
1 

 
 

 

ISSN 2663-5534 
 

ПАЁМИ 
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР 

ба номи НОСИРИ ХУСРАВ 

(маҷаллаи илмӣ) 

СИЛСИЛАИ ИЛМҲОИ ГУМАНИТАРӢ ВА ИҚТИСОДӢ 

 

 
 

ВЕСТНИК 
БОХТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

имени НОСИРА ХУСРАВА  

(научный журнал) 

СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

 
 

BULLETIN 
OF BOKHTAR STATE UNIVERSITY 

named after NOSIRI KHUSRAV 

 (scientific journal) 
SERIES OF ECONOMIC SCIENCES AND THE HUMANITIES 

 

1/2 (74) 
 
 

 

 

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР 

ба номи НОСИРИ ХУСРАВ 

МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ТАРҶУМА 

 

БОХТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени НОСИРА ХУСРАВА 

ЦЕНТР ПЕРИОДИКИ, ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕВОДА 

 

BOKHTAR STATE UNIVERSITY 

named after NOSIRI KHUSRAV 

CENTER OF PERIODICALS, PUBLISHING AND TRANSLATION 
 

 

 

БОХТАР – 2020 

 



2 

 
 

 

ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Муассиси маҷалла: 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 
 

Маҷалла соли 2008 таъсис ёфта, солҳои 2013 ва 2018 тағйири ном кардааст.  

Дар як сол 4 шумора нашр мегардад 

САРМУҲАРРИР: 

Давлатзода                                              Доктори илмҳои биологӣ, профессор, ректори  МДТ 

Сайфиддин Хайриддин                          «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

                                                                       

МУОВИНИ САРМУҲАРРИР: 

Абдураҳимов                                           доктори илмҳои  педагогӣ, профессор. 

Қудратулло Саидович 
 

МУОВИНИ САРМУҲАРРИР: 

 

Тағоймуродов                     доктори илмҳои филологӣ,  

Рустам Ҳакимович              дотсент. 

 

  ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ: 

 

13.00.00 – Илмҳои педагогӣ  

 

Шукуров Тағойбобо              доктори илмҳои педагогӣ,  

Абдуалимович                         профессор, узви вобастаи АТТ 

 

Шарифов Ҷума                       доктори илмҳои педагогӣ,  

Шарифович                             профессор. 

 

Лутфуллоев Маҳмадулло      доктори илмҳои педагогӣ,  

Лутфуллоевич                         профессор, академики АТТ.  

 

Сатторов Абдурасул               доктори илмҳои педагогӣ,  

Эшбекович                               профессор. 

 

10.01.00 – Адабиётшиносӣ 

 

Икромов Искандар                  доктори илмҳои филологӣ,  

Икромович                              профессор. 

 

Муродов Ҳасан                        доктори илмҳои филологӣ,  

Ғуломович                                профессор. 

 

08.00.00 – Иқтисодиёт 

 

Садриддинов Насриддин        доктори илмҳои иқтисодӣ,  

Талбакович                               профессор. 

 

Ашӯров Ихтиёр                        доктори илмҳои иқтисодӣ,  

Саидович                                   профессор.   

 

Исайнов Хисейн                       доктори илмҳои иқтисодӣ,  

Раҳимович                                 профессор.  

Маҷалла ба Феҳристи нашрияҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи аттестат-

сионии Федератсияи Русия, аз 

20.07.2017, бо номи «Паёми Донишгоҳи 

давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири 

Хусрав» ва аз 28.12.2018 бо номи «Паёми 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав» ворид гардидааст. 

Дар маҷалла мақолаҳои илмии соҳаҳои 

илмҳои филология, педагогика ва 

иқтисодӣ барои чоп қабул карда 

мешаванд. Маҷалла мақолаҳои илмии 

муаллифонро аз рӯи ихтисосҳои зерин ба 

чоп қабул менамояд: 

Филология: 10.01.03, 10.02.20 

Педагогика: 13.00.01, 13.00.02 

Иқтисодӣ: 08.00.03, 08.00.10,  

                   08.00.12, 08.00.14 

Маҷалла дар Шохиси иқтибосҳои илмии 

Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст. 

Маҷалла ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ 

нашр мешавад. 

Матни мукаммали маводи чопӣ дар 

сомонаи расмии маҷалла ҷойгир карда 

шудааст (www.bgu-vestniki.tj). 

Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав. Бохтар-2020. 

№1/2(74) 

ISSN 2663-5534 

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №092/МҶ-

97, аз 21.01.2019 ба қайд гирифта 

шудааст. 

Маҷалла дар Маркази табъу нашр, 

баргардон ва тарҷумаи ДДБ ба номи 

Носири Хусрав таҳия мегардад. 

Нишонии Марказ: 735140, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67. 

Сомонаи маҷалла: www.bgu-vestniki.tj 

E-mail: payomiddq@mail.ru 
Тел.: (832 22) 2-44-61. 

http://www.bgu-vestniki.tj/
mailto:payomiddq@mail.ru


3 

 

ВЕСТНИК БОХТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

НОСИРА ХУСРАВА 
 

Учредитель журнала: 

ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава» 

Журнал основан в 2008 году и переименован в 2013 и 2018 гг.  
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
 

Давлатзода                                     доктор биологических наук, профессор,  ректори  ГОУ 

Сайфиддин                                     «Бохтарский государственный университет  имени Носира 

Хайриддин                                      Хусрава» 

 
 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
 

 

Абдурахимов                         доктор педагогических  

Кудратулло Саидович           наук, профессор. 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
 

Тагоймуродов                         доктор филологических  

Рустам Хакимович                  наук, дотсент. 

 

  Члены редколегии: 
 

13.00.00 – Педагогические науки  

 

Шукуров Тагойбобо                  доктор педагогических наук,  

Абдуалимович                         профессор, член.-корр. АТТ 

 

Шарифов Джума                       доктор педагогических наук, 

Шарифович                              профессор. 

 

Лутфуллоев Махмадулло         доктор педагогических наук, 

Лутфуллоевич                          профессор, академик АОТ.  

 

Сатторов Абдурасул                  доктор педагогических наук, 

Эшбекович                                профессор. 

 

10.01.00 – Филологические науки 
 

Икромов Искандар                    доктор филологических 

Икромович                                наук, профессор. 

 

Муродов Хасан                          доктор филологических 

Гуломович                                  наук, профессор. 

 

08.00.00 – Экономические науки 
 

Садриддинов Насриддин          доктор экономических  

Талбакович                                 наук, профессор. 

 

Ашӯров Ихтиёр                          доктор экономических  

Саидович                                     наук, профессор.   

 

Исайнов Хисейн                         доктор экономических  

Рахимович                                   наук,  профессор. 

 

 

 

Журнал входит в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.07.2018 г. 

под названием «Вестник Курган-

Тюбинского государственного 

университета имени Носира Хусрава» и 

от 28.12.2018 г. под названием  «Вестник 

Бохтарского государственного универ-

ситета имени Носира Хусрава». 

Журнал принимает научные статьи по 

следующим отрасям науки и научным 

специальностям: 

Филология: 10.01.03, 10.02.10 

Педагогика: 13.00.01, 13.00.02 

Экономика: 08.00.05, 08.00.10,  

                     08.00.12, 08.00.14 

Журнал включен в базу данных Рос-

сийского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Журнал печатается на таджикском и 

русском языках. 

Полнотекстовые версии опубликованных 

материалов размещены на официальном 

сайте журнала (www.bgu-vestniki.tj). 

Вестник Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава. 

Бохтар-2020. №1/2(74) 

ISSN 2663-5534 

Журнал зарегистрирован в 

Министерстве культуры Республики 

Таджикистан. 

Свидетельство 092/МҶ-97, от 

21.01.2019. 

Журнал подготовлен к изданию в 

Издательском центре БГУ имени 

Носира Хусрава.  

Адрес Издательского центра: 

735140, Республика Таджикистан,  

г. Бохтар, улица Айни, 67. 

Сайт журнала: www.bgu-vestniki.tj 

E-mail: payomiddq@mail.ru 

Тел.: (832 22) 2-44-61. 

http://www.bgu-vestniki.tj/
mailto:payomiddq@mail.ru


4 

 

BOKHTAR STATE UNIVERSITY NAMED AFTER NOSIRI KHUSRAV 

 

Founder of the journal: 

SEI «Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav» 

The journal was founded in 2008 and renamed in 2013 and 2018. 

Published 4 times a year. 

 

CHIEF EDITOR:  
 

Davlatzoda                                                       doctor of biological sciences, professor, 

Sayfiddin                                                     rector of SEI «Bokhtar State University  

Khayriddin                                                  named after Nosiri Khusrav» 
                                                                        

       

DEPUTY CHIEF EDITOR: 

 

Abdurahimzoda                  doctor of pedagogical  

Qudratullo Said             sciences, professor. 
 

DEPUTY CHIEF EDITOR: 

 

Taghoymurodov                 doctor of philology sciences, 

Rustam Hakimovich           associate professor 
 

  Members of the Editorial Board: 
 

13.00.00 – Pedagogical sciences  
 

Shukurov Tagoybobo       doctor of pedagogical sciences,  

Abdualimovich                 professor, member-corres. AET                              

 

Sharifov Juma                  doctor of pedagogical sciences, 

Sharifovich                       professor. 

 

Lutfulloev Mahmadullo  doctor of pedagogical sciences, 

Lutfulloevich                   professor, member-corres. AET  

 

Sattorov Abdurasul         doctor of pedagogical sciences, 

Eshbekovich                    professor. 
 

10.01.00 – Philology sciences 
 

Ikromov Iskandar            doctor of philology sciences, 

Ikromovich                      professor. 

 

Murodov Hassan             doctor of philology sciences, 

Gulomovich                     professor. 
 

08.00.00 – Economic sciences 
 

Sadriddinov Nasriddin     doctor of economic sciences,  

Talbakovich                     professor. 
 

Ashurov Ikhtiyor             doctor of economic sciences, 

Saidovich                         professor.   
 

Isainov Hisain                  doctor of economic sciences, 

Rahimovich                      professor. 
 

 

The journal is included in the List of peer-

reviewed scientific journals of the Higher 

Attestation Commission of the Ministry of 

Education and Science of the Russian 

Federation dated July 20, 2017 under the title 

«Bulletin of Kurgan-Tube State University 

named after Nosiri Khusrav» and dated 

December 28, 2018 under the title  «Bulletin of 

Bokhtar State University named after Nosiri 

Khusrav». 

The journal accepts scientific articles in the 

following branches of science and scientific 

specialties: 

Philology: 10.01.03, 10.02.20 

Pedagogy: 13.00.01, 13.00.02 

Economy: 08.00.05, 08.00.10, 

         08.00.12, 08.00.14 

The journal is included in the database of the 

Russian Science Citation Index (RSCI). 

The journal is published in Tajik and Russian. 

Full-text versions of published materials are 

available on the journal’s official website 

(www.bgu-vestniki.tj). 

Bulletin of Bokhtar State University named 

after Nosiri Khusrav.  

Bokhtar-2020. №1/2(74) 

ISSN 2663-5534 

The journal is registered with the Ministry of 

Culture of the Republic of Tajikistan. 

Certificate №092/МJ-97, dated 21.01.2019. 

The journal is being prepared for publication 

Center of the BSU named after Nosiri Khusrav.  

Publishing Center Address: 

735140, Republic of Tajikistan,  

Bokhtar city, Aini street, 67.  

Journal website: www.bgu-vestniki.tj 

E-mail: payomiddq@mail.ru 

Phone: (832 22) 2-44-61. 

 



5 

 

ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                  ФИЛОЛОГИЯ 
 

САЙРИ МУХТАСАРИ ТАЪРИХӢ ОИД БА САБАБИ ПАЙДО ШУДАНИ ҒАЗАЛИ ПОК 

ВА ТАҲАВВУЛ ДАР АДАБИЁТИ АРАБӢ ВА ФОРСӢ 
 

Давлатзода С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Муҳаббат ҳамчун як маънои олӣ ва эҳсоси равонӣ ва дилбастагии як шахс ба шахс ё чиз ё 

маъбуди дӯстдошта, ки дар вуҷуди ҳар инсон новобаста аз дин, миллат ва замони таърихӣ дида 

мешавад. Кам адиб ё мутафаккиреро метавон зикр кард, ки дар ин мавзӯъ изҳори назар накарда 

бошад. Аз ин ҷост, ки адибону шоирон дар ҳар давру замон ин маънои муштараки инсониро ба 

қалам кашидаанд ва дар атрофи он достонҳо офаридаанд ва шеър сурудаанд. Мусаллам аст, ки 

адиб вобаста ба шароити давронаш ва фарҳанги вуҷуддошта дар замонаш қаҳрамони худро 

меофарад ва ё маъниеро таъбир менамояд. Аз намудҳои барҷастаи ин мафҳум метавон ғазали 

«пок» ва ё як навъи адабӣ, ки дар адабиёти араб ба номи ғазали «узрӣ» маъруф аст ва мансуб ба 

«қабилаи Узро ки бо нозукии ҳисиёташон машҳур буданд» [1], зикр кард. Дар аҳди Уммавиён 

дар саҳрои Ҳиҷоз ва гирду атрофи он ин навъи адабӣ пайдо шуд ва дар асрҳои баъдӣ бо каме 

тағйир ба адабиёти форсӣ интиқол ёфт ва сипас ба як майдони васеъ барои шоирони аҳли 

тасаввуф табдил гардид. 

Баррасии мавзӯъ дар адабиёти муқоисавӣ тибқи равиши таърихӣ сурат мегирад ва ҳадаф 

аз он баён намудани иртибот миёни ду ё якчанд адабиёти халқҳои гуногун аст. Ҳамин тавр, шарҳ 

додани сабабҳои таъсир расонидан ва ё таъсир пазируфтан аз якдигар, инчунин баён намудани 

хусусияташ дар забони аслӣ ва баъди интиқол ёфтан, чи хусусиятро гум кард ва чи хусусияти 

наверо аз худ кард. Инчунин муайян намуданд, ки чӣ гуна дар партави ҳодисаҳои таърихӣ 

адабиёти як халқ ба адабиёти дигар халқ чӣ иртибот пайдо намуд ва ба равандҳои фикрии ҷаҳонӣ 

пайваст гардид.  

Бо пайдоиши ислом раванди табодули фарҳангҳо дар натиҷа такони ҷиддӣ хурд ва ба 

васеъшавии сарзамини пайравони ин дин оварда расонд, ки як тағйироти ҷиддие дар фарҳангу 

адабиёти мардумоне, ки ба ин дин гаравидаанд, дида мешавад, ки намунаи барҷастаи он 

иртиботи адабиёти арабиву форсӣ мебошад. Бо густариш ёфтани фаъолияти тарҷума ва нақли 

осори илмӣ ва «таъсис додани девони хос барои ин кор дар аҳди халифаи Аббосӣ Абӯҷаъфар 

Мансур» [2, с. 117] такони ҷиддӣ дар раванди табодули фарҳангҳо дида мешавад. Девони 

тарҷума баъдтар ба як ниҳоди мустақил бо номи «Байт-ул ҳикма» дар ш. Бағдод табдил ёфт, ки 

маркази пажӯҳиш ва тарҷумаи осори адабӣ, фалсафӣ, тиббӣ ва риёзӣ аз тамаддунҳои ҳамсоя ба 

шумор мерафт. Иртиботи адабиёти гуногун як раванди табииро касб карда буд, бисёре аз 

мутарҷимон ва котибон дар ин девон ғайри араб буданд. 

Мусаллам аст, ки дар аввали асри Аббосиҳо забони арабӣ забони илмии ҳамон давра 

ҳисобида мешуд ва ҳамин сабаб буд, ки олимону адибони зиёде бо забони арабӣ менавиштанд 

ва ё аз дигар забон тарҷума мекарданд. Мутаассифона, бархе аз осори адабии форсие, ки ба 

забони арабӣ тарҷума шудаанд, нусхаи ба забони аслӣ таълифёфтааш то замони мо нарасидааст. 

Вале сабку услуби нигориши форсии паҳлавӣ дар он возеҳ дида мешавад. Бештари осоре, ки аз 

форсии паҳлавӣ ба арабӣ тарҷума шудааст, панду ҳикмат буда, фарогири масоили давлатдорӣ ва 

девондорист. Ҳамин гуна як фарҳанги наве шакл мегирифт, ки таъсири он дар шеър ва адабиёти 

баъдина возеҳу равшан аст. 

Муҳаббат ин ҳиссиёт ва меҳри инсонҳо ба якдигар дар гузаштаи дуру наздик ва имрӯз 

яксон буда, фақат фарқият дар тасвир, таҳлил ва таъбир намудани он дида мешавад. Дар партави 

воқеъияти ҷомеа арзиши ин ҳиссиёт боло ё поён меравад. Қобили зикр аст, ки қадимтарин шахс, 

ки эҳсосоти муҳаббатро батафсил китобат намудааст, ин Афлотун мебошад [11, с. 17]. Ин китоб 

дар забони юнонӣ ба номи Симпозиум (symposium) ва машҳур ба номи Хони Афлотунӣ (banquet) 

аст. Албатта, пеш аз Афлотун ҳам шоирон дар қасидаҳои худ мавзӯи муҳаббатро зимнан 

сурудаанд. Тасвир ва бардоште, ки Афлотун аз муҳаббат кардааст, то ҳол ба номи ӯ нисбат дода 

мешавад, ки бо ишқи афлотунӣ машҳур аст. Баҳсҳо ва таҳқиқоте ҳам то ҳол дар ин самт анҷом 

дода шудааст, ки то чи андоза таъсири андешаҳои Афлотун перомуни муҳаббат дар осори адибон 

ва шоирони баъдӣ, чи дар адабиёти арабӣ ва ё адабиёти форсӣ, дида мешавад. Пеш аз он ки 

ҷанбаҳои мутобиқат ва мухолифати ишқи афлотунӣ бо он чизе, ки дар шеъри ғазали пок (узрӣ) 

ва ё муҳаббати сӯфиёна омадааст, зикр гардад, бамаврид аст, ки мавқеи ислом ба муҳаббат баён 
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карда шавад. Пеш аз ислом ҳам шоирон буданд ва эҳсоси муҳаббатро ба васф мекашиданд. 

Хусусияти таълимоти исломӣ дар ин аст, ки барои пайравонаш як манзумаи пурраи ахлоқӣ ва 

муомилотӣ дар миёни аҳли ҷомеаро қоил мебошад. Ин аст, ки як таҳаввулоти ҷиддие дар адабиёт, 

чи арабӣ чи форсӣ, баъд аз омадани ислом дида мешавад. 

Бо баррасии калимаи муҳаббат дар матнҳои динӣ (Қуръон ё ҳадис) муайян мегардад, ки 

ислом бо ин ғариза ҳамчун яке аз унсурҳои асосӣ муомила кардааст. Танҳо дар матни Қуръон 

зиёда аз 76 маротиба калимаи муҳаббат зикр гардидааст. Дар Қуръон, меҳр ва алоқамандии инсон 

ба зан, фарзанд, дороӣ, ҳайвон ва ғайра бо калимаи муҳаббат таъбир шудааст. Масалан, дар 

Қуръон омадааст: «ороиш дода шудааст барои мардум дӯст доштани хоҳишмандӣ ба зан, 

фарзанд, хазинаҳои анбошта аз зару сим, аспони нишонадор, мол ва зироат»... [6, сураи Оли 

имрон, ояи 14] . 

Ҳатто иртибот ва алоқамандии як инсон бо Худованд бо калимаи муҳаббат ифода 

гардидааст, чунонеки дар Қуръон омадааст: «бигӯ ки агар падаронатон, писаронатон, 

бародаронатон, ҳамсаронатон, хешовандони шумо ва молҳое, ки ба даст овардаед..., аз Худованд 

ва расули ӯ ва кӯшидан дар роҳи ӯ маҳбубтар аст» [6, сураи Тавба, ояи 24]. 

