забон муайян карда шаванд, зеро ҳар як калимае, ки дар забон ба ҳайси воҳиди 
луғавӣ истеъмол мегардад, бояд дорои маънои луғавӣ бошад. Маънои луғавӣ муҳимтарин 
вижагии мавҷудияти калима ба ҳайси категорияи лексикии калима аст. Доир ба назарияи ин 
навъи маъно муҳаққиқон баҳсҳои доманадоре кардаанд. Дар китоби «Лингвистический 
энциклопедический словарь» ин мафҳум чунин шарҳ дода шудааст: «Маънои луғавии калима 
мундариҷаи калимаест, ки дар шуур таҷассум меёбад ва дар он тасаввурот дар бораи ашё, 
хусусият, ҷараён, зуҳурот ва ғайра инъикос ёфтааст» [1, с. 261]. 

Аз ин ҷо маълум мегардад, ки калима дар таркиби луғавӣ ва дигар сатҳҳои забон нақши 
муҳим дошта, барои пурҷило ва пуршукӯҳ гардидани ин ё он ашё, мафҳум ва ҳодисаю воқеаҳо 
вазифаи муҳимми лингвистию эстетикиро иҷро мекунад. 

«Гул» образи зебоӣ, нозукӣ ва ширинандомӣ маҳсуб мешавад, аз ин рӯ, Фарзона аз ин 
имконоти маъноии вожагони марбут ба номи «гул» ва анвои он моҳирона истифода кардааст: 
                Дар табассумкадаи наргису нилуфари субҳ 

Гимни хуршедро биё хонем [7, с. 62]. 
 

Ноз-нозӣ, латифаи субҳӣ, 
Ба шамими суман вузӯ дорӣ [7, с. 6]. 

  

Ман маънии табассуми насринҳоро фаҳмидам  
Нур дар доира шуд, нилуфари хотира шуд [7, с. 33]. 
 

Давраи лолаиву наргисиву нилуфарӣ.  
Ба тулӯи субҳи минӯ, ба тавофи себи мамнӯъ [7, с. 176]. 

Фарзона дар маҷмӯаи «Ҳама гул, ҳама тарона» номи гулҳои насрин, нилуфар, лола, наргис 

ва монанди инҳоро хеле устодона корбаст намудааст. 
Ҳамин тавр, калимаҳои ифодагари марбути номи гул дар натиҷаи инкишофи маъноӣ дорои 

тобишҳои нави маъноӣ мегарданд ва иловатан бар маънои аслии худ маъно ва мафҳумҳои 
дигареро низ ифода мекунанд, ки ба маънои луғавӣ аз ягон ҷиҳат алоқамандӣ ва иртибот пайдо 
мекунанд. 
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Масалан, дар байтҳои зерин гуфтаҳои болоро метавон тақвият бахшид.  
 Ба саломи ёсу насрин биравам дигар наёям [6, с.41]. 
 

Магар гурези абас нест аз таҷовузи марг?! [6, с. 41]. 
Ё ин ки: 

Панҷараи мижа кушо, атсаи ёсуман шунав [6, с. 38]. 
Шоира гӯяд: 

Мераваму нафас-нафас субҳ нисор мекунам [6,49]. 
 

Наргису насрин ҳам, ёсуману парвин ҳам [6, с. 174]. 
 Дар ҷойи дигар мехонем: 

Дил, дило рӯзу шаби ёсуманият табрик, 
Наргисӣ, нилуфарӣ, настараният табрик [6, с. 35]. 

Дар ашъори фавқ Фарзона номи анвои гуногуни гулҳоро аз қабили наргис, нилуфар, 
ёсуман, насрин, парвин, настаран, садбарг ва амсоли инҳоро мавриди истифода қарор додааст, 
ки калимаҳои мазкур бо вижагиҳои хоси худ назокату латофати шеърро боз ҳам гуворо сохтаст.  

Фарзона ҳангоми офаридан ё тасвири калимаҳои ифодагари анвои номи гул дар истифодаи 
каломи бадеъ, тобишҳои маъноӣ, ҷиҳати эҳсосотӣ, таносуб ва оҳангнокии калима, содабаёнии 
фикр лаёқати бузург дорад. 

Вожаҳо ва ибораҳои ифодагари маъниҳои нозукӣ, зебоӣ, хушрангӣ, хушбӯӣ ва назокат 
махсусан хусусияти хосе дорад, ки рамзи гулҳоро ифода менамоянд. 

Масалан: 
Ман рехтани атри гули зардолуро дар димоғи баста 
Ва садбарг шудани гули сурхеро дар қафаси синаи худ фаҳмидам  [7, с. 33]. 
 

Маро бубахш гули себ, 
Кунун, ки ба ту дигар ҳеҷ иртибот надорам [7, с. 50]. 
  

Пушти девор гули садбарг аст, 
Дуруд, эй садбаргҳои маҷозӣ [7, с. 69]. 

Дар баробари ташбеҳи сифату хислат ва ё ҳамчун рамз омадани вожаҳои гул ва тобишҳои 
маъноҳои гуногун низ дучор мешаванд ва бо вожаҳои алоҳида дар таносуб меоянд. 

Марҳабо, эй… 
Эй касе, ки бо як сабад гули сурӣ 
Ба шодбоши азизе равонаӣ [6, с. 74]. 
 

Нигоҳ кун, бар тахайюли рангини баҳор 
ба субҳбӯсии суруди ҳазорон, 
ба зиндагии гулобии садбаргҳову раъноҳо [5, с. 81]. 
 

Баъди ҳазорсолаҳо баъди ғуруби лолаҳо 

Дарди баҳорҷӯши ман шӯру қиём мекунад [6, с. 90]. 
 

Баҳор омад, эй лолаи пушти қулла, 
Тулӯи ҷадиди туро интизорам [6, с. 91]. 
 

Боғи фарвардин маро оғуш кун, оғуш кун, 
Атса зан, набзи латифи ёсуманро гӯш кун [5, с. 102]. 
 

Бар шодии қоқуҳо, бар ҳурмати ҳулбуҳо, 
Бар хотири нилуфар, бемор нашав модар [6, с. 103]. 
 

Фардо бубин, ки наргису бобунаву ҳино 

   Аз хоки ман чу чашми тамошо дамидааст [6, с. 331]. 
Ҳамин тариқ, Фарзона дар силсилаи шеърҳои дар боло зикршуда номи навъҳои гулҳоро 

бар изофаи номи дарахтон мавриди корбурд қарор додааст. Калимаҳои ифодагари анвои гул ва 
истифодаи онҳо яке аз хусусияти барҷастаи шеъри Фарзона мебошанд. Бо истифода аз вожаҳои 
гул ва анвои он шоира лаззати зиндагӣ ва ҳаёти пурнишотро дар муқобили ҳаёти пурталотум 
зебо ва мондагор тасвир намудааст. 
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ВИЖАГИҲОИ МАЪНОИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ «ГУЛ» ДАР АШЪОРИ ФАРЗОНА 
 

Дар ин мақола, муаллифон вижагиҳои маъноии калимаҳои ифодагари «гул»-ро дар ашъори Фарзона 
таҳлил намуда, ибрози андеша намудаанд. Аз он ҷумла қайд мекунанд, ки  дар ашъори Фарзона ин қабил 
калимаҳо серистеъмоланд. Калимаҳои ифодагари марбути номи «гул» дар натиҷаи инкишофи маъноӣ 
дорои тобишҳои нави маъноӣ мегарданд ва иловатан бар маънои аслии худ маъно ва мафҳумҳои дигареро 
низ ифода мекунанд, ки ба маънои луғавӣ аз ягон ҷиҳат алоқамандӣ ва иртибот пайдо мекунанд.  
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В данной статье, авторы анализируют смысловые особенности слова «цветок» в поэзии Фарзоны и 
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УДК 801.312 

ОИД БА РУСТАНИҲО ВА ЭТИМОЛОГИЯИ МАФҲУМИ РУСТАНӢ  

ДАР БАЪЗЕ ЗАБОНҲО  
 

Тухтасунов О. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Рустаниҳо мавҷудоди паҳнгаштаи рӯи Замин маҳсуб ёфта, ба пайдоиш ва рушди олами 

ҳайвонот замина ва шароитҳо фароҳам овардаанд ва Заминро ба як сайёраи сарсабзу маскани 

ҳаёт табдил додаанд. Олами рустаниҳо гуногун, аз обсабзаҳо сар карда, то пӯшидатухмҳо ва 

дарахтони бузургҷуссаро дар бар мегиранд. Танҳо рустаниҳо қобили истифода аз нури Офтоб, 

дар баргу танаи худ, ҳосил кардани қанд ва дигар моддаҳои гуногуни органикиро доранд, ки ғизо 
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барои ҳайвонот ва инсон ба шумор мераванд. Онҳо атмосфераи Заминро бо гази оксиген бой 

намудаанд, ки он тавассути нафас вориди организми ҳайвонот гашта, пойдории ҳаёти онҳоро 

таъмин менамояд.  

Инсон, албатта, аз даврони хеле қадим рустаниҳо ва хусусияти онҳоро дониста, барои 

маданӣ намудани онҳо кӯшидааст ва дар ҷабҳаҳои гуногуни зиндагии худ истифода бурдааст. Аз 

таърих маълум аст, ки аҳли Миср, Ҳиндустон ва Бобулистони қадим барвақт ба кишоварзӣ шуғл 

доштанд, рустаниҳои гуногуни худрӯйро мешинохтанд ва аз санъати истифодаи онҳо дар тайёр 

намудани маводи доруворӣ, равғанҳои молиданӣ ва рангҳо бохабар буданд. Овардаанд, ки 

мисриёни қадим аз ғалладонагиҳо асосан ҷав, гандум ва аз дарахтони мевадиҳанда - хурмо, 

ангур, палма ва баҳри истеҳсолоти бофандагӣ канабро парвариш менамуданд [4, с. 150].  

Осори хаттии ҳифзмондаи оини ниёгонамон, бахусус Зардуштӣ, нишон медиҳад, ки дар ин 

оин, дар қатори парастиши Офаридгор - Аҳурамаздо, як даста Амшоспандон (фариштаҳо) ва 

ҳатто рустаниҳо низ парастиш меёфтаанд. Мувофиқи таълимоти ин дини қадим, нигаҳбони 

рустаниҳои рӯи замин, фаришта – Амурдод дониста мешавад [1, с. 624; 12, с. 187]. Дар 

Бундаҳишн овардаанд, ки инсон барои осуда ва розӣ доштани Амурдод шохаи рустаниҳоро на 

бояд шиканад, меваи онҳоро ба шахсони бад ва ҷоҳил надиҳад. Агар касе, ҳатто ба ягон шохчаи 

дарахте зарар расонад, ғалладонагиеро поймол кунад ва гуноҳи худро ҷуброн накунад, чун аз 

олам даргузарад, рӯҳи тамоми рустаниҳо ба муқобили он мехезанд ва намегузоранд, то вориди 

биҳишт гардад. Рӯҳи он шахсоне, ки рустаниҳоро қадр ва парвариш кардаанд, дар биҳишт қарор 

мегиранд [12, с. 187; 1, с. 625]. Дар манобеъ ва матнҳои давраи пойдории забони паҳлавӣ, 

таснифи рустаниҳо, вобаста ба соҳаи истифода ва қисмати истеъмолии меваҳо, оварда шудааст. 

Аз ин лиҳоз, рустаниҳоро ба дарахтҳо ва алафҳо тақсим намудаанд. Дарахтҳо ба зергурӯҳҳои 

дигар, барои сохтмон истифодашаванда ва мевадиҳанда, алафҳо ба зергурӯҳҳои ғалладонагиҳо, 

гулҳо, алафҳои хушбӯй, истеъмолӣ, ёбоӣ, ширадиҳанда ва барои истеҳсоли равған, ранг ва нах 

истифодашаванда ҷудо карда шудаанд. Дар навбати худ, дарахтони мевадиҳанда, вобаста ба 

қисми ғизонокии меваашон, ба се гурӯҳ: дохилашон ва ҳам берунашон (анҷир, себ ва ғ.), танҳо 

берунашон (хурмо, шафтолу ва ғ.) ва танҳо дарунашон (чормағз, бодом ва ғ.) тасниф шудаанд 

[12, с. 186]. Ин ахбор далели онанд, ки ниёгон низ барвақт ба омӯзиши олами рустаниҳо пардохта 

будаанд ва илми набототшиносӣ яке аз илмҳои қадимтарин маҳсуб меёбад. 

Ҳоло инсон бо пешрафти илму техника, аз ҷумла илми набототшиносӣ ва соҳаҳои он, 

олами рустаниҳоро боз ҳам ҷуқур омӯхта, ҳатто усулҳои офариниши навъҳои навро кор кардааст 

ва он гунаи рустаниҳоеро ба вуҷуд оварда истодааст, ки дар бадали ҳастии Замин мавҷуд 

набуданд. Илми рустанишиносиро дар аксар забонҳо «ботаника» ном мебаранд ва онро аз 

юнонии «botanikos» алаф, рустанӣ, сабза маънидод мекунанд. Таҳлили лингвистӣ ва мантиқии 

сохтори калимаи «ботаника» ва қиёси он ба вожаҳои асли шарқидошта, нишон медиҳанд, ки он 

решавожаҳои хоси забонҳои Шарқро дорад ва шояд аз гунаи «боттаника», аз тахфифи як ҳарфи 

«т» таҳаввули шакл карда, дар асл аз бахшҳои «бот», «тан» ва «ика» бунёдёфта мебошад. (Бояд 

ба эътибор гирифт, ки тамоми забонҳои хонаводаи ҳиндуаврупоӣ пайдоиши ягона доранд ва 

забонҳои қадимтарин, забонҳои ҳиҷогӣ буда, дар аксар калимаҳои меросии қадимбунёд ин 

хусусият ҳифз мондааст). Дар истилоҳи «ботаника» бахши «ика», ки пасванди номи аксар илмҳо 

мебошад, ифодакунандаи ҳунар, илм, фаҳмишот, таълимот аст ва он шояд дар забони юнониҳо 

ба решаи аслии калима, баъд пайванд гаштааст. Зеро бахши «тан» ва шаклҳои дар дигар забонҳо 

аз он зуҳургашта: «тен, тун» маънои «ҷисм, мавҷудот»-ро дорад. Бахши «тан» дар забони тоҷикӣ-

форсии «рустанӣ (растанӣ)» низ бо чунин маънӣ меояд. Калимаи «рустанӣ, растанӣ», ки 

ифодагари гурӯҳ, ҳам гиёҳу буттаҳо ва ҳам дарахтон аст, маънои луғавии «тани расишкунанда, 

рушдёбанда»-ро дошта,  аслан аз вожаи «рустана, рустану»-и форсии қадим шаклгирифта 

мебошад. Ин калимаи хоси забони форсӣ-тоҷикӣ каме бо таҳаввули шакл дар намуди «растение» 

ба забони русӣ иқтибос гаштааст, ки он низ маънои «расишкунанда, сабзанда»-ро дорад. Дар 

вожаи забони англисӣ «grass», ки алаф, сабзаро мегӯянд, низ бахши «ras», чун дар калимаи 

растанӣ ифодагари «сабзиш, расиш» ва дар шакли «grass» шояд «аз замин расишкунанда» бошад 

(Дар забони лотинӣ вожаи «ге (гео)» ифодагари Замин аст). Бахши дигари вожаи «ботаника» - 

«бот», чун реша, дар калимаи дигари форсӣ-тоҷикӣ «набот, наботот», ки дар фарҳангҳо онро 

иқтибосшуда аз забони арабӣ арзёбӣ мекунанд, дучор мешавад. Дар калимаи «наботот» 

решавожаи иртибот ба алаф, рустанидошта, бахши «бот» буда, пешванди «на» ифодагари 

«сифат, тааллуқият», «чиз, мавод» ва пасванди «от» шакли ҷамъбандии забони араб аст. 

(Калимаи «набот», шояд мерос аз луғоти модҳо бошад, ки дар ҳамсоягии форсҳо зист доштанд). 
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Мусаллам аст, ки аксар динҳоро талаботи моддӣ ва маънавии инсон пеш овардааст. Динҳои 

қадимтарин, аз ҷумла, дини Зардуштӣ, оини обу оташпарастиро шояд танҳо талаботи моддии 

инсон ба вуҷуд оварда бошад. Дар ибтидо инсон барои ҳар чизи баҳри зисти худ заруртарин дар 

кайҳон рӯҳеро Офаридгор ва ҳифзкунанда дониста, онро парастиш мекард. Дар китоби ин оин 

«Авасто» Худои боришот, ҳосилнокии рустаниҳо, нигоҳбони чорво ва дигар ҳайвонот Ардви 

Сура ном бурда мешавад ва «Абон-яшт»-и Авасто саросар ба ситоиши он бахшида шудааст [3]. 

Дар қатори Ардви Сура ба сифати фариштаи обҳо, Апам Напата низ парастиш ёфта, вайро 

офарандаи об ва намии замин медонанд. Дар фарҳангномаҳои авастоӣ, фариштаи обҳо - «Апам 

Напата»-ро муҳаққиқон бо маънои «набераи обҳо» тавзеҳ додаанд [1, с. 629; 2, с. 419], ки аз 

лиҳози мантиқ бемоя аст. Маълум аст, ки барои зисти инсон ва ҳайвонот ғизои муҳимтарин ғизои 

рустанигӣ ба шумор меравад. Рустаниҳо қобили дар баргу танаи сабзи худ тавлиди шираи дорои 

моддаҳои органикиро доранд, ки онҳо дар меваю дигар узвҳои он захира мегарданд. Яъне, шираи 

рустаниҳо ва моддаҳои дар он бунёдшаванда, асоси ғизои инсону ҳайвонот мебошад. Аз ин ҷо, 

номи фариштаи авастоӣ, «Апам Напат» ба вожаҳои «оби наботӣ», «шираи рустанигӣ» мувофиқат 

мекунад.  Дар «Апам Напат» бахши «пат» ҳамрадифи «бот» мебошад. Ҳамивазшавии ҳарфҳои 

шабеҳсадо «п», «б», «в» ва «ф» ҳангоми иқтибос ҳодисаи маъмули фонетикӣ буда, дар тамоми 

забонҳои қадим ва муосир дучор мегардад. (Масалан, вожаи «об» дар баъзе забону гӯишҳо «оп», 

«ап» ва «ов» низ талаффуз мегардад, дар фарҳанги «Авастоӣ» вожаи «ап» бо маънои «об» тавзеҳ 

ёфтааст). Ба ҳамагон шириниҳои Шарқ - оби набот (навот), қанди набот маълум аст. Ибораи 

«қанди набот» пайдоиши рустанигии қандро ишора дорад, зеро ҳама гуна қанд маҳсули 

рустаниҳо мебошад. Аз ин ҷо, мафҳуми «ботаника» дар сохтори худ решавожаҳои шарқии «бот» 

ва «тан»-ро дорад. Дар баъзе гӯишҳои забони тоҷикӣ алафзори ҷои сернам ва атрофи марзаро 

«вот» мегӯянд, ки он низ бо бахши «бот»-и калимаҳои «наботот» ва юнонии «ботаника» ҳамзод 

аст.  

Рустанӣ дар забони паҳлавӣ «urwar» ва дар авастоӣ «urvarā» зикр ёфтааст [12, с. 184]. Дар 

«Авасто» панҷ навъи оташ ёд мегардад, оташи (гармии) сабзонанда ва дар растаниҳо 

маҳфузбударо Урвазишт овардаанд [5, с. 60; 12, с. 185], ки дар он решавожаи «урва» маънои 

«рустанӣ»-ро дорад ва ин решавожа асоси вожаҳои «urwar»-и паҳлавӣ ва авастоии «urvarā»-ро 

низ ташкил медиҳад. Дар равобит ба ин унсурҳои форсиасл бояд гуфт, ки номи рустаниҳои алафӣ 

дар лотинӣ «herba» буда, аз ин вожа, истилоҳи дигари илми набототшиносӣ «гербария» (хуссаи 

рустаниҳо), ки онро низ аз лотинӣ медонанд, бунёд ёфтааст. Муоинаи ин истилоҳҳо, баёнгари 

онанд, ки онҳо бо гунаи паҳлавӣ ва авастоӣ комилан аз як сарчашмаанд. Дар шакли лотинӣ 

мавҷудияти фонемаи «h», ки он ба «g (г)» қобили ивазшавӣ дорад, шояд чун маҳинкунандаи 

талаффузи калима, баъд ворид шудааст, зеро чунин тарзи таҳаввул низ дар баъзе забонҳо маъмул 

аст. Дар ҳолати фарзан аз лотинӣ иқтибос шудан, чун дар авастоӣ фонемаи «ҳ» мавҷуд буд, он 

на шакли «urvarā», балки «hurvarā»-ро мегирифт, аз ин рӯ, шакли авастоӣ муқаддамтар аз гунаи 

лотинӣ мебошад. Вожаи дигар, синоними рустанӣ (рустаниҳои гиёҳӣ), дар забонҳои гурӯҳи 

эронӣ «алаф» мебошад. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаи «алаф» аз арабӣ, номи 

умумии гурӯҳе аз гиёҳҳои бесоқи ғайричӯбии яксола ва якчандсолаи худрӯй ва зироатӣ, гиёҳи 

тару хушки хӯроки чорво тафсир ёфтааст [10, с. 53]. Чун, ҳангоми иқтибос вобаста ба фонетикаи 

хоси забонҳо, ивази овои «р» бо «л» ва «в» бо «ф» имкон дорад, вожаи мавриди таҳлил низ ба 

решавожаи «урва»-и авастоию паҳлавӣ дар иртибот аст. Вожаи русии «трава» ва гунаҳои дар 

дигар забонҳои гурӯҳи славянибуда шояд аз шакли «таурва» бо ин минвол: таурва> тарва> трава 

сохтор гирифтааст. Дар ин асос, муқоисаву муқобалаи сохти вожаҳои «алаф»-и арабӣ, «трава»-и 

забонҳои славянӣ, «herba»-и лотинӣ, «urwar»-и паҳлавӣ ва авастоии «urvarā» пайдоиши ягона 

доштани онҳоро нишон медиҳад. 

 Инчунин, дар забонҳои мардуми Шарқ, аслан дар забони суғди қадим, барои ифодаи алаф, 

сабза вожаи дигар «ғаз» низ истфода мегардид. Ин вожа дар калимаву номҳои топонимии хеле 

зиёди мавзеъҳои суғднишини Осиёи Марказӣ, бо маънои аслии худ ҳифз мондааст. Дар сохтори 

номи шаҳру мавзеъҳо, чун Пунғаз, Ғазноӣ (деҳа ва маҳалле дар ноҳияи Ашт), Ғазандарак, 

Анбарғаз (деҳаҳо дар ноҳияи Деваштич), Ғазак (мавзее дар вилояти Фарғонаи Ӯзбекистон) ва 

ғайра бахши «ғаз» маънои «алаф»-ро дорад [9, с. 26-27]. 

 Албатта, барои ба ягон маҳаллу мавзеъ ном додан, гузаштагон хусусиятҳои хоси он ҷойро 

ба эътибор мегирифтанд, чун сохт, тарзи ҷойгиршавии маҳал, фаровонии ягон мавод ва ғайра. 

Масалан, номи деҳаи Ғазандараки ноҳияи Деваштич калимаи мураккаби аз забони суғдӣ 

меросмонда буда, аз бахшҳои «ғаз», «ан» ва «дарак» сохта шудааст. Бахши «ан» дар калимаҳои 

пайдоиши қадимадошта, маънои «дар дарун, дар дохил будан»-ро ишора дорад, чун дар 
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калимаҳои «анбор», «анор (нахустшаклаш бояд аннор бошад)», «анҷир» ва ғайра. Бахши «дарак» 

дар талаффуз, аз ихтисори «дараак» шакл гирифта, ки «дарача» аст ва ҷузъи «ғаз» бо маънои 

«алаф» меояд. Дар забони яғнобии муосир, ки шохае аз забони суғдӣ мебошад, бехмеваи 

растаниҳои алафиро ғазала [6, с. 49], дар забони арабии муосир алаф, алафзорро ҷазувна мегӯянд, 

ки решаи он бахши «ҷаз» гунаи дигари «ғаз» буда, шакли «ҷазувна» - сифат, яъне «ғазгуна 

(алафина)» мебошад. Дар иддае забонҳои аҳли Ғарб, масалан, дар забони русӣ, барои ифодаи 

алафзор вожаи «газон»-ро истифода мебаранд. Шакли «газон» пазируфтан, натиҷаи набудани 

овози «ғ» дар фонетикаи забони қабулкунанда мебошад, чун калимаи «ғар (ғара)»-и суғдӣ, ки 

муродифи русии он «горы» гаштааст. (Дар калимаи «газон» бахши «он» шояд пасоянди шакли 

ҷамъсоз бошад). Бархе аз муҳаққиқон дучоргардии вожаи «газон»-ро дар забони русӣ аз садаи 

XIX ва иқтибосшуда аз франсавии «gazon» ва онро шаклгирифта аз олмонии қадимаи «waso» бо 

маънои алафзор қайд намудаанд [13, с. 170; 11, с. 382]. Умуман, ба забонҳои аҳли Ғарб аз кадом 

забони халқиятҳои Шарқ ворид шудааст, номаълум аст, шояд аз суғдӣ ва ё арабӣ бошад. Дар 

баъзе луғатҳои этимологӣ вожаи «газа»-ро бо маънои «найқамиш», «ҳезум, маводи сӯзишворӣ» 

тавзеҳ дода, эҳтимоли аз решаи «газ» бо маънои «тез, рустании хордор» омаданашро зикр 

кардаанд ва инчунин нишон медиҳанд, ки дар забони арманӣ вожаи «gzir» ифодагари алафи 

«қамиш, найқамиш» аст. Дар луғатномаҳои забони форсӣ вожаи «газ» ифодагари буттаи юлғун, 

ки он асосан қад-қади лаби дарёву сойҳо месабзад, оварда, қайд намудаанд, ки дар баъзе 

лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ (дар гӯиши Мастчоҳ) найқамишро «ғазак» мегӯянд ва онро иқтибосшуда 

аз яғнобии «yazak (ғазак)» медонанд [7, с. 265].  

Такя бар қавоиди фонетикии тахфиф (афтиши яке аз овозҳои шадда ва овои «ҳ») дар 

забонҳо, бо итминон метавон гуфт, ки найқамишро «газа», «ғаза, ғазак» гуфтан, дар баъзе забону 

гӯишҳо, аз он сар задааст, ки ин вожаҳо натиҷаи таҳаввули калимаи «ғаззаҳ, ғаззак» мебошанд. 

Вожаи «ғаззаҳ, ғаззак» аз бахшҳои «ғаз»-алаф ва «заҳ, зак» - намӣ бунёд ёфта, маънои луғавии 

алафи дар ҷойи сернам, заминҳои заҳ сабзандаро дорад. (Бояд хотиррасон кард, ки канали (ҷӯйи 

калони) барои нест кардани намӣ, заҳ истифодашавандаро заҳбур, дар забони яғнобӣ ҷои 

намизанандаро «зак» мегӯянд). Яке аз рустаниҳои дар заминҳои заҳ сабзанда, алафи дурушти 

найқамиш аст, ки он дар тамоми манотиқ, дар ҷойҳои намии доимидошта, дучор мешавад. 

Дуруст аст, ки вожаи пайдоиши форсидоштаи «ғаззаҳ» дар забонҳои Ғарб шакли «газа»-ро 

пазируфтааст, чи хеле дар боло овардем, он натиҷаи бадали овои «ғ» ба «г» ва тахфифи овои «ҳ» 

мебошад. Гунаи армании «gzir», шояд аз калимаҳои «ғаз» ва «ар, ир» шакл гирифта, ки яке аз 

маъноҳои «ар, ир» – сахт, дурушт мебошад. Маълум аст, ки қамиш дар байни растаниҳои алафӣ, 

гиёҳи баргу танаи дуруштдошта мебошад ва арманиҳо вобаста ба ин хусусияти қамиш онро ном 

гузоштаанд. Ин овардаҳо далели онанд, ки дар калимаҳои «ғазала», «ғазак»-и яғнобӣ, «ҷазувна»-

и арабӣ ва «газон»-и русӣ бахшҳои «ғаз», «ҷаз» ва «газ» пайдоиши ягона дошта, ифодагари алаф, 

гиёҳ мебошанд. Оид ба топонимҳои қайдшуда тазаккур бояд дод, ки номи Пунғаз аз вожаҳои 

«пун» (вожаи «пун» дар забони суғди қадим маънои «бисёр, пур, фаровон»-ро дорад ва бо чунин 

шаклу маъно дар забони яғнобӣ то ҳол дар истифода аст) ва «ғаз»-алаф, сабза таркиб ёфта, 

маънои луғавии он алафзор, сабзазор, «Ғазнойӣ» (най, ки рустании алафӣ аст) маънои найзор, 

қамишзор, «Ғазандарак» алафзори дар дарача бударо доранд. 

  Бояд гуфт, ки дар вожаи «қоғаз» низ бахши «ғаз» ишора аз маҳсули наботӣ будани он 

мебошад. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаи «қоғаз»-ро бо гунаи «коғаз» аз хитоӣ 

- варақаҳои нозук, ки аз хамираи наботот тайёршуда, нишон додаанд [10, с. 617]. Шояд, қоғазҳои 

нисбатан баландсифат, ки дар қатори бозёфтҳои пеш аз мелодии минтақаи Чин дучор гаштаанд, 

боиси ин андеша гаштааст, вале таҳлили калимаи худи «қоғаз» нишон медиҳад, ки он сохтори 

вожагии суғдӣ дорад. Аз таърих маълум аст, ки музофотҳои шимолии Чин муддатҳо зери таъсири 

суғдиён қарор доштанд, номи суғдии як қатор мавзеъҳои музофотҳои шимолӣ гувоҳи онанд. Аз 

ин рӯ, вожаи «қоғаз» на калимаи чиноӣ бошад, зеро дар забони онҳо қоғазро «ҷи джи» мегӯянд. 

Қоғазро дар забони арабии муосир «қаоғиз» мегӯянд, ки ин вожа шояд дар даврони сосониён ба 

забони онҳо иқтибос гаштааст. 

  Вожаи «ғаз» мувофиқи қавоиди фонетикии тағйири сохти вожаҳо ба ҷузъ шакли «газ», 

«ҷаз» шаклҳои «хас» ва «хаз»-ро низ пазируфта метавонад [8, с. 88-91]. Дар калимаи «хазон», ки 

барги дарахтонро ифода мекунад, бахши «хаз» низ алоқамандӣ ба алаф ва ё шабеҳи алаф будан 

аст. Вожаи «хас» ҳоло ҳам дар забони тоҷикӣ бо маънои алаф (алафи хушк) истифода меёбад. Ин 

ҷо мебояд илова намуд, ки дастае аз калимаҳои мураккаб, нахуст ба маъноҳои иртибот ба алаф, 

рустанӣ пайдо шуда, баъд дар тӯли таърих маънои худро тағйир додаанд. Ба ин қабил калимаҳо, 

вожаҳои муосири забони тоҷикӣ «мағоза (магазин)» ва «хазина» мутааллиқанд. Дар асл ҳар ду 
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вожаҳо ҳампайдоиш ва маънои ягона доранд. Вожаи «мағоза» сунъисохт аст, онро аз гунаи русии 

«магазин» бунёд кардаанд. Оид ба вожаи «магазин» дар баъзе аз луғатҳои этимологии забони 

русӣ оварда шудааст, ки он аз калимаи арабии «makhazin» буда, дар франсавӣ гунаи «magasin» 

ва дар итолиёвӣ «magazzino»-ро бо маънои «ҷои нигоҳдорӣ, хазина» пазируфта, баъд ба забони 

русӣ ворид шудааст ва эҳтимол доранд, ки гунаи русӣ аз итолиёвӣ иқтибос шудааст [14, с. 226]. 

Таҳлилу муқобалаи вожаҳои мавриди таҳқиқ бо қавоиди калимасозии забони форсии 

қадим нишон медиҳанд, ки нахустгуна бояд вожаи «мағазан»-и асли форсӣ дошта бошад, ки он 

дар забони аҳли Ғарб шакли «магазин»-ро гирифта, вожаи «ғазанна» ба «хазина» табдили сохт 

кардааст. Дар ин вожаҳо бахшҳои «ғаз, хаз» ба маънои рустанӣ, «ан, ин», чи хеле дар боло ишора 

рафт, «дар дохил» ва бахшҳои «ма, на» маънои мавод, чиз, маҳсулро доранд. Яъне, маънои 

луғавии вожаҳои таҳлилӣ «дар дохил маҳсул, ҳосили рустаниҳо» мебошад. Имрӯзҳо ба ҷои ин 

калимаҳо, вожаи «анбор»-ро истифода мекунанд, ки он низ ба маънои «дар дохил, бор, ҳосил» 

аст. Аз ин таҳлилҳо маълум мегардад, ки дар гузаштаи дур, дар мағазин, хазина, анборҳо (ин 

шаклҳо шояд дар гӯишҳои гуногун пайдо шуда бошанд) маводи ғизоӣ, ҳосили ғалладонагиҳо ва 

меваҳо, ки аз рустаниҳо дастрас менамуданд, нигоҳ дошта мешудаанд ва шояд вожаи «ғизо» низ 

ҳоло шаклу маъноивазкарда аз «ғаззо» ба маънои «зодаи ғаз», яъне дар назар ҳосилу мева бошад.   
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Авасто. Тоҷнома. Силсилаи тоҷикон дар массири тамаддун. Китоби 1. – Душанбе: Бухоро, 2014. 
– 833 саҳ. 

2. Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост. общ. ред., примеч., справ. И.В. Рака. – СПб.: 
Журнал «Нева»-РГХИ, 1997. – 480 с. 

3. Авеста. Избранные гимны, перевод с авестийского и комментарии проф. И.М. Стеблин 
Каминского. – Душанбе, 1990. 

4. Всемирная история. Т. 1. / Под ред. Ю.Л. Францева, И.М. Дьяконова и др. – М.: Политическая 
литература, 1955. – 747 с.  

5. Мероси хаттии бостон. Китоби 2. Ҷилди 1. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 478 саҳ. 
6. Мирзозода Сайфиддин. Фарҳанги яғнобӣ-тоҷикӣ. – Душанбе, 2008. – 279 с. 
7. Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Т.3. – М.: 

Восточная литература, 2007. – 493 с. 
8. Тухтасунов О. Основные принципы формоизменения слов. // International scientific journal 

«Science and world». – № 7, Vol. 2, 2016. – Р. 88-91. Russia, Volgograd. 
9. Тухтасунов О. Пунғаз – аз забони аҳли суғди қадим. // Илм ва ҳаёт. – Душанбе, 2016. – №3. – С. 

26-27. 
10. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз 2 ҷилд). Ҷилди 1. – Душанбе: Адиб, 2008. – 950 с. 
11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1 (А-Д): пер. с нем. и доп. О.Н. 

Трубачева / под ред. проф. Б.А. Ларина. 2-е изд. – М.: Прогресс, 1986. – 576 с. 
12. Чунакова О.М. Пехлевийский словарь, зороастрийских терминов, мифических персонажей и 

мифологических символов / Отв. ред. М.Н. Боголюбов. – М.: Восточная литература РАН, 2004. 
– 286 с.  

13. Этимологический словарь современного русского языка / Сост. А.К. Шапошников: в 2 т. Т. 1.           
– М.: Флинта: Наука, 2010. – 584 с. 

14. Этимологический словарь русского языка. / Составитель Крылов Г.А. – Санкт-Петербург, 2005. 
– 432 с.   
 

ОИД БА РУСТАНИҲО ВА ЭТИМОЛОГИЯИ МАФҲУМИ РУСТАНӢ ДАР БАЪЗЕ ЗАБОНҲО 
 

Дар мақола дар асоси таҳлили вожаҳои алоқаманд ба калимаҳои «алаф, рустанӣ»-доштаи бархе аз 
забонҳои гуногуни қадим ва муосир нишон дода шудааст, ки истилоҳи «ботаника»-и лотинӣ бо «наботот»-

и тоҷикӣ-форсию арабӣ ва «растанӣ, рустанӣ»-и тоҷикӣ-форсӣ бо «растение»-и русӣ, ғаз»-и суғдӣ (яғнобӣ) 

бо «газон»-и забонҳои аҳли Ғарб  ва «ҷазувна»-и арабӣ ҳамрешаанд. Инчунин, асос  бар овардаҳо, аз як 
қатор калима ва топонимҳои дар сохторашон решавожаи «ғаз»-дошта маънибардорӣ карда шудааст.   

КАЛИДВОЖАҲО: этимология, топонимика, ботаника, наботот, набот, рустанӣ, ғаз, қоғаз, хазина, 
анбор.    
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О РАСТЕНИЯХ И ЭТИМОЛОГИИ ПОНЯТИЯ РАСТЕНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКАХ 
 

 В статье, на основе анализа слов связанных с пониятиями «растение, трава», в разных древних и 
современных языках показанно, что слово «ботаника» латинского языка со словом «наботот» таджикско-
персидского и арабского, и «растанӣ, рустанӣ» таджикско-персидского с русским «растение», «ғаз» 
сагдийского с русским «газон»-ом и арабским «ҷазувна» имеют единий корень. Так же, на основе 
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приведенных в статье фактов, определены значение ряда лексем и топонимов, содержащих в своей 
структуре часть «ғаз». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этимология, топонимика, ботаника, растение, флора, газ, бумага, склад, 
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ABOUT PLANTS AND ETYMOLOGY OF THE CONCEPT PLANT IN SOME LANGUAGES 
 

The article, based on analysis of the words associated with concepts «a plant, a grass» in different ancient 
and modern languages it is shown that Latin word «botany» with the word «nabotot» Tajik-Persian and Arab, and 
«растанӣ, рустанӣ» Tajik-Persian with Russian «растение», «ғаз» Sughd with Russian's word «газон» and 
Arab's word of «jazuvna» have a single root. Also, on the basis of the facts given in the article, the value of a 
number of lexemes and toponyms containing a part of «газ» in their structure is determined. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ В  

РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Муродов А.И.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Подчинительные союзы (ПС) представляют собой один из основных видов связи между 
частями сложноподчинённого предложения (далее - СПП). Они по своей семантике имеют 
четкое лексическое значение, которое в равной степени показывает смысловые отношения, 
исходящие из взаимоотношений между главным и придаточным предложениями внутри СПП. 
Эта двойная функция ПС в составе СПП даёт возможность объединить отдельные предложения 
в единую синтаксическую конструкцию и способствует выражению семантических 
взаимосвязей, которые принимают участие в построении предложения. Эти функциональные 
особенности ПС свидетельствуют о том, что они способны придавать компонентам предложения 
не только лаконичность, но и определять их место в СПП. 

Важность и необходимость ПС в предложении обусловлена тем, что эта единица усиливает 
оценочную ситуацию другой части предложения в качестве одного из компонентов данной 
ситуации. Поэтому ПС предполагает такие виды оценки, как содержание ситуации, 
происходящей в первой части СПП, и характер отношений между частями СПП. Это позволяет 
логически охарактеризовать связь между частями СПП.  

По сути, ПС представляют собой языковые единицы, которые имеют функцию 
подчинения. Они определяют специфику синтаксических конструкций, указывают на вид 
синтаксических связей, однако при этом вне контекста они не могут однозначно отображать 
особенности семантических взаимоотношений. ПС могут формировать контекст. Для этого они 
обязательно должны использоваться с глаголами, которые в предложении выполняют функции 
сказуемых. 

Описание союзов, и в частности ПС, в толковых, двуязычных и трехъязычных словарях 
приводится в недостаточной степени. Поэтому в последние годы интерес лингвистов к данной 
проблеме стал увеличиваться. Это обусловлено тем, что функционирование ПС связано с 
синтаксическими конструкциями предложения.  

Л. Бузургзода о союзах пишет: «Союзы являются несамостоятельной частью речи: 
некоторые из них служат для соединения слов и предложений, а другие для подчинения 
предложений» [2, с. 244]. Несмотря на то, что в этой книге учёный перечислил небольшое 
количество союзов, тем не менее они распределены ученым на две основные группы: 
сочинительные и подчинительные союзы. В частности, исследователем приводятся примеры из 
художественной литературы для пояснения функций ПС. В связи с этим, мы по праву можем 
считать Л. Бузургзода одним из основоположников классификации союзов современного 
таджикского литературного языка.  

Основные сведения по таджикским ПС обобщены в Грамматике современного 
таджикского языка (1985). Прежде всего отмечается, что союзы по сравнению с 
самостоятельными частями речи появились несколько позже. В таджикском языке количество 
союзов в соответствии с потребностями языка постоянно увеличивается за счет самостоятельных 
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слов. Значение многих самостоятельных слов в течение долгого исторического пути ослабло и 
они вошли в группу союзов в соответствии со внутренними законами развития таджикского 
языка. Союзы по своему происхождению распределились на две группы: основные и именные 
союзы. Ряд союзов полностью грамматикализовался и сегодня толкование их этимологии и 
первоначальной семантики представляется достаточно сложным делом [4].   

В наши дни синтаксис современного таджикского языка опирается на передовую 
лингвистическую теорию и высказывает определенную гипотезу о союзах в целом, в том числе 
и подчинительных. В грамматике таджикского языка выдвигается глубокая точка зрения о 
средствах грамматической связи в сложноподчиненных предложениях, особенно об их союзах. 
Он пишет: «Союзы являются самым главным средством синтаксической связи компонентов 
сложноподчиненных предложений и выражают их различные отношения» [4, с. 5]. 
Исследователь разделяет ПС по их значению и функциям на две группы: 1) синтаксические 
союзы; 2) семантические союзы [4 с. 12]. В группу синтаксических союзов включен только один 
универсальный союз ки. По этому поводу, то есть по вопросу союзов сложноподчиненных 
предложений свою точку зрения высказывает и исследователь В. Абдулазизов, который считает, 
что в литературном таджикском языке есть группа союзов, которая, несмотря на то, что она 
является группой семантических союзов, в определенной мере стала полисемантичной и 
многофункциональной и начала принимать участие в грамматической связи различных 
придаточных предложений, например: сложноподчиненные союзы то, то ки, то ин ки, чун. 
Поэтому было бы целесообразнее считать их семантико-синтаксическими союзами [1, с. 4].  

Союзы, в том числе ПС, в качестве грамматической категориии синтаксического средства 
связи между словами и предложениями с самого начала исторического развития современного 
таджикского языка сформировались в виде развитой морфологической категории. К числу таких 
союзов известный таджикский лингвист С. Халимов относит ПС «... ки, чун, чунки, агар (гар, ар), 
чунон ки, то (то ки), азбас ки (баски), зеро ки, азеро, азерок, эро. Например: Ҳама анвои сафро 
ба лавн бояд донистан, чи ба маза ҷудо натавон кардан, азерок ҳама талханд (Ахавайнӣ)» [8, с. 
61] –Все виды желтых продуктов нужно знать по оттенку, так как по вкусу их отличить нельзя, 
поскольку они все горькие. Далее учёный отмечает, что в данном примере союз чи употребен в 
качестве ПС чунки (потому что), а зеро ки (потому что) является исторической формой ПС зеро 
ки.  

Другой выдающийся таджикский лингвист Б. Камолиддинов считает: «...Союзы являются 
важным элементом в построении синтаксических моделей. Правильное и полное изложение 
мысли связано со способами и средствами связи компонентов предложения, с построением 
модели мысли: насколько модель соответствует выражению мысли, настолько мысль 
выражается ясно и становится легким понимание намерений говорящего» [5, с. 37]. 

Союзы наряду с морфологией так же изучаются и наукой лексикографиий. Поэтому 
необходимо рассматривать их содержание, в частности вопрос об их лексическом и 
грамматическом значениях. Необходимо отметить, что в языкознании по поводу лексической 
роли союзов часто звучат противоположные мнения. Например, российский лингвист 
Кацнельсон [6, с. 56] отрицает лексический статус союзов, а другими специалистами данной 
области (например, Рогожникова) признают сходство союзов и знаменательных слов. В процессе 
лексикографической характеристики союзов языковеды делают основной акцент на 
классификацию союзов в синтаксическом плане, они по традиции разделяют ПС по их функциям 
в составе СПП (уступительные, времени, места, причины и т.д.). Кроме того, в современной 
лингвистике отсутствует обоснованная классификация семантического значения союзов, так как 
такая классификация зависит от вида придаточного предложения в составе СПП.  

В российском языкознании союзы подробно исследованы по содержанию. Интерпретация 
содержания знаменательных слов осуществляется преобладания лексического значения. Тем не 
менее, в содержании союзов по настоящее время отсутствует четкое разграничение между 
грамматическим и лексическим значением. При этом существует такое мнение, что всё же 
преобладает грамматическое значение. Однако, например, такие учёные, как А.К. Федоров, Е.Т. 
Черкасова и другие не уточняют, чем отличается лексическое значение от грамматического [9, с. 
89]. Другой лингвист Белошапкова в синтаксическом плане определяет грамматическое 
значение, как зависящее от синтаксических единиц. Это значение в составе словосочетаний и 
сложных предложений выражает различные отношения между компонентами этих единиц [2, с. 
39-43].  

В научных исследованиях известного лингвиста И.Б. Мошеева наряду с другими частями 
речи сопоставлены ПС таджикского и русского языков. В частности, он отмечает: «В обоих 
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языках группа подчинительных союзов представлена очень широко. В неё входит большое 
количество союзов и союзных слов, как простых, так и сложных, выражающих самые 
разнообразные подчинительные отношения между главными и придаточными предложениями в 
составе сложноподчинённого предложения» [7, с. 125]. 

Исследователь О.В. Шемшуренко сообщает, что «в английском языке подчинительными 
считаются союзы while, when, if, though, so that, а сложные предложения, части которых 
соединены с их помощью, - сложноподчинёнными. Действительно, в ряде случаев подчинённый 
характер части предложения, введённой, например, союзом while, не вызывает сомнений: While 
he was in gaol, Dickens, Macready, and Habbot Browne came across him by chance… - В то время 
как он был в заключении, Диккенс, Макриди, и Хаббот Браун случайно встретили его. Часть 
предложения, введенная здесь союзом, выражает действие, в течение которого совершается 
действие другой части – без союза; таким образом, часть с союзом играет подчинённую, 
обслуживающую роль по отношению к главной части» [10, с. 43-50]. Исследователь вполне 
логично допускает, что принадлежность такого рода придаточных предложений к СПП, прежде 
всего, доказывается тем, что эта часть СПП отвечает на вопрос when или during what time? (в 
какое время). При этом она может находиться до, после другой части, или быть вставленной в 
середину неё. Действительно, в английском языке, как и в двух других сравниваемых нами 
языках, СПП не разделяется на самостоятельные простые предложения и одним из наиболее 
продуктивных видов связи являются ПС. 

В грамматиках английского языка союзы характеризуются как слова, используемые в 
рамках сложного предложения. Они классифицируются на сочинительные и подчинительные 
союзы. Семантика ПС сочетается с семантикой придаточных предикативных единиц. В число 
таких предикативных единиц входят изъяснительные (that, if, whether), условные (if, in case, 
unless), уступительные (though, although), причинно-следственные (because, so ... that) и другие 
ПС, которые редко входят в состав словосочетаний по сравнению с сложноподчинённым 
предложением, при этом в английском языке такая функция ПС не является исключением. Эти 
союзы требуют включения однородных и неоднородных членов предложения, зачастую они 
обусловлены использованием обособленных членов предложения: «Так, временные союзы when, 
while вводят обычно причастные группы: Bagshaw, when invited to dinner, always took the trouble 
to ascertain... (Powell) – Багша, когда его приглашали на ужин, всегда старался 
выяснить…(Пауэл). Целевой союз in order и парный so ... as вводят обстоятельство, выраженное 
инфинитивом: I came in order to help you – Я пришел, чтобы тебе помочь. Союз though имеет 
всегда уступительное значение и может вводить как обособленный член предложения, так и 
однородные члены: Though tired, we went on – Хоть и устали, мы продолжили. Союз if в 
словосочетании также приобретает уступительное значение, но может сохранять значение 
условия. 

В английском языке, как и в русском, союзными словами считаются местоимениями и 
наречиями, в которых сохранилась их первоначальная семантика. Однако наряду со своей 
основной функцией эти слова, например, местоимения which, who, what и наречия how, when, 
where, why, приобрели способность подчинять предикативные единицы. Отличие союзных слов 
от союзов состоит в том, что они, выполняя функцию союзов, выступают в качестве членов 
предложения: подлежащего, дополнения. При этом они вводят определительные, 
дополнительные, иногда уступительные придаточные. 

Таким образом, таджикскими лингвистами установлено, что союзы являются важным 
элементом в построении синтаксических моделей. Союзы являются самым главным средством 
синтаксической связи компонентов сложноподчиненных предложений и выражают их 
различные отношения. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ХУСУСИЯТҲОИ ФУНКСИОНАЛӢ-СЕМАНТИКИИ 

ПАЙВАНДАКҲОИ ТОБЕЪКУНАНДА ДАР ЗАБОНҲОИ ГУНОГУНТАРКИБ 
 

Муаллиф дар мақола асосҳои назариявии хусусиятҳои функсионалӣ семантикии пайвандакҳои 
тобеъкунанда дар забони англисиро мавриди таҳқиқ қарор додааст.  

Вай ақидаҳои донишмандони соҳаи забоншиносиро нисбат ба пайвандакҳои тобеъкунанда оварда, 

дар заминаи андешаи онҳо фикрҳои фардии худро доир ба масоили мавриди баҳс ба таври муқоиса 
пешниҳод кардааст. Таҳлили гузаронидашудаи пайвандакҳои муқоисавӣ нишон медиҳад, ки дар забонҳои 
тоҷикӣ ва русӣ гурӯҳи алоҳидаи пайвандакҳои муқоисавӣ ҳаст ва дар забони англисӣ гурӯҳи алоҳида 
мавҷуд нест, зеро дар ин забон пайвандакҳои муқоисавӣ ба гурӯҳи пайвандакҳои тарзи амал ва муқосавӣ 
алоқаманд аст. Дар ҷумлаҳои мураккаби  забонҳои тоҷикӣ ва русӣ онҳо ҷумлаи пайравро ба сарҷумла ва 
дар забони англисӣ бошад ҷумлаҳои пайрави тарзи амал ва муқоисаро тобеъ мекунанд.  

Муаллиф масъалаҳои функсионалӣ-семантикии пайвандакҳои тобеъкунанди забонҳои тоҷикӣ, русӣ 
ва англисиро таҳлили муқоисавӣ намуда, монандӣ ва фарқияти асосии хусусиятҳои лексикӣ ва  семантикӣ, 
масъалаҳои функсионалӣ ва тарзи ифодакунии пайвандакҳои тобеъкунандаро муайян кардааст. 
Пайвандакҳои тобеъкунандаи сабаб дар забонҳои муқоисашаванда боисият ва сояҳои семантикиро ифода 
мекунанд. Пайвандакҳои сабаб асосан дар таркиби ҷумлаҳои пайрав меоянд. Дар забони англисӣ одатан 
сарҷумла аз ҷумлаи пайрав ҷудо карда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО:  семантика, асосҳои назариявӣ, пайвандакҳои тобеъкунанда дар забонҳои 
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, лексикӣ-семантикӣ, фукксионалӣ, тарзи амал.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Автор в данной статье рассматривает теоретические основы семантико-функциональных 
особенностей подчинительных союзов в английском языке. 

Он приводит разные точки зрения относительно подчинительных союзов. Проведённый анализ 
подчинительных союзов сравнения показывает, что в таджикском и русском языках есть отдельная группа 
союзов сравнения, а в английском языке такой отдельной группы нет. Это свзано с тем, что союзы 
сравнения включены в группу союзов образа действия и сравнения. В таджикском и русском языках в 
сложноподчинённых предложениях они подчиняют придаточное сравнения главному предложению, а в 
английском языке придаточные образа действия и сравнения. Подчинительные союзы сравнения русского 
языка иногда переходят в разряд частиц. 

Автором проведен сопоставительный анализ семантики и функциональных задач подчинительных 
союзов таджикского, русского и английского языков. В этой статье также определены сходства и отличия 
основных лексико-семантических особенностей ПС, их функциональных задач и способов выражения. 
Подчинительные союзы причины в сравниваемых языках обозначают причинность и её смысловые 
оттенки.  Союзы причины в основном выступают в придаточных предложениях. В английском языке 
обычно главное предложение отделено от придаточного.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семантика, теоретические основы, подчинительные союзы русского, 
английского, таджикского языков, лексико-семантическое. 
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THEORETICAL BASES OF THE SEMANTIC-FUNCTIONAL FEATURES OF SUBORDINATING 

CONJUNCTIONS IN DIFFERENT STRUCTURAL LANGUAGES 
 

In this article, the author considers theoretical bases of the semantic-functional peculiarities of 
subordinating conjunctions in different structural languages. 

He brings the different points of view relatively to subordinating conjunctions. The analyses of 
subordinating conjunction of comparison show, that there is apart group of subordinating conjunction of 
comparison in Tajik and Russian languages which is not in English language. This is due the fact that conjunctions 
of comparison are in conjunction of mode of action and comparison group. The conjunctions of comparison 
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subordinate relative clause to the main clause in complex sentences of Tajik and Russian languages but they 
subordinate relative mode of action and comparison.  

The comparative analysis of semantic and functional task of subordinating conjunction of the Tajik, Russian 
and English languages was spent by the author. The similarity and differences of the main lexical-semantic 
peculiarities, functional tasks and the way of expression of the subordinating conjunctions were defined in this 
article too. The subordinating conjunctions of cause mean causality and its semantic nuances in comparing 
languages. The conjunctions of cause appear mainly in subordinate clause. The main clause usually is separated 
from subordinate clause in English language.   

KEY WORDS: semantic, bases of theory, subordinating conjunction of Tajik, Russian and English 
languages, lexical-semantic. 
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ОБ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА 

ЖЕНСКОГО ПОЛА В УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Словарный состав языка многогранен и сложен. Это определяется тем, что каждая единица 
лексики имеет и содержательные и выразительные планы, взаимоотношения которых тесно 
связанны с определенными лингвистическими и экстралингвистическими факторами, об этом 
свидетельствуют наши наблюдения по изучению системы терминов родства (ТР) узбекского и 
таджикского языков. 

Как нам известно, выразительные и содержательные планы словаря и его отдельных 
пластов тесно взаимосвязаны друг с другом, отрывать одного из них от другого невозможно.  

Изучение взаимосвязи содержательного и формального аспектов лексического материала 
имеет два аспекта: а) семасиологический и б) ономасиологический.  

Оба аспекта (семасиологический, и ономасиологический) изучения языкового материала 
относятся к лексической семантике в качестве взаимосвязанных между собой его два 
направления. Различие между этими направлениями заключается лишь в характере анализа 
фактов языка: при семасиологическом аспекте анализ фактического материала будет направлена 
от формы к содержанию, а при ономасиологическом, наоборот, от содержания (значения) к 
форме [1]. В настоящей информации основное внимание автора направлено на 
ономасиологическое направление изучения лексического материала узбекского и таджикского 
языков, в качестве иллюстративного материала привлечены некоторые термины родства 
женского пола (ТР ЖП). 

Ономасиологический аспект изучения составляет основу современной ономасиологии, 
связанной с именем А. Цаунера, предложенной в 1903 году. Поэтому она является новым 
направлением семантического анализа, противопоставленного семасиологическому анализу.    

Следует особо отметить, что ономасиология неотделима от семасиологии; семасиология и 
ономасиология – два аспекта лексической семантики [2].  

Терминами родства выражаются лиц двух полов – мужского и женского, каждый из них 
представляет собой как своеобразная микросистема по отношению к общей системе терминов 
родства   

Следует отметить, что значение пола логически характерно только для названий живых 
существ, среди них важное место занимает система названий (терминов) родства.  Значение пола 
имеет два основных вида: а) значение мужской пол; б) женский пол. Кроме этого, имеется еще 
одна разновидность значения пола под названием «общий пол», в нем объединяются значения 
мужского и женского полов. Так, любое лицо является представителем или мужского, или 
женского полов.  В семантической структуре слов общего пола синхронно-синкретичного 
совмещаются значения и мужского, и женского полов. Например, в узбекском языке 
заимствованные из русского слова инженер, диктор, завуч, директор, куратор, делегат, депутат 
и т.д. обозначают лица общего пола, в семантической структуре которых объединены значения 
двух полов одновременно:  

Данное определение не свидетельствует о том, что в узбекском языке не имеются слова 
исконно тюркского происхождения, которые обозначают лица со значением общего пола. В 
лексике узбекского языка функционируют исконно тюркские слова типа   бола (ребёнок), бӯла 
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(двоюродные братья или сестры), жиян (дети родных братьев и сестер по отношению к «эго»), в 
семантической структуре которых имеются значения двух противоположных полов.   

Имеются случаи, в которых значения двух противоположных полов зафиксированы в 
определенном слове, но со временем в семантической структуре слов такого характера 
происходят изменения: слова в значении мужского пола могут употребляться в значении 
женского пола или наоборот. Возьмем, например, слово оқсоқол. За ним зафиксированы 
следующие значения: «седобородый»; «старшина, старейшина, патриарх»; «форма обращения к 
старшему по возрасту или по общественному положению мужчине». В настоящее время слово 
оқсоқол употребляется и к лицам женского пола, занимающего должность председателя 
кишлачного совета.  

По отношению к различиям пола, термины родства изучаемых нами языков делятся на: 1) 
термины родства мужского пола; 2) термины родства женского пола; 3) термины родства общего 
пола. 

Семантическая структура ТР общего пола в лингвистическом плане намного сложнее, чем 
семантическая структура ТР мужского и женского полов, что является объектом нашей другой, 
самостоятельной, научной информации.  

Словарный состав языка как целая система состоит из трёх разновидностей, т.е. из трёх 
подсистем, в которой ТР ЖП имеет характер медиоструктуры, которая находится между 
макроструктуры и микроструктуры [3].   

Макроструктурой по отношению к системе терминов родства является система названий 
(слов) со значением лица. С этой точки зрения, названия типа ота // падар (отец), она // модар 
(мать), ака // бародари калон (старший брат), опа // хохари калон (старшая сестра) и. др. находятся 
на одном функционально-семантическом уровне с лексемами типа муаллим//муаллим (учитель), 
муаллима // муаллима (учительница), бола // писар (мальчик), раҳбар, бошлиқ // роҳбар, сардор 
(руководитель) и т.д. 

В свою очередь, и сама система терминов родства является макроструктурой по 
отношению к его подсистемам типа: 1) ТР прямой линии терминов родства; 2) ТР боковой линии 
родства; 3) ТР по линии отца; 4) ТР по линии матери; 5) ТР мужского пола; 6) ТР женского пола 
и.т.д.  

В настоящей статье, как было сказано и выше, рассматривается одна из медиоструктур 
общей системы ТР--ТР женского пола боковой линии узбекского и таджикского языков на 
синхронно-типологическом аспекте.  

Следует подчеркнуть, что понятия макроструктуры, медиоструктуры и микроструктуры 
носят относительный характер, а не абсолютной, что подтверждается при наблюдении нами 
иллюстративных материалов системы ТР узбекского и таджикского языков. 

Система значений ТР женского пола боковой линии в узбекском и таджикском языках 
состоит из следующих значений:  

1) «дочь моих родителей»,  
2) «дочь (моих) родителей старше меня» («старшая сестра»);  
3) «дочь (моих) родителей младше меня» («младшая сестра»);  
4) «дочь (моих) дядей и тётей» («двоюродная сестра»);  
5) «дочь (моих) братьев»; 
 6) «дочь (моих) сестер»;  
7) «сестра (моего) отца» («тетя по линии отца»);  
8) «сестра (моей) матери» («тетя по линии матери») и др.  
Эти значения женского пола боковой линии родства в узбекском языке выражаются 

посредством лексем «опа» (старш. сестра), сингил (младшая сестра по отношению к старшим 
братьям), сингил (младшая сестра по отношению и старшим сестрам и к старшим братьям); амма 
(тетя по линии отца по отношению к детям родных братьев), хола (тетя по линии матери по 
отношению к детям родных сестер), жиян (дочь братьев и сестер по отношению к другим родным 
братьям и сестрам).   

Характер фактических материалов нашего исследования свидетельствует о том, что в 
узбекском языке термины опа, жиян являются многозначными и многофункциональными. Так, 
например, в функционально-семантической микросистеме лексемы опа объединяются четыре 
лексико-семантических вариантов (далее: ЛСВ):  

опа 1– «старш. сестра» по отношению к родным младшим братьям;  
опа 2 – «старшая сестра» по отношению к родным младшим сестрам; 
опа 3 – «сестра отца» по отношению к родственницам младшего возраста;  
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опа 4 – «сестра матери» по отношению к родным младшего возраста». Кроме этого, в 
отдельных узбекских говорах лексемой опа выражаются значения: а) «родная мать» (по 
отношению к родным детям) и б) «мачеха» (по отношению к не родным детям)  

В узбекском языке лексема «опа» в функционально-семантическом плане противостоит 
лексеме ака, в семантической структуре которой дифференциальной является сема «мужской 
пол». Общей и основной для семантических структур лексем опа и ака является сема «старше 
меня» по отношению к адресанту-эго (говорящему):  

опа – «дочь (моих) родителей старше меня» («старшая сестра»);  
ака – «сын (моих) родителей старше меня» («старший брат») 
В значении «сестра отца», «брат отца» сема «старше меня» в семантической структуре этих 

лексем ослабляется, а в функционировании в значении «форма обращения к адресату» 
(слушающему) сема «кровное родство» семантической структуры лексем опа и ака снимается и 
равняется до нуля. 

Функционально-семантическая особенность подобного характера имеется и в других 
лексемах со значением женского пола боковой линии родства. 

В таджикском языке в качестве функционально-семантического эквивалента лексемы опа 
представляется словосочетание «хохари калон», которая по дифференциональному признаку 
(семе) противостоит словосочетанию «бародари калон» (ака). В отличие от узбекского языка, 
словосочетания «хохари калон», «бародари калон» в функции формы обращения к адресанту не 
употребляется. Кроме этого, в значении «сестра (моего) отца» в таджикском языке 
функционируется самостоятельная лексема «амма» (узбекский ее эквивалент тоже амма), в 
значении «брат (моего) отца» - лексема «амак» (в узбекском – амаки), которые употребляются и 
в функции формы обращения к адресату.    

Функционально-семантическая микросистема термина жиян // чиян (племяник, 
племянница) состоит из пяти лексико-семантических вариантов:   

жиян//чиян 1 – «дети родных братьев по отношению к родным сестрам»;  
жиян//чиян 2 - «дети родных сестер по отношению к родным братьям»;  
жиян//чиян 3 – «дети двоюродных братьев по отношению к двоюродным   сестрам»;  
жиян//чиян4 – «дети двоюродных сестер по отношению к двоюродным братьям»;  
жиян//чиян 5 – «дети других родственников по отношению к двоюродным братьям». 
Следует отметить, что в семантической структуре лексемы «жиян//чиян является 

нейтрализованной сема различия пола. Поэтому жиян//чиян обозначает и значения «младших 
родственников мужского пола», и «младших родственников женского пола»:  

жиян//чиян 1 – «племянник»; 
жиян//чиян 2 – «племянница» [4]. 
В таджикском языке, в отличии от узбекского, значения «дочь моих родителей старше 

меня» («старшая сестра») и «дочь моих родителей младше меня» («младшая сестра») 
выражаются аналитическим способом, т.е. синтаксически, через словосочетания: хоҳари 
калон(ам) «старшая сестра»; хоҳари хурд(ам) «младшая сестра».  

Выражения значений «сестра (моего) отца» («тётя по отцу»), «сестра (моей) матери» («тётя 
по матери») в узбекском и таджикском языках не различаются. Значение «тётя по отцу» в 
узбекском и таджикском языках выражается через лексемы амма; а значение «тётя по матери» -
- через лексемы хола. Лексема «хола» в обеих языках употребляется при обращении и к 
незнакомым женщинам старше адресанта.   

И значения «дочь (родных) братьев»; «дочь (родных) сестер» в узбекском и таджикском 
языках выражаются с помощью одной и той же лексемы – лексемой жиян//чиян.   

Наш вывод заключается в том, что многие явления в языке носят общечеловеческий, 
интернациональный, характер, что прозрачно наблюдается при сопоставлении материала 
системы ТР узбекского и таджикского языков, несмотря они являются представителями языков 
разного грамматического строя и разного генетического происхождения. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                                  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МАСЪАЛАИ ОМӮЗИШИ АҲВОЛ, ОСОР ВА АНДЕШАҲОИ ПЕДАГОГИИ МИРЗО 

АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ ДАР АСАРҲОИ ИЛМӢ ВА ТАЪРИХӢ 
 

Қурбонов Ф.Х., Абдураҳимзода Қ.С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
  

Дар раванди ташаккул ва рушди муносибатҳои нави сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмиву 

фарҳангии ҷомеаи имрӯзаи мо масъалаи таълиму тарбияи инсони комил мақоми хосеро ба худ 

касб кардааст.  

Тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз роҳи сохтмони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 

ва иҷтимоиро мақсади асосӣ ва ягонаӣ худ қарор додаасту ба таълиму тарбияи насли наврас дар 

руҳияи анъанаҳои миллии маданӣ ва фарҳангии халқи хеш бо назардошти ягонагии решаҳои 

тамаддуни умумибашарӣ, сиёсати асосии давлати тоҷикон гардидааст: 

«Муҳимтарин вазифаи мактаб ва ҷомеа, - таъкид кардааст, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон, - дар шароити нави таърихӣ аз он иборат аст, 

ки шогирдонамонро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ ва умумибашарӣ тарбия 

намоянд» 1.   

Мавриди зикр аст, ки дар асоси таҷрибаи ҳаётӣ мутафаккирони гузаштаи халқи тоҷик бо 

мақсади ҳалли масъалаи тарбияи инсони комил низом ва консепсияи таълиму тарбияро 

пешниҳод кардаанду ҳазорсолаҳо боз наслҳои инсон дар асоси он парвариш ёфта, ба камол 

расида истодаанд. 

Дар мероси илмию адабӣ, маданию фарҳангӣ, аз ҷумла педагогии мутфаккирони гузаштаи 

форс-тоҷик, оид ба масъалаи таълиму тарбияи насли оянда ақидаҳои арзишмандеро мебинем, ки 

то замони мо аҳамияти таълиму тарбиявии худро аз даст надодаанд. Бо ҳамин мақсад, як гурӯҳ 

олимони шинохтаи тоҷик аз миёнаҳои асри ХХ сар карда ба таҳқиқи афкори илмию адабӣ, 

фалсафию фарҳангӣ, маданию ҷамъиятӣ ва педагогию психологии Рӯдакӣ, Ибни Сино, 

Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Берунӣ, Ҷомӣ, Аҳмади Дониш, Айнӣ ва ҳамфикрону ҳамзамонони 

онҳо шуруъ карданд.  

Омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқи рӯзгор, осор ва истифодаи ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва 

педагогии Мирзо Абдулқодири Бедил барои наслҳои оянда, аз ҷониби олимони соҳаҳои гуногун 

мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Ба ифтихори ин мутафаккири бузург дар кишварҳои дуру 

наздик симпозиумҳою конференсияҳои байналмиллалӣ ва семинарҳою ҳамоишҳо ташкил карда 

гузаронида мешаванд. 

Агар сухан дар бораи таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёти Мирзо Абдулқодири Бедил равад, пас оғози 

таҳқиқи аҳвол ва осори мутафаккири бузург аз замони дар қайди ҳаёт буданаш аз тарафи 

ҳамзамононаш шуруъ гардидааст. Сипас, аз ҷониби олимони тоҷик ва мамлакатҳои Шарқу Ғарб 

низ ба риштаи таҳқиқ кашида, кӯшиш ба харҷ додаанд, ки оид ба масъалаи ҳолнома ва як қатор 

асарҳои ӯ ҳақиқати воқеиро барқарор намоянд.  

Омӯзиш, таҳлил ва пажуҳиши осори Мирзо Абдулқодири Бедил дар шароити ҷомеаи 

муосир хеле муҳим ва зарурӣ ба ҳисоб меравад, зеро он бо арзишҳои умумиинсонӣ, бо умумияти 

тақдири бештари мардуми олам, ки ҳоло дар шароити душвор ва баъзе ҳодисаҳои фоҷиавӣ 

ояндаи таърих ва тақдири хешро месозанду алоқамандии зич дорад.  

Аз таълимоти Мирзо Абдулқодири Бедил маълум мегардад, ки ӯ Ведҳоро дар сатҳи баланд 

аз бар кардааст, чунки ғояҳои фалсафа ва ахлоқии ҳиндиро бо фалсафа ва ахлоқи исломӣ 

ҳамоҳанг сохтааст. Чи тавре, ки аз аҳвол ва осораш аён мегардад, худи ӯ шоҳид ё иштирокчии 

бештари маросиму анъанаҳои мазҳабу самтҳои гуногуни замони худ будааст.  

Дар бораи дараҷаи омӯзиш ва коркарди мероси боқимондаи Мирзо Абдулқодири Бедил 

ҳамин нуктаро бояд зикр намоем, ки дар доираи иттилоот ҳанӯз ҳамасрони ӯ дар асарҳои хеш 

оғоз бахшида буданд. Масалан, дар бораи Мирзо Абдулқодири Бедил, Шерхони Лудӣ дар асараш 

«Миръот-ул-хаёл» ва Мир Азаматулло Бехабар дар «Сафинаи бехабар» ном асараш дар бораи 

мутафаккири бузург маълумот додаанд. Баъдан, дар асари Ғуломалӣ Озод Балғиромӣ, ки зери 

унвони «Сарфи озод» маълуму машҳур аст, доир ба Мирзо Абдулқодири Бедил маълумот иншо 

гардидааст.  

Дар як қатор тазкираҳои ҳамзамонони Абдулқодир Бедил, хусусан дар солномаҳое, ки баъд 

ба чоп расиданд, асосан сухан дар бораи осор ва андешаҳои шоир меравад. Ҳамзамонони 

Абдулқодири Бедил ӯро ҳамчун шоир ва мутафаккири бузург баҳо додаанд. Ба андешаи онҳо 
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мутафаккири бузург ҳамеша дар ҷустуҷӯи ҳақиқат буда, эҷодиёти ӯ бошад ҳамчун як «баҳри 

бесоҳил»-ро монанди дошт.  

Дар асари «Сафина» ё «Сафинат-уш-шуаро»-и муаллифи ҳиндӣ Биндрабон Дал (ба 

тахаллуси Хушгӯ) маълумоти муҳим дар бораи Абдулқодири Бедил омадааст. Биндрабон Дал ба 

масъалаҳои гуногуни ҳаёти Абдулқодири Бедил рӯшани андохта, муносибати ҳокимони 

Ҳиндустон бо ӯ ва рақибони ӯ маълумот медиҳад. Абдулқодири Бедилро ҳамчун олим ва 

мутафаккири бузурги замони худ, донандаи илмҳои физика, математика, табиатшиносӣ, фиқҳ, 

таърих, тиб, мусиқӣ баҳои баланд медиҳад. Ӯ ба хотира ва ҳофизаи хуби шоир баҳои баланд дода, 

таъкид мекунад, ки Бедил «Мухабхарата»-ро ба пуррагӣ азёд медонист.  

Ҳамин нуктаро зикр бояд намуд, ки олимони тоҷик низ доир ба масъалаи аҳвол ва осори 

Мирзо Абдулқодири Бедил таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудаанд. Яке аз аввалин шуда дар 

Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ дар монографияи худ, ки таҳти унвони «Мирзо Абдулқодири 

Бедил» машҳур аст дар бораи аҳвол ва осори шоири бузург ва аҳамияти он дар рушди адабиёти 

халқи тоҷик андешаҳои хешро мавриди баррасӣ қарор додааст. Дигар ин ки асари устод С.Айнӣ 

барои рушд ва такомули илми адабиётшиносии мардуми тоҷик қимати хеле калони назариявӣ ва 

амалӣ дорад.  

Тазаккур бояд дод, ки Садриддин йнӣ ба ҳайси яке аз муҳаққиқони аввалани аҳвол ва осори 

Абдулқодири Бедил дар асараш асоси навиштаҳои тазкиранависону таърихнигоронӣ Ҳиндустон 

таъкид кардааст, ки аҳли исломи ин мамлакатро ба се гурӯҳ тақсим кардан лозим аст: ба гурӯҳи 

якум, мусулмононе дохил мешаванд, ки аз аҳолии аслии Ҳиндустон мебошанд; ба гурӯҳи 

дуввум, ҳиндустонзодҳо, яъне касоне дохил мешаванд, ки падару бобоҳояшон аз Осиёи Миёна 

ва Эрон ба Ҳиндустон муҳоҷир шуда рафтаанд, аммо худашон дар он ҷо таваллуд ёфтаанд; ба 

гурӯҳи савум, вилоятҳо, онҳо касонеанд, ки дар Осиёи Миёна ё Эрон зоида шуда, худашон 

муҳоҷир шуда ба Ҳиндустон рафтаанд.  

Ба андешаи устод С. Айнӣ маълум мегардад, ки аз ин се гурӯҳ забони модарии ду гурӯҳи 

аввал ҳиндӣ буда, забони тоҷикиро ҳамчун забони адабӣ аз мактаб сар карда мехонданд. 

Абдулқодири Бедил бошад, ба гурӯҳе мансуб аст, ки ҳарчанд гузаштагонаш аз мардуми Осиёи 

Миёна бошанд ҳам, ин забонро фаромуш карда бо забони ҳиндӣ сухан мегуфт.  

Масъалаи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Абдулқодири Бедил, ба вижа дар илми таърихи 

фалсафии Шуравӣ мақолаҳои Е.Э. Бертелс ва К. Олимов, ҳамзамон, таҳлили мухтасари 

ҷаҳонбинии Абдулқодири Бедил аз тарафи Баҳоваддинов мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Дар «Энтсиклопедияи советии тоҷик» мақолаи С. Амирқулов ба ҳаёт ва эҷодиёти шоир бахшида 

шудааст.  

Ақидаҳои фалсафии Абдулқодири Бедил дар собиқ давлати Шуравӣ бори аввал аз тарафи 

олими Ӯзбекистон, академик И. Муъминов мавриди таҳқиқоти махсус қарор гирифтааст. 

Муъминов С. дар асари худ таълимоти файласуфи бузургро дар бораи рӯҳ, материя ва шакл, 

назарияи идрок ва афкори сиёсӣ-иҷтимоии ӯро мавриди таҳлил қарор додааст. Баъди таҳлили 

осори Бедил, ӯ ба андешае тавақуф мекунад, ки шоири бузург то ба сатҳи мутафаккирони 

пешқадами Ғарб расида, ба дарки ҳодисаҳое, ки дар табиат ба вуқуъ мепайванданд бо роҳи 

омӯзиши худи табиат расидан мумкин аст. Муъминов С. дар асари худ, ба мавҷудияти нуктаҳои 

диалектикӣ низ дар афкори Бедил ишора кардааст.  

Шарқшиноси машҳури Шуравӣ Е.Э. Бертелс дар мақолаҳои худ «Бедил ва таълимоти ӯ дар 

бораи таҳаввулот» ва «Баъзе қайдҳо дар бораи Бедил» ба баъзе масъалаҳои баҳснок дар осори 

шоир, ба вижа ба муносибати ӯ ба назарияи таҳаввулот ва дар мақолаи дигар бошад, Бедилро 

ҳамчун олими пешқадами замони худ баҳои баланд додааст.  

Дар монографияи академик А. Мирзоев зери унвони «Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи 

адабиёти тоҷик», ки ба Сайидои Насафӣ бахшида шудааст, ишораҳо оид ба масъалаҳои 

методологӣ, тавсифномаи «сабки ҳиндӣ» ва эҷодиёти Абдулқодири Бедил ҷой доранд.  

Дар китоби «Ақидаҳои зидидинӣ дар адабиёти классики тоҷику форс» олими шинохтаи 

тоҷик Мирзоев Х. андешаҳои фалсафӣ ва иҷтимоии Абдулқодир Бедилро баррасӣ карда, дар 

асоси ақидаҳои фалсафиаш ӯро материалист донистааст.  

Дар масъалаи омӯзиш ва таҳлили ҳаёт ва эҷодиёти Мирзо Абдулқодири Бедил Шукуров 

Ш.  кори хеле назаррасро ба анҷом расонидааст. Асаре, ки ӯ ба чоп расонидааст, пеш аз ҳама, ба 

эҷодиёти Абдулқодири Бедил ва мақому нақши ӯ дар рушди адабиёти Ҳиндустон, инчунин ба 

ошкор намудани дараҷаи омӯзиш ва сарчашмаҳои лирикии мутафаккири бузург, анъанаҳои 

назми ӯ бахшида шудааст.  
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Бояд зикр кард, ки академик Баҳовиддинов дар «Очеркҳо доир ба таърихи фалсафаи тоҷик» 

оид ба масъалаи хусусиятҳои пантеистии камбудию норасоиҳои иҷтимоии ҷамъияти замонро 

баррасӣ кардааст.  

Олимов К. дар мақолаҳои худ ва сипас Содиқова Н.Н. дар монографияи худ 

«Антропологияи фалсафии Мирзо Абдулқодири Бедил» оид ба достони «Тилисми ҳайрат» ва 

«Муҳити аъзам» бори аввал ҳамчун объекти омӯзиш ва таҳлили фалсафӣ қарор додаанд.  

Олимов К. кӯшидааст, ки дар доираи мақолаҳои худ «Баррасиҳо дар тасаввуфи Бедил» ва 

«Асрори ҳастии инсон дар фалсафаи Бедил» дар асоси достони «Муҳити аъзам» ва «Тилисми 

ҳайрат»-и мутафаккир фикру андешаҳои асосии ӯро объективона, реалӣ ва дуруст кушода диҳад. 

Ва бояд таъкид намоем, ки ҳалли дурусти ин масъалаи мазкур ба Олимов К. даст додааст.  

Ҳамин нуктаро бояд таъкид намуд, ки ба Олимов К. муясар шудааст, ки аввалин бор ин ду 

достонро аз нуқтаи назари антология ва гнесология таҳлил намуда, ҳамзамон ба зарурияти 

андешаҳои эстетикии Абдулқодири Бедил ва масъалаи инсон, ки ҷавҳари осори шоири бузургро 

ташкил менамояд, таваҷҷуҳи хосса зоҳир намояд.  

Масъалаи омӯзиши таълимоти Шанкара, Бедил ва Шапенгауэр дар мақолаи М. Ғуломов 

«Шанкара-Бедил-шопенгауэр» баррасӣ гаштааст. Ба он нигоҳ накарда, ки мақола дар шакли 

тезис барраси шудааст, аммо дар он тарзи гузориши масъалаҳо диққатҷалбкунанда мебошад. 

Ғуломов М. дар асари худ бо номи «Муқаддимаи антропология» масъалаҳои антропологияро дар 

достони «Тилисми ҳайрат»-и Бедил махсус баррасӣ намудааст.  

Бояд афзуд, ки масъалаи таҳқиқоти эҷодиёти Абдулқодир Бедил ба таври васеъ, дақиқ ва 

ҳамаҷониба дар рисолаи доктории Шукуров Шавкат мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.  

Асарҳои мунтахаби Абдулқодири Бедил дар панҷ ҷилд дар ш. Душанбе ба нашр расонида 

шуд, ки асосан ғазалу достонҳои мутафаккирро дар бар мегирад. Чаҳор ҷилди аввал ғазалҳо ва 

ҷилди панҷум достонҳои шоиро «Тилисми ҳайрат», «Тури маърифат» ва ғайраро дар бар 

гирифтааст.  

Ҳамдамов Б. дар рисолаи номзадии худ ба мавзӯи мазмуни суфиёна ва хусусиятҳои бадеии 

Мирзо Абдулқодири Бедил диққат дода, дар ҳалли масъалаҳои алоқамандии идрок ва тафсири 

як қатор образу мотивҳои достони мутафаккир саҳми хешро гузоштааст. Ҳамдамов Б. ба мавзӯи 

мазкур дар монографияи худ «Совмааи маърифат» аз нав таваҷҷуҳ пайдо карда, ба мавзӯи мазкур 

давом мебахшад.  

Бо мақсади тарғибу ташвиқ, омавигардонӣ ва бо мардум фаҳмонида додани маънии 

ғазалҳои Абдулқодири Бедил шарҳи баъзеи ғазалҳои шоир дар якчанд саҳифаҳои маҷалаи 

«Маърифат», ки солҳои 1994 (№№9-10); 1996 (№№7-8); 1997 (№№1-8) ба нашр расидаанд.  

Даҳ ғазали Абдулқодири Бедил аз тарафи Б. Раҳимӣ ва А. Афсаҳзод, шаст ғазал аз тарафи 

Бобобек Раҳимӣ шарҳ дода шудаанд. Шарҳи ин ғазалҳо барои омӯзиш, таҳлил ва истифода 

намудан дар корҳои пажуҳиши илмӣ аз тарафи муҳаққиқон аҳамияти арзанда дорад. Бояд гуфт, 

ки шарҳи истилоҳоте, ки ба анҷом расонида шудааст на фақат барои муҳаққиқони аҳвол ва осори 

Абдулқодири Бедил зарур аст, балки барои муҳаққиқони ҷараёни суфия низ хеле муҳим 

мебошад. Дар мақолаи Бобобек Раҳимӣ «Бедил ва сабабҳои дар Эрон шуҳрат наёфтани ӯ» 

мекӯшад, ки сабабҳои ба эҷодиёти Бедил кам диққат додани олимони Эрониро муайян намояд. 

Бобобек Раҳимӣ масъалаи мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, ба чунин хулоса меояд, ки чунин 

тарзи муносибат нисбати Бедил муваққати мебошад. Худи вақт нишон дод, ки дар давоми панҷ 

соли охир эҷодиёти Абдулқодири Бедил аз тарафи олимони Эрон дар доираи васеъ, мавриди 

омӯзиш ва таҳлил қарор дода шудааст. Ақидаи дар боло ишора шударо ба чоп расидани осори 

мунтахаби Бедил исбот менамояд.  

Ҳамин нуқтаро бояд зикр намоем, ки масъалаи омӯзиш ва таҳлили рӯзгор ва осори 

Абдулқодири Бедил на танҳо дар маҷалаи «Маърифат» ҳамзамон дар саҳифаҳои маҷалаи «Садои 

Шарқ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар солҳои 2017 (№№2, 9); 2019 (№№5) ва ғайра ба чоп 

расидаанд.  

Бояд зикр кард, ки Бобобек Раҳимӣ соли 2002 аввалин шуда «Нукоти Бедил»-ро ба 

ҳуруфоти кириллӣ омода карда, пешкаши ҳаводорони эҷодиёти шоир гардонидааст. 

Тазаккур бояд дод, ки ба аҳвол ва осори Абдулқодири Бедил дер боз олимони мамлкатҳои 

хориҷӣ ба монанди кишварҳои Осиёи Миёна, Афғонистон, Ҳиндустон, Эрон ва ғайра таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир менамоянд. Дар ин кишварҳо, бо мақсади омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқи эҷодиёти 

Абдулқодири Бедил мактабҳои махсуси «Бедилхонӣ», «Бедилшиносӣ» ва доираҳои адабӣ, 

фалсафӣ дар Осиёи Миёна, Афғонистон ва Эрон, аз ҷумла дар шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, 

Хуҷанд, Истаравшан, Кобул, Ҳирот, Балх ва дигар марказҳои фарҳангӣ фаъолият мекунанд.  
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Дар китоби «Мирзо Бедил»-и Набӣ Ҳодӣ дар баробари аҳвол ва осори Бедил ба як қатор 

ғазалу истилоҳоти суфиёнаи ӯ низ таваҷҷуҳи махсус зоҳир кардааст. Дар масъалаи омӯзиш ва 

таҳлилу таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёти мутафаккири бузург асари Мирзоев Абдулғанӣ дар бораи 

Бедил, ки аз ҷониби Мир Муҳаммад Осаф Ансорӣ тарҷума шуда, соли 1351 (1972) дар ш. Кобул 

ба чоп расида буд, аҳамияти хеле арзандаро соҳиб аст. Дар китоби мазкур сухан дар бораи ҳаёт 

ва фаъолияти Абдулқодир Бедил рафта, тамоми шарҳи жанрҳои назму насри файласуфи бузург 

мавриди таҳлили пурра қарор гирифтааст.  

Олими итолиёвӣ Александр Баузини дар мақолаи худ «Бедил ва Ғолиб» «услуби ҳиндӣ»-

ро муайян сохта, таъкид менамояд, ки Абдулқодири Бедил дар рушди назми форсӣ нақши хеле 

калонро бозидааст. Андешаҳои Александр Баузан, хусусан дар кушода додани таълимоти 

гнесологии Бедил, арзиши зиёдро соҳиб мебошанд. Чи тавре ки аз таҳқиқоти Александр Баузан 

маълум мегардад, ӯ дар назми шоир нуқтаҳои иҷтимоии ӯро ба назар нагирифтааст, ки ин яке аз 

масъалаҳои муҳими эҷодиёти мутафаккири бузург ба ҳисоб меравад.  