Аз ин бармеояд, ки меҳр ва дилбастагии инсон ба ягон чиз ё маъно ва ё илоҳае ҷузъе аз 

таркиби табиии инсон аст ва дини ислом ҳам барои ба назм даровардани он низоми худро дорад. 

Дуруст аст, ки алоқамандӣ ва ғаризаи майл кардани мард ба сӯи зан ва ё баръакс дар 

матнҳои динӣ дар баробари алоқомандӣ ва иртибот бо дигар чизҳо омадааст. Аммо бо 

дарназардошти вижагии мафҳуми иртибот ва майли як мард бо зан ба он аҳамияти бештаре дода 

шудааст. 

Ислом алоқамандӣ ва иртиботи мард бо занро дар доираи никоҳ ташвиқ намуда, бо 

беҳтарин таъбир васф намудааст, чунонки дар Қуръон омадааст: «ва аз нишонаҳои Худованд он 

аст, ки аз ҷинси худатон занонро офарид, то дар канори онҳо ором гиред» [6, сураи Рум, ояи 21]. 

Чунин баён гардидани ҳадафи майл ва дилбастагӣ ба зан, ин монанд ба он чизе, ки аксари 

файласуфон ва адибон, ки ғояи як ошиқро шарҳ додаанд, мебошад. Яъне, беҳтарин мақом ва 

мартабае, ки як дустдор ба дӯстдоштааш расида метавонанд ин аст, ки дар канони ҳамдигар ором 

гиранд. Фаротар аз ин, ислом майли як мард ба сӯи зани муайянеро ҷузъе аз таркиби ниҳодинаи 

табиии як мард шумурда, берун аз ихтиёри инсон ҳисобидааст. Чунонки аз сирати паёмбари 

ислом маълум аст, ӯ байни ҳамсаронаш рӯзҳояшро тақсим карда ва аз адл кор мегирифт, вале 

дилаш майли бештар ба ҳамсараш Оиша дошт. Зеро ки пайғамбар ҳамчун як инсон қодир набуд, 

ки дилашро аз майлу рағбат холӣ кунад. Аз ин рӯ, дуо мекард ва мегуфт: «Бор Худоё, ин 

тақсимбандии ман дар он чизе, ки имкон дорам, мебошад, пас маро сарзаниш нанамо дар он коре 

имкон надорам»! [2, с. 1140]. 

Фаротар аз ин, Паёмбари Худо хост боре барои марде, ки занаш аз ӯ ҷудо шуда буд, аммо 

мард аз шавқи муҳаббати зан мегирист, шафоат намояд. «Пайғамбар аз яке саҳобааш пурсид, ки 

оё аз муҳаббати ин мард ба занаш дар тааҷҷуб нестӣ? Сипас, паёмбар он занро пурсид, ки оё ту 

ба ин шавҳарат барнамегардӣ?» [4, с. 2023]. 

Хулоса, дини ислом эътироф мекунад, ки муҳаббат ҳамчун як падидае, ки дар ниҳоди 

инсон решадор аст, вуҷуд доштани он ҳатмист ва аз он бениёз буда намешавад [3, с. 9] ва барои 

ҳикмате, ки Офаридагор хостааст, офарида шудааст. Муҳаббат ҷузъе аз табиати ниҳодинаи 

инсон дар эҷодиёти мардум ба тасвир кашида мешавад ва инсон барои таъбир аз ин эҳсосаш аз 

адабиёт кор мегирад ва гоҳо дар хаёл фурӯ меравад. Таъбир намудан аз ин эҳсос дар ҳар давр ва 

замоне, вобаста ба ҳамон шароити мавҷуда ва фарҳанги роиҷбуда, дар партави ҳодисаҳои 

таърихӣ шакл гирифтааст. Қадимтарин осори адабие, ки дар забони арабӣ то замони мо омада 

расидааст, ин адабиёти даврони ҷоҳилӣ мебошад ва аксари таърихнигорони адабиёти араб бар 

ин ақида ҳастанд, ки адабиёти ҷоҳилӣ адабиётест, ки осори марҳилаи 100-150 соли пеш то замони 

пайдоиши исломро дар бар мегирад, зеро ки китобат намудан дар нимҷазираи араб он қадар роиҷ 

набуд ва осори адабии шифоҳӣ аз насл ба насл ривоят карда мешуд. Васф кардани иртибот ва 

алоқамандии мард ба зан ва зебоии он дар адабиёти ин давра ҳам зиёд ба чашм мерасад, ки ин 

навъи адабиро ғазал меноманд. Ғазал ин сурудани васфи зебои маҳбуба ва изҳори шавқ ба ӯ ва 

шикоят аз фироқаш ва нишон додани мафотинаш мебошад ва дар шеъри арабӣ як ҷойгоҳи 

бузургеро дар давраҳои гуногун гирифтааст [8, с. 6]. Шоирони замони ҷоҳилият низ ғазал 

месароиданд, онҳо дар сурудаҳои хеш ба маъшуқа на ба рамзи олӣ, балки бо як нигоҳе, ки саршор 

аз лаззатҷӯӣ ва шаҳватронӣ буд, менигаристанд. Ғазалиёти замони ҷоҳилӣ ғазалиётест, ки дар он 

чӣ гуна кайфу сафо намуда, вақти ҷавониро бо чӣ гузаронидану аз маҳбуба чӣ гуна лаззат 

ситониданро тасвир менамояд. Дар миёни ғазалсароёни ҷоҳилӣ ба ёд овардани айёми ҷавониву 
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маъшуқаҳояшон ва аз гузаштани дилхушиҳои он рӯзҳо таассуф хӯрдан ва ба хотироти он даврон 

гиристан роиҷ аст. Шоирони даврони ҷоҳилӣ қасидаҳои худро бо ғазал оғоз бахшида, сипас ба 

дигар ғаразҳои шеърӣ, аз қабили мадҳ ва ҳаҷв, мегузаштанд. 

Баъд аз пайдоиши ислом таҳаввулоти ҷиддие дар мазмуни ғазал ба вуҷуд омад. Дар умум 

дар садри ислом ҳама гуна навъи шеър ҷойгоҳи худро тағйир доданд, зеро ки муҳити иҷтимоӣ 

дигар шуда буд. Агар шоири даврони ҷоҳилӣ аз иштирокаш дар шабехун задани қабилааш ва 

ҷангҳои қабилавӣ ифтихор мекарду гузаштаи қабилаи худро ситоиш менамуд ва қабилаи дигарро 

ҳаҷв менамуд, пас аз зуҳури ислом дигар шеър гуфтан дар ин мавзӯъҳо арзиш надошт ва табиӣ 

буд, ки шоир бояд мавзӯе дошта бошад, то ки дар он мавзӯъ шахсияташро вонамуд намояд. 

Қобили зикр аст, ки бо омадани ислом гуфтани шеър манъ нагардида, балки тавҷеҳи муайяне бар 

он дода шуд. Ислом дар таълимоти худ он истеъдоди табиӣ, ки дар вуҷуди инсони шоир ҳаст, 

онро хомӯш накарда, балки тавҷеҳ намудааст ва нисбат бар шеър душманӣ наварзидааст, балки 

барои он тавҷеҳот намудааст [3, с. 43]. 

Замони ҷоҳилӣ бо он муҳити иҷтимоӣ ва ахлоқие, ки дар он ҳукмфармо буд, васфи зебоии 

зан ва ҷинси он як кори муқаррарӣ ва вирди забонҳо буд, зеро дар ин сарзамин дигар намуди 

дилхушиҳо ва вақтгузарониҳое, ки дар ҷомеаҳои шаҳрнишин вуҷуд дошт, дар бодия вуҷуд 

надошт. Бинобар ин, тавсифи зан ва саргармӣ бо ҷамоли ӯ ҷойгоҳи намоёнеро дар миёни 

шоирони замони ҷоҳилӣ касб карда буд. Бо омадани ислом, ки иффатро таблиғ менамуд, шоирон 

ҳам дигар аз бепарда васф кардани зан бо сабаби омилҳои динӣ ва иҷтимоӣ худдорӣ менамуданд. 

Бо васеъ гардидани сарзамини пайравони ислом ва рӯи кор омадани Баннӣ Уммайя дар ҳаёти 

сиёсӣ ва бо интиқол додани маркази хилофат ба Димишқ дубора аҳли бодияи Ҳиҷоз ва Наҷд аз 

фаъолияти сиёсӣ дур монданд. Аммо дар шаҳрҳо бошанд бо боло рафтани некуаҳволии мардум 

ва гуногун шудани василаҳои дилхушӣ ҳамзамон шаҳрҳо макони пайдоиши ғазалиёти фаҳшу 

бепарда гардиданд, ки намунаи чунин ғазалсароён Умар ибни Робиа мебошад [1, с. 81]. Аммо 

дар бодия бошад зиндагӣ чун пештара ба маҷрои худ ҷорӣ буд ва шароити рӯзгори 

фараҳмандонаву дилхушӣ вуҷуд надошт ва бо ҷойгузин шудани ахлоқи исломӣ дар ҳаёташон 

шоиронро водор ба он мекард, ки дар ғазалҳояшон фаҳш ва бепарда сухан нагӯянд. Доктор 

Ғунайми Ҳилол мегӯяд: «Аз ҳамин ҷиҳат мебинем, ки ғазали пок дар бодияи Ҳиҷоз ва Наҷд, пеш 

аз он ки дар дигар гӯшаҳои хилофат нумӯ намояд, нумӯ кардааст». Эҳтимоли дигаре вуҷуд дорад, 

ки ғазали пок дар аксуламали ғазали бепардае, ки дар шаҳрҳо буд, ба вуҷуд омадааст [4, с. 22]. 

Вақте ки мардуми бодия он бепардагиеро, ки ғазалсароён дар шаҳрҳо мекарданд, медиданд, 

тасмим гирифтанд, ки равиши дигаре дар баробари изҳор намудани ин ҳиссиёти зебо дошта 

бошанд. То ин ки ин навъи ҳиссиёташонро дар либоси пок ва беолоише, ки ахлоқро рахнадор 

намекунад ва ҷавобгӯӣ талаботи ҷисм ва рӯҳ дар якҷоягӣ бошад, тасвир намоянд. 

Пас аз сайри мухтасари таърихӣ дар бораи сабабу омилҳое, ки ба пайдо шудани чунин 

навъи шеърӣ - ғазали пок оварда расонд, бамаврид аст, ки ҷанбаҳои монанд будан ғазали узрӣ бо 

ишқи афлотуни баррасӣ карда шавад. Баъзе шарқшиносҳо бар ин ҳастанд, ки ғазали узрӣ аз ишқи 

афлотунӣ иқтибос гирифтааст [5]. Аксари муҳаққиқони адабиёти араб ин фикрро рад мекунанд, 

зеро аввали пайдоиши ғазали узрӣ дар як муҳити биёбон ва дур аз ҳаёти шаҳрӣ пайдо шуда буд, 

инчунин тарҷумаи осори файласуфони юнонӣ ба забони арабӣ як қарн баъдтар аз замони 

пайдоиши ғазали узрӣ шурӯъ шудааст. Албатта, як шабоҳати умумие байни ғазали пок ва ишқи 

афлотунӣ вуҷуд дорад, ки ин далели иқтибос гирифтанро надорад. Он чизе, ки ғазали покро бо 

ишқи афлотунӣ шабоҳат додааст, баландии ҳиссиёт мебошад. Дар ҳар ду навъи муҳаббат дида 

мешавад, ки ҳиссиёти дилбастагӣ ба рӯҳ мутааллиқ буда, ба ҷасад вобаста нест, аммо ғояи ҳар 

ду навъ аз ҳам фарқ доранд. 

Барои возеҳ шудани ин фарқиятҳо бамаврид аст, ки хулосаи ишқи афлотуниро дарҷ 

намоем. Хулосаи калом ин аст, ки ишқ дар назди Афлотун ду навъ мебошад: муҳаббати осмонӣ-

болоӣ ва муҳаббати заминии умумӣ. Муҳаббати осмонӣ мавзӯяш майл ба сӯи ҷинси зан набуда, 

мутааллиқ ба рӯҳ мебошад ва ба ҷасад коре надорад. Шахс дар ин навъи муҳаббат соҳиби рӯҳи 

пок, ҳиммати баланд ва ақлҳои бартарро меписандад. Бояд гуфт, ки Афлотун дар зери таъсири 

устураҳои мавҷудбуда дар Юнони қадим ба ин назар аст, ки муҳаббат шаби милоди олиҳаи 

зебоии  Афродита пайдо шудааст ва аз ин ҷиҳат муҳаббат ба зебоӣ алоқамандӣ дорад. Тибқи 

андешаи Афлотун, агар инсон хоҳад, ки ба ин навъ муҳаббати рӯҳонӣ даст ёбад, бояд аз аввал аз 

дӯст доштани зебоӣ шурӯъ намояд ва мушкиле надорад, ки ин зебоӣ моддӣ бошад, сипас бо дӯст 

доштани ин зебоии моддӣ инсон оҳиста-оҳиста боло меравад, то ба зебоии ҷовидонаи рӯҳӣ 

бирасад [7, с. 11]. Хубии ин зебоии моддӣ дар чист? Аз рӯи мантиқ бояд ин зебоӣ дар ҷинси 

муқобил, яъне зан бошад. Аммо Афлотун дар ин ҷо раъйи дигар дорад, ӯ дар китобаш Зиёфат 
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(simposium) мегӯяд: «Вақте ки шахс ин зебоии олиро дарк менамояд, шурӯъ менамояд, ки аз 

олами ҳиссӣ бо василаи рӯҳан дӯст доштани наҷавонон ба мақсадаш наздик шавад ва ин аст роҳи 

дуруст барои наздик шудан ба асрори муҳаббат» [7, с. 11]. Афлотун дар зери таъсири фарҳанги 

роиҷ дар ҳамон замон муҳаббати занро як кори зиште меҳисобад. Мутаассифона, ин таноқузоти 

Афлотун баъдҳо дар осори баъзе сӯфиён дида мешавад. Муҳаббати ҳақиқӣ дар назди Афлотун 

ва устодаш Суқрот ин муҳаббати мард бо мард на ба ҷисм балки бо рӯҳ мебошад ва «ин 

муҳаббатест, ки аз он фарзандони рӯҳӣ (ҳикмат ва фалсафа) на моддӣ ба самар меояд ва ин аст 

ҷовидонии ҳақиқӣ» [7, с. 13]. Дар устураҳои мавҷудбудаи Юнони қадим муҳаббат ин ҷустуҷӯ 

кардани инсон нимаи дигарашро мебошад, ки дар асарҳои файласуфони юнонӣ дида мешавад. 

Баъдҳо дар фалсафаи исломӣ ҳам мавзӯи муҳаббатро баррасӣ намудаанд, аз ҷумла Ихвону 

Сафо дар рисолааш баъд аз овардани суханони ҳакимон дар ин мавзӯъ чунин натиҷагирӣ 

мекунад, ки ишқ ин шиддати шавқ ба суи иттиҳод мебошад. Аммо дар назди Ибни Сино бошад, 

ишқ ин майл намудан ба сӯи камолот мебошад [11, с. 25]. Ва дигарон ҳам ба монанди Муҳаммад 

ибни Довуди Зоҳирӣ соҳиби китоби «Аз-заҳара» ва Муҳаммад Алӣ ибни Ҳазм - соҳиби рисолаи 

«а-Тавқу ҳумома» дар мавзӯи муҳаббат ва масоили он батафсил суҳбат намудаанд. Аммо шоире, 

ки аз ҳиссиёти муҳаббат илҳом гирфтаву шеър гуфта бошад, албатта, аз файласуф фарқ дорад. 

Дар адабиёти муқоисавӣ муқаррар аст, ки танҳо монанд будан ва ё шабоҳат доштани афкор 

далолат бар иқтибос гирифтану мутаассир гаштан нест, то ин ки омилҳои таъсир расонидан 

муайян карда нашавад. Зеро ин чиз ғайриимкон нест, ки як инсони гузашта ба таъбир ва ё тасвири 

адабие даст ёфта бошаду инсони баъдина ба он таъбир ва тасвир даст наёбад, ҳоло он ки ӯ ҳам 

истеъдод дораду атрофашро эҳсос менамояд. Чунонки гузаштагон фикрронӣ намудаанд, 

ояндагон ҳам метавонанд фикрронӣ намоянд. 

Хулоса, ғазали пок (узрӣ) содир дар натиҷаи эҳсосоти амиқе аст, ки дар он дард аз ваҷд ва 

лаззат аз висол дида мешавад. Дар ғазали узрӣ ошуфтаҳолӣ ба сабаби дур будани маҳбуба ва 

хушнуд гардидан ба дидори он дида мешавад. 

Аммо ишқи афлотунӣ ин як андешаи фалсафиест, ки зери таъсири устураҳои Юнони қадим 

ва муҳити иҷтимоии роиҷбуда дар он замон шакл гирифтааст.  

Чунонки дар боло зикр гардид, ғазали пок ин як навъи адабӣ буда, шоирони зиёде дар 

адабиёти араб шеър гуфтаанд, ки машҳуртаринашон инҳоянд: Урва ибни Узайна, Ҷамил ибни 

Абдуллоҳ ибни Муаммар, Маҷнун Қайс ибни Муллаваҳ Омирӣ, ки бештари онҳо бо номи 

маҳбубаашон машҳур гашта буданд, ба монанди Маҷнуни Лайло нисбат ба маҳбубааш Лайло ва 

Ҷамил нисбат ба Бусайна. Ровиёни хабарҳо машғул ба он гаштанд, ки ҳар хабаре, ки аз ин гурӯҳ 

машҳур гашта буду инҳо шунидаанд, ҷамъоварӣ намуданд ва ин ба он оварда расонд, ки 

ривоятҳоро ба ҳамдигар омехтанд ва аҳёнан як қасидаро нисбат ба Ҷамил ва сипас ба Маҷнун 

медоданд. Дигар ин ки аксари ин ривоятҳо шифоҳӣ буданд, ки забт намудани онҳо кори 

душворест. Муҳим ин аст, ки ин ривоятҳо ба шоирони ин навъи адабӣ тааллуқ доранд. Дар 

асрҳои баъди адибон дар ин боб ба тафсил навиштаанд. Дар адабиёти арабӣ дар ин навъи адабӣ 

қаҳрамонҳои зиёде буданд, аммо аз ҳама машҳурашон Маҷнун аст ва ба адабиёти форсӣ ҳам 

тасвири ин шахсият интиқол ёфтааст. Хусусияти қиссаи Маҷнун дар адабиёти арабӣ ин аст, ки 

саргузашти Маҷнун дар як қиссаи ягона ҷамъ наомада, балки дар қитъаҳои шеърии гуногун 

омадааст ва гоҳе бо хабарҳои зиду нақиз. Ягонагии қисса дар адабиёти форсӣ ба василаи муаллиф 

мукаммал ва бе хабарҳои зидду нақиз омадааст. Масалан, дар адабиёти форсӣ шоирони бузурге 

ба монанди Низомӣ, Ҷомӣ, Хусрави Деҳлавӣ, қиссаро аз аввал то анҷом тасвир намудаанд. 

Ҳадафи ин қисса дар сохти арабиаш ин изҳор намудани арзиши муҳаббат бо маънои поку 

беолоише, ки дар дили ин ду шахс ҷой гирифтааст мебошад, аммо дар адабиёти форсӣ мебинем, 

ки ин муҳаббати пок чӣ гуна ба муҳаббати сӯфиёна баргардонида шудааст ва чӣ гуна фалсафа ва 

таъбираш ба муҳаббати сӯфиёна созгор гардонида шудааст [10, с. 222]. Ҳатто маънои калимаи 

Маҷнун дар адабиёти арабӣ маънои онро дорад, ки ҳамдиёрони Маҷнун (калимаи «Маҷнун» 

арабӣ буда, маънои девонаро дорад) ин васфро бар ӯ бинобар баъзе тасарруфҳои мисли аз ақл 

бегона шудагон додаанд, вале дар адабиёти форсӣ ин ба маънои яке аз мартабаҳои олии аҳли 

тасаввуф аст, ки маънои хориҷ шудан аз фармонравоии ақл ва қоидаҳои он ва интиқол ёфтан ба 

фармонравоии дилро дорад. 