Ба ақидаи олими итолиёвӣ, Абдулқодири Бедил яке аз намояндагони адабиёти классикии 

форс мебошад, ки ба ҷаҳонбинии аврупоӣ наздиктар меистад.  

Чи тавре ки дар боло ишора рафт, ба масъалаи таҳқиқи аҳвол ва осори Абдулқодири Бедил 

пажуҳишгарони Афғонистон ҳам диққати ҷиддӣ додаанд. Маҷмӯаи мақолаҳое, ки дар 

Афғонистон ба чоп расидааст, дар бораи рӯзгор ва осори шоир андешаҳои хеле ҷолиб ҷамъоварӣ 

карда шудааст.  

Илова бар ин, яке аз пажуҳишгарони шинохтаи Афғонистон, Салоҳиддин Салчуқӣ китоби 

хешро ки зери унвони «Нақди Бедил» ба нашр расонидааст ба омӯзиш ва таҳқиқи аҳвол ва осори 

Абдулқодири Бедил бахшидааст. Асари мазкур ба мавзӯҳои алоҳида тақсим гашта, дар он ғояҳои 

мутафаккири машҳури Шарқ оид ба масъалаи ҳастӣ, идрок, этика ва масъалаҳои дигар мухтасар 

шарҳи худро ёфтаанд. Салоҳиддин Салҷуқӣ ҳамчун донандаи назм ва бохабар аз равияи сӯфия, 

шеър ва ғазалҳои шоирро хеле хуб, пурра ва дуруст шарҳ додааст. Вале, бояд таъкид кард, ки 

таҳқиқоти гузаронидаи ӯ аз рӯи мантиқ пароканда ба назар мерасад. Ӯ ашъори шоирро асосан аз 

рӯи мафҳумҳои асосӣ, ки дар осори мутафаккир мавқеи махсусро доранд, шарҳ додааст, дар 

раванду рушди назмшиносӣ қимати арзандаро дорост. Бинобар ин, дар китоби С. Салчуқӣ 

таҳлили пайдарпайи осори Абдулқодири Бедил дида намешавад.  

Дар омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқи аҳвол ва осори Мирзо Абдулқодири Бедил хизмати 

шоистаи олимон ва пажуҳишгарони афғон аз он иборат буд, ки «Куллиёт»-и шоири ширинкалом 

дар чор ҷилд зери роҳбарии Халилуллоҳи Халилӣ дар Кобул ба нашр расонида шуд.  

Бояд зикр намуд, ки чанд соли охир нисбат ба эҷодиёти Абдулқодири Бедил дар Эрон низ 

таваҷҷуҳ шудааст. Дар асоси «Куллиёт»-и Бедил, ки дар Кобул ба нашр расида буд, бо баъзе 

ислоҳот, дар ш. Теҳрон бо унвони (Мирзо Абдулқодири Бедил. Куллиёт. Ҷилди аввал. 1341, 

ҷилди дуввум ва савум. – 1342) дар се ҷилд бо пешгуфтори Парвоз Аббоси Доконӣ ба табъ 

расонида шуд. 

Китобе, ки таҳти унвони «Шоири оинаҳо» аз тарафи олими эронӣ Муҳаммад Ризо Шафеи 

Кадканӣ ба чоп расонида шудааст ба масъалаи услуби ҳиндӣ ва назми Бедил бахшида шудааст. 

Дар китоби мазкур, олими Эронӣ мавзӯи ҳаёт ва услуби Бедилро ба риштаи таҳлил кашида, 

кӯшиш ба харҷ додааст, ки моҳияти эҷодиёти шоирро то андозае баҳри хонанда кушода диҳад. 

Дар баробари ин, метавонем китоби олими дигари Эронӣ Ҳасани Ҳасинро таҳти унвони 

«Сипеҳрӣ ва сабки ҳиндӣ» зикр намоем, ки дар он муаллиф ба он кушидааст, ки ғояҳои 

мураккаби назми шоирро дарк намояд.  

Дар китобе, ки Убайди Софӣ ғазалҳои Абдулқодири Бедилро ҷамъ овардааст, ӯ худ 

пешгуфторе навишта дар он тарҷумаи ҳоли шоирро мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар китоби 

мазкур, мақолаҳои Абдулазиз Поиз ва Латиф Пидром оварда шудааст, ки масъалаи мазмун ва 

жанри эҷодиёти Абдулқодири Бедилро дар бар мегирад.  

Чи тавре ки аз андешаҳои боло маълум гашт, дар атрофи аҳвол ва осори Мирзо 

Абдулқодири Бедил фикру ақидаҳои зиёди олимон ва пажуҳишгарони кишварамон ва берун аз 

он арзи вуҷуд доранд. Аммо ба андешаи мо, афкори илмӣ, фалсафӣ, адабӣ ва педагогии 

Абдулқодири Бедил, ки дар осори гаронбаҳои ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, дар шароити 

замони муосир яке аз беҳтарин намунаи ақоиди илмӣ, фалсафӣ, адабӣ, динӣ, фарҳангӣ, педагогӣ, 

маърифатӣ ва инсондӯстиву башардӯстӣ барои мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад.  

Бинобар ин, ба андешаи мо, бо мақсади шинос намудани чеҳраи ин мутафаккири бузург 

муҳим ва зарур мебошад, ки ба омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқи аҳвол ва осори Абдулқодири Бедил 

ҷиддӣ машғул шавем. Дар ин ҷода, як нуктаи муҳими дигар он аст, ки на ҳар кас даст ва таҳлилу 
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таҳқиқи эҷодиёти Абдулқодири Бедил мезанад. Зеро ки эҷодиёти ин мутафаккири бузург аз 

пажуҳишгар масъулияти хеле баландро тақозо менамояд.  

Омӯзиш ва таҳлили осори Абдулқодири Бедил аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ба он нигоҳ 

накарда, ба эҷодиёти ӯ андешаҳои мусбатро доро бошанд ҳам, аммо мо наметавонем зикр 

намоем, ки масъалаи таҳқиқ ва тадқиқи ҳаёт ва эҷодиёти шоирро ба сомон расида ҳисобем, зеро 

то имрӯз бештари паҳлуҳои афкори фалсафӣ ва адабӣ, аз ҷумла педагогии ӯ ҳанӯз зери омӯзиш, 

таҳлил ва таҳқиқи ҷидди қарор нагирифтааст.  

Аз сарчашмаҳои илмӣ, адабӣ ва таърихӣ маълум аст, ки на ҳамаи паҳлуҳои афкори 

педагогии Абдулқодири Бедил аз тарафи олимони илми педагогика ва психология дар шакли 

мукаммал ва дақиқ ба риштаи таҳлил ва таҳқиқ кашида шудаанд. Барои исботи ин фикр, то имрӯз 

ақидаҳои таълимию тарбиявии мутафаккир қариб, ки аз доираи таҳлил ва таҳқиқи махусуси 

илмӣ, педагогӣ ва психологӣ берун мондааст. 

Имрӯз, ки Тоҷикистони азизи мо соҳиби истиқлолият гашта, роҳи ҷомеаи демократӣ, 

ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоиро пеша кардааст, зарурият ба миён омадааст, ки осори 

мутафаккири бузурги гузаштаамонро, аз ҷумла Мирзо Абдулқодири Бедилро омӯзем, 

конференсияҳо, симпозиумҳои илмӣ-амалӣ ва илмӣ-назариявӣ ташкил бидиҳем ва ба ин восита 

ҳарчи бештару беҳтар ҷаҳони маънавии бою ғании шоири бузургро омӯхта, дарк намоем ва дар 

зиндагӣ пурсамар истифода барем.  

Ҳамин тариқ, тадқиқ ва таҳқиқи асарҳои илмию таърихии мавҷуда, таваҷҷуҳи моро ба он 

нукта водор намуд, ки муҳиммияти мавзӯи мазкурро идома дода, таҳқиқи афкори педагогии 

Абдулқодири Бедил кори хайр ва арзандаву судманде хоҳад буд. Ба он нигоҳ накарда, ки то 

замони мо ба баъзе паҳлуҳои андешаҳои педагогии Абдулқодири Бедил равшанӣ андохта 

шудааст, вале онҳо аз диди фалсафӣ ё ҳамчун панду андарз барои хонандагон мавриди баррасӣ 

қарор додаанду халос.  
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МАСЪАЛАИ ОМӮЗИШИ АҲВОЛ, ОСОР ВА АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ МИРЗО 

АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ ДАР АСАРҲОИ ИЛМӢ ВА ТАЪРИХӢ 
 

Муаллиф дар мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои мубрами рӯз афкори педагогии яке аз 

мутафаккири бузурги асрҳои XVII-XVIII –и мардуми форсу тоҷик Мирзо Абдулқодири Бедил бахшидааст.  

Муаллиф асарҳои илмӣ ва сарчашмаҳои таърихиро омӯхта, таҳлил намуда ба он кӯшидааст, ки ба 

масъалаи дараҷаи омӯзиши аҳвол, осор ва афкори педагогии Абдулқодири Бедил равшани андозад.  

Баъди омӯзиш ва таҳлили мавзӯи мазкур, муаллиф ба хулосае омадааст, ки то имрӯз ҳарчанд 

андешаҳои ахлоқии Абдулқодири Бедил мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифта бошанд ҳам, аммо онҳо 

аз мавқеи фалсафӣ ё ҳамчун воситаи панду андарз мавриди таҳлил қарор гирифта шудаасту халос. Бинобар 

ин, муҳимияти давом додани таҳқиқи афкори педагогии Абдулқодири Бедил кори хеле арзанда ба ҳисоб 

меравад.  

КАЛИДВОЖАҲО: таҳлил, дараҷаи омӯзиш, мерос, шарқшинос, сарчашмаҳои лирикӣ, назм, 

ҷаҳони маънавӣ, пажӯҳиш ҳаёт ва эҷодиёт. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Қурбонов Фатҳиддин Холбойевич, докторанти phd 

кафедраи педагогика ва психологияи ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 93-512-00-60.  

Абдураҳимзода Қудратулло Саид, доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи педагогика ва 

психологияи ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 918-27-46-43.  
 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ МИРЗО 

АБДУЛЬКАДЫРА БЕДИЛЯ В НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Автор данную статью посвящает одной из актуальных проблем современности - педагогическим 

идеям одного из великих мыслителей XVII-XVIII вв. персидско-таджикского народа Абдулькадыру 

Бедиля. 

Автор, изучая научные произведения и исторические первоисточники стремится выявить степень 

изученности жизни, творчества и педагогических идей Абдулькадыра Бедиля.  
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Изучая и исследуя данную тему, автор заключает, несмотря на то, что до настоящего времени, до 

некоторой степени его нравственные идеи подвергались изученнию и анализу, они были изучены и 

анализированы только с позиции философии или как средство наставления.  

В связи с этим, проблема актуальности и продолжения исследования педагогических идей 

Абдулькадыра Бедиля является ценной работой.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ, степень изученности, наследие, востоковед, лирические 

первоисточники, поэзия, духовный мир, исследование, жизнь, творчество.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Курбонов Фатхиддин Холбойевич, докторант phd кафедры 

педагогики и психологии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 93-512-00-60.  

Абдурахимзода Кудратулло Саид, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-27-46-43.  

 

ШАКЛҲО, МЕТОДҲО ВА ТАРЗУ УСУЛИ ТАШКИЛ НАМУДАНИ ТАЙЁРИИ 

ДОНИШҶӮЁН БА КОРҲОИ КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОНИ 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМИИ ДЕҲОТ  
 

Салимзода Г.С. 

Коллеҷи энергетикии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ  
 

Дар раванди омодасозии омӯзгорони оянда ба корҳои касбинтихобкунӣ дар муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии деҳот ҷалби донишҷӯён ба корҳои илмӣ – тадқиқотӣ нақши муҳим 
мебозад. Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ (МТОК) ҷалби донишҷӯён тавассути маҳфили 
ҷамъиятии илмии донишҷӯён (ҶИД) амалӣ карда шаванд.  

Ҳоло дар МТОК кафедраҳои ҷамъиятӣ бояд тамоми фаъолияти худро, пеш аз ҳама, ба 
ошкор сохтани имкониятҳои васеи тарбиявӣ, корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён КИТД ва 
татбиқи онҳо барои ташаккули шахсияти созандаи фаъол ва бошуури ҷомеаи демократӣ, 
роҳнамои курси сиёсӣ-иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои қабатҳои васеи 
меҳнаткашон равона созанд. Дар аксари кафедраҳои ҷамъиятӣ, дар маҳфилҳои илмӣ, дар 
мубоҳисаҳо, ҳамоишҳои илмӣ – назариявӣ, инчунин ҳангоми мавзӯоти КИТД тамоюли баръало 
ба кӯшиши равшанӣ андохтан ба масъалаҳое, ки бо таҷрибаи сохтмони давлати демократӣ 
алоқаманданд, зоҳир мегардад. 

Кафедраҳои ҷамъиятӣ ба тарбияи донишҷӯён, баланд бардоштани самаранокии кори онҳо 
диққати ҷиддӣ медиҳанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки иштироки фаъолонаи донишҷӯён дар КИТ 
донишҳои онҳоро доир ба назарияи илмӣ амиқ мегардонад, ба дуруст фаҳмидани сиёсати 
иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муосир, ба сарфаҳм рафтан ба 
қонуниятҳои асосии рушди иқтисодии ҷомеа имкон медиҳад, ки барои омодасозии 
политехникии онҳо аҳамияти ҷиддӣ дорад. 

Ҳамзамон, дар фаъолияти кафедраҳои ҷамъиятӣ тавсиаёбӣ ва амиқгардонии минбаъдаи 
маълумоти иқтисодии донишҷӯён ба вуҷуд меояд. Дар бораи афзоиши рағбати донишҷӯён ба 
коркарди масоили муҳимми иқтисодӣ, натиҷаҳои ҳамоишҳои минбаъдаи илмӣ-назариявии 
МТОК-и Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳанд. Масалан, 20-солагии Ваҳдати миллиро донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо коркарди масоили калонтари назария ва амалияи 
иқтисодӣ-сиёсӣ пешвоз гирифтанд. 

Донишгоҳҳои олии касбии ҷумҳурӣ асосан бояд омӯзгоронро барои мактабҳои деҳот тайёр 
намоянд, пас фаъолияти серпаҳлуи ҷамъиятӣ – тарғиботии муаллими деҳа бояд бо меҳнаткашони 
соҳаи кишоварзӣ алоқаманд бошад. Аз ин ҷиҳат, баъзе кафедраҳои ҷамъиятӣ ба коркарди 
мавзӯъҳои КИТД, ки бо истеҳсолоти кишоварзӣ, бо иқтисодиёт, бо масъалаҳои азнавсозии 
иҷтимоию иқтисодии деҳа ва ғайра алоқа дошта бошад, диққати ҷиддӣ медиҳанд. Ҳамзамон, дар 
фаъолияти кафедраҳои ҷамъиятии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон норасоии 
ҷиддӣ ҷой дорад, яъне самти сусти малакаи касбӣ – омӯзгорӣ дар омодасозии омӯзгорони оянда. 
Ин ҳолат ба муаллимон ва корбарии мақсаднок дар қисмҳои гуногуни ҷараёни таълимию 
тарбиявӣ (тарбияи муносибат ба меҳнати ҷамъиятӣ, ҳисси коллективизм ва ғайра) имкон 
намедиҳад.  

Дар раванди омодасозии муаллимони оянда, илмҳои педагогика ва психология ба корҳои 
касбинтихобкунӣ омили бузурги ёрирасон мебошанд. Кафедраҳои педагогика, психология ва 
методика дар ҷараёни КИТ донишҷӯёнро на танҳо ба донистану фаҳмидани вазифаҳое, ки дар 
назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гузошта шудаанд, бояд равона созанд, балки онҳоро 
ба иштироки бевосита дар корбурди ин вазифаҳо ҷалб намоянд.  

Ин ишораи мунсифонаро бо фаъолияти ҶИД-и мактабҳои олии Тоҷикистон мансуб 
донистан мумкин аст. Дар бартарафсозии норасоиҳои КИТД дар соҳаи касбинтихобкунӣ 



85 

 

кафедраҳои педагогика, психология ва методикаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ 
дар рафти омодагӣ ба ҷашни «20-солагии Ваҳдати миллӣ» қадами калон гузоштанд. Ин як навъ 
натиҷаи фаъолияти мақсадноки ин кафедраҳо дар ҷараёни корҳои таълимию тарбиявӣ ҳисоб 
меёфт. Кӯшишҳои баъзе кафедраҳои педагогика, психология ва методикаро доир ба 
амалигардонии алоқаи мавзӯоти КИТД бо фанни тахассусӣ чун идомаи табиии ин корҳо баррасӣ 
кардан лозим аст. Чунончи, дар МТОК-и Бохтар, Кӯлоб, Данғара ва дигар муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбии ҷумҳурӣ сол ба сол рағбати донишҷӯён ба КИТ, ки ба масъалаи касбинтихобкунии 
хонандагон бахшида шудааст, меафзояд. Ин аз таҳлили маърӯзаҳое, ки аз тарафи ҶИД-и     
МТОК-и ҷумҳурии мо дар ҳамоишҳои ҳарсолаи илмӣ-назариявии донишҷӯёни муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон пешниҳод мегарданд, аён аст. Дар маҳфилҳои педагогика ва 
психология дар баробари масъалаҳои умумии назария ва таърихи педагогика, инчунин 
психология ҳалли мушаххаси масоили муҳимми педагогӣ, ки дар назди МТМУ истодаанд, 
мавриди муҳокима қарор мегирад. Мавзӯъҳое, чун «Мушкилоти интихоби касб аз тарафи 
ҷавонон дар осори Аҳмади Дониш» (ДДК ба номи А. Рӯдакӣ), «Ҷамъбасти таҷрибаи омӯзгорони 
пешқадами ш. Бохтар доир ба касбинтихобкунӣ» (ДДБ ба номи Носири Хусрав), «Ҷузъҳои 
психологӣ ва аҳамияти онҳо дар омодагии хонандагон барои иштирок дар меҳнати ҷамъиятӣ 
муфид дар мактаб» (ДДБ ба номи Носири Хусрав) ва ғайра мушаххасият, аҳамияти ҷамъиятӣ 
тавсиф меёбанд, бинобар ин, ба васеъшавии омодасозии илмии донишҷӯён ва таҳқиқоти 
мустақилона дар ҷараёни фаъолияти амалии онҳо мусоидат менамоянд. Аз ҷониби донишҷӯён 
дарк гардидани аҳамияти иҷтимоии тадқиқоти илмии онҳо омили амалии рушди фаъолнокии 
эҷодкоронаи онҳо мебошанд. 

Рушди ҳаматарафаи фаъолияти ҶИД ва баланд бардоштани сифати тадқиқоти илмии 
донишҷӯён, зарурат ва алоқаи онҳо бо мушкилоти имрӯзаи МТМУ бояд зери назари мудирони 
кафедраҳо, омӯзгорони кафедраҳои педагогика ва психология қарор гиранд. Инро аксари 
мудирони кафедраҳо ва омӯзгорон дар кори амалии худ ба ҳисоб гирифта истодаанд. Чунончи, 
кафедраҳои педагогика ва психологияи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Бохтар ва Кӯлоб 
мекӯшанд, ки коркарди мавзӯъҳои маҳфилҳои илмӣ ва КИТ-ро такмил диҳанд. Интихоби 
дурусти мавзӯъ ба афзудани вазифаи иҷтимоии донишҷӯ чун муҳаққиқ, тарғибгари дастовардҳои 
илмӣ, мураббии насли наврас таъсири мусбат мерасонад, зеро ки фаъолияти бобарор метавонад 
самти рағбатҳои илмиро дар тамоми давраи таҳсил муайян кунад. Ҳамзамон, дар тӯли солҳо ба 
нақшаи КИТД ворид сохтани чунин мавзӯъҳо, амсоли «Хусусиятҳои асосии касбинтихобкунии 
мактаббачагон», «Шаклҳо, роҳҳо ва тарзу усули касбинтихобкунии мактаббачагон» ва ғайра дар 
донишҷӯён дар ҷараёни омӯзиши онҳо рағбатро ба вуҷуд намеорад. Мавзӯъҳои маҳфилҳои илмӣ, 
танҳо дар баъзе ҳолатҳо бо масоили доғи рӯз, ки дар назди МТМУ меистанд, алоқа доранд. 
Масалан, дар тадқиқоти илмии донишҷӯён масъалаҳое, чун ҷанбаҳои психологии таълиму 
тарбия бинобар гузариши МТМУ ба барномаҳои нави таълим, мавқеи намоёнро ишғол мекунанд.  

Албатта, дар чунин ҳолатҳо доир ба самаранокии таҳқиқоти илмии донишҷӯён сухан 
гуфтан барвақт аст, зеро ки онҳо таҷдиди мавзӯъҳои КИТ ва мувофиқсозии онро бо талаботи 
муосири МТМУ талаб менамоянд.  

Тадқиқоти илмии донишҷӯёнро чун маҳсули КИТ-и омӯзорон баррасӣ карда, бояд қайд 
намуд, ки муаллимони оянда дар кафедраҳои педагогика ва психология бо масоили психологияи 
педагогӣ хеле суст машғуланд. Дар алоқа бо мазмуни нави таълим дар МТМУ масъалаҳое, ки аз 
қабили «Омӯзиши ҳавасмандсозии фаъолияти маърифатӣ», «Роҳҳои ташаккул ва рушди 
қобилиятҳои эҷодӣ, тадқиқотӣ» дар хонандагон ҳангоми омӯзиши фанҳои маълумоти умумӣ, 
худбаҳодиҳии шахсият ва ғайра муҳимтар мегардад.  

Дар як қатор кафедраҳои тахассусии МТОК-и (ихтисосҳои омӯзгоридошта) ҷумҳурӣ 
КИТД чун қисми ҷудонашавандаи таҳқиқоти илмии кафедра баррасӣ мегардад. Аз ин сабаб дар 
ин ҷо барои якҷоя кардани КИТД бо корҳои кафедра доир ба ҳалли масоили мавҷудбуда шароити 
хуб муҳайё кардан лозим. Умумияти масъалаи онҳо барои коркарди мавзӯоти КИТД-и ҳаҷми 
начандон калон (мавзӯи хурд) тибқи рағбату қобилиятҳои онҳо истифода бурда мешаванд.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки сатҳи баланди ташкили корҳои илмии донишҷӯён, 
мустаҳкамсозии алоқа бо истеҳсолот, имконияти ба онҳо ҷалб кардани донишҷӯёни ҳамаи 
курсҳо дар алоқаи зич бо гузориши КИТ-и кафедра қарор доранд. Пас, дар шароити муайян 
иштироки якхелаи донишҷӯёни курсҳои поёнӣ ва болоиро дар ин кор интизор будан мумкин аст. 
Дар ин маврид дар назар дошта мешавад, ки ба таҷриба, дониш, маҳорати донишҷӯёни курсҳои 
болоӣ, ки дар давоми таҳсил ҳосил гардидаанд, ба талаботи баланди эҷодиёт, иштирок дар кори 
мушаххаси донишҷӯёни курсҳои поёнӣ муқобил гузошта мешаванд. Ҳамзамон, маводи 
ҷамъоварда ва банизомдаровардаи мо нишон медиҳад, ки яке аз ҷиҳати сусти фаъолияти 
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маҳфилҳои илмии донишҷӯён, ҶИД ва кафедраҳо ҷалби нокифояи донишҷӯёни курсҳои поёнӣ, 
хусусан курсҳои якум, мебошад.   

Давраҳои гуногуни ташкили озмунро байни ду гурӯҳи курси дуюми шуъбаи физикаи 
факултети физикаи ДДБ ба номи Носири Хусрав баррасӣ менамоем. Методикаи ташкилу 
гузаронидани озмун дар дигар гурӯҳҳо ва курсҳо ба гурӯҳҳои баррасишаванда монанд аст. 
Ҳангоми коркарди мазмуни озмун байни гурӯҳҳои ҷудошуда, мо ба мушаххасияти натиҷаҳои он 
диққат додем. Ин ба он мусоидат кард, ки донишҷӯёни то ҳол нонамоён «муҳаррикон»-и озмун 
гаштанд. Мушоҳида аз болои фаъолияти гурӯҳҳои дар озмун иштироккунанда нишон дод, ки 
баъзан як гурӯҳи калони донишҷӯён, ки ба курс мегузарад, «муҳаррикон»-и озмун мешаванд. 
Инчунин, муайян гардид, ки агар рағбат ва шавқу ҳавасҳои шахсиятҳо ба ҳисоб гирифта шавад, 
дар онҳо фазои эҷодкорӣ ба вуҷуд меояд ва ҳар як иштирокчии озмун имконият дорад, ки 
натиҷаҳои кори худро бо натиҷаҳои кори донишҷӯёни дигар муқоиса кунад.  

Фаъолияти омӯзгорон, пеш аз ҳама, бояд ба ташкили роҳбарии мақсаднок ба кори 
донишҷӯёни дар озмун иштироккунанда, ба таълими методҳои тайёр кардани маърӯзаҳо, кор бо 
калимаҳо, навиштан ва тавсияти натиҷаҳо, коркарди мундариҷаи давраҳои минбаъдаи озмун 
равона гардад. Бояд қайд кард, ки методикаи ташкил ва гузаронидани озмуни донишҷӯён 
баробари ҳосилшавии таҷриба, такмил ва мавзӯоти илмӣ барои гурӯҳҳои дар озмун 
иштироккунанда рушд меёбанд.  

Таҷриба нишон дод, ки самаранокии таълим ва тарбияи омӯзгорони оянда хеле меафзояд, 
агар онҳо аз болои мавзӯи илмӣ (ҳаҷман начандон калон) кор кунанд, чунки рушди эҷодии инсон 
рағбати ӯро ба донишҳо ва гирифтани мустақилонаи онҳо, такмили сифатҳои шахсият баланд 
мебардорад, омӯзгорон донишҷӯёнро ба иҷрои масъалаҳои амалан муҳиме, ки дар назди мактаби 
муосир истодаанд, ҳидоят менамоянд. Чунончи, аз рӯи масъалаи «Касбинтихобкунии 
хонандагон» омӯзгорон барои иштирокчиёни озмун мавзӯъҳои зеринро пешкаш карданд: 
«Омӯзиши ҳолати касбинтихобкунии хонандагон дар н. Кӯшониён», «Омӯзиши таҷрибаи кори 
якҷояи мактаб ва ҷомеа дар касбинтихобкунии хонандагон» ва ғайра, онҳо хотиррасон намуданд, 
ки шарти муҳиму зарурии озмун инҳоянд: а) дуруст тартиб додани анкета, матни мусоҳиба доир 
ба омӯзиши рағбатҳои касбии хонандагон, муайян намудани муносибати волидайн бо ин ё он 
касб; б) анкетаронӣ; в) коркарди натиҷаҳои анкетаронӣ; г) ошкор намудани лаҳзаҳои мусбате, ки 
онҳоро мактаб, ҷомеа ба вуҷуд овардаанд; д) омодасозии хонандагони литсей ва МТМУ ба 
викторинаҳо доир ба касбинтихобкунӣ ва ғайра (донишҷӯён имкон доштанд, ки феҳристи ин 
масъалаҳоро мустақилона тартиб диҳанд). 

Муҳим он аст, ки омӯзгор ба донишҷӯён дар ҷустуҷӯи эҷодии онҳо на танҳо ёрии 
саривақтӣ бояд расонад, балки кӯшиши фардии онҳоро ба машғул шудан бо фаъолияти 
интихобкардаашон, ки дар давраи ибтидоии озмун ташаккул меёбаду дар ҷараёни фаъолияти 
эҷодӣ мустаҳкам мегардад ва рушд меёбад, ҷонибдорӣ намояд.  

Омӯзгор, бояд психологи моҳир бошад, донишҷӯёнро ба омӯзиши асосҳои илм ҳавасманд 
сохта тавонад. Донишҷӯёни курсҳои гуногун, ки бо вижагиҳои гуногуни синнусолӣ, сатҳи 
донишу омодагӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд, аҳамияти ҷамъиятии корҳои иҷрошавандаро якхела 
тасаввур наменамоянд, нисбати татбиқи амалии он мавқеи гуногун доранд. Пас, ҳангоми иҷрои 
ҷараёнҳои масъулиятноку меҳнатталаби истеҳсолӣ муносибат ба ҳар яке аз гурӯҳҳои донишҷӯён, 
ки ба беҳгардонии фаъолияти онҳо равона мешавад, набояд якхела бошад.  

Ҳамин тариқ, ҳар қадар ки ҷиддӣ, масъулиятнок дар назди рисоланавис вазифа гузошта 
шуда бошад, ҳамон қадар бо хоҳиши зиёд ва илҳоми эҷодии ӯ ба иҷрои он камар мебандад. 
Корҳои курсие, ки аз рӯи мавзӯоти шартномаҳои хоҷагӣ иҷро мегарданд ва бо истеҳсолоти 
кишоварзӣ алоқаманданд, вижагиҳои худро доранд. Ин вижагиҳо дар он зоҳир мегарданд, ки 
илҳоми эҷодӣ аксаран бо меҳнати якхелаи шиддатноки ҷисмонӣ якҷоя мешаванд.  

Яке аз омилҳои муҳимми рушди қобилиятҳои эҷодӣ, кунҷковии донишҷӯён дар онҳо 
тарбия намудани чунин сифатҳо, мисли ҳаёти худро ба фаъолияти кафедра бахшидан, ба рушди 
илм саҳми шахсии худро гузоштан ва ғайра мебошад. Барои дар донишҷӯён тарбия кардани ин 
сифатҳо саъю кӯшиши зиёде ба харҷ додан лозим аст. Агар чунин сифатҳо ташаккул ёбанд, пас 
донишҷӯён дар ҳама гуна ҳолатҳои ғайричашмдошт метавонанд душвориҳои дар ҳаёти онҳо 
пайдошавандаро паси сар кунанд.  

Муқаррар намудан ва такмил додани алоқаҳои байникафедравӣ дар дохили донишгоҳ ва 
берун аз он аҳамияти калони тарбиявӣ дорад, зеро ки ба васеъшавии робитаи онҳо бо донишҷӯён, 
омӯзгорони донишгоҳҳои дигари ҷумҳурӣ, доираи амалии фаъолият мусоидат намуда, бо ғояҳои 
илмӣ бой мегардонанд. Дар натиҷаи амалиётҳои якҷояи донишҷӯёне, ки дар кафедра ва      
МТОК-и гуногун таълим мегиранд, сифатҳои мусбии барои омӯзгор-мураббии оянда муҳим, 
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мисли маҳорати шунидан ва баҳодиҳӣ ба суханони рафиқони худ, коллективизм, меҳнатдӯстӣ, 
суботкорӣ дар ноилгардӣ ба мақсади гузошташуда, маҳорати таҳлил кардани сабабҳои 
пайдошавии ин ё он зуҳурот ва дар ин ё он вазъият қарори дуруст қабул намудан ҳосил карда 
мешавад. 

Барои ташаккули маҳорату малакаҳои политехникӣ ҷараёни меҳнат дар майдони 
таҷрибавӣ ва эҷодиёти илмии худи донишҷӯён имконияти калон фароҳам меорад. Масалан, аз 
болои амалиёти муайяни меҳнатии донишҷӯён мушоҳида бурдан ва ғалатҳои онҳоро ислоҳ 
намуда, корро тарзе ба роҳ мондан лозим аст, то ин ки дар худи онҳо талабот ба интиқол додани 
донишу маҳоратҳо ба шогирдони худ ҳангоми дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба 
сифати омӯзгор кор кардан ба вуҷуд ояд. Барои ин бошад, ҷаҳонбинии васеъ, донишҳои амиқи 
устувор, бохабарӣ талаб карда мешавад.  

Муваффақияту нобаробариҳои донишҷӯёни имрӯзаро дар иҷрои корҳои курсӣ, рисолаҳои 
хатм ва дипломӣ омӯхтану аз лиҳози фаъолияти дарпешистодаи онҳо дар муассисаи таълимӣ, 
амалӣ намудан лозим аст. Маҳз дар ин, педагогисозии КИТ, ки дар кафедраҳои донишгоҳҳо 
гузаронида мешавад, зоҳир мегардад. Дар педагогисозии қисмҳои гуногуни корҳои таълимию 
тарбиявии тарбиягирандагон то оғози омӯзиши курси методикаи таълими фан низоми муайянро 
риоя намуда, донишҷӯёни алоҳида ё гурӯҳи донишҷӯёнеро, ки ба асосҳои педагогии таҳқиқоти 
гузаронидашаванда майлу рағбат доранд, ҷудо карда мегиранд. Фаъолияти чунин донишҷӯёнро 
бо роҳи ҷалби онҳо ба навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва дипломӣ, бо коркарди 
методикаи омодасозӣ ва гузаронидани корҳои таҷрибавӣ дар қитъаи таълимӣ-тарбиявӣ, дар 
майдонҳои хоҷагиҳои ёрирасони назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар муносибат бо 
мавзӯи КИТ-и кафедра алоқаманд мебошад, равона сохтан мувофиқи мақсад аст. 

Барои ташаккул ва рушди маҳорату малакаҳо ва қобилиятҳои эҷодии омӯзгори оянда 
кушода додани мавзӯи таҳқиқоти истеҳсолоти кишоварзӣ, ҳалли масоили камомӯхташуда, ба 
методистону омӯзгорони кафедраи методикаи таълими фан бошад, зоҳир кардани рағбати 
даркорӣ хеле зарур аст. Ин боз барои он лозим аст, ки як қисми муайяни донишҷӯёни курсҳои 
болоӣ КИТ-ро бо таҷрибаи омӯзгорӣ дар курсҳои II-III (таҳсили чорсола) якҷоя месозанд.  

Таҳлили муфассали фаъолияти донишҷӯёни таҷрибаомӯз, ки таҳқиқоти илмиро дар 
саҳрову озмоишгоҳҳо тибқи талаботи барномаи таҷрибаи омӯзгорӣ ва дастурамали типӣ иҷро 
менамоянд, нишон дод, ки якҷоясозии таҷрибаи омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ бо КИТ дар майдони таҷрибавӣ ба ташаккули маҳорату малакаҳои педагогӣ дар 
донишҷӯён таъсир расонида, дар онҳо майлу рағбати муайянеро ба бор меорад. Вале, барои ин 
таҷрибаи омӯзгории донишҷӯён бояд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳот, ки дар 
наздикии майдони таҷрибавӣ ҷойгиранд, гузаронида шавад. Бояд кӯшиш ба харҷ дод, то ин ки 
меҳнати хонандагон пурмазмун, шавқовар, бошуурона гардад ва дар ҷараёни он бо амалиётҳои 
асосии меҳнатӣ шинос шаванд. Баёну шарҳро бояд худи донишҷӯёни таҷрибаомӯз ба роҳ 
монанд, чунки дар ин маврид нуфузи донишҷӯёни таҷрибаомӯз дар назди хонандагон баланд 
мегардад.  

Дар ташаккули истеъдоди педагогӣ, эҳтиром ба фаъолияти педагогӣ на танҳо ҷалби 
донишҷӯёни МТОК ба коркарди ин ё он масъалаи истеҳсолот, ки барои муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ (дорои ихтисосҳои омӯзгорӣ мебошанд) ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳисоб 
меёбад, балки ҷорӣ намудани он дар истеҳсолот (дар МТМУ) муҳим мебошад. Дар ин ҷода 
муносибати муайяни илмӣ ҳам ба ҳалли масъалаи дарпешистода ва ҳам ба ҷорӣ кардани он талаб 
карда мешавад. Аксаран, бинобар он, ки омӯзгорон малакаҳои ҷорӣ намудани дастовардҳои 
педагогика, методикаи фанҳоро ба таври кофӣ аз худ накардаанд, коркарди илмӣ-методӣ дарҳол 
ба вуҷуд намеояд.  

Омодасозии донишҷӯёни МТОК ба корҳои касбинтихобкунии хонандагон дар давраи 
ҳозираи рушди ҷомеаи мо масъалаи мураккаб ва хеле муҳим мебошад. Ҳалли бомуваффақияти 
он бо роҳи муттаҳидсозии саъю кӯшишҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, оила, хоҷагиҳо 
ва аҳли ҷомеа имкон дорад, вале вазни асосии он ба дӯши омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ меафтад.  

Омодасозии омӯзгорони оянда ба корҳои касбинтихобкунӣ, дониши назариявӣ ва методии 
ин кор, ҷаҳонбинии васеи политехникӣ ва маҳоратҳои амалии умумимеҳнатиро дар бар мегирад. 
Дар амалисозии ин омодагӣ доираи васеи фанҳои зерин нақши муҳим мебозанд: ҷамъиятӣ-сиёсӣ, 
психологӣ-педагогӣ, тахассусӣ, умумитехникӣ ва методӣ. Ҳар яке аз фанҳои доираҳои 
номбаршуда, таҷрибаи омӯзгорӣ ва корҳои беруназаудиториявии донишҷӯён ва ғайра барои 
амалигардонии ин омодагӣ имкониятҳои муайян доранд.  
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Шаклу методҳои ташкили ҷараёни таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 
хусусияти касбинтихобкунии ҷараёни омодасозии донишҷӯён ба кори касбинтихобкунии 
хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд ба ҳисоб гиранд. Шаклу методҳои 
самараноктари баланд бардоштани фаъолнокии эҷодӣ, ташаккули муносибати эҷодӣ ба ҳалли 
масъалаҳои дар ҷараёни корҳои системавии касбинтихобкунӣ бо хонандагон дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ бавуҷудомада, КИТ-и беруназаудиториявӣ дар сатҳҳои гуногун 
(корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва дипломӣ, КИТД, маҳфили илмӣ, ба мазмуни машғулиятҳои 
амалии курсҳои махсус ва семинарҳои махсуси гуногун ворид сохтани масоили илмӣ-амалӣ бо 
мазмуни политехникӣ ва касбинтихобкунидошта) мебошанд.  

Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ ба вазифаву имкониятҳои дар 
пеши онҳо доир ба амалигардонии омодасозии донишҷӯён ба корҳои касбинтихобкунӣ 
гузошташуда бояд баҳои объективӣ диҳанд, аз воситаҳои педагогӣ моҳирона истифода баранд, 
фаъолнокӣ ва мустақилиятнокии донишҷӯёнро баланд бардоранд.  

Яқин аст, ки масъалаи мураккаби омодасозии донишҷӯён дар МТОК ба фаъолияти амалӣ 
доир ба касбинтихобкунии хонандагони МТМУ дар доираи масоили ишорашуда маҳдуд 
намегардад. Инчунин, таҳқиқи аҳамияти алоқаҳои байнифаннӣ, алоқаҳои МТОК бо МТМУ дар 
коркарди роҳҳои муқаррар намудани робитаҳо бо омӯзгорони коромӯз ва омӯзгорони ҷавон дар 
омодасозии донишҷӯён ба корҳои касбинтихобкунӣ, алоқаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
бо истеҳсолот барои беҳгардонии сифати омодасозии донишҷӯён ба корҳои касбинтихобкунӣ, 
омӯзиши масъалаи иштироки донишҷӯён дар меҳнати ҷамъиятии фоиданок ва ғайра хеле муҳим 
мебошад.  
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  ШАКЛҲО, МЕТОДҲО ВА ТАРЗУ УСУЛИ ТАШКИЛ НАМУДАНИ ТАЙЁРИИ ДОНИШҶӮЁН 

БА КОРҲОИ КАСБИНТИХОБКУНИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ 

МИЁНАИ УМУМИИ ДЕҲОТ  
 

Муаллифи мақола таваҷҷуҳи асосиро ба яке аз масъалаҳои муҳимми ҷомеаи муосир – тайёрии 
донишҷӯён ба корҳои касбинтихобкунии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳот 
равона кардааст.  

Мавзӯи мазкурро муаллиф мавриди таҳлил қарор дода, ба чунин хулоса омадааст, ки масъалаи 
омодасозии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба корҳои касбинтихобкунии хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳот дар давраи ҳозираи рушди ҷомеаи мо масъалаи мураккаб ва 
хеле муҳим арзёбӣ мешавад. Ҳалли бомувафақияти он бо роҳи муттаҳидсозии саъю кӯшишҳои муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумӣ, оила, хоҷагиҳо, ширкатҳо ва аҳли ҷомеа имкон дорад, аммо вазни асосии он ба 
души омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ меафтад.  

КАЛИДВОЖАҲО: омодасозӣ, фаъолият, таҳқиқоти мустақилона, маҳорати эҷодӣ, истеҳсолот, 
шароити деҳот, озмоишгоҳ, рушди малака. 
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Автор статьи основное внимание уделяет одной из основных проблем современного общества – 

подготовка студентов к профориентационной работы учащихся сельских общеобразовательных 

учреждений.  

Анализируя данную тему, автор заключает о том, что проблема подготовки студентов высших 

профессиональных учреждений к профориентационной работы школьников сельских 

общеобразовательных учреждений в нынешных условиях развития нашего общества является проблемой 

весьма сложной и необходимой. Её оптимальное решение возможно путем объединения усилий средних 

общеобразовательных учреждений, семьи, компании, фермерских хозяйств и общественности. Однако, 

несмотря на это, основная нагрузка выпадает на долю учителей средних общеобразовательных 

учреждений.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка, деятельность, самостоятельное исследование, творческое 

мастерство, производство, сельское условие, лаборатория, развитие навыков.  
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FORMS, METHODS AND RECEPTIONS OF TRAINING OF STUDENTS FOR VOCATIONAL 

GUIDANCE OF PUPILS OF RURAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

The author of the article focuses on one of the main problems of modern society - the preparation of students 
for career guidance work of students in rural general educational institutions.  

Analyzing this topic, the author concludes that the problem of preparing students of higher professional 
institutions for career guidance work of students of rural educational institutions in the current conditions of 
development of our society is a very complex and necessary problem. Its optimal solution is possible by combining 
the efforts of secondary educational institutions, families, companies, farms and the public. However, despite this, 
the main loading falls on the share of secondary school teachers.  

KEY WORDS: training, activity, independent research, skill, creatively, production, agriculture, 
laboratory, skills development.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР МАКТАБ (СИНФ)-ҲОИ 

КАМНУФУСИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Менглиева М.Х.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Бояд тазаккур дод, ки дар шароити рушди ҷомеаи муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи 

маориф ба марҳилаи нави тараққиёт ворид гашта истодааст. Махсусияти ин давра аз он иборат 

мебошад, ки масъалаҳои пешинро (бозмондаро) аз давраи пасошӯравӣ пешорӯи мо гузошта, аз 

мо, пеш аз ҳама, ҳаллу фасли амалии онҳоро талаб менамояд. Яке аз чунин масъалаи муҳим, ки 

марбут ба ҷомеаи муосир аст, фаъолияти мактаб (синф)-ҳои камнуфус ва ё ба ибораи дигар, 

камкомплект мебошад.  

 Дар шароити имрӯза, мактаб (синф)-и камнуфус, ки ҳамаи зинаҳои таҳсилотро (асосӣ, 

миёна, ибтидоӣ) дар бар мегирад дар бештари ҳолатҳо бо теъдоди ками хонандагон дар шароити 

деҳаҳои дурдасти кӯҳистон фаъолият менамоянд. Фаъолияти ин муассисаҳо бо мақсади амалӣ 

намудани таълими ҳатмии асосӣ роҳандозӣ карда шудааст. Дар ҷумҳурии мо мактаб (синф)-ҳои 

камнуфус фақат дар зинаи аввали таҳсилот фаъолият доранд. Ин он маъноро дорад, ки танҳо 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ибтидоиро дар бар мегиранд.  

Аслан, аз байн бурдани мактабҳои мазкур хеле мушкил, ҳатто гуфтан мумкин аст, ки 

ғайриимкон мебошад. Чунки, омилҳои зиёде арзи вуҷуд доранд, ки дар рафти ҳаллу фасли 

масъалаи мазкур монеа мегарданд. Масалан, бинобар сабаби афзоиши аҳолӣ, мардум дар 

деҳаҳои дурдаст хона месозанд, хонаҳои хешро дар талу теппаҳо ва дар доманаҳои кӯҳҳо сохта 

ба сар мебаранд. Ё ин ки бо таъсири шадиди буҳрони иқтисодӣ як гурӯҳи аҳолӣ маҷбур шуданд, 

ки ба минтақаҳои дигари кишвар кӯч банданд ва ғайра.  

Имрӯз, дар кишвари мо, ба ғайр аз мактабҳои камнуфус, боз синфҳои камнуфус низ дар 

назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият менамоянд. Чунин синфҳо дар деҳаҳои 

калон ва марказҳои ноҳия ҳам фаъолият карда метавонанд. Синфҳои мазкур, марбут ба 

ақаллияти аҳолии дар маҳал буда мебошад.  

Ҳамин нуктаро бояд махсус таъкид намоем, ки дар шароити имрӯзаи ҷомеаи мо вазъи 

мактаб (синф)-ҳои камнуфус дар ҳамон сатҳе қарор доранд, ки барои баланд бардоштани сифати 

таълиму тарбия бояд, ки як қатор масъалаҳои мавҷударо ҳаллу фасл намояд:  

- вобаста ба баланд шудани мақом ва нақши мактаб (синф)-ҳои камнуфус тақозои онро 

дорад, ки илми педагогика ва идораи маориф бояд ба масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати 

таълиму тарбия ва маҳорати педагогии омӯзгорон диққати махсус диҳанд:  

- бо мақсади баланд бардоштани маҳорати педагогии омӯзгор бояд барномаи нави таълимӣ 

роҳандозӣ карда шавад; 

- ҳуҷҷатҳои зарурӣ (Низомнома, дастурамал, роҳнамо ва ғайра) барои ташкили фаъолияти 

таълимию тарбиявии мактаб (синф)-ҳои камнуфус дастрас карда шавад; 

- мактаб (синф)-ҳои камнуфус бо кадрҳои баландихтисос ва пойгоҳи моддию техникӣ, 

таъмин карда шаванд. 

Ҳолати кунунии ҷомеа то як андозае ба низоми иқтисодию иҷтимоии соҳаи маориф 

таъсири манфӣ расонид. Имрӯз Ҳукумати ҷумҳурӣ ва Вазорати маориф ва илм тамоми 

тадбирҳоро роҳандозӣ карда истодаанд, ки фаъолияти соҳаро ба низом дароранд ва онро ба 

талаботи давру замон мувофиқ гардонанд.  
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Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми даҳ соли охир ба мактаб 

(синф)-ҳои камнуфус диққати махсус зоҳир карда, бо мақсади бартараф намудани масъалаҳои 

мавҷуда чораҳои махсус андешида истодааст. Масалан, ҳолати сифати таълиму тарбия, сатҳи 

дониш, маҳорати педагогии омӯзгорон, пойгоҳи моддию техникӣ, таъминоти кадрии мактаб 

(синф)-ҳои камнуфус ва ғайра дар мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди таҳлилу хулосабарорӣ қарор дода шуда, таҳияи Барномаи рушди таҳсилоти мактаб 

(синф)-ҳои камнуфус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 қабул гардид.  

Мусаллам аст, ки раванди ҷаҳонишавии тамоми соҳаҳои ҷомеаи муосир ба ҷараёни 

маориф, илм ва педагогика таъсири худро мерасонад. Вобаста ба ин, дар раванди таълим 

падидаҳои нав ба вуқуъ омада, дар назди омӯзгор ва мазмуну мундариҷаи таҳсилот мақсаду 

вазифаҳои нав мегузоранд. Дар робита ба ин, танҳо омӯзгоре дар таълим метавонад ба дастоварде 

ноил шавад, ки аз навигариҳои илмӣ, педагогӣ ва методӣ ба пуррагӣ бохабар аст ва баҳри татбиқи 

он саъйу кӯшиш менамояд.  

Як нуктаи дигарро бояд мавриди зикр қарор диҳем, ки дар шароити имрӯза, муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ бояд дар тайёр намудани мутахассисони баландпоя барои 

мактаб (синф)-ҳои камнуфус низ саҳмгузор бошанд. Масалан, дар факултетҳои методикаи 

таҳсилоти ибтидоӣ ҳатман омӯзгорони ояндаро бо хусусиятҳои раванди таълиму тарбия, роҳҳо 

ва тарзу усули ташкили таълим, таҳияи нақшаҳои тақвимӣ ва корҳои тарбиявӣ ва ғайра барои 

мактаб (синф)-ҳои камнуфус дар сатҳи талаботи замони ҳозира тайёр намоянд. Чунки онҳо пас 

аз хатми муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар мактаб (синф)-ҳои камнуфус фаъолияти пурсамар 

карда тавонанд.  

Масъалаи дигаре, ки ба сифати таълиму тарбия дар мактабҳои камнуфус таъсири манфии 

худро мерасонад ин аз курсҳои махсуси такмили ихтисос ва бозомӯзӣ нагузаштани омӯзгорони 

мактабҳои мазкур ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, омӯзгорони мактабҳои камнуфус бояд, ки дар 

муҳлати муайяншуда, аз курсҳои махсуси такмили ихтисос ва бозомӯзӣ гузашта, дараҷаи 

касбияти худро баланд бардоранд.  

Омӯзиш ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сатҳи дониши хонандагон дар бештари мактаб 

(синф)-ҳои камнуфус ба талаботи имрӯза созгор нестанд. Чунки раванди таълим дар мактабҳои 

мазкур бештар ба назарияи иттилоот равона карда шуда, ба ҷиҳати амалияи он кам таваҷҷуҳ 

зоҳир карда мешавад. Бинобар ин, ба омӯзгорони мактабҳои номбурда лозим аст, ки дар ҷустуҷӯ 

ва дарёфти роҳҳо, тарзу усул ва воситаҳои ҷалб намудани хонандагон ба таълими босифат 

бештар диққат дода, ба ташаккул ва рушди қобилияти зеҳнию фикрӣ ва тафаккури таҳлилӣ, 

эҷодӣ, муқоисавӣ, мустақилиятӣ ва ғайра таваҷҷуҳ ва диққати хешро равона созанд. Зеро, ки 

чунин тарзи ҳалли масъала хонандагонро, пеш аз ҳама, ба худомӯзӣ, худтарбиякунӣ, 

масъулиятшиносӣ дар иҷрои супоришҳои додашуда ва вазифаҳои хонагӣ водор месозад.  

Хусусияти хоси дигари раванди таълим дар мактаб (синф)-ҳои камнуфус ин муносибатҳои 

байни омӯзгор ва хонанда ба ҳисоб меравад. Фаъолияти дарк намудан ва азхудкунии дониш аз 

тарафи хонандагон ҳамон вақт метавонад ба манфиати хонандагон буда, натиҷаи дилхоҳ диҳад, 

ки агар муносибатҳои байни омӯзгор ва хонандагон дар асоси ҳурмату эҳтиром ва боварии ба 

якдигар роҳандозӣ карда шавад. Бояд зикр намуд, ки масъалаи мазкур то имрӯз аз тарафи 

олимони илми педагогика ва психология ба таври бояду шояд ба риштаи таҳқиқ кашида нашуда, 

мавриди баррасӣ қарор дода нашудааст.  

Масъалаи муносибатҳои байни омӯзгор ва хонандагон дар мактаб (синф)-ҳои камнуфус 

боз аз он ҷиҳат мураккаб мебошад, ки дар ин ҷо муаллим бо якчанд синфҳое кор мебарад, ки ҳар 

яке аз онҳо хусусият, талабот ва нозукиҳои хоси худро доро мебошад. Маълум аст, ки агар 

омӯзгор бо як синф кор барад, ӯ муайян карда метавонад, ки хонандагон то чӣ андоза маводи 

таълимиро аз бар карда метавонанд. Аммо дар мавриде, ки омӯзгор дар як вақт бо се синф кор 

(дарс) мебарад ба ӯ лозим меояд, ки талабот ва мушкилиҳои хонандагони се синфро ба назар 

гирад. Масалан, ба омӯзгори мактаб (синф)-ҳои камнуфус лозим меояд, ки дар як вақт бо як 

синфи алоҳида кор карда, ҳамзамон кори мустақилонаи синфҳои дигарро зери назорат гирад, то 

ин ки хонандагони синфҳои дигар супоришҳои додашударо мустақилона ҳаллу фасл намоянд.  

Ҳамин тавр, бо мақсади беҳтару хубтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия, дараҷаи 

дониши хонандагони мактаб (синф)-ҳои камнуфус мо тасмим гирифтем, ки якчанд андешаҳои 

худро пешниҳод намоем: 

 - масъалаи аз такмили ихтисос гузаронидани омӯзгорони мактаб (синф)-ҳои камнуфус ва 

дар ин раванд хусусиятҳои методикаи таълими ҳамаи фанҳо дар мактабҳои мазкур ҳатман ба 

назар гирифта шавад; 
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 - шуъбаҳои маориф, роҳбарони мактабҳо ва омӯзгорон баҳри бою ғанӣ гардонидани 

пойгоҳи моддию техникии мактаб (синф)-ҳои камнуфус, аз ҷумла, маводи таълимию методӣ 

кӯшиш ба харҷ диҳанд; 

 - истифодаи самараноки шаклҳо, роҳҳо ва тарзу усули фаъол дар раванди таълиму тарбия 

дар мактаб (синф)-ҳои камнуфус; 

 - бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, ташаккул ва рушди маҳорату 

малакаи аз худ намудани дониши хонандагони мактаб (синф)-ҳои камнуфус ба омӯзгорон зарур 

аст, ки кори мустақилонаи хонандагони мактабҳои мазкурро дуруст ва самаранок ба роҳ монанд.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР МАКТАБ(СИНФ)-ҲОИ 

КАМНУФУСИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола муаллиф яке аз масъалаҳои мубрами рӯзро, ки марбут ба ҷомеаи муосир мебошад, 

мавриди таҳлил қарор додааст.  

Муаллиф, масъалаи мазкурро баррасӣ намуда, зикр кардааст, ки сатҳи таълиму тарбия дар мактаб 

(синф)-ҳои камнуфус ба талаботи ҷомеаи муосир ҷавобгӯ нест. Аз ин лиҳоз, ба омӯзгорони мактабҳои 

мазкур зарур аст, ки дар ҷустуҷӯ ва дарёфти шаклҳо, роҳҳо, тарзу усул ва воситаҳои ҷалб намудани 

хонандагон ба таълим ва тарбияи босифат бештар таваҷҷуҳ зоҳир намоянд.  

Дар хулоса, муаллиф бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати дониш, қобилияти зеҳнӣ, тафаккури 

таҳлилӣ, эҷодӣ ва мустақилиятии хонандагони мактаб (синф)-ҳои камнуфус андешаҳои хешро баён 

кардааст, ки дар баланд бардоштани сифати таълиму тарбия мусоидат карда метавонанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: мактаб (синф)-ҳои камнуфус, шароити деҳот, ташаккул, рушд, сифати таълим, 

қобилият, тафаккур, мустақилият, масъулиятшиносӣ.   

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Менглиева Муҳаббат Худойбердиевна, омӯзгори 

кафедраи педагогика ва психологияи ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 919-31-66-61. 
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В данной статье, автор анализирует одну из важных проблем, которая является актуальной для 

современного общества.  

Автор, анализируя данную проблему подчёркивает, что уровень обучения и воспитания в 

малокомплектных школах несоответствует требованиям современного общества. В связи с этим, учителям 

этих школ следует уделить основное внимание проблеме форм, методов, приёмов и средств привлечения 

вниманий школьников к качественной учебно-воспитательной работе.  

В конце статьи, автор с целью улучшения качества знаний, интеллектуальной способности, 

аналитического мышления, творческого подхода и самостоятельности школьников малокомплектной 

школы излагает свои мысли, что может способствовать повышению качества обучения и воспитания. 
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SOME EDUCATIONAL PROBLEMS IN SMALL SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In this article, the author analyzes one of the important problems that is relevant to modern society.  

The author, analyzing this problem, emphasizes that the level of training and education in small schools 

does not meet the requirements of modern society. In this regard, teachers of these schools should pay special 

attention to the problem of forms, methods, techniques and means of attracting the attention of students to high-

quality educational work.  

At the end of the article, the author, in order to improve the quality of knowledge, intellectual ability, 

analytical thinking, creative approach and independence of students of a small school, presents his thoughts, which 

can contribute to improving the quality of education and upbringing. 
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ФИКРҲОИ БЕЗАВОЛИ АХЛОҚӢ-ПЕДАГОГӢ ДАР АСАРИ «НОН ВА ҲАЛВО»-И 

ШАЙХ БАҲОӢ ВА МУВОФИҚАТИ ОН БА МАСЪАЛАҲОИ ҲОЗИРАЗАМОНИ 
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ 

 

Давлатова М.Ҳ., Давлатова Н. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ 

 

Дар шароити феълӣ, ки бархӯрди тамаддунҳо дар ҷаҳон торафт тезутунд мешавад, омӯхтан ва 
таҳқиқ кардани мероси бостонӣ, ҳифзи арзишу суннатҳои милливу мардумӣ ва ёдгориҳои таърихӣ 
аҳамияти махсус пайдо мекунанд. Таҳқиқи ҷиддии мероси гаронбаҳои гузаштаи тоҷикон, ёдгориҳои 
фарҳангӣ ва тарғиби суннатҳои мардумӣ вазифаи муҳимтарини намояндагии илму маориф, аҳли эҷод ва 
ҳамаи зиёиёни кишвар мебошад. 

 Эмомалӣ Раҳмон 
 

Мақолаи мазкур ба ҳаёт ва фаъолияти математик, муҳандис, файласуф, диншинос, шоир 
ва педагоги асримиёнагии тоҷик Баҳоуддини Омулӣ (1547-1622) бахшида шудааст, ки дар 
пешрафти илмҳои замони худ саҳми намоён дорад. Вай боз ба таълиму тарбияи шогирдони зиёд 
диққати махсус додааст, ки бештари онҳо мутафаккирони машҳури замони худ гаштаанд. Дар 
мақола ба омӯзиши ҳамаҷонибаи осори мутафаккир аз нигоҳи таърихи илм, назария ва ақидаҳои 
педагогӣ, философӣ ва назмӣ диққат дода мешавад, ки дар ҷаҳонбинии умумӣ ва эҷодиёти 
педагогии донишҷӯёни муосир таъсир мерасонад.  

Баҳоуддини Омулӣ ибни Иззоддин Шайх Ҳусайн ал-Ом, машҳур бо лақаби шоирии Баҳоӣ 
соли 1547 дар наздикии шаҳри Омул дар оилаи шахси маорифпарвар Шайх Ҳусайни Омулӣ 
таваллуд шудааст. Тақдир ӯро дар кӯдакӣ аз модар ҷудо мекунад ва дар соли 1556 вай бо падари 
худ ба шаҳри Исфаҳони Эрон кӯч мебандад. Дар ин шаҳр маскан гирифта, қисми зиёди ҳаёти 
худро дар ин ҷо мегузаронад. Маълумоти ибтидоии худро аз падар гирифта, баъдан дар мадраса 
назди мутафаккирони машҳури он давра таҳсил менамояд. Масалан, ӯ илмҳои табитшиносӣ, 
физика, математика ва астрономия (нуҷум, ситорашиносӣ)-ро аз Афзалии Казӣ ва Алии 
Музаҳҳаб, фалсафаро аз Абдулло Яздӣ, тибро аз Ҳаким Имомуддин омӯхтааст. Баҳоуддини 
Омулӣ шогирди бомаҳорат, боистеъдод буд ва дар муддати кӯтоҳ тавонист ҳамчун мутафаккири 
фозил (пурдон, аллома) ва ҳаматарафа машҳур гардад. 

Ба монанди дигар мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик аз қабили Сино, Берунӣ, 
Умари Хайём, Насриддини Тусӣ ва дигарон ӯ донишманди ҳақиқӣ, риёзидони машҳур, 
ҳандасадон, муҳандис, физик, ситорашинос, табиб, файласуф, диншинос, қонуншинос буд. 
Ҳамин тавр, дар бораи ӯ муҳаққиқи бузурги эронӣ Саид Нафисӣ менависад: «Баҳоӣ яке аз 
мутафаккирони машҳури замони худ буд ва мунтазам машғули таълим буда, баҳсу мунозараҳои 
илмӣ мегузаронд, доимо барои таълими шогирдон тайёр буд» [3, с. 86]. Баъд аз сафарҳои дуру 
дароз ба Ироқ, Шом, Осиёи Миёна ӯ ба Эрон баргашта, соли 1622 дар Исфаҳон аз олам гузашт. 

Аз Баҳоуддини Омулӣ то имрӯз ба дасти мо 88 асар дар бахшҳои гуногуни илму дониш 
боқӣ мондааст. Номгӯи баъзеи онҳо чунин аст: «Ал-Кашкул» (Ҷоми дарвеш) асари фалсафӣ-
теологӣ ва педагогӣ, «Маҷмӯаи Аббосӣ» – (қонуншиносии мусулмонии равияи шиа), «Нону 
ҳалво» ва «Ширу шакар» ҳардуи ин асарҳои назмианд. Дар соҳаи илмҳои риёзӣ ва табиатшиносӣ 
рисолаҳои дигари ӯ: «Рисола фи-л-қаваид ал-ҳисабийяа ва-далоил ал-ҳандасия» (Рисола дар 
бораи қоидаҳои арифметикӣ ва далелҳои геометрӣ), «Рисолаи манзум дар илми ҳайъат» (ҳайъат-
ситорашиносӣ, нуҷум, астрономия). «Масаил филхайа» (Суолҳои астрономӣ), «Баҳр-ал-ҳисаб» 
(Дарёи арифметикӣ), «Ташреҳ-ул-афлок», «Манзума ашкал ат-тасисйа урджуза фи-л-ҳандаса», 
«Ҳафтод боб дар устурлоб», «Рисола дар илми масоҳат», «Рисола дар нисбати иртифоъи 
джибол», ки шумораи онҳо ба 88 номгӯй мерасад. Баъзе рисолаҳои дастнависи Баҳоуддини 
Омулӣ дар Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақамҳои (№931; 1239; 1788; 
1260/2; 1836/2), инчунин дар фонди дастнависҳои Донишкадаи (институти) забон, адабиёт, 
шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 
рақамҳои (№1611/3 ва № 1611/4) нигоҳ дошта мешаванд. Албатта, нусхаи баъзе асарҳои 
Баҳоуддини Омулӣ дар китобхонаҳои калони мамлакатҳои наздик ва дури хориҷӣ, нигоҳ дошта 
мешаванд. 

Дар рисолаи геометрии худ «Рисола дар илми масоҳат», ки аз муқаддима ва 3 фасл иборат 
аст, Баҳоуддини Омулӣ шаклҳои гуногуни геометрӣ: хати рост ва каҷ, камонак, сектор 
(дасткола), доира, секунҷа, квадрат (мураббаъ), росткунҷа, ромб, трапетсия, бисёркунҷа ва 
ғайраҳоро муайян намудааст [1, с. 66-71]. Барои ҳисоб кардани масоҳати фигураҳои геометрӣ аз 
методҳои муаллимони машҳури худ Ғиёсиддин Ҷамшеди Кошонӣ (Ал-Кошонӣ 1380-1429) ва 
Алӣ Кушчии Самарқандӣ (1403-1474) истифода мебарад. Баҳоуддини Омулӣ барои ҳисоб 
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кардани масоҳати бисёркунҷа онро ба секунҷаҳо тақсим намуда, баъд масоҳати ҳар кадоми онро 
алоҳида муайян мекунад. 

Бояд қайд кард, ки «Хулосат-ул-ҳисоб»-и Баҳоуддини Омулӣ дар эҷодиёти математикии 
шогирдаш Муҳаммад Наҷмуддинхон, математик ва шоири машҳури асрҳои XVI-XVII, муаллифи 
«Рисола дар алгебра» («Рисола дар ҷабр ва муқобала»), ки ба забони тоҷикӣ ба тариқи назм 
навишта шудааст, таъсири муҳим расонид. Дар навбати худ «Хулосат-ул-ҳисоб»-и Баҳоуддини 
Омулӣ ба рисолаи «Муҳаммадия»-и Алӣ Кушчии Самарқандӣ бисёр наздикӣ дорад, осори ӯ 
бошад аз рӯи услуб (сабк)-и худ бештар наздикӣ ба осори машҳури Ғиёсиддин Ҷамшеди Кошонӣ 
«Калид ба арифметика (Роҳ ба сӯи арифметика)» дорад. 

Паҳлуҳои дигари фаъолияти илмӣ ва педагогии Баҳоуддини Омулиро қайд кардан зарур 
аст. Аввалан ӯ тавонист эҷодиёти илмии устодони худ Ғиёсиддин Ҷамшеди Кошонӣ ва Алӣ 
Кушчии Самарқандиро нигоҳ дорад; дуюмин анъанаҳои асримиёнагии мактаби математикии 
илмии тоҷикро бо муваффақият идома дод; сеюм бо ҳар роҳ ба паҳншавии илми математикии 
асримиёнагӣ дар Осиёи Миёна ва Эрон мусоидат кард; чорум таҷрибаи таълими педагогиро дар 
мадрасаи Мовароуннаҳр ва Хуросон, яъне Осиёи Миёна ва Эрон ҷамъбаст намуда, дастурҳои 
таълимии математикӣ таълиф намуд ва дар охир шогирдони зиёдеро, ки дар боло баъзеи онҳоро 
ба ёд овардем, тарбия ва таълим додааст. 

Бояд қайд кард, ки бисёре аз рисолаҳои ӯ то замони мо нарасидаанд ва ҳатто рисолаҳои 
дастрасшуда низ ба таври зарурӣ омӯхта нашудаанд, бо истиснои маълумоти нопурра ва амалҳои 
Г. Собиров, Г.П. Матвиевская, И. Ходжиева ва И. Муҳаммадиев, ки саҳми муайянро дар омӯзиши 
рисолаҳои «Хулосат-ул-ҳисоб», (Рисола дар илми масоҳат) гузоштаанд. Бешубҳа, аз ҳама 
рисолаи машҳури ӯ дар риёзиёт ин «Хулосат-ул-ҳисоб» мебошад, ки ба эҷодиёти математикони 
наслҳои минбаъда таъсири муҳим расонидааст.  

Имрӯзҳо бисёр кашфиёти (ихтироот, таҳқиқот)-и Баҳоуддини Омулӣ олимонро ба ҳайрат 
меоранд. Махсусан, «Манораҳои дар алвонҷбудаи» дар Исфаҳон сохташуда (Эрон), ки то ҳол 
хусусиятҳои худро гум накардаанд. Бисёре аз муҳаққиқони шаҳри Исфаҳон бо шодӣ мехоҳанд 
ин манораҳоро мушоҳида кунанд. Боз ҳам эҷодиёти Баҳоуддини Омулӣ, ки ба ӯ бисёр шарафи 
калон овард: аз рӯи лоиҳаи вай ҳамом сохта шуда буд, ки бо як шамъ гарм мешуд ва то ҳол дар 
бораи он ривоятҳо мавҷуданд. Ин ҳамом тақдири фоҷиаборро аз сар гузаронидааст. Соли 1790 
қувваҳои муайяни беруна барои омӯхтани механизми кории ҳамом таҳхонаи онро хароб сохта 
механизми гармидиҳии онро мусодира карда, ба Англия бурданд. Дар натиҷаи ин системаи 
гармидиҳии ҳамом аз кор монд.  

Аз рӯи гуфтаҳои мардум Баҳоуддини Омулӣ шамъро дар зери анбори об гузошта буд, рӯз 
месӯхт ва обро пурра дар хазина гарм мекард. Табиист, ки он ба тарзи одӣ ва сода набуд. Дар 
ҳамом системаи мураккаби ба қонунҳои физикӣ ва химиявӣ такякунанда сохта шуда буд. 
Маълум аст, ки одамони он давра инро намедонистанд, маҳз барои ҳамин ҳар гуна қиссаҳо эҷод 
кардаанд.  

Дар назди ҳамом корхонаи коркарди равған ҷойгир буд, ки бо ташаббуси Баҳоуддини 
Омулӣ сохта шуда буд ва дар он равған барои мақсадҳои гуногун истеҳсол мешуд. 

Баҳоуддини Омулӣ мутафаккир ва донишманди бузурги замони худ буд. Ба қалами ӯ қариб 
100 осор, ки дар амалия тамоми соҳаҳои илмҳои он замонаро дар бар мегирад, тааллуқ дорад. 
Осори ӯ (бахусус дар риёзиёт ва фалсафа) зиёда аз ду аср ҳамчун асоси илмҳо дар Хуросон ва 
Мовароуннаҳри асримиёнагӣ буданд. 

Агар ақидаҳои теологӣ-фалсафии Баҳоуддини Омулиро гурӯҳҳои муайяни файласуфон 
тарафдорӣ ва тараққӣ дода бошанд, он гоҳ афкори математикӣ ва осори ӯро тамоми риёзидонони 
насли минбаъда давом дода, вусъат бахшиданд. Мушоҳида ва омӯзишҳо собит намуданд, ки 
мутаассифона, ақидаҳои педагогии ин марди фозил то ҳол пурра мавриди тадқиқот қарор 
нагирифтааст. «Ақидаҳои педагогии Баҳоуддини Омулӣ ва аҳамияти он дар тарбияи насли 
наврас» дар системаи илмҳои педагогикаи муосир бори аввал мавриди пажӯҳиши рисолаи илмӣ-
тадқиқотӣ қарор гирифтааст.  

Ақидаҳои педагогии Баҳоуддини Омулӣ асосан дар ду ҷанбаи ҳаёт дар эҷодиёти ӯ: 
 а) дар эҷодиёти назмии адабӣ ва теологӣ-фалсафии ӯ;  
б) дар таҷрибаи эҷодиёти педагогии ӯ, маҳз дар тайёр намудани шогирдони зиёд таҷассум 

меёбад. Хизматҳои шоистаи ӯ, на танҳо ба тарбияи насли наврас, балки барои расидан ба 
қуллаҳои баланди дониш бо роҳи рисолаҳои фалсафӣ, табиӣ-илмӣ ва ҳатто тиббӣ равона 
шудаанд. 

То шамъи қаландарӣ Баҳоӣ афрӯхт, 
Аз риштаи зуннор ду сад хирқа бисӯхт. 
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Дӣ пири муғон гирифт таълим аз ӯ, 
В-имрӯз ду сад масъала муфтӣ омӯхт. 

Аз рӯи маълумоти Саид Нафисӣ гурӯҳи олимони асри XI ҳиҷрӣ (асрҳои XVI-XVII) дар 
назди Баҳоуддини Омулӣ таҳсил намуданд ва номҳои онҳое, ки дар китобҳои гуногун оварда 
шудаанд ба 33 нафар баробаранд. Номҳои баъзе аз онҳо: Шайх Ҷавод ибни Саъдуллоҳ ибни 
Ҷавод ал-Бағдодӣ машҳур бо номи Ҷавод-хирадманд; Мулло Муҳаммад Муҳсин ибни Муртазо 
ибни Маҳмуд Файзи Кошонӣ (вафоташ 1091); Мулло Муҳаммадшариф ибн Шамсиддин 
Муҳаммади Исфаҳонӣ (вафоташ 1087); Мулло Халил ибни Гази Қазвинӣ (вафоташ 1089); Мулло 
Муҳаммад Солеҳ ибни Аҳмад Мозандаронӣ (вафоташ 1081); Шайх Зайниддин Муҳаммад ибни 
Ҳасан ибни Зайнулобиддин Алӣ ибни Аҳмади Омулӣ (вафоташ 1030); Шайх Муҳаммад ибни 
Алии Омулӣ; Шайх Алии бинни Маҳмуди Омулӣ; Низомиддин Муҳаммад ибни Ҳусайни Қаршӣ 
(ин баъди марги Баҳоуддини Омулӣ бо фармони шоҳ Аббос рисолаи устоди худро бо номи 
«Ҷоми Аббосӣ» ба охир расонид); Сайид Изиддин Абӯабдуллоҳ Ҳусайн ибни Ҳайдар ибни 
Қамари Ҳусайни Омулӣ; Амир Муҳаммад Қосим ибни Амир Муҳаммад Таботабоӣ; Наҷмиддин 
Алӣ ибни Шамсиддин Муҳаммад Ашраф Исфаҳонӣ; Садриддин Муҳаммад ибни Иброҳим 
Шерозӣ машҳур ҳамчун мулло Садро (вафоташ 1050); Мулло Муҳаммад Боқир ибни Муҳаммад 
Муин Хуросонии Сабзаворӣ (вафоташ 1090); Муҳаммадамини ал-қорӣ (эҳтимол Муҳаммадамин 
ал-Муъминабодӣ математики машҳури тоҷик, ки эҷодиёти математикии ӯ дар мадрасаҳои 
гуногуни асри XVIII таълим дода мешуданд); Баҳоуддин Муҳаммади Омулӣ (ҳамном ва 
ҳамшаҳри мутафаккир) ва дигарон буданд. 

Ба тариқи мисол ду рубоии фалсафии ӯро, ки моҳияти пандӣ-ахлоқӣ доранд овардан 
мумкин аст: 

Эй, соҳиби масъала ту бишнав зи мо, 
Таҳқиқ бидон, ки ломакон аст, Худо. 
Хоҳӣ, ки туро кашф шавад ин маъно, 
Ҷон дар тани ту бигӯ куҷо дорад ҷо? 

Ва ё 
Эй ақл хиҷил аз ҷаҳлу нодонии мо, 
Дарҳам шуда халқе зи парешонии мо. 
Бут дар бағалу ба саҷда пешонии мо, 
Кофар зада ханда бар мусалмонии мо [3, с. 138]. 

Ҳамин тариқ, метавон қайд кард, ки ақидаҳои педагогӣ, табиӣ – математикӣ, фалсафии 
Баҳоуддини Омулӣ, ки дар эҷодиёти наслҳои дигари олимони асримиёнагӣ нақши асосиро 
бозиданд, то имрӯз аҳамияти худро гум накарда, ба таври амиқ мавриди омӯзиш қарор 
нагирифтаанд. Омӯзиш ва таълими онҳо ба насли ҷавон ҳам аз нуқтаи назари таърихи илм ва ҳам 
аз нуқтаи назари методикаи таълими педагогика ва фалсафа муҳим ва фоиданок аст. 

Дар масъалаи ҳиммат ва ҳимматбаландӣ низ Шайх Баҳоӣ ба ақидаи дуруст будааст. Вай 
дар ин хусус фикри устодони бузурги гузашта, аз ҷумла Абдурраҳмони Ҷомиро давом дода 
истода, боҳиммату назарбаланд буданро зебу зиннати марди ҳақиқӣ шуморидааст. Ҳамин аст, ки 
шоир аз одамони беирода ва коҳилу паст соғар гирифтанро ба шаъну шарафи «ҳимматбаландон» 
муносиб надониста, як бор ҳам бошад, аз дасти Соқӣ бода нӯшиданро тавсия кардааст, ки мурод 
аз он тавсифи инсони ҳақиқӣ, меҳнатдӯсту боирода аст. 

Соқиё, бидеҳ ҷоме з-он шароби рӯҳонӣ, 
То даме баросоям з-ин ҳиҷоби ҷисмонӣ, 
Бевафо нигори ман мекунад ба кори ман, 
Хандаҳои зери лаб, ишваҳои пинҳонӣ. 
Дину дил ба як дидан бохтему хурсандем, 
Дар қимори ишқ, эй дил, кай бувад пушаймонӣ. 
Мо зи дӯст ғайр аз дӯст мақсаде намехоҳем, 
Ҳуру ҷаннат, эй зоҳид, бар ту бод арзонӣ. 
Расму одати риндист аз русум бигзаштан, 
Остини ин жанда меканад гиребоне. 
Зоҳиде ба майхона сурхрӯ зи май дидам, 
Гуфтамаш: муборак бод в-армании мусулмонӣ. 

Ё худ ба рӯбоии зайл, ки фикри болоро тақвият дода, боз ҳам пурратар месозад, як назар 
меафканем:   

Дар майкада дӯш зоҳиде дидам маст, 
Тасбеҳ ба гардану суроҳӣ бар даст. 
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Гуфтам: Зи чӣ дар майкада ҷо кардӣ? Гуфт: 
Аз майкада ҳам ба сӯи Ҳақ роҳе ҳаст. 

Назар ба ақидаи Шайх Баҳоӣ шахси ҳимматбаланд, боирода ва бомулоҳиза ҳамеша дар 
зиндагӣ сарбаланд аст, номи ӯ вирди забони мардумон мебошад. Аз ин ҷиҳат вай талқин мекунад: 
тавре зиндагӣ кун, ки дигарон низ туро зинда ҳисобанд, на ин ки чун шамъ сарафкандаат хоҳанд. 
Қаноатмандиро пеша намо, шукргузорӣ аз зиндагӣ намо, ҳавою ҳавасро гузор ба канор: 

Аз ҳавас бигзар раҳо кун кашшу фаш,  
По зи домони қаноат дар макаш. 
Гар набошад ҷомаи атлас туро,    
Кӯҳна далқӣ сотири тан бас туро.  

 В-ар музаффар набувад бо қанду мушк,  
 Хуш бувад дуғу пиёзу нони хушк. 
 В-ар набошад машраба аз зарри ноб,  
 Бо кафи худ метавонӣ хӯрд об. 

В-ар набошад маркаби зарринлигом,  
Метавонӣ зад ба пойи хеш гом. 
В-ар набошад дурбош аз пешу пас,  
Дурбоши нафрати халқ аз ту бас. 

 В-ар набошад хонаҳои зарнигор,   
 Метавон бурдан ба сар дар кунҷи ғор. 
 В-ар набошад фарши абрешим тароз,  
 Бо ҳасири кӯҳнае масҷид бисоз. 

В-ар набошад шонае аз баҳри риш,   
Шона битвон кард бо ангушти хеш. 
Ҳар чӣ бинӣ дар ҷаҳон дорад иваз,  
Дар иваз гардад туро ҳосил ғараз. 
Бе иваз бошад, донӣ чӣ бошад дар ҷаҳон?    
Умр бошад, умр қадри он бидон. 
 

Пандҳои дигари Баҳоуддини Омулӣ аз хусуси одоб, хулқу атвору рафтор ва дигар 
муносибатҳои ахлоқии шахсию ҷамъиятӣ баҳс мекунанд. Мутафаккир кибру ғурур, худписандӣ, 
ман-манӣ, худро аз дигарон боло шуморидан, бешуурона, сабуксарона амал карда, ба иззати 
нафси одамони бофазлу хирад расидан ва дигар хислатҳои нолоиқи инсонро танқиду мазаммат 
кардааст. Масалан, вай дар бобати хислати бад ва нолоиқии шахс, ки оқибат ба худи ӯ зарар 
меоварад, навиштааст:  

Дар чеҳра надорам аз мусулмонӣ ранг, 
Бар ман дорад шараф саги аҳли фарҳанг. 
Он рӯсияҳам, ки бошад аз будани ман, 
Дӯзахро нангу аҳли дӯзахро нанг. 
 

Шайх Баҳоӣ шахсеро, ки кибру ғурур дорад, лекин бемаърифат буда, бо вуҷуди ин худро 
доно ва аз дигарон боло мешуморад, ҳурмат намекардааст. Мутафаккир ин гуна шахсҳоро на 
танҳо намеписандад, балки бо назари таҳқир ва суханҳои пичингомезу нешдор сарзаниш 
менамояд. Мардумро ба илму донишандӯзӣ даъват мекунад. Ба ақидаи ӯ олим бояд ранҷу азоб 
ва азияти беохири донишомӯзиро таҷруба кунад. 

 

Илми расме сар ба сар қил асту қол,  
На аз ӯ кайфияти ҳосил на ҳол. 
Табъро афсурдагӣ бахшад мудом,   
Мавлаве бовар надорад ин калом.... 

  Гар касе гӯяд ки: аз умрат ҳамин,    
 Ҳафт рӯзе монда в-он гардад яқин. 
 Ту дар ин як ҳафта машғули кадом,   
 Илм хоҳӣ гашт, эй марди тамом. 
 Фалсафа ё наҳв ё тиб ё нуҷум,  
 Ҳандаса ё рамл ё адоди шум... 

Ва ё дар ҷойи дигар баъзан аҳли донишмандон дар машаққати рӯзгордорию зиндагианд, 
овардааст: 

Эй чарх, ки бо мардуми нодон ёрӣ, 
Ҳар лаҳза бар аҳли фазл ғам меборӣ. 
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Пайваста зи ту бар дили ман бори ғамест, 
Гӯё, ки зи аҳли донишам пиндорӣ. 
 

Баҳоуддини Омулӣ дар боби одоби сухан ва сухангӯӣ низ махсусан таваққуф кардааст. Вай 
одами ҳарзагӯй ва сергапу беҳудагӯйро сарзаниш намуда, айни замон таъкид кардааст, ки ёвагӯӣ 
кори хуб нест ва оқибати вай барбод додани сар аст. 

Ба ин маънӣ шоир шахси ёвагӯй ва касеро, ки суханро дар мизони ақл носанҷида мегӯяд, 
ба аблаҳ нисбат додаст.  

Ҳамин тариқ, Баҳоуддини Омулӣ дар чанд ҷои ашъораш як навъ ба тариқи ҷамъбаст 
мефармояд, ки инсон барои он, ки дар охир аз кардаи хеш пушаймон нашавад, афсӯс нахӯрад ва 
хиҷолатманд нагардад, бояд аз оғозу саршавии ҳар кор аз рӯи ақл ва хирад кор кунад, зеро 
пушаймонӣ суд надорад. Ё худ ба ҳар коре, ки даст задан мехоҳад, нахуст онро хуб бисанҷад, 
сипас барои иҷрояш камар бибандад: 

Шайх Баҳоӣ дуруст қайд кардааст, ки дар оғози ҳар коре андеша бояд кард, зеро аз афсӯсу 
надомат кас фоидае ба даст оварда наметавонад: 

 

Эй дил, қадаме ба роҳи ҳақ нанҳодӣ, 
Шармат бодо, ки сахт дур афтодӣ. 
Сад бор арӯси тавбаро басти ақд, 
Ноёфта ком аз ӯ, талоқаш додӣ. 
 

Дар баробари ин, ҳангоми мутолиаи осори пурғановати Баҳоуддини Омулӣ ба ҳикояҳо, 
порча ва байтҳои зиёде дучор омадем, ки онҳо мавзӯъҳои гуногуни зиндагӣ – рафтору кирдори 
ботинии инсон, расму одат, рӯзгор, тарзи қабули меҳмон, баъзе шартҳои зарурии он ва ғайраро 
дар бар гирифтааст. Аз мазмуни ҳамин гуна порчаҳои назмӣ дақиқназарии Шайх Баҳоӣ ба ҳаёту 
зиндагӣ, муносибатҳои зоҳирию ботинии инсон, ки то ҳозир ва минбаъд ҳам аҳамияти этикию 
эстетикии худро нигоҳ медоранд, равшан мегардад. Чунончи, дар ҳамин қабил байту порчаҳои 
шеърӣ ба ороиши зоҳирӣ бештар машғул будани баъзе одамон, ҳамеша ба ашёҳои номуътадил 
шуғл варзидани онҳо, аз ҳадди эътидол ва ғунҷоиши зарфашон бештар истифода намудани 
машрубот, ба корҳои дастнорас даст задании шахсони алоҳида ва монанди онҳо, ки дар ҷараёни 
доимии зиндагӣ вомехӯрад, дар либоси зебои назмию насрӣ тасвир шудааст.  

Ҳамон навъе, ки ишора карда будем, дар баробари байт ва порчаҳои ҷудогонаи шеърӣ дар 
ашъори Баҳоуддини Омулӣ ба шеърҳои пуррае ҳам дучор мешавем, ки маҳз дар ҳамин мавзӯъ 
гуфта шудаанд. Масалан, дар маснавии «Нон ва ҳалво»-и мутафаккир қасида, порчаҳои шеърие 
омадааст, ки дар мазӯи панду насиҳат суруда шудаанд.  

Бояд гуфт, ки ду маснавии Баҳоуддини Омулӣ «Нон ва ҳалво» ва «Ширу шакар», ки пурра 
дар мавзӯъҳои панду насиҳат суруда шудаанд, чи аз ҷиҳати ҳаҷм, чи аз ҷиҳати дарбаргирии 
мавзӯю тарзи ифода диққатҷалбкунанда мебошанд. Осорҳои номбурда дар мавзӯи панд қаламдод 
шуда, масъалаҳои гуногун дар бар кардааст. Дар онҳо чунин рафтор, кору кирдор ва амалиёти 
инсон дар назар дошта шудааст, ки моҳиятан пешқадам буда, аз мутолиаи он ҳамеша баҳравар 
шудан мумкин аст. Чунончи, аз дурӯягӣ, хабаркашӣ, суханчинӣ, айбҷӯӣ парҳез доштан, дар 
дӯстию садоқат, муносибату амалиёти худ ботааммул, боандеша ва бомулоҳиза будан, сирро 
нигоҳ дошта тавонистан, ғайбати дигаронро накардан, дар гуфтор маданӣ будан, дар дӯстию 
рафоқат ва ишқу муҳаббат устувор будан, ҳурмати одамони бузургро ба ҷо овардан ва амсоли ин 
бо санъатҳои баланди шеърӣ, бо шеваи зебою ифодаи ширин ва забони содаю равон пеш ронда 
шудааст, ки то алҳол аҳамияти тарбиявию маърифатдиҳии худро аз даст надодаанд.  

Он кас, ки бадам гуфт, бадӣ сирати ӯст, 
В-он кас, ки маро гуфт накӯ, худ накӯст, 
Ҳоли мутакаллим аз каломаш пайдост, 
Аз кӯза ҳамон бурун таровад, ки дар ӯст. 

Таҳлилҳо ва мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ки оид ба хаёт ва осори ин марди фозил ба 
як ё ду мақола андешаҳо анҷом намеёбанд. Дар анҷоми андешаҳо мо тасмим гирифтем роҷеъ ба 
риҳлати ин марди фозил ба хонандаи закӣ арзёбӣ намоем. 

Мавриди риҳлат ёфтани Шайх Баҳоӣ андешаҳои гуногун омадааст: Муаллифи «Амалу 
амал» гӯяд, аз шайхони он давр шунидам, ки дар соли 1030 даргузашт. Муаллифи «Қассас-ул-
уламо» дар 12-уми моҳи шавволи соли 1032 дар 78-солагӣ навиштааст, муаллифи «Фирдавсу 
таворих» гӯяд 81 сол умр дид ва чун гузашт дар рӯзи дафн наздики 50000 кас бар ӯ намоз 
гузориданд. Муаллифи «Лулутил Баҳрайн» овардааст, 12 рӯз монда аз моҳи шавволи соли 1031 
ва овардааст, ки соли 1030.  
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Муаллифи «Матлаъу шамс» гӯяд, дар чаҳоруми моҳи шавволи соли 1030 мариз гашт ва 
дар сешанбеи 12-ум реҳлат намуд ва ҷасади шарифашро ба Машҳад бурданд ва дар хонаи худ 
наздики қабри Имом ба хок супурданд, оромгоҳи ӯ машҳур аст ва зиёратгоҳи хосу ом қарор 
дорад. Вазири аввали шоҳ Аббоси 1 Мирзо Абӯтолиб Ардубадӣ овардааст, ки дар 12-уми моҳи 
шавволи соли 1031 ва дар хонаи хеш мадфун гашт. Вазир Мирзо Абӯтолиб Ардубадӣ нисбат ба 
марги ин марди ориф чор мисраъ шеър навиштааст: 

Рафт чу Шайх зи дори фонӣ, 
Гашт айвони ҷунунаш маъвоӣ. 
Дӯсте ҷӯст зи ман таърихаш, 
Гуфтамаш «Шайх Баҳоуддин вой!»  

Хулоса, ҳадафи асосии таҳқиқоту зикри мақолаи мазкур, таҳлили осори ғанию 
камомӯхташудаи донишманди асримиёнагии форсу тоҷик Баҳоуддини Омулӣ мебошад. 
Тавассути осору ашъораш ва таълиму омӯзишу парвариши насли наврас диққати махсус додааст. 
Инчунин муайян кардани нақши ақидаҳои педагогии Баҳоуддини Омулӣ дар ҷараёни омӯзишу 
парвариши насли наврас дар ҷомеаи муосир ва роҳҳои ҷустуҷӯю татбиқи он дар илми педагогика 
ба шумор меравад. 
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IMMORTAL MORAL AND PEDAGOGICAL VIEWS IN THE WORK «BREAD AND HALVA» BY 

SHEIKH BAHOI AND ITS COMPLIANCE WITH MODERN PROBLEMS OF  

EDUCATION AND UPBRINGING 
 

This article is devoted to the life and work of medieval Tajik mathematician, engineer, philosopher, 
theologian, poet, and teacher of Bahauddin Amuli (1547-1622), who made a notable contribution to the 
development of the mathematical sciences of his time. He also paid special attention to the education and training 
of many disciples, some of them have also become well-known scientists of his time. The article emphasizes that 
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МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКӢ ДАР СОҲАИ МУОШИРАТИ КАСБИИ 

ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА 
 

Саидшозода С.С. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Баррасии масъалаҳои инкишофи муоширати касбии омӯзгорони оянда дар педагогика ва 
психология таърихи тӯлонӣ доранд, лекин ба ин нигоҳ накарда, чун пештара баҳснок боқӣ 
мондаанд. Дарки моҳият, сохтор, мазмуну мундариҷа ва инчунин хусусиятҳои раванди 
ташаккули салоҳиятнокӣ дар соҳаи муоширати касбии омӯзгорони оянда ба таври дақиқ ошкор 
нашудаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити муосир омӯзиш ва баррасии ин масъала 
муҳим гардида, яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи илмӣ ба ҳисоб меравад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар раванди таълиму тарбия як қатор проблемаҳои ҷиддӣ 
маҳз дар заминаи муносибати байни омӯзгор ва хонанда пайдо мешаванд, ки аз сатҳи пасти 
салоҳиятнокии коммуникативии омӯзгор дарак медиҳад. Аз ин хотир, ба эътибор гирифтани 
ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии омӯзгорони оянда, дар шароити имрӯза муҳим ва 
актуалӣ ба ҳисоб меравад.  

Қайд намудан зарур аст, ки ташаккул ва инкишофи салоҳиятҳои касбии омӯзгор раванди 
муҳим ба ҳисоб рафта, диққати махсусро талаб менамояд. Муҳаққиқон характери интегративии 
салоҳиятнокии касбиро ҳамчун маҷмӯи хусусиятҳои касбӣ, ки қобилияти мутахассисро дар 
ҳалли вазифаҳои касбӣ бо истифода аз дониш ва таҷрибаи касбӣ ва ҳаётӣ муайян месозад, 
махсусан таъкид менамоянд.  

Салоҳиятнокии касбӣ аз ихтисос бо он фарқ менамояд, ки дар қатори дониш, маҳорат ва 
қобилияти касбӣ, дар худ сифатҳои шахсӣ, ба монанди хусусиятҳои характер, ташаббускорӣ, 
қобилиятҳои коммуникатсионӣ, омодагӣ ба ҳамкорӣ, таҷрибаи ҳалли проблемаҳои касбиро 
фарогир аст [5, с. 4-15].  

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки дар ташаккули салоҳиятнокии касбии 
педагог, таркиби он нақши муҳим дорад. Таркиби салоҳиятнокии касбии омӯзгор аз омодагии 
назариявӣ ва амалии иҷро намудани фаъолияти касбӣ, қобилияти ҳалли вазифаҳо ва уҳдадориҳои 
ҳаррӯза, қобилияти коммуникативӣ-нутқии омӯзгор, ягонагии донишҳо, меъёрҳои баланди 
маънавӣ ва кодекси касбии омӯзгор иборат аст. Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки яке аз 
зерсохторҳо дар таркиби салоҳияти педагогӣ - салоҳияти коммуникативӣ ба ҳисоб меравад, ки 
дониш, қобилият, маҳорат ва амалӣ намудани муоширати педагогиро фарогир аст.  

Муҳаққиқони гуногун салоҳиятнокии коммуникативиро баррасӣ намуда, қайд менамоянд, 
ки ин қобилияти амалӣ намудани фаъолияти нутқӣ дар асоси донишҳо ва маҳорати лексикиву 
грамматикӣ, иҷтимоиву лингвистӣ мебошад, ки бо салоҳиятҳои стратегӣ алоқаманд аст ва 
мувофиқи вазифаҳои мухталиф ва ҳолатҳои муошират дар доираи ин ё он соҳаи муошират амалӣ 
мегардад [4, с. 20-26]. Илова бар ин, қайд намудан зарур аст, ки салоҳияти коммуникативӣ ин 
таълими ягонае мебошад, ки дорои сохтори мураккаб буда, дар алоқамандии маҳорат ва 
қобилияти лингвистии риояи меъёрҳои иҷтимоиву фарҳангии рафтори нутқ, ба роҳ мондани 
алоқаҳои байнишахсӣ мебошад [6, с. 55-60].  

Қайд намудан зарур аст, ки мақсад, мазмуну мундариҷа, восита ва шартҳои ташаккули 
салоҳияти коммуникативии донишҷӯён, дар шароити имрӯза мавриди баррасии илмӣ қарор дода 
шуда, тарҳҳои омодасозии коммуникативии мутахассисон, пайгирии педагогии инкишофи 
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салоҳияти коммуникативии омӯзгори оянда пешниҳод карда шудаанд. Муошират ҳамчун шакли 
таълими қобилият ва маҳорати коммуникативӣ баррасӣ гардидааст.     

Муоширати касбӣ ҳамкории омӯзгорро ба тамоми иштирокчиёни раванди педагогӣ 
пешниҳод намуда, аз доираи алоқаи «омӯзгор-хонанда» берун мемонад. Қайд намудан зарур аст, 
ки муоширати касбӣ нисбат ба «муоширати педагогӣ» васеътар аст. Муоширати касбӣ ин 
ҳамкории омӯзгор аст, ки дар соҳаи фаъолияти касбӣ бо хонандагон ва волидайни онҳо, бо 
ҳамкорон, корфармо ва намояндагони мақомоти идоракунии маориф ва ҷомеа ба роҳ монда 
мешавад. 

Ҳамин тариқ, муоширати касбии омӯзгор ба ташкили ҳамкории гуфтугӯии субъект-
субъект бо ҳар як иштирокчии раванди таълиму тарбия ба роҳ монда мешавад. Пеш аз ҳама, қайд 
намудан зарур аст, ки қобилияти коммуникативӣ, ки дар муоширати касбӣ зоҳир мегардад, ин 
қобилияти ҳамкории гуфтугӯӣ мебошад, ки дар соҳаи ҳамкории педагогии «омӯзгор-хонанда», 
«омӯзгор-ҳамкор», «омӯзгор-волидайн» пайдо мешавад. 

Дар муоширати касбии омӯзгорон муносибати субъект-субъект муҳим аст. Л.Г. Дмитриева 
дар баррасии масъалаи ташаккули омодагии психологии омӯзгорони оянда ба муносибат ва 
ҳамкории субъект-субъект, бештар ба гуфтугӯ (диалог) ҳамчун шакл ва воситаи ташкили 
ҳамкории педагогӣ диққат додааст. Гуфтугӯ воситаи худифоданамоии субъектҳои таълим аст, ки 
қабул, шарикӣ, ҳамдардиву ғамхорӣ, таъсиррасонии самаранокро тавлид менамояд. Маҳз дар 
ҳамин асос бунёди гуфтугӯ ҳамчун ҳамкорӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои якҷоя баромад 
менамояд. Илова бар ин, гуфтугӯ ба сифати восита дар ҳамкории субъектҳои таҳсилот баромад 
менамояд, ки ба натиҷа равона карда шудааст [1, с. 7].   

Салоҳият дар соҳаи муоширати касбӣ ин таълими интегративӣ ва ягонаи салоҳиятҳо 
мебошад, ки дар гурӯҳи алоҳида дар асоси мақсади асосӣ ташкил карда шудааст ва ҳамчун 
таълими сохториву сатҳии динамикӣ баромад менамояд, ки бо маҷмӯи қобилиятҳои нутқӣ ва 
коммуникативии бунёдӣ, ҳамкориҳои мақсадноки касбии гуфтугӯӣ дар интегратсияи донишҳо, 
қобилият, маҳорат, таҷриба ва сифатҳои шахсии субъект асос ёфта, фаъолияти маҳсулноки 
педагогиро таъмин менамояд, муайян гардидааст. Ин таълимотро метавон ҳамчун қобилияти 
интегративии ҳамкориҳои гуфтугӯӣ, унсури касбияти омӯзгорони оянда баррасӣ намуд, ки 
ҳамчун таълими функсионалӣ, бисёрсамта баромад менамояд ва гуногунии мазмуну мундариҷаи 
унсурҳои онро таҷассум менамояд, ки аз мақсад, арзишҳо ва мазмуну мундариҷаи фаъолияти 
педагогӣ бармеояд. Доштани салоҳият дар соҳаи муоширати касбӣ ин талаботи муҳим нисбати 
шахсияти омӯзгор ба ҳисоб меравад. 

Қайд намудан зарур аст, ки муошират раванди мураккаб ва бисёрсамтаи фаъолияти 
касбиву коммуникативӣ ба ҳисоб меравад ва аз унсурҳои коммуникативӣ, интерактивӣ ва 
персептивӣ, ки дар психологияи педагогӣ эътироф гардидааст. Лекин, дар чунин муносибати 
методологӣ ягонагии муоширати касбӣ ба назар намерасад, ки имконияти омодагии касбиро ба 
он паст менамояд. Аз ин хотир, қайд намудан зарур аст, ки яке аз масъалаҳои муҳим дарёфти 
унсурҳои иловагии муоширати касбӣ ба ҳисоб меравад, ки хусусиятҳои амалиро доро бошанд. 
Дар ин самт муҳаққиқон ба унсурҳои номбаршуда, як қатор унсурҳои дигарро ворид намудаанд, 
ки метавон унсурҳои аффективӣ, лингвистӣ, стратегӣ, иҷтимоиро махсусан қайд намуд [3, с. 67]. 

Таҳлили сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки дар раванди баррасӣ намудани ҷанбаҳои 
мухталифи фаъолияти касбии омӯзгор, аз ҷумла, муоширати касбӣ, дониши коммуникативӣ, 
қобилияти коммуникативӣ, ҳамкории коммуникативӣ, маълумоти коммуникативӣ, равандҳои 
коммуникативӣ ба эътибор гирифта мешаванд. Қайд намудан зарур аст, ки тамоми ҷанбаҳои 
фаъолияти педагогӣ маҳз аз дониш, қобилият ва маҳорати муоширати касбии омӯзгор вобаста 
аст. 

Як қатор муҳаққиқон, ба монанди Т.Е. Исаев, О.И. Манян, Е.В. Руденскитс, Е.А. Смирнов 
салоҳияти коммуникативиро ҳамчун хусусияти интегративии шахсӣ баррасӣ менамоянд, ки 
субъективиятро дар муошират нишон дода, дар донистани меъёр ва қоидаҳои муошират, 
технологияҳои муошират зоҳир мегардад. 

 Яке аз масъалаҳои муҳим метод ва воситаҳои самараноки ташаккули салоҳиятҳои 
коммуникативии омӯзгорони оянда ба ҳисоб меравад. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳияти 
коммуникативии донишҷӯёни муассисаҳои олии касбии педагогӣ дорои сифати интегративӣ ва 
системаи мураккаби ташкилӣ мебошад. Як қатор муҳаққиқон истифодаи вазифаи вазъиятиро ба 
сифати воситаи асосии ташаккули салоҳияти коммуникативӣ пешниҳод менамоянд.  Мувофиқи 
ақидаи А.В. Дубков маҳз вазифаи вазъиятӣ имконият медиҳад, ки салоҳияти коммуникативӣ бо 
тамоми ягонагии худ воситаҳои таълим ва тарбияро дар маҷмӯи умумии таъсир ба шахсият 
муттаҳид менамояд, ки ба инкишофи ҳаматарафа мусоидат мекунад. 
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Муҳаққиқи дигар Т.Г. Федоренко самти мазкурро идома дода, ба ягонагии сохтории чор 
унсури ба ҳам вобастаи салоҳияти коммуникативиро пешниҳод менамояд: заминавӣ, мазмуну 
мундариҷавӣ, амалиётӣ, рефлексӣ. Ӯ қайд менамояд, ки инкишофи бомуваффақияти 
салоҳиятнокии коммуникативӣ танҳо дар ҳолати истифода гардидани моделсозии вазъияти 
педагогӣ таъмин карда мешавад [4, с. 23].  

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки илова бар ин, инкишофи салоҳияти 
коммуникативии омӯзгорони оянда аз як қатор шартҳои педагогӣ вобаста аст. Дар ин самт 
метавон чунин шартҳоро, ба монанди ташаккули самтгирии мусбӣ ба фаъолияти таълимии 
забонҳои дигар, истифодаи системаи вазифаҳои коммуникативӣ, бартарии муоширати 
таҳаммулпазир; истифодаи воситаҳои муосири иттилоот дар омӯзиши забонҳоро махсусан қайд 
намуд.  

Қайд намудан зарур аст, ки шарти муҳимми мукаммал гардонидани салоҳиятҳои 
коммуникативӣ инкишофи фаъолияти нутқӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин хотир, чунин мешуморем, 
ки дар раванди тайёр намудани кадрҳои педагогӣ ба ин ҷанба диққат додан зарур аст. 
Мушоҳидаҳо  нишон медиҳанд, ки дар баъзе ҳолатҳо, хатмкунандагони муассисаҳои олии 
касбии педагогӣ ҳатто наметавонанд, ки фикри худро буро баён намоянд. Чунин ҳолат, албатта, 
боиси пайдо гардидани проблемаҳои ҷиддӣ дар раванди муоширати байни омӯзгор ва хонанда 
мегардад.  

 

АДАБИЁТ:  
 

1. Дмитриева, Л.Г. Диалогический подход к формированию психологической готовности будущих 
учителей к субъект-субъектному педагогическому взаимодействию / Л.Г. Дмитриева. – Самара, 
2011. – 37 с.  

2. Добрович, А.Б. Общение: наука и искусство / А.Б. Добрович. – М.: Знание, 1978. – 144 с. 
3. Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы 

семиосоциопсихологии   / Т.М. Дридзе. – М.: Наука, 1984. – 268 с.  
4. Зимняя, И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к 

проблемам образования? (теоретико-методологический аспект) / И.А. Зимняя // Высшее 
образование сегодня: реформы, нововведения, опыт: журнал, 2006. – № 8. – С. 20-26.   

5. Компетентностно-ориентированные задания в системе высшего образования / Шехонин А.А., 
Тарлыков В.А., Клещева И.В., Багаутдинова А.Ш., Будько М.Б., Будько М.Ю., Вознесенская 
А.О., Забодалова Л.А., Надточий Л.А., Орлова О.Ю. – СПб.: НИУ ИТМО, 2014. – 98 с. 

6. Исаева, Т.Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского 
преподавателя / Т.Е. Исаева // Педагогика, 2006. – №9. – С. 55–60.  

7. Маркова, А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 190 с. 
8. Морозова, О.П. Профессиональная деятельность учителя: современные проблемы и тенденции 

развития / О.П. Морозова. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2001. – 237 с. 
9. Савельева, М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения 

и оценки компетенций студентов / М.Г. Савельева. – Ижевск: УдГУ, 2013. – 94 с.   
10. Швецова, В.М. Мыследеятельностная педагогика в системе профессионального образовани / 

В.М. Швецова // Психология обучения, 2011. – №3. – С. 32–40. 
     

МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКӢ ДАР СОҲАИ МУОШИРАТИ КАСБИИ 
ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА   

 

Дар ин мақола масъалаҳои мухталифи ташаккул ва инкишофи салоҳиятнокӣ дар соҳаи муоширати 
касбии омӯзгорони оянда мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дарки моҳият, 
сохтор, мазмуну мундариҷа ва инчунин хусусиятҳои раванди ташаккули салоҳиятнокӣ дар соҳаи 
муоширати касбии омӯзгорони оянда ба таври дақиқ ошкор нашудаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар 
шароити муосир омӯзиш ва баррасии ин масъала муҳим гардида, яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи илмӣ 
ба ҳисоб меравад. 

  Муҳаққиқон характери интегративӣ, ки қобилияти мутахассисро дар ҳалли вазифаҳои касбӣ бо 
истифода аз дониш ва таҷрибаи касбӣ ва ҳаётӣ муайян менамояд, махсус таъкид месозанд. Мақсад, 
мазмуну мундариҷа, восита ва шартҳои ташаккули салоҳияти коммуникативии донишчӯён, дар шароити 
имрӯза мавриди баррасии илмӣ қарор дода шуда, тарҳҳои омодасозии коммуникативии мутахассисон, 
пайгирии педагогии инкишофи салоҳияти коммуникативии омӯзгори оянда пешниҳод карда шудаанд. 
Муошират ҳамчун шакли таълими қобилият ва маҳорати коммуникативӣ баррасӣ гардидааст.  

Салоҳият дар соҳаи муоширати касбӣ ин таълими интегративӣ ва ягонаи салоҳиятҳо мебошад, ки 
дар гурӯҳи алоҳида дар асоси мақсади асосӣ ташкил карда шудааст ва ҳамчун таълими сохториву сатҳии 
динамикӣ баромад менамояд. Он бо маҷмӯи қобилиятҳои нутқӣ ва коммуникативии бунёдӣ ҳамкориҳои 
мақсадноки касбии гуфтугӯӣ дар интегратсияи донишҳо, қобилият, маҳорат, таҷриба ва сифатҳои шахсии 
субъект асос ёфта, фаъолияти маҳсулноки педагогиро таъмин менамояд, муайян гардидааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: муошират, педагогика, психология, салоҳият, салоҳияти педагогӣ, таълим, 
тарбия, омӯзгор, коммуникатсия, қобилият, таҷриба, донишҷӯ.    
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ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

В данной статье рассматриваются различные вопросы формирования и развития компетенции в 
сфере профессионального общения будущих учителей. Автор утверждает, что восприятие, структура, 
содержание и особенности процесса профессионального развития в сфере профессионального общения у 
будущих учителей полностью не определены. Анализ показывает, что современные исследования и анализ 
этого вопроса важны и является одной из основных задач научных исследований. 

 Формирование и развитие профессионального общения является важным аспектом, который 
требует особого внимания. Исследователи, особенно подчеркивают интегральный характер, который 
определяет способность специалиста использовать знания и опыт в решения профессиональных задач.  
Цель, содержание, средства и условия формирования коммуникативной компетентности учащихся, в 
сложившейся ситуации, изучены и предложены модели коммуникативной подготовки специалистов, 
педагогического развития коммуникативной компетентности будущего учителя. Общение 
рассматривается как форма обучения способностей и коммуникативных навыков. 

Компетенция в области профессионального общения - это интегративное и комплексное обучение, 
которое организовано в отдельной группе исходя из основной цели и выступает как структурное и 
динамическое обучение, которые основывается совокупностью коммуникативных способностей в 
создание целенаправленного сотрудничества, мастерства, знаний, умений и личных качеств субъекта, и 
определяется продуктивностью педагогической деятельности. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общение, педагогика, психология, компетентность, педагогика, 
образование, преподавание, педагог, общение, способности, опыт, студент. 
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THE QUESTION OF DEVELOPING COMPETENCE IN THE FIELD OF PROFESSIONAL 
COMMUNICATION OF FUTURE TEACHERS 

 

This article discusses various issues of the formation and development of competence in the field of 
professional communication of future teachers. The author argues that the perception, structure, content and 
features of the process of professional development in the field of professional communication among future 
teachers are not fully defined. The analysis shows that modern research and analysis of this issue are important 
and are one of the main objectives of scientific research. 

 The formation and development of professional communication is an important aspect that requires special 
attention. Researchers especially emphasize the integral character, which determines the ability of a specialist to 
use knowledge and experience in solving professional problems. The purpose, content, means and conditions for 
the formation of communicative competence of students, in the current situation, studied and proposed models of 
communicative training of specialists, pedagogical development of the communicative competence of the future 
teacher. Communication is seen as a form of learning abilities and communication skills. 

Competence in the field of professional communication is an integrative and comprehensive training, which 
is organized in a separate group based on the main goal and acts as a structural and dynamic training, which is 
based on a combination of communication skills in creating targeted cooperation, skill, knowledge, skills and 
personal qualities of the subject, and determined by the productivity of educational activities. 

 KEY WORDS: communication, pedagogy, psychology, competence, pedagogy, education, teaching, 
teacher, communication, ability, experience, student. 
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САРВАРИИ НАВРАСОН ДАР ЗАМИНАИ ДАСТОВАРДҲОИ ШАХСӢ ВА  

ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Абдуллоев С.Р., Холназаров С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯз, сарфи назар аз ислоҳоти гузаронидашуда, соҳаи маорифи Тоҷикистон натиҷаҳои 
манфиеро эҳсос мекунад, ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба қайд гирифта шуда буданд. 
Масалан, нарасидани вақт, ки ба фарҳанги маърифатии омӯзгорон таъсири назаррас мерасонад (Г. 
Драйден, Вое Ҷ., С. Энгстрём, С. Карлхед) [3; 15]. Аксарияти омӯзгорон дар давоми дарс ба 
самтгирӣ ба монологҳоро шурӯъ карда, робитаи баръаксро бо хонандагон танҳо тавассути 
гузаронидани тест ташкил мекунанд, зеро афзалияти баландтарин омодасозии онҳо бо тестҳо 
мебошад. 

Чанде пеш омӯзгорони физика дар ҷустуҷӯи роҳҳои баланд бардоштани самаранокии 
ҷараёни таълим ба методикаи таълими физика рӯ меоварданд. Аммо, солҳои охир, тағйироте, ки 
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҷомеа ба вуҷуд омаданд, ба раванди таълим таъсир 
расонданд. Ҳамин тариқ, шумораи соатҳо ба омӯзиши физика хеле коҳиш ёфт, ки дар натиҷа пур 
кардани мазмуни маводи таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо мисолҳои нав аз 



102 

 

физикаи микрозарраҳо ва кашфиёти зиёди дар ин илм ба вуҷудомада қафо монда истодааст. Илова 
бар ин, сатҳи пасти омодасозии хонандагон низ ба назар мерасад, ки дар робита ба ин, шарҳи 
маводи мураккаби фанни физика, ки қаблан бо методикаи таълими тавсияшуда, дастрас буд, имрӯз 
танҳо аз ҷониби якчанд хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дарк карда мешаваду халос. 

Ҳамзамон, сатҳи талабот ба сифати таълими муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз фанни 
физика паст намешавад. Гузашта аз ин, он дар робита бо рушди самтҳои нави илмӣ доир ба физика, 
чунончи таҳқиқоти падидаҳои нано-, ядроӣ ва ғайрихаттӣ ногузир меафзояд, ки дар онҳо тавсифҳо 
ва методҳои мураккаби назариявӣ истифода мешаванд. Дар байни баланд шудани сатҳи талабот 
барои тайёр кардани хонандагон ба омӯзиши физика ва паст шудани сатҳи ин омодасозӣ вазъияти 
ихтилофнок ба вуҷуд омад. Зарурати ҳарчи зудтар бартараф кардани ин ихтилоф аён аст. Инчунин 
мусаллам аст, ки роҳи ҳалле, ки имкони баромадан аз ихтилофи мазкурро медиҳад, бояд бо 
методҳои маълуми таълими физика асоснок ва ҳамоҳанг карда шавад. Методикаҳои маъруфи 
таълими физика ҳамоҳанг карда шуда, аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шавад. Гузашта аз ин, он бояд 
амалан тасдиқ гардад, вагарна, тавре коршиносон мегӯянд, самараи навоварӣ метавонад ба амал 
наояд. 

 Натиҷаҳои метафаннӣ наметавонанд мустақилона ба даст оянд ва ба онҳо танҳо дар натиҷаи 
амали мустақилона ва мунтазам аз ҷониби хонандагон ноил шудан мумкин аст. Вале фаъолият дар 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба таври махсус ташкил карда намешавад. Мо низоми 
ташкили амалҳои мустақилона ва ба таври мунтазам мустақилона аз хонандагон иҷрошавандаро 
дар дарсҳои физика пешниҳод менамоем, ки марҳила ба марҳила бо истифодаи як 
қатор методикаи таҳиянамудаи мо амалӣ мегарданд, ки тавсифи онҳо дар поён оварда мешавад.    

Фарз мекунем, ки ҳавасмандии хонандагонро ба таълими амалҳои мақсадноки мустақилона 
дар дарсҳои физика бедор кардан мумкин аст, агар тамоми дастаи синф бо сарвароне, ки майли 
мустақилона ба таври мақсаднок амал карданро доранд, дар ин раванди ташкилёбӣ иштирок 
кунанд. Мушкилот дар он аст, ки дар бисёр ҳолатҳо, сарварон хонандагоне мебошанд, ки ба 
омӯзгор кумак намекунанд, балки, баръакс, ба омӯзгор дар расидан ба ҳадафҳои таълимӣ монеъ 
мешаванд. Дар чунин ҳолатҳо чӣ бояд кард? Дар бағоҷи педагогикаи россиягӣ таҷрибаи 
идоракунии чунин хонандагон мавҷуд аст, ки аз ҷониби А.С. Макаренко [8] тавсиф шудааст, аммо 
наврасони имрӯза аз онҳое, ки дар замони педагоги бузург буданд, фарқ мекунанд. Бо вуҷуди ин, 
хусусиятҳои синну соли наврасӣ бетағйир боқӣ мондаанд ва муҳимтаринашон ин вобастагии 
афзояндаи наврас аз андешаҳои атрофиён мебошад. Ӯ мисли исфанҷ муносибати ахлоқии муҳити 
худро ҷабида мегирад. Ташаккули шадиди арзишҳои шахсият хусусияти ин синну сол аст. Аз 
нуқтаи назари В.А. Крутетский [7], наврас дар рафтори худ бо принсипҳо ва эътиқодоте роҳнамоӣ 
мешавад, ки шуури ахлоқии ӯро ташаккул медиҳанд, аз ин рӯ, барои ӯ дар зери таъсири роҳбари 
дорои принсипҳои манфии ахлоқӣ қарор гирифтан хатарноктар аст. Дар ин ҷо аз методикаи 
матритсаи вазъиятӣ истифода кардан мувофиқи мақсад аст, ки бо ёрии он сарварони синфӣ, ки 
дорои сатҳи баланди муносибатҳои ахлоқӣ мебошанд, интихоб карда мешаванд [2, с. 34-37]. 

Э.М. Смекалова қайд мекунад, ки «... дар наврасон ҳисси дастаҷамъӣ, рафоқат, қарз ва 
шаъну шараф ба таври равшан ифода ёфтаанд. Онҳо меъёрҳои ахлоқӣ ва қоидаҳои рафтори аз 
ҷониби гурӯҳи ҳамтоён қабулшударо зуд азхуд карда, афкори оммавии рафиқонро қадр мекунанд» 
[11]. Аксар вақт сарвари манфии наврас ба риёкори ташаккулёфта наздик аст, ки қиёфаи мусбат 
дошта, омӯзгор ва вазъиятро ба манфиати худ истифода мебарад, бинобар ин, муҳим аст, то ки 
меъёрҳои ахлоқии дастаи ҳамсолон бо меъёрҳои ахлоқӣ мувофиқат кунанд, ки ин ҳангоми дар 
даста бо сатҳи баланди ахлоқӣ вуҷуд доштани сарвар имконпазир аст.  

Дар таҳқиқоти психологӣ намудҳои гуногуни сарварон тавсиф карда шудаанд, аммо навъи 
сарвари референтӣ барои вазифаи мо бештар мувофиқ аст. Мо чунин фарз кардем, ки имконияти 
воқеии рушди сарвари референтӣ дар муҳити ба таври махсус ташкилшуда вуҷуд дорад, ки ба 
ташаккули ӯ мусоидат мекунад. Аз таҳқиқоти М.Р. Битянова бармеояд, ки «... сарвари референтӣ 
на танҳо аз рӯйи сифатҳои шахсӣ ё омезиши махсуси онҳо, балки аз рӯйи сохтори муносибатҳои 
мутақобила дар гурӯҳи мазкури мушаххас тавлид мешавад.  

Ин низоми муносибатҳои байнишахсиятӣ бо мақсадҳои гурӯҳ, меъёрҳои арзишӣ, ки дар он 
ташаккул ёфтааст, муайян карда мешавад. Ва маҳз дар асоси ин арзишҳо ва ҳадафҳо сарвари 
мушаххаси гурӯҳ пешбарӣ мешавад. Сарвар гӯё низоми мақсадҳо ва арзишҳои аз ҷониби гурӯҳ 
бартаридоштаро таҷассум намуда, интиқолдиҳандаи онҳо, татбиқкунандаи фаъоли онҳо дар 
зиндагӣ мебошад» [1]. С.А. Котик иброз медорад, ки сарвари референтӣ «... таҷассумгари он 
меъёрҳо ва арзишҳое...» мебошад, ки дар даста зимни оммавигардонии меъёрҳои ахлоқӣ дар синф 
аз ҷониби омӯзгор амалӣ мегарданд [6, с. 136-143]. 
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Як қатор муаллифон ба хусусиятҳои сарвар сифатҳои ахлоқиро нисбат медиҳанд. Чунончи, 
В.A. Спивак ба вежагиҳои сарварӣ «… салоҳиятнокии баланди касбӣ, сифатҳои баланди ахлоқӣ, 
зеҳни баланди эҳсосотӣ, тафаккури низомӣ, малакаҳои эҷодии гурӯҳ, нигоҳ доштани маҳсулнокии 
баланд ва эҷодкории даста»-ро мансуб медонад [12, с. 64-71]. 

Дэнни Кокс даҳ хусусияти сарвари муассир, аз қабили: ростқавлии бесозиш, нерумандӣ, 
маҳорати амалигардонии афзалиятҳо, ҷасорат (омодагӣ ба хатар), садоқат ва вафодорӣ ба кор, 
ғайристандартӣ будан ва муносибати эҷодкорона, самтгирӣ ба ҳадаф, ҳавасмандии ҷолиб, 
омодагӣ, хоҳиши кумак ба дигарон дар рушд ва такмилро муайян мекунад. Муҳимтарин хислати 
сарвар, ки ба гуфтаи муаллиф, ба бисёр сарварони бузург хос аст, ростқавлии бесозиш мебошад. Д. 
Кокс таъкид мекунад, ки дар асоси ростқавлӣ масъулияти шахсиятӣ қарор гирифтааст, вагарна «... 
шахс аз зиреҳи маънавӣ, ки ӯро аз васвасаҳо ҳифз мекунад, маҳрум аст» [5]. Ҳамзамон, вай 
итминон медиҳад, ки сарварон таваллуд намешаванд, балки «... сифатҳои сарвариро танҳо дар 
амал ба даст овардан мумкин аст». Ба ақидаи Р. Кийосаки, сарвар «бояд аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, ахлоқӣ 
ва маънавӣ устувор, ба рисолати худ содиқ ва шахси том бошад, яъне софдилона рафтор кунад ва 
кафолат диҳад, ки суханони ӯ ҳеҷ гоҳ аз амалҳо фарқ намекунанд» [4]. Дар ҷомеаи хонандагон, ба 
гуфтаи Н.Э. Шуркова «... агар сарвари гурӯҳ шахсияти сазовор бошад, пас омӯзгор метавонад ба 
осонӣ фазои зарурии психологиро эҷод кунад, зеро сарвар ва аз паси ӯ кӯдакони дигар ба арзиши 
иловашуда инъитофпазирона вокуниш нишон медиҳанд» [14].  

 Ҳамаи гуфтаҳои боло зарурати фароҳам овардани шароитро барои рушди сарварони 
референтӣ дар синф муайян мекунанд, ки доираи арзишҳои онҳо меъёрҳои ахлоқиро дар бар 
мегирад. Дар синну соли наврасӣ чунин шароитро, ба ақидаи мо, марҳила ба марҳила, бо тарғиби 
пайвастаи меъёрҳои ахлоқӣ, эҷод кардан мумкин аст. Дар марҳилаи аввал дар миёни хонандагон 
номзадҳоеро ҷудо кардан лозим аст, ки дар омодасозии сарвари референтии навъи лозима 
иштирок мекунанд.  

Н.Б. Рожинская намудҳои зерини сарварони референтиро пешниҳод мекунад: 
роҳнамоӣ, қудратӣ, харизматикӣ, зеҳнӣ, мақомӣ, сарпарастӣ ва экстрапунтивӣ (ҷазодиҳанда) [10, 
с. 140-143].  

Мо намудҳои сарвари референтиро барои мақсадҳои худ мувофиқро муқаррар кардем, 
мазмуни семантикии тафсири онҳоро, ки дар энсиклопедияҳо ва луғатҳо оварда шудаанд, шарҳу 
эзоҳ додем (ҷадвали 1). Аз ҷадвали 1 дида мешавад, ки на навъи роҳнамо, на қудратӣ ва на 
экстрапунтивӣ (ҷазодиҳанда) барои кумак ба омӯзгор дар робита бо фарқияти арзишҳо дар чунин 
навъҳои сарвар бо гароишоти ахлоқӣ интихоб шуда наметавонанд. 

Ҷадвали 1   
Ҷадвали ҷамъбастии семантикаи номҳои навъҳои сарвар ва хусусиятҳои онҳо 
 

Навъи сарвари 

референтӣ 

Хусусияти навъ Муҳтавои семантикии номи навъи сарвари 

референтӣ 

Роҳнамоӣ Эътиборро дар гурӯҳ аз ҳисоби дастурҳо 

ва роҳнамоиҳои дақиқ ба даст меорад, 

эътирозҳоро тоқат надорад, итоатро 

интизор буда, худро тавассути намоиши 

боэътимод ба итоаткунандаи иродаи ӯ 

исбот мекунад 

Бо истифода аз воситаҳои таъсироти 

ғайридемократӣ: фишор, фармонҳо, 

супоришҳо ва ғайра қудрат ва эътибори 

худро тасдиқ мекунад. 

(С.Ю. Головин, 1998)   

Қудратӣ Эътирофро дар гурӯҳи наврасон ба даст 

оварда, дар назди истифодаи қувваи 

ҷисмонӣ наистода, бартарияти ҷисмонии 

худро намоиш дода, муқовиматро пахш 

мекунад 

Дар асоси истифодаи қувваи назарраси 

ҷисмонӣ (Луғати энсиклопедии калони 

Россия, 2009)    

Харизматӣ Ба муҳити наврасон тасвири равшани 

марбут бо даврони муосир, ғайриоддӣ 

будан, даъво ба анъанаҳо, ҷолибият, 

асрор, ҷозибаи иҷтимоиро меорад 

Бо харизма қайд карда шудааст; боирода, 

тавоно. Сарвари харизматикӣ (шахсе, ки 

дар назди пайравонаш дорои эътиборе 

мебошад, ки ба таври истисноӣ дар 

хосиятҳои иродавии шахсияти ӯ асос 

ёфтааст) (Луғати энсиклопедии калони 

Россия, 2009)   

Зеҳнӣ Худро дар ҷамъияти наврасон тавассути 

бартариҳои шифоҳӣ ва равонӣ, 

аксуламалҳои зуд, ҷаҳонбинии умумӣ, 

қарорҳои ғайристандартӣ ва 

ташаббусҳои ҷолиб тасдиқ мекунад 

Боақл, бомаънавият, бо зеҳни баланди 

рушдёфта; фикркунанда баланд (Луғати 

энсиклопедии калони Россия, 2009)   
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Мақомӣ Ба вазифаи сарварикунанда дар байни 
наврасон пешбарӣ карда мешавад, 
намояндаи гурӯҳи иҷтимоӣ буда, 
афзалиятҳо ва имкониятҳои моддӣ дорад, 
намунаи орзуи амалигардида дар бораи 
беҳбудии иҷтимоӣ буда, бо умеди ноил 
шудан ба ҳадафҳои ҳаёт ва 
худтасдиқкунандаи шахсият мебошад 

Қавӣ, зебо, муд, бошукӯҳ (В.Н. Тришин, 
2013)   

Сарпарастӣ Он ба туфайли муносибатҳои 
инсондӯстона, омодагӣ ба фаъолиятҳои 
иртиботӣ, хоҳиши амалишавандаи кумак, 
ҳамдардӣ ва хайрхоҳӣ эътиборро ба даст 
меорад. 

Ғамхор, назораткунанда, сарпараст, 
нигоҳубинкунанда, пайгир (В.Н. Тришин, 
2013)   

Экстрапунтивӣ 

(ҷазодиҳанда) 

Эътиборро ба туфайли бартарияти 
аксуламалҳои беруна, ки боиси рафъи 
ташаббуси шахсӣ, пайдоиши ҳисси гуноҳ 
ва пайдоиши вобастагӣ аз манбаи гуноҳ ба 
даст меорад 

Моил ба гузориши гуноҳ ба одамони дигар  
(С.Ю. Головин, 1998)   

  

Масалан, сарвари референтии директивӣ (ҷадвали 1), ки маҳорати тобеъ кардани 
наврасонро ба иродаи худ доро мебошад, аз воситаҳои таъсироти ғайридемократӣ истифода 
мебарад, ки метавонанд ба муноқиша ва ранҷишҳои пинҳонӣ дар синф оварда расонад. Дар ин 
ҳолат омӯзгор шароитеро, ки дар он ноилшавӣ ба мақсади аз ҷониби ваҷҳи хонандагон пешниҳод 
шудааст, эҷод карда наметавонад.  

Аён аст, ки ду навъи дигар – қудратӣ ва экстрапунтивӣ (ҷазодиҳанда) ба мақсади мо аз 
рӯйи таъриф мувофиқат намекунанд. 

Навъҳои харизматикӣ, зеҳнӣ, мақомӣ ва сарпарастии сарвари референтӣ метавонанд 
ба омӯзгор дар идоракунии синф кумак намояд. Аз ҷумла, онҳо аз рӯйи арзишҳои ахлоқӣ навъи 
зеҳнӣ ва сарпарастӣ ҷорӣ мекунанд, зеро маҳз ҳамин навъҳо, ба туфайли хусусиятҳои 
башардӯстона ва шинохтии онҳо метавонанд ба омӯзгор дар идоракунии рафтори наврасон дар 
раванди омӯзиши физика кумак кунанд. Дар ҳақиқат, сарвари сарпараст, ки пайравони худро 
назорат карда, дар бораи натиҷа ғамхорӣ зоҳир мекунад, метавонад таҳти таъсири худ на танҳо 
наврасони муваффақ, балки инчунин наврасони заифро фаро гирифта, онҳоро дар синф 
сарпарастӣ намуда, барои онҳо вазъи бароҳатро эҷод кунад. Навъи зеҳнӣ 
бо оқилӣ ва ҳадафмандии амалҳо фарқ карда, тавассути дастовардҳои худ эътимоди дигаронро 
ба дастрасии муваффақият эҷод карда, ба сӯйи натиҷа тавассути эҷоди ваҷҳ ҳаракат карда, 
наврасонро бо қарорҳо ва ташаббусҳои ғайримуқаррарӣ ҳавасманд мекунад. Ин навъ бо як қатор 
сабабҳо бартарӣ дорад. Асоситарини онҳо ҳавасмандии ӯ барои ба даст овардани натиҷаи 
амалҳои худ мебошад. Ин хеле муҳим аст, зеро дар ҳар як хонанда ваҷҳи омӯзиши физикаро 
пайдо кардан душвор аст. Дар ҳақиқат, мазмуни бунёдии физика дорои тавсифи мушкили 
падидаҳои табииро дорад, ки бо абстраксияҳо ва ҷамъбастҳо пур карда шудаанд. Омӯзиши 
физика фишори зеҳниро барои муддати дароз талаб мекунад.  

Албатта, дар синну соли наврасӣ сифатҳои ахлоқӣ ва маҳорати мақсаднок амал кардан ба 
пуррагӣ ташаккул наёфтаанд, онҳо бояд дастгирӣ гардида,  барои рушди онҳо шароит фароҳам 
оварда шавад. Ғайр аз ин, ба сарварони ниҳонӣ лозим аст, ки худро чунин эҳсос кунанд. 

Э. Тягунова дар китоби худ «Ҳавасмандии сарварӣ» [13] таъкид мекунад, ки ташаккули 
шахсияти сарвар дар тамоми ҳаёташ сурат мегирад, аммо синну соли донишҷӯӣ давраи ҳассостар 
барои ташаккули мавқеи сарварии ӯ мебошад. Давраи ҳассоси рушд, ба ақидаи Р.С. Немов 
давраест, ки дар зиндагии шахс ба вуҷуд омада, барои ташаккули хосиятҳои муайяни психологӣ 
ва намудҳои рафтор шароити мусоид фароҳам меорад [9]. Наврасони пешсаф бо эҳтиёҷ ба дарк, 
дастгирӣ ва таълим фарқ мекунанд. 

Ба сарварони наврас бояд маҳорати интихоби василаи муошират, эҳтироми афкори 
одамони дигар ва худро аз ҳолатҳои номуайянӣ ва изтироб ҳифз кардан, риоя кардани амалҳои 
мақсаднок дар ҳама ҳолатҳо омӯзонида шавад. Аз ин рӯ, барои ба даст овардани натиҷаҳо 
методикаи таълими сарварон зарур аст, ки он дар таълими физика низ нақши калон бозида 
истодааст.  
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САРВАРИИ НАВРАСОН ДАР ЗАМИНАИ ДАСТОВАРДҲОИ ШАХСӢ ВА ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Дар ин мақола муаллифон натиҷаҳои дар партави ислоҳоти соҳаи маорифи Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

бадастомадаро мавриди таҳқиқ қарор дода, дар заминаи маводи  бадастомада кӯшиш кардаанд, ки дар 

бобати роҳҳои баланд бардоштани савияи дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон дар ҷараёни таълим 

андешаҳои хешро баён намоянд. 

Дар мақола низоми муносибатҳои байнишахсии ба мақсадҳои гурӯҳӣ равонашуда ва риояҳои 

арзишҳое, ки дар он ташакул ёфтаанд, инчунин усулҳои ҳавасмандии хонандагон ба таълими физика, 

гузаронидани корҳои мустақилона ва бедор кардани шавқу завқи хонандагон дар таълими фанни физика 

таҷассум ёфтааст.  

Муаллифон намудҳои зерини сарварони референтӣ: роҳнамоӣ  қудратӣ, харизматикӣ, зеҳнӣ, 

мақоми сарпарастӣ экстрапунтивӣ (ҷазодиҳӣ) пешниҳод намудаанд, ки ҳар кадом дорои маҳорати ба 

иродаи худ тобеъ кардани наврасон мебошанд ва дар онҳо аз воситаи таъсироти ғайридемократӣ истифода 

гардидаанд, оварда шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: сарварӣ, наврасон, физика, дастовардҳои шахсӣ, соҳаи маориф, Тоҷикистон, 
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ЛИДЕРСТВО ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 
 

В данной статье автор в свете реформы системы образования Республики Таджикистан 

рассматривает достигнутые результаты. 

 Автор предлагает свои взгляды по совершенствованию знаний, умений и навыков учащихся в 

учебном процессе: 

- с точки зрения системы межличностных отношений нацеленные к групповым целям и 

приверженности формирующихся в ней ценностям; 

- методы мотивации учащихся в обучении физики, проведение самостоятельной работы и 

формирования интереса к изучению физики; 
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- представлены следующие типы референтных лидеров: сильные наставничества, харизматичность, 
внеконкурентный (карательный) наставник, который обладает способностью подчинять подростков в 
зависимости от их воли, используемой недемократическими влияниями. 
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LEADERSHIP OF ADOLESCENTS BASED ON PERSONAL ACHIEVEMENTS IN THE  

STUDY OF PHYSICS 
 

In this article, the author considers the results achieved in the light of the reform of the education system of 
the Republic of Tajikistan. 

The author offers his views on improving the knowledge, skills and abilities of students in the educational 
process: 

- from the point of view of the system of interpersonal relations aimed at group goals and adherence to the 
values that are formed in it; 

- methods of motivating students in teaching physics, conducting independent work and generating interest 
in the study of physics; 

- the following types of reference leaders are presented: strong mentorship, charisma, non-competitive 
(punitive) mentor who has the ability to subjugate adolescents, depending on their will, used by non-democratic 
influences. 
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САҲМИ САЛОҲИЯТНОКӢ ДАР РАВАНДИ АЗ ХУД КАРДАНИ ДОНИШ 
 

Ҷалилова Ҳ.А.  
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Дар шароити имрӯза тағйир додани низоми таҳсилот ва ба талаботи рӯз мутобиқ намудани 
он амри воқеист. Доштани як дониш оид ба соҳаҳои гуногуни илм барои маълумотнок гардидан 
кифоя набуда, татбиқи амалии донишҳо, истифодаи технологияҳои муосир ва эҷодкорӣ муҳим аст, 
ки ба баланд шудани некӯаҳволии мардум ва пешрафти ҷомеа мусоидат менамояд. 

Низоми кунунӣ ё анъанавии таълим аз назарияи таълимии Я.А. Коменский, сарчашма 
мегирад. Низоми мазкур аз ҷиҳати ташкили раванди таълим низоми синфӣ-дарсӣ буда, мазмуну 
мундариҷа тавассути методҳои шарҳӣ-аёнӣ амалӣ карда мешавад. Назарияи мазкур ҳанӯз дар 
асри XVII дар асоси принсипҳои дидактика ташаккул ёфтааст [2, с. 45]. 

Низоми синфӣ-дарсӣ чунин хусусиятҳои ба худ хос дорад: 

  синф аз хонандагони синну сол ва омодагии якхела иборат буда, дар тамоми раванди 
таҳсилоти мактабӣ дар ҳамин ҳайат боқӣ мемонад; 

  ҳайати синф дар асоси як нақшаи солона ва барномаи таълим мувофиқи ҷадвали дарсҳо 
таълим дода мешавад. Хонандагон бояд дар як вақти муайян, ба муассисаи таълимӣ ҳозир 
шаванд;  

  дарс воҳиди асосии таълим ба шумор меравад; 

  дарс ба як фан, мавзӯъ бахшида шуда, тамоми хонандагони синф аз рӯйи як мавод кор 
мекунанд; 

  фаъолияти хонандагонро дар раванди дарс омӯзгор идора мекунад: ӯ натиҷаҳои таълими 
фанни худро арзёбӣ карда, дараҷаи азхудкунии ҳар як хонандаро дар алоҳидагӣ санҷида, дар 
охири соли хониш оид ба гузаронидан ё нагузаронидани хонанда ба синфи оянда қарор қабул 
мекунад; 

  китобҳои дарсӣ асосан барои вазифаи хонагӣ истифода мешаванд. Соли хониш, рӯзҳои 
дарсӣ, ҷадвали дарсҳо, таътил, танаффуси байни дарсҳо нишондиҳандаҳои низоми синфӣ-дарсӣ 

мебошанд [1, с. 86]. 
Кадом омилҳо ин навъи таълимро устувор ва доимӣ гардондаанд? 
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Асосан ба таври системанок пешниҳод ва азхуд кардани дониш, тартиби пешниҳоди 
маводи таълим, фарогирии миқдори зиёди хонандагон ва тартиботи камхарҷи додани дониш 
омилҳои асосӣ мебошанд. 

Чаро низоми таълими кунунӣ-анъанавӣ бояд тағйир дода шавад? 
Барои ба ин савол ҷавоб додан ба мо сайри дигари таърихӣ лозим мешавад. Муҳим аст, ки 

шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии давраҳои гуногуни инкишофи ҷомеаи башарӣ дар ин 
давр ба ҳисоб гирифта шавад.  

Дар давраҳое, ки низоми синфӣ-дарсӣ ва шарҳӣ-аёнӣ ташаккул ёфта, ба қуллаҳои баланди 
худ расида буд, шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангиву маърифатии одамон, арзишҳову 
дастовардҳои илму техника дар сатҳи дигар қарор дошт. Масалан, аксари корҳо (истеҳсолот) ба 
таври дастӣ сурат мегирифт, нақлиёт ва алоқа кам рушд карда буд, сарчашмаҳои ахбор хеле 
маҳдуд буданд. Зиёда аз он шахси босавод, шахсе ба ҳисоб мерафт, ки ахбори зиёдро медонад.         

Таълими салоҳиятнок-тақозои замон. 
Мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» аз забони лотинӣ (competens, competentis) 

гирифта шуда, ифодаи мафҳумҳои «компетенция» ва «компетентность»-и забони русӣ буда, дар 
коргузорӣ ва иҷрои фаъолият истифода бурда мешавад.  

Мафҳуми «салоҳият» дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» – лоиқ будан, сазовор 
будан; шоистагӣ, сазовор буданро ифода менамояд. Дар низоми маорифи миллӣ мафҳумҳои 
«салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» ворид шуда, ҳамчун истилоҳи соҳаи маориф истифода мешаванд.  

Тафсири мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро аз сарчашмаҳо баррасӣ намуда, 
итминон ҳосил менамоем, ки омӯзгорон онро дарк намуда, дар раванди таълими низоми 
салоҳиятнокӣ ба ташаккули салоҳиятҳои муайяни хонанда аҳамият медиҳанд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба меъёрҳои байналмиллалӣ ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ 
мутобиқ гардонидани низоми таҳсилоти миллии кишвар ва ҷорӣ намудани низоми муосири 
таҳсилот тадбирҳои мушаххас ва судманд андешида шуда истодаанд, ки дар навбати худ ин 
гузариш яке аз талабот ва нақшаҳои амалии Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон то соли 2020 мебошад.  

Дар Паёми навбатии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои муаззами  миллат, 
Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,  «Низоми нави маориф, ки мутобиқи тамоюлоти 
ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти 
азхуд намудани салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимоиро, ба монанди қабули масъулиятноки 
қарорҳо ва банақшагирии пешравӣ дар касб, илмомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаёт, салоҳияти 
алоқадорӣ, тайёрии касбии дар бозори меҳнат талаботдошта, донишу малакаи барои 
худтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи ҳаёти солим, арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, арҷгузорӣ ба 
Сулҳу Ваҳдати миллӣ таъмин намояд» [4]. 

Салоҳиятро дар низоми маориф метавон маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам 
пайванде, ки ба мақсади ҳалли масъалаҳои таълимӣ, масалан, барои ташаккули салоҳияти 
«Хонанда андеша (ақида)-ҳои худ ва дигаронро барои ифодаи мақсадҳои гуногун тавассути 
матнҳои ҳаҷман калони сохторашон гуногун менависад», хонанда бояд оид ба сохтори матн 
(мактуб, ҳикоя, гузориш, мақола ва амсоли он), сарфу наҳви забони тоҷикӣ дониши мукаммал 
дошта, тарзи баёни ақидаи худро дар сохтори муайяни матн машқ кунад, мустақилона нависад, 
матни эҷодкардаашро арзёбӣ кунад ва таҳриру такмил диҳад. Дар чунин муносибати таълимӣ 
муҳим аст, ки ба хонанда дониши муайян аз сарчашмаҳои муайян (санҷидашуда, илман асоснок) 
тавассути омӯзгор (ё китоби дарсӣ) дода шавад.  

Дар стандартҳои фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ мафҳуми «салоҳият» чунин шарҳ дода 
шудааст: 

Салоҳият маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайвандест, ки ба ҳалли 
масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ) ва маърифатӣ равона карда мешаванд. 

Дар баъзе адабиёти илмӣ мафҳумҳои салоҳият, қобилият, малака ва маҳорат баробар 
истифода мешавад.  

Дар асоси тафсири боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки шахси салоҳиятнок амалеро хуб, 
қобилона ва боэътимодона иҷро карда метавонад. Низоми таълими салоҳиятнокӣ, низомест, ки 
дар он диққати асосӣ ба ташаккули малакаҳои амалӣ (ҳаётӣ, ҳақиқӣ, функсионалӣ) равона 
мешавад [3, с. 67]. 

Низоми таълими салоҳиятнокӣ ба саволҳои: «Хонанда чӣ кор карда метавонад?»,  
«Хонанда кадом амалҳоро иҷро карда метавонад?» ҷавоб медиҳад. Донистан ё дониш дар низоми 
таълими салоҳиятнокӣ ҷузъи таркибии малака ҳисоб шуда, барои санҷидан, муқоиса кардан ба 
намуна, ислоҳи ғалатҳо истифода бурда мешавад. 
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Саҳми салоҳиятнокӣ дар раванди аз худ кардани дониш.  

Дар мақола тағйироти низоми таҳсилот ва ба талаботи рӯз мутобиқ намудани дониш бо 

роҳи салоҳиятнокӣ нишон дода шудааст.  

Татбиқи амалии донишҳо, бо омӯзиши таълими салоҳиятнокӣ, истифодаи технологияҳои 

муосир ва эҷодкорӣ муҳим аст, ки он ба баланд шудани некӯаҳволии мардум ва пешрафти ҷомеа 

мусоидат менамояд. 

Дар ин низом салоҳиятнокӣ ва шарҳӣ-аёнӣ ташаккул ёфта, ба қуллаҳои баланди худ 

расида, шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангиву маърифатии одамон, арзишҳову дастовардҳои 

илму техника дар сатҳи баланд қарор меёбад. 
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САҲМИ САЛОҲИЯТНОКӢ ДАР РАВАНДИ АЗ ХУД КАРДАНИ ДОНИШ 
 

Муаллиф қайд мекунад, ки дар шароити имрӯза тағйир додани низоми таҳсилот ва ба талаботи рӯз 

мутобиқ намудани он амри воқеист. Доштани як дониш оид ба соҳаҳои гуногуни илм барои маълумотнок 

гардидан кифоя набуда, татбиқи амалии донишҳо, истифодаи технологияҳои муосир ва эҷодкорӣ муҳим аст, 

ки ба баланд шудани некӯаҳволии мардум ва пешрафти ҷомеа мусоидат менамояд. 

Низоми кунунӣ ё анъанавии таълим аз назарияи таълими Я.А. Коменский, сарчашма мегирад. 

Низоми мазкур аз ҷиҳати ташкили раванди таълим низоми синфӣ-дарсӣ буда, мазмуну мундариҷа 

тавассути методҳои шарҳӣ-аёнӣ амалӣ карда мешавад. Назарияи мазкур ҳанӯз дар асри XVII дар асоси 

принсипҳои дидактика ташаккул ёфтааст. 
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ВКЛАД КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕСС ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 

Автор отмечает, что в современных условиях необходимо изменить систему образования и 

привести ее в соответствие с современными требованиями. Знаний в различных областях науки 

недостаточно, чтобы стать образованными, но важное значение имеет практическое применение знаний, 

использование современных технологий и творчества, что способствует повышению благосостояния 

людей и прогрессу общества. 

Современная или традиционная система образования основана на теории образования Я.А. 

Коменского. Эта система представляет собой систему классных занятий с точки зрения организации 

учебного процесса, а содержание реализуется с помощью описательно-визуальных методов. Эта теория 

сформировалась в XVII веке на основе принципов дидактики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, знания, компетенции, технологии, креативность, дидактика, 

студенты. 
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CONTRIBUTION OF COMPETENCE IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE MASTERING 
 

The author notes that in modern conditions it is necessary to change the educational system and bring it 

into line with modern requirements. Knowledge in various fields of science is not enough to become educated, but 

the practical application of knowledge, the use of modern technologies and creativity are important, which 

contributes to improving the well-being of people and the progress of society. 

The modern or traditional education system is based on the theory of education of Y.A. Comenskiy receives 

a source. This system is a system of classroom classes from the point of view of educational process organization, 

and content is realized by means of descriptive-visual methods. This theory was formed in the 17th century based 

on the principles of didactics. 
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ВАЗЪИ ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗИИ  

ХОНАНДАГОН ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ИЛМИ ПЕДАГОГӢ 
 

Асомиддинзода М.М 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҳсилоти муосир дар марҳилаи гузариши амсилаи кӯҳнаи муассисаи таҳсилоти миёна ба 

амсилаи нав қарор дорад. Дар назди омӯзгорон дар ин давра чунин масъалаҳо меистанд: чиро 

бояд таълим дод ва чиро дар ҷаҳони муосир бояд омӯзонид. Дар ҷомеаи муосир шароити 

мураккаби иҷтимоию иқтисодӣ ба вуқӯъ пайваста, пастшавии эътибори таҳсил, ҳавасмандӣ ба 

фаъолияти таҳсил дар хонандагон сурат мегирад. Айни замон марҳилаи нави ташаккули 

иқтисодиёт кормандони босалоҳияту баландихтисос ва эҷодкорро талаб мекунад. Дар натиҷаи 

ин, «Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» талаботи навтарини иҷтимоиро 

ба низоми таҳсилоти тоҷик ба миён овардааст; ба ҷомеаи ташаккулёбанда одамони муосиру 

маънавиёти баланддошта заруранд, ки тавонанд озодона қарорҳои лозимаро дар шароити беҳтар 

қабул намуда, натиҷаҳои эҳтимолии онҳо, маҳорат ба ҳамкориеро пешбинӣ мекунанд, ки 

зудҳаракатӣ, созандагиро намоиш медиҳанд. Возеҳ аст, ки муносибат ба таври оптималӣ баланди 

донишҳо, қобилиятҳо ва малакаҳо бидуни қабули фаъолияти таҳсил, муносибат ба таълим 

амалинопазир аст. 

Пешоҳангӣ дар ҷомеа ва низоми маориф маҳорати баланди кордонии ҷавононро талаб 

мекунад, то ки онҳо вазифаҳои нави дар наздашон пайдошударо мустақилона ҳал карда 

тавонанд. Он гоҳ дар баробари саводнокии умумӣ, чунин хусусиятҳои муҳим, ба мисли таҳия ва 

санҷиши фарзияҳо, қобилияти кор кардан дар тартиби лоиҳавӣ, фаъолнокӣ дар қабули қарорҳо 

ва ғайра ба мадди аввал мебарояд. 

Дар ҳолатҳои мазкур нақши фаъолияти неруманди маърифатии хонандагон афзоиш ёфта, 

вазифаи муҳимтарини муассисаи таҳсилоти миёна аз ташкили шароити беҳтарин барои таълим 

иборат мешавад, ки имкон медиҳад фаъолияти ташаббускорона то андозае бо фаъолияти 

эҷодкорӣ баланд бардошта шавад. Ин раванд азхудкунии самараноки низоми мураккаби 

донишҳоро аз ҷониби хатмкунандагон таъмин намуда, ба ташаккули зеҳнӣ ва иҷтимоии ӯ 

мусоидат хоҳад кард. 

Ба синну соли наврас ихтилофоти назаррас, ки ҳаллу фасли онҳо боиси ташаккули 

пешрафтаи ҳолати равонии ӯ мешавад, нокифоятӣ байни баландшавии мустақилият ва 

имкониятҳо маҳдуд шуда,  ба таври мушкилшавӣ фикр кардан аз таҷриби нисбатан ками ҳаётӣ 

ба шумор мераванд. Мураккабии назаррас дар эҷоди шахсият аз мавҷуд набудани босуботии 

шахсӣ дар амалҳои худ буда, зимни қароргирии тӯлонӣ дар ҳолати носуботӣ боиси фаъолнокии 

маърифатӣ, пастравии дарки воқеияти атроф, яъне пастравии самаранокии ҳаёти хонанда 

мешавад, бинобар ин, зарур аст хислатҳои шахсии ҳар як хонанда ба назар гирифта шаванд. 

Ба сифати масъалаи муҳим, ки рушди шахсиятро муайян месозад, таъсири фаъолнокиро 

дар ташаккули насли нав ҳисобидан мумкин аст. Масъалаи фаъолият мавзӯи омӯзиши илмҳои 

мухталиф дар бораи ҷомеаи инсонӣ мебошад. Ин асоси муҳимми ташаккули инсон ҳамчун 

шахсият мебошад.  

Имкониятҳои фаъолият барои ташаккули инсон бузург мебошанд. Онҳо хеле васеъ ва 

бисёрҷанбаанд. Ҳудуди фаъолиятро файласуфон беохир мешуморанд. Бе ягон барнома, ё бе 

тарҳрезии махсус онро арзёбӣ кардан имконнопазир аст. 

Ҳангоми омӯзиши нақши фаъолият дар ташаккули хонанда, равшан кардан зарур аст, ки 

дар кадом навъи фаъолият ба ташаккули босуръати ӯ ҳамчун шахсият мебошад.  

Таҳқиқоти илмӣ раванди ҳамкории инсон ва олами атрофро муайян месозад. Моҳияти 

фаъолияти инсонӣ аз таҳаввули воқеият иборат буда, инсон қодир аст ба олами объективии атроф 

бо фаъолияти худ таъсир расонад. Тавассути фаъолият инсон олами объективиро дарк намуда, 

диалектикаи ташаккули онро меомӯзад. Малакаи азхудшуда дастовардҳои аз ҳаёти ҷамъиятӣ ба 

мерос гирифта ва ба таври мутавозӣ бо инсон ҳаёти ҷамъиятиро ғанӣ гардонида, табиатро 

дигаргун сохта, дар айни замон олами додашудаи объективиро «такмил» медиҳад.  

Инсон дар фаъолияти мазкури ташаккулдиҳандаи бисёрзина худашро мутобиқ карда, 

ҳамчун эҷодкор, офаранда ва субъект баромад мекунад. 

Инсон, табиатро тағйир дода, худро дар ҳудуди соҳибкороне, ки ба фаъолият саҳмгузорӣ 

мекунад, модификатсия кунонида, онро бо шуур, ҳаяҷон, илҳом, ангезаҳои ботинӣ ғанӣ 

мегардонад. Дигаргуншавӣ, ислоҳот, рушди малакаи инсон берун аз фаъолнокии он бенатиҷа 

татбиқ мешавад. 
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Аз нуқтаи назари фалсафаи умумӣ фаъолият аз методи муносибат хос ба олам иборат аст, 

ки дар раванди инкишофи шуур созгор карда мешаваду табиатро дигаргун сохта, дар ин зина 

субъекти фаъол буда, падидаҳои табиати аз ҷониби ӯ омӯхташаванда предмети фаъолияти он 

мебошад. Дар кори донишманди соҳа И.С. Якиманская [14] хусусиятҳои инвариантии 

фаъолияте, ки ба навъи муайяни он хосанд, ишора шудаанд: 

1) нишонаи хоси муносибати инсонӣ ба олам ҳисобида мешавад; 

2) низомро дар кулл ҳамчун муносибатҳои субъект – субъектӣ ва объект – субъектӣ тавсиф 

медиҳад; 

3) доимо предмет ва объект мебошад; 

4) низоми усулан кушода ва ҳаматарафае мебошад, ки ба худташаккулдиҳии мутлақ қодир 

аст; 

5) раванди сунъие мебошад, ки ба шабакаи бисёрҷанбаи равандҳои табиӣ ва нима-табиӣ 

шомил карда шудааст; 

6) аз сохтори ҳалқавӣ иборат аст; 

7) эҳтимолияти ҳадафмандии озод;  

8) на бо вазифаҳои биологӣ, балки бо барномаҳои ташаккулёфтаи иҷтимоию фарҳангӣ 

муайн мешавад. 

Ба назарияи умумии фаъолият такя намуда, мо чунин мешуморем, ки фаъолият ядрои 

раванди таълим мебошад. Инсоният бе фаъолияти таҳсилӣ арзи ҳастӣ карда наметавонад, бидуни 

он интиқоли малакаҳо аз насл ба насл вуҷуд надорад.  

Раванди таълим зарурати чунин методҳои фаъолиятеро тақозо менамояд, ки барои 

интиқоли омӯзгор таҷриба масъул буда, қисми дигарро таълимгиранда аз худ мекунад. 

Ноилшавӣ ба таҷрибаи ҷамъиятӣ ва дар дигаргунсозии он ба дастовардҳои инфиродии 

хонандагон мутамарказ шудааст. Ҳарду методи фаъолият, ки дар раванди таълимӣ ҳузур доранд, 

заруранд, аз ин маълум мешавад, ки моҳиятан раванди таълим бе ин методҳо рушд карда 

наметавонад. 

Фаъолнокӣ дар маърифат ва фаъолияти таҳқиқотии мустақилонаи субъектҳои таҳсилот 

ифода ёфта, хусусияти хоси шахсияти инсонӣ мебошад.  

Фаъолияти маърифатӣ, ягонагии фаъолияти амалӣ ва назарии фикрӣ, дарки ҳиссиро 

инъикос менамояд. Он дар ҳар гуна давраи ҳаёти инсон, дар муносибатҳои мутақобилаи 

иҷтимоии хонандагон, дар ҳамаи намудҳои фаъолият, инчунини тавассути иҷрои ҳар гуна 

амалҳои имконпазири фаннӣ (ҳалли вазифаҳои таҳқиқотӣ, тарҳрезӣ, озмоиш ва ғайра) амалӣ 

мешавад. Вале дар ҷараёни маърифат ифодаи возеҳ дар фаъолияти таълимию маърифатии танҳо 

ба инсон мансуббуда ба даст меояд. 

Мафҳуми «фаъолияти маърифатӣ» нисбат ба мафҳуми «фаъолияти таълимӣ» маҳдуд 

мебошад, зеро фаъолияти таълимӣ аз нуқтаи назараи фаъолияти таълимгиранда ва фаъолияти 

таълимдиҳанда баррасӣ мешавад [2, с. 40]. 

Фаъолияти таълимгиранда то дараҷае бо мафҳуми «фаъолияти маърифатӣ» наздик аст. 

Маърифати олам тавассути ҳар гуна фаъолияти инсон сурат мегирад. Фаъолияти маърифатӣ ба 

азхудкунии донишҳо, методҳо ва қобилиятҳои нав нигаронида шудааст.  

Фаъолияти маърифатӣ дар тақвияти дарку дарёфти воеқияти атроф, дар инъикос, 

бозтавлидии сифатҳои ашёи ҳақиқӣ тавассути низоми махсуси ашё – миёнаравони аз ҷониби 

субъект эҷодшаванда ифода меёбад. Он ҷузъи муҳимми раванди таълим шуморида шуда, аз 

ҳамкории мақсаднок, ба таври муназзам ташкилшуда ва аз берун танзимшавии 

таълимгирандагон бо воқеияти атроф иборат мебошад, ки дар натиҷаи он касби донишҳо ва 

методҳои нави фаъолият сурат мегирад. 

Аз гуфтаҳои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки фаъолият амали махсуси ба ҷомеа 

зарур мебошад. Он фаъолияти дастаҷамъона, методи ҳамкории хонанда ва омӯзгор дар 

равандҳои маърифатӣ ва иҷтимоишавии насли наврас мебошад. 

Мо бо таърифи Е.В. Коротаева розӣ ҳастем, ки фаъолияти маърифатиро раванди 

мутақобилан алоқаманд меҳисобад. Аввалан, ин методи худтатбиқкунӣ ва худташкилкунии 

педагог дар ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон буда, натиҷаи ниҳоии кӯшишҳои 

педагогӣ аз он иборат аст, ки омӯзгор фаъолнокии ба таври махсус ташкилшудаи хонандагонро 

ба фаъолнокии шахсии онҳо интиқол медиҳад [6, с. 39]. 

Аз ин рӯ, зарур мешуморем, ки дар таърифи мафҳумҳои «фаъолнокӣ» ва «фаъолгардонӣ», 

ки маънои гуногунро доранд, шарҳ дода шавад.  
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 Ташаббускорӣ ин ҳолати на танҳо кордононаи фард мебошад, балки ҳамчун хусусияти 

фаъолияти мазкур аст, ки дар он назарҳои шахсии хонанда ба хусусият, мазмуни фаъолият, 

инчунин хоҳиши равонасозии саъю талошҳои иродавӣ ва маънавии худ ба ноилшавӣ ба ҳадафҳои 

раванди таълимию маърифатӣ ошкор мешаванд [6, с.10]. 

Фаъолгардонӣ таъсири беруна ба объект мебошад, ки афзоиши ғайратмандии онро таъмин 

менамояд [6, с.10]. 

Мафҳуми «фаъолгардонии маърифатомӯзӣ» ҳамчун таъсири беруна ба инсон муайян карда 

мешавад, ки дар ҷараёни фаъолияти маърифатӣ, афзоиши сатҳи фаъолнокии инсонро таъмин 

менамояд. 

Мутахассисон бар онанд, ки воситаи ба таври алоҳида истифодашудаи фаъолгардонӣ ва 

алоқаю қонунмандии чунин воситаҳо мумкин аст аз хонандагон дараҷаи матлуби фаъолнокиро 

ба шарти риоя накардани шароити муайяншуда доир ба фаъолгардонии маърифатомӯзӣ дар 

хонандагон, ки ба онҳо педагогҳо такмили усули таълимро нисбат медиҳанд, ба даст оранд [10]. 

Барои фаъолгардонӣ мусаллаҳсозии хонандагон бо шаклҳои мақсадноки фаъолияти маърифатӣ, 

ҳамгироии методҳои дастаҷамъона ва инфиродии кор, рушди ангезаҳои ботинӣ ба таълим зарур 

аст [12] . 

Ташаббускории хонанда дар тамоми раванди ташаккули шахсият шакл гирифта, онро 

ҳамроҳӣ мекунад. Тағйироти назаррас дар фаъолнокӣ ба фаъолияти хонандагон низ таъсир 

мерасонад. 

Рушди фаъолнокӣ, муносибати эҷокорона ба фаъолият, ташаббусҳо, мустақилият талаботи 

ҳаёти муосир буда, конспесияи раванди таълиму тарбияро муайян менамояд. 

Фаъолияти рушдёбандаи таълимию маърифатӣ ба афзоиши самаранокии раванди таҳсилот 

мусоидат намуда, ташаббусҳои эҷодиро дар фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ ташаккул дода, 

хастагии педагог ва хонандагонро коҳиш медиҳад. 

Эҷодкорӣ бо фаъолнокӣ робитаи мутақобила дорад – вақте ки инсон ба бунёдкорӣ машғул 

аст, он гоҳ натиҷаҳои беҳтарини меҳнат ба вуҷуд омада, ҳолати физиологӣ ва психикии инсон 

рушд мекунад.  

Дар ин ҷо, гузаронидани таҳлили таҳаввули масъаларо доир ба фаъолгардонии 

маърифатомӯзӣ дар хонандагон зарур мешуморем. Дар аксари ҳолатҳо он аз мавқеи фаъолияти 

элементарии маърифатӣ ва фаъолнокии маърифатӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Се 

категорияи асосиро ҷудо кардан мумкин аст, ки дар доираи истифодаи онҳо масъалаи фаъолияти  

маърифатӣ аз ҷониби намояндагони афкори пешқадами педагогӣ дар ҷараёни тамоми ҳастии 

бисёрасраи инсоният мавриди таҳлил қарор гирифтааст.  

Дар корҳои илмии педагогҳо ва психологҳои машҳур, аз қабили Б.Г. Ананев, Л.П. 

Аристова, Б.П. Есипов, В.С. Илин, В.И. Лозова, Т.И. Шаталов ва дигарон ишора карда мешавад, 

ки дар марҳилаи муосири рушди афкори педагогӣ дар Россия таваҷҷуҳи асосӣ бояд ба 

фаъолгардонии маърифатомӯзӣ дар таълимгирандагон зоҳир карда шавад.  

Яке аз омилҳои муҳимме, ки ҷиддияти масъалаи фаъолияти маърифатии хонандагонро 

муайян кардаанд, нақши босубот ва тақвиятёбандаи илм дар эҷод ва татбиқи раванди истеҳсолот 

буд. Ин боиси афзоиши кормандони машғул ба илм дар меҳнат, инчунин фаъолияти ҷустуҷӯӣ ва 

таҳқиқотӣ шуд, ки барои он ҳам донишҳои васеъ, ҳам мавҷуд будани малакаҳои фаъол ва 

мустақилонаи эҷодӣ зарур мебошанд. 

Тавре ки баъзе педагогҳо ақида доранд, камбудии асосии раванди таълиме, ки рушди 

фаъолнокии таълимгирандагон ва майлу рағбатҳои маърифатии онҳоро зимни азхудкунии 

донишҳо халалдор месозад, арзёбии нокифояи омили эҳсосотӣ мебошад [3, с. 223; 4, с. 123].  

Тафриқа ва фардисозии раванди таълим дар усули гуногун (барномарезии мошинӣ ва 

ғайримошинӣ, истифодаи супоришҳои инфиродию тафриқавӣ барои хонандагон тавассути 

корҳое, ки барои ҳар як хонанда хусусияти фаъолияти маърифатӣ ва дараҷаи донишҳо, 

истифодаи тестҳо ва ғайраро ба назар мегиранд) татбиқ гардида, дар ҳалли чунин масъалаи 

мубрам ҳамчун коҳиш додани ба соли дигар мондан ва қафомонии хонандагон нақши муҳим 

дошт  [7, с. 133]. 

Дар раванди педагогӣ сохтори фаъолияти хонандагон бо барномаҳои таълимӣ ба танзим 

дароварда мешаванд. Дар баробари ин, муҳим аст, ки чӣ тавр хонандагон сохтори мазкурро азхуд 

карда, донишҳо ва маҳоратҳои худро васеъ мекунанд. 

Барои афзоиш додани фаъолнокии маърифатии хонандагон онҳо ба амалияи конструктивӣ 

ҷалб карда мешаванд, ки дар пояи ҳамкорӣ байни кӯдакон дар ҷараёни азхудкунии фанҳои 

таълимӣ тарҳрезӣ шудаанд. Ба ин конструксияи таълими инноватсионии аз ҷониби В.Я. Ляудис 
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таҳияшуда ҳамроҳ мешавад, ки дар вазъи фаъолияти муштараки пурмаҳсули омӯзгор бо хонанда 

асос ёфтааст. Шумораи бештари педагогҳо – навоварон чунин мешуморанд, ки барои кори 

босифати таълимии хонандагон таҳти роҳбарии омӯзгор бояд усул, методҳои нави таълим хизмат 

кунанд  [5, с. 93]. 

Бинобар ин, аз таҳлили таърихнигорӣ дида мешавад, ки яке аз масъалаҳои мубрам дар 

дидактикаи хориҷӣ ва ватанӣ масъалаи фаъолгардонии маърифатомӯзӣ дар хонандагон мебошад. 

Таҳти фаъолгардонии маърифатомӯзӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ ва низоми таълими 

равиявӣ мо таъсироти мақсадноки берунаро ба хонандагон дар раванди таълими равиявӣ 

мефаҳмем, ки ба такмили огоҳмандии таълимию маърифатӣ нигаронида шудааст. 

Дар амалия ва назарияи педагогӣ муносибатҳои гуногун ба кушода додани моҳияти 

истилоҳоти «салоҳиятнокӣ» ва «салоҳият» таҳия шудаанд. Онҳо ба тариқи гуногун шарҳ дода 

мешаванд. Луғатномаи калимаҳои хориҷӣ мафҳуми «босалоҳият»-ро ҳамчун доштани салоҳият, 

ҳуқуқи ваколати ягон шахс, ташкил ё масъалаҳое, ки ягон муассиса бояд ҳал намояд, тавзеҳ 

медиҳад.  

Педагоги тоҷик М. Лутфуллоев дар кори худ  [8] қайд мекунад, ки мафҳумҳои «салоҳият» 

ва «салоҳиятнокӣ», ки аз ҷониби аксари муҳаққиқон – педагогҳои тоҷик ба сифати муродиф 

истифода мешаванд, бояд фарқгузорӣ карда шаванд. М. Лутфуллоев чунин ақида дорад, ки 

салоҳият ин маҷмӯи сифатҳои бо ҳамдигар алоқаманди инсон (усули фаъолият, донишҳо, 

малакаҳо ва маҳоратҳо) мебошанд, ки ба равандҳо ва мавзӯъҳои муайяне, ки заруранд, шахсият 

тавонад нисбати онҳо пурмаҳсул ва босифат амал кунад. Ӯ инчунин маънои салоҳиятнокиро 

муайян сохта, чунин мешуморад, ки аз ҷониби шахсият азхуд кардани салоҳияти дахлдоре 

мебошад, ки муносибати шахсиятиро ба мавзӯи фаъолият дар бар мегирад [8].  

Ба назари мо, ба мафҳуми салоҳиятнокии таълимию маърифатӣ маҷмӯи салоҳиятҳои 

хонанда ҳангоми иҷрои фаъолияти маърифатӣ ва мустақилона шомил аст, ки ҷузъҳои фаъолияти 

мантиқӣ ва умумитаҳсилро, ки бо объектҳои воқеии маърифатӣ муқоиса карда шудааст, дар бар 

мегирад. Дар ин ҷо донишҳо ва малакаҳои дар фаъолияти маърифатӣ эҷод карда ва чунин 

сифатҳо, ба мисли хударзёбӣ, рефлексия, таҳлил, банақшагирӣ ва ғайра мансубад. Зимни 

омӯзиши объектҳои гуногун аз хонандагон дар раванди фаъолияти пурмаҳсул ин маҳоратҳои 

эҷодкоронаро бевосита талаб мекунад. Ҳалли масъала бо кумаки усули эвристикӣ, азхудкунии 

методҳои амалҳоро дар вазъиятҳои ғайристандартӣ касб мекунанд. 
Салоҳиятнокии таълимию маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ аз ҷониби омӯзгор 

ҳамчун малака ва қобилиятнокии умумифаннӣ таъриф дода шудааст, ки зимни гузоштан ва ҳалли 
вазифаҳои гуногун мустақилона, вобаста ба шароити фаъолияти муайяни таълимӣ заруранд  [13, 
с. 58-64]. 

Салоҳиятнокии умумифаннӣ аз хонандагон талаб мекунад, ки на танҳо асосҳои химия, 
физика, биологияро аз худ кунанд, инчунин доир ба ташкили малакаҳои шахсии маърифатӣ дар 
ҷараёни аз ҷониби онҳо азхуд кардани ин ё он фанни таълимӣ такмил дода шавад.   

Аз ин рӯ, фаъолияти шахсии инфиродии маърифатии хонанда (касби донишҳо доир ба 
ташаббуси худи фард нисбати фан; интихоби усули таъмини майлу рағбатҳои хонанда; муайян 
кардани давомнокии машғулиятҳои таълимӣ) натиҷаи ташаккул ёфтани салоҳиятнокии таълимӣ 
ва маърифатии таълимгирандагон мебошад.  

Махсусгардонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз рӯйи фанҳои равиявӣ, таҳияи 
барномаҳои таълимӣ ва нақшаҳои таълимӣ дар синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ, мутобиқсозии барномаи таълимӣ ба майлу рағбатҳо ва маҳоратҳои хонандагон ба рушди 
салоҳиятнокии тахассусӣ мусоидат мекунад. Хонандагон аз рӯйи ҳамаи фанҳо мутобиқи 
нақшаҳои типпии таълимӣ таҳсилоти миёна, инчунин донишҳои васеъро дар соҳаи асосҳои 
илмҳое ба даст меоранд, ки барои ихтисоси афзалиятдошта заруранд. 

Таълими равиявӣ маҳз дар синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ амалӣ 
мешавад. Равияҳои таълим дар синфҳои болоӣ ҳам ба фаъолияти маърифатии хонандагон, ҳам 
омодасозии онҳо ба фаъолияти ояндаи касбӣ мусоидат мекунад. Айни ҳол, масъалаи ташкили 
таълими тафриқавӣ мувофиқи матлаб нест. Хонандагон аксар вақт онро бо тасаввурот ва 
ҳиссиёти норавшан, таҳти таъсири омилҳои тасодуфӣ интихоб мекунанд, ки дар натиҷа на 
ҳамеша фардикунонии таълим ба омӯзгорон муяссар мегардад.  

Ин ба омилҳои зиёд вобаста аст. Яке аз онҳо тасодуфан интихоб кардани равияи зарурии 
таълим аз ҷониби хонандагон мебошад. Барои мисол, А.Г. Гостев чунин мешуморад, ки айни 
замон гимназияҳо, литсейҳо ва муассисаҳои дигари таҳсилот дар марҳилаҳои ибтидоии таълим 
ба таълими равиявӣ шурӯъ мекунанд, вале хонандагон дар ин давра мураккабиҳои объективиро 
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тасаввур намекунанд ва малакаҳои инфиродӣ, ҳавасмандии маърифатии касбӣ ташаккул 
наёфтааст [1, с. 32]. 

Сарбории вазнини ба таълими равиявӣ хосбуда, инчунин  талаботи қатъии падару модарон 
ва омӯзгорон пешрафти хонандагонро коҳиш дода, онҳо аз масъулият канорагирӣ мекунанд.  

Дар замони худ муаррихи Юнони Қадим Плутарх қайд карда буд, «кӯдаконе, ки бо кори 
зеҳнӣ машғул мешаванд, аз рӯйи маҷбурӣ, бар зидди иродаи худ таҳсил мекунанд, дар онҳо 
хоҳиши таҳсил кардан гум мешавад. Дар бораи сарбории аз меъёр зиёд дар осори худ Монтен, 
Руссо навишта буданд. Дар ибтидои асри ХХ гигиенисти маъруф Теодор Бенда дар китоби 
«Беҳдоштии асабӣ ва мактаб», ки дар соли 1903 дар Россия ба нашр расида буд, навишта буд, ки 
таҳоҷуми ҳадди сарборӣ бо донишҳо минбаъд фоҷеаро имконпазир мегардонад  [9, с. 110]. 

Миёни таълифоти олимон ва муҳаққиқони гузашта ва муосир доир ба педагогика як фикр 
такрор меёбад – дар онҳо ҳамон як ангезаҳо дар таълим баррасӣ мешаванд. Дар асри технология 
хонандагон барои иттилооте, ки аз манбаъҳои гуногун мегиранд масъулият бояд эҳсос кунанд. 
Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ яке аз чунин манбаъҳо мебошад. Ва муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии равиявӣ бо иттилооти иловагӣ ва афзоиши суръати таълимӣ тафовут дорад. Дар 
ин робита ихтилоф ба вуҷуд меояд, аз як тараф, равиясозиро низои психологӣ, сарбории аз меъёр 
зиёд ҳисобидан мумкин аст, аз ҷониби дигар, - равиясозӣ яке аз усули муносибати инфиродӣ 
мебошад.  