Баъд аз ин мулоҳизарониҳо метавон ба чунин натиҷа расид: 

1. Ғазали пок (узрӣ) навъи шеърест, ки дар садри ислом бинобар омилҳои хоси иҷтимоӣ ва 

ахлоқӣ дар бодияи Ҳиҷоз пайдо шудааст. 

2. Ишқи афлотунӣ ин як фикри фалсафиест, ки таъсираш баъд ба фикри тасаввуф 

гузаштааст. 
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3. Қиссаи Маҷнун ва Лайло мазмунан дар адабиёти арабӣ ва форсӣ шабоҳат доранд, на 

шаклан ва дар адабиёти форсӣ тобиши сӯфиёна гирифтааст. 
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САЙРИ МУХТАСАРИ ТАЪРИХӢ ОИД БА САБАБИ ПАЙДО ШУДАНИ ҒАЗАЛИ ПОК ВА 

ТАҲАВВУЛ ДАР АДАБИЁТИ АРАБӢ ВА ФОРСӢ 
 

Дар мақола сайри мухтасари таърихӣ оид ба сабаби пайдо шудани ғазали пок ва таҳаввул дар 

адабиёти арабӣ ва форсӣ баъди омадани ислом, ваҷҳои шабоҳат ва иқтибоси он бо фикри фалсафии ишқи 

афлотунӣ таҳлил гардидааст. Баррасӣ гардидааст, ки ислом нисбат ба шеър ва муҳаббат душманӣ 

наварзида, балки тавҷеҳ додааст. Ҳамзамон чӣ гуна дар атрофи шахсияти Маҷнун достонҳо эҷод гардида 

ва баъд аз интиқолаш дар адабиёти форсӣ тобиши сӯфиёна гирифтааст 

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёти муқоисавӣ, ишқи афлотунӣ, ғазали пок, тассавуф, шахсияти Маҷнун.  
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Давлатзода Сулаймон, унвонҷӯи  кафедраи таърихи 

адабиёти тоҷики ДМТ.  
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ФАКТОРОВ ПОЯВЛЕНЯ ГАЗЕЛИ И ЕГО ЭВОЛЮЦИИ В 

АРАБСКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В данной статье рассматриваются факторы формирования газели как литературного жанра и его 

эволюция в арабской и персидской литературе после появления ислама, его сходство и различие с 

философской лирикой Платона. Подчеркнуто, что Ислам относился враждебную к лирике и лирическим 

мотивам. Отсюда газели имеют религиозный характер, ярким примером которых является сочинений поэм 

о Меджнуне, что в в персидском переводе принимает мистический мотив. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сравнительная литература, Платоническая любовь, газель-чистой 

искусства, мистицизм, личность Меджнуна. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Давлатзода Сулаймон, соискатель кафедры история таджикской литературы 

ТНУ.  
 

HISTORICAL OVERVIEW OF FACTORS OF GAZELLE APPEARANCE AND ITS EVOLUTION IN ARAB 
AND PERSIAN LITERATURE 

 

This article considers the factors of the formation of the gazelle as a literary genre and its evolution in Arabic and 
Persian literature after the emergence of Islam, its similarity and difference with the philosophical lyrics of Platon. It is 
believed that Islam is not hostile to poetry and love, but justifies it. Hence the gazelles have a religious character, a vivid 
example of which is the works of poems about Majnun, which in the Persian translation takes a mystical motive. 

KEY WORD: comparative literature, platonic love, pure gazelle, mysticism, the personality of Majnun. 
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Davlatzoda Sulaimon, aplicante of the department of history of Tajik 

literature of TNU. 
 

НОЗУКХИЁЛӢ ДАР ШЕЪРИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Наимзода Қ.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Шавкати Бухороӣ аз зумраи адибонест, ки ҳангоми омӯхтану фаро гирифтани осори 
шуарои даврони пешини тоҷику форс бо мурури замон маҳорати суханварии худро такмилу 
сайқал дода, ҳамчун шоири соҳибзавқ ба воя мерасад ва сазовори мақому мартабаи ба хеш 
мувофиқ мегардад. Тавре сарчашмаҳои адабӣ ва тазкиранигорон шаҳодат медиҳанд, Шавкати 
Бухороӣ ҳамчун шоири тавоно ва намояндаи маъруфи «сабки ҳиндӣ» ҳанӯз дар айёми зиндагиаш 
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шуҳрати зиёд пайдо мекунад ва ашъораш дар ҳамон давра интишор ёфта, мавриди таваҷҷуҳу 
эътирофи суханварону суханшиносони нуктасанҷ ва дӯстдорони назм қарор мегирад. 

Малеҳои Самарқандӣ ба эҷодиёти Шавкат баҳои ниҳоят баланд дода, ӯро 
«халлоқулмаонӣ», ягонаи замон, шоири тозафикр шуморидани вай шоҳиди шуҳрати зиёд ва 
эътирофи мақоми баланди ӯ дар назм мебошад. Ба қавли Малеҳо, «Шавкат ва назми 
баландпарвозу пурфасоҳату балоғати ӯ на танҳо Хуросону Эрон, Мовароуннаҳр, Ҳиндустону 
Туркистон, балки Ироқ, Руму Мағриб ва Мисру Шомро ҳам фаро гирифтааст» [4, в. 79а].  

Дар аҳди Сафавӣ ба ҷуз сабки ҳиндӣ, ки миёни аҳли адаб машҳур гардида буд, шеваҳои 
гуногун вуҷуд дошт. Ба ҳамин сабаб наметавон шеваҳои шоирии касонеро чун Ваҳшии Бофқӣ, 
Файзии Даканӣ, Назирии Нишопурӣ, Толиби Омулӣ, Калиму Соиб ва Шавкату дигаронро яксон 
шумурд ва ҳиндӣ ном ниҳод. Унсури асосӣ дар каломи шоирони ин аҳд, ки бештар аз ҳама дар 
тағйири сабкашон муассир афтод, маънию мазмун буд. Асоси сабки ҳиндӣ эҷоди таҳаввулу 
тағйир дар сохтори шеър, мазмунёбӣ, нозукхиёлӣ, истифодаи вожагони ҷадид ва ғайримутаориф, 
рӯйкард ба зиндагии рӯзмарраю масоили иҷтимоӣ ва ғайра буда, аз вижагиҳои мумтози ин сабк 
ба ҳисоб мерафт. 

Ба қавли сабкшиносон, сабки ҳиндӣ ду шохаи мушаххасу ҷудогона ва мустақил дорад. 
Шоироне ба монанди Соиби Табрезӣ, Калими Кошонӣ, Толиби Омулӣ, Назирии Нишопурӣ 
сарояндагони сабки ҳиндии шохаи эронӣ маҳсуб мешуданд. Асирии Шаҳристонӣ, Бедили 
Деҳлавӣ, Ғании Кашмирӣ ва Шавкати Бухороӣ бошанд, гӯяндагони шохаи ҳиндӣ ба ҳисоб 
мераванд. Сухансаншиносон шохаи эрониро шеваи тамсилӣ ва шохаи ҳиндиро тарзи «хиёл » ва 
ё шеваи «хиёлбандӣ» низ номидаанд. Шавкати Бухороӣ яке аз шоирони баландовозаи сабки 
ҳиндӣ, шохаи ҳиндӣ аст. Ӯ дар замоне мезист, ки шоирони сабки ҳиндӣ ба вижа Соиби Табрезӣ, 
пайравони зиёд пайдо карда буд. Шавкат завқи шоирӣ дошт ва дар ҷавонӣ ашъори ноҳинҷоре 
дар пайравии Соиб месуруд, ки Ҳазин дар тазкираи худ инро чунин нақл мекунад: «Чун 
табъмавзун буд ва каломи Мирзо Соиб дар он диёр ривоҷ ёфта, боиси он ашъор завқ ҳосил мешуд 
ва мисрае чанд ноҳинҷор гуфта, бар иқрони хеш мехонд. «Торик» тахаллуси худ сохта буд» [2, 
с. 247].  

Муҳимтарин вижагии сабки шеъри Шавкат дар нозукхиёлӣ ва хиёлпардозии ӯст. Ин 
вижагӣ аз девони ӯ ҳувайдост ва тазкиранависон низ ҳамин нозукхиёлии ӯро дар тазкираҳои хеш 
ишора кардаанд [1; 2; 4; 6]. 

Тавре аз мутолиаи девони шоир рӯшан мегардад, Шавкат марди вораста буд, бо қайд ва 
банди ин дунё коре надошт. Ӯ дар дунёи хиёли худ зиндагӣ мекард. Барои дарёфти маънии 
дуруст аз шеъри Шавкат дар жарфнои дунёи хиёли ӯ бояд фурӯ рафт. Гоҳе хиёлпардозии ӯ ба 
хиёле мерасад, ки бархе аз абёт бемаънӣ ба назар мерасад. Доктор Сафо дар ин маврид чунин 
менависад: «Шеъри Шавкат низ тобеи ҳолати ворастагӣ ва шикастагии ҳоли ӯ буд. Вай, дар 
ҳақиқат, гӯяндаест, ки дар олами бемунтаҳои хиёл саргаштааст. Ҳар чӣ суруда ва ҳар таркибе, ки 
дар гуфтораш ба кор бурд, маъниҳо ва таркибҳои тоза аст, ки бар пояи тахаюлҳои ӯ устувор аст. 
Ташбеҳҳо ва ҳама истиораҳое, ки бар хиёлҳои жарф бино шуда бошанд, дар каломаш бисёр зиёд 
аст ва ба ҳамин сабаб аст, ки гоҳе расидан ба кунҳи мақсуди ӯ дар баъзе аз байтҳояш душвор аст 
[3, с. 268].  

Адабиётшинос Нуралӣ Нурзод дар мақолаи «Мактаби пайравони Бедил ва мароҳили 
таҳаввули сабки ҳиндӣ дар адабиёти форсии фарорӯдон» Шавкатро аз нахустин шоироне 
меҳисобад, ки вижагиҳои сабки ҳиндиро дар ашъораш корбурд намудааст. Ӯ таъкид медорад, ки  
«Шавкати Бухороӣ аз нахустин суханварони муътабари фарорӯдон аст, ки ҳанӯз ба авҷи худ 
нарасида, вижагиҳои сабки ҳиндиро дар ашъораш таҷаллӣ бахшид» [5]. 

Волаи Доғистонӣ доир ба сабки ашъори шоир мегӯяд:«Назокати ашъораш ба ҳадде расида, 
ки баъзе аз онҳо дар наҳҷи эътидол намоянда аст» [5, с. 115].  

Тавре аз мутолиаи ашъори шоир мушоҳида мегардад, Шавкат монанди дигар шоирони 
сабки ҳиндӣ нисбат ба лафз, бештар ба маънӣ аҳамият медод. Ҳатто аз назари Шавкат лафз 
зиндони маънӣ аст. Дар ин байт ба ин маънӣ шоир мегӯяд: 
   Танам аз мисраи печида ба занҷир бувад, 
   Юсуфи маънияму лафз бувад зиндонам [9, с. 168]. 

Дар байти дигар шоир маъниро ба бӯйи гул монанд карда мегӯяд, ки ӯ маъниро бо лафзи 
бисёр нозук баён медорад ва ин бӯйи гулро ба барги гул пайванд сохтан монанд аст, ки амали 
бисёр душвори тахаюлӣ аст:  

   Маънӣ ба лафзи нозуке пайванд мекунам.  
    Бӯйи гуле ба барги гуле банд мекунам [9, с.262]. 
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Дар ин байт низ шоир ишора мекунад, ки лафз бояд хиёлнозук бошад, то маънӣ равшан 

гардад. 

   Зи лафзи нозукам, Шавкат, назар кун маънии равшан, 

   Бувад гавҳар чароғи зери домони ҳубоби ман [9, с. 174].  

Дар девони Шавкат намунаҳои зиёде аз хиёлпардозиҳои ӯ ба чашм мехӯранд.  

Аз мақоми шоирии Шавкат дар тазкираи «Ҳамешабаҳор» чунин ёд шудааст: «Маънибандӣ 

ва хиёлорое аз хоки Тӯрон ҳамчун ӯ суханвари соҳибфитрат ва маъниофари олиқудрат то ҳол ба 

арсаи шуҳуд наёмада, шухалфоз ва рангинхиёл ва дараҷае дорад». 

Вақте девони Шавкатро мутолиа мекунем, мебинем, ки ӯ шоири мадеҳасаро нест. Шавкат 

дар зиндагии худ фақат як бор вориди дарбор шуда, аз он ҷо бо нороҳатӣ берун омада буд. Баъд 

аз он зиндагии Шавкат дарвешона ва дар ба дар гузаштааст. Шавкат дар байни қасидаҳои 

сурудааш фақат Саъдудинро, ки аз ӯ ҳимоят карда буд, мадҳ кардаву дар баъзе аз ғазалҳояш ӯро 

Осаф номидааст: 

Нигоҳи гарми Осаф чун фитад Шавкат ба сӯи ман, 

Кафи хокистари ман шуълаи идрок мегардад [9, с. 176]. 
 

Нуктасанҷоне, ки ман дар базми Осаф дидаам, 

Хишти хумро тахтаи машқи Фалотун кардаанд [9, с. 156].  
 

Чунон болид аз таҳсини Осаф шеъри ман Шавкат, 

Ки аз оина битвон дид акси ҳусни тақдирам [9, с. 254]. 

Мутаассифона, аз баъзе иборасозиҳову номутаносибии каломи шуарои сабки ҳиндӣ бархе 

аз котибон бехабар буда, каломи онҳоро аз ҷиҳати мантиқ таҳриру таҳриф мекарданд.  

Тавре аз мутолиаи сарчашмаҳои илмию адабӣ рӯшан мегардад, шахсият ва ҳам ашъори 

ноби Шавкати Бухороӣ дар замони зисташ номи ӯро маълуму машҳур карда буд ва шоир 

истеъдод ва ҳунари нигорандагиашро худаш низ хуб медонист. Аз ин лиҳоз, бо ифтихор зикр 

кардааст, ки «Худ ба худ овозаи мо мавҷи шуҳрат мезанад, Дидаҳо аз шеъри мо нуронӣ 

мегарданд» ва мисраи барҷастаи шеъраш ӯро ба маҳфилҳо ҷо менамояд. 

 Худ ба худ овозаи мо мавҷи шуҳрат мезанад, 

 Анбари оби нигин бошад саводи номи мо [9, с. 58].  
 

   Баёзи дидаҳо Шавкат, шуд аз шеъри ту нуронӣ, 

   Ба тӯмори забонҳо метавон бурдан саводашро [10, с. 63]. 
 

   Аз касам набвад дар ин маҳфил тавозӯъ дар назар, 

   Мисраи барҷастаи ман менамояд ҷо маро [10, с. 75].  

Тавре ба мушоҳида мерасад, нусхабардорони осори шоир аз сабаби ноҳамвории сабку 

салиқа, такрори мазомини ашъори шоир бисёрии абёти такрорро аз миёни қасоиду ғазалиёти ӯ 

аз қалам андохтаанд, ё ин ки онҳоро аз нав мутобиқи салиқаи худашон тасҳиф ва ё таҳриф 

намудаанд. 

Масалан дар ин байт: 

   Бе нашъаи ҳайрат набувад олами оҳам, 

   Соф аз намаде оина гардида кулоҳам[9, с. 147]. 

Котиби нусха дар мисраи дувуми байт ба ҷои  «шаробам» вожаи  «кулоҳам»-ро 

овардааст. Азбаски котиб аз нозукиҳои каломи Шавкат пай набурдааст, аз рӯи муносибати 

сухан ба ҷои калимаи  «шароб» овардани калимаи «кулоҳ»-ро ҷоиз шумурдааст. Ҳол он ки дар 

мисраи якум истифодаи калимаи «соф» калимаи «шароб»-ро тақозо мекунад. Дигар ин ки 

барои соф кардани шароб дар гузашта аз намад истифода мекарданд. 

Ё худ дар ин байт: 

   То нишон аз ман дар ин водӣ наёбад ҳеҷ кас, 

   Ҷодаҳо монанди гандум пилла меболад ба хеш [9, с. 288]. 

Бархе котибон аз сабаби душвории маъно ва мубҳамии таносуби калом аксар мисраъҳо ва 

ё байтҳои комилро таҳрир карда, мисраъи дувуми байти болоро чунин овардаанд: 

  «Ҷодаеро ҳамчу кирми пила мепечем ба хеш» 

Дар ин байт котиби нусха калимаи «пилла»-ро, ки дар Осиёи Миёна хос ба кирми 

абрешим машҳур аст, гумон намудааст. Ҳол он ки шоир калимаи «пилла »-ро дар ин ҷо ба 

маънои «зинапояи хӯшаи гандум» истифода кардааст.  
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Дар ҳақиқат, тафовут байни лафзу маънии каломи Шавкат хеле зиёд будааст, ки дар аксар 

маврид боиси ғалатфаҳмии ашъори ӯ чи аз ҷиҳати маъно ва чи аз ҷиҳати мантиқ гаштааст. 

Худи Шавкат дар байти зерин дар ин хусус чунин ишора кардааст:  

   Зи фикри дур хаёлам ғариб шуд Шавкат, 

   Миёни маъниву лафзам ҳазор фарсанг аст[10, с. 97]. 

Ба ростӣ, каломи Шавкат то андозае душворфаҳм аст, ки дар баъзе маворид хонанда ба 

маънову мақсади онҳо ба осонӣ сарфаҳм намеравад. Чунончи: 

   Чунон во карда монд аз интизори ҷилвааш чашмам, 

   Ки баъд аз мурдани худ хок гаштам, нақши по гаштам     [10,с.76]. 

Умуман, омӯзиши ашъори Шавкати Бухороӣ ва ҳамзамонони ӯ моро ба чунин натиҷа 

меоварад, ки коргоҳи маърифату тафаккур ва андешаю хиёли шоир монанди гулбоғест, ки моро 

ба сӯи фаҳми дурусти маънои зиндагӣ раҳнамун месозанд ва месазад, ки муҳаққиқони соҳа пайи 

таҳқиқи ин масоил кӯшиши бештаре ба харҷ бидиҳанд. 
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НОЗУКХИЁЛӢ ДАР ШЕЪРИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Дар мақола дар бораи махсусияти ашъори яке аз намояндагони сабки ҳиндӣ – Шавкати Бухороӣ сухан 

маравад. Бо овардани намунаҳо аз осори шоир ин мақсадро муаллиф амалӣ намудааст. Ҳамзамон, муаллиф 

кӯшиш намудааст, ки маҳорату истеъдоди шоирро дар эҷоди шеъри сабки ҳиндӣ нишон дода, масъалаи 

омӯзишу пажӯҳиши бештари вижагии ашъори шоирро дар назди муҳаққиқони соҳаи адабиёт ба миён гузорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: Шавкати Бухороӣ, калима, ашъор, хиёл, суханвар, байт, муҳаққиқ, девон, шеър. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Наимзода Қудратулло Қаҳҳор, номзади илмҳои 

филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 93-158-25-84. 
 

ТОНКОСТЬ ВООБРАЖЕНИЯ В ПОЭЗИИ ШАВКАТА БУХОРОИ 
 

В данной статье рассматриваются особенности поэзии одного из представителей индийского стиля 

Шавката Бухорои. В определении особенностей поэзии автор приводит яркие примеры из творчества поэта. 

Наряду с этим автор показывает мастерство и талант поэта в сочинении поэзии индийского стиля, определяя 

круг вопросов особенностей поэзии поэта перед исследователями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шавкат Бухорои, слово, поэзия, воображение, литератор, двустишие, 

исследователь, сборник, стихотворение. 
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SUBTLETY OF IMAGINATION IN THE POETRY OF SHAVKAT BUKHOROI 
 

This article discusses the features of poetry of one of the representatives of the Indian style Shavkat 

Bukhoroi. In determining the features of poetry, the author gives vivid examples from the poet's work. Along with 

this, the author shows the skill and talent of the poet in composing poetry of the Indian style, defining the range of 

questions about the features of the poet's poetry to researchers.  

KEY WORDS: Shavkat Bukhoroi, word, poetry, imagination, writer, couplet, researcher, collection, 

poem. 
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МУХТАССОТИ САБКИ ФАРДИИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ 
 

Ҳакимов С.Т.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
   

Масъалаи шинохт ва дар заминаи назарияҳои ҷадиду пешрафтаи адабиётшиносии муосир 

таҳқиқу баррасӣ кардани вижагиҳои сабк ба таври умумӣ ва махсусан сабки хоссаву фардии 

сухани ин ва ё он адиб кори хеле мураккабу душвор буда, омӯзишу пажӯҳиш ва таҳлилу арзёбии 

мукаммали ин мавзӯъ таҳқиқи ҷудогона ва муфассалро тақозо мекунад. 

Аксар донишмандоне, ки роҷеъ ба сабк ва шинохти он пажӯҳиш анҷом додаанд, дар 

таҳқиқоти хеш ба таснифу табақабандии анвои он низ пардохтаанд. Дар таснифи сабкпажӯҳон 

ба ду гунаи сабк – яке, сабки умумӣ, ҷамъӣ ё худ гурӯҳӣ, ки онро давраӣ низ меноманд, дигаре, 

сабки хусусияти фардиву шахсидошта ва ё худ инфиродӣ, мувоҷеҳ мешавем. Шинохти 

мухтассоти сабки умумиву гурӯҳӣ дар муқоиса бо сабки фардӣ нисбатан саҳлтар аст, зеро 

масоили шинохт дар сабки давраӣ асосан кулливу умумист, вале ҷиҳати шинохту арзёбии 

ҳамаҷонибаи сабки инфиродии ин ва ё он адиб пажӯҳандаро лозим меояд, ки дар баробари 

мушаххас кардани хусусиёт ва вижагиҳои сохтории наҳваи баёни суханварон, ки аслан дар 

зоҳири сухани эшон буруз мекунад, боз ба вожаҳое таваҷҷуҳ намояд, ки онҳо ҳолатҳои рӯҳиву 

равонӣ ва дигар хислатҳои фардии эҷодкорро ойинадорӣ мекунанд. 

Дар воқеъ, интихоб, хостагирӣ ва корбурди калимоту таркиботи хос аз ҷониби удабо, ки 

як андоза боиси дигаргунӣ дар сохтору муҳтавои сухани эшон мегардад, агар аз тарафе, ба завқу 

табъи суханвар рабт дошта бошад, аз тарафи дигар, вазъу ҳолати равонии вайро таҷассум 

мекунад. Ба дигар сухан, сабкшиноси дақиқназару жарфандеш аз вуҷуди вожаҳои баргузидаи 

адиб метавонад чигунагии рӯҳия ва ҳолати равонии ӯро ба дурустӣ муайяну мушаххас созад.  

Чизи дигаре, ки дар шинохт ва арзёбии шеваи сухан ё сабки инфиродии ҳар як адиб ба 

таври мушаххас дорои аҳамият аст, таҳқиқ ва дарёфти роҳи дар масири эҷод тайнамудаи 

суханвар аз даврони навпоиву тақлид то халлоқият аст. Ин ба он маъност, ки ҳар эҷодкор 

фаъолияти ибтидоии худро аз таъсирпазирии дигарон ва сабки роиҷи замони худ оғоз карда, 

кӯшиш мекунад, ки наҳваи баёни худро бо сабки мутадовили давр шабеҳу монанд созад, то 

эҷодиёти ӯ низ дар радифи дигар ҳамасрон шинохта шавад. Бинобар сабаби амри ногузир будани 

ҳамин авомил метавон ба чунин натиҷа расид, ки дар эҷодиёти аввалияи дилхоҳ шоир, новобаста 

аз муқаллид ва ё халлоқ буданаш, унсурҳои сабки маъмули ҷамъиву давраӣ дида мешавад. 

Даст ёфтан ба сабки шахсиву фардӣ орзуву таманнои ҳар эҷодкор аст, аммо дар дарозои 

таърих теъдоди андаки удабо ба ин орзу расидаанд. Ноил гардидан ба сабки инфиродӣ ба 

эҷодкоре муяссар мегардад, ки воқеан мубтакиру халлоқ бошад. Ҳамон гунае ки ибтикороту 

тозакорӣ дар ибдои сабки фардӣ аз ҳар ҳунарманду эҷодкор заҳмату истеъдод мехоҳад, кашфу 

шинохт, пажӯҳишу таҳқиқ, таҳлилу баррасӣ ва махсусан ба дигарон муаррифӣ карданиии 

мухтассоту мушаххасоти он аз сабкпажӯҳ дониши фарох, завқи фарогир, назари дақиқ ва заҳмату 

меҳнатро тақозо мекунад.  

 Маълум аст, ки сабки фардии ҳар суханвар асос ва моҳияти худро аслан дар дигаргуниҳои 

зиёди шакли баён бо дигар сабкҳо зоҳир мекунад, аз ин рӯ, метавон ба чунин натиҷа расид, ки 

тағйири як шева бо дигар равиши баён падидаи нодир аст ва ба таври куллӣ таҷрибапазиру 

такроршуданӣ нест. Сабк, воқеан, аз шева ва равиши тозае иборат аст, ки бо шеваҳои мавҷудаи 

пешин тафовут дорад. Ҳар суханвар ҷиҳати дастрасӣ пайдо кардан ба сабки хоссу фардии худ 

ибтидо бояд аз шаклҳои маъмулу таҷрибашуда берун шавад ва барои баёну ибрози аҳдофи худ 

наҳваи баёни хоссе интихоб кунад. Маҳз ба василаи раҳёбӣ ба тағйири тариқаи баён ва тадриҷан 

хориҷ шудан аз қавоиду қарордодҳои маъмулӣ шоир метавонад ба сабки шахсиву фардии хеш 

ноил гардад. 

Нуктаи гуфтании дигар роҷеъ ба мавзӯи мавриди баҳс ин аст, ки ҳангоме ки ин ва ё он 

сабки баён ба дигар шева майли иваз шудан мекунад, дар баробари заиф гардидани пояҳои 

ҳукумати забони мутадовил, аксар унсурҳои ба сухани адабӣ марбут, аз қабили баёну бадеъ, арӯз, 

баъзан маъно, таносуби зоҳириву маъноии байни калимот, роҳу равиш, садову оҳангнокӣ ва 

монанди инҳо низ дучори тағйиру дигаргунӣ мешавад. Ҳамзамон, теъдоди корбурди бархе аз 

санъатҳои бадеӣ кам ва баръакс, миқдори истифодаи бархе аз орояҳо меафзояд. Ҳатто дар 
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натиҷаи тағйироти тарзу тариқ ва ғаробатофариниҳо имкони ба вуҷуд омадани баъзе орояҳои 

бадеии наву тоза ва дастнохӯрда пайдо мешавад.  

Маҳмуд Футӯҳӣ – муҳаққиқи эронӣ зимни баёни шинохти сабкҳои адабӣ ва махсусан 

ҷиҳати дарёфти мушаххасаи сабки фардӣ чунин андеша дорад: «Вақте мушаххасаҳои сабкии 

шоир шинохта шуд, чунин эҳсос мешавад, ки кори муҳаққиқ тамом шудааст… Дониши 

сабкшиносӣ низ дар ин миён зери заррабини илмӣ меравад, то таърифе дақиқ аз он ироа гардад» 

[1, с. 122]. 

Дар иртибот ба ин мавзӯъ бояд афзуд, ки душвории ҳалли қазияи мазкур, пеш аз ҳама, дар 

он аст, ки тибқи маъмул на танҳо сабки инфиродиву хоссаи адибон, балки дар ҳеҷ умуре ҳеҷ 

навгониву дастоварде аз ҷониби инсоният бе заминаҳои ибтидоӣ сурат нагирифтааст. Аз ин рӯ, 

мантиқан метавон натиҷагирӣ кард, ки сабкҳои адабӣ ва махсусан сабки хоссаву инфиродии ҳар 

як адиб низ мисли дигар равандҳои эҷодӣ ва падидаҳои моддиву маънавӣ ногаҳонӣ, якбора, дар 

фазои хушку холӣ ва бе доштани заминаҳои ибтидоии собиқ арзи вуҷуд намекунад.  

Мусаллам аст, ки ташаккулу тағйир ва таҳаввулу такмили ҳама равандҳои эҷодӣ, бахусус 

гузариш аз як шеваву сабк ба дигар шеваи нигориш, амали тадриҷӣ буда, фурсату маҷоли 

замониро тақозо мекунад. Бо дарки дурусти ҳамин масъала адабиётшиноси тоҷик Мисбоҳиддини 

Нарзиқул роҷеъ ба мавзӯи мавриди назар ба чунин хулоса расидааст: 

«Сабки адабие, ки ҷойгузини сабки адабии қаблӣ шудааст, дар фазои холӣ ва ба худии худ 

пайдо нашудааст, балки аз фазои адабии сабки роиҷ бо касб кардани мушаххасоти хос қобили 

ташхис шуда, дар натиҷаи таҳаввулоти забонию адабию фикрӣ ҷойгузини сабки қаблӣ шудааст 

ва ба ҳамин минвол ин сабки ҷадид, дар навбати худ, ҷойи худро ба сабки ҷадиди дигар 

вогузоштааст» [2, с. 106]. 

Илова бар ин, М. Нарзиқул доир ба масоили муайяну мушаххас кардани сабки инфиродии 

як адиб таваққуф карда, ин мавзӯъро яке аз душвортарин масъалаҳои адабиётшиносӣ қаламдод 

мекунад ва ҳалли дурусту саҳеҳи онро ба омӯзишу пажӯҳиши густардаву доманадоре вобаста 

медонад, ки воқеан дуруст аст, аз ҷумла: «… душвортарин марҳалаи сабкшиносӣ таҷзия ва 

тафкики сабки шахсӣ ё фардӣ мебошад. Барои он ки битавонем дар бораи сабки шахсии як шоир 

ё нависанда баҳс бикунем, бояд тамоми марҳалаҳои илми сабкшиносиро мудаққиқона тай 

намуда бошем, яъне таҷрибаи сабкшиносона дар табйини мухтассоти сабкӣ шарти зарурӣ аст» 

[2, с. 120].  

Бояд ёдовар шуд, ки роҷеъ ба аносири сабкӣ ва дигар мухтассоти шеваи нигориши адабӣ 

адабпажӯҳону ховаршиносони зиёде, чи ватаниву чи хориҷӣ, изҳори назар карда, нукоти 

арзишманде дар ин масъала ироа доштаанд. Бо дарназардошти он ки ҳадафи мо дар ин навишта 

пажӯҳишу таҳқиқи муфассалу мукаммали ин мавзӯъ нест, ба арзёбии ҳамаҷонибаи нуқтаи назари 

эшон напардохта, танҳо ба таҳқиқи баъзе масоили муҳимме, ки ба тағйиру таҳаввули сабкӣ ва 

махсусан сабки замони Имомии Ҳиравӣ, билхоса шеваи нигориши фардии ӯ, алоқаманд аст, 

иҷмолан дахл мекунем. 

Аз орои суханшиносони пешгузашта, маълумоти муаллифони сарчашмаҳои адабиву 

таърихӣ, нуқтаи назари мураттибони китобҳои роҷеъ ба таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ 

таҳияшуда ва андешаи адабиётшиносону ховаршиносони муосир возеҳ аст, ки марҷаъ ва маркази 

шеъри форсӣ-тоҷикӣ асосан қаламрави Хуросон буд. Бинобар ҳамин сабаб, шеваи баён ва тарзи 

нигориши нахустин шоирони адабиёти форсӣ-тоҷикиро маъмулан ба истилоҳи «сабки хуросонӣ» 

ва  ба хотири он ки Туркистон ҳам ҷузъе аз Хуросони бузург буд, ин тарзи баёнро аҳёнан 

«туркистонӣ» ва бо дарназардошти он ки зуҳури ин сабк дар замони давлатдории Сомониён 

воқеъ шуда буд, гоҳе ба истилоҳи «сабки сомонӣ» ном мебаранд.  

Давраи оғозин ва ривоҷи сабки мавриди баҳс мутааллиқ ба нимаи дувуми садаи IX то 

поёни асри XI мебошад. Чунонки ишора шуд, ин сабк ба хотири он ки нахустин сухансароёни 

қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ аз Хуросон, Мовароуннаҳр ва Систон бархостанд ва ба лаҳҷаву 

шеваи ин навоҳӣ шеър суруданд, маъмулан ба исми «хуросонӣ» хонда мешавад. Содагии алфоз, 

равонии фикр, холӣ будан аз тахайюлоти дур аз зеҳн, руҷҳон доштани калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ 

нисбат ба луғоти бегона, махсусан арабӣ, мунҳасиру муқайяд набудан ба орояҳои бадеӣ ва 

амсоли инҳо аз мухтассоти ин сабк ба шумор меравад. Бо он ки ҳама навъҳои адабии давр ба 

ҳамин шеваи таълиф суруда шудаанд, аммо жанрҳои қасида ва баъдан маснавӣ навъи асосиву 

хосси сабки хуросонист. Барҷастатарин намояндагони сабки мазкур Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, 

Манучеҳрӣ ва дигарон ҳастанд.  

Ҳарчанд дар замони ҳукумати Ғазнавиён ва Салҷуқиён сабки ҳукмрон ҳамон сабки 

даврони сомонӣ буд, вале аз он ба иллати андаке мумтоз шудани луғоту таркиботи арабӣ тафовут 



15 

 

дорад. Ба баъзе тағйироти ҷузъӣ, бахусус душворбаёниву сохтакориҳо, дучор гардидани сабки 

содаи хуросонӣ ба амали бархе суханварон бастагӣ дорад, яъне содабаёнӣ ба василаи тозакориву 

навовариҳои як даста адибон ором-ором ҷойи худро ба сангинии калом иваз кард. Баъзе шоирон 

аз қабили Носири Хусрав, Қатрони Табрезӣ, Саноии Ғазнавӣ ва дигарон бо он ки бар осори 

шуарои мутақаддами худ назар доштанд ва сабкашон низ хуросонӣ буд,  вале бо ибтикороти хеш 

дар шоирӣ равиши ҷадиде ибдоъ кардаанд. Аз ҷумла Носири Хусрав бо роҳандозӣ кардани 

афкори тоза, баҳсу мунозираҳои фалсафӣ ва омехтани онҳо дар каломи мавзун, Қатрони Табрезӣ 

бо истифода ва корбурди фаровон аз орояҳои бадеӣ, Ҳаким Саноии Ғазнавӣ бо ворид кардани 

ваъзу хитоба ва афкори ирфониву фалсафӣ, ҳамзамон ибтикороту одатситезиҳои дигар 

суханварон, ки аз тарзи нигориши пешиниён тафовут дошт, боиси тадриҷан камранг ва аз аслу 

содагии табиии худ дур шудани  сабки маъруфи хуросонӣ гардид. 

Шурӯъ аз ибтидои қарни XI ба сабаби ибдооту ибтикороти бархе адибон дар мазмун ва 

тарзи ифодаи сухан равониву содабаёнии табиии сабки хуросонӣ аз умумури худангехта ба 

умури қарордодиву сохтакориҳо, санъатгароиву хаёлпардозиҳои дур аз зеҳн, сангинии баён ва 

монанди инҳо мувоҷеҳ гардид. Афзун бар инҳо, тағйир ёфтани вазъи сиёсӣ, яъне аз як сулола ба 

дигар сулола гузаштани ҳокимият, дигаргун шудани арзишҳои моддиву маънавӣ, аз як шаҳр ба 

шаҳри дигар мунтақил шудани пойтахти қаламрав, таъсис ёфтани марказҳои адабӣ дар манотиқи 

мухталиф, нисбатан баланд гардидани завқи маърифатии аҳли ҷомеа ва амсоли инҳо боиси 

таҳаввулу татаввури сабк ва ё шеваи баён дар сухан гардид.  

Дар робита ба ин, бояд зикр кард, ки ҳарчанд сабкҳои адабӣ дар шаклу суратҳои гуногун 

ва бо макону сулолаҳои мухталиф тавъам зикр мешаванд, маънои комилан шеваи дигари сухани 

адабиро надошта, ҳадаф аз арзёбии номҳое аз қабили «сабки давраи сомонӣ, ғазнавӣ, салҷуқӣ, 

ироқӣ» ва ғайра ба таври мушаххас нишон додани вижагиҳои тарзи нигориш дар ҳар марҳалаи 

таърихӣ мебошад. Бадеҳист, ки ҳангоми тағйирёбии вазъи сиёсӣ, дигар шудани арзишу суннатҳо, 

падид омадани мактабу ҷараёнҳои фикрии ҷадид, ворид гардидани калимоту таъбирот ва 

мафҳуму истилоҳоти илмиву ирфонӣ, мумтоз шудани яке аз навъҳои адабӣ, таҳаввули замонии 

забону баён, аз як шаҳр ба шаҳри дигар интиқол ёфтани ҳавзаи адабӣ, баланд рафтани завқ ва 

сатҳи маърифатии ҷомеа ва дигар омилҳо боиси таҳаввулоту дигаргунӣ дар шеваи баён мегардад, 

ҳарчанд марзу бум ба таҳаввули сабкҳо чандон рабт надошта бошад ҳам. Масалан, сабаби «сабки 

ироқӣ» унвонгузорӣ шудани як шеваи баён ва маъмули шеъри форсӣ-тоҷикӣ мунтақил шудани 

пойтахтҳо ва марказҳои адабии Хуросону Мовароуннаҳр ба шаҳрҳои Ироқи Аҷам аз қабили 

Исфаҳон, Ҳамадон, Рай, Шероз ва монанди инҳо дар аҳди Салҷуқиён мебошад. Сабки ироқӣ дар 

заминаи сабки хуросонӣ арзи ҳастӣ карда, шоирони ин сабк, сарфи назар аз ибдооту ибтикороти 

ҷузъии хеш, аксаран таҳти таъсири суннати адабии шоирони сабки хуросонӣ қарор доштанд. 

Тафовути умдаи ин сабк аз тарзи хуросонӣ, пеш аз ҳама, дар он аст, ки дар сабки ироқӣ, баръакси 

шеваи хуросонӣ,  такаллуфоти бадеӣ, корбурди истилоҳоти илмӣ, ғалабаи луғоти арабӣ бар 

форсӣ-тоҷикӣ, мавқеъ пайдо кардани баъзе калимаҳои туркиву муғулӣ дар шеър, эроди оёту 

аҳодис ва ахбору амсоли арабӣ ва монанди инҳо бартарият дорад.  

Ба ҳамин минвол, агар ба ташаккулу таҳаввули сабкҳои адабии адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, 

шурӯъ аз замони Сомониён то аҳди салтанати муғул ва замони зиндагии Имомии Ҳиравӣ, назар 

андозем, шоҳиди таҳаввулу тағйирёбии зиёде дар сабки сухани форсӣ-тоҷикӣ хоҳем шуд. 

Ашъори бо шеваҳои мухталифи сухан нигоштаи шоирони ҳар як аз ин давраҳо ҳам аз назари 

мазмуну муҳтаво ва ҳам аз лиҳози тарзу шеваи таълиф дорои арзиши баланди фарҳангиву 

зебоишинохтӣ мебошанд.  

Имомии Ҳиравӣ аз зумраи он шоиронест, ки зиндагӣ ва фаъолияти эҷодиаш ба асри XIII, 

яъне ба замони пурошӯбу пуртаҳлукаи салтанати муғул рост меояд. Бо он ки ашъораш аз 

вижагии хоссе бархурдор аст, аммо мухтассоти сабки фардии ӯ то кунун ба дурустӣ шинохта 

нашудааст. Бинобар ҳамин сабаб зарур дониста шуд, ки пеш аз баррасии хасоиси тарзи сухани 

вай роҷеъ ба тағйиру таҳаввули сабкӣ  то замони ӯ иҷмолан пардохта шавад.  