Дар хулоса мо чунин мепиндорем, ки ягон хел муносибати инфиродӣ вуҷуд надорад. 
Омӯзгорон чунин далелҳоро пешниҳод мекунанд, ки кӯдакони ба ин ё он равия қобилиятдошта 
ба назорат эҳтиёҷ надоранд, неруманд мешаванд.  

Гуфтаҳои боло ба он ишора мекунанд, ки дар хонандагони синфҳои болоӣ душвориҳо дар 
ҷараёни таълим пайдо шуда, майлу рағбат ба таҳсил гум шуда, хотира кам мешавад, таваҷҷуҳ 
заиф мешавад (тавре ки худи хонандагон мешуморанд), яъне дар муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии равиявӣ дар синфҳои болоӣ вазъияте ташаккул меёбад, ки дар он ҳадафҳо ва талаботи 
таълим на ҳамеша бо имкониятҳои аслӣ мувофиқат мекунанд. Таваҷҷуҳ ба таҳсил маҳз дар сатҳи 
баланди таълим гум мешавад. Ҳавасмандӣ, яъне тамоил ба таҳсил, ба азхудкунӣ дар ҷараёни 
таълими салоҳияти таҳсилию маърифатӣ вуҷуд надорад. 
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ВАЗЪИ ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗИИ  

ХОНАНДАГОН ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ИЛМИ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар мақола муаллиф масъалаи фаъолгардонии маърифатомӯзии хонандагонро дар назария ва 

амалияи илми педагогика мавриди баррасӣ қарор додааст. Таъкид карда мешавад, ки фаъолнокӣ дар 

маърифат дар фаъолияти таҳқиқотии мустақилонаи субъектҳои таҳсилот ифода ёфта, хусусияти хоси 

шахсияти инсон мебошад. Хулоса карда мешавад, ки фаъолияти маърифатӣ фаъолияти махсуси ба ҷомеа 

зарур мебошад. Инчунин он фаъолияти дастаҷамъона, методи ҳамкории хонанда ва омӯзгор буда, аз 

равандҳои маърифатӣ ва иҷтимоишавии насли наврас мусоидат мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолсозӣ, фаъолияти маърифатӣ, хонандагон, назария, амалия, илми 
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

В своей статье автор рассматривает состояние изученности пробемы активизации познавательной 

деятельности в теории и практике педагогической науки. Подчеркивается, что активность в познании 

выражается в самостоятельной исследовательской деятельности субъектов образования и специфической 

особенностью человеческой личности. Делается вывод, что познавательная деятельность представляет 

собой особую деятельность, которая является необходимой обществу. Также она является коллективной 

деятельностью, методом сотрудничества учащегося и учителя и состоит из познавательных процессов и 

социализации подрастающего поколения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активизация, познавательная деятельность, учащиеся, теория, практика, 

педагогическая наука, модель, преподаватели. 
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STATE OF STUDY OF THE PROBLEM OF ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN THEORY 

AND PRACTICE OF PEDAGOGICAL SCIENCE 
 

In his article, the author considers the state of study of the probem of the intensification of cognitive activity 

in theory and practice of pedagogical science. It is stressed that activity in cognition is expressed in independent 

research activities of educational subjects and a specific feature of the human person. It is concluded that cognitive 

activity is a special activity that is necessary for society. It is also a collective activity, a method of cooperation 

between the student and the teacher and consists of cognitive processes and socialization of the younger generation. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                                 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ТАВСИЯҲО ДОИР БА ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Шарифов Ҷ., Шарифов И.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Маълум, ки мактаби олии имрӯза бе ташкили дуруст ва илман асосноки кори мустақилонаи 

донишҷӯён вазифаи тайёр кардани кадрҳои баландихтисосро таъмин карда наметавонад. 

Зарурати кори мустақилонаи донишҷӯён дар як қатор таҳқиқоте, ки то ин вақт дар ҷумҳурӣ 

гузаронида шудаанд, аз ҷиҳати илмӣ асоснок гардидааст. Бо вуҷуди ин, эҳтиёҷот ба кори 

мустақилона ва малакаҳои ҳамин кор худ аз худ ба вуҷуд намеоянд, онҳоро дар донишҷӯён 

ташаккул додан лозим меояд. 

Таҳқиқоте, ки солҳои охир дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида 

шудаанд, нишон медиҳанд, ки аксари донишҷӯён, ҳатто донишҷӯёни курсҳои боло, ба қадри 

кофӣ малакаҳои кори мустақилонаро надоранд. Чунин донишҷӯён баъди хатми мактаби олӣ ба 

кори амалӣ баргашта, таҷрибаи пешқадамро омӯхтаю ҷамъбаст карда, бо адабиёти илмию методӣ 

мустақилона кор карда наметавонанд. Ин далели он аст, ки дар мактабҳои олӣ кори 

мустақилонаи донишҷӯён чандон самарабахш ташкил карда намешавад, дар системаи мавҷудаи 

тайёр кардани мутахассисон бисёр проблемаҳои душвор ва ҳалнашуда, схематизм: шаклу 

усулҳои ба зери назорат гирифтани сифати кори мустақилона, серталаб набудан ба донишҷӯён, 

мавҷуд набудани талаботи ягона ба кори мустақилона оид ба фанҳое, ки нақшаи таълимӣ 

пешбинӣ кардааст ва ғайра мушоҳида мегарданд. 

Ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён аз маҷмӯи тадбирҳо: кори ташкилию методӣ ва 

илмию таълимии ректорат; қисми таълимию илмӣ оид ба такмили кори мустақилонаи 

донишҷӯён; тадбирҳои деканатҳо, кафедраҳо ва комиссияҳои методӣ оид ба ташкили кори 

мустақилона; тадбирҳои созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷавонон доир ба такмили кори мустақилонаи 

донишҷӯён; кори китобхонаи донишгоҳ дар бобати расонидани ёрӣ ба донишҷӯён дар роҳи ба 

амал баровардани кори мустақилона; беҳтар намудани ҷараёни кори мустақилона бо роҳи 

такмили кори илмию методӣ; равияи илман асосноки кори мустақилона; омӯхтан ва оқилона 

истифода бурдани буҷаи вақт ва ғайра иборат аст 1. 

Дар ин ҷо на дар бораи шикастани шаклу усулҳои анъанавии кори мустақилона, ки дар 

амалия самараи хуб додаанд, балки дар бораи такмили минбаъдаи он чизе, ки дар натиҷаи 

таҷрибаи бардавом ғун шудааст, дар бораи оқилона пайвастани шаклу усулҳои нав ва анъанавӣ 

сухан меравад.  

Пайдост, ки асоси ташкили дурусти кори мустақилона ба нақша гирифтани он мебошад. 

Ин бошад, ба низоми кори таълим вобаста аст. Дар бобати ба низом даровардани кори таълим 

ҷадвали машғулиятҳо, ки дар асоси илмӣ ва ба эътибор гирифтани талаботи педагогӣ, психологӣ 

тартиб дода шудааст, аз аҳамият холӣ намебошад 3. 

Аз ҷиҳати илмӣ дуруст ва асоснок тартиб додани графики кори мустақилона ногузир ба 

такмили кори методии ҳамаи кафедраҳо, бо диққат марказонидани ҳамаи тадбирҳое, ки ба 

график дохил намудани кори мустақилонаи донишҷӯёнро таъмин карда тавонанд, алоқаманд аст. 

Ин бошад ба ҳодисаи аз ҳад зиёд банд кардани донишҷӯён хотима гузошта, ба муқаррар кардани 

назорати таъсирбахш ба равиши кори мустақилонаи онҳо имкон медиҳад. Вобаста ба ин, кори 

мустакилона бояд тавре ба нақша гирифта шавад, ки донишҷӯён аз рӯи меъёрҳои 

муқарраркардаи психология ва физиология вобаста ба имкониятҳояшон ба қадри зарурӣ кор 

карда тавонанд. Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки низом надоштани системаи ба нақшагирии кори 

мустақилонаи донишҷӯён дар бобати ба кор банд шудани онҳо номувозинатиро ба вуҷуд 

меоварад. Масалан, донишҷӯён одатан, дар 12-14 ҳафтаи аввали нимсола дар доираи 6-7 соат дар 

як ҳафта ва дар охири нимсола 20-24 соат ба кори мустақилона машғул мешаванд. Ҳангоми 

сессияи имтиҳонотӣ бошад, сарбории кори мустақилонаи онҳо 60-70 соатро ташкил медиҳад.  

Ҳамин тавр, донишҷӯён хеле монда шуда, ба сессияи имтиҳонотӣ шурӯъ менамоянд, ки 

ин, одатан, натиҷаҳои дилхоҳ намедиҳад. 

Аз ин рӯ, барои донишҷӯён дар давоми тамоми нимсола системаи ягонаи ташкили кори 

мустақилонаро ба роҳ мондан зарур аст. Бояд ҳар як донишҷӯ графики муайяни кори 

мустақилона дошта бошад, ки он ҳаҷми муайяни корро дар бар гирад (соат ва муҳлати иҷрои ҳар 

як намуди кори мустақилона аз ҳар як фан). Бешубҳа, ин ҳолат низоми кори донишҷӯёнро дар 

давоми тамоми нимсола ва соли таҳсил таъмин мекунад. Донишҷӯён дар натиҷаи аз рӯи график 
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кор кардан дарсҳоро хубтар аз худ карда, дониши мустаҳкам ҳосил менамоянд. Баръакс, 

донишҷӯёне, ки аз рӯи график кор намекунанд, одатан, доимо қарздор шуда мемонанд. Агар дар 

он системаи мунтазами кори мустақилона мавҷуд набошад ва вазифаҳои ҳатмии дар график 

муқарраргардида ба ҷо оварда нашаванд, ҷараёни таълимро мӯътадил ташкил кардан мумкин 

нест. Бинобар ин, зарурати назорати доимӣ ба кори мустақилонаи донишҷӯён ба миён меояд 2.  

Алҳол дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба корҳои мустақилонаи хонандагон 

чандон аҳамият дода намешавад. Муаллимон ба хонандагон усулҳои оддитарини истифодаи 

манбаи ҳосил кардани донишҳоро меомӯзонанд: мутолиаи китоб, фаҳмонда додани аҳамияти 

хониши такрорӣ, ҷудо намудани фикри асосии матн, усулҳои кор бо китоб. Дар синфҳои боло 

муаллимон оид ба нусхабардории иқтибосҳо, тартиб додани нақша ва конспект кор мебаранд. 

Азбаски дар интихоби усули кор ба талабагон ёрӣ намерасонанд, хонандагон усулҳои амалиёти 

худро номуташаккилона интихоб мекунанд. 

Аз ин рӯ, чунин усулҳо самарабахш нестанд, мантиқ надоранд ва ниҳоят, чунин кори 

мустақилона натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. Ин камбудиҳо ба ташкили кори мустақилонаи 

минбаъдаи хонандагон ва ба тарзи таҳсили онҳо дар мактаби олӣ таъсири манфӣ мерасонанд. 

Бисёре аз донишҷӯёни курси якум моҳияти кори фикрӣ, дуруст тартиб додани конспект ва бо 

манбаъҳо самарабахш кор карданро намедонанд.  

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи кам аҳамият додан ба ташкили кори мустақилона ҳалли як қатор 

проблемаҳо ба зиммаи мактабҳои олӣ меафтад. 

Дар ҷараёни кори мустақилона дар донишҷӯён маҳорати мустақилона зиёд кардани дониш 

пайдо мешавад. Пас, худомӯзӣ натиҷаи ниҳоии кори мустақилонаи донишҷӯён мебошад. 

Бинобар он, зарур аст, ки кори мустақилона характери мунтазамнокӣ гирад ва ба чунин талабот 

мувофиқат кунад: аз худ кардани қоидаи моҳияти кори фикрӣ; дарк намудани аҳамияти шахсӣ 

ва ҷамъиятии кори худомӯзӣ ва зарурати такмил додани дониш; дуруст хоста гирифтани мавод 

барои омӯзиши мустақилона; мавҷуд будани рағбати эҷодкорона омӯхтани мавод; дар амалия 

татбиқ кардани донишҳои ҳосилшуда ва ғайра. 

Кори мустақилона фикри эҷодии донишҷӯёнро бедор карда, мушоҳидакории онҳоро 

инкишоф дода, дар онҳо маҳорати бо адабиёти илмию методӣ сарфаҳм рафтанро ҳосил кунонида, 

ба ахбороти мустақилона ба даст овардашуда танқидӣ назар карданро ташкил медиҳад. 

Ба андешаи мо, тадбирҳои ректорат, деканат ва кафедраҳо дар ҳамон маврид натиҷаҳои 

мусбат медиҳанд, ки агар дар онҳо:  

1. Ҳаҷми пурраи маводи таълимӣ оид ба ҳамаи фанҳои омӯхташаванда муайян карда шуда 

бошад. Ба донишҷӯён чӣ тавр тақсим намудани меъёри вақт дар байни шаклҳои гуногуни 

фаъолияти эҷодӣ (чи таълимӣ ва чи берун аз таълим) мушаххас нишон дода шуда бошад. 

Масалан, 6 соат барои корҳои таълимӣ ва 3-4 соат барои корҳои мустақилона ва корҳои 

беруназаудиторӣ (кори маҳфилҳои фаннӣ, иштирок дар корҳои таълимӣ-таҳқиқотӣ ва корҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ, иҷрои корҳои курсӣ ва дипломӣ, тайёрӣ ба озмунҳои донишҷӯён, ба шабҳои 

саволу ҷавоб, ба семинари илмию методӣ, ба машғулиятҳои семинарӣ ва амалию озмоишӣ, иҷрои 

вазифаҳои графикӣ, аз назар гузаронидани конспекти лексия, мутолиаи адабиёти бадеӣ ва илмию 

оммавӣ ва ҳоказо). Ҳамаи инро дар асоси ҷадвали машғулиятҳо ва нақшаи таълим ба рӯзҳо, 

соатҳои ҳафта тақсим кардан лозим аст. Ин тадбирҳоро ба амал набароварда кори мустақилонаи 

донишҷӯёнро ба системаи муайян даровардан ва самараи онро зиёд кардан имконнопазир аст. 

2. Шаклҳои мушаххаси ба донишҷӯён ёд додани банақшагирии методӣ ва дуруст истифода 

бурдани буҷаи вақт дар намудҳои гуногуни машғулиятҳои аудиторӣ ва беруназаудиторӣ муайян 

карда шуда бошанд. 

3. Тарзи гузаронидани маслиҳату суҳбатҳо, коллоквиумҳо оид ба масъалаҳои кори 

донишҷӯён дар бобати тартиб додани лексия, мутолиаи китоби дарсӣ, маҷаллаю рӯзнома, ба 

толорҳои хониш, кабинетҳо, озмоишгоҳҳо омадани донишҷӯён, ба кори мустақилонаи 

донишҷӯёни дигар факултаҳо ошно кардани онҳо муайян карда шуда бошад. 

4. Доир ба кори мустақилонаи донишҷӯён аз тамоми фанҳо барномаҳои корӣ тартиб дода 

шуда бошанд (дар онҳо бояд инҳо равшан баён ёбанд: донишҷӯён дар ҷараёни омӯхтани маводи 

барномаи ҳар як фан бояд кадом вазифаҳоро ҳал кунанд, кадом супориши мустақилонаи эҷодиро 

иҷро намоянд, кадом навъи адабиёт бояд омӯхта шавад ва ҳоказо). 

Ана ҳамин тавр банақшагирии муайян ба баланд гаштани самараи кори мустақилонаи 

донишҷӯён, дониши мустаҳкам ҳосил кардани онҳо, дар шогирдон ташаккул додани малакаҳои 

кори мустақилона, ки барои мутахассиси оянда бағоят зарур аст, мусоидат мекунад.  
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БАЪЗЕ ТАВСИЯҲО БАРОИ ТАШКИЛИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Ба донишҷӯ омӯзонидани дониш на танҳо дар шакли омода, балки қодир будан ба он, ки 

мустақилона онро ба даст орад. 

Ин тавсияҳо ба тавре интихоб карда шудаанд, ки дар ҷараёни амалисозӣ амиқ гардидани донишҳои 

қаблан гирифташуда, рушди тафаккур ва рушди малакаҳо ба вуҷуд омадааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: мустақилият, кори мустақили беруназсинфӣ, корҳои таълимӣ-тадқиқотӣ, 

корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, семинари илмию методӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Шарифов Ҷума, доктори илмҳои педагогӣ, 

профессори кафедраи методикаи таълими математикаи ДДБ ба номи Носири Хусрав. 

Шарифов Илҳом Ҷумаевич, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи методикаи таълими 

математикаи ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 907-56-19-71. 
 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
  

Научить студента получать знания не только в готовом виде, но уметь их добывать самостоятельно. 

Данные рекомендации подобраны с таким расчётом, чтобы в процессе из выполнения происходило 

углубление ранее полученных знаний, развитие мышления, выработка умения и навыков.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельность, внеаудиторная самостоятельная работа, учебно-

исследовательская работа, научно-исследовательская работа, научно-методический семинар. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Шарипов Джума, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

методики преподавания математики БГУ имени Носира Хусрава  

Шарипов Ильхом Джумаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания математики БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 907-56-19-71.  

 

SOME RECOMMENDATIONS FOR THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT  

WORKS OF STUDENTS 

To teach the student to receive knowledge not only in the ready form, but to be able to extract them 

independently.  
These recommendations are selected so that in the process of implementation there is a deepening of 

previously obtained knowledge, development of thinking, development of skills and skills. 

KEY WORDS: independence, out-of-class independent work, educational research, research work, 

scientific and methodical seminar. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Sharipov Juma, doctor of pedagogical sciences, professor 

of the department of mathematics teaching methodology of BSU named after Nosiri Khusrav.  

Sharipov Ilhom Jumayevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of 

mathematics teaching methodology of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone.: (+992) 907-56-19-71. 

 

ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ РАВИЯВӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ 

УМУМӢ – ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН 
 

Холназаров С., Шомудинзода Т. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҷаҳони имрӯза, ба туфайли тараққиёти босуръати илму техника ва технологияи навин дар 

садаи ХХI ва замони ҷаҳонишавии тамоми паҳлуҳои ҳаёти ҷомеаи башарӣ ба мутахассисони 

сатҳи баланди касбидошта, ниёзманд мебошад.  

Ғояи асосии азнавсозии зинаи болоии таълими умумӣ дар фардикунонӣ, ташкили таълими 

равиявӣ, тафриқавӣ ва баланд бардоштани муваффақиятнокии таълим таҷассум меёбад.  

Гузариши системаи маорифи ҷумҳурӣ ба таълими равиявӣ то як андоза тағйир ёфтани 

мақсад ва вазифаҳои таълими химия ва дигар фанҳоро дар муассисаҳои таҳсилоти миёна тақозо 

менамояд, ки ба қонеъгардонии шавқу завқ ва талаботи хонандагон, ба рушди шахсияти хонанда, 
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ташаккул додани доираи ҳавасмандӣ  (мотиватсия), маърифатӣ, зеҳнӣ ва қобилияти эҷодӣ равона 

карда мешавад.  

Проблемаи фардикунонӣ ва тафриқавии таълим, муайян кардани мақсади он, масъалаҳои 

ташаккули мазмуни интихоби таълими равиявӣ-меъёрӣ дар хонандагони синфҳои равиявӣ, 

интихоби касб ва ғайраҳо дар зери назари дидактикҳо, методистҳо ва равоншиносон қарор дорад. 

Махсусан, оид ба ин масъала корҳои олимони Русия Т.Б. Захарова, Б.Д. Комиссаров,  И.Д. Зверев, 

В.В. Караевский, А.Г. Хрипкова дигарон хеле ҷолибанд 2-4.  

Омӯзишу таҳлили роҳи таърихии афкори педагогии халқи тоҷик доир ба ин масъала нишон 

медиҳад, ки таълими тафриқа ва равияҳо таърихи ниҳоят қадимаю тӯлонӣ доранд. 

Таълимгирандагонро аз рӯи ихтисосҳои мушаххас ба монанди илоҳиёт, фалсафа, тиб, риёзиёт, 

ситорашиносӣ, адабиёт ва амсоли онҳо тайёр мекарданд. Сабақдиҳандагон дар ҷараёни таҳсил 

қобилияту истеъдод, маҳорату малака, кӯшишу ғайрат ва майлу хоҳиши ҳар як  таълимгирандаро 

ба эътибор мегирифтанд ва ба ҳар кадоми онҳо супоришу вазифаҳои фардӣ медоданд.  

Афкори гаронбаҳоро, дар ин хусус, дар асарҳои Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими 

Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Саъдӣ, Абӯбакри Розӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҷобир ибни Хаён, 

Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва дигарон дида метавонем.  

Як қатор муҳаққиқони тоҷик, ба монанди Қ.С. Абдураҳимов, У.З. Зубайдов, М. 

Лутфуллоев, Ф.Т. Шарифзода, Л.К. Назирова, Ҷ. Шарифов, С. Холназаров ва дигарон дар 

таҳқиқи мушкилоти тафриқа ва таълими равиявӣ ҷанбаҳои гуногуни назариявиро дохил 

намудаанд.  

Мувофиқи консепсияи мактаби миллӣ муассисаҳои таълимӣ бояд ба ҳама насли ҷавон аз 

рӯи хоҳиш ва майлу рағбаташон барои гирифтани маълумоти зарурӣ имконият диҳанд. Кӯдакону 

ҷавонони болаёқатро муайян намуда, ба онҳо муҳаббатро нисбат ба касбҳои дилхоҳашон 

ташаккул диҳанд. Барои баланд бардоштани сифати таълими равиявӣ ва фардии онҳо иҷрои 

стандартҳои давлатии маълумоти миёна дар асоси гуногунии муассисаҳои таълим ва 

вариантнокии барномаҳои таълим, системаи мавзуни омӯзиш дар ин равияҳо дар синфҳои болоӣ, 

аз ҷумла зинаҳои ибтидоӣ, асосӣ, миёна ва олии таълими касбӣ бояд таъмин карда шавад.  

Таълим дар асоси тафриқаи равиявӣ дар синфҳои боло ба воситаи барномаи таълими 

умумии фардӣ низ ташкил карда мешавад. Вазифаи асосии таълими тафриқаи равиявӣ тайёр 

кардани хонандагон барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ мебошад. Таълим дар 

равияҳо метавонад дар шаклҳои зерин: дар муассисаи таълимӣ, синфҳо, гурӯҳҳо ба амал 

бароварда шавад. Дар ин ҷо метавонем синфҳои таълими умумии ғайриравиявиро нигоҳ дорем.  

Ҳангоми ташкили таълими равиявии табиӣ (химия ва биология) ва ғайраҳо бояд чунин 

талабот ба назар гирифта шавад: аз ду соат кам набудани фан, ки асоси таълими миёнаи умумиро 

ташкил мекунад; барҳам додани бисёрфаннӣ аз ҳисоби интегратсияи фанҳои таълимӣ. Ин раванд 

аз нав дида баромадани мазмун ва сохтори фанҳои таълимиро аз ҳисоби ғояҳои умумӣ ва 

назариявии консепсия, яъне пайдарпайии таълими илми табиатшиносиро талаб менамояд.    

Омӯзиши ҳуҷҷатҳои меъёрӣ оид ба ташкил ва ҷорӣ намудани таълим дар равияҳо дар 

амалияи таълим барои муайян намудани рушди таълими умумӣ ба равияҳои зерин имконият 

медиҳад.  

- равона сохтани таълими мактабӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои стандартии 

минималии таълим, дар асоси ҳуқуқ ва имкониятҳои муассисаҳои алоҳидаи таълимӣ, дар асоси 

тафриқакунонии таълим, вариантнокии барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва системаи 

методии таълим;  

- боз ҳам рушд додани шаклҳои гуногунсатҳӣ ва равиявии тафриқакунонии мазмуни 

таълим, махсусан дар зинаи болоӣ ва ғайра.  

Тафриқакунонии таълим равшан кардани чунин масъалаҳоро талаб менамояд: мақсади 

равияи таълим; таҷрибаи ватанӣ ва хориҷии таълим дар равияҳо; алоқамандии таълим дар 

равияҳо бо стандарти таълими умумӣ ва имтиҳонҳои давлатӣ; имкониятҳои ба равияҳо ҷудо 

кардан ва сохтори равия; тайёрии пешакии пеш аз ба равияҳо ҷудо кардан (зинаи дуюми таълими 

умумӣ); тайёрии равиявии таълими умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи таълими касбӣ; тайёр кардан, 

баланд бардоштан ва бозомӯзии кадрҳои педагогӣ барои амалӣ намудани мактаби равиявӣ; ба 

тартиб даровардани намудҳои муассисаҳои таълими умумӣ ва давраҳои ҷорӣ кардани таълим дар 

равияҳо 5.  
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Гузариш ба таълим дар равияҳо дорои чунин мақсадҳост: 

- таъмин намудани омӯзиши фанҳои алоҳида, барномаҳо то таҳсилоти пурраи умумӣ; 

- муҳайё намудани шароит барои тафриқа намудани мазмуни таълими синфҳои болоӣ бо 

имкониятҳои васеъ ва уҳдабароёна истифода бурдани хонандагон аз барномаи таълими фардӣ;  

- васеъ намудани шароитҳои касбинтихобкунии таълими хонандагон, таъмини пай дар пай 

дар байни таълими умумӣ ва таълими касбӣ, аз ҷумла тайёр кардани хатмкунандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои аз худ намудани барномаи таълимии муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ.  

Таълими равиявӣ дида баромадани масъалаҳои муҳимми ташкили таълим, яъне 

имкониятҳои гуногуни ҷо ба ҷо намудани фанҳои таълимиро дар зинаҳои боло дар назар дорад. 

Аз ин ҷо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки системаи таълим дар равияҳо бояд типи фанҳои 

асосӣ (базавӣ)-и таълими умумии равиявӣ ва элективиро дар бар гирад.  

Фанҳои таълими умумии асосӣ барои ҳамаи хонандагон дар ҳамаи равияҳо ҳатмӣ 

мебошад.  

Дар гимназияҳо, литсейҳо ва муассисаҳои таълими махсус барои хонандагони болаёқат, ки 

заминаи хуби таълимӣ, базаи моддӣ-техникӣ ва кадрӣ доранд, метавонанд хонандагонро аз 

синфи 5-7 ба равияҳо гурӯҳбандӣ намоянд ва ин равияҳо равияҳои соҳавӣ бошанд. 

Таълими равиявӣ як намуди махсуси таълими тафриқа (яъне гурӯҳбандии фанҳо аз рӯйи 

равия) ва фардикунонии таълим мебошад, ки сохт, мазмуни таҳсилот ва ташкили раванди 

таълимро дар зинаи сеюми таҳсилот фаро мегирад. Аз ин рӯ, ҳангоми гурӯҳбандӣ ба равияҳо 

сатҳи дониш, малака, истеъдод ва ҳолати равонии онҳо ба эътибор гирифта мешавад 1.   

Гурӯҳбандии синфҳо ба равияҳо ба миқдори синф ва шумораи хонандагон вобаста аст.   

Дар мактабҳои дурдаст, ки миқдори хонандагон дар синфи 10 аз 16 то 20 нафарро ташкил 

медиҳанд ё аз як синф иборатанд, дар чунин муассисаҳои таълимӣ, тибқи хоҳиши хонандагон ва 

падару модарони онҳо, омӯзиши амиқи фанҳои алоҳидаро ҷорӣ намудан мумкин аст. Мактабҳое, 

ки хонандагонашон аз 2 синф зиёд аст ва зинаи устувори моддию техникӣ, лабораторияҳо 

доранд, метавонанд хонандагонро ба равияҳо ҷудо намоянд.   

Омӯзиши проблема нишон дод, ки ҳоло ҳам тавсияномаҳо оид ба тарзи кор бо китобҳои 

дарсии амалкунанда, ташкили кори пешазравияро дар синфи 9; тартиби ҳамкории муассисаҳои 

таълимӣ дар шароити таълими равиявӣ; коркарди масъалаи барномаҳои таълими фардӣ дар 

таълиму тарбия; тарзи ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ҳангоми ҷорӣ намудани таълими равиявӣ; 

механизми қабули қарорҳои идоракунӣ дар сатҳи идораву шӯъбаҳои маориф ва муассисаҳои 

таълимӣ; тавсияномаҳо дар бораи навишти китоби дарсӣ барои таълими равиявӣ; методикаи 

таълими фанҳои замонавӣ ва фанҳои равиявӣ мавҷуд нестанд.  

Инчунин, ҳангоми амалӣ намудани таълими равиявӣ дар рафти кори таҷрибавӣ-озмоишӣ 

якчанд проблемаҳо ба миён омадаанд:  

- омӯзгороне, ки дар синфҳои равиявӣ кор мекарданд, технологияи педагогӣ, аз ҷумла 

методикаи ташкили фаъолияти лоиҳавӣ ва таҳқиқотиро дуруст намефаҳманд.  

- ҳуҷҷатҳои мавҷуда оид ба аттестатсияи ҷамъбастии хатмкунандагон дар бисёр ҳолатҳо ба 

ҳаракати муассисаҳои таълимӣ доир ба ташкили модели таълимӣ мувофиқат намекард, чунки 

дар сатҳи меъёрии тафриқавӣ талабот ба сатҳи тайёрии хонанда мавҷуд набуд;  

- аз сабаби набудани меъёри асосноки интихоби хатмкунандагони мактабҳои асосӣ ба ин ё 

он равия дар ташкилу ҷо ба ҷо намудани синфҳои равиявӣ мушкилиҳо ба вуҷуд меоянд. 

Ташаккул наёфтани шавқу ҳаваси хонандагони синфҳои нуҳум муваффақиятнокии ташкили 

таълими равиявиро дар синфҳои 10-11 кам менамояд;  

- кори ба шакл даровардани таълими фардии хонандагон оид ба интихоби шакли фаъолияти 

таълимӣ, аз ҷумла кори мустақилона дар китобхона, бойгонӣ, лаборатория ва ғайра қариб набуд;  

- муносибати асосноки илмӣ дар байни курсҳои гуногун ва ҷо ба ҷо намудани ин ё он равия 

мавҷуд набуд. Фаъолияти синфҳо асосан барои боз ҳам васеъ намудани донишҳои равиявӣ 

равона карда шуда, ба қонеъ гардонидани шавқу завқи маърифати фардии хонандагон аҳамият 

дода нашуд.   

Ҳолати ташкили таълими равиявӣ низ беҳбудиро металабад.  

Бо ҳолати ташкили таълими равиявӣ дар вилояти Хатлон аз ҷадвали 1 шинос шуда 

метавонем. 
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                                                                                                                      Ҷадвали 1 

Маълумот дар бораи ташкили таълими равиявӣ дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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2015 1040 22534 9351 942 23083 9841 1982 45617 19192 

2016 984 20225 8984 1062 25400 11257 2046 45625 20241 

2017 603 12308 4971 928 23146 10151 1531 35454 15122 

2018 813 16628 7207 1032 24965 11085 1845 41593 18292 

2019 465 9659 3601 952 23601 10442 1417 33260 14043 
 

Проблемаҳои дар боло номбаршударо таҳлил намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

дар сатҳи консепсияи умумии равиявии таълим мазмуни мафҳумҳои «равиявӣ» ва «чуқур 

омӯхтан» пурра муайян карда нашудааст. Дигар ин, ки бисёр тавсияҳо бо мақсади таълими 

равиявӣ бо амалӣ намудани фаъолияти таҳқиқотии хонандагон равона карда шудаанд, вале бисёр 

омӯзгорон дар бораи онҳо донишу малакаҳои зарурӣ надоранд.  

Ба саволи «Шумо ба кадом технологияи педагогӣ афзалият медиҳед?» қисми зиёди 

омӯзгорон (78%) изҳор карданд, ки шаклҳои анъанавии таълим (дарс-лексия, дарс-семинар, дарс-

практикум)-ро истифода мебаранд, 17% - технологияи рушддиҳӣ ва проблемавӣ, танҳо 5% 

омӯзгорони пурсидашуда иброз намуданд, ки технологияи иттилоот, муошират, гурӯҳӣ ва 

ғайраро истифода мебаранд.  

Пурсиши анкетавии омӯзгорон (26 нафар, собиқаи кориашон аз 2 то 30 сол) нишон дод, ки:  

- 60% таҷрибаи кори таълими равиявӣ ва амиқро надоштанд;  

- 12% омӯзгорон ҷавоб доданд, ки корҳои пешазравиявии хонандагонро гузаронидаанд;  

- 20% муаллимони дар озмоиш иштирокнамуда бо таълими равиявӣ шинос буданд;  

- 30% омӯзгорон бо роҳҳои амсиласозии таълим шинос мебошанд.     

Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки дар тайёр кардани омӯзгорон ба таълими равия 

норасоиҳо дида мешавад. Бартараф намудани онҳо яке аз вазифаҳои кафедраҳои методикаи 

таълими муассисаҳои таҳсилоти олӣ мебошад. Ҳол он ки таҳлил нишон доданд, ки ташкили 

таълими равиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яке аз омилҳои баланд бардоштани 

сифати дониши хонандагон мебошад.  
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ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ РАВИЯВӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ – 

ОМИЛӢ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН 
 

Дар ин мақола мушкилоти ташкили таълими равиявӣ ва тафриқавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллифон иброз медоранд, ки доир ба ин масоил 

муҳаққиқони зиёди ватаниву хориҷӣ изҳори андеша карда, ҷанбаҳои гуногуни назариявиро пешниҳод 

сохтаанд. 
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Бо вуҷуди ин, дар амалӣ сохтани таълими равиявӣ ҳанӯз проблемаву масъалаҳои ҳалнашуда хеле 

зиёданд, ки муаллифон онҳоро қайд карда, баҳри ҳалли онҳо тавсияҳои судманд пешниҳод кардаанд.  
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МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДА ҲАНГОМИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 
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Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Алимов С.А., Ϝаримадов А.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии Данғара  

 

Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои рушди 
соҳаи маориф диққати ҷиддӣ дода шуда, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия, омода 
намудани шароити таҳсил ба хонандагон, нашри китобҳои дарсӣ аз тарафи муаллифони ватанӣ, 
таҷҳизоти муосири компютерӣ ва ниҳоят ба фаъолият оғоз намудани мактабҳои шаклҳои 
гуногун, монанди литсею гимназия, коллеҷу донишгоҳҳо имконият фароҳам гардид, ки ин 
раванд дар  асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» идома ёбад.  

Маълум аст, ки қобилияти зеҳнии инсон дар рушди ҷомеа ҳамчун манбаи табиӣ ба ҳисоб 
рафта, дар оянда ҷомеае, ки ба насли наврас ҷиҳати ташаккул ва рушди зеҳнии онҳо шароит 
муҳайё месозад, ба давлатҳои пешрафта шомил мегардад. Аз ин рӯ, тарбияи зеҳнии хонанда ин 
тақозои объективии замон буда, бо назардошти масъалаҳои ҳаёти имрӯза ва талаботи фардо 
муайян мегардад. Вобаста ба ин, таълимот бояд системаи мукаммал дошта бошад, ки рушди 
комили зеҳнии хонандагонро таъмин намояд. Муҳиммияти тарбияи зеҳнии хонандаро таъкид 
намуда, педагоги шинохтаи даврони шӯравӣ Сухомлинский чунин қайд карда буд: «Ҷоҳил ба 
ҷамъият хавфнок аст… Ҷоҳил худ ҳеҷ гоҳ саодатманд шуда наметавонад ва ба дигарон зарар 
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меоварад. Аз дари мактаб баромада хатмкунанда мумкин баъзе чизро надонад, аммо ӯ бояд 
нафари боақл бошад» [1, с. 8].  

Масъалаи тарбияи зеҳнии хонанда дорои ду ҷиҳат аст: сараввал, баландбардории 
самаранокии фаъолияти зеҳнии хонанда (аз ҳисоби гирифтани дониши нав, азхудкунии тарзҳои 
гуногуни дарккунӣ, рушди худтанқидӣ, исботкунонӣ ва тафаккури мустақил, омодашавии кор 
кардан ба тарзи эҷодӣ, ҳосилкунии фарҳанги фаъолияти зеҳнӣ, ташаккули талабот ба меҳнати 
ақлӣ ва ғайра) ва дуюмин, баландшавии ақлронии ба худ хоси хонанда (аз ҳисоби дастгирии 
майлу рағбати зеҳнии фардӣ, усулҳои мақбули оид ба коркарди иттилоот, таассуроти шахсӣ ва 
ғайра). 

Ҳангоми раванди таълим ташаккули чунин хислатҳои шахс, монанди салоҳиятнокӣ, 
ташаббускорӣ, эҷодкорӣ, худидоракунӣ ва ақлронии нодир, ба миён меояд. Азбаски, ташаккул 
ва рушди дарккунӣ дар тарбияи шахси комил муҳим аст, ин масъала дар муассисаҳои таълимӣ 
аҳамияти ҳам иҷтимоӣ ва ҳам педагогию психологӣ дорад.  

Таҳлили раванди рушди зеҳнӣ аз рӯи ду самт сурат мегирад. Самти аввал рушди 
функсионалӣ буда, он бо ҷамъшавии ҳаракати зеҳнии нав, бо азхудкунии намудҳои мухталифи 
фаъолияти дарккунӣ вобаста аст ва ин самт ҳамчун ҷамъшавии миқдорӣ муайян мегардад. Самти 
дуюми рушди зеҳнӣ ин тағйирёбии сифатии шахс, яъне, гузариши ӯ аз як зина ба зинаи нав 
мебошад. Ин ду самт аз якдигар ҷудо набуда, ҳар кадоме ба якдигар таъсир мерасонад. Таҳсил 
ба самти якуми рушди зеҳнӣ алоқаманд буда, бо ёрии он ба рушди самти дуюм мусоидат 
менамояд. 

Коркарди масоили ташаккули завқи дарккунии хонанда натанҳо барои имрӯз, барои фардо 
низ муҳим мебошад. Аз ин рӯ, дар муассисаҳои таълимӣ бояд кӯшиш ба харҷ диҳанд, ки хонанда 
пайваста дониши худро бо ёрии худомӯзӣ баланд намояд, ӯро дар ҳисси завқи васеъ намудани 
ҷаҳонбинии худ тарбия намояд, ки ин раванд ба ӯ баъди хатми мактаб дар муайянкунии мавқеи 
худ дар ҷомеа мусоидат мекунад.   

Фанни математика дар байни фанҳои таълимӣ ҷои намоёнро ишғол менамояд ва аз қадим 
ба таълими хуби ин фан диққати махсус дода мешавад. Ин фан ҳамчун калид дар дарккунии 
олами зиндагӣ муҳим буда, ҷиҳати рушди илмӣ-техникии ҷомеа нақши аввалиндараҷа касб 
менамояд, инчунин, дар рушди шахс аҳамияти бузург дорад. 

Дар ҳақиқат, дар хонанда тарбия намудани қобилияти дарккунии моҳияти масъала, 
маҳорати мантиқан дуруст таҳлил карда тавонистан, аз худ намудани малакаи тафаккури 
алгоритмӣ муҳим мебошад ва дар ин самт фанни математика нақши калон бозида, ҷиҳати рушди 
зеҳнии ӯ фанни зарурӣ ба ҳисоб меравад. Дар замони муосир, ки талабот ба ҷавонони лаёқатманд 
хеле афзудааст, ба зиммаи омӯзгор вазифаи ба дараҷаи талаботи замон омода намудани онҳо 
вогузор шудааст. Барои ин, ба ӯ лозим аст раванди таълимро тарзе ба роҳ монад, ки дар хонанда 
фаъолияти ақлӣ ташаккул ва рушд ёбад, то ки ӯ мустақилона фаъолият карда, донишу пешниҳоди 
худро баён карда тавонад, аз рӯи маълумоти ҳосилгардида хулоса барорад ва онро дар шароити 
нави ба вуҷудомада истифода намояд.  

Математика ҳамчун фан дар ташаккул ва рушди зеҳнии хонанда нақши муҳим мебозад, ин 
фан хонандаро ба мушоҳида намудан, муқоиса кардан ва ёд гирифтани исботи ин ё он тасдиқ 
раҳнамун месозад. Фаъолияти эҷодӣ танҳо бо гирифтани дониш рушд намеёбад, дар ин самт 
мустақилият дар омӯзиш ва таҳлили масъалаҳо, ҳалли он бо ёрии донишҳои гирифташуда низ 
муҳиманд, аз ин рӯ, омӯзгор ба ин ҷиҳати масъала бояд диққати ҷиддӣ диҳад.  

Ҳангоми таълими фанни математика дар хонанда, пеш аз ҳама, бояд хислатҳои зерин 
ташаккул ёбад: 

- маҳорати таҳлили масъалаҳои абстрактӣ; 
- маҳорати фикрронии мантиқӣ; 
- маҳорати ҳал кардани масъалаҳо дар шакли муодилаи математикӣ; 
- маҳорати зуд пайдо кардани қонунияти ададӣ ва истифодаи он дар ҳалли масъалаҳо. 
Дар баландбардории фаъолияти эҷодии хонанда дарсҳои амалию озмоишӣ имконоти хуб 

фароҳам меоварад ва ҳангоми иҷроиши супоришҳо хонанда дониши худро такмил медиҳад, чӣ 
тавр истифода бурдани онро ёд мегирад ва дар ин самт маҳорат пайдо мекунад, инчунин, 
алоқамандии математикаро бо ҳаёт ҳис менамояд. Масалан, дар синфҳои поёнӣ супоришҳои 
амалӣ чунин шуда метавонад: 

а) супоришҳо барои ҳисоб намудани масоҳат ва ҳаҷм; 
б) сохтани диаграммаҳо; 
в) сохтани ҷадвалҳои мухталиф; 
г) моделронӣ. 
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Дар муайянкунии зеҳни хонанда, ғайр аз дониш, нишондодҳои зерин низ заруранд: 
- ширкат дар баҳсу муҳокима; 
- маҳорати ифодакунии ақидаи худ; 
- ҷамъ овардани мавод аз манбаи мухталиф; 
- фаъолнокӣ ҳангоми муҳокимаи масъалаҳо; 
- маҳорати саволдиҳӣ; 
- изҳори муносибати худ ба маводи омӯзиш. 
Дар баландбардории зеҳни хонанда масъалаҳои мантиқӣ низ аҳамияти калон доранд. 

Ҳалли масъалаҳои мантиқӣ ба азхудшавии маводи мавзӯъ мусоидат менамояд, хонандаро ба 
фикрронии мустақил равона мекунад ва ба ӯ дар таҳлил, синтез, умумикунии хулоса ёрӣ 
мерасонад [2, с. 48]. Аз ин ҷиҳат, дар хонанда ба ҳалли масъалаҳои мантиқӣ завқи зиёд ҳосил 
мегардад. Масалан, барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ масъалаи зеринро тавсия намудан 
мумкин: «Дар мусобиқаи мактабӣ се нафар талаба – Озод, Воҳид ва Замир ба давидан баромаданд 
ва ҳар яке аз онҳо ҷои муайянро ишғол намуданд. Замир на якум ва на сеюм буд. Воҳид низ ҷои 
якумро нагирифт. Муайян намоед, ки талабаҳо ҷойҳоро чӣ тавр ишғол кардаанд? 

Мисоли дигар: «Ду падар ва ду писар се то апелсинро яктогӣ гирифтанд. Инро шарҳ 
диҳед». 

Бо ёрии мисолҳои математикӣ низ зеҳни хонандаро баланд намудан мумкин ва барои ин 
якчанд мисолҳоро пешниҳод менамоем: 

1. Зарбро ба бисёраъзогӣ табдил диҳед: 4в2(5в2 – 3в + 2). 
2. Муодиларо ҳал кунед: 5х(2х + 3) – 10х(х – 2) = 30. 
3. Зарбшавандаи умумиро аз қавс бароред: 5пт – 3п. 
4. Ба зарбшавандаҳо ҷудо намоед: 3а2 – 15а2в + 5ав2. 
5. Ифодаро сода намоед: (3а – 3в)/12х = 3х3/(5в – 5а). 
6. «Дар факултаи математика 750 донишҷӯ таҳсил мекунад, ки 16 фоизи онҳо аълохонанд. 

Чанд нафари онҳо аълохон мебошанд? [3, с. 48]. 
Бо ёрии масъалаҳои зеҳнӣ хонандаро ба олимпиадаҳои фаннӣ омода намудан ба маврид 

аст [4, с. 6]. 
Ҷиҳати мукаммал намудани таълими математика дар ҳамаи зинаҳои таҳсил, ба назари мо, 

ба масъалаҳои зерин бояд диққат дод: 
- воридкунии мафҳумҳои нав бо дарназардошти шахсият сурат гирад; 
- дар ҳар як мавзӯи омӯзондашаванда дар атрофи ин мавзӯъ такягоҳ мураттаб сохтан; 
- аз воқеият ба абстрактӣ гузаштан, дар он истифода бурдании таҷрибаи муқаррарӣ ё 

абстрактӣ бо дарназардошти мисолҳо аз ҳаёти воқеӣ; 
-  танҳо дар ҳолати фаҳмо будани усул ва қоидаҳо ба хонанда малакаи ҳосилшударо такмил 

додан мумкин; 
- ҳангоми дарс барои хонанда ҷиҳати рушди тафаккури зеҳнӣ ҳолати проблемавӣ ташкил 

намудан ва ғайра. 
Ҳамин тавр, дар баробари рушди зеҳнии хонанда завқи ӯ ба омӯзиши математика васеъ 

мегардад ва бо ин васила ҷаҳонбинии илмӣ ташаккул ёфта, қобилияти эҷодкунияш низ рушд 
меёбад. 
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 Дар ин мақола масъалаҳои рушди зеҳнии хонанда ҳангоми дарси математика таҳлил гардида, қайд 
мешавад, ки таълимот бояд системаи мукаммал дошта бошад ва рушди комили зеҳнии хонандагонро 
таъмин намояд. Математика ҳамчун фан дар ташаккул  ва рушди зеҳнии хонанда нақши муҳим мебозад. 
Ин фан хонандаро ба мушоҳида намудан, муқоиса кардан ва ёд гирифтани исботи ин ё он тасдиқот 
разнамун месозад. 
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Язык представляет собой явление социальное, деятельность по его усвоению и 
использованию, т. е. речевая деятельность – явление личностное, в функциональной 
характеристике которого немаловажное значение имеют факторы как психологического порядка 
(память, внимание, мышление, воля и т. п.), так и мотивационного (мотив, цель, установка, 
интерес и т. д.). Притом факторы мотивационного порядка оказывают на результативность 
учения и процесса овладения знаниями не меньшее влияние, чем психологические факторы. Под 
действием этих факторов каждый обучаемый «сам по своей инициативе будет активно 
включаться в процесс обучения и «добровольно возьмет на себя «бремя» учения, начнет охотно 
усваивать знания и самостоятельно организовывать свою учебную деятельность» [7]. 

В нашей многонациональной стране, где знание русского языка стало для каждого 
насущной потребностью, интерес к его изучению и стремление к овладению им формируется с 
первых шагов сознательной жизни. Обучение русскому языку в республике начинается с 
детского сада, и к моменту окончания средней школы интерес к нему в определенной степени 
уже сформирован. Вот почему, имея в виду студентов, следует говорить не о формировании 
интереса, а о его развитии и расширении, о педагогическом руководстве этим процессом. 

Причинами, тормозящими развитие интереса студентов к дальнейшему расширению своих 
знаний, является, во-первых, несовершенство учебников, учебных пособий и ученых 
материалов, во-вторых, использование однообразных, не требующих мыслительной активности 
приемов работы, преобладание объяснительно-иллюстративного метода, недостаточность 
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активной речевой практики, в-третьих, недостатки в организации занятий, отсутствие 
индивидуального подхода к студентам с различным уровнем школьной подготовки по русскому 
языку, в-четвертых – отсутствие планомерной и регулярной внеаудиторной работы и т.п. [4]. 

Развитие интереса к овладению языком зависит от ряда условий субъективного порядка, 
таких, как индивидуальные психологические особенности студентов, их способности, уровень 
их знаний и т.д.; но больше всего от условий объективного характера, т.е. от того, например, 
каково содержание материала обучения, какими методами и приемами организуется его 
усвоение, каковы формы организации познавательного процесса. Установлено, что наибольший 
интерес студентов вызывает такой речевой и языковой материал, который имеет социальную, 
профессиональную или практическую значимость для них, эмоционально привлекателен, 
содержит определенные новые сведения и доступен для усвоения. 

Стимулирует интерес и использования таких методов и приемов работы, при которых 
создаются условия для проявления активности, самостоятельности и творчества студентов. 
Повышению интереса способствует использование наглядности, технических средств обучения 
(ТСО), элементов соревнования, а также разнообразие видов работ и упражнений [6]. 

Студенты неязыковых вузов, как показывает практика, нередко не в достаточной степени 
заинтересованы изучением языков и часто ведут себя бездеятельно не только на занятиях, но и 
при выполнении самостоятельных работ и домашних заданий. Растолковать это можно разной 
степенью подготовки по русскому языку выпускников общеобразовательных школ, и как 
следствие – неоднородность, низкий уровень языковой базы студентов в академических группах. 
Кроме того, в вузах изучается русский язык, который в некоторых отдаленных средних школах 
республики обучение слабо, и потому многие студенты – выпускники таких школ – вынуждены 
начинать изучение этого языка в буквальном смысле с «нулевого» уровня. В данной ситуации 
преподавателю рационально использовать дифференцированное обучение, т.е. подбирать 
материалы в соответствии со знаниями и способностями студентов [1]. 

Одним из факторов всестороннего развития способностей студентов, развития их 
познавательного интереса является дифференцированный подход к студентам, 
индивидуализация обучения. 

Под индивидуализацией обучения понимается организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных различий учащихся, их способностей и уровня знаний, при котором создаются 
оптимальные условия для активизации познавательной деятельности каждого и реализуются их 
учебные возможности. 

А для такой организации учебного процесса нужен дифференцированный подход к 
студентам с различным уровнем знания русского языка, являющегося следствием их школьной 
подготовки. Смысл дифференцированного подхода заключается в том, чтобы вести обучение в 
соответствии с уровнем знаний каждого, чтобы давать ему задания доступные и в то же время 
посильной трудности, т.е. такие, которые оптимальную нагрузку [3].  

Принцип дифференцированного подхода означает также соблюдение различия не только 
в характере предъявляемого материала в зависимости от уровня владения языком, но и в 
использовании приемов обучения. Индивидуальные различия имеют немаловажное значение для 
определения рычагов педагогического воздействия с целью развития нужных качеств знания, а 
именно: индивидуальные различия в темпах обучаемости, в направленности интереса: 
склонность к чтению художественной литературы у одних, интерес к экранной информации у 
других, мотивация к выполнению письменных заданий у третьих и т.п. 

Дифференцированный подход к студентам следует осуществлять с учетом двух факторов: 
различный уровень подготовки и различная направленность интереса.  

На характер, объем и содержание индивидуальных заданий при их подборе, в основном, 
влияют различия в уровне знаний каждой группы студентов, хотя при этом не может учитываться 
и уровень, и направленность интереса. 

Осуществление дифференциации обучения по степени владения языком заключается в 
том, что в любой аудитории выделяется отдельные группы (обычно различают три группы: 
группа сильных, средних и слабых учащихся). Для того чтобы поддерживать и развивать интерес 
каждой из них к занятиям, нужен особый подход к определению объема, характера и формы 
заданий [5]. 

Методическая интерпретация дифференцированного подхода к разным группам студентов 
при обучении их русскому языку может заключаться в целенаправленном сочетании 
фронтальной, групповой и индивидуальной работы. При этом объяснение нового материала, 
постановка познавательных и проблемных задач осуществляется путем фронтальной работы, 
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дифференцируется, в основном, работа по закреплению и повторению материала, а также даются 
дифференцированные домашние задания. Причем, в то время как сильная и средняя группа 
занимаются выполнением индивидуальных самостоятельных заданий по закреплению и 
повторению материала, преподаватель проводит индивидуальную работу со слабыми, оказывая 
им дополнительную помощь в уяснении и усвоении нового материала, руководит выполнением 
ими тренировочных упражнений, способствующих выработке автоматизированных речевых 
навыков [6]. 

Характер самостоятельной работы для средней и сильной группы тоже 
дифференцируются. Сильной группе студентов предлагается больше заданий творческого 
характера, им чаще рекомендуется найти и использовать дополнительный материал, подобрать 
нужную литературу. Сильные и слабые студенты прорабатывают материал совместно с 
преподавателем, который осуществляет корректировку речевых навыков, оказывает помощь в 
усвоении нового материала и выработке навыков речи. 

При опросе и проверки самостоятельных работ преподаватель обращается прежде всего к 
слабым студентам, а затем только к средним и сильным. В этом случае сильные имеют 
возможность внимательно прослушать предыдущие ответы и дополнить их, а слабые лишаются 
возможности повторить готовый ответ и вынуждены приложить все усилия, чтобы самим 
выполнить задание [2]. 

Коллективное прослушивание и обсуждение результатов индивидуальной 
самостоятельной работы сильных студентов, особенно тех работ, где были использованы 
дополнительные источники и обобщены результаты выполнения заданий оригинального 
характера, способствуют стимулированию интереса средних и слабых студентов к 
совершенствованию своих знаний. 

Под дифференцированном обучении создаются оптимальные условия для активной 
деятельности всех обучающихся, обеспечивающие возможность продуктивного усвоения и 
переработки наибольшего количества информации в одно и то же время [2]. 

Понятие индивидуализации обучения как формы организации работы всех студентов на 
занятии с целью охвата их продуктивной самостоятельной работой следует отличать от 
индивидуального подхода преподавателя к студентам, от индивидуальной работы с каждым 
студентом в отдельности с определенной образовательной или воспитательной целью, с целью 
привития, коррекции или развития определенных умений и навыков или определенных качеств. 

Индивидуальная целенаправленная работа с отдельными студентами по привитию 
интереса к русскому языку, по его развитию или корректировке (в случаях, когда наблюдается 
низкий уровень общего интереса или недостаточный уровень развития отдельного его вида) 
обычно носит длительный, целенаправленный характер [5].  

Например, у студентки отмечен низкий уровень интереса к русскому языку. В процессе 
индивидуальной беседы с ней выявлено, что она не читает книг, газет и журналов на русском 
языке, так как почти 60% слов текста на русском языке из материалов общественных дисциплин 
и почти 40%слов текста из произведений художественной литературы ей непонятны. 

На занятиях по русскому языку она пассивна, не принимает участия во фронтальной работе 
и беседах, так как слишком медленно осмысливает новый материал и в вопросах, которые ей 
задает преподаватель, многого не понимает. Тексты, заданные на дом, она старается выучить 
наизусть и потому не может отвечать на вопросы по содержанию, если требуется 
самостоятельность при формулировании ответа. Индивидуальную работу с ней преподаватель 
начинает с привития интереса к чтению: в библиотеке института совместно с преподавателем 
подбирается интересная по содержанию детективная повесть, студентка обучается пользованию 
русско-узбекским словарем. Ей рекомендуется записывать непонятные слова и выяснять их 
значение. Увлекательность содержания повести и возникшее в виду этого желание знать, как 
дальше будут развиваться события, заставляют студентку обращаться к преподавателю и 
товарищам для выяснения значения того или иного слова, если его нет в словаре. 

После этого ей можно предложить для дополнительного чтения и пересказа материалы из 
раздела «кунсткамера» журнала «Наука и жизнь», затем небольшие романы с увлекательным 
содержанием и т.п. после этого студентка с интересом стала читать дополнительную литературу, 
улучшилась ее успеваемость по русскому языку, она начала принимать участие в беседах, стала 
посещать занятия кружка русского языка, т.е. уровень ее интереса намного повысился [7]. 

Иная тактика индивидуальной работы требуется по отношению к другому студенту. 
Низкий уровень интереса этого студента объясняется другими причинами: он неплохо владеет 
устной речью, читает и пересказывает тексты из учебника, но эти тексты совершенно не 
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интересны ему, так как он считает их слишком легкими, примитивными. Он нерегулярно 
посещает занятия, часто не выполняет письменные домашние задания, ссылаясь на то, что они 
слишком легкие для него и он сумеет, если надо, выполнить их устно. Для развития у этого 
студента интереса к занятиям по русскому языку требуется другой подход: его нужно 
максимально загрузить интересной для него работой и корректировать его знания, т.е. выяснить 
уровень знаний и вести работу по их развитию. Выясняется, что, неплохо владея русской речью, 
он не умеет правильно и логично излагать свои мысли в письменной форме, допускает большое 
количество ошибок.  

Таким образом, в целях устранения этого недостатка и развития интереса к занятиям ему 
можно дать следующие индивидуальные задания: 

1) подготовить дополнительные сообщения к учебным текстам; 
2) выполнить индивидуальные творческие задания и упражнения, направленные на 

выработку навыка грамотного изложения мысли (письмо деловых бумаг, заполнение различных 
бланков и других документов, связанных с будущей специальностью); 

3) готовить доклады и сообщения о жизни и творчестве русских и советских писателей к 
знаменательным датам; 

4) помогать сокурсникам, слабо владеющим устной разговорной речью, проводить занятия 
с ними и т.п. 
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МУНОСИБАТИ ТАФРИҚАВӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСӢ 

 

Дар ин мақола муаллифон муносибати фарқкунандаи таълими забони русиро яке аз омилҳои рушди 
ҳамаҷонибаи қобилияти донишҷӯён, рушди ҳавасмандии маърифатии онҳо мешуморанд. Муносибати 
инфиродӣ ба таълим ташкили раванди таълим бо назардошти фарқиятҳои инфиродии донишҷӯён, 
қобилият ва сатҳи дониши онҳо мебошад, ки дар онҳо шароити мусоид барои густариши маърифати 
донишҷӯён ва имкониятҳои таҳсилии онҳо фароҳам оварда мешавад. Муаллифон бар он ақидаанд, ки 
равиши фарқкунанда ба донишҷӯён бояд бо назардошти ду омил сурат гирад: сатҳи гуногуни таълим ва 
тамаркузи мухталиф. 

КАЛИДВОЖАҲО: равиши фарқкунанда, омӯзиш, забони русӣ, донишҷӯён, кори инфиродӣ, 
ҳадаф, сифат, фаъолсозӣ, раванд. 
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педагогӣ, дотсенти кафедраи забон ва адабиёти руси ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 918-62-76-
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

В данной статье авторы рассматривают дифференцированный подход к обучению русскому языку 
как одного из факторов всестороннего развития способностей студентов, развития их познавательного 
интереса. Индивидуальный подход обучения – это организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных различий студентов, их способностей и уровня знаний, при котором создаются 
оптимальные условия для активизации познавательной деятельности каждого и реализуются их учебные 
возможности. 

Авторы считают, что дифференцированный подход к студентам следует осуществлять с учетом 
двух факторов: различный уровень подготовки и различная направленность интереса.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дифференцированный подход, обучение, русский язык, студенты, 
индивидуальная работа, цель, качество, активизация, процесс. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ашурова Шахло Кулобиевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры русского языка и литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-62-76-77. 

Сафарходжаева Зарина Азамовна, ст. преподаватель кафедры практического курса русского языка 
БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-97-90-38. 



128 

 

DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 
 

In this article, the authors consider a differentiated approach to Russian language teaching as one of the 
factors for the comprehensive development of students’ abilities and the development of their cognitive interest. 
The individual approach of education is the organization of the educational process taking into account the 
individual differences of students, their abilities and the level of knowledge, in which the optimal conditions are 
created for the activation of the cognitive activity of everyone and their educational capabilities are realized. 

The authors believe that differential treatment of students should be carried out taking into account two 
factors: different level of training and different orientation of interest. 

KEY WORDS: differentiated approach, education, Russian language, students, the individual work, 
purpose, quality, activation, process. 
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ТАШАККУЛИ КОГНИТИВИИ МАҲОРАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ХОНАНДАГОН 
ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ДАР МУАССИСАҲОИ  

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Раҷабова Н.Р. 
Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон 

 

Мундариҷаи маълумот яке аз омилҳои асосии инкишофи дониши хонандагон дар ҷараёни 
ташкили педагогии таълим ба шумор меравад. Ташаккули мундариҷаи маориф тавассути 
стандарти давлатии таълим дар асоси нақшаҳо ва барномаҳои таълимӣ (дастурҳои методӣ, 
таълимӣ ва ғайра) муайян карда мешавад. Ҳар як ҳуҷҷати тавсиявӣ масъалагузорӣ ва талаботи 
мушаххасеро роҷеъ ба сатҳу ҳаҷми маводи таълимӣ дар мактаб муайян мекунад. 

Стандарти нави таълимӣ дар пойгоҳи ҳифз ва хулосаи муқаррароти қаблан дар таълими 
забони хориҷӣ вуҷуддошта ба табдилдиҳӣ ва модификатсияи шароит ба мақсади ташкили 
самараноки ҷараёни таълим ва ташаккули сифатҳои когнитивӣ-фикрии субъектҳои фаъолияти 
таълимӣ дар мактаб равона карда шудааст. 

Таълими забони хориҷӣ дар чаҳорчӯбаи сахти татбиқи муқаррароти калидии стандарти 
таълим қарор дорад. Гап сари он аст, ки ҷаҳони муосир дар реҷаи ягонаи глобалии шабакаи ба 
ҳам алоқаманд ва шароити ба ҳам марбут қарор дорад, ки ҳар гуна марзҳои минтақавӣ ва миллиро 
аз байн бурда, дар он ҳаракати озоди мавҷи одамон, муҳоҷирони меҳнатӣ, сармояю колоҳо ва 
амсоли инҳо ба мушоҳида мерасад. Дар ин гуногуннавъии алоқаҳои иқтисодӣ, байналмилалӣ ва 
байнифарҳангӣ ёд гирифтани забони хориҷӣ ҳоизи аҳамияти махсус ва арзиш гашта, чун омили 
муҳимтарини ташаккули шахсияти забондон мебошад. Стандарти нави таълимии муосир ба 
ташаккули сифатҳои арзишманди маънавӣ ва ахлоқӣ, ба монанди: таҳаммулгароӣ, шахсияти 
байнифарҳангӣ, эҳтиром ба анъанаҳои миллӣ, боварҳои динӣ, ҳамдардӣ, бартараф кардани 
муноқишаҳо, маҳорати қабул ва гӯш кардани якдигар, ҳамкории мутақобилаи мусбат нисбат ба 
муҳити атроф ва амсоли инҳо равона карда шудааст.  

Фаъолнокии когнитивии салоҳиятнокии шахсияти мактабӣ имрӯзҳо на танҳо ба 
ҷамъоварии иттилоот, балки бештар аз ин, бо таҳлили дуруст будан ва ҳувият, маҳорати тасниф, 
ба низом даровардан, мутобиқ кардани маводи бадастовардашуда, дар бештари воқеиятҳои 
муосир ва гуфтугӯйи тамаддунҳо алоқаманд мебошад. Дар ин гуногуннавъии гуфтугӯйи забон 
ва фарҳангҳо ҷойи муҳимро забони англисӣ – ҳамчун забони мақоми баланди 
байналмилалидошта ишғол мекунад. 

Вазъияти муосири мудернсозии мазмуни омӯзиши забони хориҷӣ дар контексти ҷараёнҳои 
коммуникатсионӣ ва инноватсионӣ сурат мегирад, чунки стандарти таълимӣ ва барномаи 
таълимӣ диққатро ба ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии хонандагон, ки қисмати 
таркибии салоҳияти коммуникативӣ ва фаъолнокии когнитивӣ дар иртибот бо инкишофи 
маҳоратҳои муошират кардан бо забони омӯхташаванда дар хатмкунандагони муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад, суд медиҳад [1]. 

Донистани забони хориҷӣ (англисӣ) дар чаҳорчӯбаи таълимоти мактабӣ бо рушди 
иттилоотию иртиботии хонандагон аз донишҳои нутқӣ, сарфу наҳвӣ ва идрокӣ вобастагии 
ногусастанӣ дорад. Аз ин ҷост, ки вазифаи муаллими забони англисӣ иборат аз интихоби 
дастурҳои таълимии байналмилалӣ мебошад, ки барои азхудкунии дониши хонандагон мусоидат 
мекунанд. 
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Мафҳуми «амалиёти таълимии байналмилалӣ» дар шарҳу тафсир ҳамчун «маҳорати 
омӯзишӣ» барои таҷрибаҳои мустақилона ва худшиносии хонандагон аҳамияти хоса дорад. Яъне 
ин моҳиятан азхудкунии муҳити муносибату муколама, ки ба воситаи он хонандагон натанҳо 
донишҳои назариявӣ, балки нутқи худро низ инкишоф медиҳанд, мебошад. 

Тамоюли иртиботии хонандагон дар ҷараёни таълими забонҳои хориҷӣ тавассути шаклу 
усули ташкили дарс ва фаъолияти пажӯҳишии онҳо вобаста мебошад. Чунин шаклу усули таълим 
дар дарсҳои забони англисӣ бештар татбиқ карда мешавад, ки новобаста аз дарсҳои лексионию 
амалӣ хонандагон дар он фаъол мебошанд. 

Дарсе, ки ба фаъолияти когнитивӣ равона карда шудааст, натанҳо барои хонандагон, балки 
барои муаллимон низ манфиатовар буда, бо назардошти технологияи муосири таълимӣ, 
иттилоотию иртиботӣ муҳити хеле мусоиди омӯзиши забонҳои хориҷӣ, пеш аз ҳама, забони 
англисиро фароҳам меоварад. Муаллим натанҳо интиқолдиҳандаи одии дониш, балки ҳамчун 
шахсияти фаъоли ҷараёни дарс дар таълими забонҳои хориҷӣ фаъолият мекунад. Хонанда, 
тадриҷан аз шахсияти сустамал, ба иштироккунандаи фаъол дар ҷараёни дарсҳои амалии 
иртиботӣ ба устод табдил меёбад. Аз ин ҷо хулоса карда мешавад, ки ташкил ва ташаккули 
фаъолияти универсалии таълимии хонанда дар ҷараёни омӯзиши забони хориҷӣ – кафили 
фаъолияти когнитивии пешқадами хонандагон ҳангоми таълиму тадрис дар мактаб мегардад [2, 
с. 178]. 

Вазифаи муаллими забони англисӣ омодасозии хонандагон дар ҷараёни таълим ба 
тафаккури нутқӣ дар роҳи амалигардонии масъалаҳои «чиро бояд омӯхт», «чӣ тавр бояд омӯхт» 
ба шумор меравад. Аз ин рӯ, талаботро ба дарсҳои муосир чунин арзёбӣ кардан мумкин аст: 

- баёни мушаххаси мақсад; 
- муайянсозии мундариҷаи пурмазмуни дарс бо ҳамоҳангии талаботи барномаи таълимӣ 

ва мақсади дарс бо дарназардошти сатҳи тайёрии хонандагон; 
- пешгӯӣ карда тавонистани сатҳи азхудкунии донишҳои забонии мактабӣ дар ҷараёнии 

дарс; 
- интихоби методҳои беҳтарин, усули ташкили дарс ва маводи таълимӣ, бедорсозии завқи 

омӯзишӣ ва назорат дар ҳамаи марҳилаҳои омӯзиш; 
- ташкили шароитҳои мусоиди педагогӣ барои омӯзиши забони хориҷӣ ва ғайра. 

Ҳангоми баррасии мазмуни фанни таълимии «Забони англисӣ» дар иртибот бо ташаккули 
когнитивии маҳорат ва фаъолияти хонандагон ҳатман хусусиятҳои хоси душворию мураккабӣ, 
вале ҳамзамон аҳамияту зарурати онро қайд кардан лозим аст. 

Моҳияти мундариҷаи системаи маориф дар даҳсолаи охир рӯ ба тамоюли ғояҳои 
гуманитарии маориф овардааст. Чунин муносибат ба мундариҷаи системаи маориф имкон 
медиҳад, ки шахсияти омӯзанда ҳамчун арзиши мутлақ баррасӣ гардад [3, с. 266].  

Дар асоси усули мушаххассозии талаботи татбиқи ташаккули когнитивии маҳорат ва 
фаъолияти хонандагон ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ (англисӣ) ғояҳои зерини таълим 
пешбинӣ шудааст: 

1. Мундариҷаи кор роҷеъ ба ташаккули когнитивии маҳорат ва фаъолияти хонандагон аз 
рӯи фанни «Забони англисӣ» дар мактабҳои таҳсилоти умумии миёна дар ҷанбаи амалии 
истифодаи забон дар ҷараёни дарс ҳамчун инкишофи нутқ муайян карда шавад. 

2. Мундариҷаи кор роҷеъ ба ташаккули когнитивии маҳорат ва фаъолияти хонандагон аз 
рӯи фанни «Забони англисӣ» дар баробари ҷанбаи таълимӣ бояд ҷанбаи тарбиявӣ дошта бошад. 
Дар дарс ба ғайр аз маводи таълимию омӯзишӣ, инчунин ахбори тарбиявӣ аз ҳаёти кишварҳои 
дорои забон ба самъи хонандагон расонида шавад. 

3. Мундариҷаи кор роҷеъ ба ташаккули когнитивии маҳорат ва фаъолияти хонандагон аз 
рӯи фанни забони англисӣ бояд бо маводи серҷабҳаи дорои хусусияти интегратсионӣ ва 
ҳамгироии фанҳо алоқаманд бошад. 

Бояд гуфт, ки донишҳои муосир дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ дар нақшаи таълими 
забони хориҷӣ якчанд пешбиниҳоро роҳандозӣ мекунад, ки хоси омӯзиши забони хориҷӣ дар 
мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад. Масалан, хатмкунандагони ояндаи мактаб 
тавассути омӯзиши забони англисӣ бо роҳи баландбардории ҳамешагии ҷаҳонбинии лингвистӣ 
дар ташаккули когнитивии маҳорат ва фаъолияти худ саҳм мегиранд [4, с. 27]. 

Бояд ба назар гирифт, ки мундариҷаи ягонаи таълим ва усули ягонаи интихоб дар 
фаъолнокии когнитивии салоҳиятнокии шахсияти мактабӣ вуҷуд надорад, балки чунин тарзи 
таълим характери универсалӣ дорад, ки махсусан барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, дар масъалаи 
мавриди назар, забони англисӣ, татбиқ карда мешавад. 
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ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ФИКРӢ ВА ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОНИ МАКОТИБИ 

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ (АНГЛИСӢ) 
 

Дар мақола сухан аз боби ташаккули қобилияти фикрӣ ва зеҳнии хонандагони макотиби тоҷик 
ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ (англисӣ) меравад. Ҳадафи асосии ҷараёни таълим интихоби шакл, 
усулҳои муфид ва натиҷабахши рушди малакаи гуфтор ва таъмини муоширати озод бо забони омӯзиш 
маҳсуб меёбад. 
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В данной статье речь идет о выработке когнитивно-мыслительной активности и компетентности 
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The article deals with the development of cognitive – mental activity and the competence of the school 
personality in learning foreign language. The most important task of the teaching related to the provision of 
cognitive ability of the students, the main goal of the educational process is to choose the right methods and forms 
of the organization of educational process that matches the stated goal of developing the linguistic and speech 
competence of the students.  

KEY WORDS: formation, cognition, ability, activity, school, foreign language, student, teacher, the level, 
competence, communication. 

INFORMATION ABOUT AUTHOR: Rajabova Nargiza Ruzievna, lecturer of the department of foreign 
languages at the Institute of economics and trade of TSUC. Phone: (+992) 92-777-96-36; e-mail: 
nargizajon123@mail.ru 

 
УДК: 32.08.001.69. (575.3) 

ИННОВАЦИЯ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Курбанов С.Р. 

Институт развития образования имени А. Джоми Академии образования Таджикистана 
 

Последние десятилетия усилия системы переподготовки направлено на развитие 

способности и личности учителя математики средних общеобразовательных школ Таджикистана 

тесно связана с современными способами активизации обучения. Для этого оно наполнено 

учебными ресурсами и инструментами. В данное время инновация учебного процесса по 

математике прогрессивно развивается. Использование интерактивных технологий продолжается 

полным ходом. Проблема состоит в том, что в этом направлении может предложить 

современному учителю математики педагогическая наука? [2, с. 2-3]. 
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Учитель математики по своей натуре личность творческая и понимает, что в системе 

профессиональной деятельности надо подходить творчески. На практике учитель математики 

сталкивается с противодействием разных барьеров. Для созидания оптимального творческого 

процесса в профессиональной деятельности учителю математики необходимо: 

1. Создать долгосрочный план развития инновационного направления; 

2. Установить нововведения, направленные на теоретические и практические идеи 

инновации; 

3. Творить в группе единомышленников, которые работают постоянно и совершенствуют 

инновационную идею; 

4. Совместно развивать и внедрять на практике профессиональное нововведение; 

5. Социально и морально поддержать творческие группы [3, с. 42-43]. 

Структура рождений нововведения в инновационном процессе имеет циклический 

характер. 

Можно выделить следующие этапы в структуре инновационного процесса: 

 инновационная идея учителя математики возникает на основе проблемы создавшихся 

при внутренних или внешних, субъективных или объективных противоречиях обучения 

математики; 

 в ходе поиска новых прикладных приёмов на основе эвристической деятельности 

учителя математики организовать и проводить инновационный процесс; 

 достижение субъективно и объективно значимого результата инновационного 

новшества новых прикладных приёмов в обучении математике; 

 быть приемлемым всеми нововведениями в опыте проведения занятия по математике; 

 признания нового в применении как реальной оптимальной пути достижения цели. 

Иногда невозможно применять инновации, так как меняются общественные и социальные 

условия, тогда наступит кризис и появится потребность к новой деятельности в обучения 

математике и подходов учителя математики. Следовательно, инновационные процедуры 

начинаются с первого этапа спиралообразно и развивается на качественно новом уровне. 

Инновационный процесс в подготовке и переподготовке учителя математики 

представляется в следующей структуре: идея – процесс – результат. Анализируя эту структуру, 

можно выделить несколько вариантов инновационных технологий. 

1. У учителя математики появляется идея, но он не знает, как реализовать его в процессе 

и что получится в результате; 

2. Учитель математики знает, каким должен быть окончательный результат, но не знает, 

на каких основаниях формирована идея и как надо организовать процесс нововведения; 

3. У учителя математики есть теоретическая новая идея, он знает технологию проведения 

процесса, но не знает, каким будет окончательный результат; 

4. Учитель математики знает, каким должен быть окончательный результат и как надо 

организовать процесс нововведения, но не знает, на каких основаниях формировать идея; 

5. У учителя математики есть теоретическая новая идея, знает окончательный результат, 

но не знает, каким будет технология проведения процесса. 

Следовательно, надо отметить, что инновационный процесс в обучении математике можно 

реализовать структурой, имеющей в условии трех составляющих, т.е. идею, технологию 

проведения процесса разработки и получения окончательного результата. 

Одной из основных целей курсов повышения квалификации учителей математики является 

формирование и саморазвитие профессиональных компетентностей каждого учителя 

математики способом инновационной технологии. Деятельность учителя математики в процессе 

курсов повышения квалификации должна быть организована как научно – исследовательская 

проблема с выполнением учебно-методических проектов, где каждый учитель математики 

реализует профессиональные компетентности [4, с. 34-35]. 

Переподготовка учителя математики в процессе курсов повышения квалификации и 

инновационной технологии и деятельности осуществляется при освоении новейших стратегий и 

технологий. Метод учебного проектирования должен включиться в содержание переподготовки 

учителя математики. В процессе обучения использовать с изменением учебного условия и 

ситуации. Учитель математики моделирует учебное условие и ситуацию и применяет в 

педагогической деятельности. 
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Инновационная технология на курсах повышения квалификации учителя математики 

включает в себе определённое целеполагание, реализацию познавательно-профессионального 

умения, познания специально упорядоченной цели, осуществления нововведенной стратегии в 

процессе образования. Обучающая атмосфера курсов основана на философии образования, 

методологии. Содержание и технология решения проблем базируется на «личностно 

профессиональной среде». Философская теория познания основ курса создается, опираясь на 

теорию развития профессиональных качеств личности, цели профессиональной квалификации и 

переподготовки, разновидные дидактические материалы, уровень подготовленности слушателей 

и профессиональные особенности обучения. Технология инновационного обучения на курсах 

реализует цели в предметно-профессиональном, интегративно-прикладном и деятельностно-

творческом аспектах. Проведение курса основывается на личностно профессиональной среде, 

технологиях инновационных обучения и оцениванием, и управлением процесса курса. 

В инновационной среде деятельность учителя математики в процессе курса повышения 

квалификации это активное поведение к системе повышения квалификации. Инновационная 

педагогическая технология предоставляет различные формы мыслительной деятельности 

учителя математики, направленной на достижение поставленной цели и задач курса. Эти формы 

мыслительной деятельности учителя математики способствует поиску нового содержания 

обучения и преобразования их к новым условиям образования. Применение формы 

мыслительной деятельности учителя математики основано на инновационные правила и 

свойства. Эти правила и свойства отличаются от форм получения знания и информации. 

Обучающие приёмы, применяемые в организации инновационных технологий, направленны на 

решение проблемной задачи, чаще нацелены на универсальных приёмах, решение 

интеллектуальных вопросов и развитие мыслительного процесса. Основной целю должна быть, 

обучение продуктивному мышлению, апробирование данной информации, творческая 

постановка педагогико-профессиональной задачи. Основной целю также считается 

ориентирование на определение познавательной задачи, превращающаяся в математическое 

содержание и дающая импульс для его развития. Таким образом, процесс познания двигает к 

активизации деятельности, преобразует его познавательную активность в интеллектуальную 

деятельность. Инновационная технология обучения в системе повышении квалификации 

учителя математики рассматривает совместную операцию процесса между слушателем курса и 

изучаемым материалом курса в форме устройств происхождения интеллектуальных действий. 

Инновация профессиональной технологии обучения, основанной на психологической 

среде, формирование интеллектуальных качеств учителя математики, находившихся в широком 

взаимодействии с научно-методической информацией, во многом определяет эффективность 

процесса обучении и технологии обучения курсов. Формирование способности учителя 

математики в аксиологическом и технологическом пути развития – общий процесс. Обучающая 

среда влияет на развитие способности и познании слушателей курсов (повышения квалификации 

учителя математики). Задача инновационной технологии обучения курсов не только состоит в 

передаче специальных математических и методических знаний, а также в побуждении и 

расширении познавательной деятельности и формировании планированного и организованного 

управления обучающей деятельностью. Инновация профессиональной технологии обучения 

выражается очень хорошим уровнем профессионально-педагогического исследования при 

моделировании психико-педагогических ситуаций, рассчитаны на профессиональные 

способности учителя математики и решение проблемных ситуаций. В основном доступность 

параметра содержания материалов курса имеет тщательное методическое обоснование с точки 

зрения побудительности мотивации и активности слушателей курса. База содержание его 

материалов накапливается в процессе переплетении теоретических и прикладных приемов 

обучения и достигается при помощи инновации профессиональной технологии обучения. Таким 

образом, надо отметить, что возникают проблемные ситуации в ходе развития 

профессиональных действий учителя математики на курсах. Главное найти рычаги управления 

и упорядочить данные действиями плана организационного и методического процесса между 

тренером и слушателями, а также взаимоотношение между предметным содержанием и 

коммуникативными действиями. Инновация профессиональной технологии обучения 

основывается на совокупность профессиональных компетенций учителя математики, на 

мотивации и мобильное общение тренера со слушателями курса. С помощью инновационной 

профессиональной технологии обучения можно преодолеть серьезные барьеры в достижении 

поставленной задачи, расширить круг освоения содержании материала курса и таким образом 
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возрастает возможность свободного действия слушателя, а, следовательно, мобилизуются их 

интерактивность и самооценивание, снабдить прогресс обучающими способностям [5, с. 64-

65]. 

Виды деятельности тренера и учителя математики на курсах разнообразны и в каждой из 

них свой потенциал «нововведения». Следовательно, надо определить до какой степени можно 

реализовать существующий потенциал. Следует определить: во-первых, соответствие 

«нововведения» и цели и содержания выбранной деятельности (ожидаемый результат и 

эффективность процесса), во-вторых, имеющиеся интерактивные средства и наглядность для 

поддержки данного вида деятельности, в-третьих, уровень подготовленности тренера и учителя 

математики в использовании инновационных технологий в процессе обучения курса. Таким 

образом, рассмотрим систему средств и наглядности инновационных технологий обучения, 

снабжающих «нововведениями» в деятельности обучающих учителя математики в процессе 

проведения курса, и его возможности в эффективном практическом применении на занятиях по 

математике и подготовке к ним. 

Ныне нужно отметить, что инновационное содержание обучения курсов по математике, и 

его практическое значение могут быть разнообразными. Отметим следующие разнообразности: 

содержание материалов курсов, новые технологии организации обучения, методов и приёмов, 

применяемых в процессе обучения курса, профессиональный подход между субъектами и 

объектами процесса и оценивание деятельности субъектов и объектов в процессе обучения 

курса. Отметим, что степень нововведения и практическое значение могут быть разными. Для 

выделения общих признаков нововведения ведутся дискуссии, однако проблема остаётся 

открытой. Здесь отметим два типа по степени:1) условно называем базовые нововведения, 

например – открытие и распространение телевизора, автомобиля, компьютера и т.д.,                          

2) совершенствующееся нововведение, например – телевизор черно-белый и цветной и др. 

Замечено, что базовые нововведения появляются реже, чем совершенствующийся нововведения. 

Деятельность учителя математики в инновационном обучении - это потребность в развитии 

общества. Инновационное обучение обеспечивает повышения эффективности, если потребность при 

организации процесса ориентирована на взаимодействие механизмов, функций и структур. Таким 

образом, можно сказать, что инновация на курсах повышения квалификации учителя математики - 

это процесс творения, апробирования и использования нововведения в педагогических технологиях 

для эффективности обучения. 

Инновация в обучении курсах – это целенаправленное изменение содержания и задач обучения, 

в которых имеет место прикладное новшество, создаваемое благоприятной атмосферой для 

объектов в процессе обучения. 

Одной из ведущих тенденций современных нововведений на курсах повышения 

квалификации учителей математики можно считать переход от авторитарно-лекционного к 

гуманитарно-личностному взаимодействию участников процесса обучения. Ориентация на 

формирование профессиональной способности личности учителя математики на КПК 

выражается в совместной деятельности и управлении процессом. Практика показывает, что 

многие учителя математики на занятиях по математике ведут себя амбициозными, 

авторитарными, многословными и принудительными. Современное условие в управлении 

процессом деятельности отличается установкой на равноправия и создания взаимно-

партнерских отношений в обучении, что отражается также в инновационных подходах в 

процессе обучения системе повышения квалификации и переподготовки учителей математики 

[1, с. 95-96]. 
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ИННОВАТСИЯ – АСОСИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ОМӮЗГОРИ МАТЕМАТИКА 
 

Дар мақола нақш ва вазифаҳои муносибати инноватсионӣ дар раванди таълими системаи такмили 

ихтисос ва бозомӯзии муаллимони математика нишон дода шудаанд. Муаллиф аҳамияти таълими 

инноватсионии муаллимони математика, инчунин ҷанбаҳои назариявиро барои ҳалли системавии 

масъалаҳои таълими такмили ихтисос ва бозомӯзии муаллимони математика махсус таъкид менамояд. 

Бояд қайд кард, ки проблемаҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии муаллимони математика на танҳо дар КТИ, 

балки дар ҷараёни фаъолияти касбии муаллимони математика низ ҳал карда мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: навигарӣ, таълими инноватсионӣ, такмили ихтисос, фаъолияти омӯзгори 

математики. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Қурбонов Сулаймон Раҷаббекович, ходими илмии 

Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи А. Ҷомӣ, АТТ. Тел.: (+992) 93-332-40-40. 
 

ИННОВАЦИЯ - ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

В статье указываются роль и задачи инновационного подхода в процессе обучения системы 

повышения квалификации и переподготовки учителей математики. Автор особо отмечает важность 

инновационного обучения учителей математики, также теоретические аспекты для системного решения 

задач повышения квалификации и переподготовки учителей математики. Следует отметить, что проблемы 

повышения квалификации и переподготовки учителей математики осуществляется не только на КПК, но 

и в процессе профессиональной деятельности учителей математики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нововведения, инновационное обучение, повышение квалификации, 

деятельность учителя математики. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Курбанов Сулейман Раджаббекович, научный сотрудник Института 

развития образования имени А. Джоми АОТ. Тел.: (+992) 93-332-40-40. 
 