Чунонки қаблан ишора шуд, маркази адабии муҳимме, ки дар охири қарни XII дар 

қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ ба вуҷуд омад, ҳавзаи Ироқи Аҷам аст. Афзун бар ин, ба иллати 

ҳамлаи туркони Ғуз дар Хуросон бозори шеър аз ривоҷ афтод, дар натиҷа аксар шоирон ба 

хидмати подшоҳон ва умарои Ироқу Озарбойҷон рӯ оварданд. Мавзӯоти шеър дар ин давра 

асосан аз мадҳ, ҳаҷв, ҳазл, ваъзу ҳикмат, ашъори ошиқона ва ғиноӣ иборат бошад ҳам, чошнии 

ирфон дар аксар осор ва махсусан ғазалиёт, хеле чашмрас аст. Дар ашъори мадҳии ин давра, 

махсусан қасоиди Имомӣ, истифодаи саноеи муболиғаву ғулув ва иғроқот хеле фаровон аст. 

Сабаби корбурди ин саноеъ, пеш аз ҳама, дар он аст, ки дар ин аҳд ба иллати ба сари ҳокимияту 
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қудрат омадани умарову вузарои беаслу насаб, ки ғолибан ғуломзода буданд, ҷавҳари зотии 

шеър, яъне мазомини табиӣ, ки дар шеъри давраҳои қаблӣ ҳоким буд, камранг гардид. Гумон 

меравад, ки ба умарову салотини камхирад ва чодарнишини ин давр, ки мақому ҷойгоҳи худро 

аз амирону вазирони пешин боло мепиндоштанд, мазомин ва тасвироти дар адабиёт мутадовил 

қобили қабул наафтод, аз ин хотир, бархе шоирон барои мадҳи онҳо ногузир буданд, то аз 

муболиғаҳои хаёлангезу дур аз зеҳн кор гиранд ва бад-ин васила шояд тавонанд эшонро ба таври 

сохта ҳамешабоқиву ҷовидонӣ тасвир созанд.  

Шеъри форсӣ-тоҷикӣ, ки воқеан ба василаи дарборҳои бузурге чун дарбори Сомониён, 

Ғазнавиён, Салҷуқиён ва Хоразмшоҳиён ташаккул, рушд ва ҳатто ба авҷи такомули худ расида 

буд ва  то давраи ҳукумати муғул ба таври шоиста ҳифзу ҳаросат мешуд, мунтаҳо ба баъзе 

навоқис мувоҷеҳ гардид. Масалан, бо аз байн рафтани хонадонҳои бузург жанри қасида низ то 

андозае рӯ ба инқироз овард ва бозораш аз ривоҷ монд. Ба иллати нуфузи бадбинӣ дар шеъри 

форсӣ-тоҷикӣ аз ҷониби умарои муғул бештари шуаро рӯй ба хонақоҳҳо ва узлатгоҳҳо ниҳоданд, 

дар натиҷа зовияву хонақоҳҳо на танҳо муҳофиз ва нигаҳдори шеъру адаби форсӣ-тоҷикӣ 

шуданд, балки ба бархе шоирон шуҳрати ҷаҳонӣ низ бахшиданд. Ногуфта намонад, ки хонақоҳу 

узлатгоҳҳо масъалаи ҳифзу нигаҳдории шеъри форсӣ-тоҷикиро то қарнҳои баъдӣ низ идома 

бахшиданд. 

Ҳамин тариқ, агар ба сайри таърихии сабки сухани каломи манзум то замони зиндагиву 

фаъолияти эҷодии Имомии Ҳиравӣ таваҷҷуҳ кунем, дар ин имтидоди замонӣ шоҳиди таҳаввулу 

тағйироти зиёде дар шеваи баёни шеъри форсӣ-тоҷикӣ хоҳем буд. Нисбат ба қарнҳои пешин дар 

асри XIII омезиш ёфтани сабки хуросонӣ бо шеваи ироқӣ ва тадриҷан ҳоким гардидани сабки 

ироқӣ ба шеъри форсӣ-тоҷикӣ аз ҷумлаи чунин дигаргуниҳост. 

Ҳарчанд шурӯъ аз миёнаҳои қарни XI ба баъд бархе аз шоирони навовару тозагӯ ба андозе 

дар тағйири шеваи пешин кӯшидаанд ва ибдооту ибтикороти эшон батадриҷ ҷойи тасвирҳои 

содаи табиӣ ва ҳолатҳои воқеиро ба баёни мушкилу хаёлангез ва нисбатан мавҳум иваз кард, 

вале ин дигаргуниҳои сабкӣ содагӯии шеваи баёни хуросониро комилан аз миён набурд. Таҳқиқ 

дар ашъори Имомӣ собит сохт, ки ҳам мухтассоти адабии шеваи хуросонӣ ва ҳам вижагиҳои 

сабки ироқӣ дар эҷодиёти ин шоир, бо он ки ба ҳамдигар омезиш ёфтаанд, вале аносири ҳар як 

аз ин сабкҳоро ба таври мушаххас метавон эҳсос  кард. Ҳамин аст, ки Ҳумоюн Шаҳидӣ бо 

дарназардошти истифодаи фаровони саноеи адабӣ ва луғоту таркиботи арабӣ тарзи сухани 

Имомиро ироқӣ қаламдод мекунад, вале содагӯии ӯро дар қиёс бо дигар муосиронаш махсус зикр 

месозад. Чунончи: «сабки шеъраш (Имомии Ҳиравӣ – С. Ҳ.) навъи хос аз сабки ироқӣ аст, 

содагӯӣ вайро аз дигар шуарои муосираш мушаххас мекунад, ҳатто дар қасидае, ки қавофии он 

калимоти чун муғлақ, мутлақ, муълақ аст, содагӣ ва равони хосе мушоҳида мегардад» [3, с. 14-

16].  

Ба ҳамин минвол, муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ дар хусуси чигунагии сабки 

шеъри Имомӣ камтар сухан гуфтаанд ва дар бораи ӯ ба зикри алқоби маъмул чун «устод», 

«имомушшуаро», «маликушшуаро», «имомулҳукамо» ва амсоли инҳо басанда кардаанд. Аз 

ховаршиносону адабпажӯҳони муосир, бахусус Эдуард Браун, шеъри ӯро «фоқиди имтиёз ва 

ибдои хос» донистааст [4, с. 165]. Содот Носирӣ – мураттиби тазкираи «Оташкада»-и Озар дар 

ҳошияи китоби мазкур дар бораи шеъри Имомӣ чунин меафзояд: «Дар сухани Имомӣ тозагӣ ва 

лутфи гироии хос камтар тавон ҷуст ва ӯ бештар дар қайди тақлид ва иқтибос мондааст» [5, с. 

754]. Нуқтаи назари адабиётшиноси дигари эронӣ – Забеҳуллоҳи Сафо дар масъалаи сатҳу сифат 

ва сабки ашъори Имомӣ ба тариқи зайл аст: «Имомӣ аз ҷумлаи шоирони бузургест, ки дар қарни 

ҳафтум шеваи шоирони Машриқ ва ҳатто забону ғолиб таркиботу мазомини шеърии ононро дар 

назми қасоиди худ ҳифз карда ва монанди ғолиби онон маддоҳи забардаст ва ғазалсарои 

хушсуханест» [6, с. 551]. Ёддошти Абдулҳусайни Зарринкӯб роҷеъ ба вижагиҳои сабкии шеъри 

Имомӣ нисбатан муфассал буда, арзишдовариҳои ӯ қариб тамоми хасоиси ашъори ин шоирро 

фаро мегирад. Андешаҳои ин муҳаққиқ илман асоснок  ва аз лиҳози ҳақиқат дорои арзишу ҳоизи 

аҳамиятанд, чунончи: «Имомии Ҳиравӣ, шеъраш бештар бар анвои саноеъ, мисли тарсеъ ва 

ҷиносу зӯбаҳрайн ва ҷуз инҳо муштамил аст ва дар ин маворид Қивомии Ганҷавӣ ва Сайфи 

Исфарангро зоҳиран пеши назар дорад ва то андозае низ ба услуби Анварӣ меравад. Ҳарчанд 

сухани ӯ, ба сабаби иштимол бар маонии одӣ ва мубтазал, аз таъқиди лафзӣ холист ва алфозу 

ибороти он, дар воқеъ, саҳлу равон аст, лекин ба воситаи аъмоли саноеъ, суханаш ғолибан аз 

лутфу шӯр холӣ мондааст. Имомӣ, гузашта аз шеъри порсӣ, дар адаб ва балоғати тозӣ низ қудрате 

доштааст ва китобе ба тозӣ дар шарҳи қасидаи боияи Зуррумма дорад ва вай бад-ин гуна ҳунарҳо 

бар хештан меболад ва дар шоирӣ ҳам худро ба ҷумлаи мутақаддимон бартар медонад. Вай, бо 
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вуҷуди касрати таваҷҷуҳ ба саноеи бадеӣ, боз ба истихроҷи маонии ғариба низ дар шеър алоқаи 

хос нишон медодааст ва монанди Анварӣ ба таҳзибу таҳсини алфоз ва тафаккуру равият дар 

маънӣ мепардохтааст» [7, с. 78].  

Мураттиби девони ба тозагӣ интишорёфтаи Имомӣ – Исмат Хӯинӣ андешаҳои 

Зарринкӯбро дар масоили санъатгаро будани вай дар қасоид ҷонибдорӣ карда, чунин менигорад: 

«Вуҷуди луғзҳои мутааддид, бархе илтизомҳо..., истифода аз вожаҳои маҳҷури арабӣ... дар 

ашъори Имомӣ ба неавъе муайяди сухани Зарринкӯб аст ва гароиши шоирро ба санъатгарӣ 

нишон медиҳад, аммо ин мавзӯъ бештар дар қасоиди ӯ ба чашм мехӯрад ва маънову забон дар 

дигар қолабҳо, ба вижа ғазалиёт, содатару латифтар аст» [8, с. бист]. 

Исмат Хӯинӣ, илова бар гуфтаҳои фавқ, роҷеъ ба мухтассоти қасоиди Имомӣ андешаҳои 

инфиродии худро ба тариқи зайл  ироа доштааст: «Бо ҳамаи ин авсоф, қасоиди Имомӣ фоқиди 

гироӣ ва ҷаззобияти шеърӣ аст ва бавижа қасоиди тӯлонии ӯ хонандаро дилзада ва хаста мекунад, 

аммо дар ғазалҳо забони мазмуну мавзӯъ ба навъе мутаҳаввил мешавад, ки гӯйӣ бо шоири дигар 

рӯбарӯем... Ба ҷуръат метавон гуфт, ки агар Имомӣ ба ҷои қасида ба ғазал мепардохт, қатъан 

пойгоҳи болотаре дар шеъри форсӣ ба даст меовард» [8, с. бисту як].  

Иллати ин навоқисро мо, пеш аз ҳама, дар корбурди аз ҳадди эътидол зиёди орояҳои 

лафзиву маънавӣ дар қасоиди мадҳии ин шоир мебинем, зеро истифодаи зиёди саноеи бадеӣ бо 

он ки шеваи баёни шеъри Имомиро мулоиму дилнишин сохтааст, аммо як андоза гарду ғубори 

такаллуфоту сохтагиро ба чеҳраи суханаш пароканда карда, мунтаҳо боиси ғолиб омадани 

сохтагиҳо бар содагии ашъори ӯ гардидааст.  

Чи хеле ки ёд шуд, тафовути аслӣ ва умдае, ки миёни сабки хуросонӣ ва ироқӣ вуҷуд дорад, 

ин аст, ки шоирони сабки хуросонӣ чандон дар инҳисори саноеи бадеӣ, чи лафзӣ ва чи маънавӣ, 

намонда, шеърро бисёр табииву сода ва аксаран мувофиқи фаҳму дарки шунавандаву хонанда 

месуруданд. Дар ашъори намояндагони ин сабк корбурди мазомини дур аз фаҳми хонанда ва 

санъатҳои бадеии аз қабили муболиғаву иғроқот зуҳури камтар доранд, ба дигар сухан, шеъри 

онҳо дорои таровату шигифтӣ ва тозагии махсус буда, ғолибан бар мабнои воқеият эҷод шудааст. 

Аммо дар қасида, бавижа дар қасидаи мадҳӣ, ки маъмулан тавсифу ситоиши мамдӯҳ мавзӯи 

марказии он аст, шоирро маҷбур месозад, ки ба ифроту тафрит дар сухан даст занад, бинобар 

ҳамин иллат, ба таври фаровон истифода шудани санъатҳои бадеии назири ташбеҳоти дур аз 

зеҳн, муболиға, иғроқу ғулув ва амсоли инҳоро метавон аз мухтассоти қасоиди мадҳӣ қаламдод 

кард.  

Маҳз ҳамин ишколоти сабкӣ боис гаштааст, ки адабиётшиносону ховаршиносони муосир 

дар андеша ва баррасиҳои худ роҷеъ ба шеваи нигориши Имомӣ иттифоқи назар надоранд ва аз 

орои онҳо ба дурустӣ наметавон дарёфт, ки Имомӣ ба кадом шеваи нигориш бештар тамоюл 

дошт, зеро агар Саид Нафисӣ ӯро «дар қасидасароӣ ба сабки ироқӣ маҳорат доштааст» [9, с. 161] 

арзёбӣ кунад, Забеҳуллоҳи Сафо, чи хеле ки ёд шуд, вайро «дунболарави қасидасароёни 

Хуросон» медонад [6, с. 551]. Ба назари мо, ин ихтилоф аз он ҷост, ки Имомӣ бо он ки дар Ҳирот 

зодаву парвариш ва шоириро дар ҳамон ҷо оғоз кардааст, аммо муддатҳо дар навоҳии марказии 

Эрон зиста ва ҳамнишини шоирони сабки ироқӣ будааст, бинобар ин, мухтассоти ҳар ду сабк, 

хуросонӣ ва ироқӣ, дар шеъри ӯ дида мешавад. 

Мусаллам аст, ки шеъри ҳар шоири тавонову соҳибсабк бо  доштани баъзе мухтассоти 

шаклӣ ва махсусан одатситезиҳои инфиродӣ дар наҳваи баён, истифодаи мутааддиди саноеи 

адабӣ, тарзи тасвир, корбурди нисбатан зиёди калимоту таъбироти забонҳои бегона ва дигар 

василаҳои ба намоиш гузоштани ҳунару истеъдоди фардӣ аз шеъри дигар шоирон тафовут пайдо 

мекунад. Бояд ёдовар шуд, ки баъзе аз вижагиҳои сабкии номбаршуда дар ашъори Имомии 

Ҳиравӣ ба назар мерасад. Ҳамин аст, ки шоири мавриди назар дар ашъори хеш, махсусан дар 

бархе қасоиду қитъаҳояш, аз худу ҳунари хеш бо иддаои доштани табъи равон, истеъдоди фитрӣ, 

ибдооту ибтикорот, қобилияти баланди офаринандагӣ ва монанди инҳо борҳо болидаву 

нозидааст. Ҳатто дар қасидае, ки мазмунаш мадҳист, ба мамдӯҳ изҳори ифтихороти шахсӣ карда, 

бе ёдоварии сабку тарз, ҷойгоҳи шеърашро дар саробустони маънӣ дар баландтарин пояи 

суханофаринӣ мақом медиҳад, бар шоирони пешин як андоза метозад ва тибқи андешаи 

Зарринкӯб, «... дар шоирӣ ҳам худро бар ҷумлаи мутақаддимон бартар медонад» [10, с. 357] ва 

ҳатто онҳоро гавҳарчини ашъори худ қаламдод мекунад, чунончи:  

Ман, ки килкам дар саробустони маънӣ гоҳи назм 

Гар гузоре оварад, чун қасди иллийин кунад. 

Кай бад-ин маънӣ шавам муҳтоҷ к-андар назму наср 

Хотири дарроки ман даъвии сад чандин кунад.  
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Сарваро, садро, ту худ донӣ, ки дар мулки сухан 

Бандаро дастест, к-аз Қайсор Қустантин кунад. 

Гар фишонам остини нутқ бар пешинагон 

Дасти сайти ҷумларо дарҳол гавҳарчин кунад [11, с. 37-38].  

Афзун бар ин, калимаи «тарз», ки мувофиқи баррасиҳои суханшиносони гузашта шеваи 

баён ё худ сабки сухан дар назар буд, Имомӣ ин калимаро дар ашъораш ба маънии манзуршуда 

истифода карда, бад-ин васила нахуст, ба сабки нодиру тоза доштани худ ишора мекунад ва 

баъдан, таъкид медорад, ки на ҳар суханвар, бо он ки тарзу шеваи сухани ӯро бармегузинад, дар 

ин ҷода бо вай баробар шуда метавонад ва ифодаи «Булбули гулзори ин бустон на мурғи сайди 

ӯст» ҳамин маъниро ифода мекунад. Масалан:  
 

В-он ки мехоҳад, к-аз оби тарзи ман бар боғи назм 

Займарону ёсамин рӯяд зи сиру росанаш. 

Булбули гулзори ин бустон на мурғи сайди ӯст, 

Гарчи ин тартибу ин тарз аст дому арзанаш.  

Сурати рӯҳуламин мушкил шавад рӯҳуламин, 

З-он ки бингоранд бар айвону коху гулшанаш. 

Барнамеафрӯзад оби лафз қандили сухан 

То намеорам бурун аз мағзи маънӣ равғанаш [11, с. 71].  
 

Аз ишораҳои иҷмолии Имомӣ дар абёти мазкур босароҳат метавон пай бурд, ки то ҷое 

ашъори вай, махсусан тарзу сабки ӯ, дар доираҳои муайян қобили истиқболу пайравӣ будааст. 

Шоир роҷеъ ба ин масъала вокуниш нишон дода, ҳатто пайравони номуваффақи тарзи хешро, ки 

танҳо ба зоҳири каломи шоир таваҷҷуҳ зоҳир кардаву ба симои маънӣ назар надӯхтаанд ва ба 

умқи андешаҳои ӯ раҳ набурдаанд, сарзаниш мекунад. Бо дарназардошти ҳамин масъала шоир 

таъкидан иброз медорад, ки «Сурати рӯҳуламин мушкил шавад рӯҳуламин» ва баъдан дар абёти 

оянда кинояомез тафсил медиҳад, ки то аз мағзи маънӣ равған ба қандили сухан рехта нашавад, 

онро танҳо ба оби лафз наметавон барафрӯхт. 

Шояд бо эҳсосу дарки ҳамин иллатҳост, ки худи Имомӣ низ ба баррасии появу дараҷоти 

каломи манзум ва сабку равиши баёни хеш руҷӯъ намуда, дар ашъораш борҳо аз тарзи сухани 

баланд доштанаш меболад, аз он дифоъ мекунад ва роҳи интихобкардаи хешро бар пояи 

андешаҳояш мувофиқ тафсир менамояд. Андешаҳои шеършинохтӣ ва комилан завқиву 

истеҳсонии Имомиро дар ашъораш, ки аксаран дар заминаи муфохираҳо сурат гирифтаанд, 

метавон иддаои фардии шоир барои бозшиносии мақоми ҳунарӣ, эътирофи тозакориҳои фикрӣ 

ва махсусан вожасозиву таъбирофаринии ӯ дар қаламрави шеър қаламдод кард.  