INNOVATION - THE BASIS OF ADVANCED TRAINING OF MATHEMATICS TEACHER 
 

The article indicates the role and tasks of the innovative approach in the process of teaching the system of 

advanced training and retraining of mathematics teachers. The author emphasizes the importance of innovative 

teaching of mathematics teachers, as well as theoretical aspects for the systemic solution of problems of advanced 

training and retraining of teachers of mathematics. It should be noted that the problems of advanced training and 

retraining of mathematics teachers are carried out not only in the CPC, but also in the process of professional 

activity of mathematics teachers. 
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ЗАРУРАТИ ИСТИФОДАИ БОСАМАРИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИНТЕРАКТИВӢ ДАР 

ДАРСҲОИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ 
 

Темурова М.Н., Алиева М.Н. 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 
 

       Тағйироти куллӣ дар ҷомеаи мо заминаҳои воқеии азнавсозии тамоми низоми таҳсилотро ба 
вуҷуд овард, ки ин дар таҳия ва татбиқи унсурҳои нав, технологияҳои нави таълимӣ дар муроҷиат 
ба таҷрибаи ҷаҳонии педагогӣ инъикос ёфтааст. Ҳангоми ворид намудани тағйирот дар 
мундариҷаи таълим ва азхуд намудани шаклҳои нави ташкили раванди таълимӣ нақши омӯзгор 
ҳамчун иштирокчии дигар воқеияти педагогӣ низ сифатан тағйир меёбад: на маълумотдиҳандаи 
дониш, балки ташкилкунанда, роҳбар ва раҳнамои ҷараёни таълим, ки ҳамчун муколамаи 
донишҷӯ бо воқеият шинохташуда мегардад.  

Доир ба зарурати ворид намудани тағйирот дар таълим М.Н. Алиева дар мақолаи худ 
чунин ибрози ақида намудааст: «Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ватанӣ модели 
«таълиму тарбия» тадриҷан тағйир ёфта, ба модели «таълим ва ҳамкорӣ» иваз шуда истодааст, 
ки дар он шахсияти хонанда нақши марказӣ ва калидии  раванди таълимро мегирад. Ин ҳолат 
дар назария ва амалияи раванди таълимии ватанӣ тағйироти куллиро тақозо мекунад. Зарур аст, 
ки яке аз мушкилоти асосии муассисаи таҳсилоти миёнаи муосир - стереотипи кори омӯзгор аз 
байн бурда шавад. Пӯшида нест, ки бисёр омӯзгорон такрори ҳамон амалу усулҳо ва барномаҳои 
таълимиро истифода мебаранд, хоҳишу манфиатҳои хонандагонро ба назар намегиранд ва 
онҳоро аз имконияти тафаккури эҷодӣ ва кори мустақилона маҳрум мекунанд, ки дар натиҷа 
хонандагон ба гирифтани дониш майл пайдо намекунанд [2, с. 178]. 
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Муассисаи таҳсилоти умумӣ барои фароҳам овардани шароит ҷиҳати ташаккули шахсияти 
хонанда баҳри рушди минбаъдаи худ, таҳсил, ҳамкорӣ, тарбияи шахси эҷодкор ва фаъолро 
ҳамчун вазифа пеш мегузорад. Маҳз ин қобилиятҳо дар ҷомеаи муосир калидӣ номида мешаванд. 

Мусаллам аст, ки дар  татбиқи сиёсати давлатӣ ва корҳои муҳимми ҷамъиятӣ омӯзгорон 
нақши калидӣ доранд. Суханронии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони 
зиёиёни кишвар дар он хусус, ки «...калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти 
фикрӣ муаллим - омӯзгор ва  хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, самаранок 
ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам  меорад, ки сатҳи 
мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд» [1, 
с. 233] шаҳодати ин гуфтаҳост. 

Имрӯзҳо бисёр навовариҳои методӣ бо истифодаи усулҳои интерактивии таълим 
алоқаманд мебошанд. Мафҳуми интерактивӣ бошад, аз забони англисӣ «interact»  гирифта шуда, 
ба забони тоҷикӣ тарҷумаи ҳамкорӣ дошта,  маънои қобилияти ҳамкорӣ кардан ё дар ҳолати 
муколама буданро дорад.  

Аз ҳамин сабаб ҳам, олими рус Суворова Н. таъкид менамояд, ки омӯзиши интерактивӣ, 
пеш аз ҳама, омӯзиши муколамавӣ мебошад [5, с. 17]. Муколама бо усулҳои анъанавии таълимӣ 
имконпазир бошад ҳам, аммо танҳо ҳамчун ҳамкории муштараки «омӯзгор-донишҷӯ» ё 
«омӯзгор-гурӯҳи донишҷӯён» аст. 

Технологияи интерактивӣ тибқи назари олими рус В.В. Гузеев як намуди мубодилаи 
иттилооти донишҷӯён бо муҳити иттилооти атроф мебошад [4, с. 51]. Ду намуди асосии  
иттилоотро ҷудо кардан мумкин аст, ки моделҳои муайяни ҳамкории педагогиро дар раванди 
таълим ташкил медиҳанд: экстрактивӣ ва интерактивӣ.   

Дар ҳолати экстрактивӣ донишҷӯ дар нақши ғайрифаъол ҳамчун объекти таъсири педагогӣ 
амал мекунад, ҷараёни иттилоот аз омӯзгор – субъект ба объекти таълим равона карда мешавад. 
Ин низом асоси модели ғайрифаъол (субъект-объект) мебошад ва он фаъолияти субъективии 
хонандаро ба вуҷуд намеорад. Ҳолати интерактивӣ, иттилоот ба донишҷӯ ё гурӯҳ ҷараён 
гирифта, боиси фаъол будан мегардад. Хонандагон дар ин ҳолат, ҳамчун субъекти омӯзиши худ, 
таълимдиҳӣ пайдо мешаванд. Усули интерактивӣ як модели фаъоли ҳамкорӣ буда, барои 
фаъолияти мустақил, омӯзиши мустақилона, худтаъминкунӣ хос аст. Дар реҷаи интерактивӣ 
ҷараёнҳои иттилоот донишҷӯёнро фаъол мегардонад ва ҷараёни баръакси иттилоотро аз 
донишҷӯ ба омӯзгор ба вуҷуд меоранд.  

Ҳамин тавр, ҷараёнҳои иттилоот дар самти алтернативӣ ё табиати дутарафаи хусусӣ қарор 
мегиранд. Ин усул модели интерактивии муштаракро ташкил мекунад, худи ҳамон чизест, ки 
барои технологияҳои интерактивӣ хос аст. Модели интерактивӣ ғояи ташкили шароити бароҳати 
таълимро татбиқ мекунад, ки дар он ҳамаи донишҷӯён бо ҳамдигар фаъолона ҳамкорӣ мекунанд. 

Технологияҳои интерактивӣ воситаҳои муосири таълимии муассисаҳои олӣ буда, ба он: 
мубоҳисаи таълимӣ, ҳуҷуми ақлӣ, методи лоиҳавӣ, бозиҳои дидактикӣ ва ғайра дохил мешаванд. 
Мусаллам аст, ки вазифаи калидии омӯзгор дар технологияи интерактивӣ мусоидат, дастгирӣ, 
кумак ва роҳнамоӣ намудан ба ҷараёни мубодилаи иттилоот: муайян кардани нуктаҳои гуногун; 
омезиши назария ва амалия; муроҷиат ба таҷрибаи шахсии донишҷӯён, дастгирии фаъолияти 
онҳо, ҳавасмандкунии эҷодӣ, ғанӣ сохтани якдигар аз таҷрибаи иштирокчиёни муколама; 
мусоидат ба дарк, ҳамдигарфаҳмӣ ба ҳисоб меравад. Агар дар таълими анъанавӣ омӯзгор нақши 
«филтр» дошта, маълумоти таълимиро худаш пешкаш созад, пас дар омӯзиши интерактивӣ, ӯ 
дар фаъолият, фаъолсозии ҷараёни мутақобилан нигаронидашудаи иттилоот нақши ёрирасонро 
мебозад. Ҳамзамон, донишҷӯён иштирокчиёни комил дар мубодилаи иттилоот мешаванд, 
таҷрибаи онҳо аз таҷрибаи раҳнамо, ки на танҳо маълумоти тайёрро таъмин менамояд, балки 
ҷустуҷӯи мустақилро низ ҳавасманд мекунад, муҳим аст. 

Омӯзгор дар технологияҳои интерактивӣ нақши асосиро иҷро мекунад. Дар ҳар яки онҳо, 
вай ҳамкориро бо соҳаи муайяни муҳити иттилоотӣ ташкил мекунад. Дар нақши иттилооти 
коршинос омӯзгор маводи матнӣ тартиб медиҳад, пайдарпаии видеоро намоиш медиҳад, ба 
саволҳои иштирокчиён посух мегӯяд, натиҷаҳои равандро пайгирӣ мекунад ва ғайра. Дар нақши 
ташкилкунанда ӯ ҳамкории донишҷӯёнро бо муҳити иҷтимоӣ ва ҷисмонӣ муқаррар месозад: ба 
зергурӯҳҳо тақсим мекунад, онҳоро барои мустақилона ҷамъ овардани маълумот ташвиқ 
мекунад, иҷрои вазифаҳоро ҳамоҳанг месозад, муаррифиҳо тайёр мекунад ва ғайра. Дар нақши 
мушовир омӯзгор ба таҷрибаи касбии иштирокчиён муроҷиат мекунад, дар ҷустуҷӯи ҳалли 
вазифаҳои гузошташуда ва мустақилона гузоштани вазифаҳои нав кумак мекунад.  
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Ташкили таълими интерактивӣ моделсозии ҳолатҳои ҳаёт, истифодаи бозиҳо, ҳалли 
мушкилотро дар асоси таҳлили ҳолатҳо ва вазъият, воридшавии ҷараёни иттилоот ба тафаккур 
ва боиси фаъол шудани онро дар бар мегирад. Ҷорӣ намудани технологияҳои интерактивӣ яке аз 
омилҳои пурарзиши ҷараёни таълим ба ҳисоб меравад, зеро омӯзиши интерактивӣ ба омӯзгорон 
имкон медиҳад, ки ҳадафи густариши фаъолияти таълимӣ ва маърифатиро таъмин намуда, 
фаҳмиши пурмаъно ва амиқи маводи таълимӣ, фардикунонии ҳамкориҳои педагогӣ,  робитаи 
доимии дуҷонибаро дар раванди таълим таъмин созанд [3, с. 63]. Чунин омӯзиш ба талаботи 
муосири раванди таълим ҷавобгӯ аст. Аммо, таҷриба нишон медиҳад, ки технологияҳои 
интерактивӣ дар таълими фанни санъати тасвирӣ нисбатан кам истифода мешаванд.  

Мутаассифона, омӯзиш аксар вақт ба азхудкунии донишҳои назариявӣ ва иҷрои вазифаҳои 
амалӣ вобаста аст, гарчанде ки дарсҳои санъати тасвирӣ на танҳо инкишофи усулҳои гуногуни 
рангубор ва расм, балки фаъолияти эҷодӣ, тарбияи зебоипарастиро низ дар бар мегиранд.  

Ҳамин тавр, истифодаи технологияҳои интерактивӣ дар таълими фанни санъати тасвирӣ 
муаммои ҳалношудаи таълими муосир мебошад, ки ҳалли он дар амалияи муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ барои омӯзгори фанни санъати тасвирӣ ва хонандагони он дурнамои навро 
мекушояд. Ҳангоми банақшагирии дарсҳои интерактивӣ барои фанни санъати тасвирӣ дар 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, бояд ба назар гирифт, ки дар муқоиса бо дигар фанҳо, 
мундариҷаи таълим дар ин фан ҷузъи назариявии нисбатан хурд дорад, ки касро маҷбур месозад, 
баъзе қисмҳои дарсро тарк кунад, аммо барои истифодаи вазифаҳои эҷодӣ шароити мусоид 
фароҳам меорад. 

Бояд гуфт, ки ҷорӣ намудани технологияҳои интерактивӣ аз омӯзгори фанни санъати 
тасвирӣ талаб мекунад, ки нақши худро тавре ки дар боло зикр шуд, куллан тағйир диҳад.  

Ҳамин тавр, дар дарси анъанавии санъати тасвирӣ диққати асосӣ дар татбиқи расм ба 
воқеият равона карда мешавад, гарчанде ки хонандагон аксар вақт унсурҳои алоҳидаи 
ғайривоқеиро илова мекунанд, ки метавонанд барои онҳо рамзӣ бошанд. Ҳангоми муҳокима 
кардани кори донишҷӯ, омӯзгор на танҳо донишдиҳанда, балки шунаванда мегардад.  Дар ин 
ҳолат, муколамаи «омӯзгор-донишҷӯ» бояд муҳокимаро бо донишҷӯи сохтори таркибии асар, 
муошират бо ӯ ҳамчун рассом дар бар гирад, зеро дурӣ аз қоидаҳои композитсионӣ қасдан буда, 
нияти бадеиро ифода карда метавонад.  

Бо шарофати ин, донишҷӯ аҳамият ва қобилияти эҷодии худро дарк мекунад. Дар 
ҳамоҳангии «омӯзгор - гурӯҳи донишҷӯён» сӯҳбат бо донишҷӯён ташкил карда мешавад, ки дар 
давоми он ҳар як донишҷӯ пешниҳодҳои худро оид ба иҷрои қисми амалии дарс баён мекунад. 
Дар асл донишҷӯён нусхаи тасвири худро ба омӯзгоре, ки он ҳам дар муҳокима иштирок 
мекунад, аммо дар раванди эҷод иштирок намекунад, муҳофизат менамоянд. Муколама табиати 
хайрхоҳона дорад, ба хонандагон омӯзиши  оқилонаи ғояҳо ва танқиди созандаро омӯхта, онҳо 
дар якҷоягӣ бо омӯзгор эҷодкорони ҷараёни таълим мегарданд.  

Ҳамин тариқ, донишҷӯён ба ҷараёни таълим таваҷҷуҳи бештар пайдо мекунанд ва дар 
гурӯҳ фаъолият бурданро ёд мегиранд. Ҳангоми кор кардан дар ҷуфтҳои «донишҷӯ-донишҷӯ», 
як асарро якҷоя кашидан мумкин аст, ки дар он донишҷӯён тақсим кардани нақшҳоро омӯхта, 
ҳаммуаллиф мешаванд, хоҳишҳои якдигарро ба назар мегиранд, вариантҳои беҳтаринашро 
интихоб мекунанд. 

Дар омӯзиши маводи назариявӣ модели ҳамкории «донишҷӯ-аудитория»-ро истифода 
бурдан мумкин аст. Дар оғози мавзӯи нав ба яке аз донишҷӯён супориши омода кардани маводи 
назариявӣ дода мешавад, масалан, таърихи пайдоиши техника, инчунин як қатор саволҳое, ки ба 
онҳо ҷавоб медиҳанд, аудитория бояд маводи таҳлилкардаи худро таҳлил кунад ва донишҷӯе, ки 
ҷавобҳои ба саволҳояш маълумро дорад, метавонад хатоиҳоро ислоҳ кунад. Инкишофи 
минбаъдаи муколамаи «донишҷӯ-шунаванда» метавонад ба вуқӯъ ояд, зеро аудитория ғояҳои 
истифодаи ин техникаи рассомиро эҷод мекунад. Модели ҳамкории «донишҷӯ-компютер» 
имконияти истифодаи муҳаррирҳои графикиро бо истифодаи панелҳои интерактивӣ барои 
расмкашӣ мекушояд.         

Барномаҳои компютерии муосир интерактивӣ буда, бо корбарон робитаи худро дар назар 
доранд ва ба ӯ имконият медиҳанд, ки тарзи ташкили ҷараёни иттилоотро муайян созад, 
маълумоти заруриро ворид кунад ва дар коркарди он кӯмак расонад. Хонандагон ба осонӣ 
малакаҳои корбариро дар кор бо компютери шахсӣ меомӯзанд ва онро одатан ҳамчун бозичаҳои 
ҷолиб пиндошта, ба имкониятҳои визуалие, ки дар назди онҳо кушода шудаанд, таваҷҷуҳ зоҳир 
мекунанд. Ин маънои онро надорад, ки ҳама дарсҳои санъати тасвирӣ бояд дар синфи компютерӣ 
гузаронда шаванд ё барномаҳои компютерӣ имрӯз метавонанд усулҳои анъанавии тасвир 
кардани воқеиятро дар ҷараёни таълим пурра иваз кунанд. Аммо, ба назар чунин мерасад, ки ҳеҷ 
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кас наметавонад инкор кунад, ки имрӯз доштани технологияи электронии тасвирҳои электронӣ 
нисбат ба доштани усулҳои анъанавии санъати тасвирӣ камтар талаб карда мешавад. 

Дар ниҳоят, ҳамкории таълимии «донишҷӯ-санъати тасвирӣ» дар таълими санъати тасвирӣ 
нақши муҳим дорад. Қобилияти ба вуҷуд овардани вокуниши зинда дар тафаккури инсон 
муҳимтарин хусусияти санъати тасвирӣ аст. Бо вуҷуди ин, хонанда ҳама вақт барои дохил шудан 
ба чунин муколама омода аст. Дар оғоз кардани ин муколама нақши омӯзгори маърифатдиҳанда 
муҳим аст, на танҳо фаҳмондани мазмуни идеявии тасвир, хусусиятҳои таркибӣ, нақшаи рангӣ 
ва ғайра, балки мусоидат намудан дар раванди эҷодӣ ба донишҷӯён дар амиқ кардани нақшаи 
рассом, эҳсос кардан, тафаккур кардан ва тафсири мундариҷаи тасвир мебошад. 

Ҳамин тариқ, мо ба чунин хулоса омадем, ки хусусияти асосии технологияҳои интерактивӣ 
дар он аст, ки онҳо ба ҳамкории мустақими донишҷӯён бо муҳити таълим асос ёфтаанд. 
Истифодаи технологияҳои интерактивӣ барои муколамаи доимии байни донишҷӯ ва муҳити 
таҳсил имкон фароҳам меорад. Имкониятҳои махсус барои ҳамкорӣ дар таълими санъати тасвирӣ 
дар ташкили иртибот бо зебо ва эҷоди ҳамоҳангӣ, инъикоси фаъолияти бадеӣ ва эстетикӣ 
мебошанд. 
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ЗАРУРАТИ ИСТИФОДАИ  БОСАМАРИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИНТЕРАКТИВӢ ДАР ДАРСҲОИ 
САНЪАТИ ТАСВИРӢ 

 

Дар ин мақола оид ба зарурат ва истифодаи босамари технологияҳои интерактивӣ дар дарсҳои 
санъати тасвирӣ сухан рафта, қайд мешавад, ки истифодаи технологияҳои интерактивӣ дар таълими фанни 
санъати тасвирӣ муаммои ҳалношудаи таълими муосир мебошад. Ҳалли он дар амалияи муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ барои омӯзгори фанни санъати тасвирӣ ва хонандагони он дурнамои навро мекушояд. 
Ҳангоми банақшагирии дарсҳои интерактивӣ барои фанни санъати тасвирӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ, бояд ба назар гирифт, ки дар муқоиса бо дигар фанҳо, мундариҷаи таълим дар ин фан ҷузъи 
назариявии нисбатан хурд дорад, ки касро маҷбур месозад, баъзе қисмҳои дарсро тарк кунад, аммо барои 
истифодаи вазифаҳои эҷодӣ шароити мусоид фароҳам меорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: зарурат, таълим, тағйирот, технологияҳои интерактивӣ, дарси санъати тасвирӣ, 
омӯзгори санъати тасвирӣ 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

В данной сатье рассматривается необходимость использования эффективных технологий на уроках 
изобразительного искусства и говорится, что применение интерактивных технологий в обучении 
изобразительного искусства является нерешенной проблемой современного образования, решение 
которой в практике общеобразовательной школы открывает для учителя изобразительного искусства и его 
учеников новые перспективы. При планировании интерактивных уроков по курсу изобразительного 
искусства в средней школе необходимо учитывать, что в отличие от остальных предметов, содержание 
образования по данному предмету имеет сравнительно небольшую теоретическую составляющую, что 
вынуждает отказаться от некоторых форм интенсификации, но представляет благоприятные условия для 
применения творческих заданий.  
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DEMAND FOR USE OF EFFECTIVE TECHNOLOGIES IN ART LESSONS 
 

This article discusses the need to use effective technologies in fine arts classes and states that the use of 
interactive technologies in the teaching fine arts is an unresolved problem of modern education, the solution of 
which in the practice of general education school opens up new prospects for the teacher of fine arts and his pupils. 
When planning interactive lessons for the course of fine arts in high school, it is necessary to take into account 
that, unlike other subjects, the content of education in this subject has a relatively small theoretical component, 
which forces us to abandon some forms of intensification, but presents favorable conditions for the use of creative 
tasks. 
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ДАР БОРАИ НАҚШАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ-КОМПЮТЕРӢ ДАР 

ОМОДАСОЗИИ ИҚТИСОДШИНОСОНИ ОЯНДА 
 

Мусулмони Абдусамад, Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Олами муосирро бе истифодаи технологияҳои нав тасаввур кардан номумкин аст, зеро ки 

онҳо дар тамоми фаъолияти инсон ба таври васеъ корбурд мегарданд, дар истеҳсолот ҷорӣ 

шудаанд, дар ҷараёни таълим натиҷаҳои хуб медиҳанд.  

Мутахассисони имрӯза дар баробари маҳорату малакаҳои касбӣ бояд технологияҳои 

иттилоотӣ-компютериро ба таври кофӣ азхуд кунад, зеро ин салоҳияти касбии ӯро муайян 

менамояд. Ин омил зимни омодасозии мутахассисони касбҳои гуногун вазифаҳои калон 

мегузорад. Дар ин ҷода сифати таълими курси информатика ва фанҳои дигари дар ин самт 

қарордошта нақши муайяне мебозад ва он ба муносибати масъулонаи омӯзгори технологияҳои 

иттилоотӣ-компютерӣ ба кори худ оварда мерасонад.  

Аз тарафи дигар, ҷамъият, бинобар гузариш ба муносибатҳои нави бозоргонӣ, ба насли 

нави иқтисодшиносон, ки ба талаботи замони ҳозира ҷавобгӯянд, ниёз дорад. Ин ҳолат дар назди 

МТОК доир ба омодасозии мутахассисони баландихтисоси соҳаи иқтисодӣ вазифаҳои 

муайянеро мегузорад.  

Дар мақолаи мазкур мо диққати хешро ба лаҳзаҳои алоҳидаи истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-компютерӣ дар омодасозии иқтисодшиносони оянда равона месозем.  

Дар воқеъ, технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ (ТИК) ба низоми муосири 

маълумоти олии касбӣ чун талаботи нав, ки ба салоҳиятҳои мутахассисон дар ин ё он самти 

таълимӣ изҳор мегарданд, ворид шудаанд. Масалан, яке аз оқибатҳои ин гуна ҷараёнҳо зарурат 

ба таҷдид ва тасҳеҳи мазмуни омодасозии касбӣ дар доираи самти иқтисодӣ гаштааст. Он на 

танҳо унсурҳои ТИК, балки доираи васеи методикаҳои омодасозии салоҳиятҳои мутахассисони 

оянда дар соҳаи иқтисодиёт ба азхудкунӣ ва истифодаи амалии чунин технологияҳо дар 

фаъолияти худ ва ғайраро дар бар гирифта метавонад. Дарвоқеъ, рушди системаҳои муосири 

истеҳсолот ва дастовардҳои илмӣ низ зарурати баланд бардоштани талаботро ба сатҳи гуногуни 

салоҳиятҳои мутахассисони муосир дар соҳаи иқтисодиёт тақозо менамояд. Дар ин ҷо дар бораи 

гузариш ба иқтисодиёти мамлакатҳои мутараққӣ ба сатҳи нав зери таъсири пешрафти илму 

техника, аз ҷумла дар соҳаи иттилоот сухан меравад. Инчунин, ислоҳоти иҷтимоӣ-иқтисодие, ки 

дар ҷамъияти муосир рӯй дода истодаанд, дар назди маълумоти олии касбӣ вазифаҳои нав 

мегузоранд [1, с. 97-101]. 

Маълум аст, ки аз сатҳи сифат ва доираи истифодаи ТИК дар фаъолияти касбии 

мутахассисони самти иқтисодӣ вазъи умумии рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии на танҳо як 

ташкилоти алоҳида, балки тамоми ҷомеа дар умум вобастааст. Истифодаи васеи компютерҳои 

шахсӣ, воситаҳои дигари иртибот, осоншавии дастрасӣ ба гирифтани иттилооти зарурӣ 

тавассути шабакаҳои Интернет, истифодаи технологияҳои зеҳнӣ ва системаҳо ба 

иқтисодшиносон дар иҷрои вазифаҳои таҳлилӣ ва амалӣ зимни омодасозии қарорҳои идоракунӣ 

имкониятҳои калон медиҳанд [2]. 

Ба ақидаи Е.С. Кошкалов дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии муосир, ғайр аз 

салоҳиятҳои анъанавӣ, боз як қатор салоҳиятҳое пайдо шудаанд, ки онҳоро мутахассиси 

баландихтисоси ҳозира бояд аз худ кунад. Аз байни ин салоҳиятҳо коммуникативӣ (маҳорати 

фаҳмидани дигарон), автоматикунонӣ (қобилият ба худомӯзӣ), иҷтимоӣ (маҳорати кор кардан 
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дар коллектив) ва ғайраро номбар кардан мумкин аст. Салоҳиятнокии иттилоотии мутахассис 

дар маҳорати корбарӣ аз технологияҳои нави иттилоотӣ мавқеи хосса доранд [3, с. 91].  

Ба андешаи А.Н. Бугар, маҳорати мутахассиси ҷавон дар корбарӣ аз воситаҳои ТИК дар 

фаъолияти касбии хеш ба мафҳуми салоҳиятнокии мутахассиси ҳозираи самти иқтисодӣ дохил 

мегардад. Бинобар ин, дар соҳаи маълумоти олии касбӣ масъалаи рақобатпазирии мутахассисони 

омодашуда, аниқтараш масъалаи сифати омодасозии касбии мутахассисони самти иқтисодӣ 

гузошта шуд [1, с. 97]. 

Зарурат ба ҷорисозии технологияҳои компютериро ба ҷараёни омодасозии касбии 

мутахассисони соҳаи иқтисодӣ муҳаққиқон бо омилҳои зерин асоснок мекунанд: бо суръати 

баланд мураккабшавии ҷараёнҳои технологӣ, зарурат ба коркарди маълумоти сершумор бо 

мақсади истифодаи натиҷаҳои таҳлил барои қабули қарорҳои самаранок, мавҷудияти проблемаи 

«куҳнашавӣ»-и донишҳо ва ғайра. Дар чунин шароит дар бораи зарурат ба омодасозии 

мутахассиси дилхоҳ соҳа, аз ҷумла иқтисодӣ дар доираи дар ӯ ташаккул додани спектри васеи 

донишҳо дар соҳаи фаннӣ, ки шартан чун «Информатика» муайян мегардад, сухан меравад [4, с. 

122].  

Ҳамин тариқ, омодасозии мутахассисони ояндаи соҳаи иқтисодиёт аз такмили 

технологияҳои иттилоотӣ-таълимӣ вобастааст. Зери мафҳуми ин навъи технология маҷмӯи 

воситаҳо ва тарзҳои иттилоотӣ-компютерӣ, ки дар технологияҳои таълимӣ ва доминантӣ 

истифода мегарданд ва ба ноилгардӣ ба мақсадҳои ба нақша гирифташавандаи таълиму тарбия 

мусоидат менамоянд, дар назар дошта мешаванд.  

ТИТ инҳоро дар бар мегирад: 

 барномаҳои намоишӣ ва таълимӣ; 

 дастгоҳи машқ; 

 тестҳо; 

 китобҳои дарсии электронӣ; 

 бозиҳои дидактикӣ; 

 системаҳои нашрӣ; 

 базаи маълумот; 

 ҷадвалҳои электронӣ; 

 графикаи компютерӣ; 

 муҳаррироти мусиқӣ;  

 технологияҳои мултимедиа; 

 барономасозӣ [5, с. 1279]. 

Илова бар ин, барномаҳои намоишӣ ва таълимӣ, дастгоҳҳои машқ, тестҳо, китобҳои дарсии 

электронӣ, бозиҳои дидактикӣ, ки ба ТИТ мансубанд, ба ғояҳои таълими барномавӣ асос 

ёфтаанду барои азхудкунии маводи таълим, асосан аз рӯи воситаҳои фаъолияти тазаккури 

маърифатӣ таъин гаштаанд. Ҳамзамон, системаҳои нашрӣ, базаи маълумот, ҷадвалҳои 

электронӣ, графикаи компютерӣ, муҳаррирони мусиқӣ, технологияҳои мултимедиа ва 

барномасозӣ, ғайр аз тазаккурӣ, боз унсурҳои фаъолияти маҳсулноки таълим, яъне фаъолияте, 

ки ба рушди иқтидори эҷодии донишҷӯён дар доираи фаъолияти лоиҳавӣ равонанд, мебошанд 

[5, с. 1279]. 

Дар таълими муосири иттилоотии донишҷӯёни соҳаҳои иқтисодӣ чунин технология, мисли 

Интернет, ки дар давраи ҳозира яке аз сарчашмаҳои асосии нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилоот 

гаштааст, нақши муҳим мебозад. Илова бар ин, агар шабакаи Интернетро чун падидаи 

объективии ҷаҳонӣ, ки ба таври устувор ба тамоми қабатҳои ҳаёти касбӣ ва иҷтимоӣ ворид 

гаштааст, баррасӣ намоем, пас барои мутахассисони имрӯза ва ояндаи наздики соҳаи иқтисодиёт 

чунин падида, мисли «иқтисодиёти рақамӣ» муҳим шуда метавонад.  

Ҳоло дар барномаҳои гуногуни таълимии МТОК технологияҳои мултимедӣ бо 

имкониятҳои муоинашавандаи ҳисоббарориҳои гузаронидашаванда фаъолона корбурд 

мегарданд. Ин методика ба аёнтар кардани ҷараёни таълими донишҷӯён имкон медиҳад ва ба 

дарки баёни расмию абстрактии фанҳои таълимӣ дар МТОК мусоидат менамояд, инчунин, ба 

сифати омодасозии мутахассисони оянда таъсири мусбӣ мерасонад. 
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В процессе вхождения Республики Таджикистан в мировое сообщество перед системой 

образования стоит задача гарантирования соответствующих условий для получения 

высококачественного образования.  

Как известно, в настоящее время все больше внимание обращено на самостоятельную 

работу студентов в процессе кредитной системы образования, в том числе и при обучении 
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иностранным языкам. Это определяется многими факторами. В частности, в условиях 

формирования единого экономического и информационного пространства, встает 

необходимость постоянного личного развития способностей обучаемых реагировать на 

соответствующие изменения в мире. Поэтому в современном динамическом, постоянно 

меняющемся мире недостаточно иметь определенное количество знаний и человек должен быть 

в состоянии пополнять собственную компетентность, быть готовым к самообразованию, к 

решению научных, социальных задач, рассуждать критически и творчески. Развитию данных 

способностей содействует вуз, готовящий специалистов иностранного языка, в котором, в 

соответствии с требованиями кредитной системы обучения, помимо теоретических и 

практических занятий по каждой дисциплине проводятся два вида самостоятельной работы – 

самостоятельная работа под руководством преподавателя (далее СРРП) и самостоятельная 

работа студента, выполняемая вне учебного процесса (СРС). 

В данной статье мы бы хотели остановиться на проблеме развития самостоятельности 

студентов при подготовке к сдаче рубежного контроля и итоговых экзаменов в рамках кредитной 

ситемы обучения в вузе.  

Зачеты и экзамены – итоговая проверка овладения учебной программой. Оценка, 

полученная на зачетах и экзаменах, является основным критерием успеваемости студентов вуза. 

Экзамены и зачеты – итог большой работы студента над программой курса или его частью, они 

помогают студенту выявить свои успехи и недоработки. 

Рубежные (промежуточные) зачеты, которые в соответствии с требованиями кредитной 

системы обучения проводятся через каждые восемь недель обучения, предшествуют 

экзаменационной сессии и принимаются после прохождения важных и крупных разделов 

программы какой-либо учебной дисциплины [3, с. 6].  

На факультете иностранных языков ХГУ имени академика Б. Гафурова рубежный зачет по 

практическому курсу иностранного языка (фонетика и практика устной и письменной речи по 

английскому языку) проводится в устной форме. Зачет может быть выставлен по итогам 

выполнения обобщающей лексико-грамматической контрольной работе, по итогам коллоквиума 

по грамматике, выполнения комплексной лабораторной работы, контрольных проверок по темам 

устной практики, а также по результатам ежемесячных промежуточных контрольных проверок 

в устной и письменной формах. Рубежный контроль по практической грамматике проводится в 

тестовой (письменной) форме. Система промежуточных зачетов в течение семестра 

обеспечивает планомерную подготовку к экзаменационному материалу, разгружает и облегчает 

экзамен, ибо часть экзаменационного материала обычно выносится на зачет. Результаты зачетов 

отмечаются в базе данных информационной системы университета (ISU).  

Таким образом, в системе работы над практическим курсом английского языка сдача 

промежуточных зачетов является важным этапом в подготовке к экзаменам, т.к. «основными 

педагогическими условиями совершенствования процесса подготовки… к сдаче выпускных 

экзаменов являются … выполнение контрольных работ и зачетов, различного рода тестовых 

заданий, промежуточных и итоговых экзаменов, наличие необходимого дидактического 

материала для оптимальной организации учебного процесса, систематическое проведение 

соответствующей научно-методической подготовки учителей к работе в предэкзаменационный 

период и во время экзаменов; регулярное осуществление специальной работы по подготовке к 

сдаче промежуточных и итоговых экзаменов» [2, с. 5]. 

Экзамены – метод всесторонней проверки знаний, практических умений и навыков 

студентов по полной программе или его части. Процесс подготовки к экзамену по практическому 

курсу английского языка (фонетике, грамматике, ПУПР) должен осуществляться в течение 

семестра, всего учебного года.  

В настоящей работе мы бы хотели поделиться с рекомендациями по проведению 

различных форм систематической самостоятельной работы, выполнение которых, в комплексе 

всех аспектов, обеспечивают планомерность и прочность усвоения знаний, речевых умений и 

навыков студентов. 

Как указывалось, выше, специфика предмета «Практика устной и письменной речи 

английского языка» состоит в овладении речевыми умениями и навыками, что требует 

ежедневной тренировки, речевой практики. Поэтому в начале первого и второго семестров 

студентам следует ознакомиться с перечнем умений и навыков, входящих в систему 

программных требований и, следовательно, экзаменов. Вся семестровая и годовая работа 
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студента должна строиться с учетом этих требований. Это первый этап в планомерной 

подготовке к экзаменам. 

Далее необходимо разобраться в форме экзамена. Экзамен по практике речи 

предусматривает, в основном, проверку навыков в устной речи, умений понять и пересказать 

незнакомый текст. Экзамен по практической фонетике состоит из требований к правильному 

аудированию, произношению, интонации. По практической грамматике экзамены, как принято, 

проводятся методом тестирования посредством компьютера в тестовом центре университета. 

Поэтому здесь мы остановимся только на формах самостоятельной работы при подготовке к 

экзаменам по ПУПР (практика устной и письменной речи) и практической фонетике.  

I. Самостоятельная подготовка к экзамену по ПУПР.  

Как отмечено в функционирующем учебнике по английскому языку для студентов 1-курса 

«English I» (авторы Абдуллаева М.А., Бойматов А) [1, с. 596], требования к экзамену по ПУПР 

выглядят следующим образом:  

1. Read the text and retell it. 

2. Speak on the topic. 

3. Make up a dialogue. 

4. Listening comprehension. 

5. Spelling dictation. 

Итак, по первому вопросу экзамена по ПУПР – чтение и пересказ незнакомого текста – 

студенты должны показать умение разбираться в содержании текста, осмыслить трудные части 

текста, используя изученную лексику и слова текста, усвоенные грамматические конструкции. 

Чтобы подготовиться к этому вопросу, студентам следует тщательно работать над усвоением и 

активизацией в речи текущего лексического и грамматического материала. Поэтому в рамках 

самостоятельной работы главное для студентов – читать адаптированную литературу на 

английском языке. Ежедневное чтение является основным условием пополнения словарного 

запаса и формирования умений понимать читаемое без помощи словаря.  

Экзаменационные требования к устной речи (монологическое сообщение или диалог двух 

студентов по пройденным темам, ситуативный устный перевод на основе изученного языкового 

материала, ответы на вопросы экзаменатора по темам, а также по пройденным книгам для 

домашнего чтения и др.) могут быть реализованы студентами только в процессе активной 

самостоятельной речевой практики, что является непременным условием планомерной 

подготовки к экзаменационным сессиям.  

Исходя из этого, на этапе непосредственной предэкзаменационной подготовки, формы 

самостоятельной подготовки на данном этапе должны состоять в следующем: 

- повторение языкового материала (слов и оборотов, грамматических явлений); 

- повторное выполнение наиболее сложных упражнений по пройденным текстам и темам 

устной практики; 

- составление примеров и небольших ситуативных сообщений (устно и письменно) на 

основе отдельных частей материала; 

- составление письменных развернутых сообщений по отдельным темам с максимальным 

использованием выученных слов и грамматических явлений; 

- перечитывание отдельных глав книг для домашнего чтения или чтение новой книги; 

- речевая практика (в парах) с обязательной коррекцией ошибок (на этой форме нужно 

уделить максимум внимания в предэкзаменационный период). 

II. Самостоятельная подготовка к экзамену по практической фонетике.  

Согласно вышеуказанному учебнику, требованиями к экзамену по практической фонетике 

на I-курсе являются:  

1. Read the unknown text with proper pronunciation and intonation. 

2. Transcribe the text, mark the stress and tunes. 

3. Read the words properly. 

4. Phonetic dictation. 

5. Reciting one of the poems.  

Поэтому при подготовке к экзамену по практической фонетике мы предлагаем: 

- повторять правила артикуляции звуков и теоретические сведения о структуре 

употребления интонационных моделей;  
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- повторять фонетические упражнения и тщательно артикулировать звуки в 

изолированном виде, а также в словах с учетом особенностей произношения звуков в различных 

позициях в слове;  

- выполнять разметку отрывков текста и воспроизводить их в чтении с соблюдением 

правильного чередования ударения, ритма и интонации;  

- систематически прослушивать в лингафонной лаборатории записи текстов или 

стихотворений, выученных наизусть и предназначенных для проверки на экзамене; 

- тренироваться в транскрибировании и интонировании предложений, отрывков текста 

(при этом можно использовать парную работу в проведении фонетического диктанта, 

интонационной разметки небольших текстов на слух); 

- воспроизводить интонационные модели при подготовке заданий по темам устной 

практики, пересказа текстов, сообщений по вопросам домашнего чтения, в парной работе. 

Отметим, что подготовку к экзаменам в предэкзаменационный период также необходимо 

тщательно планировать заранее, т.к. «требуется систематическая работа и в группе, на занятиях, 

и самостоятельно. Только при таком режиме работы указанные навыки постоянно 

совершенствуются и не отходят на второй план» [4, с. 112]. 

Отмечая важность самостоятельной работы студентов, хотелось бы обратить внимание на 

консультации и их место в самостоятельной работе студентов. 

В процессе самостоятельной работы студенты обычно сталкиваются с трудностями 

различного характера. В этом случае им следует обратиться к помощи преподавателей, получить 

соответствующую консультацию. 

Консультации для студентов, особенно младших курсов, имеет большое значение, т.к. на 

консультации можно получить квалифицированную помощь по всем вопросам учебно-

самостоятельной работы, выяснить свои ошибки и достижения. Консультации обычно 

проводятся на соответствующей кафедре, которая предоставляет расписание с указанием часов 

и дней консультаций преподавателей. Зная дату и время проведения консультаций своего 

преподавателя, студентам следует заранее готовиться к ним, продумывать вопросы, с которыми 

они обратятся к преподавателю.  

Консультации по различным аспектам языка, по практике речи, обычно имеют 

индивидуальный характер; они способствуют дополнительной речевой тренировке с 

одновременным контролем и коррекцией ошибок. Кроме индивидуальных, проводятся и 

групповые консультации [5, с. 98]. Групповые консультации бывают установочные, 

методические, тематические и предэкзаменационные. 

В нашей практике преподавания, учебно-методические консультации проводятся в начале 

каждого семестра. Преподаватели знакомят студентов с требованиями к знаниям, практическим 

речевым умениям и навыкам, предъявляемым в первом и втором семестрах; со спецификой 

учебного материала, с формами и содержанием зачетов и экзаменов по языковым аспектам и 

практике речи. На этих консультациях студенты знакомятся с основными видами домашних 

заданий, с формами самостоятельной работы и приемами их выполнения; преподаватели 

рассказывают о рекомендуемом программой перечне книг для домашнего и индивидуального 

чтения, о содержании и формах работы над книгой. 

Тематические консультации проводятся по наиболее трудным темам курса фонетики, 

грамматики и устной практики для углубления знаний, и упрочения речевых умений по этим 

темам. 

К таким консультациям нужно специально готовиться: продумать вопросы, требующие 

разъяснения преподавателя, консультации такого рода иногда протекают в форме коллоквиума, 

часто вопрос обсуждается и выясняется совместно всей группой под руководством 

преподавателя. Такие консультации очень полезны, ибо они дают возможность глубже 

разобраться в тех вопросах, которые казались ясными и получить ответы на неясные и спорные 

вопросы. 

Предэкзаменационные консультации проводятся по материалу всего курса; на них 

уточняют требования, методику проведения экзамена; определяют объем материала, 

подлежащего повторению и систематизации в первую очередь. Студенты могут задавать 

вопросы по всем темам курса. В процессе консультации, когда преподаватель дает разъяснения, 

студенты должны внимательно слушать и вести записи. 

Практика следования вышеуказанным рекомендациям доказала свою эффективность, т.к. 

планомерно занимаясь самостоятельной работой, постоянно обращаясь за помощью к своим 
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преподавателям, получая их консультации, студенты – будущие учителя английского языка 

глубоко усваивают учебный материал, что помогает им успешно сдавать рубежные зачеты и 

экзамены по специальным предметам. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАКМИЛИ МУСТАЌИЛИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ  

ЗАБОНИ ХОРИҶЇ ДАР ШАРОИТИ МТО-И ЗАБОНОМӮЗЇ 
 

Дар ин маќола сухан дар бораи масъалаи такмили мустаќилии донишҷӯён яъне омӯзгорони 

ояндаи забони англисї њангоми таёрї ба супоридани имтињонњои ҷамъбастї дар чорчубаи низоми 

тањсилоти кредитї дар муасисањои тањсилоти олї меравад. Муаллифи маќола ба таҷрибаи 

омӯзгории худ такя намуда, оид ба гузаронидани шаклњои гуногуни корњои мустаќилонаи 

систематикї, ки иҷроиши онњо дар маҷмӯи њамаи ҷанбањо, ки мунтазамї ва мустањкамкунии 

донишњои азхуднамуда, мањорат ва малакањои нутќии донишҷӯёнро таъмин менамоянд, тавсияњои 
судманди худро додааст.    

Дар маќола ќайд карда шудааст, ки таҷрибаи пайравї кардан ба тавсияњои дар боло номбар 

кардашуда алакай самаранокии худро нишон додааст, чунки мунтазам ба кори мустаќилона машғул 

шудан, пайваста ба омӯзгорони худ барои ёрї муроҷиат кардан, маслињатњои онњоро доимо 

гирифтан, донишҷӯён яъне омӯзгорони ояндаи забони англисї маводи таълимиро чуќур азхуд 

менамоянд, ки ин ба онњо барои бомувафаќият супоридани санҷишу имтињонњо аз рӯи фанњои 
махсус ёрї мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: кори мустаќилона, омӯзгори забони хориҷї, низоми тањсилоти кредитї, 

имтињон, санҷиш, маслињат. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА  
 

В данной статье речь идет о проблеме развития самостоятельности студентов – будущих учителей 

английского языка при подготовке к сдаче рубежного контроля и итоговых экзаменов в рамках кредитной 

системы обучения в вузе. Исходя из собственного опыта преподавания, автор делится с рекомендациями 

по проведению различных форм систематической самостоятельной работы, выполнение которых, в 

комплексе всех аспектов, обеспечивают планомерность и прочность усвоения знаний, речевых умений и 

навыков студентов. 

В работе отмечается, что практика следования вышеуказанным рекомендациям уже доказала свою 

эффективность, т.к. планомерно занимаясь самостоятельной работой, постоянно обращаясь за помощью к 

своим преподавателям, получая их консультации, студенты – будущие учителя английского языка глубоко 

усваивают учебный материал, что помогает им успешно сдавать зачеты и экзамены по специальным 

предметам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа, учитель иностранного языка, кредитная система 

образования, экзамен, зачет, рубежный контроль, консультация. 
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TO THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S 

INDEPENDENCE IN THE CONDITIONS OF LANGUAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 

This article considers the issue of increasing the independence of students, i.e. future English teachers in 

preparation for final examinations within the framework of the credit system of higher education. Based from own 

experience of teaching, the author shares with recommendations on carrying out various forms of systematic 

independent work, the performance of which, in a complex of all aspects, ensure the systematic and strong learning 

of knowledge, speech skills and skills of students. 
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The author notes that the practice of following the above-mentioned recommendations has already proved 

to be effective, as systematically doing independent work, constantly seeking help from their teachers, receiving 

their advice, students - future teachers of English language deeply learn educational materials, which helps them 

to successfully pass credits and examinations in special subjects. 

KEY WORDS: independent work, foreign language teacher, credit system of education, examination, test, 

academic rating, consultation. 
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 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Азизов А.А., Неъматов Л.Х., Таирова М.М. 
ГОУ «Худжандский государственный университет имени академик Б. Ғафурова» 

 

В русле анализа перестройки школьного образования (развивающего образования, 
гуманизации, демократизации, дифференциации, интеграции и индивидуального подхода) 
особый интерес для преобразования системы трудовой подготовки школьников представляют 
следующие требования: достижение рационального сочетания активных и репродуктивных 
методов и средств обучения, необходимость которого диктуется новыми подходами к 
выделению деловых и личностных качеств работника нового типа. Прежде всего, это 
способность самостоятельно и творчески мыслить, решать новые нетипичные задачи, применять 
на практике полученные знания, овладевать универсальными способами продуктивной 
рациональной деятельности.  

В структуру базового учебного плана входит инвариантная часть, в которой обозначена 
образовательная область «Технология», где школьники знакомятся с наиболее 
распространенными и перспективными технологиями обработки и переработки различных 
материалов, сырья, продуктов; технологиями преобразования и использования энергетических 
ресурсов; с технологиями получения, переработки и использовании информации. 

«Технология - это отрасль знания, с одной стороны, с другой - это творческий процесс 
систематического применения ресурсов для усовершенствования и разработки новых объектов, 
систем, элементов окружающей среды с целю удовлетворения потребности и желаний людей» 
[7, с. 10]. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт в области трудовой подготовки 
школьников, можно сделать вывод: ядром и главным методом общетрудовой подготовки 
школьников для интеллектуального развития личности, в частности в 5-7 классах является 
инновационный метод творческих проектов. 

«Понятие «проект» (от латинского проектировать) ориентируется одновременно на 
специальную форму решения проблем. Проекты интересны не только с точки зрения теории 
обучения, но и в аспекте с производственной практики» [2, с. 201].  

Сущность творческого метода проектов состоит в том, что в процессе изучения нового 
материала учитель вовлекает учеников в самостоятельное решение некоторых познавательных 
задач, например, предлагает им сделать несложный экономический расчет, найти или 
сконструировать альтернативный вариант труда, объяснить какой-либо факт или явление, 
установить связь, сделать вывод, оценить свою работу и работу товарища. 

«Слово «проект» (от латин. брошенный вперед) употребляется в современной литературе 
в значении «замысел, идея, образ, воплощенный в форму описания, обоснования, расчетов, 
чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации» [3, с. 
259].  

Метод творческих проектов, как ядро общетрудовой подготовки включает в себя 
различные меры, способствующие развитию личности, организации эффективного 
сотрудничества с родителями и местным окружением, совершенствованию стиля и организации 
обучения. Он отражает новые требования к компетенции, необходимые для работы в 
современных условиях и ориентирует школьников на развитие следующих качеств личности: 
умения мыслить, выделять проблемы, получать, перерабатывать и использовать информацию, 
принимать решения, планировать свою работу, обучаться самостоятельно, делать выводы, 
проводить несложную исследовательскую работу, овладеть коммуникативными навыками 
(устная речь, счет, грамотность, графические навыки), сотрудничества, навыка работы в 
коллективе. 
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«Компетенция предлагает развитие в человеке способность ориентироваться в ситуациях 
иметь представления о последствиях своей деятельности, нести за них ответственность» [8, с. 
510]. 

«Компетенция определяется как совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков и способов деятельности), необходимых для продуктивной 
деятельности, а компетентность (низкая и т.д.) - как степень обладания соответствующей 
компетенции проявляется в практической деятельности» [1, с. 18]. 

Познавательная деятельность в период выполнения проекта приобретает активный 
характер. Знания, приобретенные самостоятельно, становятся осознанными и прочными. 
Организация проведения занятий по подготовке к выполнению творческих проектов и их 
реализация в конкретный материал значительно отличаются от традиционных форм проведения 
уроков технологии (трудового обучения). Во-первых, подготовка к проектированию и 
выполнение творческих проектов требует определения четкой системы учебных 
организационных действий со стороны учителя, такой основой являются инновационные 
направления в развитии образования, в частности педагогической технологии. Во-вторых, 
предусматривает максимальное расширение общеобразовательных рамок трудовой 
деятельности человека в обществе, т.е. предоставляет возможность растущему индивидууму 
ознакомления с максимально широким аспектом труда, возможным в школьных условиях. 

Проектная деятельность ориентирует школьников на осознание и понимание решаемых 
проблем, рациональный отбор необходимой информации и аргументированность выполняемых 
решений. Новый подход к общетрудовой подготовке, основанный на дидактическом и 
практическом опыте и использованный в нем инновационный метод проектов является 
фундаментом развивающего обучения. 

Цели при выполнении творческого проекта формулируются следующим образом: 
поощрять развитие творческого мышления, которое может быть выражено через исследование, 
проектирование, дизайновое оформление, технологию изготовления, работу с инструментами и 
материалами и при оценке выполненной работы; поощрять приобретение знаний и умений, 
применяемых для решения исследовательских и технологических проблем, выражающихся 
через анализ и синтез; стимулировать развитие ряда коммуникативных навыков, которые 
необходимы при проектировании разработке и реализации идеи, технологии изготовления и 
оценки; зазвивать умения, необходимые для изготовления объектов труда; учитывать личные 
интересы и способности школьников, направляя и стимулируя их при работе и выполнении 
проектов; содействовать развитию любопытства, желания исследовать, изобретательности, 
настойчивости, проницательности, предприимчивости; развивать умения объединяться, 
кооперироваться в рабочие группы, социальную ответственность, способствовать повышению 
качества окружающей среды; прививать умение оценивать работу с точки зрения эстетических, 
технических, экономических и моральных ценностей; развивать уверенность в себе и 
способность получать знания самостоятельно, решать проблемы, приспосабливаться к 
изменяющимся условиям, рассчитывать на свои силы во всех жизненных ситуациях; дать 
возможность осознать свой творческий потенциал и развивать его через участие в различных 
видах творческой деятельности. 

Инновационный метод творческого проекта, в свою очередь, требует более высоких 
категорий: - анализ - синтез. Таким образом, на основе вышеизложенного можно предложить 
следующую структуру выполнения творческих проекта школьником.  

I. Определение проблемы. На начальном этапе работы над творческим проектом 
необходимо помочь ученику. Определить цель творческого проекта и каково функциональное 
назначения проекта; выявить имеющиеся ресурсы, сколько времени необходимо для выполнения 
работы, какие навыки необходимы и т.д.; каковы пути выполнения работы, где можно найти 
необходимую информацию; оценить, хорошо ли творческий проект будет выполнять свои 
функции каков будет эффект от его использования, кто будет в состоянии объективно оценить 
результаты труда кроме учителя и ученика. Если ученик не в состоянии ответить на эти вопросы, 
то ему необходимо предложить дополнительные источники информации. 

II. Исследование проблемы. Источником необходимой информации для дальнейшего 
продолжения работы может быть: учитель, учебник, родители, эксперты, библиотека, музей, 
информационные центры. На этапе сбора, переработки информации необходимо настаивать на 
сборе материала из различных источников с записью, зарисовками, эскизами, выполнением схем, 
фиксацией источника информации. 



147 

 

III. Разработка возможных вариантов. После сбора необходимой информации следует 
этап развития собственной идеи на основе альтернативных вариантов, выполненных на 
отдельных листах рисунков, эскизов, чертежей. Это поможет представить этапы мысленного 
процесса, отшлифовать наилучший вариант, утвердиться в идее своего проекта. 

IV. Выбор базового варианта. Является главенствующим в определении всех 
предыдущих работ над проектом, включающий в себя результат деятельности всех этапов 
проработки «от идеи до воплощения»: разработка критериев оценки предложенных вариантов; 
определение оценки вариантов; схема и структура оценивания предложенных объектов; 
рейтинговая оценка и выявления лучшего варианта; определение базового варианта и его 
технологического фактора; 

V. Технологии выполнения объекта труда. Наиболее трудная в прикладном понимании 
часть работы связана с созданием чертежей, подбором инструментов, организацией рабочего 
места, технологической последовательностью, контролем и т.д. 

Доработка чертежей, эскизов, деталировка и т.д.; общая форма, как она должна быть 
представлена; подбор необходимого инструмента, оборудования, материалов, рабочего места; 
методы выполнения, технологическая последовательность в выполнении; временные 
характеристики выполнения всего объекта и отдельных его элементов; выполнения 
спланированного технологического процесса; обратить особое внимания при подборе 
материалов, инструментов и прочих атрибутов с учетом экологических критериев и 
экономических возможностей; принять научную организацию труда, безопасные приемы работы 
как с технической, так и с экологической точек зрения; 

VI. Маркетинговые мероприятия. Маркетинг - это процесс, в ходе которого 

разрабатываются и представляются в распоряжении людей товары и услуги, обеспечивающие 

определенный уровень жизни. Маркетинг включает в себя множество самых разнообразных 

видов деятельности, в том числе исследовательскую работу, разработку товара, организацию его 

распространения установление цен, рекламу и личную продажу. 

Мы несколько сузим маркетинг в пределах учебной деятельности школьников - 

подростков: поиск и определение марки, эмблемы, этикетки; возможные варианты упаковки 

продукции; определение требований к транспортировке и хранению; разработка и выполнение 

рекламных мероприятий; приемы и способы реализации предложенной продукции; 

VII. Оценка. Ориентировочная эффективность и срок окупаемости затрат на разработку и 

выполнение; условная цена при единичном, мало серийном и серийном производстве; 

предполагаемая потребность; экономические и другие преимущества и недостатки выполнения 

работы; анализ, пооперационная и окончательная самооценка; рецензии и отзывы на 

выполненный проект; вывод по улучшению проекта в дальнейшем. 

VIII. Использование информационных источников. Все большее значение в 

жизнедеятельности человека приобретают информационные технологии. Сбор, переработка и 

использование; информации применительно не только к ПЭВМ, но и к работе с книгой, 

журналом, брошюрой, к общению с людьми и окружающим миром, к изъятию полезной 

информации из текстовых, графических и электронных средств: список проработанной 

литературы и других средств получения информации; источники информации, которые помогли 

утвердиться в выборе данного проекта; какими информационными и деловыми источниками 

желательно пользоваться на перспективу; в трех предложенных способах выполнения проектов 

(технический, творческий и интеллектуальный) каждый из предложенных элементов должен 

быть отражен, но с различной степенью подробности: где то меньше исследовательская часть, 

больше планирование и изготовление, а в более творческих работах направлены на проведение 

исследования и проработки идеи. 

Нами в качестве эксперимента было заложено этот метод в учебном пособие 5-7 классов в 

2014, 2015, 2017 годы издания [4, с. 120; 5, с. 143; 6, с. 115]. 

Во время анализа 2018-2019 учебного года в средних общеобразовательных учреждениях 

города Худжанда выяснилось, что 41% школ благотворно работают с творческими проектами. 

Результаты творческих проектов, изготовленных школьниками можно оценивать средний 

высший балл. 59% школьники остальных школ можно сказать почти не знают о творческом 

методе или имеют недостаточное представление о данной проблемы.  
Таким образом, введение проектов в трудовую подготовку школьников способствует в 

дальнейшем решить острую потребность в притоке свежих сил на рынке труда, способных 
развить фундаментальные и прикладные науки, непосредственно влиять на совершенствование 



148 

 

техники и технологии как в сфере производства, так и в сфере быта. Кроме того, государство 
нуждается как в управленческих кадрах, обладающих научными сведениями, так и 
высококвалифицированных работниках, способных быстро адаптироваться к новым социально 
- экономическим условиям. В этой связи выполнение проектов вносит особый вклад в развитие 
компетентности школьников и одна из его главных черт - практическая направленность, 
выработка практических решений реализации проблем, которые взяты ими из жизни. 
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УСУЛИ ИННОВАТСИОНИИ ЛОИҲАҲОИ ЭҶОДӢ ДАР СОҲАИ ТАЪЛИМИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
  

Дар ин мақола усули лоиҳаҳои эҷодӣ, ки дар таълими меҳнати хонандагони мактабҳои миёна 
заруранд, муҳокима карда шудааст. Аз рӯи усули иҷро лоиҳаи эҷодро шартан ба техникӣ, эҷодӣ, зеҳнӣ 
тақсим кардан мумкин аст. Дар давраи ибтидоии татбиқи лоиҳаҳои эҷодӣ ба хонандагон пайдарҳамии 
иҷрои онҳо пешниҳод карда мешавад, аммо бояд бодиққат гӯш кардани ғояҳои сохтани лоиҳа ва аз ҷониби 
донишҷӯ, ҳалли дигари алтернативии татбиқи лоиҳаи эҷодӣ имконпазир аст.  

Чи тавре ки мебинем, аллакай дар марҳилаи ибтидоии кор аз болои лоиҳа, хусусияти асосии усули 
лоиҳа диққати возеҳ ба натиҷаи банақшагирифташуда нигаронида шудааст. Масъала дар ёфтани чунин 
роҳ барои ба таври дақиқ тавсиф кардани ҳадафи омӯзиш, сохтани чунин алгоритм, ки бо истифодаи он 
муаллим метавонад натиҷаи воқеии корро бо ҳадафи банақшагирифтаи омӯзишӣ дар ҷараёни лоиҳа 
мувофиқ гардонад. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

В данной статье рассматривается метод творческих проектов, необходимый в трудовой подготовке 
школьников средних общеобразовательных учреждений. По способу выполнения творческие проекты 
условно можно разделить на технические, творческие, интеллектуальные. В начале выполнения 
творческих проектов учащимся предлагается последовательность выполнения, но следует четко 
прислушиваться к идеям построения проекта и со стороны обучаемого, возможны и другие, 
альтернативные, решения выполнения творческого проекта. 

 Как видно, уже на начальном этапе работы над проектом отчетливо просматривается основная 
черта метода проектов направленность на запланированный конечный результат. Проблема состоит в том, 
чтобы найти такой способ точного описания учебной цели, составить такой алгоритм, пользуясь которым 
ученики и учителя смогут по ходу выполнения проекта соотнести реальный результат выполненной 
работы с запланированной учебной целью.  
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INNOVATIVE METHOD OF CREATIVE PROJECTS IN THE EDUCATIONAL  

FIELD «TECHNOLOGY» 
 

This article discusses the method of creative projects, which is necessary in the labor training of students 
in secondary educational instiutions. By the method of performing a creative project, it can be conditionally 
divided into technical, creative, intellectual. In the initial period of the implementation of creative projects, students 
are offered a sequence of execution, but one should carefully listen to the ideas of building the project and on the 
part of the students, other alternative solutions to the implementation of the creative project are possible.  

As you can see, already at the initial stage of work on the project, the main feature of the project method is 
clearly visible focus on the planned end result. The problem is to find such a way to accurately describe the learning 
goal, to create such an algorithm, using which the teacher will be able to correlate the real result of the work done 
with the planned learning goal during the course of the project. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНЫЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 

 

Возрождение духовности и нравственности молодежи Таджикистана выступает 

важнейшим условием нравственного оздоровления и повышения духовного уровня всего 

таджикского общества. Исходя из этого, представляется важным создание необходимых и 

соответствующих данной задаче условий для активизации вовлечения вузовской молодежи к 

культурным и духовным процессам, происходящим в республике. 

В меняющихся политических и социальных условиях важнейшей задачей вузов 

республики становится подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в 

общественных организациях, государственных учреждениях и предприятиях Таджикистана. 

Также важно, чтобы будущие специалисты были нацелены на реализацию демократических и 

нравственных идеалов в жизнедеятельности. «Изучаемые в вузе учебные дисциплины 

оказывают воздействие на становление и развитие не только научных взглядов, но 

и нравственных идеалов» [1]. Еще в период учебы в высшем учебном заведении будущий 

специалист должен сформировать в себе понимание того, что он является ответственной за свою 

деятельность свободной личностью с устойчивой положительной жизненной позицией. 

Как известно, ценности имеют социальную направленность. Ценности невозможно 

вложить в личность извне, они могут только быть сформированы по мере социализации 

человека, процесс протекания которой имеет свою собственную динамику. На характер 

человеческих ценностей влияют многие факторы, главными из которых являются уровень 

знаний и жизненный опыт. «Ценности не первичны, они производны от сотворения мира и 

человека, подтверждая значимость того, что создал человек в процессе истории. В обществе 

любые события, так или иначе, значимы, любое явление выполняет ту или иную роль. Однако к 

ценностям относятся только положительно значимые события и явления, связанные с 

социальным прогрессом» [2].  

Воспитание нравственных качеств студентов является многогранным и сложным 

процессом, который включает социально-педагогические явления. 

Педагогическая наука определяет процесс нравственного воспитания как совокупность 

целенаправленных и последовательных действий, обучающихся и педагогов. Под понятием 

«педагогические действия» подразумеваются влияния, организуемые и получаемые студентом в 

процессе учебно-воспитательной работы. Все эти влияния, а также их результаты, 

отражающиеся во взглядах и поведении, взаимосвязаны и выступают в совокупности, 

обеспечивающей, как и непосредственное, так и опосредованное воздействие на личность 

студента. 

К специфическим особенностям процесса нравственного воспитания и, как следствие, 

формирования положительной жизненной позиции, можно отнести тот факт, что он непрерывен 
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на всем его протяжении и длителен во времени. Причем, результаты процесса нравственного 

воспитания выявляются не сразу, а через определенный промежуток времени.  

Важным отличием данного процесса является тот факт, что он имеет концентрическую 

форму строения, т.е. достижение целей и задач воспитания начинается с самого нижнего и 

оканчивается на более высоком уровне. Процесс воспитания нравственных качеств содержит в 

себе процессы формирования определенных регуляторов, с помощью которых осуществляется 

регулирование деятельности личности в ситуациях, связанных с нравственностью, к которым 

относятся: знания, убеждения, чувства, взгляды и привычки нравственного характера. 

Ни в коей мере нельзя навязывать ценности духовного или нравственного характера, так 

как это является безнравственным и фактически представляет собой насилие над личной 

свободой человека. 

В статье [3] отмечается, что: «сегодня мы вынуждены наблюдать ситуацию, когда 

совершенно необходимы новые технологии воспитания нравственной сферы молодого 

поколения, методы способные гармонизировать и развивать их духовную сферу». 

В процессе формирования положительной жизненной позиции студентов необходимо 

учитывать, что усвоенные ценности нравственного и духовного характера не должны иметь 

расхождение с поведением человека, ценности должны внутренне усваиваться личностью 

(процесс интериоризации) или приняты в виде необходимого условия.  

Усвоение (интериоризация) человеком ценностей, играющее важную роль в 

формировании положительной жизненной позиции студентов, представляет собой процесс, 

состоящий из сменяющих друг друга действий и состояний: 

- введение в процесс образования ценностных объектов; 

- представление ценностей субъекту воспитания; 

- налаживание канала связи между объектом и субъектом; 

- формирование положительной эмоциональной реакции; 

- фиксирование положительной эмоциональной реакции, на ценность; 

- генерализация отношений; 

- осознание ценности; 

- корректировка ценностного отношения на базе имеющихся представлений об идеальном 

уровне ценностей [4]. 

Эмоции имеют важное значение для процесса усвоения личностью ценностных аспектов 

(интериоризации). «Ориентация человека на определенные ценности может возникнуть только в 

результате их предварительного признания (положительной оценки - рациональной или 

эмоциональной)» [5]. Из этого следует, что интериоризация ценностей возможна только при 

условии принятия человеком явлений на эмоциональной основе и его активного отношения к 

этим явлениям. Для подобного усвоения ценностей огромное значение имеют не только эмоции 

и умственные способности индивида, но и его воля. Анализ процесса интериоризации ценностей 

позволяет говорить о необходимости структурирования всех основных этапов формирования 

ценностей: доведение информации до субъекта, оценка и осознание полученной информации, 

внутреннее переживание, выбор. 

«Формирование ценностных ориентаций в процессе обучения определяется, с одной 

стороны, личностными особенностями, развитием и осознанием своих интересов и ценностей, а 

с другой - социальными факторами - ценностями значимого другого, стилем общения с ним. При 

этом в основе общего механизма формирования ценностей лежит, прежде всего, диалоговый 

стиль общения и развитие рефлексивных особенностей учащихся» [6].  

Основой умственной и общественной зрелости студента, наряду с выработкой 

собственного взгляда на мировые процессы, является способность осознать свое место в этом 

мире, представление себя как носителя определенных социальных ценностей и, соответственно, 

общественно полезным индивидуумом. 

Воплощение нравственных ценностей в воспитательном и образовательном процессе 

обеспечивает возможность полноценной реализации задач высшего образования в республике. 

«Сегодня самая передовая часть молодого поколения представлена студенчеством, 

удельный вес которой составляет 28% среди граждан 16-24 лет» [7]. Отмечая ежегодный рост 

количества и удельного веса студентов, необходимо иметь в виду, что интерес представляет не 

столько численность студентов, сколько тот факт, что они представляют собой передовую часть 

общества, это будущие представители интеллигенции, ученые и руководители предприятий.  
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Именно в студенческом возрасте происходит процесс становления личности, в этом же 

возрасте человек становится активным членом взрослого сообщества. По словам известного 

психолога Ананьева Б.Г.: «в личностном отношении этот возраст имеет особое значение как 

период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и 

стабилизации характера, и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных 

функций взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, 

профессионально-трудовые» [8]. Именно по этой причине высшим учебным заведениям 

отводится особая роль в процессе нравственного воспитания молодого поколения. В процессе 

обучения в вузе формируются основы мировосприятия обучаемого и именно в этом возрасте 

приходит понимание ценности нравственных качеств: трудолюбия, честности, 

доброжелательности, скромности, сотрудничества и т.п.  

Формирование основ для нравственного становления личности происходит именно в 

период студенчества. «Студенчество - центральный период становления человека, личности в 

целом, проявления самых разнообразных интересов» [9]. Период студенчества, который 

характеризуется изменением направленности мотивации и общей системы взглядов на 

человеческие ценности, способствует интенсивному формированию специальных способностей 

в связи с выбранной профессией. Данный процесс доказывает важность духовно-нравственных 

ценностей как высшего смысла существования человечества для подготовки будущих 

специалистов. 

«Изучение научной литературы позволило прийти к выводу о том, что успешность 

формирования положительной жизненной позиции студентов в процессе обучения зависит от 

методически грамотного управления этим процессом» [10]. Если руководствоваться 

доказанными с научной точки зрения подходами к подобному управлению, то число студентов, 

имеющих возможность усвоить знания, предлагаемые в учебном процессе, будет расти, а знания, 

полученные таким образом, более полноценны.  

Как показал анализ психолого-педагогических источников, в формировании нравственных 

убеждений личности большую роль играют возрастные показатели. Наиболее благоприятным в 

этом плане является студенческий период. Юность склонна к вопросу персоналий. Для студента, 

переступившего порог в самостоятельную взрослую жизнь, важна масштабность человека и 

актуальна проблема его личной роли в обществе. 

Уровень развития современного общества обуславливает необходимость разработки и 

внедрения такой системы подготовки будущих специалистов, реализация которой позволит 

повысить профессиональный и общий уровни развития личности, расширить творческий и 

духовный потенциал, а также сформировать основы для достижения человеком более высоких 

ступеней профессиональной культуры. 

Сфера деятельности, связанная с изучением языков, выдвигает на первый план задачу 

воспитания личности, одной из основных характеристик которой будет являться знание и 

реализация культуры и ценностей, общих для всего человечества. Достижение данной цели 

основано на решении задачи проблемных вопросов, касающихся процесса взаимопонимания 

между людьми, формирования основ для духовной и нравственной взаимосвязи, а также поиск 

путей достижения прогресса, общих для людей разной культуры. Решение перечисленных задач 

базируется на теоретико-методологических основах некоторых подходов к процессу обучения и 

воспитания (аксиологический, социокультурный, коммуникативный, культурологический и 

личностно-ориентированный подходы). 

Аксиологический подход к учебно-воспитательному процессу берет за основу тот факт, что 

все в этом мире взаимно зависит друг от друга и находится в процессе непрерывного 

взаимодействия. Согласно этой концепции, окружающий нас мир представляет собой мир 

целостной личности, в котором необходимо развивать способность выделять общие моменты, 

объединяющие человеческое общество и характеризующие отдельную личность. 

В культурологическом подходе находят свое отражение организационные принципы 

процесса обучения. Основной целью культурологического подхода выступает создание 

педагогических условий для восприятия обучаемыми культурных ценностей разных народов. 

В отечественной практике обучения иностранным языкам все шире используется 

коммуникативный подход, который базируется на коммуникативной компетенции, являющейся 

интегративной целью изучения иностранных языков вообще и русского языка, в частности. 
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Под коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных 

программой пределах. 

Разработанный специалистами социокультурный подход, базирующийся на коммуникативном 

и культурологическом подходах, концептуально направляет современное лингвистическое 

образование на совместное изучение культуры и языка. Согласно научной литературе, 

социокультурный компонент содержит в себе «средства социальной коммуникации, особенности 

национальной ментальности, и духовные и материальные ценности, формирующие национальное 

достояние» [11].  

Личностно-ориентированный подход в образовании и применение технологий, 

ориентированных на личность обучаемых, обеспечивает в процессе изучения русского языка 

необходимые педагогические условия для активизации процесса овладения студентами 

изучаемого предмета и формирования у обучаемых основ для восприятия мировоззрения и 

ценностей русской культуры. 

С учетом вышеперечисленных направлений процесс воспитания и учебы студентов 

предстал как целостная система, которая учитывает требования и цели преподавания языка, 

особенности и основы становления ценностей нравственного характера, интеллектуальную 

развитость обучаемых в разрезе прогноза по формированию ценностных аспектов их личности, 

содержание процесса формирования ценностей, способы и методики, использованные в модели 

по изучению и формированию основ для приобретения ценностей нравственного характера 

средствами предмета «Русский язык» для формирования положительной жизненной позиции у 

студентов. 

Процесс педагогического моделирования необходимо проводить с соблюдением 

некоторых принципов, к которым относятся «наглядность, характеризующая выразительность 

модели; определенность, выраженная четким выделением определенных сторон изучения; 

объективность, проявляющаяся в независимости проведения исследования от личных 

убеждений исследователя» [12]. 

Принципы, перечисленные выше, учитывались в процессе постройки модели 

формирования положительной жизненной позиции у студентов средствами русского языка. 

Компонентами данной модели являются: цели и задачи, методы и формы, особенности и 

принципы формирования ценностей нравственного характера. 

Цель представляет собой системообразующий и главный компонент данной модели. В 

данном случае целью деятельности педагога является формирование положительной жизненной 

позиции у студентов средствами русского языка с учетом требований, принятых в современном 

обществе. 

Достижение поставленной цели обуславливается решением перечисленных ниже задач, 

связанных с формированием: 

- нравственных и духовных ценностей, обучаемых с использованием межкультурного 

диалога; 

- нравственно пропитанной среды для процесса воспитания обучаемых на занятиях по 

русскому языку и условий, способствующих развитию нравственных качеств личности и его 

ценностных ориентаций;  

- основ толерантности восприятия ценностей русской культуры; 

- условий для позитивной мотивации обучаемых, а также для использования ими навыков 

и знаний нравственного характера; 

- способности к критическому самоанализу с нравственным уклоном, саморегуляции 

собственного поведения в обществе и воспитанию себя. 

Закономерности представляют собой важнейший компонент модели. В педагогике 

принято следующее определение закономерностей, это «система выявленных значимых и 

устойчивых связей, отношений и зависимостей между элементами воспитательной системы, а 

также воздействующими на нее внешними факторами, существенно влияющими на 

эффективность ее функционирования» [13]. 

Закономерности, возникающие в процессе воспитания, имеют своеобразное и 

неповторимое проявление в каждой конкретной ситуации. С точки зрения использования 

предложенной модели можно выделить некоторые основные закономерности формирования 

положительной жизненной позиции у студентов в процессе изучения русского языка: 
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- влияние экономических факторов и социального окружения с присущими ей нормами 

морали и идеологией на формирование нравственной сферы студента; 

- влияние на процесс нравственного воспитания обучаемого культурного уровня и 

системы взаимоотношений, сложившейся в кругу студентов; 

- учет индивидуальных особенностей и психологического уклада мысли обучаемых для 

разработки и использования соответствующего им воздействия воспитательного плана; 

- соответствие средств и методов, используемых при воздействии и влиянии 

воспитательного характера, окружающим обучаемого условиям; 

- получение соответствующего поставленной задаче итогового результата, касающегося 

использования средств предмета «Русский язык» для формирования ценностей нравственного 

характера. 

Указанные выше закономерности отражены в принципах, с помощью которых протекает 

процесс формирования положительной жизненной позиции у студентов в процессе изучения 

русского языка. Принцип представляет собой единое руководство, положения которого требует 

применения определенных последовательных действий при различных обстоятельствах и 

условиях. Существует большое разнообразие принципов, касающихся воспитания и обучения. 

Для разработанной модели интерес представляют некоторые из этих принципов: 

1. Гуманистическая, ориентированная на личность обучаемого направленность 

воспитательного пространства, которая рассматривает как ценность непосредственно саму 

личность обучаемого и создает позитивные условия для формирования основ развития 

свободной и активной личности.  

2. Культурная созидательность и культуросообразность, означающие формирование у 

студентов смысложизненных духовных ориентаций и осознания важности усвоения культурных 

ценностей.  

3. Ориентации на отношения, в основе которых лежат определенные духовные 

ценности. Этот принцип обуславливает необходимость особого внимания со стороны 

преподавателя к фактам проявления отношения (негативного или позитивного) со стороны 

обучаемого к ценностям культурного и социального плана (учеба, социум, человек, природа и 

др.) и базовым жизненным ценностям (красота, истина, добро и др.).  

4. Под демократизмом имеется ввиду процесс перехода к такой системе воспитания, 

который будет основан на совместном творчестве и сотрудничестве всех участников процесса 

воспитания. 

5. Толерантность указывает на необходимость воспитания у обучаемых основ для 

принятия отличной от собственной точки зрения, проявление интереса к чужому мнению, 

терпимости в процессе изучения и усвоения иных культурных ценностей. 

6. Подлинность деятельности подразумевает продуктивность учебно-воспитательного 

процесса, который обусловлен планами, потребностями и обстоятельствами. Объединение 

процессов жизнедеятельности и учебы. 

7. Гармоничные отношения формируют основу для гармонизации взаимодействия между 

человеком и другими людьми, а также в отношениях личности к изучаемому языку, предмету 

деятельности, профессии и пр. 

8. Опора на позитивное, которое подразумевает поиск положительных проявлений в 

характере обучаемого и их дальнейшее развитие. Развитые позитивные качества личности могут 

впоследствии положительно влиять на развитые не в полной мере или негативные проявления 

человеческой личности, изменяя и поднимая их до уровня, необходимого для нравственно 

развитого человека. 
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ТАШАККУЛИ МАВҚЕИ УСТУВОРИ ҲАЁТИИ ДОНИШҶӮЁН  
ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ РУСӢ 

 

Дар мақола мавқеъ ва тарзу усулҳое нишон дода шудаанд, ки онҳо ба асосҳои назариявӣ-методологӣ 
такя намуда, дар раванди таълим ва тарбия барои ташаккул ёфтани мавқеи устувори ҳаётии донишҷӯён 
кумак мерасонанд. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В статье указывается позиции и подходы, которые базируется на теоретико-методологических 
основах некоторых подходов к процессу обучения и воспитания. 
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ПЕШНИҲОДИ ФАРЗИЯ ҲАНГОМИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ДАР ҶАРАЁНИ 
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ТАҲҚИҚОТИИ ХОНАНДАГОН  

 

Нурматова Ғ.Р. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар байни методҳои таҳқиқотии азхудкунии мавзӯъҳои физика тасвия ва пешниҳоди 
фарзия мавқеи муҳим дорад. Дар раванди таълими таҳқиқотӣ пешниҳоди фарзияи илмӣ ва 
маҳорати исботи он дар фаъолияти маърифатӣ ҳангоми таълими физика ба идроки амиқи 
ҳодисаҳои физикӣ мусоидат мекунад. 

Бо вожаи «фарзия» хонандагон зимни омӯзиши мавзӯи «Сохти моддаҳо» шинос мешаванд. 
Омӯзгор дар ин дарс ба хонандагон таърифи зеринро пешниҳод мекунад: «Фарзия тахмини илмӣ 
мебошад». Таъкид мегардад, ки саҳеҳияти фарзия тавассути таҷриба санҷида мешавад. Баъдан 
ин таъриф васеътару амиқтар мегардад. 

Зимни омӯзиши мавзӯи «Омезиш дар газҳо, моеъҳо ва ҷисмҳои сахт» ба хонандагон 
масъалаеро аз китоби дарсӣ фаҳмонида, омӯзгор фарзияро дар бораи вобастагии суръати омезиш 
аз ҳарорат ва санҷидани натиҷа дар таҷриба пешниҳод менамояд. Машғулият дар мавзӯи 
«Ҳодисаи кашиш, Қувваи вазн» барои мустаҳкамсозии мафҳуми «фарзия» истифода мегардад. 
Хонандагон ба хотир меоранд, ки фарзия чист, омӯзгор савол медиҳад: «Қувваи вазн аз чӣ 
вобаста аст?». Хонандагон дар хусуси вобастагии қувваи вазн аз массаи ҷисм фарзияро пешниҳод 
карда, дар таҷриба месанҷанд. 

Мавзӯи «Фишори газ» барои пешниҳоди фарзия дар бораи шакли пуфаки ҳавоӣ, ки зимни 
кашидани ҳаво зери нуқус қарор дорад, мавриди истифода қарор мегирад. Натиҷа бо ёрии 
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таҷриба санҷида мешавад. Баъд аз омӯзиши мавзӯи «Амали моеъ ва газ ба ҷисмҳои ба онҳо 
воридшуда» ва такрори мавзӯи «Ҷамъи қувваҳо» маълум мегардад, ки дар кадом маврид ҷисм 
ором аст, кай ба поён ва кай ба боло ҳаракат мекунад. Баъдан омӯзгор савол медиҳад: «Агар ба 
се зарфи моеъи якхеладошта мувофиқан саққоҳои пластмассӣ, оҳанӣ ва қатраи моеъи ранги 
дигардоштаро гузорем, чӣ рӯй медиҳад?». Хонандагон доир ба амали моеъҳо ба ҷисми 
воридшуда фарзияҳои гуногунеро пешниҳод ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок мекунанд. Ҷараёни 
тафаккури хонандагон тахминан чунин сурат мегирад: 

1) омӯзиши далелҳо бо роҳи мушоҳида, таҳлили аломатҳои ба ҳама маълум; арзёбии онҳо 
дар асоси меъёрҳои илмӣ; 

2) муайянсозии алоқаҳо байни далелҳо, пешниҳоди қонуниятҳои асосие, ки ба рушди ин 
ҳодиса таъсир мерасонанд; 

3) муайянсозии самти рушд, асосноккунии мулоҳизаҳои худ; 
4) хулосаҳо ва тавсияти фарзияҳо. 
Дар асоси таҷрибаи зиндагӣ хонандагон мегӯянд, ки саққои плпстмассӣ шино мекунаду 

саққои оҳанӣ ғарқ мешавад. Таҷриба бо қатраи моеъҳо метавонад мушкилотеро ба бор орад, зеро 
ки он дар асоси омезиш ба ҳар тараф мешорад. Муайян мегардад, ки кадом қувва ба саққоҳо ва 
қатра таъсир мерасонад, агар он нашорад. Масалан, ба саққои пластмассӣ қувваи ба боло 
теладиҳанда ва қувваи ба поён теладиҳанда таъсир мерасонад. Азбаски он шино мекунад, қувваи 
теладиҳанда аз қувваи вазн зиёдтар аст. Ҳамин тариқ, хонандагон маводи машғулиятҳои 
минбаъдаро пешбинӣ мекунанд. Ҳамаи ин дар таҷриба санҷида ва хулоса бароварда мешавад. 

Арзиши субъективии фарзияҳои беихтиёрона дар қиёс бо фарзу тахминҳои хоси мантиқӣ 
маҳз аз ҳисоби амали якҷояи маҷмӯи аломатҳои маъноӣ ва шаклӣ босуръат меафзояд. Таҳқиқот 
нишон медиҳанд, ки дарки беихтиёрона замоне метавонад ба вуҷуд ояд, агар ба қисми 
мазмундори ҷустуҷӯ маҳдудияти дархостшаванда гузошта шавад. Дар ҳалли масъалаҳои физикӣ 
инро таҷрибаҳо бо истифода аз ёрии формат нишон медиҳанд [1, с. 42]. 

Масалан, ба хонандагон масъала пешниҳод мегардад: кӯраи оҳанин, ки вазни он ба 1,2 кг 
баробар аст, 200 см3 ҳаҷм дорад. Хусусияти ин масъала дар мавҷуд набудани савол ифода меёбад. 
Ёрии шаклӣ - ахбор дар бораи зичии пӯлод ва дар ин маврид масъалаи ёфтани зичӣ аз байн 
меравад, аммо хонандагоне ҳастанд, ки зичии кӯраро ҷустуҷӯ мекунанд. Ана дар ҳамин ҷо 
ихтилофот ба вуҷуд меояд: зичии кӯра ба зичии пӯлод баробар нест. Хонанда мефаҳмад, ки кӯра 
муҷавваф аст, бинобар ин, масъалаи ёфтани ҳаҷми ковокӣ ба вуҷуд меояд. Ҳаҷми кура маълум 
аст, зичиро дониста, ҳаҷми пӯлодро меёбем: 

Vc = mш//c         Vc = 153,8 см3; 
ва хаҷми ковокӣ: Vп= Vш - Vc = 200 см3 – 154 см3 = 4,6 см3. 

Зимни пешниҳоди фарзияҳо дар бораи алоқаи сабабу натиҷа дар илм аз методҳои зерин 
истифода мебаранд: методҳои монандкунӣ, фарқият, бақия ва тағйироти ҳамроҳикунанда. 

Методи монандкунӣ интихоби як қатор ҳолатҳоеро, ки дар онҳо ҳодисаи таҳқиқшаванда 
мушоҳида мегардад, дар назар дорад. Муқаррар намудани монандӣ байни ин ҳодисот зарур аст. 
Лаҳзаҳои такрорёбанда сабаби ҳодисаи таҳқиқшаванда шуда метавонад. Масалан, А. Беккерел, 
ҳолати аз рӯшноӣ вайроншавии наворро бо коғази рӯшноинагузаронанда пешонидашуда баррасӣ 
намуда, зимни наздикшавии он ба ин ё он модда лаҳзаи такроршавандаро ҷудо кард. Ин 
мавҷудияти намакҳои уран дар модда буд. Дар ин асос А. Беккерелл тахмин намуд, ки сабаби аз 
рӯшноӣ вайроншавии навор нурҳои махсус ҳисоб меёбанд, ки аз уран мебароянду аз коғази 
рӯшноинагузаронанда мегузаранд.  

Методи фарқият таҳлили ду ҳодисаи монандро дар назар дорад, ки дар яке аз онҳо ҳодисаи 
таҳқиқшаванда мушоҳида мегардаду, дар дигаре - не. Дар рафти таҳлил лаҳзаҳоеро ошкор 
намудан лозим аст, ки дар як ҳодиса мушоҳида мешаваду дар дигаре ҷой надорад. Лаҳзаҳои 
ҷудошударо, чун сабаби тахминии ҳодисаи баррасишаванда қабул кардан мумкин аст. Методи 
бақия тавсия медиҳад: дар ҷустуҷӯи сабаби ҳодисаи С барои таҳлили чунин объектро, ки дар он 
ҳодисоти А, В, С мушоҳида мегардад, бояд гирифт. Маълум аст, ки ҳодисаи А ба сабаби А тавлид 
меёбад, ҳодисаи Б - бо сабаби В. Дар рафти чунин таҳлил бақияи ҳолати С-ро ба сифати сабаби 
ҳодисаи таҳқиқшавандаи С баррасӣ кардан мумкин аст. 