Донишманди шинохтаи эронӣ Шафеии Кадканӣ дар китоби хеш таҳти унвони «Забони 

шеър дар насри сӯфиёна. Даромаде ба сабкшиносии нигоҳи ирфонӣ» роҷеъ ба вижагиҳои забони 

шеър чунин таъкид мекунад: «Шеър ҳодисае аст, ки дар забон руй медиҳад ва дар ҳақиқат, 

гӯяндаи шеър бо шеъри худ амале дар забон анҷом медиҳад, ки хонанда миёни забони шеъри ӯ 

ва забони рӯзмарраву одӣ тамоизе эҳсос мекунад» [12. с. 4]. Имомӣ бо дарназардошти ворид 

кардани баъзе калимоту таъбироти нав ва тасвироти тоза дар шеър ба шеваи сухани худ меболад 

ва ашъори худро ҳам аз назари шаклу сурат ва ҳам аз лиҳози мазмуну муҳтаво ба таври 

шигифтангез меситояд ва ҳатто иддао мекунад, ки агар Ҷабраил суханро аз осмон ба замин фуруд 

оварда бошад, ман онро то ба авҷи осмон расондам. Ба гунаи мисол метавон аз як қасидаи Имомӣ, 

ки дар мадҳу ситоиши Фахрулмалик Шамсуддин Муҳаммадшоҳ бинни Амирҳоҷии Зӯзанӣ – 

вазири Қутбуддин (1257 то 1283) суруда шудааст, намуна овард. Бояд арз дошт, ки адиб 

муқаддимаи қасидаи номбурдаро комилан ба тавсифу ситоиши ашъори худ бахшидааст,  

чунончи:  

Дар силки назм гавҳари мадҳи худойгон, 

Лутфи ҳаёт дораду хосияти равон.  

Гӯйӣ ситораест сухангӯю ҷонвар, 

Ҳар нуқта бар ҳуруфашу ҳар нукта дар баён. 

Таркиби лафзу диққати маъниш назди ақл 

Сеҳрест, бе муболиғаву ваҳй бегумон. 

Дар мағзи лафзу маънии рангин-ш ҳар нафас, 

Дар садри хатту нуқтаи мушкин-ш ҳар замон. 

Ақлест холӣ аз халали шаҳвату хаёл, 

Рӯҳест софӣ аз сифати оташу дӯхон. 
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Ганҷест пурҷавоҳиру баҳрест пурдурар, 

Дар ҳар латифаеш, ки пайдо кунӣ ниҳон. 

Ганҷе, ки аз хиҷолати ӯ мунзавӣ шуданд 

Дур дар самими баҳру гуҳар дар уруқи кон. 

Баҳре, ки аз латофату рашкаш муҳитро 

Дарёи ашку об шавад доману даҳон. 

Дӯшизагони пардаи ғайбанд нуктаҳош, 

Ҷонпарвару паривашу дилхоҳ дар миён. 

Дар ҳар дақиқаеш нигорест дилфиреб, 

Дар банди зулфи пуршиканаш умри ҷовидон. 

Фахри ҷаҳониён ба сухан з-он бувад, ки ҳаст 

Фахри сухан ба мадҳпаноҳи ҷаҳониён.  

Гар з-он ки з-осмон сухан овард Ҷабраил, 

Ман бурдамаш ба мидҳати соҳиб бар осмон [11, с. 99-101]. 

Аз намунаи шеърии манзуршуда маълум мегардад, ки қасидаи Имомӣ бо он ки мадҳист, 

дорои аносири зиёди фахрия низ ҳаст. Эҳсоси бартарӣ нисбат ба дигарон доштан, ба худ мубоҳот 

ва ифтихор кардану нозидан, зикри сифоти некуиву тавонмандиҳо ва худро дар сухан инсони 

фавқуттабиӣ ҷилва додану баршумурдани чандин сифоти дигари адиб, ки бар мабнои иғроқоту 

ғулув сурат гирифтааст, муфохира мебошад. Муфохира, ки барчидану қаламдод кардани сифоти 

фазоилу камолоти суханвар аз ҷониби худи ӯст, аз вижагиҳои ҷинси ҳамоса буда, дар ибтидо дар 

адабиёти араб ривоҷи бештар доштааст, аммо баъдтар шоирони форс-тоҷик низ дар қасоиди хеш, 

баробари мадҳи амирону шоҳон, ба зикри авсофу сифоти кирдорҳои худ пардохтанро тадриҷан 

расм карданд. Дар таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ қариб адиберо, чи бузург ва чи миёна, дучор 

намегардем, ки ба сурудани муфохира ва васфу ситоиши фазилату камолоти худ напардохта 

бошад ва дар ин миён Хоқонии Шарвониро бо дарназардошти эҷоди фахрияҳои асил, ҳамроҳ бо 

баёни ҳамосӣ, метавон устоди ин фан донист. 

Ҳарчанд таҳқиқ дар осори Имомӣ собит месозад, ки вай дар шеър ғолибан пайрав ва 

думболарави шуарои мутақаддим аст, вале аз хилоли муфохироташ, ки дар онҳо иддаои 

тозакориву ибтикорот мекунад, метавон пай бурд, ки ӯ воқеан дар шоирӣ ва махсусан дар шеваи 

баёну мазмун, ба андозае равиши тозае ибдоъ кардааст. Агар андешаҳои роҷеъ ба муфохира 

баёншударо бо фахрияи Имомӣ муқоиса ва татбиқ кунем, сидқи андешаҳои ин шоир бармало 

мегардад. Яъне, васфу ситоиши ӯ дар бораи мақому мартаба ва тарзи шеъраш асосан завқиву 

истеҳсонӣ буда, иддаои адибро дар ин ҷойгоҳ ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон бар мабнои меъёрҳои сирф 

илмӣ ироашуда фаҳмид. Ба таври дигар, мақому мартабаи ашъори Имомӣ, шаклан ва мазмунан, 

на ба он дараҷаест, ки худаш васфу ситоиш кардааст. Аз муфохираҳои дар асри XIII сурудашудаи 

шоирон метавон ба чунин натиҷа расид, ки шуғли шоирӣ дар ин аҳд аз пешаҳои на чандон 

пурифтихор ва шоир ҳам аз мақоми шоистае бархурдор аст, то тавонад ба василаи ин ҳунар дар 

ҷомеаи онрӯза соҳиби обрӯ ва ному нон гардад. Мақому мартаба ва нуфуз ёфтан дар дарборҳои 

он аҳд танҳо ба адибе муяссар мегардид, ки амалкарду кирдорҳои салотини вақтро дар сухани 

хеш ба ҳади ифрот расонда тавонад. Маълум аст, ки барои иҷрои ин амал шоир ногузир мешавад 

то аз саноеи бадеии муболиғаву ғулув ва иғроқ баҳра ҷӯяд. Ҳамин амр боис гардида, ки аксар 

суханварон, ҳатто адибони дараҷаи мутавассит ҳам, бо доштани андак тавонмандиҳо дар ҷодаи 

эҷод, бахусус шеър, худро дар қатори пухтакорон қаламдод карда, ҷиҳати сазовор шудан ба номи 

пуршарафи шоирӣ ва ба василаи шеър пайдо кардани мақоми шоиста дар ҷомеа сабқат мекарданд 

ва дар ин роҳ аз ҳеҷ талоше рӯ намегардонданд.  

Имомӣ ба сифати як шоири дарборӣ бо доштани фазоили зиёд дар улуму фунун ва 

истеъдоди баланди фитрӣ дар ҳунари шоирӣ бар хеш меболад ва чунонки аз мазмуни 

муфохироташ бармеояд, дар ин ҷода худро бар ҷумлаи пешгузаштагон бартару афзалтар 

медонад. Имомӣ тавсифу ситоиши худро зимни мадҳи мамдӯҳ, хусусан ҳангоми ситудани ягон 

хислати неки ӯ, хеле ҳунармандона арзёбӣ мекунад. Масалан, дар байти зер, ки аз як қасидаи 

мадҳии ӯст, ҳиммату кушодадастии Яҳёву Ҷаъфарро, ки аз зумраи ашхоси саховатманд дар офоқ 

шуҳрат доштанд, дар муқоиса бо ҷуду карами мамдӯҳи худ, ҳамчунин ашъори шоирони машҳури 

араб – Аъшову Ҷарирро, ки дар балоғату фасоҳат камназир дониста мешаванд, дар қиёс бо 

ашъори хеш «пасту бемаънӣ» қаламдод мекунад, чунончи:  
 

Пасту бемаънист бо ҷуди туву алфози ман  

Ҳиммати Яҳёву Ҷаъфар, шеъри Аъшову Ҷарир [11, с. 67].  
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Илова бар қасоид, Имомӣ дар ашъори ғиноӣ, бахусус ғазал, ки асосан бар мабнои эҳсосоту 

отифат суруда мешавад, аз ситоиши ашъори худ фурӯгузор намекунад ва ба қаҳрамони лирикӣ 

изҳор медорад, ки ба ман меҳрубон бош ва ба ҷавру ҷафо хунам марез, ки назири ман сухандону 

сухангӯ дар дунё кам хоҳӣ ёфт. Аз ҷумла: 

Марез хунаму дар ман нигар, ки кам ёбӣ 

Назири ман ба сухангӯиву сухандонӣ [11, с. 201].  

Бо он ки талоши сурудани муфохира ва васфу ситоиш кардани ҳунару истеъдоди фардии 

шоирӣ собиқаи дерина дорад, аммо мушоҳидаҳо дар ин самт нишон медиҳад, ки амали мазкур 

дар замони Имомии Ҳиравӣ ба ҳадде ривоҷ ёфтаву ҳамагонӣ шудааст, ки ҳатто шоири навпову 

навқалам низ худро ба устодони маъруфу бузург дар як поя қарор дода ва ҳатто бартар аз эшон 

муаррифӣ мекарданд. Аз ин метавон ба хулосае расид, ки ҳадаф аз иброзу нишон додани бартарӣ 

нисбат ба дигарон дар ҳунар, худситоии бархе суханварон аз ашъору осори хеш яқинан ҷаҳду 

такопӯй барои роҳ ёфтан ба дарборҳо, дастрасӣ пайдо кардан ба ному овозаи шоирӣ, қонеъ 

гардондани талаботи моддӣ, ҷустуҷӯи мақоми сиёсиву иҷтимоӣ, эҳтиром, шуҳратталабӣ ва дигар 

ниёзҳост, ҳамчунонки дар ҷомеаи имрӯза дороиву сарват ва мақому мансаб василае барои 

ҳаракат ба сӯйи бартариҳост.  

Агар иллати аслии худситоии баъзе шоиронро дар шарафи қабули хотир наёфтани ашъори 

эшон аз ҷониби салотини вақт ва хонандагони огоҳ донем, пас фахрияҳои Имомиро дар ашъори 

худ метавон нахуст, арзи ҳунару истеъдод ва қудрати табъи ӯ ва баъдан, вокунише ба шеъри 

ҳамин қабил шоирони каммояву суханфурӯш, ки колои онҳо дар бозори адаб қиёсан бо бизоати 

бузургон ҳеҷ арзишу харидоре надорад, қаламдод кард, зеро Имомӣ ба далели мутолиаи 

фаровони осори шоирони пешин ва муосири худ сабку тарзи навоварону муқаллидонро хеле хуб 

медонист. Бархӯрдории ӯ аз анвои улуму фунун дар шинохти мақому мартабаи беҳтарину 

волотарин навиштаҳои башарӣ, таҷрибиёти фаровон дар хондани шеъри шоирон ва тамйизи 

вижагиҳои ашъори эшон ӯро дар муайяну мушаххас намудани сабку услуб ва тарзҳои мухталиф 

ёрӣ кардааст.  

Бар замми ин, Имомӣ, ки аз назари мақоми улуму фунун ва осори манзуму мансур қариб 

бар ҳамаи шоирони аҳди худ савариву меҳтарӣ дошт ва ба ривояти бархе тазкиранависон унвони 

маликушшуароиро ҳам доро буд [13, с. 657], бадеҳист, ки ӯ бо доштани фазилатҳои зиёди илмиву 

ҳунарӣ метавонад мавриди таваҷҷуҳу инояти хосси салотину дарбориён қарор гирифта ва ба 

василаи ҳунари ситоишгарии худ соҳиби ҷалолу макнат ҳам шуда бошад. Биноан, мантиқан 

метавон хулоса кард, ки ӯ ниёзе ба ситоишу тавсифи ҳунари хеш надошт, балки мақсади вай аз 

муфохираҳои сурудааш масъалаи ба намоиш гузоштани ҳунару истеъдоди шахсӣ, ҳифзу 

нигаҳдорӣ ва пуштибонӣ аз мақому мартабаи сухани асилу мондагор аст.  

Муфохироти суханвари мазбур маҷмӯи донишҳову иттилооти муаллифро аз улуми диниву 

мазҳабӣ ва махсусан донишҳои балоғӣ, арӯзу қофия, луғат, таърих, анвои адабӣ, фалсафаву 

мантиқ, таърих, сабкшиносӣ, забоншиносӣ, ҷомеашиносӣ, равоншиносӣ, мардумшиносӣ, завқи 

фарҳехта, унс бо шоҳкориҳои адабиёт ва амсоли инҳо, ки аз муҳимтарин абзорҳои коргоҳи 

ҳунариву эҷодӣ маҳсуб мешаванд, ойинадорӣ карда, шахсияти ӯро ба сифати як шоири дорои 

назари баланд, воқеъбину ҳақиқатнигор, аҳли истидлол, дар мадеҳагӯӣ мумтозу тавонманд, 

соҳиби донишҳои ақливу нақлӣ, ва дорои биниши ашрофӣ, ки ин вижагиҳо дар ашъори ӯ низ ба 

андозае эҳсос мегардад, ба зеҳн мунтақил месозанд.  

Забони шеъри Имомӣ, аз назари таърихӣ, ба забони шоирони даврони сомонӣ монандиҳои 

зиёде дошта бошад ҳам, аммо луғату таркибот ва дигар унсурҳои арабӣ дар сухани вай хеле зиёд 

корбурд шудаанд. Сарфи назар аз ин, забони шеъраш аз назари вижагиҳои сарфиву наҳвӣ бо 

забони шоироне чун Рудакӣ, Кисоии Марвазӣ, Абӯшакури Балхӣ, ва шоирони баъдӣ, аз қабили 

Қивомии Ганҷавӣ, Сайфи Исфарангӣ, Анварӣ, Саъдӣ ва амсоли онон тафовути зиёде надорад. 

Яъне, шеъри Имомӣ, бахусус қасоиди мадҳии ӯ, мисли шеъри даврони Сомониёну Ғазнавиён 

босалобату боматонат бошад ҳам, рӯҳи ҳамосӣ дар лаҳни он пирӯз аст. Ҳамин пирӯзии рӯҳи 

ҳамосии шеъраш боис шуда, ки ҷанбаи отифат ва шӯру эҳсосоти шоирона дар суханаш заифу 

камранг аст. Бо он ки ашъори Имомӣ, ба сабаби фарогирифтани маонии содаву одӣ, доштани 

авзони сабуку равон, орӣ будан аз ҳар гуна печидагии лафзӣ ва муҳимтар аз ҳама, тибқи завқи 

ҳоким дар ҷомеаи онрӯза суруда шудааст, лекин баъзе анвои шеъри ӯ, махсусан қасоиди вай, ба 

иллати корбурди фаровони саноеи бадеии мушкил, калимаву таркиботи арабӣ, ки ҳам 

тавонмандиҳои муаллифро дар донистани адаб ва балоғати тозӣ ойинадорӣ мекунаду ҳам ба 

шеъраш соя андохтааст, аз латофату ҷазолати шоирона чандон баҳра надорад. Истифода аз 

калимоту вожаҳои дар забони форсӣ-тоҷикӣ камкорбурди арабӣ, аз қабили амтор, зуққа, шаҷан, 
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ақор, ъанна, қанина, муқаввас, мақотир, манҳул, нуфсат, вашан ва даҳҳо ҳамин қабил калимаҳо 

дар қасоид аз вижагиҳои дигари шеваи баёни шоир аст.  

Офариниши мазомини мадҳӣ, омезиш додани мафҳумҳои шеърӣ бо баъзе тамсилот, ранги 

истидлол додан ба маонии ғазаливу мадҳӣ, истихроҷи маонии ғариба, таҳзибу таҳсини алфоз ва 

тафаккуру равият дар маънӣ аз мухтассоти тарзи сухани Имомӣ буда, мавриди баҳрабардории 

зиёд қарор додани анвои саноеи бадеӣ, мисли тарсеъ, ҷинос, зӯбаҳрайн, анвои ташбеҳот, аз 

қабили ташбеҳҳои ҳиссӣ, ақлӣ, хаёлӣ ва пӯшидаву музмар ва ҷуз инҳо аз муҳимтарин аносири 

баёнӣ дар шеъри ӯст. 

Дигар аз хусусиятҳои муҳимми сабки нигориши Имомӣ такрори мазомин, таркибот, 

таъбирот ва ҳатто як мисроъ бо каме дигаргунӣ дар қолабҳои мухталиф аст. Масалан, таркиби 

«ба авни мабдаи ашё»-ро чандин маротиба, ҳам дар қасоид ва ҳам дар қитъаҳои худ, такрор 

кардааст. Барои собит сохтани ин иддао таркиби мазкурро дар ду қасидаи шоир, ки ҳар ду дар як 

вазн суруда шудаанд, манзур менамоем:   

Саҳаргаҳ дар ҷаҳони ҷон ба авни мабдаи ашё,  

Масофат қатъ мекардам зи ло то ҳазрати илло [11, с. 3].  

Дар қасидаи дигар: 

… Расонам, гар бувад ёрам ба юмни қуввати хотир, 

Бубандам, гар диҳад фармон ба авни мабдаи ашё [11, с. 13].  

Ҳамин қабил таркиботу таъбироти зиёди дигар низ дар анвои мухталифи шеъри Имомӣ ба 

таври фаровон такрор шудааст, аммо мо аз баррасии куллияи онҳо худдорӣ карда, бо манзур 

намудани ҳамин як намуна иктифо мекунем ва масъалаи айнан ва бо каме дигаргунӣ такрор шуда 

омадани як мисрои комилро дар анвои гуногуни девони шоир мавриди арзёбӣ қарор медиҳем. 

Таҳқиқ дар девони Имомии Ҳиравӣ бармало сохт, ки ин шоир на танҳо аз мукаррар 

овардани ифодаву таркибот ва таъбироти якранг дар шеърҳои гуногун суд ҷустааст, балки айнан 

ва бо каме дигаргунӣ такрор овардани як мисроъ дар якчанд шеъри мухталиф аз мухтассоти 

сабку шеваи баёни адиби мавриди назар аст. Бояд ёдовар шуд, ки чунин амалкардро дар ашъори 

шоирони пешгузашта ба нудрат метавон ёфт ва агар такроргӯӣ дар эҷодиёти бархе адабон ба 

вуқӯъ пайваста бошад ҳам, миқдори онҳо ночизу андак аст, вале дар девони Имомӣ амали мазкур 

басомади зиёд дошта, онро метавон аз вижагиҳои тарзи сухани ин шоир ба шумор овард.  

Масалан, мисрои «Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки ҳаст» се маврид дар се қасидаи 

ҷудогона, ки дар мадҳи Фахрулмалик Шамсуддини Муҳаммадшоҳи Кирмонӣ суруда шудааст, 

бидуни тағйир такрор шудааст, чунончи:  

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки ҳаст  

Роми амру бандаи даргоҳ чархи тавсанаш [11, с. 69].  

Ҷои дигар:  

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки ҳаст 

Атласи гардун замини ҳазраташро соябон [11, с. 107].  

Ва ё дар қасидаи дигари ба Фахрулмалик бахшидашуда:  

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки ҳаст  

Манбаи оби ҳаёт аз килки ӯ дурри самин [11, с. 116].  

Мисрои мавриди назар бо каме тағйироти ҷузъӣ дар се қасида ва як қитъаи мазмуни 

мадҳидоштаи адиб, ки ба Фахрулмалик – вазири вақти Кирмон ва пайвандони ӯ бахшида 

шудаанд, ба назар расид, аз ҷумла:   

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки нест  

Осмонро пеши пойи қадри ӯ вақъи туроб [11, с. 16].  