Методи ченкуниҳои ҳамроҳикунанда баррасии ҳодисаи таҳқиқшавандаро дар тағйирёбӣ ва 
ҳамзамон бақайдгирии оне, ки кадом тарафҳои объект мувофиқан тағйир меёбанд, талаб 
мекунад. Чунин тарафҳоро сабаби тахминии тағйироти руйдиҳанда ҳисобидан мумкин аст. Бо 
ин метод хонандагон зимни омӯзиши ҳодисаи инертсия бо баррасии мисол бо ароба аз китоби 
дарсӣ шинос мешаванд [2, с. 36]. 

Дар бораи методҳои санҷиши фарзия тарзҳои табдилдиҳии он ба дониши ҳақиқӣ сухан 
ронда, бояд ба ҳисоб гирифт, ки аз байни онҳо таҷриба, амалигардонии натиҷаҳои он асосӣ 
мебошад. Бинобар афзудани донишҳои алоқаҳои алоҳидаи сабабу натиҷа, хусусияти 
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муносибатҳои алоҳида заруранд, ки ягон сатҳи воқеиятро дар бар мегиранд, талабот ба 
муттаҳидсозии ҳамаи ин донишҳо ба низоми ягонаи мантиқӣ, ба баровардани онҳо аз принсипи 
ягона ба вуҷуд меояд. Ин масъалаи маърифатӣ ба шарофати бунёди назария, ки дар синфҳои 
болоӣ рӯй медиҳад, амалӣ мегардад.  

Фаъолияти муназзам оид ба ташаккули маҳорати пешниҳоди фарзияҳо, услуби тафаккури 
хонандагонро инкишоф дода, ба ташаккули салоҳияти таҳқиқотӣ ҳангоми омӯхтани фанни 
физика имкон медиҳад. 
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Дар мақола аҳамияти амалии инкишофи қобилияту маҳорати хонандагон доир ба пешниҳод 
намудани фарзияҳои илмӣ ва бо роҳи таҷриба исбот кардани он дар раванди омӯхтани ҳодисаҳои гуногуни 
физикӣ дар машғулиятҳои таълимӣ ба мақсади ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон баррасӣ 
гардидааст. Муаллиф ҳангоми таҳлили ин масъала аз мазмуни фанни физика барои муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ мисолҳои мушаххас оварда, роҳи истифодаи онро ба омӯзгорон пешниҳод мекунад. 
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ФОРМУЛИРОВКА ГИПОТЕЗЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
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В статье рассматривается практическое значение развития навыков и способностей, обучающихся 
по формулировке и выдвижению научной гипотезы и практического доказательства посредством опыта в 
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 ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ТАЪЛИМӢ, ҶОЙ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР 
АМАЛӢ НАМУДАНИ РОБИТАИ ФИЗИКА БО БИОЛОГИЯ 

 

Раҳимов М.М. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 

Дар садсолаҳои XV-XVI дар Европа ба таълим талаботи нав мушоҳида карда мешавад. 
Инро тараққиёти соҳаҳои гуногуни техникӣ, касбу ҳунар, баланд шудани сатҳи ҳаёт, пешрафти 
адабиёт, санъат, меъморӣ ва илм талаб мекард. Ба ҷалби оммавии кӯдакон зарурати воқеӣ пайдо 
шуд. Дар асри XVI консепсияи таълими коллективӣ пайдо шуд, ки асоси системаи таълимии 
синфӣ-дарсиро ташкил мекунад. Аз ҷиҳати назариявӣ ин система дар асри XVII аз тарафи Ян 
Амос Коменский аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шуда, хеле оммавӣ гашт.  

Дар замони ҳозира ин системаи хеле рушдёфта аст ва ба тағйироти ҷиддӣ дучор омада, дар 
муассисаҳои таълимии ҷаҳон афзалият дорад. 
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Моҳияти системаи синф – дарс ҳамчун шакли хоси ташкили машғулияти таълимӣ дар 
чист? Ҷавоб ба ин савол дар хусусияти хоси ин система ниҳон мебошад. Муҳимашон инҳо 
мебошанд. 

- синну соли хонандагон қариб якхела буда, сатҳи тайёрии синфро ташкил мекунад, ки дар 
давоми таҳсил дар муассисаи таълимӣ асосан таркибаш бетағйир мемонад; 

- синф аз рӯйи нақшаи таълимӣ, барнома, ҷадвали дарсии ягона кор мекунад. Вобаста ба 
ин кӯдакон бояд ба машғулиятҳои таълимӣ дар як вақти сол, соати муайяни рӯз биоянд, ки 
пешакӣ мушаххас карда шудааст; 

- ягонагии асосии машғулиятҳо дарс ҳисоб мешавад; 
- дарс, ҳамчун қоида ба як фан, мавзӯъ бахшида мешавад, ки вобаста ба ин хонандагони 

синф бо як мавод кор мекунанд; 
- ба кори хонандагон муаллим роҳбарӣ мекунад. Ӯ ба натиҷаи фанни худ, сатҳи 

таълимгирии ҳар як хонанда дар алоҳидагӣ ва охири соли хониш баҳо дода, дар бораи 
гузаронидани хонанда ба синфи дигар қарор қабул мекунад. 

Соли хониш, рӯзи таълимӣ, ҷадвали дарсҳо, таътилҳои таълимӣ, танаффусҳо ё ин ки 
танаффусҳо дар байни дарсҳо – инҳо низ аломатҳои системаи синфӣ – дарсӣ мебошанд. 

Системаи синфӣ-дарсӣ бартариҳо ва норасоиҳои зиёде дорад. Ба таври танқидӣ муносибат 
намудан ба нишонаи он сабаби ҷустуҷӯи шаклҳои нави чунин шаклҳои таълим: фардӣ-гурӯҳӣ, 
бригадавӣ-лабораторӣ, системаи мангелӣ, далтон-нақша, нақшаи Трамп ва ғайраҳо гардид. 

Баъзе аз ин шаклҳо ҳоло ҳам истифода мешаванд, вале системаи синфӣ – дарсии таълим аз 
ҳама паҳншудатарин ҳисоб меёбад. 

Дарс – як қисмати нисбатан баохиррасидаи раванди педагогӣ дар системаи дарсӣ – синфӣ 
мебошад. Мувофиқи ифодаи Н.М. Верзилин «Дарс ин офтоб аст, ки чун сайёра ҳамаи дигар 
шаклҳои машғулияти таълимӣ дар гирди он давр мезананд» [1]. 

Ба дарс, ҳамчун шакли машғулияти таълимӣ дар илми педагогӣ ва амалия диққати калон 
дода мешуд ва ҳоло ҳам дода мешавад. Ба он таҳқиқоти олимони намоёни дидактика М. 
Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, Ҷ. Шарифов, Қ.Б. Қодиров, С. Холназаров, У. Зубайдов, М.А. 
Данилов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.Н. Максимова, М.И. Махмутов, Ч. Нуъмонов ва дигарон 
бахшида шудаанд. 

Инчунин, ба намудҳои дарс низ бисёр корҳо бахшида шудаанд. Ба ин нигоҳ накарда дар 
замони ҳозира ин проблема такягоҳи дидактикаи ҳозира мебошад. Якчанд муносибат ба таснифи 
дарсҳо мавҷуд аст, ки ҳар яки он аз рӯйи аломатҳои муайяни худ аз якдигар фарқ мекунанд. 
Масалан, дарсҳо аз рӯйи мақсади дидактикӣ (М. Лутфуллоев, И.Т. Огородников, И.Н. Казансев); 
мақсади ташкили машғулиятҳо, мазмун ва воситаҳои гузаронидани машғулиятҳо (М.И. 
Махмутов); давраҳои асосии раванди таълим (С.И. Иванов); вазифаҳои асосии дидактикӣ, ки дар 
дарсҳо ҳал карда мешаванд (Н.Н. Борисов); усулҳои ташкили фаъолияти таълимии хонандагон 
(Ф.М. Кирюшкин) ва ғайраҳо тасниф мешаванд. Сохтори дарс аз тарафи М.И. Махмутов бисёр 
хуб кор карда шудааст, ки то як андоза баҳсҳое, ки дар дидактика оид ба ин масъала мерафт, аз 
байн мебарад. Ӯ дар корҳои худ [2] тавсия мекунад, ки дарсҳо аз рӯйи мақсади ташкилӣ, мақсади 
умумидидактикӣ, хусусияти хоси маводи омӯзиш ва сатҳи таълими гирифтаи хонандагон тасниф 
карда шавад. Вобаста ба ин муносибат 5 намуди (типи) дарсҳо ҷудо карда мешавад: дарсҳои 
омӯзиши маводи нав (1 намуд); дарсҳои такмили дониш, маҳорат ва малака (ба ин дохил мешавад 
дарсҳои ташаккули маҳорат ва малакаҳо, мақсаднок истифода бурдани азхудкардашуда ва 
ғайраҳо) (2 намуд); дарсҳои ҷамъбастӣ ва ба система даровардани дониш (3 намуд); дарсҳои 
омехта (муштарак) (4 намуд); дарсҳои назоратӣ ва ислоҳи донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо (5 
намуд). Ин тасниф бисёр ояндадор мебошад, гарчанде, ки аз тарафи ҳамаи назариячиён ва 
дидактикҳо эътироф нашудааст. Мо дар таҳқиқоти худ бештар ба ин тасниф такя менамоем. 

Дар шароити ҳозира дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дигар шаклҳои ташкили 
машғулиятҳои таълимӣ васеъ истифода бурда мешавад. Масалан, дар нимаи дуюми асри XX дар 
қатори педагогҳо муҳаққиқон (аз ҷумла, дар Тоҷикистон) кори зиёде оид ба омӯзиш ва дар 
амалияи мактаб истифода бурдани шакли ғайрианъанавии машғулиятҳои таълимӣ анҷом дода 

шуд 3-8. Чунин шаклҳои машғулиятҳои таълимӣ ба монанди лексияи мактабӣ, конференсияҳо, 
семинарҳо, машваратҳо, суҳбат бо хонандагон дар шаклҳои гуногун, мақсад, вазифаҳо ва 
функсияҳо кор карда шуда, дар амалия озмуда шудаанд. 

Таснифи нисбатан пурраи ҳамаи шаклҳои ташкили машғулиятҳои таълимӣ дар корҳои 
А.В. Усова, У. Зубайдов, С. Холназаров нишон дода шудаанд. Ин таснифотро ба асос гирифта, 
мо шаклҳои ташкили машғулиятҳои таълимиро бо назардошти хусусиятҳои хоси хонандагони 
синфҳои VI-VIII, ки дар онҳо алоқаҳои байнифаннӣ ташаккул меёбанд, ҷудо намудем (ҷадвали 
11). 
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Ҷадвали 11 

Шаклҳои ташкили машғулиятҳои таълимӣ дар синфҳои VI-VIII (аз рӯйи мақсадҳои дидактикӣ) 
 

Таълими назариявӣ Таълими омехта Таълими амалӣ 

1. Конференсияҳо 1. Дарс 1. Кори лаборатории оммавӣ (фронталӣ) 

2. Суҳбат 2. Экскурсия  

3. Машварат   
 

Мо чунин ҳисоб мекунем, ки ҳамаи шаклҳои имконпазири машғулиятҳои таълимӣ барои 

баланд бардоштани фаъолияти маърифатии хонандагон ёрӣ мерасонанд. Ғайр аз ин, чи хеле, ки 

таҷрибаи муаллиф нишон медиҳад, дар замони ҳозира дар давраи якуми омӯзиши физика 

робитаи байнифанниро метавонем чи дар вақти дарс ва чи дар конференсияю экскурсияҳо ва 

ғайраҳо гузаронем. 

Вобаста ба проблемаи таҳқиқот мо корҳои илмии И.Д. Зверев, В.Н. Максимов, А.В. Усова 

ва дигар муҳаққиқонро оид ба истифодаи робитаи байнифаннӣ дар машғулиятҳои таълимӣ 

таҳлил намудем. Онҳо доир ба машғулиятҳои байнифаннӣ чунин талабот мегузоранд: 

1) машғулиятҳои байнифаннӣ бояд вазифаҳои аниқ дошта бошанд, ки барои ҳал кардани 

онҳо истифодаи донишҳои дигар фанҳо зарур бошад; 

2) машғулиятҳо дар сатҳи баланди фаъолият оид ба истифодаи донишҳои дигар фанҳо 

таъмин бошанд; 

3) амалӣ намудани робитаи байнифаннӣ ба фаҳмонидани робитаҳои сабаб ва оқибат ва 

моҳияти ҳодисаҳои омӯхташаванда равона карда шавад; 

4) машғулиятҳои байнифаннӣ бояд дорои хулосаҳои хусусияти ҷамъбастӣ дошта бошанд 

ва ба робитаҳои донишҳои фанҳои гуногун такя намоянд; 

5) машғулиятҳои байнифаннӣ бояд ҳамавақт ба ҷамъбасти қисматҳои муайяни маводи 

таълимии курсҳои омехта равона бошанд; 

6) машғулиятҳои байнифаннӣ бояд ба муносибати мусбии хонандагон сабаб шуда, дар 

онҳо шавқ нисбат ба дарки робитаҳои донишҳои фанҳои гуногун бедор гардад. 

Талаботи дар боло номбаршуда, гузаронидани донишҳои хонандагонро аз фан дар назар 

дорад ва барои такрор накардани маводи таълимӣ имконият медиҳад. Ин шавқи хонандагонро ба 

омӯзиши мавод, ҷамъбаст ва барои ба система даровардани донишҳои пароканда, ки ҳангоми 

омӯхтани фанҳои гуногун ба даст оварда шудаанд, ёрӣ мерасонад. 

Таҳлили нисбатан пурраи машғулиятҳои таълимӣ аз нуқтаи назари иҷро намудани 

функсияи дидактикӣ ва имкониятҳои дар онҳо амалӣ кардани робитаҳои байнифаннӣ дар 

таҳқиқоти В.В. Завялов, А.Н. Завягин, И.С. Карасова, Э. Мамбетакунова, А.В. Усова инъикоси 

худро ёфтаанд. 

Э. Мамбетакунова дар монографияи худ «Асосҳои дидактикии амалӣ намудани робитаи 

байнифаннӣ оид  ба ташаккул ёфтани мафҳумҳои табиӣ-илмӣ дар хонандагон» ба ин масъала 

диққати калон медиҳад 9. Дар он муаллиф функсия ва имкониятҳои дидактикии шаклҳои 

гуногуни машғулиятҳоро оиди ба дар хонандагон ташаккул додани мафҳумҳои табиӣ-илмӣ 

таҳлил менамояд. 

Муаллиф рӯйхати нисбатан пурраи шаклҳои гуногуни машғулиятҳои хусусияти 

байнифаннидоштаро пешниҳод мекунад. 

Ба ин шаклҳо дохиланд: 

- дарсҳо бо парчами робитаи байнифаннӣ; 

- дарсҳои робитаи байнифаннии муқаддимавӣ ва ҷамъбастии конференсияҳои 

байнифаннӣ; 

- экскурсияҳои байнифаннӣ; 

- мусоҳибаи байнифаннӣ; 

- кори лаборатории байнифаннӣ; 

- практикуми байнифаннӣ; 

- санҷиши байнифаннӣ ва ғайра. 

Аз нуқтаи назари мо дар кори Э. Мамбетакунова ҳолате муҳим мебошад, ки ҳамаи шакли 

таълимӣ метавонад хусусияти байнифаннӣ дошта бошад. Фарқияти фикри муаллиф аз фаҳмиши 

анъанавии нақши машғулиятҳои таълимии гуногун дар амалӣ намудани робитаи байнифаннӣ, ки 

ҳангоми ба як шакл нисбат аҳамияти зиёд ва ба дигараш кам медиҳанд, дар ҳамин аст. 

Мо ақидаи Э. Мамбетакунова тарафдорӣ намуда, кӯшиш мекунем, ки имкониятҳои онро 

дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ нишон диҳем.  
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Баъзе хусусиятҳои хоси шаклҳои ташкили машғулиятҳои таълимиро дида мебароем. 

Конференсия. Конференсияҳои таълимӣ аз физикаро ҳамчун шакли машғулияти таълимӣ 

якумин маротиба дар таҳқиқот ва таҷрибаи омӯзгорони охири солҳои 50 ва аввали солҳои 60 

дидан мумкин аст. Соли 1962 мавод аз таҷрибаи омӯзгорони шаҳри Челябински Россия ба табъ 

расид. Як сол пеш мақолаи методист-физик В.Т. Попов аз таҷрибаи гузаронидани конференсияи 

дар мактабҳои коргарҷавонон аз чоп баромада буд. Соли 1975 нашриёти «Просвещение» дастури 

А.В. Усова ва В.В. Завяловаро барои муаллимон, «Конференсия ва семинарҳо аз физика дар 

мактаби миёна» нашр намуд. Дар як вақт мақола аз таҷрибаи гузаронидани мактабҳои миёнаи 

Полша пайдо шуд. Сабаби асосӣ ин рушди тези илм ва техника ва пайдо шудани зарурат барои 

тайёр кардани хонандагон ба худомӯзӣ, дар онҳо тарбия намудани шавқ барои кор кардан бо 

китоб, талаботи бефосила чуқур ва нав кардани дониш буд. 

Дар конференсия, дар фарқ аз дарс, сарчашмаҳои асосии донишҳои нав ин маърӯзаҳо ва 

ахбороти (тезиси) хонандагон мебошад. Дар онҳо функсияи омӯзгор, хусусияти фаъолияти он ва 

фаъолияти хонандагон аз ташкили раванди муҳокима ва баҳо додан ба кори хонандагон, инчунин 

дар охири машғулият баровардани хулоса оид ба кори иҷронамуда иборат аст. 

Функсияҳои асосии дидактикии конференсия: васеъ намудани дониш, ҳосил кардани 

маҳорати кор бо адабиёт, тартиб дода тавонистани нақшаи баромади худ, васеъ намудани 

ҷаҳонбинии политехникӣ ва васеъ намудани донишҳо дар бораи таърихи илм. 

Дар намуди конференсия метавонем дар синфи VII доир ба «Фишор дар табиати зинда ва 

техника» машғулият гузаронем. Дар конференсия хонандагон бо ахборот ва рефератҳои «Дил-

насос», «Ҳашаротҳо - барометр», «Ҳайвонҳои обӣ ва мубориза барои ҳаёт» ва ғайраҳо баромад 

менамоянд. Ба сифати мисол конференсияе, ки дар синфи VIII баъди омӯзиши мавзӯи «Ҳодисаи 

электрикӣ» гузаронида мешавад, дида мебароем. 

Мавзӯи конференсия: «Ҳодисаи электрикӣ дар табиат, дар тиб ва саноат». 

Мақсади конференсия: омӯзиши аҳамияти ҳодисаи электрикӣ дар ҳаёти организмҳои зинда 

ва одам. 

Воситаҳои амалӣ намудани робитаи байнифаннӣ бо биология: 

1) ахбори мазмуни биохимиявидошта; 

2) тасвир: 

- нақшаи ҷудо кардани тухмиҳо; 

- нақшаи хушк (намак) кардани моҳӣ; 

- таҷрибаи электрикгузаронии одам; 

- мушоҳидаи ҳодисаи электрикӣ дар бодиринги намаккардашуда. 

3) Намоиши порчаи филми «Қувваи электрик дар табиат». 

Нақшаи конференсия: 

1. Қисмати ташкилӣ. 

Омӯзгор мавзӯъ ва вазифаҳои конференсияро эълон менамояд. 

2. Баромади хонандагон. 

Мавзӯи рефератҳо ва ахборот: «Таърихи рушди таълимот дар бораи қувваи электрикӣ», 

«Ҳодисаи электрикӣ дар олами ҳайвонот», «Ҳодисаи электрикӣ дар олами растаниҳо», «Ҳодисаи 

электрикӣ дар саноат», «Қувваи электрик дар тиб» ва ғайраҳо. 

3. Намоиш: 

а) порча аз кинофилми «Қувваи электрик дар табиат»; 

б) нақшаи «Бо ёрии қувваи электрик ҷудо кардани тухмиҳо»; 

в) намоиши расмҳои ба воситаи электрик хушккардаи моҳиҳо, электриконии одам, пайдо 

шудани ҳодисаи электриконӣ дар растаниҳо. 

4. Хулоса ва ҷамъбасти конференсия. 

Маълумоти аввалин дар бораи ҳодисаҳои электрикии дар табиати зинда гузаранда хеле 

шавқовар мебошанд. Объекти мушоҳида моҳиҳои ҷараёни электрикдошта буданд. Ҳанӯз дар 

Рими Қадим медонистанд, ки скатҳо ба воситаи ҷараёни электрик туъмаи худро ба даст меоранд. 

Онҳо аз пайи туъмаи худ намешитобанд, пинҳон шуда, ба онҳо ҳуҷум намекунанд. Лекин вақте 

ки аз назди скатҳои озод шино кардаистода крабҳо ё ин ки ҳаштпо мегузаранд, дар онҳо рагкашӣ 

ба вуҷуд омада, онҳо аз разряди электрикӣ мемуранд. Мумкин скатҳо худ «электростансияи 

зинда» бошанд. Дар он вақт ақидаи разряди электрикии моҳиҳоро ҳамчун воситаи муолиҷа 

истифода бурдан пайдо шуда буд. Масалан, дар асри XIV навиштаҷот дар бораи истифодаи 

моҳиҳои вақшӣ пайдо шуда буданд ва дар онҳо таъкид мешуд, ки расиш бо онҳо хосияти 

муолиҷавӣ дорад. 
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Ба ғайр аз моҳиҳои электрикӣ, ҳодисаи электрикӣ дар системаи асаби ҳайвонот низ 

мушоҳида мешавад. 

Яке аз функсияи муҳимми организми зинда – қобилияти мутаассир шудан ба тағйироти 

муҳити зист мебошад, ки зудранҷӣ (тезӣ, қаролудӣ) меноманд. Масалан, организмҳои 

якҳуҷайрагӣ қобилияти ба тағйироти ҳарорат ё ин ки таъсиррасонӣ мутаассиршавӣ доранд. 

Қобилияти баланди мутаасссиршавӣ дар ҳайвонҳо дар ҳуҷайраҳои махсус, ки бофтаҳои асабро 

ҳосил менамоянд, дида мешавад. Ҳуҷайраҳои асаб – нейронҳо қобилияти тез мутобиқшавӣ ва 

ҷавоби хос додан ба мутаассиркунандагони гуногунро доранд, ки аз муҳити беруна ва бофтаҳои 

худи организм меоянд. Мутаассиршавӣ бо ёрии импулсҳои электрикӣ бо роҳи муайян – нахҳои 

асаб - аксонҳо ба вуҷуд меояд. 

Якумин маротиба далелҳои мавҷудияти равандҳои электрикиро дар растаниҳо дар нимаи 

асри XIX ба даст оварданд. Агар себро ба ду қисм (нима) ҷудо намоем, дар ин ҳолат ҳарду 

электроди дар ғилоф гузошташуда, фарқияти потенсиалро нишон намедиҳанд. Вале агар як 

электродро ба ғилоф гузошта, дигарашро ба қисми дохилии мулоим ворид созем, дар ин ҳолат 

галванометр пайдоиши ҷараён нишон медиҳад.  

Пайдошавии ҷараёни электрикиро ба ёрии галванометр, электродҳо ва бодиринг намоиш 

дода метавонем (расми 1). 

 
Расми 6. Мушоҳидаи ҳодисаи электрикӣ дар бодиринг. 

 

Ҳамин тариқ, оҳиста-оҳиста дар бораи ҳодисаи электрикӣ, ки фотосинтез ва нафаскаширо 

ҳамроҳӣ менамоянд, маълумот ҷамъ шуданд. Маълум шуд, ки дар ҳолати мурдани баъзе 

бофтаҳои растанигӣ шиддат тез баланд мешавад. Муҳаққиқи ҳинду Бос қисми берунӣ ва дохилии 

донаи нахуди сабзро бо галванометр пайваст намуда, ҳарорати 60С 0,5 В ба қайд гирифт. 

Қобилияти бисёр гулҳо ва баргҳо вобаста аз вақти рӯз ва аз ахборҳои электрикие, ки 

имконияти таъсиррасонӣ доранд, вобаста мебошад. Кушодашавии баргҳоро ба таври сунъӣ бо 

ёрии мутаассиркунандаҳои электрикӣ ба амал овардан мумкин аст. 

Дар охирҳои асри XVIII якчанд намудҳои растаниҳои ҳашаротхӯр маълум буд. Намояндаи 

типии онҳо растании – мушак (росянка) ва венеринаи пашшақап (пашшахӯр) мебошад. 

Маълум гашт, ки ҳангоми мутаассиршавӣ дар баргҳои венераи пашшахӯр ҳодисаи 

электрикӣ мушоҳида мешавад, ки ҳангоми паҳн шудани ҳаяҷон дар сохтори асабӣ – мушакии 

ҳайвонот мушоҳида гардид. Суръати паҳншавии шиддати амалиёт дар барги пашшахӯр – 2 

см/сон., дар барги росянка – тахминан 0,5 см/сонияро ташкил мекунад. Ҳаракати росянка 

нисбатан сусттар мебошад. 

Физотерапияи ҳозиразамон бисёр гуногун буда, термотерапия, муолиҷаи обӣ, ултрасадо ва 

электротерапияро дар бар мегирад. Ба электротерапия ҳамоми статистикӣ ва эропонотерапия, 

галванизатсия ва электрофорез, терапия бо ёрии импулсҳои ҷараёни кам, магнитотерапия, 

сонвализатсия, индуктотерапия, УВЧ-терапия, ултразвук ва ғайраҳо дохил мешавад. 

Электриконии статистикӣ ба мақсади муолиҷавӣ дар методи ҳамоми статистикӣ ё ин ки 

франклинизатсия (ба шарафи олим Франклин) истифода мешавад. Касалиро дар байни ду 

электрод, ки ба ҷараёни шиддати доимии 40-50 кВ пайваст аст, ҷой медиҳанд. Як электрод ба 

намуди ситораи тези на он қадар зиёд, ки ба болои сари касалӣ дар масофаи 10-15 см равона 

карда шудааст, ҷой дода мешавад. Электроди дуюм дар зери нохунҳо дар курсии изолятсияшуда 

насб карда шудааст. 

Бодиринги 

намаккардашуда 

Галванометр 
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Майдони электрикие, ки ҷараёни на он қадар калон дорад, дар назди электроди сар ҷой 

мегирад, ки дорои разряди электрикии хомӯш мебошад. 

Дар қитъае, ки разярди ионҳо ҳосил мешавад, ба бадани 

касалӣ бештар ба қисми сар ва гардан равона карда 

мешаванд. Аэроионҳо ба охирҳои (нугҳои) асаб, ки дар 

қисмати пӯстии ин соҳа ва ретсепторҳои қабати луобӣ ҷой 

гирифтаанд, ҳангоми берун кардани ҳавои 

ионизатсияшуда таъсир мерасонанд. 

Ба воситаи ҷараён дар организм моддаҳои 

муолиҷавиро, ки дар маҳлул зарраҳои заряднокро ҳосил 

менамоянд, дохил кардан мумкин аст. Инро 

электрофорези муолиҷавӣ меноманд. 

Ҳангоми электрофорез дар байни электродҳо 

занҷири мураккаб, ки аз маҳлули муолиҷавӣ ва маҳлули 

электролитҳо иборат аст ва ба таркиби бофтаҳои организм 

дохил аст, ҳосил мешавад. 

Дар амалияи тиб се методи таъсири баландбасомади 

тағйирёбанда ба бофтаи организм: 1) диаметрия – ҷараёни 

тағйирёбандаи баланд; 2) индуктотермия – майдони 

магнитии тағйирёбандаи баланд; 3) УВЧ – майдони 

электрикии баланди тағйирёбанда истифода карда 

мешавад. 

Ҳамаи методҳои номбаршудаи электротерапия 

барои бедард ва самаранок муолиҷа кардани беморон 

имконият медиҳанд. 

Кашф ва омӯзиши ҳодисаи электрикӣ барои истифодаи боҳамтаъсиркунии (ҳамкории) 

ҷисмҳои электронидашуда дар амалия имконият дод: 

а) бо тарзи электрикӣ ба навъҳо ҷудо кардани тухмиҳо; 

б) рангубор кардан бо ёрии электр; 

в) дуддиҳии моҳӣ; 

г) софкунии электрикӣ. 

Тарзҳои истифодаи ҳодисаи электрикии нобаршударии пурратар дида мебароем. 

Маълум карда шудааст, ки тухмиҳо дар майдони магнитӣ худро бо тарзи гуногун нишон 

медиҳанд. Вобаста ба намнокӣ, хосияти химиявӣ, навъ ва намуди тухмӣ хосияти электрикии 

онҳо дигар мешавад: якеаш ҷараёнро хуб ва дигараш бад мегузаронад. Ин хосият дар асоси 

мошини электрикии навъи тухмӣ ҷудокунӣ гузошта шудааст.  

Қисми асосии мошин барабани ба замин пайвастшуда мебошад, ки бо суръати на он қадар 

калон давр мезанад (расми 2). Бо даври сим ва барабан майдони электрикии шиддати баланд 

ташкил карда мешавад. Дар гирди сим дар қабати тунук разряд пайдо мешавад, ки хусусияти 

хосаш пайдошавии сели (мавҷи) электрикӣ мебошад. Дар натиҷаи бомбаборон кардани 

молекулаи ҳаво бо электронҳо ионизатсия ба вуҷуд меояд. Ионҳо тухмиҳоро заряднок 

менамоянд. Дар натиҷа аз бункер (тухмдон) тухмӣ рехта мешавад. Вобаста аз хосияти физикӣ-

химиявӣ ва электрикии тухмӣ ионҳо бо тарзи гуногун қабул карда мешавад: дар натиҷа баъзе 

тухмиҳо заряди электрикии мусбат, баъзеи дигарашрн – манфӣ ҳосил мекунанд. Аз бузургӣ ва 

аломати заряд қувваи он вобаста аст, ки майдони электрикӣ ба тухмии гуногун ҳаракат карда, он 

ба якчанд факсия ҷудо мешавад, яъне ҷудошавӣ ба навъҳо ба амал меояд. 

Дар техника методе истифода бурда мешавад, ки моҳияташ аз ин иборат аст: зарраҳои 

хурд, ё ин ки зарраҳои моеъ ба майдони электрикӣ дохил мешавад, ки дар болои он электронҳо 

ва ионҳо «мешинанд», яъне зарраҳо заряднок мешаванд ва дар зери таъсири майдони электрикӣ 

ҳаракат мекунанд. Вобаста ба асбоб ва таъиноти он ҳаракати зарраҳоро бо ёрии майдони 

электрикӣ дар асоси раванди технологӣ идора кардан мумкин аст. Ин технология ҳоло дар 

соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ истифода бурда мешавад. 

Масалан, қисмҳои (детали) мошинҳо дар конвейери рангкунӣ (расми 3) ба сӯйи заряди 

мусбат ҳаракат карда, худашон қабати зарядноки манфӣ ба вуҷуд меоранд, ки ба туфайли ин дар 

рӯи онҳо ранги тунук, якхела ва зич ҳосил мешавад. 

Расми 7. Нақшаи ҷудо кардани тухми 

бо роҳи электрикӣ. 
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Расми 2. 

Бо шарофати ин нафақат ранг кам сарф мешавад, балки намуд, ҷисм, ранг нисбатан 

эстетикӣ менамояд; дуюм дар зери таъсири майдони электрикӣ зарраҳои ранг ба қисми 

рангшавандаи асбоб, ки заряди электрикӣ дорад кашида мешавад, заряди муқобил тез ҳаракат 

карда, бо қувваи зиёд ба болои ҷисми рангшаванда таъсир мекунанд ва зич ба он мечаспад. 

Ҳамин тавр, зичии зиёди рӯйпӯш таъмин карда мешавад. 

Ҳодисаи электризатсия дар раванди дудкунӣ истифода бурда мешавад. Дудкунӣ ин сер 

кардани маҳсулоти хӯрока бо дуди дарахт мебошад. Зарраҳои дуд ба маҳсулоти хӯрока натанҳо 

маззаи махсус медиҳад, балки онро аз вайроншавӣ нигоҳ медорад. Ҳангоми дудкунии электрикӣ 

зарраҳои дудро мусбӣ заряднок мекунанд, ҳамчун электроди манфӣ заряднок метавонад, бадани 

моҳи хизмат намояд. 
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ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ТАЪЛИМӢ, ҶОЙ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР АМАЛӢ 

НАМУДАНИ РОБИТАИ ФИЗИКА БО БИОЛОГИЯ 
 

Муаллиф адабиёти илмии мавҷударо оид ба намудҳои дарс таҳлил намуда, қайд мекунад, ки дар 

шароити муосири таълим дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ шаклҳои гуногуни машғулиятҳо 

васеъ истифода бурда мешаванд. Ӯ чунин ҳисоб мекунад, ки истифодаи ҳамаи шаклҳои имконпазири 

машғулиятҳои таълимӣ барои баланд бардоштани фаъолияти маърифатии хонандагон ёрӣ мерасонад. 

Муаллиф ба ақидаи як қатор олимон дар бораи хусусияти байнифаннӣ доштани ҳамаи шаклҳои 

таълим такя намуда, ташкили машғулиятҳои таълимӣ, мавқеъ ва нақши онҳоро дар амалӣ намудани 

робитаи физика бо биология нишон додааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: таълим, системаи синф-дарс, дидактика, педагогика, робитаи байнифаннӣ, 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, МЕСТО И ИХ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ ФИЗИКИ С БИОЛОГИЕЙ 
 

Автор анализируя существующую научную литературу о типах урока отмечает, что в современных 

условиях в практике средных общеобразовательных школ успешно используются различные формы 

занятий. Он считает, что использование всевозможных форм учебных занятий помогает повышению 

когнитивной деятельности учащихся. 

Автор опираясь на мнения ряда ученых об особенностях межпредметной связи всех форм обучения, 

предлагает свои предложения по организацию учебных занятий, место и их роль в осуществлении 

межпредметной связи физики с биологией.  
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FORMS OF ORGANIZATION OF TRAINING LESSONS, THE PLACE AND THEIR ROLE IN THE 

IMPLEMENTATION OF INTERDISCEPTED RELATIONSHIP OF PHYSICS WITH BIOLOGY 
 

The author, analyzing the existing scientific literature on the types of lesson, notes that in modern conditions 

in the practice of secondary general education schools, various forms of classes are successfully used. He thinks 

that the using of all kinds of educational activities helps to increase the cognitive performance of students. 

The author, relying on the opinions of a number of scientists about the peculiarities of the interdisciplinary 

connection of all forms of education, offers his proposals for the organization of training sessions, the place and 

their role in the implementation of the interdisciplinary connection of physics with biology. 
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ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                             ЭКОНОМИКА 

 

МАФҲУМИ БЕХАТАРИИ ЭНЕРГЕТИКӢ – ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИҚТИСОДӢ 
 

Хушвахтзода Қ.Х.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Холназаров М.Б., Раҳимов З.С. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон  
 

Бо баланд гаштани сатҳи тамаддунсозии ҷамъият талаботи иқтисодӣ, фазои иҷтимоӣ ва 

ҳаёти рӯзмарраи аҳолӣ нисбат ба энергия бемайлон боло меравад. Дар айни ҳол бехатарии 

энергетикӣ яке аз муҳимтарин асосҳои амнияти миллии кишвар ба ҳисоб меравад.  

Таъмини босуботи кулли соҳаҳои иқтисодиёт ва аҳолӣ бо энергияи дастрас ва ҳомили 

энергия ҳамзамон асоси рушди устувори иқтисодӣ ва нигоҳ доштани сатҳи зарурии қобилияти 

дифоии кишвар мегардад. 

Дар масири пасошӯравӣ ибораи «бехатарии энергетикӣ»  сараввал ба луғати илмӣ, сипас 

(соли 1992) ба луғати сиёсии гурӯҳи олимони рус ворид гашта буд (В.В. Бушуев, Н.И. Варопай, 

Г.Б. Славин, М.Б. Челтсов, А.А. Илин, А.М. Мастепанов, Ю.К. Шафранник ва дигарон), ки бо 

ченакҳои таърихӣ он қадар ҳам дур нест. Ҳамин тариқ, аз ҷониби онҳо муҳим будани истилоҳоти 

илман асоснокшуда дар соҳаи бехатарии энергетикӣ, ки истиснои эзоҳи якмаънигӣ таъкид шуда 

буд. Шӯрои илмӣ доир ба мушкилоти маҷмӯи энергетикии Академияи илмҳои Русия ба ин 

масъала диққат дода, дар яке аз ҷаласаҳои худ (17.04.1997) мавриди муҳокима қарор доданд. 

Ҳамзамон аз ҷониби онҳо дар истилоҳот натанҳо мафҳуми бехатарии энергетикӣ, балки мафҳуми 

муайянсозиҳои дигар, ки ҳангоми таҳлили на фақат мушкилоти бехатарии энергетикӣ, инчунин 

барои омӯзиши мушкилоти дигар истифода мегардиданд, асоснок карда шуданд. Ба ақидаи онҳо 

бехатарии энергетикӣ ин амнияти сокинон, ҷомеа, давлат, иқтисодиёт аз хатарҳои камчинӣ дар 

таъмини талаботи онҳо нисбат ба ҳомили энергияи аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас, ба захираҳои 

энергетикии сифатан қобили қабул, аз таҳдидҳои вайронкунии энергиятаъминкунии мунтазам 

мебошад. 

Дар ин маврид, ҳолати амниятӣ аз ҷониби онҳо ҳамчун ҳолати мувофиқ дар шароити 

муқаррарӣ, дар ҳаҷми пурраи талаботи асоснокшуда ба энергия ва дар шароитҳои 

ғайримуқаррарӣ таъмини кафолатноки ҳаҷми зарурии талабот фаҳмонида мешавад [1]. 

Бо пешниҳоди В. Ишкин (яке аз ақидаҳои паҳншудатарин) ва дигар олимон, бехатарии 

энергетикӣ ҳамчун амнияти аҳолӣ ва кишвар дар умум аз хатари камчинии ҳама намуди энергия 

ва захираҳои энергетикӣ пешниҳод мегардад, ки аз таъсири манфии омилҳои табиӣ, техногенӣ, 

идоравӣ, иҷтимоию – иқтисодӣ, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ ба вуҷуд меояд [2]. 

Худи консепсияи бехатарии энергетикӣ баъди ҷорӣ намудани эмбарго (таҳрим) соли 1973 

пайдо гашт. Асосан муқаррароти мавҷуда барои бехатарии энеретикии миллӣ дода мешуд, яъне 

дар доираи як давлат. Бехатарии энергетикии миллӣ одатан ҳамчун энергиятаъминкунии 

комилан мувофиқ барои таъмини миллат ва иқтисодиёти он муқаррар мегардад. Аксар вақт ин 

мафҳум ба худкифоягӣ баробар карда мешуд. 

Агентии байналхалқии энергетикӣ бехатарии энеретикиро ҳамчун «дастрасӣ ба энергияи 

кифоягии боэтимоди дастрас (аз рӯи нарх)» муайян месозад. 

Призиденти CERA Д. Ергин таъкид мекунад: «мақсади бехатарии энергетикӣ ин таъмини 

комилан мувофиқи пешниҳод намудани энергия бо нархи дастрас ва бо ҳамин роҳ арзишҳо ва 

мақсадҳои асосии миллиро зери хатар наандохтан мебошад» [3]. 

П. Лейби аз озмоишгоҳи миллии амрикоии Оак-ридж қайд мекунад, ки «бехатарии 

энергетикӣ – дастрас будани энергия бо нархи пешниҳодшуда дар ҷое, ки он зарур аст» [4]. 

Ба ақидаи гурӯҳи коршиносони Бонки умумиҷаҳонӣ бехатарии энергетикӣ чунин маънӣ 

дорад, ки давлат метавонад энергияро муътадил истеҳсол намояд ва бо нархи дастрас истифода 

кунад, ба рушди иқтисодиёт таъсир расонад ва аз ин ҳисоб сатҳи камбизоатиро паст намояд ва 

бевосита ба сифати ҳаёти аҳолӣ бо роҳи васеъкунии дастрасӣ ба хизматрасониҳо дар соҳаи 

энергетика беҳбуд бахшад [5]. 

Дар асоси ақидаҳои дар боло зикршуда, зери мафҳуми бехатарии энергетикӣ таъмини 

эътимодноки иқтисодиёти ҷаҳонӣ, намудҳои гуногуни энергия бо арзиши инъикоскунандаи 

қоидаи асосии иқтисодиёт бо камтарин зарар ба муҳити зист фаҳмида мешавад.  

Агар ин муқарраротро шарҳ диҳем, пас стратегияи умумии бехатарии энергетикӣ бояд чор 

ҳадафро пайгир бошад: 
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- таъмини рушди боэътимоди иқтисоди ҷаҳонӣ бо захираҳои анъанавӣ ва арзиши 

инъикоскунандаи қоидаҳои асосии иқтисодӣ; 

- тақсимоти энергиятаъминкунӣ аз ҳисоби манбаҳои нави энергия ва технология; 

- баланд бардоштани самаранокии бехатарӣ ва масъулияти экологии худи сектори 

энергетикӣ; 

- фароҳам сохтани шароит дар оянда барои гузариш ба энергияи сифатан наву боэътимод ва 

аз ҷиҳати экологӣ тоза. 

Академик В.В. Бушуев қайд менамояд, ки  аҳамияти ин ё он тасаввуроти энергетикӣ барои 

давлат бо манфиатҳои муттаҳидкунанда ва ҳамоҳангсозанда, соҳибкорӣ ва иҷтимоиёт дар 

шароити шадиди вобастагии кулли соҳаҳои ҳаёт аз энергетика, талабот ба тасаввуроти васеи 

бехатарии энергетикӣ ҳамчун қисми бехатарии миллии кишвар, вобаста аз омилҳои энергетикӣ 

зарур аст, зоҳир мегардад [6]. 

Ҳамчунин энергетика низомест, ки натанҳо таъмини ҳаёти ҳама сохторҳои сегонаи Экос 

мебошад, балки ҳама гуна фаъолияти ҳаёти фардии шахс ва иттиҳоди ҷомеаи инсониро дар 

шароити муҳити иҷтимоӣ-табиӣ дар бар мегирад.     

Энергетика қисми муҳимми ҳар яке аз ҷанбаҳои ҳаёти Экосро дар бар мегирад ва барои 

ҳамин ҳам В.В. Бушуев дар асарҳои худ асоснок менамояд, ки бехатарии энергетикӣ ҷузъи 

бехатарии энергетикии кишвар нест, он гунае, ки дар асарҳои иқтисодчиён таъкид мешавад, 

балки соҳаи буриши омилҳои экологӣ, маҷмӯи ҷамъиятӣ (иҷтимоию – иқтисодӣ) ва бехатарии 

инсонҳо мебошад (расми 1) [6]. 

                                                        

 

1. Соҳаи бехатарии миллӣ.   

2. Соҳаи бехатарии экологӣ (табиӣ). 

3. Соҳаи бехатарии иҷтимоӣ (ҷамъиятӣ). 

4. Соҳаи бехатарии шахсӣ (одам).                                                                                                                     

5. Соҳаи бехатарии энергетикӣ.  

 

 

 
 

Расми 1. Нақш ва мақоми бехатарии энергетикӣ дар сохтори умумии бехатарии миллии давлат. 
 

Мафҳуми «бехатарӣ» аз рӯи муқаррароти олимони рус маҷмӯи камтарини зарурат барои 

таъмини шароити фаъолияти ҳаёт мебошад: 

- физиологӣ (талабот ба хӯрокворӣ дар ҳарорати муайян, бо равшанӣ таъмин будан ва дигар 

талаботи фардӣ ва ҳаётан муҳим); 

- инфрасохторӣ (талабот ба иттилоот ва нақлиёти комуникатсионӣ, хидматҳои коммуналию 

манзилӣ дар шакли дастрасии озод ба таҷҳизоти электрикӣ, лӯлаи обгузар, корез; 

- истеҳсолӣ (мавҷудияти иқтидорҳои озоди энергетикӣ ва ашёи энергетикӣ); 

- иҷтимоӣ-иқтисодӣ (кифоягии таъмини молиявии омилҳои алоҳида, корхона ва минтақа, 

инфрасохторҳои бозорӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳолӣ, оромии сиёсӣ ва озодии 

демократӣ, ҳимоя аз терроризми дохила ва беруна ва хатарҳои ҳарбӣ, мавҷудияти ғояҳои миллӣ 

ва қобилияти ташкилотчигии ҳукумат); 

- табиӣ-экологӣ (ҳимоя аз офатҳои табиӣ, нигоҳдорию муҳофизати боэътимоди биосфера). 

Танҳо дар ҳолати мавҷуд будани чунин шароит бехатарии энергетикӣ худ нигоҳ дошта 

метавонад ва таъсири омилҳои номатлуби дохила ва берунаро паси сар намуда, хатарҳои 

имкондоштаро бартараф мекунад ва хавфҳои ба амаломадаро ҷуброн намуда, ба сабзиши онҳо 

имкон намедиҳад, то ки ба дараҷаи садамавӣ инкишоф ёфта, ба оқибатҳои гӯшношунид оварда 

расонад.  

Дар муайянсозии мафҳуми «Бехатарии энергетикии кишвар» ё «Бехатарии энергетикии 

миллӣ», «Бехатарии энергетикии минтақавӣ» дар минтақаҳои муайян баъзе фарқиятҳо 

мавҷуданд, масалан Аврупоӣ, Осиёӣ, Аврупои Шимолӣ, Шарқи наздик, Осиёи Шарқӣ ин ҷо 

имкон аст Осиёи Марказиро низ илова намуд ва ғайра. 

Ин фарқиятҳо бо тавсифҳои гуногун муайян карда мешаванд, ки дар ҳар мушкилии дар 

сатҳи минтақавӣ иҷрошаванда мушоҳида мешаванд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама 

муҳимаш муайянсозии мафҳуми бехатарии энергетикии миллӣ ва бехатарии энергетикии 
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минтақавӣ зарур аст, ки ба кишварҳои Осиёи Марказӣ тааллуқ дорад, чунки онҳо дар иҷрои 

мушкилиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ алоқаҳои байнидавлативу интегратсионӣ доранд.  

Мушкилоти бехатарии энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин болоравии буҳрони 

энергетикӣ бо ба даст овардани истиқлолият ва мустақилӣ зуҳур гардид, зеро ки дар давраи 

мавҷудияти ИҶШС Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши истифодабарандаи захираҳои сӯзишворие, ки 

аз Русия, Қазоқистон, Ӯзбекистон ворид мешуд, иҷро мекард. Азхудкунии захираҳои мавҷудаи 

сӯзишвории карбогидридӣ, ки дар минтақаҳои дурдасти баландкӯҳ воқеъ буданд, дар муқоиса бо 

технологияи мавҷудаи азхудкунии мавзеъҳои истихроҷи газ, ангишт ва нафти дар Русия, 

Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатовар набуд.  

Гидроэнергетика соҳаест, ки захираҳои обиро истифода намекунад, балки дар ҳаҷми 

муайян ва дар таркиби муайяни гидротехникӣ бо мақсади истеҳсоли энергияи электрикӣ, чархаи 

кории неругоҳи барқӣ ба воситаи энергияи потенсиалии обӣ ба кор медарояд. Дар ин ҷо камшавӣ 

ва талафёбии об дида намешавад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои обию энергетикӣ талаботи гуногуни соҳаҳои 

иқтисодиёт, аз ҷумла хоҷагии қишлоқ, саноат, хизматрасониҳои маишию коммуналӣ, соҳаи 

моҳипарварӣ ва аз ҳама асосӣ – гидроэнергетикаро таъмин месозад. Айни замон дар сохторҳои 

МЭҲ-и (маҷмӯи энергетикии ҳароратӣ) мамлакат фаъолияти бисёр корхонаву ширкатҳо 

новобаста аз шакли моликияташон, ба истихроҷи ангишт, нафт, гази табиӣ ва инчунин ба 

истеҳсол ва таъмини энергияи электрикӣ ва ҳароратӣ равона карда шудааст.  

Бехатарии энергетикии минтақавӣ ин таъмини боэътимоди иқтисодиёт ва аҳолии 

давлатҳои МОМ (минтақаи Осиёи Марказӣ) бо намудҳои гуногуни энергияи боарзиш, 

инъикоскунандаи принсипҳои асосии энергетикии нархгузорӣ ва ташаккули бозори ягонаи 

захираҳои энергетикӣ, рушди муттамарказшавӣ оид ба оқилона истифода бурдани захираҳои 

энергетикӣ барои муҳити атрофи минтақа бо зарари камтарин мебошад.  

Муайянсозӣ ва мафҳуми бехатарии энергетикиро, ки аз ҷониби олимони Русия ва 

давлатҳои дигар пешниҳод гаштааст, муҳокима намуда, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ақидаи мо, ки ҳамчун кишвари энергетикӣ мебошад, муқаррароти дар болоовардаи В. Ишкин дар 

ҳамбастагӣ бо он дар зери мафҳуми бехатарии энергетикӣ амнияти воқеии сектори иқтисодӣ 

ва аҳолии кишвар аз хатарҳои камчинии ҳамаи намудҳои энергия фаҳмида мешавад, ки аз 

таъсири манфии омилҳои табиӣ, технологӣ, идоравӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсати дохилӣ ва 

хориҷӣ ба амал меояд. 

 Ба ақидаи олимон ва мутахассисони қирғиз Б. Сартказиева ва Б. Ботбаева «зери мафҳуми 

бехатарии энергетикӣ таъминсозии боэътимод бо энергия ва сӯзишворӣ барои фаъолияти 

пурсамару бомароми соҳаҳои истеҳсолоти мавод ва соҳаи иҷтимоӣ, фаъолияти мунтазами онҳо 

дар ҳолатҳои ғайримуқаррарӣ фаҳмида мешавад» [7]. 

Ба ақидаи Ғаффорзода Н. амнияти энергетикӣ дар ҷаҳони муосир нақши танзимгари асосии 

дохилӣ ва байналмилалиро мебозад. Дар ин бобат яке аз ҳадафҳои стратегии сиёсати давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунӣ таъмини амнияти энергетикии он мебошад [8]. 

Ба ақидаи А.Д. Аҳророва, Ф.Ҷ. Бобоев, Ш.Н. Саидова тамоюлҳои ҷории бозори ҷаҳонии 

энергетикӣ зарурати ҳадафи таҳияи чунин як стратегияи рушди энергетикаи Тоҷикистонро, ки 

ба рушд ва истифодаи самараноки иқтидори гидроэнергетикии худ нигаронида шудааст, муайян 

мекунанд [9]. 

Муқаррароти мазкур барои иқтисодиёти нақшавӣ низ рост меояд, вақте ки кафолат барои 

таъмини боэътимоди энергия ва сӯзишвории кишвар, бо назардошти пешниҳоди нақшавии 

намудҳои камчини ҳомили энергия ва истеҳсолоти худӣ барои фаъолияти устувору босамари 

соҳаи истеҳсолоти маводи соҳавӣ, иҷтимоӣ мавҷуд мебошад. 

Дар шароити муосир инкишофи муносибатҳои бозоргонӣ ва мавқеъгирӣ бо нархҳои 

ҷаҳонӣ ва болоравии мунтазами онҳо, инчунин равандҳои зиддиҳамгироӣ дар ҳамкорӣ бо 

ташкилотҳои давлатӣ ва байнидавлатӣ дар соҳаи истифодаи ягонаи захираҳои обӣ ва 

сӯзишворию энергетикӣ дар МОМ (минтақаи Осиёи Марказӣ), муқаррароти мазкур ба таври 

кофӣ ба маҷмӯи ҷараёнҳои тасвиршаванда, механизмҳо ва натиҷаҳои дилхоҳ ҷавобгӯ нест. 

Аз ҳамин сабаб, ба ақидаи мо, зери мафҳуми бехатарии энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун кишвари тавлидкунандаи энергия – амнияти ҷомеа, иқтисодиёт ва шахсият аз хатари 

камчинии ҳомили энергия дар зери таъсири манфии омилҳои табиӣ, техногенӣ, идоравӣ, 

иҷтимоию-иқтисодӣ, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ ва қобилияти қонеъгардонии талаботи давлат ба 

онҳо, бо нархҳо ва арзишҳое, ки инъикоскунандаи қоидаҳои асосии энергетикии 

нархмуайянкунӣ фаҳмида мешавад.  
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  Дар ин мақола оид ба мафҳуми бехатарии энергетикӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ сухан меравад. 

Дар шароити ташаккулёбии муносибатҳои бозоргонӣ, ки бо дигаргуниҳои амиқи иҷтимоию иқтисодӣ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 
 

Гулов К.М., Абдулмуминова Ш. 

Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава 
 

В условиях рыночной экономики значительно возрастает роль и значение малого и 

среднего предпринимательства в развитии национальной экономики. Происходит значительное 

преобразование государственного курса в области улучшения бизнес- среды и 

предпринимательства. Эти вопросы четко отражены в нормативно-правовых документах, где 

выражена государственная поддержка, оказываемая государственными и местными органами 

власти.  

Помимо этого, большое значение отводится статистическим данным, где выделены этапы 

формирования и развития предпринимательства в Республике Таджикистан. К примеру, оборот 

малого бизнеса с 2014 по 2016 годы составил 17,5 % от объема ВВП страны. Нужно обозначить, 

социальную важность малого предпринимательства в создании рабочих мест, которое равняется 

16,2 % от общего количества работающих в сфере экономики страны. В своей деятельности 

малое и среднее предпринимательство сталкивается со значительными трудностями. 

Лучшим основанием для государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства служит реальный понятийный отвод объекта государственной поддержки 

и регулирования. Над научным понятием предпринимательства не покладая рук трудились 

достаточно крупные ученые, которые внесли достойный вклад в эволюции понятий 

«предпринимательство» и «предприниматель», которые тесно связаны с возникновением и 

формированием процесса воспроизводства. Экономическим категориям «предпринимательство» 

и «предприниматель» дал определение Кантильон Роберт - основоположник теории 

предпринимательства (1725 г.), где он отмечает, что: «Предприниматель – человек, 

принимающий решение и удовлетворяющий свои потребности в условиях неопределенности. 

Предпринимательство – производственно – хозяйственная деятельность особого рода, 

включающая в себя элементы риска» 6, с. 8.  
Фрэнсис Уокер (1876 г.) писал, что: «Предприниматель - это тот, кто получает прибыль 

благодаря своим способностям» 6, с. 9, а Иозеф Шумпеттер (1911 г.) отмечал: 

«Предпринимательский статус непостоянен, так как субъект рыночной экономики является 

предпринимателем только тогда, когда осуществляет функции инноватора, и утрачивает этот 

статус как только переводит свой бизнес на рельсы рутинного процесса» 6, с. 10. 
Сегодня, предпринимательство можно определить как самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке, считает Корень А.В. 3. Сегодня 

предпринимательство выделяется таким набором качеств, как – предпринимательская идея, 

деятельность, доход, способность, тайна, этика, субъект предпринимательской деятельности и 

т.д.  

Государственный курс, взятый на улучшение бизнес-среды и усовершенствование малого 

и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан располагает отдельное место. 

Предпринимательство, в известной степени значится государственной социально-

экономической политикой, которая выдвигая определенную предпринимательскую среду 

ведения бизнеса, требует реализацию государственными органами гражданско-правовую 

ситуацию, политических, социально-экономических, ресурсных, обучающих, координационных 

и других мер, направленных на обеспечение экономической независимости дееспособным 

гражданам заниматься предпринимательством в угоду потребностей субъектов рынка.  

Основным стремлением государственной политики совершенствовать 

предпринимательство в Республике Таджикистан это - разработка и формировании стандартного 

потенциала для его расширения и предоставление содействия в сбыте производимой продукции. 

Как отмечено в «Концепции развития предпринимательства в Республике Таджикистан» 

стратегический курс развития предпринимательства в XXI веке, ориентированный на внедрение 

инновационных, ресурсосберегающих, экологически чистых, безотходных технологий, будет 

способствовать снижению издержек производства, учету требований мирового рынка, 

обеспечению национальной конкурентоспособности 4, с. 13. Для достижения цели, 
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поставленной государственной политикой в предпринимательстве, Концепция выделила 

достижение таких задач: 

 формирование среды, которое обеспечивает правовое развитие предпринимательства;  

 государственную финансовую поддержку;  

 формирование инфраструктуры, которая сможет обеспечить субъектам 

предпринимательства доступность к услугам и ресурсам;  

 повысить эффективную деятельность органов государственной и местной власти для 

поддержки малого предпринимательства.  

Необходимо обозначить, что нынешние возможности предпринимательской среды в 

Таджикистане квалифицируется имеющимися сложностями выхода на бизнес-площадку 

субъектов малого предпринимательства, т.е. это неплатежеспособность граждан, увеличение 

транспортных и других затрат, трудный доступ к источникам материалов и сырья, 

нанотехнологиям, ссудам. 

Главным направлением государственного регулирования и поддержки предпринима-

тельства являются:  

 организация правильной и расширенной экономической структуры;  

 образование доступа к финансам на льготных условиях, реальным и оповестительным 

ресурсам, научным исследованиям;  

 разработка схематического порядка оформления и приобретения лицензии для 

стандартного функционирования, освидетельствовать и документировать продукцию, 

своевременное предъявление отчётов; 

 расширять внешнеэкономические отношения, проявить содействие в достижении 

научных, общепроизводственных, маркетинговых, технических, оповестительных и прочих 

связей с зарубежными странами, разработка мер по подготовки и переподготовки кадров.  

Государственное содействие улучшению предпринимательской среды устремлено на 

увеличение потенциальности, которые выделяются видоизменёнными формами регулирования 

и располагают в практике управляющих субъектов определёнными мерами.  

Государственное содействие в экономике обладает авторитетным расположением на 

предприимчивость предпринимательства, ибо её роль имеет большое значение в переломном 

этапе в то время, когда рыночные субъекты в процессе организации неэффективно 

реализовывают свои обязанности. 

Предпринимательство – есть энергичный рычаг, которому надлежит непрерывная 

государственная поддержка, помощь в регулировании и координации. В итоге, оно в состоянии 

пополнять государственный и местный бюджет, содействовать социально-экономическому 

развитию и создавать новые рабочие места в стране. 

Намеренность государственного содействия - организовать разумную и 

пропорциональную, координационную и экономическую сферу для улучшения внутренней и 

внешней среды предпринимательства.  

Сложения государственной координации малого и среднего предпринимательства имеют 

отношения организационному источнику поддержки и принимаются во внимание, как нужная 

часть экономики. Нужно отметить основные детали - это юридический аспект, инициативность 

и предприимчивость предпринимателей в расширении и улучшении предпринимательской 

деятельности.  

Анализ положения предпринимательства за последние годы показывает, что в 

Таджикистане имеет место смешанная экономика и нехватка соответствующей среды 

владельцев предприятий, недейственность собственных предприятий, посредственной 

национальной экономикой прогнозируемые намерения стали труднодоступными. 

Поэтому в стране предстала обязательность для принятия «Концепции развития 

предпринимательства в Республике Таджикистан», с учётом правил и положений 

государственной помощи бизнес-отношениям и верным конструктивным направлением роста 

индивидуального рычага хозяйствования. 

Перерегистрация физических и юридических лиц, которая часто проводится государством 

усугубляет систематизирование внешней среды предпринимательства и уверенности в 

завтрашнем дне. Тем не менее, предприниматели рассматриваются как первопроходцы, которые 

видят возможности и вносят социальные преобразования. Нет никакого особого акцента или 

предпосылок на стратегиях зарабатывания дохода.  
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В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан от 17 сентября 2012 года, 

№901 к налогам, принадлежит налог на доходы частных физических лиц, т.е. при получении 

зарплаты, также доходы от сбыта и сдачи в аренду недвижимости, налог на транспортные 

средства, на землю и недвижимость, которые предприниматель отчисляет после регистрации 

своей деятельности. Норма налога от реализации определена до 3 процентов, изготовление 

продукции 5 процентов для прочих работ 6%. Для частных предпринимателей проблематичным 

является оплатить весь комплекс налогов. 

Предприятия, независимо от форм собственности ввиду сложенной налоговой системы 

обязаны ограничивать рост фонда и выплату заработка. Сегодня, средний заработок в 

Республике Таджикистан самый низкий в пространстве центральноазиатских стран достигает 18 

долларов США согласно валютного курса Национального банка страны. 

В условиях переходной экономики предпринимателю нерентабельно платить за 

повышение производительности труда и качество производимого товара, так как это чревато 

налогообложением, ему выгодно оставаться незамеченным т.е. находится в тени по сравнению с 

предпринимателем, который трудится зарубежными инвестициями на льготных условиях 

налогообложения. 

Сегодня существуют колоссальные ресурсы реструктурирования производственных 

мощностей и одновременно создается здоровая конкуренция, которая может сыграть на пользу 

рыночных отношений.  

Предприниматель с намерением будущего процветания своего бизнеса сможет обеспечить 

качество производства. Деятельность малого предпринимательства наблюдается в различных 

сферах экономики, но лидирующими сферами являются торговля и услуги, почти каждое второе 

предприятие заняты этими деятельностями. 

В последние годы стало заметно увеличиваться количество частных предпринимательств 

в сфере здравоохранения, образования, общественного питания. Как было отмечено в ежегодном 

послании президента страны Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмона были неоднократно предупреждены налоговики и сотрудники антикоррупционного 

ведомства о невмешательстве в деятельность предпринимателей медицинского и 

образовательного направлений. С появлением частных предпринимательств появляются новые 

рабочие места и улучшается качество обслуживания. 

Одним из главных условий совершенствования предпринимательства - служат денежные 

средства для стартового вложения в дело и расширение производства. Необходимо подметить, 

что государству надлежит из бюджета оказывать субъектам предпринимательства финансовую 

поддержку. Необходимо разработать конкретные планы мероприятий по финансово-кредитной 

политике для поддержки предпринимательства, а также найти пути принятия мер для снижения 

процентов банковских кредитов, микрокредитов, лизинга при содействии международных 

доноров.  

Государственная поддержка предпринимательства направлены на две группировки – 

воздействование и содержание. По первому методу различают прямое и косвенное воздействие. 

По второму т.е. содержанию – административные, экономические и институционные. Прямые 

методы - это бюджетное финансирование, субвенции, безвозвратные кредиты и т.п. Косвенные 

методы - налоговая политика, льготы и т.п. 5, с. 87. 

Для создания инфраструктуры и для организации финансово-хозяйственной деятельности 

направлен институционный метод господдержки предпринимательства. Субъектами являются 

предприятия всех форм собственности и банки, а объектами выступают хозяйственные 

отношения фаз и сфер воспроизводства 5, с. 105. 

В Хатлонской области главная роль в предпринимательские инфраструктуры относится 

Торгово-промышленной палате, консультативному Совету по улучшению инвестиционной 

среды и предпринимательства при председателе Хатлонской области, Комитету по 

госинвестициям, которые осуществляют формирование объединений предпринимателей, 

инвестирования, расширения и развития ремесленничества, на основе принятых решений 

правительства оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству.  

Предпринимательство как объект хозяйствования сформировало успешные 

экономические факторы формирования прибыли в успешном бизнесе, и развивает виды 

деятельности, которые не запрещены в соответствии с законами страны.  
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Так, в Хатлонской области, на 30 декабря 2019 года, общее количество единиц 

относящихся предпринимательской деятельности 592, из них 440 единиц являются активными 

предприятиями, 175 единиц относятся к отрасли производственной переработке хлопка-сырца.  

Ниже приведен анализ активных, крупных и мелких единиц промышленных предприятий 

работающие в активном режиме в процентном отношении к неактивным предприятиям 6. 
 

Хатлонская область 2017 2018 2019 

Всего предприятия  

из них 

591 583 592 

крупные предприятия  351 358 357 

мелкие предприятия 179 165 173 

обслуживающие предприятия 61 60 62 

предприятия неактивные, т.е. неработающие 89 94 76 

активность предприятий, работающие мощностью 

более 100% 

272 245 - 

Слабоработающие 

предприятия  

38 49 150 

промышленные предприятия (без обслуживающих) - - 530 

вновь созданные предприятия - - 53 

предприятия приостановленные - - 39 

сезонные предприятия - - 37 

крупные предприятия по переработке хлопка 64 66 65 

мелкие предприяти по переработке хлопка 128 129 110 
 

Следует отметить, что предпринимательство явление древнее и уходит глубоко в историю, 

т.е. оно для таджиков не новое и заложено генами. В стране в обязательном порядке следует 

организовать структуры и создать нормальные соответствующие условия в развитии 

предпринимательства как системы развития экономики.  

Для достижения намеченной цели необходимо упростить и облегчить, а также обеспечить 

прозрачность налогообложения. В связи с этим Правительству страны были указаны на 

необходимость принятия мер по усовершенствованию системы налогового администрирования 

в 2020 году. В ежегодном послании президент страны, Лидер нации Эмомали Рахмон поручил 

Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом, о 

необходимости совместно с местными исполнительными органами государственной власти 

принять конкретные меры для организации центров и курсов повышения правовой и финансовой 

грамотности предпринимателей, их профессионального уровня и опыта 1. Также было 

отмечено, что изучены недостатки в сфере предпринимательства, которые были озвучены на 

встрече президента страны с отечественными предпринимателями и разрабатывается план 

мероприятий по их устранению. 

На основе накопленного знания и практического опыта с учетом особенностей нашей 

республики, для развития предпринимательства предлагаем создание новых структур, которые 

приведены ниже в табличной форме. 
 

Структуры поддержки 

предпринимательства 
Краткое описание предложений 

Информационный ресурсный центр 

при Ассоциации предпринимателей 

Хатлонской области 

Оказание практической поддержки предпринимателям. 

Оказание услуг: бизнес-планирование, финансовый и бизнес-

анализ, консалтинговые и маркетинговые исследования, 

другие информационные услуги  

Учебные центры Проведение обучающих семинаров, тренинги, конференции, 

консалтинги по следующим направлениям: как управлять 

предприятием, персоналом, маркетология и продажи, 

финансы, налоги, право 

Центры ремесел Оказание помощи и содействия ремесленникам в 

осуществлении производственной деятельности и реализации 

продукции, информационно-консультационные услуги и 

обучение путем проведения тренингов 

Бизнес-инкубаторы  Призваны быстрому росту и благополучной самореализации 

предпринимателей, промпредприятий, компаний посредством 

разрешения им комплекса ресурсов продаж, работ и услуг по 



172 

 

поддержке и развитию их деятельности и деловой 

активности. Главными задачами бизнес-инкубаторов 

являются: 

- предоставление консалтинга начинающим малым фирмам по 

экономике, праву и технологическим вопросам; 

- организовать банк научных идей и прогрессивных 

технологий; 

- создание инвестиционной среды, которая обеспечит 

обеспечит выживаемость маломупредпринимательству в 

области науки; 

- передача передовых технологий в производстве малого и 

среднегобизнеса 
 

Для активного развития предпринимательств необходимо, чтобы государственная 

поддержка носила комплексный характер. Лишь тогда, предпринимательство станет основным 

двигателем экономики и обладать конкурентноспособностью и диверсификацией.  
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СОҲИБКОРӢ – МУҲАРРИКИ АСОСИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Дар мақола ба масъалаҳои ташаккул ва густариши фаъолияти соҳибкорӣ, қарзҳои давлатӣ бо 

фоизҳои мақбул ва андозбандӣ мутобиқи талаботи бозор таваҷҷуҳи хоса дода шудааст. Дар солҳои охир 

шумораи корхонаҳои хусусӣ дар соҳаи тандурустӣ, маориф ва хӯроки умумӣ ба таври назаррас меафзояд. 

Тавре ки дар Паёми солонаи Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қайд шудааст, кормандони мақомоти андоз ва кормандони Раёсати мубориза бо коррупсия 

борҳо аз дахолат ба фаъолияти соҳибкорони тиббӣ ва таълимӣ огоҳ карда шудаанд. Муаллиф хулоса 

мекунад, ки бо пайдоиши корхонаҳои хусусӣ ҷойҳои нави корӣ пайдо мешаванд ва сифати хидматрасонӣ 

беҳтар мешавад. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматриваются проблемы развития предпринимательства. Уделено внимание на основы 

государственной поддержки и регулировании малого и среднего предпринимательства, банковских 

кредитов с приемлемыми процентами и налогообложения в соответствии с требованиями рынка. В 

последние годы стало заметно увеличиваться количество частных предпринимателей в сфере 

здравоохранения, образования, общественного питания. Как было отмечено в ежегодном послании 

Президента страны Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона были 
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неоднократно предупреждены налоговики и сотрудники антикоррупционного ведомства о 

невмешательстве в деятельность предпринимателей медицинского и образовательного направления. С 

появлением частных предпринимательств появляются новые рабочие места и улучшается качество 

обслуживания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательство, налоги, поддержка, регулирование, производство, 

создание, формирование. 
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ENTREPRENEURSHIP IS THE MAIN ENGINE OF THE ECONOMY 
  

The article addresses the problems of entrepreneurship development. Attention is paid to the foundations 

of state support and regulation of small and medium-sized enterprises, bank loans with acceptable interest rates 

and taxation in accordance with the requirements of the market. In recent years, the number of private enterprises 

in the field of health care, education, and public catering has increased markedly. As noted in the annual message 

of the President of the country to Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, tax 

officials and employees of the anti-corruption department were repeatedly warned about non-interference in the 

activities of entrepreneurs of medical and educational direction. With the appereance of private entrepreneurship, 

new jobs are emerging and the quality of service is improving. 

With the appereance of private enterprises, new jobs are created and the quality of service is improved. 

KEY WORDS: entrepreneurship, taxes, support, regulation, manufacturing, production, formation. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Gulov Qodir Murtazoevich, candidate of economic 

sciences, associate professor, head of the department of accounting and auditing of BSU named after Nosiri 

Khusrav. Phone: (+992) 985-98-80-00. 

Abdulmuminova Shahnoza, undergraduate of the 2-nd course of the department of accounting and auditing 

of BSU named after Nosiri Khusrav. 

 

ПРИНСИПҲО ВА МЕТОДҲОИ АМАЛӢ НАМУДАНИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Бақоев Ш.С., Баротзода Ш.М., Бақоев П.С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити гузариш ба низоми иқтисоди бозорӣ коркард ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ба воситаи муҳимми банақшагирии стратегӣ ва рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ табдил 

ёфтааст. Дар ҳоле ки қаблан истилоҳи «лоиҳа» асосан дар соҳаҳои муҳандисӣ, меъморӣ дар 

шакли як қатор ҳуҷҷатҳои техникӣ ва сметаи сохтмон ё навовариҳои техникӣ истифода мегардад, 

дар замони муосир он ба таври васеъ дар соҳаҳои иқтисодиёт, корхонаҳои мухталиф аз тарафи 

роҳбарон, сармоягузорон, иқтисодчиён дар маънои хеле ғанӣ, ки таҷассуми меҳнати зеҳниву 

муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоиро дорад, истифода бурда мешавад. 

Лоиҳаи сармоягузорӣ дар доираи самтгирии мақсаднок ва маҳдудияти вақту захираҳо, ки 

ба тағйироти сифатии низоми иқтисодӣ пайваста бо ҳадафҳои муайян сафарбар мегардад, арзёбӣ 

карда мешавад. Илова ба ин, лоиҳаи сармоягузорӣ татбиқи сармоягузорие мебошад, ки ба 

татбиқи ғояҳои сармоягузорӣ мусоидат мекунад. Чунин сармоягузориҳо бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ 

асоснок ва ба як давраи муайяни вақт мувофиқ ва ҳаҷми пешакии он аниқ бошанд.  

Пеш аз ҳама гуна сармоягузорӣ, зарурати таҳия кардан ва коркарди лоиҳаи сармоягузорӣ, 

арзёбии сармоягузорӣ, ояндабинии даромаднокии сармоягузорӣ ва дар асоси ин маълумот оид 

ба қабули қарорҳои сармоягузорӣ зарур ва муҳим мебошад.  Таҳияи лоиҳаи сармоягузорӣ бояд 

ба стратегияҳои сармоягузории субъектҳои иқтисодиёти минтақа мутобиқ бошад. Ҳамзамон, 

принсипҳои асосии зерин таҳия ва қабули қарорҳои стратегии сармоягузориро таъмин 

менамоянд (ҷадвали 1).  

Ҳар як лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун намуди татбиқи стратегияи сармоягузорӣ ҳангоми  

таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо, як қатор давраҳои  ҳаётиро дар бар мегирад. Давраи  ҳаётии лоиҳа 

вобаста ба ҷанбаҳои ягонаи сохтмон, саноат ё технология истифода бурда мешавад. Азбаски ҳар 

як лоиҳаи якум ва охирин, инчунин натиҷаҳои татбиқи он дар давоми ин давра, давраҳои ҳаёт ба 

сохтори асосӣ барои идоракунии лоиҳа, новобаста аз корҳои мушаххасе дохил карда мешаванд. 

Дар хориҷи кишвар, вазорату идораҳои давлатӣ, бонкҳо, муассисаҳои молиявӣ, муассисаҳои 

олии таълимӣ ва ширкатҳои машваратӣ, усулҳои ЮНИДО  (United Nations Industrial Development 

Organization) барои рушди лоиҳаҳо ва стратегияи он истифода мешаванд 18. 



174 

 

Ҷадвали 1 

Принсипҳои асосии таҳияи сармоягузорӣ 
№ Принсипҳо Шарҳи мухтассар 

1 Экологизм Ин минтақа ва субъектҳои онро ҳамчун системаи иҷтимоию иқтисодӣ ба ҳамкории 

фаъолона бо муҳити сармоягузории беруна, ки тавоноии худтанзимкунӣ доранд, баррасӣ 

мекунанд, яъне пайдо намудани масъалаҳои муваққатӣ ё функсионалии сохторӣ. Ин ба 

мо имкон медиҳад, ки сатҳи сифатан гуногуни ташаккули стратегияи сармоягузориро 

бо назардошти лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия намоем.  

2 Мутобиқатӣ Сиёсат ва стратегияи сармоягузорӣ як қисмми муҳимми стратегияи рушди иқтисодии 

минтақа мебошад. Аз ин лиҳоз, лоиҳаи сармоягузорӣ бояд ба стратегияи навоварии 

сармоягузорӣ, субъектҳо, рушди даромад, ҳадаф ва вазифаҳои он мутобиқат кунад. 

3 Якҷоякунӣ Принсипе мебошад, ки аз қисмҳои ҷорӣ, амалӣ ва ояндадори идоракунии фаъолияти 

сармоягузорӣ иборат аст. Коркарди стратегия ва лоиҳаи сармоягузорӣ асосан 

марҳилаи якуми раванди идоракунии стратегии фаъолияти сармоягузории субъектҳои 

хоҷагидорӣ мебошад.  

4 Муайян 

намудани 

тарзу усули 

рафтори 

сармоягузор 

Дар ин ҷо, дар як стратегия, шумо метавонед ду намуди рафтори сармоягузориҳоро 

ҷудо кунед: афзоиш (афзоиш ба сифати консервативӣ) ва соҳибкорон (ки ба зӯроварӣ 

назар афкандан, ба рушди суръат нигаронида шудааст). Асосҳои тарзи афзоянда - 

ташаккули ҳадафҳои стратегӣ аз сатҳи дараҷаи ба даст овардани фаъолияти 

сармоягузорӣ бо кам кардани имкониятҳои қарорҳои стратегӣ мебошад. Муҳимтарин 

тағйирот  дар самтҳо ва шаклҳои фаъолияти сармоягузорӣ танҳо вақте ки стратегияи 

амалкунандаи субъектҳои хоҷагидорӣ тағйир ёфтааст, гузаронида мешавад. Тарзи 

рушд барои корхонаҳое, ки ба марҳилаи давраи камолоти ҳаёт расидаанд, хос мебошад. 

Тарзу усули рафтори сармоягузорӣ, яке аз ҷустуҷӯи роҳҳои фаъолияти сармоягузорӣ  

дар ҳама соҳаҳо ва шаклҳои фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Роҳҳо, шаклҳо ва усулҳои 

фаъолияти сармоягузорӣ дар ин тарз бо назардошти омилҳои тағйирёбии муҳити 

сармоягузории хориҷӣ мунтазам тағйир меёбад. 

5 Сармоягузории 

мавзун ва 

алтернативӣ 

Стратегия ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ мутобиқ бо назардошти тағйирёбии омилҳои 

муҳити сармоягузории беруна таҳия карда мешавад. Ғайр аз ин, қарорҳои стратегии 

сармоягузорӣ бояд дар асоси ҷустуҷӯи фаъоли вариантҳои алтернативӣ ба самтҳо, 

шаклҳо ва усулҳои фаъолияти сармоягузорӣ, интихоби беҳтаринҳо, дар асоси ин 

стратегияи сармоягузории муштарак ва ташаккули механизмҳои татбиқи 

самарабахши он асос ёбанд. Принсипи шашум - навоварӣ. Дар хотир бояд дошт, ки 

ташаккул додани стратегия ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ ки механизми асосии фаъолияти 

сармоягузорӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, афзоиши мавқеи 

рақобатпазирии ширкатро дар бозор муайян менамояд, бояд мусоидат кунад.  Татбиқи 

ҳадафҳои умумии рушди стратегии корхона ба андозае, ки дар он стратегияи 

сармоягузории он натиҷаҳои пешрафти илмию технологиро ба даст меорад ва бо 

истифодаи босуръати натиҷаҳои нав мутобиқ карда мешавад.  

6 Кам кардани 

хавфи 

сармоягузорӣ 

Амалан, ҳамаи қарорҳои сармоягузорӣ, ки дар раванди ташаккул додани стратегияи 

сармоягузорӣ ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ, дараҷаи хавфи сармоягузорӣ тағйир меёбад. 

Вобаста аз усули сармоягузории дар муносибат бо  хавф, сатҳи арзиши қобили қабули 

он дар раванди таҳияи стратегияи сармоягузорӣ дар ҳар як корхона бояд гуногун бошад.  

7 Салоҳият Таҳия ва татбиқи стратегияи сармоягузорӣ ва лоиҳаҳо бояд аз ҷониби мутахассисони 

соҳибихтисос, мутахассисон - менеҷментҳои молиявӣ (сармоягузорӣ), ки дорои дониш, 

малака ва таҷрибаи идоракунӣ, инчунин дорои маданияти сармоягузорӣ мебошанд, 

таъмин карда шавад.   
 

Мутобиқи маълумоти UNIDO, хароҷоти таҳқиқоти пешакӣ ва таҳияи нақшаи тиҷоратӣ  

тақрибан чунинанд: 

- 0,2-1,0% - оид ба омӯзиши имкониятҳо; 

- 0,25-1,5% оид ба таҳлили имконоти алтернативӣ; 

- 1,0-3,0% барои асосноккунии ҳолати иқтисодӣ – техникӣ (барои лоиҳаҳои хурд ва миёна); 

- 0,2-1,0% барои асосноккунии ҳолати иқтисодӣ – техникӣ (барои лоиҳаҳои калон бо 

технологияи мураккаб ё бозорҳои душвор). 

Ҳангоми қабули қарор дар амалисозии лоиҳа, яъне ҳангоме, ки лоиҳа дар марҳилаи 

сармоягузорӣ қарор дораду сармоягузориҳои асосӣ хариди таҷҳизот ё сохтмонро бозмедоранд, 

лоиҳа ҳанӯз даромад надорад ва наметавонад аз ҳисоби худаш рушд кунад. Давраи сармоягузорӣ 

дар навбати худ аз як қатор марҳилаҳо иборат аст: 

- гузаронидани гуфтушунидҳо бо сармоягузорон ва пудратчиён, бастани шартномаҳо ва 

қарордодҳо; 
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- тарҳрезии муҳандисӣ ва техникӣ; 

- харид ё иҷораи заминҳои зарурӣ, корҳои сохтмонӣ, насби таҷҳизот; 

 - интихоб, омӯзиш ва мутобиқсозии ҳайати кормандон; 

 - дар амалиёт ва оғоз намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ ё тиҷоратӣ. 

Дар ҳолати ба даст овардани таҷҳизоти асосӣ ва дороиҳо (дар сурати сармоягузории 

саноатӣ), марҳилаи амалии рушди лоиҳаи сармоягузорӣ оғоз меёбад. Дар ин марҳила, оғози 

истеҳсолот ё хизматрасониҳо бо даромадҳои дахлдор ва хароҷоти ҷорӣ таъмин карда мешаванд 

ва сармоягузорӣ ба фоидаи худ шурӯъ мекунад. Ба андешаи мо, дар ин ҷода усули ягона вуҷуд 

надорад, зеро ҷудо кардани як марҳила ба марҳилаи дигари лоиҳаи мушаххас ва шароитҳои 

татбиқи он вобаста аст. Аммо, мантиқ ва мазмуни асосии раванди таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар ҳама ҳолатҳо аён аст. Марҳилаҳои лоиҳа унсурҳои сохтории давраи ҳаёт 

мебошанд. Ба охир расонидани ҳар як марҳила ва ноил шудан ба як ё якчанд натиҷаҳои лоиҳа 

татбиқшуда баррасӣ карда мешавад. Фаъолияти ҳар як лоиҳа дар асоси чор марҳилаҳои асосӣ 

таҳрезӣ карда мешавад (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 

Марҳилаҳои асосии коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
 

№ Марҳила Шарҳи мухтасар 

1 
Марҳилаи 

аввал 

ташаббуси лоиҳа ва марҳилаи ояндаи лоиҳа; ҷамъоварии маълумоти ибтидоӣ ва 

таҳлили ҳолати мавҷуда (имтиҳони пешакӣ); муайян намудани зарурати тағйирот 

(лоиҳа); таърифи лоиҳа; ташкил ва арзёбии муқоисавии алтернативаҳо; муаррифии 

пешниҳодҳои консептуалӣ, тавсияҳо ва таҷрибаи онҳо; тасвиби консепсия ва 

гирифтани тасдиқнома барои оғози марҳилаи оянда. 

2 
Марҳилаи 

коркард 

Марҳилаи коркард ҷузъҳои асосии системаи идоракунии лоиҳаҳо, аз ҷумла нақшаи 

якҷояи лоиҳа мебошад. Мазмуни умумии ин марҳила: ташаббуси кори марҳилавӣ; 

таъини роҳбар ва ташаккули даста, асосан аъзои асосии он; таъсиси робитаҳои 

тиҷоратӣ ва омӯхтани ҳадафҳо, ҳавасмандӣ ва талаботи муштариён ва соҳибони 

лоиҳа, инчунин дигар ҷонибҳои манфиатдор; таҳияи консепсия ва банақшагирии 

мавзӯъ ва унсурҳои дигари лоиҳа; таҳияи нақшаи якҷонибаи лоиҳа, ки дар муқоиса бо 

ҳуҷҷати тасдиқшуда, ки барои роҳнамоӣ ва мониторинги лоиҳа истифода шудааст; 

ташкил ва гузаронидани тендерҳо, хулосаи субъектро бо иҷрокунандагони асосӣ; 

ташкили корҳои тарҳрезӣ ва таҳияи асосҳо; тасдиқи нақшаи ҷамъбастии лоиҳа ва 

дастгирӣ кардан барои давом додани кор. 

3 
Марҳилаи 

татбиқӣ 

Марҳилаи татбиқи иҷро намудани корҳои асосии лоиҳа, ки барои расидан ба 

ҳадафҳои лоиҳа лозим аст,  инҳоянд: ташкил ва гузаронидани анъанаҳо, бастани 

шартномаҳо; пуркунии системаи пурраи идоракунии лоиҳаҳо; ташкили иҷрои кор; 

татбиқи усул ва роҳҳои иртибот ва коммуникатсияи иштирокчиёни лоиҳа; 

гузаронидани амалисозии системаи ҳавасмандгардонӣ ва ҳавасмандгардонии дастаи 

лоиҳа; тарҳҳои муфассал ва техникӣ; банақшагирии амалиётҳои корӣ; ташкили 

системаи идоракунии иттилоот оид ба пешрафти кор; ташкил ва идоракунии 

таъминоти моддию техникии кор, аз ҷумла, харидҳо; иҷрои корҳое, ки аз ҷониби 

лоиҳа пешниҳод шудаанд; идоракунӣ, ҳамоҳангсозии кор, ҳамоҳангсозии суръат, 

мониторинги пешравӣ, пешгӯии давлат, назорати оперативӣ ва танзими 

нишондиҳандаҳои асосии лоиҳа; ҳалли проблемаҳо ва вазифаҳои нав; тасдиқи пурраи 

кор ва гирифтани иҷозат барои кори марҳилаи оянда. 

4 
Марҳилаи 

анҷомёбӣ 

Марҳилаи анҷомёбӣ - ҳадафҳои ниҳоии лоиҳа, ки ба даст оварда шудаанд, ҷамъбаст 

карда мешаванд, ҳалли проблемаҳо ва бастани лоиҳа. Мӯҳтавои асосии кори ин 

марҳила, чун қоида, чунин аст: банақшагирии ба анҷом расидани лоиҳа; таҷрибаҳои 

амалии маҳсулоти ниҳоии лоиҳа; омӯзиши кадрҳо барои фаъолияти муассисаи 

офаридашуда; омодасозии ҳуҷҷатҳо, интиқол додани иншоот ба фармоишгар ва ба 

истифода додани он; арзёбии натиҷаҳои лоиҳа ва ҷамъбаст; омодасозии ҳуҷҷатҳои 

ниҳоӣ; тоза кардани лоиҳа.   
 