Мисрои ёдшуда дар қасидаи дигаре, ки дар мадҳи Низомуддин Маҳмуд бинни Шамсуддин 

Муҳаммадшоҳи Кирмонӣ суруда шудаст, чунин шакл дорад: 

То шабе дар равзаи фирдавс бар тахте зи нур 

Осмони дод, Фахрулмулкро дидам ба хоб [11, с. 23].  

Ва ё дар дигар қасида: 

Осмони дод, Фахрулмулк Шамси дин, ки дод  

Дину дунёро ҳаёт аз ҳукми ӯ ҳайи қадир [11, с. 64].  

Гузашта аз қасидаҳо, такрори ҳамин мисроъ бо андак дигаргунӣ дар як қиъаи мазмуни 

мадҳидоштаи Имомӣ, ки ба Фахрулмалик бахшидааст, ба мушоҳида расид, масалан:  

Осмони дод, Фахрулмулк, хуршеди замин, 

Эй, ҷаҳонро аҳди инсофи ту айёми шубоб [11, с. 148].  
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Зимнан бояд арз дошт, ки ҳам қасоид ва ҳам қитъае, ки мисрои мавриди назар дар онҳо 

такрор шуда омадааст, дорои як вазн, яъне рамали мусаммани мақсур ё маҳзуф мебошанд. 

Мисрое дигаре, ки Имомӣ ба мазомини он таваҷҷуҳ зоҳир кардаву онро дар ду қасидааш 

бо каме дигаргунӣ такроран овардааст, мисрои «Ки кардӣ з-охири ҳар давр дар давре дигар 

мабдо» мебошад. Ин мисроъ агар дар қасидае, ки мазмуни фалсафӣ дорад, шакли зайлро доро 

бошад: 

Ҷаҳонро марказе дидам муҳиташ даври паргоре, 

Ки кардӣ з-охири ҳар давр дар давре дигар мабдо [11, с. 3].  

дар қасидаи дигари шоир, ки шомили мазмуни ситоишиву мадҳист, бо андаке тағйирот омада, 

тобиши маъноии нав касб кардааст ва ба сифати дуои шарита корбурд шудааст, чунончи:  

Ба гирди қутби даргоҳи ту давре бод давлатро, 

Ки созад з-охири ҳар давр дар давре дигар мабдо [11, с. 14].  

Аз мисрои дигари мавриди таваҷҷуҳи Имомӣ қарордошта, ки аз он ба таври мукаррар 

истифода кардааст, мисрои «Ба сӯйи кулли худ бошад ҳамеша ҷунбиши аҷзо» мебошад. Ин 

мисроъ нахуст, дар як қасидаи мазмуни фалсафидошта дар шакли зерин корбурд шудааст: 

Ба сӯи он ҷаҳон будӣ таҳаррук нафси ҷузвиро, (С. 3) 

Ки сӯи кулли худ бошад ҳамеша ҷунбиши аҷзо [11, с. 3].  

Дар қасидаи дигари шоир, ки аз назари муҳтаво мадҳист, ҳамин мисроъ ба монанди ирсоли 

масал корбурд шуда, муаллиф тавонистааст, ки ин ифодаи аслан фалсафиро ба мавзӯи сухани 

худ, ки мадҳ аст, моҳирона пайванд занад ва хеле барҷаста ифода намояд, чунончи:  

Ғубори наъли якронат кашад сар бар фалак, яъне   

Ба сӯйи кулли худ бошад ҳамеша ҷунбиши аҷзо [11, с. 12].  

Дигар мисрое, ки дар девони Имомӣ бо андак тағйироти ҷузъӣ дар ду қасида такрор 

шудааст, мисрои «Ошёни саъва андар дидаи шоҳин кунад» мебошад. Бо он ки мазмуни ин мисроъ 

дар алоҳидагӣ чандон равшан нест, лекин дар маҷмӯъ дар санъати ғулув ташбеҳи тоза ба назар 

мерасад. Вақте ки шоир ифодаи мавриди баҳсро дар дохили байт бо дигар калимоти фарогири 

сифатҳои мамдӯҳ таносуб мебахшад, ҳам ба мазмуни барҷаставу нисбатан дастнохӯрда ва ҳам 

ба тавонмандиҳои ҳунарии шигифтангези офаринанда дучор мегардем. Масалан:  

Ҷаррабози тираш ар хоҳад ба рӯзи интиқом, 

Ошёни саъва андар дидаи шоҳин кунад [11, с. 36].  

Ҳамин мисроъ дар қасидаи мадҳии дигари шоир дар чунин шакл омадааст: 

Он ки дар парвоз бози фитна дасти адли ӯ  

Ошёни саъва андар чашми шоҳин сохта [11, с. 126].  

Дар девони Имомӣ калимаи «сайф» якҷоя бо калимаи «қалам» ба ҳадде истифода шудааст, 

ки дар ашъори дигар шоирон ба ин андоза нест, ҳарчанд суханварони дигар ҳам ин ду калимаро, 

ки дар гузашта василаи назму тартиби олам ва боиси нигаҳдории давлату давлатдорӣ маҳсуб 

мешуд, тавъамон истифода кардаанд.  

Имомии Ҳиравӣ дар якчанд шеъри худ, бахусус қасоид ва қитъаҳои мазмуни 

мадҳидоштааш, таркиби «соҳиби сайфу қалам, садре»-ро барои ифодаи сифоти мамдӯҳ мукаррар 

истифода кардааст. Аз ҷумла: 

Соҳиби сайфу қалам, садре, ки дасту килки ӯст 

Муҷиби дарёи гавҳар, мояи хуршеду тир [11, с. 64].  

 

Соҳиби сайфу қалам, садре, ки дорад ҳашт чиз,  

Назми оламро қазо, дар чор чизаш ҷовидон [11, с. 107].  

 

Соҳиби сайфу қалам, динпарвари одил, ки ҳаст 

Дар паноҳи хомаву шамшери ӯ дунёву дин [11, с. 116].  

 

Соҳиби сайфу қалам, садре, ки теғу хомааш  

Подшоҳиро шукӯҳанду вазоратро паноҳ [11, с. 120].  

 

Арз кун бар ройи хуршеди замин 

Соҳиби сайфу қалам, дастури шоҳ [11, с. 124].  

 

Аз он ки Имомӣ такрори як мисроъро дар ду ва зиёда навъи мустақили адабӣ раво дидааст, 

ҷои баҳс нест ва онро метавон аз вижагиҳои тарзи ӯ донист, вале аҷобат боз дар он аст, ки ин 
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шоир ҳатто як мисроъ, бавижа мисрои «Ҳар куҷо чоҳест, оташ рух барафрӯзад зи чоҳ»-ро бо 

каме тағйирот ду маротиба дар як шеър такроран овардааст. Чунончи:  

В-ар тафе з-андешаи қаҳри ту дар дарё расад, 

Ҳар куҷо чоҳест, оташ рух барафрӯзад зи чоҳ...  

Партави ройи ту ҳеҷ, ар соя бар об афканад, 

Ҳар куҷо чоҳест, хуршеде барорад сар зи чоҳ [11, с. 119-120].  
Намунаҳое, ки роҷеъ ба мукаррар овардани як мисроъ дар чанд навъи адабӣ аз ҷониби 

Имомӣ манзур шуд, масали «мушт намунаи хирвор»-ро мемонад, яъне таркиботу таъбирот ва 
мисраъҳои зиёди дигаре дар девони ин суханвар мавҷуданд, ки такроран истифода шудаанд, вале 
мо ба баррасии ҳамаи онҳо напардоха, мисолҳои арзёбишударо дар ин самт басанда медонем.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки ҳамин амалкард, ки Имомӣ дар ашъори хеш анҷом 
додааст, бо мавзӯи сухани ӯ, ки ағлаб мадҳу ситоиш аст, созгорӣ дорад ва мухтассоти сабки 
шахсии вайро аз сабки дигар шоирони замонаш як андоза ойинадорӣ мекунад.  

Илова бар ин, Имомӣ дар ҳавзаи сохтани вожагону таркибҳои наву тоза, ки бозгӯи яке аз 
аносири сабкии ӯст, ибтикорот дошта, дар ин ҷода маҳорати қобили мулоҳизае зоҳир кардааст. 
Дар абёти зайл чанд намунае аз таркиботи хоси шеърии вай манзур мегардад. Таркибҳои сохтаи 
Имомӣ, ки аз хилоли ашъори ӯ ба даст омадаанд, бидуни шарҳу тавзеҳ, танҳо бо аломатгузорӣ 
ба ҳарфҳои сиёҳшуда пешниҳод хоҳад шуд, масалан: 

Масири ҳар яке яксон, вале дар сайр ҳар якро 
Тафовутҳо аз ин карда ҷаҳонгарди равонпаймо [11, с. 4].  
 
Анкабӯти гавҳари шамшери марҷонпошро 
Фарқи оҳанпӯши гурдони сипаҳ будӣ зубоб [11, с. 17].  
 
Гӯйӣ аз ҳирси базл гоҳи сахо 
Муътии дасти ту атохоҳ аст. [11, с. 25].  
 
Чархи минорангро доман пур аз марҷон шавад, 
Хоки марҷонпӯшро рухсора пурпарвин кунад [11, с. 36].  
 
Динпаноҳе, ки нӯги хомаи ӯст, 
Файзбахшу хирадпазируфтор [11, с. 50].  
 
Оҳи дӯзахтоби дарёсӯзи ногаҳгири ман 
Оҳ агар бе ман саҳаргоҳе бигирад доманаш [11, с. 69].  

 
Акнун ба фарри давлату таъйиди ҳукми туст, 
Андар наёми ҳодиса зангорхор теғ [11, с. 78].  
 
Паноҳат он канафи давлати валипарвар, 
Ҷанобат он фалакрафъати мухолифмол [11, с. 85].  

 
Сарваро, то мулк бе килки ту номанзум шуд, 
Давлат аз дидору иқбол аз дарат маҳрум шуд [11, с. 206].  

 
Афзун бар инҳо, дар чанд байт аз ашъораш калимаи «нигоҳ»-ро ба маънои нигоҳ доштан 

истеъмол кардааст: 
Он худованде, ки дасти лутфи ӯ 
Дорад андар об оташро нигоҳ [11, с. 124].  

Ва ё: 
Сояи Яздон, худованде, ки дасти лутфи ӯ 
Дорад андар тоби оташ оби нилуфар нигоҳ [11, с. 118].  

Ё худ: 
Шамси дину мулк дастуре, ки дасти ҳифзи ӯ 
Дорад андар айни об аҷзои оташро нигоҳ [11, с. 121].  

Ҳамчунин, Имомӣ калимаи «тир»-ро ба маънои тира ва ё тор истифода кардааст:  
Ба Худое, ки бидонад, шаби тир, ар мӯйе 
Бар тани мӯре дар қаъри замин хам гардад [11, с. 28].  
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Дар ашъори шоир ҷое калимаи «камартангӣ» ба маънои бечорагӣ ва бемоягӣ истеъмол 
шудааст. Чунончи:  

Камари душманат зи даврон танг, 

Афсари хасмат аз сипеҳр афсор [11, с. 52].  
Ҳамин тариқ, ашъори Имомӣ аз назари забонӣ ба забони шоирони даврони сомонӣ ба 

андозае қаробат дошта бошад ҳам, чун ӯ тарбиятёфтаи қарни сездаҳум аст, шеъраш аз лиҳози 
вижагиҳои сабкӣ ва сарфиву наҳвӣ аз ашъори шоирони сабки хуросонӣ тафовути зиёд низ дорад. 
Агар хусусиятҳои шеваи баёни Имомӣ бо шеъри шоирони сабки хуросонӣ муқоиса карда шавад, 
миёни онҳо умумият ва тафовутҳои зиёде ба мушоҳида хоҳад расид. Масалан, яке аз тафовутҳои 
умда ин аст, ки агар ашъори шоирони аҳди сомонӣ, ки аслан бар мабнои вожаҳои куҳнаи форсӣ-
тоҷикӣ суруда шудаву дар онҳо баҳрагирӣ аз вожаҳои душвору маҳҷури арабӣ камтар ба назар 
расанд, дар шеъри Имомӣ корбурди вожаҳои куҳани форсӣ-тоҷикӣ камтар, вале мизони 
вожаҳову таркиботи арабӣ дар маҷмӯъ ҳаммонанди ашъори аксар шоирони қарни сездаҳум 
бештар аст. Ҷамъбандиҳои мутакассири арабӣ ва дар мавриде ин ҷамъҳоро дубора бо аломатҳои 
ҷамъи форсӣ-тоҷикӣ ҷамъ бастан, сифат ва мавсуфҳоро ба сурати мақлуб овардан, сохтани 
калимаҳои мураккаби арабӣ ва истифодаи онҳо дар ашъори худ, бештар гаравидан ба баёни 
бадеъ, истифода аз мафоҳими динӣ, корбурди оёту аҳодис, истилоҳоти зиёди илмиву фалсафӣ, 
кимиёву нуҷум ва амсоли инҳо ба тағйироти сатҳи фикрии Имомӣ низ мусоидат карда, равиши 
сухани ӯро аз тарзи умумии забони шоирони ҳамзамонаш андаке мутамойиз сохтааст.  

Агар дигаргуниҳои дар тарзи баён ва сабки сухани Имомӣ рухдодаро дар ҳамбастагӣ бо 
сабки шоирони тарзи хуросонӣ ва шеваи баёни ҳамасронаш мавриди муқоиса қарор диҳем, ба 
суҳулат дармеёбем, ки сабки шеъри ин суханвар аслан миёни сабки хуросониву ироқӣ қарор 
дошта, бо он ки ашъори шоир миёни ин ду сабк шиновар аст, вале вижагиҳои сабки ироқӣ дар 
тарзи ӯ руҷҳон дорад, ба дигар сухан, шоир дар қасоидаш асосан сабки маснӯъро ҷонибдориву 
пайгирӣ кардааст.  
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МУХТАССОТИ САБКИ ФАРДИИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ 
 

Муаллифи мақола роҷеъ ба яке аз масъалаҳои муҳимми адабиёт, яъне мавзӯи сабкшиносии адабӣ 
ва махсусан сабки инфиродӣ ва шахсии Имомии Ҳиравӣ, пажӯҳиш анҷом додааст. Муҳаққиқ қабал аз 
арзёбии мавзӯи меҳварӣ ба таърихи таҳқиқу таснифи сабкшиносони ватаниву хориҷӣ таваҷҷуҳ зоҳир 
карда, андешаҳои худро дар партави таҳқиқоти эшон баён доштааст. Мақола характери таҳқиқотӣ дошта, 
хулосаҳои муаллиф илман асосноканд. 

КАЛИДВОЖАҲО: сабк, тарз, қасида,  муфохират, шеваи баён, санъатҳои бадеӣ, балоғат, равиши 
эҷодӣ, назария, ҳолати равонӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Ҳакимов Саъдулло Тағоймуродович, саромӯзгори 
кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 985-61-32-64.  
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СПЕЦИФИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ИМАМА ХИРАВИ 
 

Автор данную статью посвящает изучению важной проблемы литературной стилистики, особенно 

индивидуально-личностного стиля Имама Хирави. Исследователь прежде чем оценить ключевую тему, 

подвергает ретроспективному анализу этот вопрос в Оттечественний и зарубежной стилистике, выражая 

свои размышления в этом свете. Статья носит исследовательский характер, где автор научно обосновывает 

свои выводы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стиль, способ, ода, восхваление, стиль изложения, художественные 

искусства, зрелость, творческий прцесс, теория, психологическое состояние.  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хакимов Саъдулло Тагоймуродович, ст. преподаватель кафедры 

таджикской литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 985-61-32-64.  
 

THE SPECIFICITY OF THE INDIVIDUAL STYLE OF IMAM HIRAVI 
 

The author devotes this article to the study of an important problem of literary style, especially the 

individual and personal style of Imam Hiravi. The researcher, before evaluating the key topic, subjects this issue 

to a retrospective analysis in the domestic and foreign style, expressing his thoughts in this light. The article is of 

a research nature, where the author scientifically substantiates his conclusions. 

KEY WORDS: style, method, ode, praise, style of presentation, artistic arts, maturity, creative process, 

theory, psychological state. 
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ИФОДАИ ҚОФИЯ ДАР ҶУЗЪҲОИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ 
 

Ҳасанов М.М. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Қофия калимаи арабист, маънои луғавиаш пушти сар, охири ҳар чиз, аз пай раванда аст. Ба 

маънои истилоҳӣ калимаҳои ҳамшакл ё ҳамоҳангеро меноманд, ки дар бештари маврид дар 

охири шеър омада, вазн ва оҳангнокии шеъррро муайян месозад [19, с. 291].   

Масъалаи ҳамқофияшавии калимаҳо дар забон яке аз масъалаҳои баҳсталаб ба шумор 

меравад. То ба имрӯз дар атрофи ҳамқофишавии калимаҳо дар забони назму наср баҳсҳо ба 

мушоҳида мерасанд. Бештари муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки қофия шудани калимаҳо хоси 

забони  назм буда, хушоҳанг ва шинам баромадани мисраъҳои шеъриро дар забон ба вуҷуд 

меоранд.  

Доир ба илми қофия аз тарафи адабиётшиносони форсу тоҷик Шамси Қайси Розӣ [22], 

Насируддини Тӯсӣ [12], Атоуллоҳи Ҳусейнӣ [4],   Муҳаммад Ғиёсиддин [11], Баҳром Сирус [18], 

Худоӣ Шарифов [23], Урватулло Тоиров [19] асару мақолаҳои алоҳида таълиф гардида, онро ба 

қонуну қоидаи шеъри тоҷикӣ мутобиқ гардониданд.  

Қофия аз нигоҳи муҳаққиқон яке аз ҷузъҳои шеър буда, аз ҳарфҳои ба якдигар монанди 

калимаҳои охири байтро гӯянд. Қофияро яке аз рукнҳои асосии каломи манзум мансуб медонанд. 

Донишманд ва адабиётшиноси тоҷик Х. Шарифов қофияро ба таври зайл таъриф намудаанд: 

«Қофия ё пасованд калимаҳои охири мисраъҳои шеърро мегӯянд, ки ҳарфи охири  решаи калима 

ва қисми дигар ҳамоҳанг шуда бошад» [23, с. 13].  

Ҳамқофияшавии калимаҳоро на фақт дар забони назм, инчунин дар забони наср ҳам дучор 

омадан мумкин аст, ки намунаи беҳтари онҳоро дар ҷузъҳои воҳидҳои фразеологии забонамон 

вохӯрдан мумкин аст. Ҷузъҳои ҳамқофия дар ҳама гурӯҳҳои сохторию маъноии  воҳидҳои 

фразеологӣ ба назар мерасанд. Дар воҳидҳои фразеологӣ мушоҳида намудани калимаҳои 

ҳамвазну ҳамқофия аз падидаҳои нав мансуб наёфта, балки равандест, ки баробари ташаккул 

ёфтани ин бахши забоншиносӣ ҳамчун ҷузъҳои дохилии он, аз ҷиҳати сохтор рехтаву устувор 

гардида, бо ҳамин қолабҳои шаклгирифтаи худ дар истеъмол мебошанд. Яке аз хусусиятҳои хеле 

барҷастаи воҳидҳои фразеологии забонамон дар он аст, ки ба ҳайси ҷузъҳои таркибии онҳо дар 

аксари ҳолатҳо вожаҳои хушоҳангу ҳамнаво ба кор бурда мешаванд. Ин гурӯҳи ифодаҳо ба 

воситаи ҳамқофия шудани овозҳои ҷудогона ва ё ҷӯршавии овозҳои ҷузъҳои  алоҳида ба вуҷуд 

меоянд.  Чунончи, дар фразеологизмҳои  ризо ба қазо додан «ба такдир тан додан», ҷон ба амон 

намемонад «зинда намондан», қути лоямут «хӯроки кам, ҳар чизи кам» ин хусусиятҳои овозӣ 

барҷаста намоён гардидаанд: 

… хӯҷаин ҳам ба ин маслиҳат ризо ба қазо дода, аз даъвои ба даст даровардани Ёдгор 

даргузаштааст [3, с. 165].  – Ин пулро гиру аз ин шаҳр бадар рав! Агар дар ин ҷо монӣ, аҷаб нест, 

ки дуюмбора ба ин гуна ҷасорат қадам гузорӣ, дар ин сурат ман ҷонат амон намедиҳам [1, с. 312]. 
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Темурмалик бо ду рафиқи худ аз ҷанггоҳ як халта талқон ва чанд дона қурут ёфта, аз он чизҳо 

қути лоямуте карда, ҳар се нафар ба роҳ баромаданд [2, с. 58].      