Таҳлилҳои иқтисодӣ нишон медиҳанд, ки татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ин 

банақшагирии тиҷорати воситаи асосии коркард мебошад 1. Бинобар ин, принсипҳои нақшаҳои 

тиҷоратӣ аз маълумоти иқтисодӣ ва банақшагирии тиҷоратии таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

вобастагии калон дорад. Ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд як қатор қонуну  

қоидаҳои умумӣ риоя карда шаванд. Нақшаи лоиҳавии пурсамар ба талаботи зерин бояд ҷавобгӯ 

бошад 2: 

- як қатор ақидаҳои  таҳияшудаи навовариҳо дар оянда; 

- ба як қатор таҷҳизотҳо, инчунин роҳбарият ва сармоягузорони эҳтимолӣ фаҳмо бошанд; 
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- имконияти ворид намудани бозори нав ё бозори фоидаоварро ташкил кунад; 

- нақшаҳое, ки ба усулҳои илмӣ асос ёфтаанд; 

- таҳлили мушкилотҳои имконпазири татбиқи идеяҳои тиҷоратӣ, аз ҷумла тағйир додани 

вазъи бозор ва амалҳои рақибон. 

Дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ё нақшаи тиҷоратӣ – 

нақша дорои хусусиятҳои худ буда, вале сохтори он асосан фарқ надорад.  

Дар кишвари мо сохтори лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррарӣ нест, 

бинобар ин, олимон маҷмӯи гуногуни ақидаҳои худро пешниҳод мекунанд. Агар мо ҳамаи 

гуногунии усулҳои дохилӣ ва хориҷии таҳияи лоиҳаҳои инвеститсиониро таҳлил карда тавонем, 

он фарогири умумии лоиҳаи бунёдиест, вале универсалии сохтори он нест. Дар бештари ҳолатҳо, 

сохтори лоиҳа дар шакли се қисм пешниҳод карда мешавад.  

Қисми аввал аз таҳлили вазъияти кор дар соҳаҳо ва лоиҳа ё ҳолати тиҷоратӣ, ки яке аз онҳо 

барои ноил шудан ба ҳама ҷузъҳои идоракунӣ мебошад, вобаста аст.  

Қисми дувум нақшаи чорабиниҳои маъмуриро, ки барои ноил шудан ба мақсадҳои 

гузошташуда равона карда шудааст, тасвиру таъриф мекунад.  

Қисми сеюм нақшаи молиявӣ тадбирҳоро оид ба баҳодиҳии иқтисодӣ ва молиявии 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бар мегирад. 

Ҳангоми пешниҳоди лоиҳаи сармоягузорӣ тадқиқоти техникӣ низ татбиқ карда мешавад, 

ки он сабабҳои интихоби технологияи муосири пешқадам, натиҷаҳои татбиқи онҳо ва 

ҳисобкунии самаранокии иқтисодиро дар бар мегирад. Асоснокии техникӣ – иқтисодӣ нисбат ба 

нақшаи тиҷоратӣ хеле пасттар аст, аз ин рӯ, асосан барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои ворид 

намудани технологияҳои нав, равандҳо ва таҷҳизот дар корхонае, ки аллакай кору фаъолият 

дорад, бинобар ин, таҳлили бозор, нақшаи дурнамои маркетинг, тавсифи маркетинг, шарҳи 

молҳо ва сифати маҳсулот, таҳлили хатарҳо бисёр вақт мушкил  нест. Тавре ки дар боло зикр 

шуд, рушди лоиҳаи сармоягузорӣ як қатор марҳилаҳоеро дар бар мегирад, ки он дар расми 1 

нишон дода шудааст.  

 
Расми 1. Марҳилаҳои асосии рушди лоиҳаи сармоягузорӣ. 

  

Вазифаҳои ин марҳилаҳо то андозае барои рушди қарори иттилоотӣ заруранд. Масалан, 

марҳилаи ҷамъоварии иттилоот ва интихоби ҳаҷми таҳияи лоиҳа барои таҳлили иқтидори 

эҳтимолии бозорӣ, фурӯши маҳсулот, пешгӯии ҳаҷми фурӯш хеле муҳим аст ва онро дар бар 

мегирад. Зеро арзиши он метавонад ба зарари  як қисми муайяни бозори фурӯш, ба истифодаи 

бесамари иқтидорҳои истеҳсолӣ дар доираи лоиҳа оварда расонад. Дар марҳилаи пешгӯии ҳаҷми 

истеҳсолот ва фоида, ки иттилоотро дар бораи ҳамаи хароҷотҳои эҳтимолӣ гирифтааст, хароҷоти 

нақшавӣ дар истеҳсолот ҳисоб карда шуда, миқдори пешбинишаванда аён мегардад. Вазифаи 

муҳим инро дар бар мегирад, ки таҳлил бояд безарар ва босамар бошад. Дар ҳоле, ки фоидаи 

нақшавӣ аз арзиши пешбинишуда ё кам ва зиёд мебошад, пас лоиҳаи сармоягузорӣ дар марҳилаи 

рушд метавонад рад карда шавад. Дар сурати мавҷуд будани сатҳи қабули даромад интизории 

минбаъда гузаронида мешавад. Дар марҳилаи аввал намудҳо ва сатҳҳои хавфҳо, имконоти 

гуногуни имконпазири тағйирёбии континенталӣ таҳлил карда мешаванд, ки ба таҳлили ҳасоси 

сатҳи хатарнокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ имкон медиҳад. Ҳадафи асосии арзёбии арзиши сармоя 

ин муқоиса кардани лоиҳаи сармоягузорӣ бо дигар имкониятҳои тақсимоти инвеститсионӣ 

мебошад ва натиҷаҳои таҳлил нишон медиҳад, ки таҳқиқоти дар ин марҳила гузаронидашуда 

хулосаи ниҳоии лоиҳаи таҳияшуда аст, ки он бояд амалӣ карда шавад.  

Ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии cавдо зарурати қонеъ 

намудани қоидаву шартҳои онро талаб мекунад. Дар ҳақиқат, ҷаҳонишавӣ ва пайвастан бо 

иқтисоди ҷаҳонӣ на танҳо инкишофи стратегияҳои муосири рушд дар сатҳи як кишвар, 

минтақаҳо, соҳаҳои саноат ва иқтисодиёт, балки ҷузъҳои онҳо - лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
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мебошад. Дараҷаи ҳозираи тарҳрезии сармоягузорӣ дар асоси принсип ва методология барои 

рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки ҳамчун ЮНИДО (ЮНИДО дар соҳаи рушди саноатӣ) қабул 

шудааст, дар саросари ҷаҳон машҳур мебошад, ки ҳадафи чоруми Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ саноатикунонии мамлакат ном дошта, ба андешаи мо ҷалби сармоягузории 

дохилию хориҷӣ, дар ин замина андешидани тадбирҳо ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар мамлакат, ба хусус дар соҳаи саноат равона карда шудааст, тадбиқи худро ёфта 

истодааст.  
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ПРИНСИПҲО ВА МЕТОДҲОИ АМАЛӢ НАМУДАНИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Муаллифон дар ин мақола масъалаҳои принсип ва методҳои лоиҳаҳои сармоягузориро дар ҷумҳурӣ 

мавриди омӯзиш қарор додаанд. Қайд шудааст, ки принсипи асосии таҳияи сармоягузорӣ аз ҳафт қисм 

иборат аст, ки инҳо экология, мутоқибат, якҷоякунӣ, муайян намудани тарзу усули рафтори сармоягузории 

мавзун ва алтернативӣ, кам кардани хавфи сармоягузорӣ, салоҳият ибрози андеша кардаанд. Муаллифон 

қайд мекунанд, ки марҳилаҳои асосии коркард ва тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба чаҳор қисм ҷудо 

мешаванд, ки инҳо марҳилаи аввал, марҳилаи коркард, марҳилаи тадбиқ, марҳилаи анҷомёбӣ мебошанд. 

Бо ба охир расидани ҳар як марҳила натиҷаҳои лоиҳаҳои татбиқшуда баррасӣ карда мешавад. Муаллифон 

ишора намудаанд, ки ҳадафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин саноатикунонии мамлакат маҳсуб ёфта, 

он аз принсип ва методи ЮНИДО, ки дар соҳаи рушди саноат қабул шуда, дар саросари ҷаҳон машҳур 

мебошад, бармеояд.   
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В своей статье автор исследуют принципы и методы реализации инвестиционных проектов в 

республике. Подчеркивается, что основные принципы инвестиционного развития выражаются в 

экологичности, соответствия, сочетание определения гибкого и альтернативного инвестиционного 

поведения, минимизация инвестиционных рисков. Авторы отмечают, что основные этапы разработки и 

реализации инвестиционных проектов будут разделены на четыре части: первый этап, этап обработки, этап 

завершения, завершение каждого этапа и достижение одного или нескольких реализованных проектов. 

Авторы указали, что целью правительства Республики Таджикистан является так называемая 

индустриализация принципов и методов ЮНИДО, принятых в области промышленного развития во всем 

мире 
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инвестиционных проектов, текущая отрасль. 
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PRINCIPLES AND METHODS OF REALIZATION OF INVESTMENT PROJECTS 
 

In his article, the author explores the principles and methods of investment projects in the Republic. It is 

stressed that the main principles of investment development are expressed in environmental friendliness, 
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conformity, combination of definition of flexible and alternative investment behavior, minimization of investment 

risks. The authors note that the main development stages and implementation of investment projects will be 

divided into four parts: the first stage, a processing stage, an end stage, end of each stage and achievement of one 

or several implemented projects. The authors pointed out that the aim of the Government of the Republic of 

Tajikistan is the so-called industrialization of UNIDO principles and methods adopted in the field of industrial 

development around the world 
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ  

МИНТАҚАҲОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Раҳматов У. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

 Дар рушд ва пешравии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, алалхусус, барои рушди 

минтақа ҷалби сармоягузорон аҳамияти калон дорад, зеро тамоюли ҷаҳонишавии равандҳои 

ҳаётан муҳим ба назар мерасад. Ба туфайли якҷояшавии иқтисодиёти миллӣ ба иқтисодиёти 

ҷаҳон шаклҳои гуногуни фаъолият дар сатҳҳои гуногун ба амал меояд: воридот ва содироти молу 

маҳсулот, ҳаракати сармоя, техника ва технология.  

Рушди иқтисодиёти ҳар мамлакат бо рушди минтақа алоқамандӣ дорад. Дар ин самт 

умҳурии Тоҷикистон аз чунин хусусият дур нест, зеро рушди иҷтимоиёт ва иқтисодиёти минтақа 

аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати маҳаллӣ ва тарзи амалӣ гардонидани он вобаста мебошад. 

Бинобар ин, рушди иқтисодиёти минтақа ва воҳиди маъмурию ҳудудии он бо низоми омилҳое 

муайян карда мешавад, ки байни онҳо раванди сармоягузорӣ афзалияти бештар дорад.  

Барномаҳои сармоягузории минтақавӣ ба сифати олоти самараноки рушди иҷтимоиёт ва 

иқтисодиёти минтақа баромад намуда, ба афзоиши фаъолнокии минтақавии сармоягузорӣ 

мусоидат мекунад.  

Бояд тазаккур дод, ки сармоягузорӣ ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молумулкӣ (ба истиснои 

молу мулке, ки ба истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурӯши мол, бе коркарди он 

алоқаманд аст), бо шумули маблағ, коғазҳои қиматнок, таҷҳизоти истеҳсолию-технологӣ ва 

натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки ба сармоягузор аз рӯи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз тарафи ӯ 

ба объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ё расидан ба натиҷаи 

дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд [4]. Сармоягузорӣ моликияти пасандозгузоронро 

ифода мекунад, ки дар намуд ва шаклҳои гуногун баромад намуда, аз як минтақа интиқол 

гардида, ба фаъолияти мушаххаси минтақаи дигар ё соҳибкорӣ гузошта мешавад [2, с. 32].  

Асосан ин гуна воситаҳо ба сармоягузории хориҷӣ мансубанд. Бинобар ин, дар шароити 

имрӯза бе ҷалб намудани сармояи сармоягузорони хориҷӣ рушди иқтисодиёти мамлакат, аз 

ҷумла минтақа амалан имконнопазир мебошад.  

Бештар ҷалб намудани сармояи хориҷӣ дар минтақаҳо имкон медиҳад, ки ба натиҷаҳои 

зерин ноил гардем: 

- истифодаи сармояи қарзӣ ба минтақаҳое, ки нокифоягии воситаҳоро эҳсос мекунанд, 

имкон медиҳад, ба сатҳи нави рушди қувваи истеҳсолӣ ноил гарданд; 

- дар натиҷаи барзиёд мавҷуд будан сармоя метавонем, онро барои рушди иҷтимоиёт ва 

иқтисодиёт оқилона истифода намоем. 

Сиёсати муваффақона дар соҳаи ҷалби сармояи хориҷӣ яке аз шартҳои асосии рушди 

минтақа ва иқтисодиёти миллӣ дар маҷмӯъ ба ҳисоб рафта, ҷойгиркунии он имкон медиҳад, ки 

масъалаҳои молиявии дар минтақа ҷойдошта ҳал карда шавад.  

Дар ин замина, барои ҷалб ва ҷойгиркунии сармояи хориҷӣ метавонем, аз таҷрибаи бойи 

мамлакатҳои тараққикардаи хориҷӣ истифода намоем. Бояд тазаккур дод, ки аз байни 

мамлакатҳои номбаршуда Олмон таҷрибаи бузург дорад [5]. 

 Айни замон дар ҳудуди вилоят дар 127 муассисаҳои томактабӣ 14917 кӯдакон, дар 1326 

муассисаи таҳсилоти умумӣ; аз ҷумла 1274 мактабҳо, 20 литсей, 25 гимназия, 7 мактабҳои 
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хусусии фаъолиятдошта, 666249 хонанда (317629 духтарон) ба таҳсил фаро гирифта шуда, ба 

таълиму тарбияи онҳо 37134 нафар (17748 занон) омӯзгорон машғуланд [6, с. 27]. 

  Ҷадвали 1 
 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи маорифи минтақаҳои вилояти Хатлон 1:  
 

 

Номгӯи лоиҳа 
Оғози 

лоиҳа 

Анҷоми 

лоиҳа 

Маблағи умумӣ 

(долл. америкоӣ) 

Маблағи азхудшуда 

(долл. америкоӣ) 

Шаҳр ва ноҳияҳои 

фарогири лоиҳа 

Лоиҳаи чоруми Фонди 

шарикии глобалӣ дар 

соҳаи маориф 

27 феврали 

соли 2014 

 

30 

сентябри 

соли 2016 

16,2 млн. 1,084 млн. 

н. Мир Саид Алии 

Ҳамадонӣ, шаҳри 

Кӯлоб 

Лоиҳаи таҷдид ва 

идомаи сохтмони 

мактабҳои миёна, 

марҳилаи 3 

1 январи 

соли 2014 

1 феврали 

соли 2018 
20,04 млн. 184,43 ҳаз. Ноҳияи Бохтар 

Лоиҳаи сохтмон ва 

муҷаҳҳазгардонии 

мактабҳо, марҳилаи 2 

15 январи 

соли 2010 

31 

декабри 

соли 2015 

13,15 млн. 1,5 млн. 
Ноҳияҳои Фархор 

ва Бохтар 

Беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо яке аз самтҳои афзалиятноки соҳа маҳсуб 

ёфта, рушди устувори он ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва даромаднокии 

он замина мегузорад.  

Аҳамияти минтақавии хоҷагии оби вилояти Хатлон дар он аст, ки дарёҳои бузургтарини 

вилоят Панҷ (40 км3), Вахш (21 км3) ва Кофарниҳон (1,9 км3) бо ҳаҷми миёнаи 62,9 км3 дар як 

сол, 54,4 % оби ҳавзаи баҳри Аралро ташкил медиҳад.  

Майдони умумии заминҳои обёришавандаи вилоят 338,2 ҳаз. гектарро ташкил дода, аз он 

зиёда аз 87,3 ҳаз. гектар ё 24% дар минтақаи обёрии мошинӣ воқеъ мебошанд. Барои таъмин 

намудани ин заминҳо бо оби ирригатсионӣ дар вилоят 137 истгоҳи обкашии давлатӣ, 45 

зеристгоҳи трансформатор ва 60 чоҳи заҳкаши амудӣ мавриди истифода қарор доранд. Таҷҳизот 

ва хатҳои технологӣ 2-3 маротиба аз меъёр зиёд хизмат карда, истифодаи минбаъда бе таҷдиди 

онҳо беэътимод шуда истодааст. Фарсудашавии воситаҳои асосии истгоҳҳои обкашӣ аз нархи 

умумии боқимонда 79,3 фоизро ташкил медиҳад [6]. 
 Ҷадвали 2 

Тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои обёрикунии минтақаҳои вилояти Хатлон 1 
 

р/т. Номгӯи лоиҳа 
Оғози 

лоиҳа 

Анҷоми 

лоиҳа 

Маблағи 

умумӣ 

(долл. 

америкоӣ) 

Маблағи 

азхудшуда 

(долл. 

америкоӣ) 

Шаҳр ва 

ноҳияҳои 

фарогири 

лоиҳа 

1 Барномаи «Фондҳои 

ҷамоавӣ барои мусои-

дати рушди маълумоти 

асосӣ ва барқарорсозии 

инфрасохтори коммуна-

лӣ» (марҳилаи III); 

01 июни соли 

2014 

01 июни соли 

2017 
9,18 млн. 557,9 ҳаз. 

Ноҳияи 

Бохтар ва 

Левакант 

2 Лоиҳаи «Беҳтар намудани 

таъмини оби нӯшокии 

аҳолии ноҳияи Мир Саид 

Алии Ҳамадонӣ» 

августи соли 

2008 

марти соли 

2015 

 

15,58 млн. 101,38 ҳаз. 

ноҳияи 

Мир Саид 

Алии 

Ҳамадонӣ 

3 Лоиҳаи «Барқарор-созии 

системаи обтаъминкунии 

шаҳрҳои ҷануби 

Тоҷикистон – марҳилаи 2» 

январи соли 

2015 

декабри соли 

2017 
14,54 млн. 209,0 ҳаз. 

ш. Ёвон, 

н Ҷ. Румӣ 

4 Лоиҳаи обёрии заминҳои 

Данғара, марҳилаи 2; 

26 июли соли 

2008 

31 июли соли 

2013 
33,72 млн. 2,98 млн. 

ноҳияи 

Данғара 

5 Лоиҳаи обёрии заминҳои 

Данғара, марҳилаи 3 

апрели соли 

2014 

ноябри соли 

2018 
30,54 млн. 191,7 ҳазор. 

Ноҳияи 

Данғара 

Хулоса, сабабҳои ниёзманд будани Тоҷикистон ба сармоягузории хориҷӣ зиёданд ва онҳо 
аз лаҳзаи барҳам хӯрдани Иттифоқи Шӯравӣ, ки маблағгузори асосии давлати мо буд, оғоз 
гардида, тамоми мушкилоти ба сари халқи тоҷик фурӯрехтаро дар бар мегиранд. Инҳо ҷанги 
шаҳрвандӣ (миллиардҳо доллар зарари моддӣ), муҳоҷирати қувваи асосии корӣ, паст шудани 
сатҳи истеҳсолоти ватанӣ, беэътимодии сармоягузорони хориҷӣ, ҳиҷрати мутахассисони 
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соҳаҳои мухталифи илмӣ ва ғайра мебошанд. Ҳамин тавр, баъди омӯзиши таъсир ва таҳлили 
сармоягузориҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мо ба чунин хулосаҳои зарурӣ омадем: 

- манбаи асосии таъмини рушди устувори кишвар манбаъҳои дохилии сармоя ба ҳисоб 
меравад. Аз ҷумла манбаъҳои дохилии сармоягузорӣ (маблағҳои хусусии субъектҳои хоҷагидор, 
ба монанди фонди амортизатсионӣ, қарзҳо ва маблағҳо аз фурӯши саҳмияҳо) дар ҳаҷми на 
чандон зиёд дар гардиши иқтисодиёти кишвар истифода мешаванд, сармоягузорӣ карда шаванд: 

- барои таъмини рушди устувории иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 
воситаҳои асосии ҷалби сармоя дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ин таъсиси корхонаҳои муштарак мебошад; 

- мавҷуд набудани бозори дуюмдараҷаи фурӯши коғазҳои қиматнок мебошад, ки ин 
имконияти ҷалби бештари сармояро дар корхонаҳои ватанӣ кам менамояд. Ҷиҳати бартараф 
намудани камбудиҳои ҷойдошта зарур мешуморем, ки аз тарафи мақомотҳои дахлдори ҷумҳурӣ 
имконияти ба фурӯш баровардани коғазҳои қиматноки корхонаҳои ватанӣ барои ҷалби сармоя 
ва ташкили бозори дуюмдараҷаи фурӯши коғазҳои қиматнок чораҳои зарурӣ андешида шавад; 

- бояд барномаи тағйироти сохтории бонкҳои кишвар амалӣ гардонида шавад, то ки сатҳи 
боварӣ ба сектори молиявӣ баланд гардад. Сармояи дохилӣ ва хориҷӣ дар таъмини фаъолияти 
сармоягузорӣ ба низоми устувори бонкӣ ниёз дорад; 

- барои таъмини фаъолияти бевоситаи МОИ фишангҳои татбиқи меъёрҳои андозию 
гумрукӣ бояд мушаххас гардонида шавад, ҳамзамон масъалаи бақайдгирии субъектҳои МОИ, ки 
мувофиқи муқаррароти равзанаи ягона ҳамчун субъектҳои соҳибкорӣ аз ҷониби Кумитаи андози 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд, бояд аниқ карда шавад. 

Солҳои охир ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар вазифаи на танҳо давлат, 
инчунин, минтақа ва соҳибкорон гардидааст. Айни замон дар ҷумҳурӣ минтақаҳо имкон доранд, 
ки мустақиман сармояи хориҷиро ҷалб намоянд.  

Стратегия ва чорабиниҳои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ба ҳукумати маҳаллӣ 
имкон медиҳад, ки суръати афзоиши иқтисодиёт баланд бардошта шавад. Таҳияи стратегия ва 
чорабиниҳои мушаххас барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ба ҳукумати маҳаллӣ имкон 
медиҳад, бо мақсади афзоиши рақобатпазирии субъектони хоҷагидор ва афзоиши иқтисодиёти 
минтақа сармояи хориҷӣ ҷалб карда шавад.  

Дар хулоса қайд кардан ба маврид аст, ки рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа аз ҷалби 
сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти минтақа, инчунин, ташаккули муҳити сармоягузорӣ дар минтақа 
вобаста мебошад. Сиёсати сармоягузории минтақавии амалишаванда имкон медиҳад, ки соҳаҳои 
мухталифи иқтисодиёт рушд намуда, дар ташаккулёбӣ ва рушди нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодии кишвар саҳмгузор бошад. 
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚАҲОИ 
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Дар ин мақола вазъи раванди ҷалби сармоя дар минтақаҳои вилояти Хатлон таҳлил гардида, таъсири 
он дар рушди соҳаҳои муҳимми минтақаҳо хеле зарур арзёбӣ шудааст. Муаллиф раванди амалишавии 
сармоягузориро дар соҳаи маорифи якчанд минтақаҳои вилоят таҳқиқ карда, ба хулосае омадаст, ки ҳоло 
ҳам минтақаҳои вилоят ба сармоягузории ватанию хориҷӣ ниёзи бештаре доранд.  

Дар мақола қайд шудааст, ки бе ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ рушди иқтисодиёти ҳар як минтақаи 
вилоят имконнопазир мебошад. Имрӯзҳо барои рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаҳои гуногуни 
иқтисодиёт аз ҷониби роҳбарияти кишвар бисёр имтиёзҳои давлатӣ дода шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: сармоягузорӣ, рушди минтақаҳо, сармоягузории хориҷӣ, кишоварзӣ, 
сармоягузории минтақавӣ, иқтисоди миллӣ, иқтисоди ҷаҳон, иқтисодиёти минтақа. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В РЕГИОНАХ 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В этой статье автор указал на важность привлечения инвестиций в Хатлонской области и его 
влияние на развитие ключевых секторов в регионе. При написании статьи автор проанализировал 
большинство областей инвестиционного влияния в регионе.  

Анализ инвестиционных вложений в сфере народного образования нескольких областях региона 
показал, что регион по-прежнему нуждается в дополнительных внутренних (отечественных) и внешних 
(иностранных) инвестициях. Автор правильно утверждает, что развитие экономики каждого региона 
невозможно без привлечения иностранных инвестиций. На сегодняшний день правительство 
предоставило многочисленные государственные льготы для развития инвестиционной деятельности в 
различных секторах экономики. Автору так же удалось показать в графике инвестиции в сфере народного 
образования и сельского хозяйства. В заключении автор предлагает свои выводы и предложеия о важности 
инвестирования в регионах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, региональное развитие, иностранные инвестиции, сельское 
хозяйство, региональные инвестиции, национальная экономика, мировая экономика, экономика региона. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Рахматов Умед, ассистент кафедры финансы и кредит КГУ имени 
А. Рудаки. Тел.: (+992) 918-70-99-65; e-mail: ddkrur@mail.ru 

  

 

ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT INVESTMENTS IN THE REGIONS  

OF THE KHATLON REGION 
 

In this article, the author pointed out the importance of attracting investment in Khatlon region and its impact 
on the development of key sectors in the region. During writing the article, the author analyzed most areas of 
investment influence in the region.  

Analysis of investment deposit in the sphere of national education in several areas of the region showed that 
the region still needs additional internal (domestic) and external (foreign) investments. The author correctly argues 
that the development of the economy of each region is impossible without attracting foreign investment. To date, 
the Government has granted numerous State benefits for the development of investment activities in various 
economic sectors. The author also managed to show in the schedule investments in the field of national education 
and agriculture. In conclusion, the author proposes his conclusions and proposals on the importance of investment 
in the regions. 

KEY WORDS: investment, regional development, foreign investment, agriculture, regional investment, 

national economy, global economy, region economy.  
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ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ РУШДИ БОНКҲО ВА ҚАРЗҲОИ ИПОТЕКӢ ДАР 

ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Каримова Г.М., Файзуллоев Ҷ.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Бо мақсади рушди бонкҳои кишвар стратегияҳои миёнамуҳлате таҳия шудааст, ки самтҳои 

муҳимтарини рушди бахши бонкии кишварро дар давраи миёнамуҳлат муайян менамояд. 

Мақсади умумии  он таъмини рушди устувори иқтисодӣ, паст намудани сатҳи камбизоатӣ ва 

беҳбудии дараҷаи зиндагии аҳолӣ  мебошад [1]. 

Солҳои охир афзоиши ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд бо суръат ташкил 

шуда, айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои  Душанбе 1 адад,  

Бохтар 2 адад,  Хоруғ 2 адад ва Кӯшониён 1 адад фаъолият доранд, ки ин имкон медиҳад сатҳи 

камбизоатӣ то дараҷае паст гардида, барои бартараф намудани мушкилоти иқтисодӣ кумак 

расонад. Мақсади рушди бахши бонкӣ ва ҳадафҳои асосии рушди миёнамуҳлати бахши бонкӣ, 

баланд бардоштани устувории низоми бонкӣ, мусоидат ба рушди миёнаравии молиявӣ, бозори 

молиявӣ ва мустаҳкам намудани асосҳои бозории соҳа  ба шумор рафта,  барои ноил шудан ба 

рушди устувори иқтисодиёт ва паст кардани таваррум мусоидат мекунанд.  

Барои ноил шудан ба ин мақсадҳо вазифаҳои зерин гузошта шудаанд: 

- баррасии муқаррароти дастурӣ ва танзимкунанда бо мақсади озодкунии минбаъдаи 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва низоми асъорӣ; 

- озодкунии тартиби кушодани суратҳисобҳо дар бонкҳои хориҷӣ, ҷалби қарзҳо ва 

шаклҳои дигари сармоягузории хориҷӣ; 
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- рушди бозори байнибонкии захираҳои кредитӣ, аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои 

ғайрибонкӣ ҷорӣ кардани намудҳои нави маҳсулоти қарзӣ, аз ҷумла қарзҳои дарозмуддат; 

- тавсиаи ҳамкориҳои зич ва мутақобилан судманд бо ташкилотҳои байналмилалии 

молиявӣ ва фондҳо, кишварҳои мададрасон, сармоягузорони хусусӣ, ки барои рушди иқтисодӣ 

ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ мусоидат мекунанд; 

- такмили механизми захираҳои ҳатмӣ бо роҳи кам кардани талаботи захиравӣ дар асоси 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ; 

- такмили рушди сиёсати пулию қарзӣ, васеъ намудани доираи василаҳои татбиқи он; 

- ҳамкорӣ, ҳамгироӣ дар соҳаи низоми асъор ва бозори коғазҳои қиматнок дар доираи 

кишварҳои узви ЕвроОсиё. 

Дар соҳаи рушди бозори ипотекӣ, қарздиҳии ипотекӣ воситаи самарабахши ҷалби 

маблағҳои аҳолӣ ба соҳаи сармоягузорӣ ва қонеъгардонии эҳтиёҷоти манзилии он ба ҳисоб 

меравад. Бояд қайд кард, ки қонун «Дар бораи ипотека» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо пас аз 

18 соли Истиқлолият, яъне соли 2008 қабул карда шуд [2].  

Тибқи ҳисоботи охирини солонаи Бонки миллии Тоҷикистон, айни замон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 18 бонк ва 30 адад ташкилотхои карздиҳии хурд фаъолият мекунанд, ки аз инҳо 

танҳо аз ҷониби ду бонк ва инчунин як ҷуфти ташкилотҳои маблағгузории хурд ипотека дода 

мешавад [3].  

Бонкҳои дигар то лаҳзаи ворид намудани тағйирот ба қонун «Дар бораи ипотека», ки ба 

соҳиби гарав, яъне бонк, ҳуқуқи фурӯши молу мулки ба гарав гузошташударо пешниҳод мекунад 

(дар ҳолати вайрон кардани шартҳои қарз аз ҷониби гарав) аз додани  ипотека худдорӣ мекунанд. 

Инчунин тибқи иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон дар 10 соли охир ташкилотҳои қарзии 

ҷумҳурӣ ба маблағи тақрибан 3,3 миллион доллар ипотека додаанд [3]. 

Ҳаҷми қарздиҳии ипотекӣ дар низоми бонкии Тоҷикистон дар 10 соли охир афзудааст, 

аммо ҳиссаи ипотека дар бақияи умумии қарз танҳо 2,4 фоизро ташкил медиҳад. 
Диаграммаи бақияи қарзҳои ипотекӣ дар 5 соли охир 

 
Расми 1. Қарзҳои ипотекӣ дар 5 соли охир. 

 

Ҳамин тариқ, мувофиқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон, бақияи қарзҳо дар низоми 

бонкӣ дар аввали соли ҷорӣ қариб 8,8 миллиард сомониро ташкил додааст, ки аз он танҳо 210,4 

миллион сомонӣ аз қарздиҳии ипотека иборат мебошад [3].  

Ғайр аз ин, зиёда аз 60% ипотека бо пули миллӣ ва тақрибан 40% бо асъори хориҷӣ дода 
шудааст [4]. 

Бояд қайд кард, ки барои рушди бонкҳо, равнақи бозори ипотекӣ, ҷалби сармоядорон 
барномаҳои алоҳидаи давлатӣ ва даровардани тағйиру иловаҳо ба онҳо зарур мебошад. 

Татбиқи барнома ва чорабиниҳо бояд дар самтҳои зерин амалӣ карда шавад: 
- дар бораи кафолати амонатҳои шахсони воқеӣ (дар самти баланд бардоштани нақши 

фонди кафолати амонатҳо); 
- қабули қонунҳо оид ба фароҳам овардани шароит барои ҷалби сармоя ба соҳаи манзил. 

Татбиқи ин самт қабули қонунҳои асосӣ дар бораи ташаккули заминаи ҳуқуқии қарздиҳии 
ипотека, аз ҷумла қабули қонунҳо оид ба ипотекаро тақозо менамояд;  

- такмил додани заминаи меъёрию ҳуқуқие, ки ворид кардани тағйирот ба қонунгузории 
шаҳрвандӣ ва манзилро пешбинӣ менамояд, бо мақсади рафъи монеаҳо аз ситонидани манзил, 
ки ҳамчун гарав барои қарзҳои ипотекӣ баромад мекунад; 
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- фароҳам овардани шароит ва механизмҳои ҷалби захираҳои молиявии дарозмуддат ба 
системаи маблағгузории манзилии ипотека. 

Барои гирифтан ва ё худ додани ипотека аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои қарздиҳӣ 
мушкилоти зиёде вуҷуд доранд, ки то ба имрӯз роҳи ҳалли худро меҷӯянд. Одатан, дар шароити 
имрӯза, бонкҳо маблағҳои пулиро ба муҳлати кӯтоҳ, яъне ба мӯҳлати то як сол қарз дода 
метавонанд, зеро суратҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба талабот ҷавобгӯ нест. Муодили 
алтернативии маблағгузорӣ метавонанд барномаҳои дастгирии ҳукумат, ба таври алтернатива 
истифода бурдани воситаҳои бозори коғазҳои қиматнокро дар бар гирад. 

Қарздиҳии ипотекӣ дар Тоҷикистон рушд ёфта бошад ҳам, аммо айни замон он ҷойеро, ки 
мебоист дар масъалаи пешниҳоди манзил барои шаҳрвандон бигирад, нагирифтааст ва барои ин 
якчанд сабабҳо мавҷуд мебошанд. 

Проблемаҳои умумии иқтисодии қарздиҳии ипотека дар он аст, ки ипотека худ маҳсулоти 
қарзи дарозмуддат маҳсуб ёфта, муҳлати маблағгузории ташкилотҳои қарзӣ бояд барои 
даҳсолаҳо муайян карда шавад ва барои пешниҳод кардани чунин барномаҳо кафолати суботи 
иқтисодӣ лозим аст.  

Дар шароите, ки даромади кишвар дар маҷмӯъ ва хусусан ҳар як шаҳрванд ба туфайли 
мавҷҳои буҳрони ҷаҳонӣ сахт тағйир меёбад, аз ин рӯ, бастани шартномаҳои дарозмуддат хатари 
назаррасеро ба миён меорад ва ташкилотҳои қарзӣ маҷбур мешаванд бо фоизҳои баланд онро 
ҷуброн кунанд. 

Вазъият боз аз он сабаб мушкилтар мегардад, ки омилҳои зиёди марбутаи бахши бонкӣ 
хеле зуд рушд ёфта истодааст. Эҳтимол, вақте ки бозор бо маҳсулоти дигар иваз шавад, дар он 
сурат шояд навбати онҳо ба ипотека мерасад. Ба сиёсати макроиқтисодии кишвар, сиёсати 
иҷтимоӣ ва муҳоҷират, соҳаи сохтмон, рушди маҳсулоти бонкӣ ва ғайра таъсир мерасонад. 
Аммо, дер ё зуд иқтисодиёти кишвар ба он дараҷае мерасад, ки қарздиҳии ипотекӣ барои бонкҳо 
ва доираи васеъи мизоҷони онҳо баробар фоидаовар хоҳад буд. 

Бонкдорӣ дар мамлакати мо мисли қонунгузорӣ то ҳол ба таври пурра рушд наёфта, 
ипотека на танҳо тиҷорати даромаднок, балки хеле хатарнок низ мебошад. Таваккалҳо на танҳо 
барои қарзгирандагон,  инчунин худи бонкҳо низ пайдо шуда метавонанд. Ин, пеш аз ҳама, ба 
номукаммалӣ дар самти низоми бонкӣ вобаста буда, ғайр аз ин, ноустувории иқтисодӣ, ҷаҳиши 
доимӣ ва қурби асъори коҳишёбанда, системаи ипотекиро пешгӯинашаванда мекунанд.  

Имрӯз дар ҳама гуна давлатҳои ҷаҳон қарздиҳии ипотекӣ васеъ паҳн гашта, он ҳамчун як 
шакли маблағгузории дарозмуддати барномаҳои ба манзил вобастабуда вуҷуд дорад. Қарзҳои 
ипотекӣ дар ҳалли баъзе масъалаҳои хусусияти иҷтимоию иқтисодидошта, аз ҷумла мушкилоти 
бо манзил таъмин кардани аҳолӣ кумак мерасонанд. Ғайр аз ин, қарздиҳии ипотека боиси паст 
гардидани таваррум тавассути ҷалби захираҳои молиявии муваққатии аҳолӣ ва корхонаҳо 
мегардад. 

Вобаста ба камбудии қарздиҳии ипотека қайд кардан зарур аст, ки сарфи назар аз 
афзалиятҳои намоёни қарздиҳии ипотека, ҳангоми муроҷиат кардан мушкилот  ба миён омада 
метавонад. Солҳои охир вазъи иқтисодии кишвари мо ноустувор боқӣ монда, тағйирёбии 
якбораи нархҳои бозор ва қурби асъор ба назар мерасад.  

Вазъияти бо асъор гирифтани қарзи ипотека низ ба ин кор таъсири манфӣ мерасонад, зеро 
дар муддати якчанд сол, миқдори муайяни асъори хориҷӣ (доллар ё рубли русӣ) ҳангоми 
мубодила ба сомонӣ метавонад ба куллӣ фарқ намояд.  

Ҳангоми баргардонидани қарз ҳамеша хавфи бе хона мондан вуҷуд дорад. То 1/5 ҳиссаи 
ҳамаи қарзгирандагони ипотекӣ бо пардохти ҳармоҳа мушкилӣ доранд ва камбудии дигари 
ипотека дар он аст, ки фоизҳои ҳисобшуда ва суғуртаи ҳатмӣ арзиши қарзро ба таври назаррас 
баланд мекунанд. 

Бартарии баҳснок ва асосии ипотека дар он аст, ки он айни замон имкони гирифтани 
манзили истиқоматиро ба миён меорад, ба шарте ки барои харидани он маблағи кофӣ набошад. 
Аксар вақт, гирифтани қарзи ипотекӣ нисбат ба ҷамъ намудани маблағи зарурӣ фоидаовар буда, 
ин бо ноустувории бозори амволи ғайриманқул ва тамоюлоти арзиши манзилҳо ва хонаҳо 
вобастагӣ дорад. Афзалияти навбатии ипотека ин аст, ки ҳангоми пешниҳоди қарз барои 
гирифтани қарзи ипотека, бонк на танҳо даромади худи қарзгир, балки  даромади ҳамсарро низ 
ба назар мегирад. 

Бартарии дигари муҳимми ипотека аз он иборат аст, ки пардохт бо шакли нақдӣ ва 
ғайринақдӣ метавонад баргардонида шавад. Шакли пардохти қарз мустақиман аз ҷониби бонки 
кредитор муайян карда шуда,  пеш аз муҳлат баргардонидани қарз иҷозат дода мешавад. 

 

 



184 

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олӣ. – Душанбе, 2019. 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ипотека» // Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (с. 2008 №3 мод. 185; с. 2008 №10 мод. 798; с. 2010 №7 мод. 557; с. 2013 №7 мод. 522). 

3. Сомонаи интернетии Бонки Миллии Тоҷикистон (https://nbt.tj/) (Ҳисоботи солона, декабри соли 

2019, Ҷаласаи БМТ, 28.01.2020). 

4. Сомонаи интернетӣ ва газетаи «Спутник» (https://tj.sputniknews.ru/)/Душанбе, 23 декабр 2019 – 

Sputnik/ Душанбе, 27 ноябр 2019 – Sputnik. 
 

ТАКМИЛДИҲИИ МЕХАНИЗМИ РУШДИ БОНКҲО ВА ҚАРЗҲОИ ИПОТЕКӢ ДАР 

ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Муаллифони мақола оид ба такмилдиҳии механизми  рушди бонкҳо ва қарзҳои ипотекӣ дар 

ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори андеша намуда, қайд мекунанд, ки механизмҳои рушди 

қарзҳои ипотекӣ дар ташкилотҳои қарзӣ ва вориди тағйиру иловаҳо дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

бораи ипотека мавриди омӯзиш қарор доранд. 

Андешаи муаллифон оид ба раванди такмилдиҳии механизми қарзҳои ипотекӣ дар ташкилотҳои 

қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон қисматҳои зеринро дар бар мегирад: а) соҳаи рушди бозори ипотекӣ;               

б)  масъалаҳои қарздиҳии ипотекӣ дар ташкилотҳои қарздиҳӣ; в) проблемаҳои умумииқтисодии қарздиҳии 

ипотека; г) камбудиҳои қарздиҳии ипотека; ғ) бартариҳои ипотека. 
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF BANKS DEVELOPMENT AND MORTGAGE  

LOANS IN CREDIT INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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НАЗАРИЯҲОИ МОТИВАТСИОНӢ ВА МОҲИЯТИ ОН ДАР  

ФАЪОЛИЯТИ ИДОРАКУНӢ 
 

Хоҷаалиев Ф.А., Маҷнунова М.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Айни замон мотиватсия ҷиҳати ташаккули раванди идоракунӣ ва баландгардонии 

ҳосилнокии меҳнати кормандон дар тамоми шаклҳои фаъолият, алалхусус фаъолияти 

инноватсионӣ ҳамчун методи ҳавасмандгардонӣ нақши асосӣ мебозад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди мотиватсионӣ дар фаъолияти меҳнатии кормандон 

бештар дар шакли моддӣ амалӣ гардонида мешавад, чунки кормандон бештар бо ҳамин намуди 

мотиватсия талаботи инфиродиашонро қонеъ месозанд ва худ талаби онро доранд. Аз ин рӯ, 

рушди тадбирҳои мотиватсиониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди расидан ба истиқлолияти 

комил ва ташкил шудани корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолию хизматрасонӣ мушоҳида кардан 

мумкин буд. 

«Мотиватсия ин фаъолиятест, ки барои бедорсозии қобилиятнокии кормандон ва расидан 

ба мақсадҳои гузошташуда равона гардида, он ба воситаи ҳавасмандсозии меҳнат, амалӣ 

гардонида мешавад» [1, с. 24]. 

Мувофиқи талаботи бехатарии фаъолияти инсон дар корхонаҳо рӯзи кории 8-соата 

муқаррар шуда, ҷавобгарии корхонаҳо барои бехатарии меҳнат баланд мегардад ва истифодаи 

воситаҳои истеҳсолие лозим мешавад, ки онҳо шароити меҳнатро хуб месозанд. Чунин 

тадбирҳоро ҳамчун тадбирҳои беҳтар намудани сифати меҳнат ва муносибатҳои меҳнатӣ 

номидан ба мақсад мувофиқ аст, ки онҳо имконияти баланд бардоштани музди меҳнати коргар 

ва мувофиқан ҳавасмандии онҳоро ҷиҳати барзиёд иҷро кардани нақшаи кории худ ба вуҷуд 

меоранд 

Ҳaмин тариқ, мазмуни сифати меҳнат дигаргуниҳои куллиро дар раванди зеҳнии соҳаҳои 

калони саноатӣ ва соҳаҳои нави техникаи барқӣ, радиотехникӣ, электронӣ ва ғайра касб мекунад. 

Тағйирот дар доираи кортаъминкунандагон низ пайдо шудааст. Акнун соҳиби иттиҳодия, 

соҳибмулк, ё кортаъминкунанда ба ташкилотчӣ мубаддал гаштааст, ки кори худро дар асоси 

амалҳои иқтисодӣ, технологӣ ва сохтори бозорӣ ташкил менамояд. 

Мазмуни ҳавасмандӣ маҷмӯи воситаҳо, арзишҳо ва муносибатҳое мебошад, ки ташкилот 

ва роҳбарон барои баланд бардоштани самаранокӣ ва ҳосилнокии меҳнати коргарон аз онҳо 

истифода мебаранд. Ба мазмуни ҳавасмандӣ музди меҳнат, мукофотҳо, имтиёзҳо ҳар гуна 

раҳматномаҳо ва нишонаҳои фахрӣ, вазифа додан ва дигар таъсирҳои маънавию рӯҳӣ расонидан 

дохил мешавад. 

Дар шакли нақша фарқияти назарияи идоракунии ИМА ва Ҷопонро овардан мумкин аст:  

Ҷадвали 1  

Фарқияти консепсияҳои назарияи идоракунии ИМА ва Ҷопон [2, с. 79] 
 

Консепсиякунонии 

далелҳо 
ИМА Ҷопон 

«Сармояи инсонӣ» 
Дар ҷои аввал далелҳои беруна. 

Вазифаҳои кӯтоҳмуддат. 

Бисёр гузоштан барои омӯзиш. 

Омӯзиши умумӣ.  
Баҳогузориҳои колективӣ. 

«Бозори меҳнат» 
Дар ҷои аввал далелҳои беруна. 

Вазифаҳои кӯтоҳмуддат. 

Дар ҷои аввал даллелҳои дохила.  

Вазифаҳои дурру дароз 

«Маълумоти 

ташкилот» 

Ҳавасмандиҳои берунӣ. 

Вазифаҳои инфиродӣ 

Системаҳои дохила. 

Самтгириҳои гурӯҳӣ. 
 

Қабули қарори идоракунӣ ва соҳибкорӣ низ хислати тадқиқотиро гирифтааст, ки аз 

соҳибкор дониши ҳаматарафа ва маданияти баланди умумиро талаб мекунад. Ба ҷои 

соҳибкорони алоҳида, акнун гурӯҳи соҳибкорон пайдо шудаанд, ки як коллективи пурқувватеро 

ташкил намуда, дар ҳамкорӣ бо ҳамдигар кор мекунанд. 

Соҳибкорон ба таркиби арзишҳо, манфиати коргарони оддиро низ ҷойгир кунонида, дар 

технологияи махсуси идоракунӣ равияи ҳавасмандкунӣ, ки мақоми хосса дорад, ҷорӣ месозанд. 

Мафҳуми «мотиватсия» дар иқтисодиёт ва идоракунӣ аз илми равоншиносӣ ва ҷомеашиносӣ 

гирифта шуда, ҳамчун илм алоқамандии «Одам ва ҷамъият»-ро меомӯзад. Аммо, дар илми 

идоракунӣ ин мафҳум ташаккул ёфта, мақоми худро дигаргун намудааст. 

Дар навбати аввал ҳамчун «ҳавасмандӣ», яъне таъсиррасонии идоракунӣ бо мақсади 

тағйир додан ё тасдиқ кардани рафтори зарурӣ ё худ фаъолияти зарурии одамон мебошад. 
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Хислатҳои нави ин мазмун бо тағйироте, ки ҳамчун равияи фаъолият на фақат ба меҳнат, балки 

ба одамон низ нигаронида шудааст, сарчашмаи фаъолгардонии ӯ барои таъмини талаботаш 

мебошад. 

Мотивҳо метавонанд дохилӣ ва беруна бошанд [3, с. 126]. Мотивҳои беруна бо кӯшишҳои 

инсон барои бадастории ягон объекти ба ӯ тааллуқнадошта, инъикос меёбад ё баръакс канораҷӯӣ 

кардан аз ин объект мебошад. Мотивҳои дохилӣ бо қаноатманд шудан аз объекти мавҷуда 

алоқаманд мебошанд.  

Масалан, кори шавқовар ба инсон ҳаловат мебахшад ва ӯ ҳатто розӣ аст, ки бепул кор 

кунад; дар ҳолати баръакс ӯ ба ҳама чиз розӣ аст, ки аз ин кор халос шавад. Ҳамин тариқ, 

ҳавасмандкунӣ ҳамчун таъсири беруна ба одамон барои таъмини ҳосилнокии баланди меҳнати 

фардӣ, бо дарназардошти талаботи вай асоси моҳияти мотиватсия мебошад. Барои он, ки шакли 

қабулшудаи талаботи одамон мотив аст, масъалаи алоқамандии мотиватсия ва мотив ба миён 

меояд. Мотиватсия ва мотив мафҳумҳои гуногун мебошанд, ҳарчанд, ки дар адабиёти идоракунӣ 

аксар маврид онҳоро якҷоя мекунанд. Системаи ҳавасмандкуние, ки ба мактаби неоклассикӣ хос 

мебошад, нишонгирӣ на ба ҳамаи мотивҳо, балки фақат ба системаи поёнии пайдарпаии мотивҳо 

вобаста мебошад, ки онҳоро Маслоу пешниҳод менамояд. 

Мотиватсия – ҳамчун қисми таркибии идоракунӣ - ба ҳайси ҳавасмандӣ ба талаботи 

рӯзмарра ва касбии коргари мушаххасе, ки дар системаи идоракунӣ иштирок мекунад, равона 

карда шудааст. 

Ҳавасмандкунӣ ҳамчун вазифаи идоракунӣ аз дастгоҳи илми идоракунӣ ҷудо намешавад, 

балки мазмуни назариявии ҷамъбастиро ба худ гирифта, бевосита ба назарияи идоракунӣ тааллук 

дорад. 

Ҳавасмандкунӣ мотиватсияро ҳамчун ҳақиқати объективие дида мебарояд, ки ба воситаи 

он дар шароити имрӯза, таъсиррасонӣ ба коргарон бо назардошти хислати ҳар яки онҳо ташкил 

карда мешавад. 

Консепсияи ҳавасмандгардонӣ ба он асос меёбад, ки ҳар гуна амалиётҳои зердастон ба 

онҳо бояд оқибатҳои мусбӣ, манфӣ ё мобайниро орад [1, с. 63]. 

Ҳамаи ин ҳолатҳоро аз маълумоти нақшае, ки С. Викерстаф ва В. Герчиков тартиб додаанд 

мебинем. Ин маълумот дар бораи афзалияти ин ё он намуди мотиватсия мувофиқи нуқтаи назари 

гурӯҳҳои гуногуни кормандони идоракунӣ ифода ёфтаанд [1, с. 65]. 

Ҷадвали 2 
Сохтори инфиродии мотиватсионӣ 

 

 Менеҷерон Мутахассисон Кормандон 

1 Маош ва мукофот Пешравӣ дар вазифа Маош ва мукофот 

2 Пешравӣ дар вазифа Маош ва мукофот Пешравӣ дар вазифа 

3 Обрӯ Вазифаҳои мушкил Мустақилият 

4 Ифтихор Ихтисоси нав Эҳтиром 

5 Вазифаҳои мушкил Мустақилият Бехатарии меҳнат 
 

 

Тадқикот нишон доданд, ки танҳо 12% одамон ба сифати далели асосии фаъолият - пулро, 

45% - шарафро, 35% - қаноатмандӣ аз кор ва қариб 15% - ҳокимиятро пеши назар меоранд.  

Ҳамин тариқ, ҳавасмандкунӣ дар шароити ҳозира хеле мураккаб гашта, аз 3-қисмати 

мустақили бо ҳам пайваста: «ҳавасмандӣ  мотиватсия  мотив» иборат мебошад. Муносибат, 

ё алоқамандии ин 3-қисмат бо тарзи зайл сурат мегирад [3, с. 76]. 
 

Муҳити берунаи ташкилот 

 
Муҳити дохилаи ташкилот 

Расми 1. Ташаккули вазифаи мотиватсия. 
 

Музди меҳнат, иштирок 

дар идоракунӣ, таъмини 

нафақа, вазифа 

Ҳавасмандӣ 

Бартариятҳо ва имтиёзҳо 

Дастовардҳо, қаноатманди 

пешвоӣ. 

Мотив  
Эътирофи роҳбарият аз берун, 

таъминоти манзил, ҳолати 

экологӣ  
 
 

МОТИВАТСИЯ 
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Таҳлили нақшаи вазифаи мотиватсия нишон медиҳад, ки ҳар се қисмати он дар зери 

таъсири омилҳои дохила ва беруна қарор доранд. Ҳавасмандие, ки ба муҳити беруна вобастагӣ 

дорад, дараҷаи зиндагии мардуми минтақа, ё давлатест, ки ташкилот дар он фаъолият дорад. 

Муҳити дохила бошад, ҳолати иқтисодӣ, технологӣ ва малакаи идоракунӣ мебошад. 

Мувофиқи маълумот дар амал равандҳои мотиватсионӣ якчанд принсипҳои асосиро иҷро 

менамояд, ки риояи онҳо ҳатмӣ мебошад [5, с. 74]. 

Принсипҳои асосии равандҳои мотиватсионӣ: 

1. Дастрасӣ - ҳар як нишондиҳанда барои ҳавасмандгардонии кормандон мавқеъпазир 

бошад, ҷараёни ҳавасмандгардонӣ шафоф бошад.  

2. Ҳис карда тавонистан - таҷриба нишон медиҳад, ки якчанд намудҳои ҳавасмандгардонии 

меҳнати кормандон вуҷуд дорад. 

Дар давлатҳои гуногун ва коллективҳои гуногуни меҳнатӣ, ҳавасмандгардонӣ аз рӯи 

мафҳумнокиаш ҷудо карда мешавад. Барои ҳар як корманд ҳавасмандии мушахасси иқтисодӣ 

муайян карда мешавад. 

3. Пайдарпаӣ - ҳавасмандиҳои иқтисодие ҳамеша дастгирӣ меёбанд, ки бо афзоиши 

натиҷаҳои меҳнат онҳо низ зиёд карда мешаванд. 

4. Пайваст кардани ҳавасмандиҳои моддӣ ва маънавӣ - дар навбатии худ арзишҳои моддӣ 

ва маънавӣ барои тезонидани рушди истеҳсолот ва ба даст овардани рӯҳияи баланди корманд 

аҳамиятнок дониста мешаванд.  

5. Пайваст кардани омилҳои гуногуни ҳавасмандгардонӣ - дар ҳама ҷониб тарафҳои мусбӣ 

ва манфӣ вуҷуд дорад. Дар ин хусус омилҳое ҳастанд, ки барои ҳавасмандии меҳнат мусоидат 

мекунанд ва омилҳое ҳастанд, ки ба ин раванд зиддият нишон медиҳанд [6, с. 126]. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки намудҳои зерини ҳавасмандгардонии меҳнат вуҷуд доранд: 

1. Рӯҳӣ; 

2. Биологӣ. 

1. Ҳавасмандгардонии рӯҳӣ ин омилҳое мебошанд, ки рафтори одамонро наомӯхта идора 

кардани онҳо мумкин аст. Пас маълум мешавад, ки идоракунии омилҳои рӯҳӣ ба танзими 

муносибатҳои меҳнатӣ ва тезонидани истеҳсолот мусоидат мекунанд. 

2. Ҳавасмандгардонии биологӣ - ин намуд бештар ба пешниҳоди кафолатҳои гигиенӣ- 

экологӣ, санитарӣ ва ҷавобгӯ будани ҷойи кор ба талаботи эпидемологӣ, зарар наовардани 

ҷараёни меҳнат ба саломатии инсон ва кормандон зоҳир мегардад. 

Ҳавасмандгардонии меҳнат ин, пеш аз ҳама, водоркунии коргар ба меҳнати пурмаҳсул ва 

аз худ зоҳир намудани қобилиятҳои эҷодкорӣ ва навовариро дар бар мегирад. Самти асосии 

ҳавасманд намудани хизматчиён, мутахассисон ва кадрҳои роҳбарикунанда ин мукофотонидани 

онҳо барои сари вақт ва барзиёд иҷро кардани нақшаи истеҳсолӣ ба шумор меравад. 

Механизми системаҳои мукофотдиҳӣ дар нақшаи зерин оварда шудааст [7, с. 117]: 
 

 
Расми 3. Механизми системаи мукофотдиҳӣ. 

 

Самаранокии идоракунӣ ҳамон вақт мушоҳида мегардад, ки агар дар асоси донистани 

талабот ва қонуниятҳои рафтори гурӯҳҳо ва ашхоси алоҳида натиҷаи фаъолияти кории одамон 

рӯз то рӯз беҳтар гардонида шавад. Барои ин ташкили муҳити кории мувофиқ ва баланд 

бардоштани ҳавасмандии коргарон шартҳои муҳим арзёбӣ мегарданд. 

Ҳамин тариқ, дар қисмати назариявӣ оид ба мафҳум ва моҳияти мотиватсия, функсия ва 

услубҳои ҳавасмандгардонӣ, инчунин оид ба консепсияҳои мотиватсия равшании пурра 

андохтем ва ба хулосае омадем, ки низоми ҳавасмандии ҳайати кормандони корхонаҳо ба 

инкишоф ва такомул дар асоси ҷоришавии низомҳои инноватсионӣ ва васеъшавии ҷараёнҳои 

идоракунӣ ниёз доранд. Баъди таҳлили ин мавзӯъ чунин пешниҳод кардан мумкин аст: 

1. Ташкили мукофотҳо ва истифодаи усулҳои нави пардохти музди меҳнат; 

Унсурҳои системаи мукофотдиҳӣ 

Нишондиҳандаҳо ва 

шартҳои мукофотдиҳӣ 
Доираи коргарони 

мукофотгиранда 

Сарчашмаи пардохти 

мукофот 

Ҳаҷми мукофот Давраҳои мукофотдиҳӣ 
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2. Истифодаи усулҳои иҷтимоию рӯҳиявии ҳавасмандгардонӣ ва беҳтар намудани муҳити 

рӯҳиявии колективи меҳнатӣ; 

3. Васеъсозии сохторҳои инноватсионию иқтисодии корхона; 

4. Дар амал ҷорӣ намудани стратегияҳои истифодабарии неруи инсонӣ; 

5. Иштироки кормандон дар раванди кабули қарорҳои идоракунии фаъолияти 

инноватсионӣ ва амсоли инҳо. 
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НАЗАРИЯҲОИ МОТИВАТСИОНӢ ВА МОҲИЯТИ ОН ДАР ФАЪОЛИЯТИ ИДОРАКУНӢ 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки мотиватсия имрӯзҳо дар ташаккули раванди идоракунӣ ва афзоиши 

меҳнати кормандон дар тамоми шаклҳои фаъолият, алалхусус фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун методи 

ҳавасмандгардонӣ нақши асосӣ мебозад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди мотиватсионии фаъолияти 

меҳнатии кормандон бештар дар шакли моддӣ амалӣ гардонида мешавад, чунки кормандон бештар ба 

ҳамин намуди мотиватсия талаботи инфиродиашонро қонеъ месозанд ва худ талаби онро доранд. 

«Мотиватсия ин фаъолиятест, ки барои бедорсозии қобилияти кормандон ва расидан ба мақсадҳои 

гузошташуда равона гардидааст ва он ба воситаи ҳавасмандгардонии меҳнат амалӣ мешавад». Ба ҳайати 

ҳавасмандгардонӣ додани музди меҳнати шоиста, мукофотҳо, имтиёзҳо, ҳар гуна раҳматномаҳо ва 

нишонаҳои фахрӣ, вазифа додан ва дигар таъсирҳои маънавию рӯҳӣ дохил мешаванд. 
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В настоящее время мотивация играет ключевую роль в построении процесса управления и 

увеличении текучести кадров во всех видах деятельности, особенно в сфере инноваций. В Республике 

Таджикистан мотивационный процесс осуществляется в форме материальной трудовой деятельности 

работников, поскольку работники с большей вероятностью удовлетворяют свои индивидуальные 

потребности по этому типу мотивации. «Мотивация - это деятельность, мотивированная мотивацией 

рабочей силы для мотивации сотрудников и достижения их целей». Содержание стимулов включает в себя 

заработную плату, бонусы, пособия и любые благодарственные письма, почетные звания, назначения на 

должности и другие духовные и психологические эффекты. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХЛОПКОЗАВОДА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  

НОВОГО УСТРОЙСТВА 
 

Рузибоев Х.Г., Шарипов А.Т., Абдуллозода А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Повышение экономической эффективности первичной обработки хлопка-сырца во многом 

зависит от совершенствования и использовании новых ресурсосберегающих технологий. 

Оптимизация технологии в значительной степени оказывает влияние на рост эффективности 

хлопкоочистительного завода. В связи с этим, важное значение имеет последовательность 

выполнения процессов технологической обработки, прежде всего, сушки и очистки хлопка-

сырца. 

В современных условиях значительно возросла необходимость применения на 

хлопкоперерабатывающих предприятиях региона ресурсосберегающих технологий, снижения 

потерь и отходов при переработке хлопка-сырца, сокращения трудоёмкости и ресурсоёмкости 

производства [3]. 

Хлопок-сырец представляет собой многокомпонентный материал, состоящий из семян с 

волокнистым покровом и сорных примесей. В процессе сушки хлопка-сырца происходит 

перераспределение влаги между его компонентами. Поэтому характер изменения равновесной 

влажности волокна и семян имеет важное значение в организации сушки хлопка. 

Гигроскопические свойства компонентов летучки хлопка определяются их структурным 

строением и формой связи влаги с волокном и семенем. Волокно обладает наибольшей 

скоростью сорбции влаги из окружающей среды, при этом повышение температуры приводит к 

снижению его равновесной влажности, а при понижении температуры равновесная влажность 

растет. Что касается сорбционных свойств хлопкового семени, то кожура имеет большее 

влагосодержание, чем ядро, независимо от параметров окружающей среды. Ядро семени за счет 

содержания в нем масла обладает более низкой способностью сорбировать влагу. Интенсивность 

тепло- и влагообмена семян с окружающей средой сдерживается их волокнистым покровом. 

Таким образом, сорбционные свойства компонентов хлопка-сырца характеризуют его как 

материал, обладающий значительной гигроскопичностью, которая в большей мере связана с 

неравномерным обезвоживанием волокна и семян в процессе сушки. 

Большую роль в процессе сушки хлопка-сырца играет температура нагрева его 

компонентов. 

Известен сушильно-очистительный цех хлопкоочистительного завода, предназначенного 

для сушки и предварительной очистки заготавливаемого хлопка-сырца [1]. 

Недостатком сушильно-очистительного цеха является большой расход жидкого топлива, 

потери тепла через ограждения сушильного агрегата, большой объем накоплений хлопка-сырца 

в шахте питателя, образования зажгученности волокнистых связей в частицах хлопка-сырца, 

изменения структурного состава долек хлопка-сырца и механической поврежденности волокна, 

семян в плотно формированном холсте материала в зоне шнекового механизма и в результате 

вращения шнекового устройства с частотой вращения в 405 об/мин и расположенном под углом 

30º [1-2]. 

На рисунке 1 показано рекомендуемая схема расположения оборудований в сушильном 

участке. Порядок работы данной технологической схемы осуществляется следующим образом: 

влажный хлопок-сырец из бунтовой площадки (1) с помощью вентилятора ВЦ-12М (2) 

транспортируется по пневматическому трубопроводу (3) и через камнеуловитель (4) поступает 

к сепаратору СС-15А (5). Затем хлопок-сырец через шахту подается в бункер (6), где в данном 

устройстве наклонный винтовой шнек заменен на новые устройства, которое имеет 

регулирующие механизмы (7) для равномерной подачи хлопка-сырца в сушильную машину (8). 

Предлагаемая устройства работает без применения электричество и выработки горячего воздуха 

осуществляется на солнечных коллекторах (9). Подачи горячего воздуха в новое устройства для 

предварительного нагрева обрабатываемого материала, позволяет осуществление равномерной 

его подачи и предварительного нагрева обрабатываемого материала. 
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Рисунок 1. Рекомендуемая схема сушильного цеха хлопкоперерабатывающего предприятия. 

 

Разработанная устройства предотвращает образования зажгученности волокнистых связей 
частиц хлопка-сырца и максимально сохранить природный цвет волокна.  

Для примера приводим расчет экономического эффекта от замены транспортируемого 
устройства – наклонного шнека на нового электросберегающего устройства. 

В новом устройстве работающего без применения электричество, посредством 
регулирующих механизмов равномерно подается хлопок-сырец в камеру сушильной машине. В 
одной смене работы сушильная машина, имеющий наклонный винтовой шнек потребляет 32 кВт 
электроэнергии. 

С= Вш (кВт/час) * 8 часов= 4 *8= 32 кВт. 
где, С – смена работы сушильной машины имеющего наклонного винтового шнека; 

Вш – потребляемая электроэнергия наклонного винтового шнека за час работы; 
26 дней * 32 кВт = 832 кВт; 
Если в одном смене работы перерабатывается 20 тонн хлопка сырца, 
в 26 дней, получается 520 тонн хлопка-сырца; 
520 тонн *4 месяца = 2080 тонн. 
 832 кВт * 4 месяца = 3328 кВт; 
3328 кВт * 0,37 дирам = 1232 сомони  

Таким образом, при использовании нового устройства от переработки 2080 тонн хлопка-
сырца экономический эффект на одном хлопкоочистительном заводе составит 1232 сомони.      
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БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ КОРХОНАИ ПАХТАТОЗАКУНӢ АЗ 

ИСТИФОДАБАРИИ ОЛОТИ НАВ  
 

Дар мақола қайд мегардад, ки барои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии корхонаи 
пахтатозакунӣ олоти нав таҳия шудааст, ки дар дохили захирагоҳ механизҳои танзимкунанда ҷойгир шуда 
барои баробарвазн таъмин намудани пахта дар таъмингар ва ба дастгоҳи хушккунӣ хизмат мекунад. Олот 
бе истифодабарии барқ кор намуда, коллектори офтобӣ гармии ҳаворо пешакӣ барои хушк намудани пахта 
ба захирагоҳи таъмингар омода месозад. Олоти пешниҳодшуда печхӯрии нахи пахтаро пешгирӣ намуда, 
дар сатҳи баланд ранги табиии нахи пахтаро нигоҳ медорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: самаранокии корхонаи пахтатозакунӣ, олоти нав, захирагоҳи таъмингар, 
механизмҳои танзимкунанда, титкунии пахта, коллектори офтобӣ, печхӯрии нахи пахта.     
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХЛОПКОЗАВОДА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО 

УСТРОЙСТВА В БУНКЕРЕ ПИТАТЕЛЯ 
 

В статье отмечается, что для повышения экономической эффективности хлопкоочистительного 
завода разработано новое устройство, в шахте установлены регулируемые механизмы для равномерной 
подачи материала в питателе и в камеру сушилки. Устройства работает без применения электричества, 
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применяется солнечные коллекторы вырабатываемого тепла для подачи горячего воздуха в бункер 
питателя для предварительного нагрева поступающего материала. Предлагаемое устройство 
предотвращает зажгученность волокнистых связей частиц хлопка-сырца и максимально сохраняет 
природный цвет волокна. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность хлопкозавода, новое устройство, бункер питателя, 
регулирующие механизмы, разрыхления хлопка-сырца, солнечные коллекторы, зажгученность хлопка-
сырца, природный цвет волокна. 
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INCREASING COTTON FACTORY EFFICIENCY FROM APPLICATION OF NEW DEVICE 
 

The article notes that in order to increase the economic efficiency of the cotton cleaner plant, a new device 

has been developed, and adjustable mechanisms are installed in the shaft for uniform supply of material in the 

feeder and in the dryer chamber. The devices operate without the use of electricity and, solar collectors of generated 

heat are used to supply hot air to the feeder bin to preheat the incoming material. The device prevents the fiber 

bonds of the raw cotton particles from being lit and preserves the natural color of the fiber as much as possible. 

KEY WORDS: efficiency of the cotton cleaner plant, the new device, the hopper of the feeder, regulating 

the mechanisms of loosening of raw cotton, solar collectors, alight raw cotton, natural fiber color. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОНКӢ ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР  

(дар мисоли ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл» дар шаҳри Кӯлоб) 
 

Раънои Нуралӣ 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Дар шароити имрӯза, ки иқтисодиёт дар ҳоли рушд аст, талабот ба хизматрасониҳои бонкӣ 

меафзояд. Аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти миллӣ дар қатори дигар масъалаҳои 

муҳимтарин, масъалаи такмили низоми бонкӣ ва пурзӯр кардани муносибатҳои молиявию қарзӣ 

дар мадди назари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон меистод. Ҳукумати мамлакат дар якҷоягӣ бо 

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ба роҳ мондани фаъолияти мукаммал ва пайвастаи низоми 

бонкӣ нахуст аз ба муомилот баровардани пули миллӣ, ки нишони мустақилияти давлату миллат 

ба ҳисоб меравад, як қатор қонунҳоро ҳамчун омили татбиқи ин ҳадафҳо қабул намуданд. 

Қабл аз оне, ки хизматрасониҳои бонкӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти онҳоро дар 

шароити муосир таҳлилу баррасӣ намоем, кӯшиш намудем, дар мақола оид ба бонкҳо, моҳият ва 

тартиби фаъолияту хизматрасониҳои онҳо дар асосҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ақидаҳои олимони 

ватанию хориҷӣ якчанд иқтибосҳо оварда бошем. 

Чуноне ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» 

омадааст: «Бонк ташкилоти қарзиест, ки мақсади асосиаш гирифтани фоида буда, дорои сармояи 

оинномавии барои он муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ҳуқуқи иҷрои на камтар аз 

се амалиёти зерин: ҷалби амонат ва пасандозҳо, додани қарз, кушодан ва пешбурди 

суратҳисобҳои бонкӣ мебошад» [4,  с. 1]. 

Ба ақидаи Шариф Раҳимзода, ки дар китоби худ «Муомилоти пулӣ ва қарз» зикр 

намудааст, бонк муассисаест, ки ба масъалаҳои ҷалб намудани маблағҳои муваққатан озоди 

мардуму ширкатҳо ва истифодаи онҳо барои қарздиҳӣ, ташкили ҳисоббаробаркунии байни 

корхонаҳо, одамони алоҳида, нигоҳдории молҳои қиматбаҳои одамон ва ғайра сару кор дорад [5, 

с. 5]. 

Бонкҳо ба мизоҷонашон хизматҳои гуногуни вобаста ба пулро мерасонанд [1,  с. 130-132]. 

Бо гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ нақш ва нуфузи бонкҳо 

ва фаъолияти бонкӣ рӯз то рӯз меафзояд. Чи тавре ҳуқуқшиноси машҳури тоинқилобӣ Батюшков 
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Д.Д. қайд намудааст: «Аз шумораи бонкҳои дар мамлакат амалкунанда фарҳанги иқтисодии 

давлатро муайян кардан мумкин аст» [5, с. 10]. 

Яке аз он муассисаҳои молиявие, ки имрӯз дар сар то сари кишвар ба мизоҷон хизмат 

мерасонад, ин ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл» мебошад. Ин ташкилоти молиявӣ аз соли 1999 

ба фаъолият шурӯъ намуда, 20 сол мешавад, ки хизматрасониҳои навини бонкиро дар сатҳи 

баланд ба муштариёни худ пешниҳод менамояд. ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл» дар давоми 

фаъолияти худ боварии зиёда аз 110 000 мизоҷонро соҳиб гардида, бо шабакаи калони минтақавӣ 

доираи васеъи хизматрасониҳои молиявиро тавассути қоидаҳои сода ва тезу босифат анҷом 

медиҳад. Инчунин ғайр аз ин ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл» дар доираи фаъолияташ бо 

мақсади дастгирии мизоҷони худ ва умуман шаҳрвандони кишвар хизматрасониҳои 

ғайримолиявиро низ ба онҳо пешниҳод менамояд. Масалан: «Ба муваффақият ноил шав» - 

тренинг барои оғози тиҷорати нав» «Ояндаро ба нақша гир» - тренинг оид ба саводнокии 

молиявӣ, «Бизнес машваратҳо» - оид ба пешбарии фаъолияти соҳибкорӣ ва маслиҳатҳои ройгони 

муҳандисон оид ба сохтмон. 

Такмил додани фаъолият ва хизматрасонии бонкӣ, пеш аз ҳама, аз дараҷаи кордонии 

мутахассиси бонк вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки нисбати беҳтар ба роҳ мондани 

низоми тайёр кардани мутахассисони соҳаи бонкдорӣ, баланд бардоштани дараҷаи тахассусии  

онҳо, дарк кардани раванди назариявию амалии фаъолияти бонкӣ, аз худ кардани таҷриба ва 

технологияи бонкҳои пешқадами ватанӣ ва хориҷӣ диққати зарурӣ дода шавад [6 ,  с. 15-16]. 

ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл» тарофаҳои гуногуни хизматрасониҳои амонатиро анҷом 

медиҳад, ки дар ҷадвали зерин се навъи онҳо нишон дода шудааст. Амонати «Эътимод» - ин 

маҳсулоти амонатӣ, имконияти дар ҷои бехатар нигоҳ доштани маблағҳоро дорад ва имконият 

медиҳад, ки мизоҷон суратҳисоби худро пур карда, дар вақти дилхоҳ маблағҳоро бо фоизҳояш 

ба таври нақд (қисман ё пурра) гиранд. Амонати «Пурсамар» - барои шахсоне, ки хоҳиши 

гирифтани даромади мунтазамро доранд, пешбинӣ шудааст. Бартарии ин амонат дар он аст, ки 

мизоҷон даромади устуворро аз ҳисоби фоизҳо ҳар моҳ ба даст меоранд. Амонати «Пурсамар – 

ҷамъшаванда» - барои шахсонест, ки мехоҳанд даромади баландро аз ҳисоби капитализатсияи 

фоизҳо ба даст оранд. Фоизҳо ҳар моҳ ҳисоб карда шуда, ба қисми асосии амонат ҷамъ карда 

мешаванд. 

Дар ҷадвали зерин ҳар як тарофаи амонат вобаста ба муҳлат, асъор ва пешниҳоди фоиз 

нишон дода шудааст. Дар ин ҷо ҳар як фоизи маблағи ба амонат гузошташуда аз рӯи муҳлаташон 

тағйир меёбанд. Масалан: амонати «Пурсамар» дар муҳлати аз 3 то 6 моҳ бо асъори миллӣ 10%, 

бо доллари ИМА 4%, бо рубли русӣ 6 фоизи солона пешниҳод карда мешавад. Фоизи амонати 

«Ҷамъшаванда» бошад, бо асъори миллӣ ва хориҷӣ дар муҳлати аз 3 то 6 моҳ ва аз 6 то 9 моҳ дар 

муқоиса бо тарофаи амонатии «Пурсамар» қариб якхела буда, дар муҳлати аз 9 то 12 моҳ ва дар 

охир, яъне аз 12 моҳу 1 рӯз тағйир меёбад. 

Аммо тарофаи амонати «Эътимод» бемуҳлат муқаррар гардидааст. Ин маҳсулоти амонатӣ 

имконияти дар ҷои бехатар нигоҳ доштани маблағҳоро дорад ва имконият медиҳад, ки мизоҷон 

суратҳисоби худро пур карда, дар вақти дилхоҳ маблағҳоро бо фоизҳояш ба таври нақд (қисман 

ё пурра) гиранд. Хусусияти фарқкунандаи ин намуди хизматрасонии амонатии ҶСП ТАҚХ 

«Имон интернешнл» дар он аст, ки дар аксар ташкилотҳои дигари қарзӣ аз амонатгузории 

бемуҳлат (яъне мизоҷ ҳар гоҳ ки хоҳад, метавонад  маблағҳои пулиашро бозпас гирад) фоиз 

пешниҳод карда намешавад. Дар ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл» бошад, бо мақсади ҳавасманд 

гардонидани мизоҷон 2% аз амонати бо асъори миллӣ, яъне бо сомонӣ гузошташуда, 1% бо 

доллари ИМА ва 1% бо амонати бо рубли Русия гузошташуда пешниҳод карда мешавад.  

Ғайр аз ин, дар самти навоварӣ ва ҳавасмандгардонии мизоҷон ҶСП ТАҚХ «Имон 

интернешнл» иқдоми наверо пеш гирифтааст, ки ҳангоми амонатгузорӣ аз ҳар як 1000 сомонии 

ба амонатгузошташуда 10 холи мукофотӣ ба мизоҷон дода мешавад. Дар сурати ба даст овардани 

холҳо мизоҷон соҳиби тӯҳфаҳо: аз қабили телефони мобилӣ, компютер, телевизор ва дигар 

техникаҳои маишӣ мегарданд. 
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Расми 1. Таҳлили тарофаҳои маҳсулоти амонатии ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл»  

дар шаҳри Кӯлоб то 01.02.2017. 

Теъдоди амонатгузорон дар бонкҳои кишвар рӯз то рӯз зиёд мегарданд, ки ин ҳам нишони 

эътимод ва боварӣ ба бонкҳо мебошад. Дар баробари ин, бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии 

кишвар ҷиҳати ҷалби бештари амонатҳо ва маблағҳои озоди аҳолӣ вобаста ба талаботу 

дархостҳои бозор шаклу намуд ва услубҳои нави ҷойгиркунии амонатҳоро ба муштариён 

пешниҳод менамоянд. Аз ҷумла, солҳои охир ҷиҳати ҳавасмандгардонии муштариён пешниҳоди 

амонатҳои бурднок дар як қатор бонкҳои кишвар ҷорӣ карда шудааст, ки самараи дилхоҳ ба бор 

овардааст. 

 
Расми 2. Маблағи ҳармоҳаи амонат бо сомонӣ ҷамъи маблағи умумӣ дар давоми 18 сол бо сомонӣ 7. 

 

Дар расми дар боло нишондодашуда як шакли тарофаи амонатии ҶСП ТАҚХ «Имон 

интернешнл» дар шаҳри Кӯлоб бо номи «Бойбача» оварда шудааст. Амонати мазкур ин аз тарафи 

мизоҷон гузоштани маблағҳо барои ояндаи фарзандони худ, яъне то ба синни 18-сола расидани 

онҳо мебошад. Ҳангоми ҳар моҳ мунтазам пур намудани суратҳисоби худ дар давоми 18 сол 

мизоҷон имконияти ҷамъ намудани маблағи дар ҷадвали мазкур овардашударо пайдо менамоянд. 

Фоизи солона то 20 фоизро бо асъори миллӣ ташкил намуда, муҳлати он то ба сини 18-сола 

расидани фарзандро дар бар мегирад. Илова бар ин, тӯҳфаҳо аз ташкилот, тренингҳои молиявии 

ройгон, шартҳои муфид барои таҳсили фарзандон ва дигар афзалиятҳо низ пешниҳод мегарданд. 

Бояд қайд намуд, ки фаъолияти бонкӣ тавассути меъёрҳои ҳуқуқи бонкӣ танзим карда 

шуда, дар шакли иҷро намудани амалиётҳои бонкӣ, аз ҷумла  ҷалб намудани амонату пасандозҳо; 

додани қарзҳо (кредитҳо); кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ; хариду фурӯши асъори 

хориҷӣ, саҳмияҳо; интиқоли маблағ бо дархости шахсони воқеӣ; амалиёти сейфӣ; хазинавӣ, 

инчунин бастани аҳдҳои бонкӣ, ба мисли додани замонат; иҷораи молиявӣ (лизинг); 

хизматрасонӣ ба сифати агенти молиявӣ, хизматрасонии иттилоотии молиявӣ ва қарзӣ ва 

монанди инҳо сурат мегирад [3,  с.  9]. 

Чи тавре ки ба ҳамагон маълум аст, дар замони навини иқтисодиёт дар тамоми давлатҳои 

ҷаҳон ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, яъне пардохтҳои электронӣ тавассути кортҳои 

пластикӣ ба роҳ монда шудааст. Ин аз як тараф, ба кам кардани хароҷотҳо ва аз тарафи дигар, ба 

сарфаи вақт мусоидат менамояд. Дар давлатҳои пешрафтаи дунё, ки иқтисодиёташон бошиддат 

рушд намудааст, шаҳрвандонашон пули нақдро қариб, ки тамоман бо худ намегиранд ва ҳамаи 

хариду фурӯш ва пардохтҳояшон ба таври электронӣ  сурат мегиранд. 

Дар ҷадвали зерин ҳамаи он амалиётҳои электронӣ ба таври васеъ нишон дода шудааст. 

Дар ин ҷо номгӯи хизматрасониҳо бо ҳаққи хизматрасонӣ оварда шудаанд. Масалан: додани 
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корти пластикӣ бо кушодани ҳисоб, пардохти мол ё хизматрасонӣ, интиқол аз як корт ба корти 

дигар, додани пули нақд дар банкоматҳо ва як қатор амалиётҳои дигар бо ҳаққи 

хизматрасониашон нишон дода шудаанд. Аз ҷадвали зерин бармеояд, ки агар аз иҷрои баъзе аз 

амалиётҳо аз тарафи мизоҷон як миқдори муайяни маблағ ҳамчун ҳаққи хизматрасонӣ пардохт 

карда шавад, аз иҷрои дигар амалиётҳо фоизи паст ва аз аксари амалиётҳо умуман маблағ 

ситонида намешавад, яъне онҳо ба таври ройгон амалӣ карда мешаванд. Албатта, ин барои 

муштариёни ҶСП ТАҚХ «Имон интернешнл»  дар шаҳри Кӯлоб бисёр ҳам муфид аст. 

Яке аз хизматрасониҳои бонкии муосир, ки дар солҳои охир ташкилотҳои қарзӣ ва 

муштариён ба он бо таваҷҷуҳ ва назари хоса рӯ оварданд, ин «интернет-банкинг» мебошад. Ҷорӣ 

намудани ин хизматрасонӣ фаврияти иҷрои амалиётҳо, шаффофият таъмин намуда, 

монеаэҷодкуниҳои маъмурии  бонкиро аз байн мебарад. 

Бояд зикр кард, ки ҶСП ТАҚХ «Имон интенешнл» яке аз он муассисаҳои амонатию қарзии 

муваффақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, ки 20 сол боз ҳама бахшҳои иқтисодиёти 

кишварро бо роҳи пешниҳод кардани хизмарасониҳои молиявӣ ва машваратӣ дастгирӣ 

менамояд. 

    Ҷадвали 1 

Хизматрасониҳо ва амалиётҳо бо кортҳои пластикӣ «корти миллӣ» дар филлиали ҶСП ТАҚХ 

«Имон интернешнл» дар шаҳри Кӯлоб 7 
 

№ Номгӯи хизматрасониҳо 
Ҳаққи 

хизматтрасонӣ 

1 Додани корти пластикӣ бо кушодани ҳисоб 20 с 

2 Додани пули нақд дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (дохили шабака) 0,3% 

3 Додани пули нақд дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (беруни шабака) 0,8% 

4 Пурсиши бақия дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (дохили шабака) 0,0 с 

5 Пурсиши бақия дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (беруни шабака) 0,2 с 

6 Иқтибоси мухтасар дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (дохили шабака) 0,0 с 

7 Иқтибоси мухтасар дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (беруни шабака) 0,25 с 

8 Зиёд кардани ҳисоб дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (дохили шабака) 0,0с 

9 Зиёд кардани ҳисоб дар Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (беруни шабака) 0,4% 

10 
Интиқол аз корт ба корти дигар аз Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (дохили 

шабака) 
0% 

11 
Интиқол аз корт ба корти дигар аз Банкоматҳо / ПОС-терминалҳо (беруни 

шабака) 
0,4% 

12 Иваз кардани ПИН дар Банкомат  0% 

13 Пардохти мол ё хизматрасонӣ 0% 

14 Муваққатан хомӯш кардани хизматрасонӣ бо хоҳиши мизоҷ 0% 

15 
Аз нав баровардани корт дар вақти вайрон шудан ё гум шудани корт ё ин, ки 

ПИН 
15,0 с 

16 Тафтиши амалиётҳои ихтилоф 30,0 с 

17 Пайвасткунии «SMS» Паём (солона) 35,0 с 
 

Бо мақсади дастгирии минбаъдаи низоми бонкӣ аз тарафи Пешвои миллат- Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Бонки миллӣ супориш дода 

шуд, ки фоизи қарзҳои ба бонкҳо додашавандаро аз 12 ба 10 фоиз ва меъёри захираҳои ҳатмиро 

аз 10 ба 8 фоиз кам намоянд [ 2 ,  с.  20]. 

Таҷрибаи низоми бонкии давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки дар бонкҳои давлатҳои 

хориҷа зиёда аз 300 намуди хизматрасониҳои бонкӣ фаъолият менамоянд. Ин маълумот аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки бонкҳо ва ташкилотҳои амонатию қарзии ватанӣ, ба хусус ҶСП ТАҚХ 

«Имон интернешнл» дар шаҳри Кӯлоб метавонанд доираи хизматрасониҳои худро боз ҳам 

васеътар намоянд. Ҳамин тариқ, беҳтар мегардид, агар бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ филиалҳои 

худро дар ҳамаи минтақаҳои кишвар таъсис медоданд, зеро бад ин васила хизматрасониҳои ин 

ташкилот ба тамоми мардуми кишвар дастрас хоҳанд буд. Инчунин ба танзим даровардани сатҳи 

фоизи маҳсулотҳои қарзӣ ва ташкили иқдомҳои гуногуни инноватсионӣ дар бонкҳо боиси 

бештар шудани шумораи муштариён мегардад. 
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АСОСҲОИ МЕТОДИИ АРЗЁБИИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Гулов Б.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ унсури муҳимми низоми (системаи) идоракунии иқтисодиёт ва 

ҳар як субъекти хоҷагидорӣ маҳсуб мегарданд. Дар ин робита, бояд қайд кард, ки то солҳои 1990 

дар илми иқтисодиёт ба ҷои мафҳуми «сармоя» истилоҳи «маблағгузории асосӣ» истифода бурда 

мешуд, ки таҳти ин мафҳум маҷмӯи хароҷоти барои такрористеҳсоли маблағҳои асосӣ ва 

хароҷоти барои таъмири онҳо сарфшуда дар назар дошта мешуд. Худи истилоҳи сармоя аз 

калимаи лотинии - «invest – гузоштан» ба вуҷуд омадааст.  Давраи аз ибтидои гузошта шудани 

сармоя то лаҳзаи аз ин маблағгузорӣ ба даст овардани самара давраи ҳаётии (ва ё сармоявии) 

лоиҳаи сармоягузорӣ номида мешавад [1, с. 32]. Мувофиқи ҳолатҳои дар амалия ҷойдоштае, ки 

лоиҳа дар тӯли ҳаёти худ аз он убур менамояд, онҳо фазаҳо (зинаҳо, марҳала) номида мешаванд. 

Дар навбати худ ҳар як фаза (зина) метавонад ба фазаҳо (зинаҳо)-и дигар (зерфаза, зерзина) ва 
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ғайра тақсим шавад. Муҳимтарин шарт ва унсуре, ки коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармогузориро 

ҳавасманд мегардонаду муҳити сармоягузории мусоидро фароҳам меорад, арзёбии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ мебошад. 

 Дар адабиёти иқтисодӣ, ҳарчанде ки муносибатҳои гуногун ба арзёбии самаранокии 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва санҷиши онҳо мавҷуд аст, онҳо дар асоси принсипҳои ягонаи 

асоснокшуда якхела буда, ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: 

Гурӯҳи якум – принсипҳои умумии методологӣ, ки зимни истифода рафтори оқилонаи 

субъектҳои иқтисодиро новобаста аз хусусияту мақсадҳои лоиҳа таъмин менамоянд; 

Гурӯҳи дуюм – принсипҳои методие, ки асоснокии иқтисодии арзёбии самаранокии 

лоиҳаҳо ва қарорҳои дар асоси онҳо қабулшударо таъмин мекунанд; 

Гурӯҳи сеюм – принсипҳои амалиётӣ, ки риояи онҳо тартиби арзёбии самаранокии 

лоиҳаҳоро содаву сабук мегардонанд ва саҳеҳии арзёбиро таъмин менамоянд. 

Дар низоми арзёбии сармоягузорӣ принсипҳои методологӣ аҳамияти хоссаи бунёдӣ 

доранд. Дар ҷараёни таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба принсипҳои методологие, ки дар ҷадвали 

1 оварда шудаанд, такя кардан зарур аст. 

Ҷадвали 1 

Принсипҳои методологии арзёбии лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
 

№ 

т/р 
Принсипҳо Мазмун 

1. Ченшавандагӣ 

Самаранокии лоиҳа бо нишондиҳандаҳое, ки бо ҷадвали миқдорӣ, яъне ададҳо 

ифода меёбанд. Ин маънои онро дорад, ки тавсифоти асосии лоиҳа, ки 

самаранокии онро муайян мекунад, ба таври миқдорӣ бояд чен шаванд. 

2. Қиёсшавандагӣ 

Агар ду лоиҳаи сармоягузорӣ қиёс шавад, пас яке ва танҳо яке аз се натиҷа ҷой 

дорад: лоиҳаи якум назар ба лоиҳаи дуюм бартарӣ дорад, лоиҳаи дуюм назар 

ба лоиҳаи якум, ҳарду лоиҳа самараи баробар (бартарии якхела) доранд. 

3. Фоиданокӣ 

Лоиҳа самаранок ҳисоб меёбад, агар татбиқи он ба иштирокчиён фоида орад. 

Ин маънои онро дорад, ки хароҷоти бо татбиқи лоиҳа алоқаманд аз 

натиҷаҳои гирифташуда баландтар арзёбӣ намегардад. Ҳамзамон, арзёбии 

самаранокии лоиҳа ба арзёбии хароҷот ва натиҷаҳои лоиҳа, ки миқдоран (бо 

адад) пешниҳод шудааст, асос меёбад. 

4. 

Мутобиқати 

манфиатҳои 

иштирокчиён 

Татбиқи лоиҳа амалҳои мувофиқшудаи иштирокчиёни лоиҳаро талаб мекунад, 

ҳамзамон мақсаду манфиатҳои онҳо мувофиқ нестанд, лоиҳа аз нуқтаи назари 

гуногун бо истифода аз методҳои гуногун ва нишондиҳандаҳои номувофиқи 

самаранокӣ баҳо дода мешавад. Бинобар ин, татбиқи лоиҳа имкон пайдо 

мекунад, агар лоиҳа ба ҳар як иштирокчӣ фоида орад. Аммо баланд 

бардоштани самаранокии лоиҳа барои як иштирокчӣ бо пастшавии 

самаранокӣ барои иштирокчии дигар алоқаманд нест (манфиатҳои 

иштирокчиён ба ҳамдигар мухолиф ҳисоб намеёбанд). 

5. 
Музднокии 

захираҳо 

Зимни арзёбии самаранокии лоиҳаҳо маҳдудияти тамоми намудҳои захираҳои 

такрористеҳсол ва ғайритакрористеҳсол (неъматҳои иқтисодӣ) ва 

номаҳдудият талабот ба онҳо бояд ба ҳисоб гирифта шавад. Ин маънои онро 

дорад, ки ҳар як захираи барои татбиқи лоиҳа зарур метавонад ба таври 

дигар, масалан дар лоиҳаи дигар, мавриди корбурд қарор ёбад. Аз ин ҷиҳат, 

интихоби варианти истифодаи самараноктари захира ва интихоби лоиҳаи 

мувофиқ вазифаи муҳим мебошад. Ҳамин тариқ, дар ҳисоббарориҳои 

самаранокии захираҳои харҷшаванда ва натиҷаҳои гирифташаванда, ки дар 

воҳидҳои натуралӣ ва шартӣ ифода шудаанд (ҳаҷми маҳсулоти 

истеҳсолшаванда ё партовҳои зарарнок, натиҷаҳои илмӣ-техникӣ ва ғайра), 

бояд дар ифодаи арзиш арзёбӣ гарданд. 

6. 

Мусбият ва 

самараи 

зиёдтарин 

Муқоисаи дилхоҳ лоиҳа сарфи назар аз он ки умуман лоиҳаҳо бо системаи 

нишондиҳандаҳои самаранокӣ тавсиф меёбанд, бояд аз рӯи меъёри ягона 

амалӣ гардад. Чунин меъёр самараи интегралии фарқияти байни арзёбии 

натиҷаҳои маҷмӯӣ ва хароҷотҳоро аз рӯи лоиҳа дар тамоми давраи татбиқи 

он инъикос менамояд. Лоиҳа чун бесамар баррасӣ мегардад, агар самараи 

интегралии татбиқи он манфӣ бошад ва чун самаранок – агар мусбӣ. 

Ҳамзамон, бесамарии лоиҳа ҳатман маънои зарароварии сармоягузориро 

надорад, балки танҳо аз имконияти истифодаи беҳтари захираҳои дар лоиҳа 

истифодашаванда гувоҳӣ медиҳад. Зимни муқоисаи лоиҳаҳои алтернативӣ ба 

лоиҳа ба аҳамияти калони самараи интегралӣ бояд афзалият дода шавад.  
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7. Системанокӣ 

Лоиҳа дар шароити муҳити муайян (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, сиёсӣ) 

татбиқ меёбад. Бинобар ин, самаранокии лоиҳа барои дилхоҳ иштирокчии он 

аксаран аз он иборат аст, ки ин иштирокчӣ аз системаи умумии онҳо чи тавр 

ҷудо карда шудааст ва чи тавр ӯ бо он якҷоя амал мекунад. Амали якҷояи 

иштирокчӣ бо «муҳити беруна» чунин ҷанбаи муҳимро, мисли истифодаи 

оқилонаи маблағҳои лоиҳа дар бар мегирад. Чунин амали якҷоя ба бунёди 

самараҳои беруна, ба оқибатҳои мусбӣ ё манфӣ барои субъектҳои иқтисодие, 

ки иштирокчиёни лоиҳа намебошанд, метавонад оварда расонад. Чунин 

оқибатҳо на танҳо дар давраи татбиқи лоиҳа, балки то оғоз ва баъд аз 

хотимаи он низ ҷой дошта метавонад. 

8. Комплекснокӣ 

Муносибати комплексӣ ва арзёбии самаранокии лоиҳа пешбинӣ мекунад: 

баҳисобгирии қатъӣ ва тавсифоти объекти бо лоиҳа гирифташаванда; 

баҳисобгирии оқибатҳои асосии лоиҳа (зимни арзёбии лоиҳа тамоми 

оқибатҳои татбиқи он, ҳам иқтисодӣ ва ҳам ғайрииқтисодӣ (экстерналҳо, 

неъматҳои ҷамъиятӣ); баррасии тамоми давраи ҳаётии лоиҳа (самаранокии 

лоиҳа) бо хароҷоту натиҷаҳо дар тамоми давраи ҳаётии он муайян мегардад, 

ин ба оқибатҳои зимни бартарафсозии объекту корхонаҳои иншоотӣ 

пайдошаванда мансуб аст. 
 

Принсипҳои методии арзёбии лоиҳаҳои сармоягузорӣ чун методҳои татбиқи принсипҳои 

методологӣ хизмат расонида, истифодаи амалии онро мушаххас месозад. Ба баррасии 

принсипҳои методие, ки аз инҳо иборатанд, мегузарем. 

Якум, муқоисаи вазъиятҳо «бо лоиҳа» ва «бе лоиҳа». Арзёбии самаранокии лоиҳа бо роҳи 

муқоисаи оқибатҳои татбиқи он бо оқибатҳои дасткашӣ аз он ба роҳ монда мешавад. Чунин 

муқоиса метавонад бо ду роҳ амалӣ гардад: а) хароҷоту натиҷаҳо зимни татбиқи лоиҳа бо 

хароҷоту натиҷаҳое муқоиса мегарданд, ки зимни татбиқ наёфтани лоиҳа ба вуҷуд меоянд;            

б) арзёбии самаранокӣ дар асоси муқоисаи тағйир (афзоиш)-и хароҷоту натиҷаҳо, ки аз татбиқи 

лоиҳа вобастаанд, роҳандозӣ мегарданд. Ба он диққат медиҳем, ки ин принсип арзёбии лоиҳаро 

бо роҳи муқоисаи вазъият «то лоиҳа» ва «баъд аз лоиҳа», инчунин инкори вазъияти «бе лоиҳаро» 

раво намедонад. Ҳамзамон вазъият «то лоиҳа» шароитеро тавсиф менамояд, ки зимни он лоиҳа 

ба татбиқи хеш оғоз мекунад ва баҳисобгирии он зарур мебошад. 

Дуюм – беназирӣ. Зимни арзёбии дилхоҳ лоиҳа ба он чун ба лоиҳаи беназир муносибат 

карда, ба пуррагӣ, хосагӣ ва фарқияти онро аз лоиҳаҳои дигар бояд ба ҳисоб гирифт. Хосагӣ дар 

дилхоҳ тарафи лоиҳа, масалан дар сохт ва номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда, динамикаи 

талабот ба он, дар вижагиҳои ашёи хоми истеъмолшаванда, ҷойгиршавии корхонаи ба лоиҳа 

даровардашаванда, вақти оғози лоиҳа метавонад зоҳир гардад. Баҳисобгирии хусусияти лоиҳа 

метавонад истифодаи шаклҳои гуногуни пешниҳоди иттилооти ибтидоӣ, натиҷаҳои фосилавӣ ва 

ҳатмии ҳисоббарории самаранокиро талаб менамояд [2, с. 85]. 

Сеюм – муносибгардонӣ. Арзёбии самаранокии лоиҳа бо назардошти тарафҳои муносиби 

он бояд гузаронида шавад. Зимни арзёбии самаранокии лоиҳа тағйири ин ё он тарафҳо (аз ҳалли 

сохти он то нақшаи маблағгузорӣ) ҳамеша имкон дорад. Илова бар ин, асоси арзёбиро бояд 

таносуби беҳтарини чунин тарафҳо ташкил диҳад. Аммо ин маънои онро надорад, ки ба сифати 

муносиб тарафҳое бояд қабул гарданд, ки барои сармоягузор самараи бештареро таъмин намоянд 

ва агар дар лоиҳа якчанд иштирокчӣ бошад, пас таносуби муносиби тарафҳо фоиданокии 

лоиҳаро барои ҳар яке аз онҳо таъмин менамояд. 

Чорум – идоранашавандагии пешина. Зимни арзёбии лоиҳаҳо бо назардошти анбӯҳи пулӣ 

«хароҷотҳои пешина» ва «даромадҳои пешина», ки то оғози давраи ҳисобкунӣ амалӣ гаштаанд, 

набояд инъикос ёбанд, ҳатто агар ин хароҷотҳо ё даромадҳо бевосита бо омодагӣ ба татбиқи ин 

лоиҳа алоқаманд буданд. Масалан, набояд хароҷотҳое ба ҳисоб гирифта шаванд, ки бо ҷалби 

фондҳои қаблан ташкилшудаи истеҳсолӣ, инчунин бо даромаду хароҷоте алоқаманданд, ки то 

оғози давраи ҳисобкунӣ бинобар амалигардонии лоиҳа ба вуҷуд омадаанд. Ҳамзамон, ба 

самаранокии лоиҳа ҳолати аввале, ки субъектҳо ва муҳити атрофи онҳо дар оғози давраи 

ҳисобкунӣ дар он қарор доранд, таъсир мерасонад. Масалан, объектҳо (молу мулк)-и аз ҳисоби 

хароҷотҳои «пешина» сохташуда, зимни муайянсозии амортизатсия ва андоз аз молу мулк бояд 

ба ҳисоб гирифта шавад, маблағҳое, ки аз «даромадҳои пешина» ҷамъоварӣ гаштаанд, 

метавонанд чун сарчашмаи сармоягузорӣ хизмат расонанд. 

Панҷум – муҳаррикӣ (баҳисобгирии таъсири омили вақт). Зимни арзёбии самаранокии 

лоиҳаҳо ба ҳисоб гирифтани омили вақт, ки ба таври зайл таъсир расонида метавонад, зарур аст: 
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а) дар рафти татбиқи лоиҳа сохт ва хусусияти объектҳо, нишондиҳандаҳои техникӣ-

иқтисодии корхонаҳо, воситаҳои асосӣ ва ҷараёнҳои технологӣ, дигар тарафҳои лоиҳа тағйир 

ёфта метавонанд; 

б) зимни тавсифдиҳии муҳити иқтисодӣ (нархҳо, курси асъорҳо, андозаҳои андозҳо) ба 

тағйирот дучор мегарданд. Болоравии нархҳои маҳсулот ва захираҳо бо мафҳуми «беқурбшавии 

пул» маънидод мешавад; 

в) фосилаи вақт (лагҳо) байни истеҳсоли маҳсулот ва ё истеъмоли захираҳо ва пардохти 

онҳо ҷой дошта метавонад. Баъзе навъҳои лагҳо бо роҳи ба анбӯҳи пул дохил кардани хароҷотҳо 

барои ташаккул ё афзоиши сармояи гардон бояд ба ҳисоб гирифта шаванд. 

Шашум – арзиши вақтии пул. Арзёбии самаранокии лоиҳа муқоисаи натиҷаҳои лоиҳаро 

бо хароҷотҳои банақшагирифташуда, ки дар он натиҷаву хароҷотҳо аз рӯи вақт тақсим 

гардидаанд, дар назар дорад. Ин маънои онро дорад, ки дар ҳисобкунии самаранокӣ хароҷоту 

натиҷаҳои гуногун бояд ба таври муайян баробар ва ба ҳамон як лаҳзаи вақт оварда шаванд. 

Ҳамзамон, бояд дар назар дошт, ки натиҷаҳо (хароҷот)-и андозаашон баробар, вале дар лаҳзаҳои 

гуногуни замонӣ бадастовардашуда, ба ҳам баробар нестанд. Ҳамон як  натиҷаи барвақттар 

гирифташуда ё ҳамон як хароҷоти дертар амалигардида лоиҳаро афзалиятнок ва 

нишондиҳандаҳои самаранокии онҳоро беҳтар мегардонад. Камшавии нисбии хароҷот ё 

натиҷаҳо зимни амалигардонии дертари онҳо бо меъёри хоси иқтисодӣ - меъёри дисконт, ки 

арзиши замонии пулро ифода мекунад, тавсиф меёбад. Бартарии натиҷаҳои барвақттар ва 

хароҷоти дертар бесамарии таваққуфро асоснок мекунад: лоиҳаи самаранок зимни ба вақти дигар 

гузоштани татбиқи он камсамар мегардад [3, с. 35]. 

Ҳафтум – нопуррагии иттилоот. Арзёбии самаранокии лоиҳа ҳамеша дар шароити 

номуайянӣ, яъне нопуррагӣ ва носаҳеҳии иттилоот дар бораи худи лоиҳа, шартҳои татбиқи он ва 

муҳити беруна ба роҳ монда мешавад. Бинобар ин, татбиқи лоиҳа бо хатар барои иштирокчиёни 

он ҳамроҳ мегардад. Инро зимни таҳияи лоиҳа, омодасозии иттилооти аввалин дар ҷараёни 

баҳисобгирии самаранокӣ, инчунин зимни шарҳи натиҷаҳои гирифташуда бояд ба назар гирифт.  

Ҳаштум – сохти сармоя. Сармояи дар лоиҳа истифодашаванда якхела нест; одатан як 

қисми он шахсӣ (саҳҳомӣ) ва қисми дигараш вомӣ мебошад. Ҳамзамон, ин намудҳои сармоя ба 

як қатор хусусиятҳо, пеш аз ҳама, аз рӯи дараҷаи хатар аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бинобар ин, 

сохти сармоя омили муҳим буда, ба меъёри дисконт ва арзёбии лоиҳа таъсир мерасонад. 

Инчунин, барои гузаронидани арзёбии самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ принсипҳои 

амалиётӣ муҳиманд. 

Нуҳум – алоқаи байни тарафҳои лоиҳа. Муодилаҳои гуногуни лоиҳаро таҳия ва арзёбӣ 

карда, иттилооти аввалинро дар бораи тарафҳои иқтисодӣ, техникӣ, ташкилӣ ва ғайра ташаккул 

дода, бояд дар назар дошт, ки  зимни тағийрёбии як тараф чун қоида тарафҳои дигар низ ба 

тағйирот дучор мегарданд. Аз ин ҷиҳат, чунин тағйирот, ҳатто дар ҳолате ки хоссагиҳои 

маҳдудиро доранд, бояд ҳамон тавре баррасӣ гарданд ва ба ҳисоб гирифта шаванд, агар дар бораи 

самаранокии лоиҳаи нав сухан равад. 

Даҳум – моделсозӣ. Арзёбии самаранокии лоиҳа бо роҳи моделсозии ҷараёни татбиқи он 

бо назардошти вобастагии байни тарафҳои бо ҳам алоқаманди лоиҳа ва муҳити беруна ба роҳ 

монда мешавад. Дар интиҳо чунин моделсозӣ ба таҷдиди хароҷоту натиҷаҳои аз рӯи вақт 

тақсимшудаи ҷараёни пул (даромаду харҷҳо), ки дар ченкунандаҳои арзишнокии ягона ва дар 

ҳисобкунии нишондиҳандаҳои самаранокии лоиҳа дар асоси ин ҷараён ифода ёфтаанд, оварда 

мерасонад. Барои арзёбии самаранокии ҳамон як лоиҳа моделҳои гуногун метавонанд корбурд 

гарданд ва ҳамон як модел метавонад ба воситаҳои гуногуни техникӣ амалӣ шаванд. Тибқи 

талаботи муосир арзёбии самаранокии лоиҳаҳои воқеии сармоягузорӣ ҳисобкунии муодилавии 

миқдори калони нишондиҳандаҳои бо ҳам алоқамандро дар назар дорад ва онҳо бо дастгирии 

компютерӣ имконпазиранд. 

Ёздаҳум – механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқии лоиҳа. Арзёбии пурра ва ҳаматарафа 

танҳо бо назардошти хоссагиҳои механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқии он (нақшаҳои 

маблағгузории онҳо) метавонад амалӣ гардад. Тағйир (тазҳеҳ)-и ин механизм умуман тамоми 

нишондиҳандаҳои самаранокии лоиҳаро тағйир медиҳад ва чун таҳияи лоиҳаи нав бояд баррасӣ 

гардад. 
Дувоздаҳум – сердаврагии арзёбии самаранокии лоиҳа. Таҳия ва татбиқи лоиҳа пайдарпай, 

дар якчанд давра (асосноккунии сармоягузорӣ, интихоби нақшаи сармоягузорӣ, мониторинги 
иқтисодӣ) амалӣ мегардад. Дар ҳар як давраи баъдина иттилооти аввалин дар бораи лоиҳа ва 
муҳити беруна наву пурра мешавад, таркиби муодилаҳои алтернативии лоиҳа низ тағйир меёбад. 
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Аз ин ҷиҳат, арзёбии самаранокии лоиҳа ва интихоби муодилаи беҳтарини он ҳар маротиба бояд 
аз нав, бо истифода аз методҳои дуруст гузаронида шавад. 

Сенздаҳум – мутобиқати иттилоотӣ ва методӣ. Зимни муқоисаи лоиҳаҳои гуногун 
(муодилаҳои лоиҳа) мутобиқати иттилооти аввалиро бо методҳои арзёбии самаранокии онҳо 
таъмин кардан зарур аст. Аз ҷумла, таркиб, тарзҳои муайянсозӣ ва воҳидҳои ченкунии навъҳои 
баҳисобгирифташавандаи натиҷаҳо, хароҷот ва нишондиҳандаҳои самаранокӣ, пойгоҳи меъёрии 
истифодашаванда ва иттилоот дар бораи тарафҳои муҳити беруна бояд мутобиқ бошанд [4, с. 
56]. 

Чордаҳум – симплификатсия. Агар якчанд усули арзёбӣ мавҷуд бошаду ба ҳамон як натиҷа 
оварда расонанд, пас аз байни онҳо усули аз нуқтаи назари иттилоотӣ ва ҳисоббарорӣ содатарро 
бояд интихоб кард. Ба ин монанд натиҷаҳои ҳисобкуниҳоро ба шакли сода пешниҳод намудан 
зарур аст. 

Дар адабиёти иқтисодӣ ду муносибат ба арзёбии самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
мавҷуд аст: пулӣ ва захиравӣ. Дар муносибати пулӣ натиҷаҳо ва хароҷотҳои лоиҳа дар дохили 
харҷи маблағҳои пулӣ ифода меёбанд. Маҳз ин муносибат дар методикаҳои муосири арзёбии 
самаранокӣ татбиқ меёбад. Ҳамзамон, методикаҳои арзёбии самаранокие, ки дар иқтисодиёти 
ИҶШС амалӣ мегаштанд, ба муносибати захиравӣ нигаронида шуда буданд. Дар он натиҷаҳои 
лоиҳа бо маҳсулоти истеҳсолшуда, хароҷот бо ҳаҷми захираҳои харҷшудаи намудҳои гуногун 
тавсиф меёфтанд. Аммо, ҳарчанде, ки хароҷоту натиҷаҳо бо ифодаи пулӣ санҷида мешуданд, 
онҳо гирифташуда ҳисоб меёфтанд, вақте ки маҳсулот истеҳсол шудааст (кор иҷро гардидааст, 
хизмат расонида шудааст), хароҷот дар лаҳзаи истеъмоли захираи мувофиқ амалӣ гардидаанд. 
Фосилаҳои замонӣ байни истеҳсолот ва пардохти маҳсулот, истеъмол ва пардохти ашё аз 
маркази диққат дур монда буд. Тафовути асосӣ байни муносибатҳои пулӣ ва захиравӣ дар он аст, 
ки чиро хароҷоту натиҷаҳо ҳисобидан ва ба кадом лаҳзаи замонӣ мансуб донистан лозим аст. 
Муносибати пулӣ дар адабиёт одатан бо истифодаи «усули кассавӣ»-и муҳосибон алоқаманд аст 
дар ҳолати муносибати захиравӣ – бо истифода аз «усули ҳисобкунӣ». Аз чунин нуқтаи назари 
«муҳосибӣ» ҳар ду муносибат бо усулҳои баҳисобгирии хароҷоту натиҷаҳо, пас бо андозаву 
тақсимот дар вақт фарқ мекунанд. 

Дар муносибати захиравӣ хароҷоти дилхоҳ захира дар лаҳзаи амалигардонии онҳо ва 
натиҷаҳои масалан, масолеҳи истеҳсолшуда дар лаҳзаи истеҳсолот ба ҳисоб гирифта мешаванд. 
Дар муносибати пулӣ хароҷоти дилхоҳ захира дар лаҳзаи пардохт ба ҳисоб гирифта мешавад. Ин 
муносибат ба баҳисобгирии даромаду харҷи корхона нигаронида шуда, дахлу харҷи асосии 
маблағҳоро дар суратҳисоби ӯ бевосита ба ҳисоб мегирад. Худи барориши воқеии маҳсулот 
истеҳсолкунандаро рӯҳан қаноатманд мегардонад. Ба вазъи молиявии ӯ танҳо дар ҳолате таъсир 
мерасонад, вақте ки  пардохт барои маҳсулоти истеҳсолшуда ба суратҳисоби ӯ ворид мегардад. 
Ҳамзамон, муносибати пулӣ равонасозии бештари диққатро ба масъалаи фурӯши маҳсулот, ки 
қаблан дуюмдараҷа баррасӣ мегаштанд, талаб мекунад.  

Аз тарафи дигар, баъзе намудҳои натиҷаҳо ва хароҷотҳоро аз рӯи низоми амалкунандаи 
нархҳо арзёбӣ кардан мушкил ё номумкин аст. Масалан, партовҳо ба атмосфера зараррасонанд. 
Дар муносибати пулӣ онҳо ба истиснои пардохти ҷаримапулӣ, ба ҳисоб гирифта намешаванд. 
Дар муносибати захиравӣ онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд, барои нархгузорӣ усулҳои махсуси 
баҳодиҳӣ ба зарари ба ҷомеа расонидашаванда истифода мегарданд. 

Дар муносибати пулӣ ба таркиби хароҷотҳо андозҳои пардохтшаванда ва маблағҳои 
ҷудошуда дохил мегарданд. Дар чунин пардохтҳо ягона ҳаракати захираҳои воқеӣ мушоҳида 
намешавад. Бинобар ин, дар муносибати захиравӣ онҳо ба ҳисоб гирифта намешаванд, ҳол он ки 
барои корхонаҳо онҳо чандон аҳамият надоранд. Баръакс, чунин маблағгузорӣ ба лоиҳа (аз 
тарафи давлат) чун захираҳои канданиҳои фоиданок дар муносибати пулӣ ба ҳисоб гирифта 
намешавад (дар ин ҷо танҳо фоида аз фурӯши канданиҳои фоиданок дар назар дошта шудааст) 
дар муносибати захиравӣ онҳоро бояд ба ҳисоб гирифт. Муносибати пулӣ ба арзёбии 
самаранокии лоиҳа аз рӯи тафриқагузории иштирокчиёни лоиҳа нигаронида мешавад, дар 
муносибати захиравӣ – ба арзёбии самаранокии лоиҳа дар умум, бе ҷудокунии иштирокчиёни он 
ба гурӯҳҳо. Муносибати пулӣ бештар ба корхонаҳои тиҷоратӣ равона асту муносибати захиравӣ 
– ба баҳисобгирии манфиатҳои давлат ва ҷомеа. 

Ҳоло ҳарду муносибат ҳуқуқ ба ҳастӣ доранд. Дар давраҳои ибтидоии таҳияи лоиҳа ва 
зимни асосноккунии зарурат ба дастгирии давлатӣ арзёбии самаранокии он дар умум дар такя ба 
ғояҳои муносибати захиравӣ ва баҳисобгирии арзиши самараҳои «ғайрииқтисодӣ» (сарфаи вақти 
холии аҳолӣ,  ҳаҷми партовҳои зарарнок ва ҳ.к.) мувофиқи мақсад мебошад. Дар давраҳои дертар 
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бошад – арзёбии самаранокии иштирок дар лоиҳа ба такя асосан ба муносибати пулӣ мувофиқи 
мақсад аст. 

Ҷараёни арзёбии самаранокии лоиҳа дар ду давра амалӣ мегардад: дар давраи якум – 
арзёбии умумии лоиҳа ва муайянсозии мақсаднокии таҳияи баъдинаи он ба роҳ монда мешавад; 
дар давраи дуюм – арзёбии мушаххаси самаранокии иштироки ҳар яке аз иштирокчиён дар 
лоиҳа. 

Дар давраи якум механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқи лоиҳа (нақшаи маблағгузории он) 
маълум нест, ҳайати иштирокчиёни лоиҳа номуайян мебошад. Дар чунин шароит танҳо дар 
бораи «ҷолибият»-и нишондиҳандаҳои самаранокии ҷамъиятӣ ва тиҷоратии лоиҳа дар умум 
муҳокима кардан мумкин аст. Барои лоиҳаҳои маҳдуд танҳо самаранокии тиҷоратии онҳо (агар 
он қобили қабул бошад, ба давраи дуюми арзёбӣ гузаштан мумкин аст) арзёбӣ мегардад. Барои 
лоиҳаҳои калонҳаҷми хоҷагии халқ ва ҷаҳонӣ дар навбати аввал самаранокии ҷамъиятии онҳо 
арзёбӣ мегардад. Агар он қаноатманд набошад, ки пас лоиҳа татбиқи худро намеёбад ва аз тарафи 
давлат дастгирӣ намешавад. Агар самаранокии ҷамъиятӣ мусбат бошад, пас самаранокии 
тиҷоратии он арзёбӣ мегардад. Дар ин ҷо, инчунин, ду ҳолат вуҷуд дорад. Агар самараи тиҷоратӣ 
мусбат бошад, пас лоиҳа дар давраи дуюм низ баррасии худро меёбад. Агар самаранокии 
тиҷоратии чунин лоиҳа манфӣ бошад, пас татбиқи он аз ҳисоби дастгирии давлатӣ дар ҳудуди 
муайян ва ба шакли оқилона имкон дорад. Бинобар ин, дар ин давра баррасии баъзе чораҳои 
дастгирии давлатӣ, ки одатан барои чунин лоиҳаҳо истифода мегарданд, тавсия дода мешавад. 
Агар ҳатто баъзе аз чунин соҳаҳо самаранокии мусбати тиҷоратии лоиҳаро таъмин намоянд, пас 
он барои баррасӣ дар давраи дуюм ва барои асосноккунии муфассали андозаҳо ва шаклҳои 
дастгирии давлатӣ метавонад мононда шавад. Агар лоиҳа аз ҷиҳати тиҷоратӣ зимни тамоми 
чораҳои баррасишавандаи дастгирии давлатӣ бесамар монад, пас он бояд мақсаднок ҳисоб 
нагардад. Дар давраи дуюм арзёбии самаранокии лоиҳа барои ҳар як иштирокчии лоиҳа аллакай 
зимни механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқи он гузаронида мешавад. Зимни ҳосилкунии 
натиҷаҳои манфӣ «тасҳеҳ»-и механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқи лоиҳа, аз ҷумла, дар ҳолати 
зарурӣ, тасҳеҳи ҳайати иштирокчиён, нақшаи маблағгузорӣ ва чораҳои дастгирии давлатӣ 
гузаронида мешавад. Дар ин ҷо чор ҳолатро бояд ба ҳисоб гирифт: 

1. Ҳайъати иштирокчиёни лоиҳа мураккаб буда метавонад. Дар ҳолати умумӣ он ғайр аз 
иштирокчиёни «бевосита» (сармоягузорон, корхонаҳо – истеҳсолкунандагони маҳсулоти ниҳоӣ 
ва фосилавӣ, саҳмдорон ва ғайра), ҳамчунин, «бавоситаро», ки ба фаъолияти онҳо лоиҳа таъсир 
мерасонад, дар бар гирифта метавонад. Илова бар ин, манфиатҳои иштирокчиёни гуногун на 
ҳамеша мувофиқат мекунанд. Аз ин ҷиҳат, онҳо аз меъёрҳои гуногуни арзёбии самаранокӣ 
истифода мебаранд ва ба тарзи гуногун хатарҳоеро, ки бо иштироки онҳо дар лоиҳа 
алоқаманданд, арзёбӣ мекунанд. 

2. Барои лоиҳаҳои маҳдуд дар ин давра татбиқшавандагии молиявӣ ва самаранокии 
иштироки корхонаҳои алоҳида дар лоиҳа, самаранокии сармоягузорӣ ба саҳмҳои чунин 
корхонаҳои саҳомӣ, инчунин самарнокии лоиҳа аз нуқтаи назари буҷет (самаранокии буҷетӣ) 
муайян карда мешавад. Барои лоиҳаҳои муҳимми ҷамъиятӣ дар ин давра дар навбати аввал 
самаранокии хоҷагии халқи минтақавӣ ва дар зарурат соҳавӣ муқаррар мегардад. Зимни 
гирифтани натиҷаҳои қонеъкунанда ҳисоббарории баъдина ба мисли лоиҳаҳои маҳдуд 
гузаронида мешавад. 

3. Лоиҳа метавонад иҷро гардад, танҳо агар механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқи лоиҳа 
иштирокчиёни онро қаноатманд гардонад ва барои ҳар яке аз онҳо иштирок дар лоиҳа фоиданок 
бошад, дар акси ҳол «ҳайати иштирокчиён пароканда мешавад». 

4. Агар дар ҷараёни ҳисоббарориҳо ошкор гардад, ки лоиҳа барои ин ё он иштирокчии он 
аз ҷиҳати молиявӣ татбиқнашаванда ё бесамар бошад, пас аз тағйири андозаҳои маблағгузорӣ то 
таҷдиди ҳайати иштирокчиёну муносибати байни онҳо механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқи 
лоиҳа мавриди тасҳеҳ қарор меёбад. Илова бар ин, бояд дар назар дошт, ки ҳар як иштирокчӣ ба 
механизми ташкилӣ-иқтисодии татбиқи лоиҳа талаботи худро изҳор менамояд, бинобар ин, 
зимни тағйирёбии ҳайати иштирокчиён «портфели раводонисташавандаи механизмҳои 
ташкилӣ-иқтисодӣ» низ тағйр ёфта метавонад. 

Барои арзёбии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва интихоби онҳо барои маблағгузорӣ истифодаи 
усулҳои зеринро пешниҳод мекунанд: 

- меъёри одии муҳосибии фоида; 
- усули одии бедисконтии хароҷотбарории сармоягузориҳо (усули муайянсозии муҳлати 

хароҷотбарории сармоягузорӣ); 
- усули дисконтии хароҷотбарории лоиҳа; 
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- арзиши тозаи ҷории лоиҳа (усули ҳисоббарории самараи тозаи овардашуда); 
- ҳисоббарории индекси фоиданокӣ аз сармоягузорӣ; 
- андозаи дохилии фоиданокӣ (усули ҳисоббарории меъёрҳои фоиданокӣ аз 

сармоягузорӣ); 
- усулии тағйирёфтаи андозаи дохилии фоиданокӣ; 
- ҳисоббарории коэффитсиенти самаранокии сармоягузориҳо; 
- мӯҳлати пардохти пурраи қарзҳо. 
Ягон усули номбаршуда барои қабули лоиҳа худ ба худ кофӣ нест. Ҳар яке аз усулҳои 

таҳлили лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба баррасии тавсифоти давра, ошкорсозии лаҳзаву талаботи 
муҳим имкон медиҳад. 

Дар хотима бояд қайд намуд, ки миқдори маблағгузориҳо аз дараҷаи қарори оқилона 
қабулкардаи субъектҳои хоҷагидор вобастааст. Чунончи, ихтисори сармоягузориҳо ба соҳаи 
кишоварзии ҷумҳурӣ, аз ҷумла, на танҳо ба камшавии устувори захираҳо, балки ба пастшавии 
нишондиҳандаҳои дигари муҳимми иқтисодӣ оварда мерасонад. Сабаби асосӣ дар он аст, ки ба 
омилҳои дохилӣ молистеҳсолкунанда мустақилона таъсир расонида метавонад, вале ба омилҳои 
беруна (ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ё маҳаллӣ) таъсир намерасонад. Вазъи молиявии корхона, ки бо 
дурустии ҷойгиршавӣ ва истифодаи маблағҳо (активҳо) ва сарчашмаҳои маблағгузории онҳо 
(сармояи шахсӣ ва уҳдадориҳо, яъне пассивҳо) арзёбӣ мегардад, сатҳи ҷолибияти 
сармоягузориро муайян менамояд. Нишондиҳандаи аввалине, ки дар он вазъи молиявии корхона 
зоҳир меёбад, қобилияти пардохткунии он яъне қобилияти саривақт қонеъ гардонидани талаботи 
қарзпардохткунии молгузорандаҳо, қарздорон, кормандон, буҷет ва ҳ.к.) мебошад ва ба он 
диққати сармоягузорон равона аст. Вазъи молиявӣ бо маҷмӯи омилҳои хоҷагидорӣ, ки фаъолияти 
ташкилотро тавсиф менамоянд, муайян мегардад.  
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АСОСҲОИ МЕТОДИИ ТАҲЛИЛИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Дар ин мақола лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳлил карда шуда, принсипҳои асосии арзёбии самаранокии 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ пешниҳод мегарданд. Ин принсипҳо чун методҳои татбиқи принсипҳои 
методологӣ дида баромада мешавад. Арзёбии самаранокии лоиҳа бо роҳи муқоисаи оқибатҳои татбиқи он 
бо оқибатҳои дасткашӣ аз он ба роҳ монда мешавад.  

Инчунин муносибат ба арзёбии самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ баррасӣ гардида, давраҳои 
ҷараёни арзёбии самаранокии лоиҳаҳо мавриди омӯзиш қарор меёбад. Барои арзёбии лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ ва интихоби онҳо барои маблағгузорӣ якчанд усулҳо пешниҳод карда мешавад.  
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фоиданокӣ, дисконтӣ, хароҷотбарорӣ,  симплификатсия, мутобиқати иттилоотӣ ва методӣ, беназирӣ, 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В статье анализируются инвестиционные проекты и излагаются основные принципы оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Эти принципы рассматриваются как методы применения 
методологических принципов. Оценка эффективности проекта осуществляется путем сравнения его 
результатов с предотвращением негативных последствий. 

Также рассмотрен подход к оценке эффективности инвестиционных проектов и этапы оценки 
эффективности проекта. Рассматривается несколько подходов  к оценке инвестиционных проектов и их 
выбор для финансирования. 
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METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECT  
 

The article analyses investment projects and outlines the main principles for evaluating the effectiveness of 

investment projects. These principles are considered as methods for applying methodological principles. The 

effectiveness of the project is assessed by comparing its results with the prevention of negative consequences. 

The approach to assessing the effectiveness of investment projects and the stages of assessing the 

effectiveness of the project are also considered. There are several approaches to assessing investment projects and 

their selection for financing are being considered. 

KEY WORDS: evaluation of project effectiveness, assets, liabilities, complexity, systematicity, 

profitability, discount, costing, simulation, information and methodological, uniqueness, adaptation. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН ВА ОБ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Шарипов И.О. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Афзун намудани самаранокии истифодабарии захираҳои замин ҳамеша масъалаи 

саривақтӣ ва муҳим буд, зеро замин асоси истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ба ҳисоб меравад. 

Захираҳои замин, ки аз истифодабарии он қисмати назарраси ҳаҷми маҳсулот ва фонди молҳои 

истеъмолӣ ташаккул меёбанд, омили якумдараҷаи истеҳсолот мебошад ва дар сохтори 

иқтидорҳои захиравии корхонаҳои хоҷагии қишлоқ вазни қиёсии аз ҳама баландро ишғол 

мекунад. Аз ин рӯ, баландбардории самаранокии истифодабарии захираҳои замин ба рушди 

самаранокии истифодаи тамоми иқтидорҳои захиравӣ мусоидат мекунад. 

Дар баробари ин, самаранокии истифодабарии киштзорҳои хоҷагии қишлоқ то андозае аз 

сатҳи даромаднокии  корхонаҳои аграрӣ вобаста аст. Аммо манфиатҳои молиявии онҳо набояд 

то бадшавии хосияти захираҳои замин ҳамчун воситаи асосии истеҳсолот дар хоҷагии қишлоқ 

оварда расонад [1, с. 27]. Сиёсати имрӯзаи давлатии истифодаи захираҳои замин дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун асоси фаъолияти босуботи низомҳои истеҳсолии аграрӣ ва бехатарии 

миллии хӯрокворӣ ҳифзи ҳосилхезии хокро пурра таъмин карда наметавонад. Ҳосилхезии хок ба 

самаранокии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ва арзиши аслии он таъсир мерасонад, он ҳамчунин 

аҳамияти калони табиатҳифзкунӣ дорад. Бисёр масъалаҳои ин мушкилоти муҳим, ки хусусияти 

назариявӣ ва амалӣ доранд, то ҳол ба андозаи зарурӣ таҳқиқ карда нашудаанд. 

Аммо маҳз заминистифодабарии сарфакорона ҳамчун асоси баландбардории самаранокии 

истифодабарии захираҳои замин хизмат мекунад [4, с. 11]. Таҳлили ҳолати заминистифодабарии 

хоҷагии қишлоқ суръати афзояндаи вайроншавӣ (деградатсия)-и сатҳи хок ва бадшавии ҳолати 

экологиро бо сабаби ифлосшавӣ бо металлҳои вазнин, радионуклидҳо, пестисидҳо, 

пайвастагиҳои химиявӣ, паҳншавии равандҳои бодхӯравӣ, пастшавии дороии гумус, афзоиши 

майдонҳои туршхок ва шӯрхок муайян кард. Бадшавии ҳолати экологии замин бешак ба 

пастшавии сифати маҳсулот ва бехатарии экологии он оварда мерасонад. Бояд қайд кард, ки дар 

вилояти Хатлон зиёда аз 30 фоизи заминҳои шудгоршаванда аз ҷиҳати дефлятсия хатарноканд. 

Баландбардории самаранокии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ва таъмини 

заминистифодабарии сарфакорона дар шароити бозорӣ бояд ба истифодаи маҷмӯии омилҳои дар 

солҳои қаблӣ коркардшудаи самаранокии иқтисодӣ (омилҳои табиию иқлимӣ, моддию техникӣ, 

биологӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ, иҷтимоӣ), ҳамчунин ба ҷоринамоии омилҳои нави хусусияти 

қоидавӣ (институтсионалӣ) дошта такя намояд [5, с. 26]. 

Барои ҳалли мушкилоти хоҷагии об зарур аст, ки ба сохтори майдонҳои кишти хоҷагиҳои 

деҳқонӣ баҳои иқтисодӣ дода шавад. Воқеан чунин самти кор, имконият медиҳад муайян шавад, 

ки сохтори қабулшуда то чи андоза обистифодабарии сарфакоронаро метавонад таъмин кунад. 

Ҳангоми муайянкунии баҳогузории сохтори қабулшудаи шудгоркунӣ нишондиҳандаи 

барориши баландтарини маҳсулот аз 1 га замин бо хароҷоти камтарин муҳим он аст, ки меъёрҳои 

аз ҷиҳати илмӣ асосноки обёрӣ риоя карда шаванд. Вобаста ба ин, самаранокии киштзор (Эс:п)-

ро бо ёрии муодилаи зерин метавон муайян кард [3, с. 57]:  

Эс:п = ВП 

ПП 

ки дар ин ҷо: ВП – арзиши маҳсулоти умумӣ (сомонӣ); 

ПП – майдони кишт (га); 

К – коэффитсиенти риояи меъёрҳои илман асосноки обёрӣ мебошанд. 
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Коэффитсиенти пешниҳодшуда бо роҳи тақсими меъёри обёрӣ ба ҳаҷми воқеии 

обистифодабарӣ ҳисоб карда мешавад.  

Ҷадвали 1 
Динамикаи истифодаи захираҳои об дар вилояти Хатлон дар солҳои 2014-2018, млн3 

 

р/т Нишондиҳандаҳо 
С   О   Л   Ҳ   О 

2018 бо % назар 

ба с. 2014 

2014 2015 2016 2017 2018  

1 Оби соф гирифта шуд, ҳамагӣ 58,0 83,5 88,2 81,5 80,0 138,0 

2 Об истифода шуд, ҳамагӣ 780,4 1072,0 1040,0 1102,0 1165,0 149,4 

3 Аз он барои эҳтиёҷи 46,8 84,2 81,0 81,4 78,9 168,6 

 хоҷагӣ, нӯшокӣ 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 105,1 

 обтаъминкунии хоҷагии қишлоқ 733,6 983,8 955,0 1016,6 1082,0 147,5 

4 Ҳаҷми гардиши обтаъминкунӣ  2764,1 2986,0 3207 3386 3454 124,9 

5 

Сарфаи оби тоза аз ҳисоби 

обтаъминкунии гардони 

такрорӣ 

73,6 75,4 74,6 75,6 75,7 102,8 

 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумоти идораи хоҷагии қишлоқ ва идораи захираҳои обь ва 

беҳдошти замин дар вилояти Хатлон барои солҳои 2014-2018. 
 

Чи тавре ки аз ҷадвали 1 дида мешавад, дар давраи мавриди таҳқиқ ҳаҷми оби тозаи 

гирифта дар вилояти Хатлон 38 % афзудааст. Ғайр аз ин, ҳаҷми оби истифодашуда барои 

эҳтиёҷоти хоҷагии қишлоқ 47,5% зиёд шудааст. Дар ин давра ҳаҷми обтаъминкунии гардон 

(такрорӣ) тағйир ёфтааст. Сабаби асосии ин нахуст азхудкунии заминҳои нав бошад, дувум, 

васеъшавии кишти такрорист, ки дар бисёр минтақаҳои вилояти Хатлон кишти такрорӣ анъана 

шудааст. 

Таҳлили мо нишон дод, ки дар ҳақиқат яке аз омилҳои асосии боигарии давлати мо захираи 

об аст. Миқдори он босуботии иҷтимоию иқтисодӣ, масштаб ва сатҳи рушдро муайян мекунад, 

зеро захираҳои об дар саноат, энергетика, нақлиёт, истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ва хоҷагии 

манзилию коммуналӣ васеъ истифода мешавад. Мушкилоти норасоии оби тоза дар шароити 

имрӯза мушкили аҳамияти байналмилалӣ эътироф гаштааст. Он тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти 

ҷомеаи инсониро дар бар мегирад. Ба саломатии инсон ва шароити иҷтимоии вай таъсир 

мерасонад. Аз ин рӯ, рушди имрӯзаи тамаддуни ҷаҳон, ки бо афзоиши сарбории техногенӣ 

баландшафтҳои табиӣ ҳамроҳ аст, вазъи обҳои сатҳи замин ва зеризаминӣ таҳияи истифодаи 

сарфакорона ва самараноки захираҳои обро дар хоҷагии халқ талаб мекунад. 

Яке аз омилҳои пайдоиши мушкилоти об ин тақсимоти нобаробари маҷрои об дар 

ҳудудҳои гуногун мебошад. Барои мисол 33,369 км3 маҷрои миёнаи солонаи захираҳои оби 

рӯизаминии босифат дар байни ҳавзаҳо ба дарёи Панҷ (аз ҷумла ҳавзаи дарёи Сурхоб) тааллуқ 

дорад. 5,191 км3 ба дарёи Кофарниҳон, 1, 015 км3 ба дарёи Сурхондарё, 18,90 км3 ба дарёи Вахш, 

5,139 км3 ба дарёи Сирдарё дахл дорад. 

Омили дигар тақсими нобаробари маҷро аз рӯйи солҳо ва мавсим мебошад. Чунончи, дар 

аксари дарёҳо 2/3 об ба 2-3 моҳи серобӣ дар баҳорон рост меояд. Тағйирёбии зиёди маҷрои об 

сол ба сол, махсусан ба ноҳияҳои иқлимашон хушки мамлакат дар солҳои камобӣ таъсири манфӣ 

мерасонад, дар ин солҳо танҳо 3-4 фозии оби маҷро ба таври манфиатбахш истифода мешавад. 

Ғайр аз ин, ҳам солҳои серобӣ ва ҳам камобӣ дар чанд сол такрор шуданашон мумкин аст. Агар 

солҳои серобӣ одатан дар ҳар 2-3 сол такрор шавад, солҳои камобӣ баъзан паиҳам 5-6 сол такрор 

шуданашон мумкин аст, ҳатто баъзан камобӣ то 8-10 сол идома карданаш мумкин аст. 

Тибқи маълумоти Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳисоби миёна дар солҳои охир 77,6 фоизи об барои обёрии хоҷагии қишлоқ, 3,5-4,0% барои 

саноати канданиҳои фоиданок, саноати коркард, истеҳсол ва тақсими электроэнергия, газ, об ва 

таъминоти гармӣ, 3,7-4,0 барои хоҷагии манзил, 4,0-4,3% барои дигар намудҳои фаъолияти 

иқтисодии инсон ва ғайра сарф шудааст.  

Ҷадвали 2 
Нишондиҳандаҳои асосии обистифодабарӣ дар вилояти Хатлон барои солҳои 2014-2018 

 

б/т Нишондиҳандаҳо 
С   О   Л   Ҳ   О 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Обгирӣ аз сарчашмаҳои табиӣ: аз  ҷумла аз 

обанборҳо  

3060,3 3137,7 2996,9 3060,1 3077,2 

2920,0 2976,3 2830,7 2866,0 2898,4 
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- аз сарчашмаҳои рӯизаминӣ 

- аз сарчашмаҳои зеризаминӣ 

140,3 161,4 166,2 194,1 178,7 

2 Ҳаҷми обгирӣ барои эҳтиёҷи КАС 2203,2 2290,0 2127,2 1998,2 2153,9 

 - бо % ба обанбор аз сарчашмаҳои табиӣ  72,0 73,0 71,0 66,0 70,0 

3 
Истифодабарии оби тоза, ҳамагӣ, аз ҷумла 

барои эҳтиёҷи: 

3060,3 3137,7 2996,9 3060,1 3077,2 

 

- хоҷагию нӯшокӣ 

- истеҳсолӣ 

- обёрӣ, обмонии чарогоҳ, таъмини х.қ.  

- бо % аз истифобарӣ барои ҳамаи эҳтиёҷот 

171,4 175,7 167,8 171,4 173,2 

350,3 406,8 409,8 462,5 491,1 

2538,6 2555,2 2419,3 2426,2 2412,9 

83,0 81,4 80,7 79,3 78,4 

 Талафи ҳамлу нақл, ҷамъ: 91,8 94,1 90,0 91,8 92,3 

 
- аз ҷумла КАС 

- бо % ба талафи умумӣ 

27,3 28,2 27,0 29,4 27,7 

29,7 30,0 30,0 32,0 30,0 
 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумоти идораи хоҷагии қишлоқ ва идораи захираҳои оби 

вилояти Хатлон барои солҳои 2014-2018 
 

Чи тавре ки аз маълумоти ҷадвали 2 дида мешавад, ба ҳисоби миёна дар солҳои 2014-2018 

ҳаҷми обгирӣ барои эҳтиёҷоти КАС ба зиёда аз 70% баробар буда, ҳаҷми бештари об дар 

обанборҳо аз сарчашмаҳои табиӣ ҷамъ шудаанд. 

Ҷадвали 3 
Динамикаи обгузаронӣ ба объектҳои оби сатҳи рӯизаминӣ дар вилояти Хатлон барои солҳои 2014-2018  

 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2014 2015 2016 2017 2018 

Обгузаронӣ, ҳамагӣ 

Аз ҷумла: оби нотоза 
437,03 407,23 413,04 445,05 436,03 

297,6 271,3 263,1 2800,4 270,4 

Аз  ҷумла:  

меъёрии тоза (бе тозакунӣ) 

На он қадар тозакарда 

Аз рӯйи меъёр тозакарда 

5,43 2,54 1,63 0,68 0,17 

287,0 250,1 238 220,1 187,1 

14,87 16,09 17,67 18,92 20,10 

 

Манбаъ: Ҳисоботи омории идораи беҳдошти замин ва истифодаи об дар вилояти Хатлон ва 

ҳисобҳои муаллиф 
 

Бояд қайд кард, ки сабабҳои асосии кори бесамари иншооти тозакунӣ чун дар солҳои қабл 

технологияи куҳнашуда ва фарсудашавии фондҳои асосии истеҳсолӣ мебошад; адами 

иншоотҳои маҳаллии тозакунӣ, ки сарбории иншооти асосии тозакунӣ оид ба ҷамъшавии 

ифлоскунандаҳои воридшаванда оварда мерасонад; сарбории зиёди иншооти тозакунӣ оид ба 

гидравлика; истифодаи ғайриқаноатбахши иншооти тозакунӣ; истифодаи иншооти тозакунӣ ба 

таври дур аз схемаи лоиҳавӣ низ аз ҷумлаи ин сабабҳо мебошанд [2, с. 12]. Ғайр аз ин, бояд қайд 

кард, ки технологияи тозакунии обҳои равон, ки лоиҳаҳо дар аксарияти иншооти полоишии 

ҷумҳурӣ пешбинӣ кардаанд, ба талаботи «Қоидаҳои ҳифзи обҳои сатҳи замин» ҷавоб 

намедиҳанд. Дар иншоотҳои полоишӣ лоиҳаҳо аксар вақт тозакунии «дағал» - механикӣ, 

физикию химиявӣ, дар ҳолати беҳтарин -  биологӣ (як ё дузинагӣ) ва хеле кам - азнавтозакунии 

амиқ ба роҳ монда шудааст. Иншоотҳои тозакунии мавҷуда, агар онҳо бо режими лоиҳавиашон 

кор кунанд, БПК-ро ба дараҷаи пурраи 10-20 мг/л мерасонанд ва ҳаҷми обҳои равони аз полоиш 

гузашта наметавонад ба категорияи «тозакардаи меъёрӣ» расад.  

Истифодаи захираҳои обро дар ноҳияҳои вилояти Хатлон дар соли 2018 аз маълумоти 

ҷадвали 4 мушоҳида кардан мумкин аст.  

Ҷадвали 4 
Нишондиҳандаҳои обистифодабарӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон, млн3 

 

 

р/т 

Нишондиҳандаҳо С   О   Л   Ҳ    О 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Ҳаҷми оби аз объектҳои об гирифта,  аз ҷумла: 

- рӯизаминӣ 

- зеризаминӣ 

3248,9 3480,7 3265,6 3196,2 3540,8 

3226,9 3478,5 3260,9 3186,4 3539,3 

22,0 2,2 4,7 9,8 1,5 

2 Ҳаҷми оби гардон ва оби такрорию паиҳам 

истифодашуда  

- - - - - 

3 Оби тоза истифода шуд, ҳамагӣ: 4,0 7,5 12,3 6,6 3,6 
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 Барои эҳтиёҷоти нӯшокӣ ва хоҷагию маишӣ-барои 

обёрӣ,  

обмонӣ ва таъминоти обмонии хоҷагии қишлоқ 

2,6 

 

2,8 2,9 2,8 2,8 

1,4 4,7 9,4 3,8 0,8 
 

 

Хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз истеъмолгарони асосии захираҳои оби 
мамлакат мебошад. Дар ҳазораи савум барои эҳтиёҷоти КАС 15-20 км3 об ё қариб чоряки он (22-
25%) аз обанбори умумии сарчашмаҳои табиӣ масраф мешавад. Аммо ин назар ба солҳои 80-90-
уми асри гузашта 2,0-2,6 маротиба кам аст, он вақт ҳаҷми обистифодабарӣ барои эҳтиёҷи КАС 
то 33,5- 40,0 км3 ё 30-35 фоизи ҷамъи обҷамъшавӣ буд. 

Барои обёрии зироатҳои хоҷагии қишлоқ, обмонии чарогоҳҳо ва обтаъминкунии хоҷагии 
қишлоқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 12,6-17,0 тонна км3 об истифода мешавад, ки 12-16% аз 
обанборро ташкил медиҳад. Талафи об ҳангоми ҳамлу нақл дар хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳам дар гузашта ва ҳам имрӯз хеле назаррас аст ва 4-5 км3 ё 48-50% аз талафи умумии 
обро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, дар заминдории обёришаванда зарурати камкунии хароҷоти 
захираи об бо роҳи баландбардории коэффитсиенти амали манфиатнок (КАМ-КПД)-и низомҳои 
обёрӣ ва низомҳои обтаъминкунӣ аз 0,3-07 то 08-0,85 ба миён омадааст, ки имконият медиҳад 
талафи об дар хоҷагии қишлоқ 2,5 ... 0,0 кам карда шавад. Ҳамин тавр, дар 10 системаҳои 
давлатии обмонию обёрии вилояти Хатлон баландшавии миёна аз рӯйи низомҳои КАМ аз 0,62 
то 0,75 имконият медиҳад, ки талафи об аз 80,7 то 23,7 ҳазор м3 кам карда шавад. Ин бе 
баҳисобгирии обдиҳии ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 130-180 млн м3 мебошад. 

Ҳамин тавр, дар шароити хоҷагидории имрӯза вазифаи асосии обёрикунӣ на аз он иборат 
аст, ки тамоми замини ба обёрӣ мувофиқро бо об таъмин намоем, балки обистифодабарии 
балансикунонидаро таъмин созем. Дар кори мо барҳамдиҳии муттаҳидшавӣ (деконсентратсия)-
и системаҳои обёрӣ пешниҳод шудааст, ки яке аз самтҳои асосии сохтмони ирригатсионӣ ба 
ҳисоб меравад. Деконсентратсия дасткашӣ аз таҷрибаи сохтмони иншоотҳои пуриқтидори 
ирригатсионӣ бо хароҷоти калон ва мушкилтанзими хароҷоти об ва рӯйоварӣ ба сохтмони 
низомҳои хурди обёрӣ, ки бо маблағгузории бузурги сармоявӣ алоқаманд нестанд, мефаҳмонад. 
Чунин системаҳои хурди обёриро, ки агар амалкарди онҳо ба майдонҳои мавҷудаи обёришаванда 
зиёни пешбининашуда оранд, метавон аз системаи обистеъмолкунӣ берун намуд. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН ВА ОБ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи истифодаи  самараноки захираҳои замин ва об дар вилояти 
Хатлонро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки захираҳои замин, ки аз истифодабарии он 
қисмати назарраси ҳаҷми маҳсулот ва фонди молҳои истеъмолӣ ташаккул меёбанд, омили якумдараҷаи 
истеҳсолот мебошад ва дар сохтори иқтидорҳои захиравии корхонаҳои хоҷагии қишлоқ вазни қиёсии аз 
ҳама баландро ишғол мекунад. Инчунин муаллиф динамикаи истифодаи захираҳои об дар вилояти 
Хатлонро дар солҳои 2014-2018 мавриди таҳлил қарор додааст. Таҳлилҳои муаллиф нишон дод, ки ҳаҷми 
оби тозаи гирифта дар вилояти Хатлон  38 % афзудааст. Ғайр аз ин, ҳаҷми оби истифодашуда барои 
эҳтиёҷоти хоҷагии қишлоқ 47,5% зиёд шудааст. Дар ин давра ҳаҷми обтаъминкунии гардон (такрорӣ) 
тағйир ёфтааст. Сабаби асосии ин нахуст азхудкунии заминҳои нав бошад, дувум - васеъшавии кишти 
такрорист, ки дар бисёр минтақаҳои вилояти Хатлон кишти такрорӣ анъана шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, самаранокӣ, таҳлил, замин, истеҳсолот, об, хоҷагии қишлоқ, 
захираҳои об, захираҳои замин, маҳсулот, истеъмол. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Шарипов Иломҷон Орифович, омӯзгори кафедраи 
баҳисобгирии бухгалтерии ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 902-82-72-42. 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Автор в своей статье анализирует проблему эффективного использования земельных и водных 

ресурсов в Хатлонской области. Он отмечает, что земельные ресурсы, использование которых составляет 

значительную часть объема производства потребительских товаров, является основным фактором 
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производства и занимает наибольшую долю в структуре резервных мощностей сельскохозяйственных 

предприятий. Автор также анализирует динамику водопользования в Хатлонской области в 2014-2018 гг. 

Анализ автора показал, что объем пресной воды, полученной в Хатлонской области, увеличился на 38%. 

Кроме того, объем воды, используемой для сельскохозяйственных нужд, увеличился на 47,5%. За этот 

период объем оборотной (повторной) подачи воды изменился. Основной причиной этого является, во-

первых, освоение новых земель, а во-вторых, расширение посадки, которое стало традицией во многих 

районах Хатлона. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, эффективность, анализ, земля, производство, вода, сельское 

хозяйство, водные ресурсы, земельные ресурсы, продукция, потребление. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарипов Иломджон Орифович, преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 902-82-72-42. 
 

THE EFFECTIVE USE OF LAND AND WATER RESOURCES IN KHATLON REGION 
 

The author analyses in his article the problem of efficient use of land and water resources in Khatlon region. 
He noted that land resources, which accounted for a large part of the production of consumer goods, were the main 

factor in production and accounted for the largest share of the reserve capacity of agricultural enterprises. The 

author also analyzes the dynamics of water use in Khatlon region in 2014-2018. The author's analysis showed that 

the volume of fresh water received in Khatlon increased by 38%. Besides, the volume of water used for agricultural 

needs increased by 47.5%. During this period, the volume of circulating (repeated) water supply has changed. The 

main reason for this is, firstly, the development of new lands, and secondly, the expansion of replanting, which 

has become a tradition in many regions of Khatlon. 

KEY WORDS: economy, effectiveness, analysis, land, production, water, agriculture, water resources, 

land resources, products, consumption 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Sharipov Ilomjon Orifovich, lecturer of the department of 

accounting of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 902-82-72-42.  

 

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

Тохирджонов Б.Т. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В решение проблем трудовых ресурсов важное место занимает решения социальных задач, 

которые являются основой сохранения и закрепления труженика в сельской местности.  

Как считает Бабаджанов Р.М. «Трансформация социально-экономических и общественно-

политических отношений в рамках перехода к рыночной экономике привела к выделению 

социальной защиты населения в самостоятельный вид профессиональной деятельности, целью 

которой, прежде всего, является защита населения от неблагоприятных воздействий рыночных 

отношений» [1, с. 78]. 

К. Маркс отмечал «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному 

индивидууму. В своей деятельности она есть совокупность всех общественных отношений» [2, 

с. 45]. 

А решение социальных вопросов во многом завысить от места страны в мировой 

экономике, развития экономики, бюджета страны и финансового состояния трудовых 

коллективов предприятий.  

Положение Республики Таджикистан в международных отношениях несколько 

усугубилась по следующим направлениям:  

 страна не имеет развитую транспортную коммуникацию, выхода морям и океанам; 

 граничит с Афганистаном, где идет гражданская война и имеется постоянная угроза 

перехода границы боевиками исламского государства. 

В экономическом плане страна зависит от других стран мира. Характеризуется низкой 

конкурентоспособностью производства, товаров и др. 

Президент Союза социологов России, академик РАН В.И. Жуков отмечает, что: 

«Конкуренция за создание условий для достойной социальной жизни населения своих стран при 

истощении природных и других ресурсов планеты является реальным фактором мировой 

политики, а игнорирование этого обстоятельства могут позволить себе либо дилетанты, либо 

политические лидеры, для которых национальные интересы в силу различных причин не 

являются приоритетными» [3, с. 4]. 

В таких условиях государству необходимо принимать меры по совершенствованию 

управления экономикой и посредством решения социальных проблем: 
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 создание рабочих мест и обеспечение достойной заработной платы, намного выше, по 

сравнению с потребительской корзины; 

 обеспечение социальной справедливости во всех общественных отношениях; 

 снижение до минимума различий между слоев населения в уровне доходов; 

 смягчение уровня доходов городского и сельского домохозяйства, умственным и 

физическим трудом; 

 поддержка малоимущих, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и др. уязвимых 

групп населения. 

Такая социальная политика способствует консолидации народа, обеспечивает 

политическую стабильность государства и тем самым, обеспечит рост экономики страны. 

В годы государственной независимости из-за отсутствия экономических возможностей 

государство несколько отошло решения социальных проблем. А, в результате более половины 

трудовых ресурсов не имеют постоянное место работы, и приспособиться к рыночным условиям. 

Это отразилось на естественном движении населения (табл. 1). 

Таблица 1 

Естественное движение населения в Республике Таджикистан (тыс. чел) 
 

Годы 
Родившихся Умерших Естественный прирост 

I II III I II III I II III 

1991-1995 963,4 225,5 737,9 193,4 64,2 129,2 770,0 161,3 608,7 

1996-2000 884,2 205,4 678,8 143,6 46,8 96,8 740,6 162,6 578,0 

2001-2005 885,5 220,3 665,2 157,5 47,4 110,1 728,0 172,9 555,1 

2006-2010 1012,0 243,5 768,5 163,3 47,3 116,0 848,7 196,2 652,5 

2011-2018 1115,3 266,5 848,8 132,4 17,4 115,0 982,9 139,1 843,8 

Всего 4860,4 1161,2 3699,2 790,2 223,1 567,1 4070,4 832,1 3238,1 

В % 100,0 23,9 76,1 100,0 28,2 71,8 100,0 20,4 79,6 
I-всего, II- городские поселения, III-в т.ч. в сельские поселения. 
 

За годы государственной независимости рост численности населения составила 4070,4 

тыс. чел., из них: 20,4% в городах и 79,6% в сельской местности. Наблюдается уменьшения 

рождения в городах республики. В результате опроса выяснилось, что основными причинами 

являются: неуверенность в завтрашнем дне (39,1%); тяжелое материальное положение (38,1%); 

нежелание ухудшить материальное положение (16,1%): плохие жилищные условия (16,7%). 

В Республике Таджикистан крайне негативная тенденция наблюдается в дифференциации 

доходов населения по социальным группам и в 2018 г., о чем свидетельствуют табл. 2.  

Таблица 2 

Анализ доходов населения Республики Таджикистан по децильным группам в зависимости от 

уровня среднедушевых располагаемых ресурсов, 2018 г. [4, с. 23-25]  

Децильные группы 
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10 % наименее обеспеченного населения 113,52 5,8 29,6 109,14 7,3 28,4 

10 % наиболее обеспеченного населения 1093,85 7,1 284,9 1092,33 3,8 284,5 
Источник: Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. – С. 23-25. 
 

Анализ дифференциация доходов население (табл. 3.12) показывает, что разница между 

наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных хозяйств по Республике Таджикистан 

составляет 9,6-ти раза. Этот показатель в сельской местности еще выше – 10,0 раза. Этот 

показатель по мировым меркам считается критическим. Разница среднедушевых располагаемых 

доходов наименее обеспеченного населения, с расчетными показателями прожиточного 

минимума по всем домохозяйствам, составила 29,6%, а в сельской местности 7,3%. Хотя, 

количества таких домохозяйств в общей структуре составляет 6,9%.  
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Эти данные свидетельствуют о люмпенизации значительной части людей, деградации 

рабочей силы, высокой имущественной дифференциации, политической апатии населения, 

которая со временем может привести к взрыву. 

На этом фоне более тревожное положение в сельском хозяйстве. За годы реформы уровень 

оплаты труда в долларовом эквиваленте по действующему курсу сомони, в целом по экономике, 

увеличился в 15,9 раза, в государственное управление, обороне и обязательное страхование в 

44,5 раза, тогда как в сельском хозяйстве лишь в 12,8 раза (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ роста заработной платы в отраслях экономики за 2000-2018 гг. [5, с. 122-123] 
 

Показатели 

Годы 2018 / 

2000,  

в разы 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 

Всего в экономике 15,57 354,44 878,91 962,16 1144,19 1232,82 79,2 

В долларах США 8,5 80,9 142,6 122,8 133,8 134,83 15,9 

Сельское хозяйство 7,78 105,51 278,18 303,4 451,46 492,13 63,3 

В долларах США 4,2 24,1 45,1 38,7 52,8 53,8 12,8 

Аппарат управления 23,86 647,31 926,26 996,79 1018,43 1061,67 44,5 

В долларах США 13,0 147,8 150,26 127,2 119,1 116,0 8,9 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2019. – С. 122-123. 
 

Несколько улучшилось качества питания в домохозяйствах республики. Больше 

физиологических норм потреблены хлебопродукты и масло. За исследуемый период 

потребление картофеля, овощей, фруктов, мяса, молока, яиц и сахара хотя имеют тенденции 

роста, однако они отстают от физиологических норм от 50 до 69 процентов (табл. 4). 

Таблица 4 

Потребление основных продуктов питания на душу населения Республики Таджикистан за 

2013-2018 гг. [4, с. 39] 
 

Продукты 

Физиологи-

ческая  

норм, кг 

Фактическое потребление 
2018 в % 

к норму Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Хлеб и 

хлебопродукты 
147,7 157,0 153,0 149,9 151,5 161,4 165,4 112,0 

Картофель 92,0 38,6 33,3 35,7 39,1 42,4 46,4 50,4 

Овощи и бахчевые 166,1 76,9 76,0 80,0 80,4 88,9 88,5 53,3 

Фрукты 124,0 40,0 33,5 35,9 30,4 33,3 38,7 31,2 

Мясо 40,8 14,0 14,9 14,6 14,8 14,0 14,2 34,8 

Молоко 115,3 52,0 58,8 57,4 59,5 58,0 60,5 52,5 

Яиц 180,0 62 71 72 68,0 76,0 84,0 46,7 

Сахар 20,3 13,4 14,0 13,7 14,3 15,9 16,9 83,3 

Масло 16,6 15,5 16,4 15,8 17,1 18,2 18,3 110,2 
Источник: Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. – С. 39. 
 

Это послужило причиной роста заболеваемости населения, разрушаются нравственность 

населения, что привело к росту венерических заболеваний и больных ВИЧ СПИДом. 

Растет уровень преступности. Только в 2018 г. зарегистрировано 21957,0 различных 

преступлений, что на 32,3% выше, чем в 2012 г.  

По результатам социологических опросов около 60% работников дехканских (фермерских) 

хозяйств чувствуют себя социально незащищенными. Уверенность в улучшении уровня жизни 

уменьшилась у 67% занятых в сельскохозяйственных организаций. Боле 61% отрицательно 

характеризуют результатов аграрной реформы.  

На первом плане стоит вопрос выживания, хотя результаты социологических 

исследований в 80-е годы были другие проблемы, такие, как бездорожье, неудовлетворенность 

торговым обслуживанием, трудности с устройством детей в дошкольные учреждения и др. 

Основные причины беспокойство населения 70% опрошенных считали ухудшения 

материального положения, 69,6% - будущее детей, 57,4% - состояние здоровья, 48,9% - 

политическая и экономическая ситуация (48,9%). 
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Хотя правительство Республики Таджикистан уделяет большое внимание социальному 

развитию сельской местности. Только в 2017 г. за счет всех источников было введено 65,7 млн. 

кв. м. жилья, 4965 тыс. ученических мест, образовательных учреждений, детских садов на 280 

мест, больниц на 24 коек, амбулаторно-поликлинических учреждений на 311 посещений в смену 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Анализ ввода объектов социального значения в сельской местности  

в 2013-2018 гг. [4, с. 33-35] 
Наименование объектов Ед. измер. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В т.ч. индивидуальные 

жилые дома 
млн. м2 59,0 59,6 60,4 61,9 64,3 65,7 

Общеобразовательные 

учреждения 

Ученических 

мест 
14868 10028 8809 7389 4230 4965 

Детские дошкольные 

учреждения 
мест 102 150 235 135 220 280 

Больницы коек 170 - 50 101 100 24 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

Посещений в 

смену 
665 487 501 206 311 210 

Источник: Строительство в Республике Таджикистан. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. – С. 33-35. 
 

Однако, следует отметить, что сельские домохозяйства по сравнению с городом в 2-4 раза 

хуже обеспечены питьевой водой, отоплением, горячим водоснабжением. 

Решение социальных вопросов в сельской местности во многом зависит от экономического 

состояния сельскохозяйственных предприятий и бюджетов сельских джамоатов. 

 По результатам проведенного исследования Агентством по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан выяснилось, что работой администрации сельскохозяйственных 

предприятий удовлетворены лишь 28,8% опрошенных. 32,9% дехкан считают распределение 

доходов не справедливым (табл. 6). 

Таблица 6 

Оценка работниками различных квалификационно-должностных групп доходов на 

предприятии (в% к числу опрощенных) 
 

Категории сотрудников 

Считаете ли вы справедливым распределение доходов 

на вашем предприятии? 

Да Не совсем Нет Трудно сказать 

Всего работников 28,8 29,2 16,0 26,0 

Из них:     

Аппарат управления 34,6 36,4 18,0 11,0 

Специалисты среднего звена 26,0 39,6 21,2 13,2 

Дехкане квалифицированные 15,0 26,0 32,9 26,1 

Неквалифицированные дехкане 10,9 46,0 32,1 11,0 
 

Результат проведенного исследования говорит о серьёзных проблемах, которые 

существует в распределения доходов населения. Исходя из этого, необходимо пересмотреть 

методику распределения доходов. А это зависит от уровня квалификации руководителей 

сельскохозяйственных предприятий. 

Именно этот показатель повысить мотивацию работников к труду и повышению 

профессионально уровня. Однако, имеет тенденция к снижению затрат сельскохозяйственных 

организаций на внутрипроизводственные обучения кадров. Например, в ООО «Баракати 

чорводор» Гиссарского района, который считается один ведущих предприятий отрасли 

животноводства в республике на эти цели за 2010-2018 гг. средства не израсходованы. А 

практика показывает, что затраты для воспроизводства профессионального потенциала не 

должен быть ниже 1,5% фонда заработной платы. 

Конечно, в условиях трансформация экономики сельского хозяйства соблюдать такие 

нормы не представляется возможным, но в противном случае обеспечить рост экономики 

отрасли невозможно. 
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Для этого Министерства сельского хозяйства должен принимать конкретные программы 

повышения квалификации кадров и содействовать вновь созданным хозяйствам в подготовке 

необходимых кадров. 

Для этого предусмотреть в бюджете министерства определенная сумма затрат на 

подготовку и переподготовку кадров. Широко использовать возможности Центра по подготовке 

и переподготовке кадров и Таджикского аграрного университета. Создать платные курсы 

повышения квалификации руководителей и специалистов дехканских (фермерских) хозяйств. 

Силами подведомственных государственных структур организовать выездные семинары. 

Эти семинары должны стать продолжением полученного профессионального образования. 

Способствовать закреплению ранее полученных навыков, обеспечить воспроизводства трудовых 

ресурсов в соответствии уровня развития технологии производства. 

Профессиональная подготовка на производстве требует реализации конкретных мер по 

соответствующим профессиям и направлениям деятельности по таким прогрессирующим 

этапам:  

 начальная подготовка – для молодых не имеющиеся опыт работы; 

 средняя подготовка – лицам, имеющим определённый трудовой опыт повысить 

профессиональный уровень, чтобы перейти на более высокий уровень и продвижение по службе; 

 переподготовка – для лиц желающие получить новую квалификацию и переходить в 

другой области профессиональной карьеры. 

Другой важный фактор, который существенно воздействует на работоспособность 

человека, является производственная среда. Доброжелательная производственная среда 

повышает заинтересованность работника, поднимает мотивации к труду, росту 

производительности труда. 

Неблагоприятные условия, наоборот вызывает больше затраты энергии, создает 

нервозность на работе, формирует негативное отношение к труду, снижает трудоспособность и 

наконец приведет к заболеванию. 

Именно производственная среда может влиять на ухудшение здоровья работников, преж-

девременную утрату трудоспособности, снижение уровня доходов. 

Трудовой кодекс Республики Таджикистан является достаточно четкая нормативно-

правовая база, но реализаций этого закона проблематична. 

Важно в этих условиях социальная поддержка безработных. Меры, принимаемые 

государством явно недостаточно. Из общего числа безработных лишь 19,3% получают пособию, 

в среднем по 40,0 сомони в месяц (табл. 7). 

Таблица 7 

Меры по социальной поддержке безработных в 2018 г. [4, с. 99] 
 

Показатели 
Всего женщины 

молодежь в возрасте 

15-29 лет 

Кол., чел % Кол., чел % Кол., чел % 

Признано безработными на конец периода 47522 100,0 22562 47,5 29340 61,7 

Из общего числа безработных назначено 

пособие 
12374 26,0 299 1,3 - - 

в том числе получающие пособия 11319 23,8 288 1,3 - - 

Выплачено пособий за год на сумму, тыс. 

сомони 
7433,0 100,0 213,7 2,9 - - 

Среднегодовой размер пособия, сомони 656,7 - 607,9 - - - 

Направлено на профессиональную 

подготовку 
16632 35,0 13665 60,6 10124 34,5 

Прошли профессиональное обучение 16332 37,4 13470 59,7 10124 34,5 

Из числа прошедших обучение 

трудоустроено 
11711 71,7 8682 64,5 7026 69,4 

Направлено на оплачиваемые 

общественные работы 
5501 33,7 2066 23,8 2315 32,9 

Источник: Статистический ежегодник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. – С. 99. 
 

Согласно Международного методология определения безработных в Таджикистане их 

количества в 2018 году составила 47522 чел., из них 29340 чел. молодежь в возрасте 15-29 лет. 

Хотя из 5427 тыс. чел. трудовых ресурсов имеют постоянной место работы в общественном 

производстве 2426 тыс. чел., или 44,7%. Из общего числа безработных 11319 чел., или 23,8% 
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получают пособия по безработице. Из них направлено на профессиональную подготовку - 16632 

чел. (35,0%), и 16332 чел. (71,7%) прошли профессиональное обучение. Из числа прошедшие 

обучения 11711 чел. или 71,7% трудоустроены, а 5501 чел. (33,7%) направлены на оплачиваемые 

общественные работы. Вместе с тем 4621 или 29,9% лиц прошедшие обучения остались в числе 

безработных. Это свидетельствует о неэффективности переподготовки безработных со стороны 

служб занятости населения. 

Один из путей социального воздействия на трудовые ресурсы и снижения текучести 

кадров в производстве является социальное планирование, цель которого повышение 

эффективности социальных факторов в создание условия труда для работников.  

Структура социального планирования должна состоит из следующих разделов: 

 определение демографической структуры трудового коллектива; 

 разработку система мероприятий по охране труда и улучшения условия труда для 

сотрудников; 

 выявление пути повышения материального положения работников и улучшения 

жилищных условий коллектива; 

 повышения моральных и материальных заинтересованности работников;  

 меры по повышению охрана здоровий работников. 

Целесообразно создания службы социального развития в больших трудовых коллективах. 

Работа над планом должна осуществлять в несколько этапов (табл. 8). 

Таблица 8 

Этапы разработки плана социального развития 
 

Этапы Цель  Содержание  

1 Оценка социального 

состояния  

Рассматривается состояние развития производства, оценивается 

обеспеченность предприятия кадрами, уровень условий труда и 

отдыха, социально-демографическая структура  

2 Определение задач плана Разрабатываются показатели плана с учетом изменений 

социально – демографической структуры коллектива, повышения 

квалификации кадров, мероприятий по улучшению условий труда 

и отдыха материального благосостояния  

3 Разработка плановых 

показателей социального 

развития коллектива 

Определяются задачи плана в области развития трудового 

коллектива во взаимосвязи с перспективным развитием 

предприятия  

4 Определение механизма 

реализации плана 

Излагаются сроки реализации плана, ответственные исполнители, 

система контроля  
 

Основными мерами по совершенствованию управления социальными процессами, 

способствующие развитию сельской местности являются: 

 расширение источников поступления доходов в бюджетах местных джамоатов; 

 формирование новых трудоемких производственных структур, способствующих 

обеспечить трудоустройству рабочей силы с высокой ровней заработной платы; 

 финансовая поддержка дехканских (фермерских) хозяйств, кредитные, налоговые и 

ценовые механизмы государственного регулирования сельских товаропроизводителей, с целью 

частичную компенсацию ущерб сельскохозяйственных организаций вследствие диспаритета цен 

на их продукции и продукции отрасли промышленности. 

Настало время разработку Государственную программу социально-экономического 

развития сельской местности. Ключевой задачей государственной программы должно быть: 

 воспроизводства и эффективное использование трудовых ресурсов сельской местности; 

 создание мощной инфраструктурой по сбору, хранению, переработку и сбыта 

продукции сельскохозяйственных организаций; 

 выработать меры государственного регулирования, направленные на защиту 

производителей сельскохозяйственных продукций от монополии производителей других 

отраслей переработки и услуг; 

 восстановить животноводческие комплексы, развивать сельскохозяйственную 

кооперацию; 

 принять необходимые меры по повышению технической перевооружение организаций 

АПК. 
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ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ ИҶТИМОӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ МУСТАҲКАМГАРДОНИИ 

ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТИИ ДЕҲОТ 
 

Дар мақола муаллиф таҳияи тадбирҳои такмили идоракунии иқтисодиётро доир ба ҳалли як қатор 

мушкилоти иҷтимоӣ пешниҳод намудааст. Аз ҷумла, дар бӯҷаи вазоратҳо пешбинӣ намудани маблағ барои 

омода намудан ва бозомӯзии кадрҳои соҳаи кишоварзӣ, банақшагирии иҷтимоии самти афзун намудани 

самаранокии омилҳои иҷтимоӣ, муайян намудани сохтори демографӣ, таҳияи низоми чорабиниҳои ҳифзи 

меҳнат, беҳгардонии шароити меҳнат, баланд бардоштани аҳволи моддии кормандон. Муаллиф қайд 

менамояд, ки таҳияи барномаи давлатии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии деҳот бо нишон додани вазифаҳои 

асосӣ амри воқеист. 

КАЛИДВОЖАҲО: захираҳои меҳнатӣ, деҳот, вазифаҳои иҷтимоӣ, мустаҳкамгардонии мавқеи 

кормандон, фаъолияти касбӣ, такмили идораи захираҳои меҳнатӣ, сиёсати иҷтимоӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Тоҳирҷонов Беҳрӯз Тоҳирҷонович, омӯзгори кафедраи 

назарияи иқтисоди ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 888-82-12-12; e-mail: 

behruz_tohirdzhonov@mail.ru.   
 

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

В статье автор предлагает принятие необходимых мер по совершенствованию управления 

экономикой посредством решения ряда социальных проблем. В частности о предусмотрении в бюджете 

министерств затрат на подготовку и переводготовку кадров аграрного сектора, социальное планирование, 

нацененное на повышение эффективности социальных факторов, определение демографической 

структуры, разработки системы мероприятий по охране труда, улучшения условия труда, повышения 

материального положения работников. Считает необходимым разработку Государственной программы 

социально-экономического развития сельской местности с ключевыми задачами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовые ресурсы, сельская местность, социальные задачи, закрепления 

труженника, профессиональная деятельность, совершенствование управления трудовыми ресурсами, 

социальная политика. 
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SOLVING RURAL SOCIAL PROBLEMS AS A TOOL FOR SECURING LABOR  

RESOURCES IN RURAL AREAS 
 

In the article, the author proposes taking the necessary measures to improve economic management by 

solving a number of social problems. In particular, on the provision in the budget of the ministries of costs for the 

training and retraining of personnel in the agricultural sector, social planning aimed at increasing the efficiency of 

social factors, determining the demographic structure, developing a system of measures for labor protection, 

improving working conditions, increasing the material situation of workers. Considers it necessary to develop a 

State program for the socio-economic development of rural areas with key tasks. 
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 

 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар бар гирифта, 

соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 10 

саҳифаи чопӣ зиёд бошад. 

Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times New Roman 14, 

андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1,5 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 2 см ва поёни 

саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи корӣ навишта 

мешавад. 

Дар дохили матн адабиёти иқтибосшуда тибқи муқаррарот нишон дода мешавад, масалан [4, с. 18]. 

Дар поёни матн таҳти сарлавҳаи «Адабиёт» рӯйхати адабиёти истифодашуда оварда мешавад. Пас аз 

рӯйхати адабиёт мазмуни мухтасари мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ҳамчунин калидвожаҳо 

ба ин забонҳо (то 10 калима) илова мегардад. 

Мақолаҳои илмие, ки ба идораи маҷалла ирсол мешаванд, бояд варақаи экспертӣ ва тақризи 

мутахассисони соҳаро дошта бошанд. 

Дар охири мақола ному насаб, ҷои кор, дараҷаву унвони илмӣ, суроға, рақами телефон, e-mail ва 

имзои муаллиф ҷой дода мешавад. 

 Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд ва ё мустақилона барои 

тақризи иловагӣ фиристонад. 

 Мақолаҳое, ки сатҳи илмии онҳо ҷавобгӯи талабот нест, ба нашр расонида намешаванд. 

 Аз аспирантон ва докторантони (phd) таҳсили рӯзона барои нашри мақола маблағ гирифта 

намешавад. 

Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, 

библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, 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, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 

см), все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы 

и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках, например, [1, с. 23]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (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 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 и докторантов (phd) дневного обучения не 

взимается. 

Рукописи не возвращаются.  
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