Дар ибораи қути лоямут баробари маънои «хӯроки кам, ҳар чизи кам» гуфтан, инчунин 

ҳамқофиягии ҳиҷоҳои охири ҷузъҳо (-ут, ут) экспрессияи (=ифоданокии) сурати овозии 

воҳидҳои фразеологиро ба вуҷуд овардааст, ки ба нодир будани ин маъно ва мавриди истеъмолии 

он ишорат мекунад. Ин воҳиди фразеологӣ аслан арабӣ буда, айнан ба маънои «хӯроки бидуни 

марг» маъмул аст.  

Доир ба хусусиятҳои овозӣ, яъне ҳамвазнию ҳамқофиягии калимаҳо дар забони назму наср 

ақидаҳои гуногун ҷой доранд. Вобаста ин масаъала дастовардҳои ҷудогонаро, пеш аз ҳама, дар 

асарҳои муҳаққиқон: Б. Сирус [18 ], И.Р. Галперин [5], И.Б. Голуб [6], Ҳ. Маҷидов [8], Р. Саидов 

[14],  М. Саломов [15] ва дигарон пайдо намудан мумкин аст, ки дар хусуси ҳамвазнӣ ва ё 

мутаносибии овозии воҳидҳои фразеологӣ ва ба вуҷуд омадани ифодаҳои шинаму хушоҳанг 

ибрози ақида намудаанд. Аз ҷумла, профессор Ҳ. Маҷидов ҷудошавии воҳидҳои фразеологиро 

дар матн аз калимаҳои ҳамвазну ҳамқофияи дар қолабҳои пешакӣ рехтаву устуворгардида 

дониста, чунин қайд намудааст: «Ба ҳайси ҷузъҳои таркибии ибораҳои фразеологӣ дар аксари 

ҳолатҳо вожаҳои хушоҳангу ҳамнаво ба кор бурда мешаванд. Ин асосан ба воситаи ҳамқофия 

шудани овозҳои ҷудогона ва ё ҷӯршавии овозҳои ҷузъҳои ибораҳои фразеологӣ ба даст меояд. 

Овозҳои охири ҳар як ҷузъ ҳамқофия мешаванд: қути лоямут, фикри бикр, қобили қабул» [8, с. 

249].  

Маҳз ҳамин такроршавии таркибҳои овозии ҳамгун дар ҷузъҳои охири воҳидҳои 

фразеологӣ ба ҳамқофияшавии онҳо сабаб гардида, дар натиҷа ба хушоҳангию равонии нутқ 

оварда мерасонад. Хушоҳангӣ,  пеш аз ҳама, ҳамнишинии олии овозҳоро мегӯянд, ки барои 

талаффуз осон буда, ба шунаванда хеле гуворо рафта мерасад. Доир ба ин масъала забоншиноси 

рус Галперин И.Р. чунин қайд намудааст: «Такрори гуногуншакли овозҳоро дар калимаҳо қофия 

меноманд. Аслан вожаҳо дар ҳиҷои охир ҳамқофия мешаванд. Қофия дар таъмини оҳангнокии 

овозии забон нақши муҳим дорад. Дар назм қофия вазифаи маъноиро низ ифода мекунад: он 

муносибати бадеии калимаҳоро ба низом медарорад. Баръакс, дар нутқ тасодуфан ҳамқофия 

шудани овозҳо  норасоии ҷиддии услубии таносуби овозии онро ба миён меоварад, зеро ин 

ҳодиса диққати хонандаро аз мазмуни матн берун намуда, гоҳо, ҳатто, боиси истеҳзо мешавад» 

[5, с. 112]. Аз ин бармеояд, ки дар бунёди калимаҳои ҳамқофия саҳми овозҳои садоноку 

ҳамсадоҳои ҳамгун муҳим дониста шудааст.     

Дар илми адабиётшиносӣ вобаста ба мавқеи ҳарфи равӣ ва иштирок доштани дигар ҳарфҳо 

қофияро ба ду навъ ҷудо намудаанд: қофияи мутлақ (комил, пурра) ва қофияи муқайяд (ноқис): 

Қофияи мутлақ (комил, пурра) дар илми бадеъ он қофияеро номанд, ки ҳарфи равӣ (ҳарфи 

охирини решагии калима, ки дар қофия нигоҳ доштани он ҳатмист) бо васл часпида бошад, яъне 

баъди ҳарфи равӣ ҳарфи дигаре омада бошад.  

Қофияи муқайяд (ноқис) дар илми бадеъ он қофияеро гӯянд, ки дар он ҳарфи равӣ ба васл 

начаспида бошад. 

Донишманд ва адабиётшиноси тоҷик У. Тоиров дар қофияшавии калимаҳо ду мафҳумро 

зарурӣ шуморида, чунин ибрози ақида намудааст: «Дар илми қофия ду мафҳум– калимаи қофия 

ва решаи қофия эътибори ҷиддӣ дорад. Калимаҳое, ки ба вазифаи қофияи шеър меоянд, 

калимаҳои қофия ном доранд. Ҳарфҳои якхелаи калимаи қофия решаи қофияро ташкил 

медиҳанд» [19, с. 308].   

Дар созмони гурӯҳҳои сохторию маъноии воҳидҳои фразеологӣ нақши калимаҳои 

ҳамвазну ҳамқофия хеле калон аст. Вобаста ба такрорёбии таркибҳои овозии ҳамгуни ҳиҷои 

охири ҷузъҳо ҳамқофияшавии воҳидҳои фразеологиро зиёд дучор гардидан мумкин аст. Дар 

воҳидҳои фразеологӣ ҳам аз рӯйи иштироки ҷузъҳо ва ё таркибҳои овозии ҳамгун  қофияро  ба 

ду навъ ҷудо кардан мумкин аст: қофияи пурра ва ноқис. 

Қофияи пурраро дар воҳидҳои фразеологӣ таркибҳои овозии ҳамгун ва ё ҳиҷоҳои охири 

ҷузъҳо ташкил медиҳад. Маълум аст, ки калимаҳо бештар дар ҳиҷоҳои охир ҳамқофия мешаванд. 

Дар  ҳамқофияшавии калимаҳо нақши овозҳои садонок ва ҳамсадоҳо бениҳот калон мебошад. 

Дар ин навъи қофия бояд камаш ду овози ҳамгун омада бошад. Чунин калимаҳои ҳамвазну 

ҳамқофия шинамию хушоҳангии онҳоро дар забон таъмин менамоянд. Масалан, воҳидҳои 

фразеологии атрофу акноф «гирду атроф», дами беғам задан «лаҳзае аз ғаму ташвиш осуда 

будан», салла биёр гӯянд, калла меоварад «барои хушомад ё худнамоӣ кореро аз даркораиш 

зиёдтар иҷро намудан», аз нӯги хамир-фатир «намунаи аввалин, намуна аз бисёр, андаке аз 

чизе»-ро ба ин гурӯҳ нисбат додан ба мақсад мувофиқ аст: 
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Нур медавид ба атрофу акноф, равшанӣ паҳн мегардад  [21, с. 119]. Ҳоло секаса камтар 
мешинем, дами беғам мезанем [21, с. 101]. Вақте ки аз ин нолаҳои беҳосил дилгир шуд, найро 
ба як тараф партофт ва худ оҳи ҷонкоҳе кашида, ба рӯйи сабза ва себарга ёзида, чашми худро 
пӯшида ба хаёлот фурӯ рафт [3, с. 114]. Маъмурони ҳукумати Бухоро, ки агар амир ба онҳо 
«салла, биёред гӯяд, калла меоваранд», аз деҳқонон ҳам салла ва ҳам каллаашонро гирифта 
онҳоро ба пӯст кандан даромаданд [1, с. 122]. Коратон бисёр зарур бошад ҳам, як дам аз вай даст 
кашида, «аз нӯги хамир-фатир» гӯён ба ҳар дуи мо ду ангуштарин диҳед [1, с. 158].  

Дар гӯшнавоз ва хушоҳанг баромадани калимаҳои дохили  воҳидҳои фразеологӣ баробари 
қофияи пурра, инчунин нақши ҷузъҳое, ки  қофияи нопурраро ташкил медиҳанд, хеле назаррас 
аст. Дар ин навъи қофия ҳамон як ҳарфи ҳамгуни охири ҳиҷо ҳам метавонад қофияро ташкил 
намояд. Инро дар ифодаҳои рехтаи бахти касе тофт «хушбахтӣ, омад кардани кори касе», охири 
чизе ба хайр «натиҷааш бад нашавад», замин сахту осмон баланд «вазъияти ноилоҷ», сар додану 
сир надодан  «дар ҳеҷ ҳол сирро ошкор накардан» метавон мушоҳида намуд: 

Бахтат тофт, Абдухолиқ, боз ду сӯми дигар даромад кардӣ… [16, с. 50]. Ҳоло-ку зинда, – 
гуфт нолишкунон Сафоев, – охираш ба хайр бошад [13, с. 110]. Меҳаросиданд, дарун-дарун 
месӯхтанд, мегиристанд, ба доми марг мерасиданд, вале хомӯш буданд, замин сахту осмон 
баланд, бемуттако [9, с. 196]. Барои чӣ?– гуфт дарҳол Асо, - Амаки Ғуломалӣ аз они худӣ, сар 
медиҳаду сир намедиҳад [7, с. 476].     

Бояд зикр намуд, ки рехтаву устувор гардидани ҷузъҳои  ҳамвазну ҳамқофия ба 
хушоҳангиии онҳо боис мегардад. Ҳамқофияшавии калимаҳо дар ҳиҷоҳои гуногун ва ё ҷузъҳои 
алоҳидаи воҳидҳои фразеологӣ бештар дар истифода қарор доранд. Лекин аз ҳама зиёдтар 
ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ дар ҳиҷоҳои охир ҳамқофия мешаванд. «Қофия айнан ва ё 
тахминан аксаран дар охирҳои мисраъ ва ё байт ва баъзан дар миёна ва аввалҳои такрор шудани 
калима ва ё як қисми овозҳои он аст. Калимаҳои қофияшуда ба хубӣ аз дигар калимаҳои шеър 
ҷудо шуда барҷастатар намоён мешаванд. Қофия исти (паузаи) охирини ҳар як мисраъ, байт ва ё 
банди шеърро нағз намоён карда, ба ин восита ба мафҳуми тамомии мисраъ, байт ва ё банди шеър 
ёрӣ мерасонад» [18, с. 75]. Чунончи, дар фразеологизмҳои зайли боғу роғ, ба дидагони касе ашк 
давидан «ашк рехтан, гиря кардан», дар айшу нӯш «ҳаёти хушу хурсандона гузаронидан», 
сармову гармо «гармию хунукӣ», абрешим барин мулоим «касеро аз қаҳру ҷаҳл фуровардан», 
замину замон «тамоми олам, ҳама ҷаҳон» ин хусусиятҳои қофия барҷастатар намоён гардидаанд: 

Хайр, соҳибони ин боғу роға ба таҳдашт кӯчонданд, ба ту чӣ расид? [17, с. 21]. «Оё зинда 
бошанд?» – ба дидагонаш ашк давида, аз дил гузаронид ӯ [20, с. 36]. Кишвараш обод, раияташ 
дар фароғат, хазинааш беҳисоб ва худаш ҳам тамоми умр дар айшу нӯш будааст  [20, с. 31]. Хуни 
ҷавонӣ, ки сармову гармо барояш як [16, с. 98]. Акаи Эдик калимаи «суд»-ро шунида, абрешим 
барин мулоим шуда монд [10, с. 355]. Ба хаёли Мушарраф офтоб ба рӯи онҳо механдид, замину 
замон механдид, ӯ хушбахт буд [9, с. 139].  

Масалан, воҳиди фразеологии замину замон маънои воқеии на танҳо «тамоми олам, ҳама 
ҷаҳон»-ро дорад. Он ҳамчунин заминаи қавии маънои эҳсосотиро соҳиб аст. Ин маънои охир ба 
тавассути воситаҳои экспрессивии зам-зама дар оҳанги хушнавое ифода шудааст, ки баробари 
таъкиди маънои асосӣ ба он қудрати иловагӣ зам мекунад.  

Ҳамқофияшавии калимаҳо на танҳо хоси забони назм, балки дар забони наср ҳам доираи 
васеи истеъмол доранд. «Ислоҳ намудани матни мансур, ки дар онҳо қофияи тасодуфӣ ба назар 
мерасад, мушкили ҷиддӣ нест. Одатан, яке аз калимаҳои ҳамқофияро бо муродифи он иваз 
мекунанд, аммо дигар намудани шакли грамматикии калима матнро на ҳамеша аз қофияи 
нолозим халос мекунад» [5, с. 112]. 

Хулоса, дар ҳама гурӯҳҳои сохторию маъноии воҳидҳои фразеологӣ ҳамқофияшавии 
ҷузъҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. Маълум аст, ки ҳамқофиягии ҷузъҳо дар фразеологизмҳо 
аз калимаҳои ҳамқофия сарчашма гирифта, бо такрори овозҳои якхелаи ҳиҷоҳои охири онҳо ба 
анҷом мерасад. Ҳамқофияшавии калимаҳоро дар воҳидҳои фразеологӣ ба мисли забони назм дар 
мавқеъҳои аввал, байн ва охири ҷузъҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Ин ҳодисаи овозӣ дар 
ҳиҷоҳои охир калимаҳои дохили воҳидҳои фразеологӣ бештар ба назар мерасад. Дар 
ҳамқофияшавии сохтори овозии воҳидҳои фразеологӣ мувофиқати миқдори ҷузъҳо нақши асосӣ 
надошта, балки низоми тартиби муайяни овозҳои мутаносиб ва ё ҳамшаклро низ омили 
бавуҷудоии чунин ифодаҳои хушоҳанг метавон мансуб донист.   
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ИФОДАИ ҚОФИЯ ДАР ҶУЗЪҲОИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ 
 

Дар мақола ҳамқофияшавии ҷузъҳои таркибии воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун ифодаҳои рехтаву 

устувор, ки бо мутаносибии овозии худ ба мисраъҳои шеърӣ шабоҳат доранд, баррасӣ шудааст. Дар 

шаклгирии воҳидҳои фразеологӣ аксаран калимаҳои хушоҳанг, мутаносиб ва ҳамқофия иштирок 

менамоянд. Ин гуна ҳамқофияшавии ҷузъҳоро дар ҳама гурӯҳҳои сохтории фразеологизмҳо мушоҳида 

кардан мумкин аст. Ҳамқофия шудани овозҳои аввал, байн ва охири таркиби ҷузъҳо дар воҳидҳои 

фразеологӣ яке аз ҳодисаҳои густаришёфтаи забон ба шумор меравад. Падидаи мазкур  воситаи асосии 

ифодаи хушоҳангӣ дар воҳидҳои фразеологӣ мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки калимаҳои ҳамқофия дар 

ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ  ҳушоҳангии нутқро ба вуҷуд оварда, дар натиҷа овоз ва ё таркибҳои овозии 

ба ҳам монандро бо ҳам васл мегардонад. Ин гурӯҳи овозҳо дар баробари нарму хушоҳанг садо доданашон, 

инчунин ҳамвазнию ҳамқофиягиро дар калимаҳои забон ба вуҷуд меоранд. Дар хушоҳанг ва гӯшнавоз 

баромадани калимаҳои дохили фразеологизмҳо, пеш аз ҳама, қонуниятҳои ҳамнишинии овозҳо 

аввалиндараҷа маҳсуб дониста шудааст, ки ин ба ҳамвазнию ҳамқофиягии ҷузъҳо сабаб мегарданд. 

КАЛИДВОЖАҲО:  воҳиди фразеологӣ, қофия, хушоҳангӣ, забони наср, забони назм, овоз.  
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ВЫРАЖЕНИЙ РИФМОВКИ В СОСТАВНЫХ  ЧАСТЯХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 

В статье рассмотрено рифмовка в составных частях фразеологических единицах как устойчивые 

выражения,  имеющие  сходство с стихотворными строками. В формировании фразеологических единиц 

преимущественно участвуют благозвучные, соразмерные и рифмованные слова. Такие рифмованые 

компоненты можно встретить во всех структурных типах фразеологизмов. Рифмованые фонемы в начале. 

середине и конце слова являются одним из распространённых явлений языка. Данное явление считается 

основным средством выражения благозвучных фразеологических единиц. Можно сказать, что 

соразмерные слова в компонентах фразеологических единиц создают благозвучие речи и в результате 

создают сходные подобные звуки или сочетания. Такая группа звуков наряду с мягкости звучания и 

благозвучия, также создают в языке соразмерность и рифмовку слов; некоторые их них рассмотрены нами 

в структурных типах фразеологических единиц таджикского языка. В   благозвучности и мягкости 
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звучания слов состава фразеологизмов признанно первостепенно важным созвучие звуков, что служит 

причиной соразмерности и рифмовки компонентов.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеологические единицы, рифма, благозвучный, язык поэзии, язык 

прозы, звук.    
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RHYMING EXPRESSION IN THE COMPONENTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
 

The rhyming of the component parts of the phraseological units as fixed expressions that have similarities 

with poetic verses have been considered in the article. The formation of phraseological units mainly involves 

blessed, proportionate and rhymed words. Such rhyming phrases can be seen in all structural types of 

phraseological units. Rhyming phonemes at the beginning, middle and end of a word are one of the common 

phenomena of the language. This phenomenon is considered the main means of expressing blessed phraseological 

units. It can be said that the proportionate words in the components of phraseological units create the euphony of 

speech and as a result create similar sounds or combinations. This group of sounds, along with the softness of 

sound and euphony, also create in the language the proportionality and rhyming of words which we considered 

some of them in the structural types of phraseological units of Tajik language. In the goodness and softness of the 

sound of the words of the composition of phraseologisms, the consonance of sounds is recognized as paramount, 

which serves as the reason for the proportionality and rhyming of the components.  

KEY WORDS: phraseological unit, rhyme, euphonious, language of poetry, prose language, sound. 
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ВОСИТАҲОИ ЛУҒАВИИ ИФОДАИ ИНКОР ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Юсупова М.И., Ибрагимова Р.А. 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 
 

Ҳар як забон, аз ҷумла забони англисӣ, ин системаи динамикие мебошад, ки дорои сохти 

грамматикии ба худ хос аст ва онро ду қисми ба ҳам алоқаманд, яъне морфология ва синтаксис 

ташкил медиҳад. 

Дар мақолаи мазкур воситаҳои ифодаи инкор дар забони англисӣ, аз ҷумла воситаҳои 

лексикӣ баррасӣ карда мешавад.  

Яке аз роҳҳои ифодаи инкор дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ифодаи инкор ба воситаи 

феълҳои маънои инкоридошта мебошад [1, с. 59].  Ба қатори чунин феълҳо феълҳои to deny – рад 

кардан; to doubt – шубҳа кардан; to fail – номуваффақ шудан дохил мешавад. Мисол: 

He denied breaking into the shop [9, с. 69]. – Ӯ фикри ба мағоза барои дуздӣ даромаданро 

рад кард. 

I doubt whether he was really able to do that [6, с. 78]. – Ман шубҳа дорам, ки дар ҳақиқат 

ин кор аз дасти ӯ меомада бошад. 

I waved to Katherine, but failed to attract her attention [6, с. 80]. – Ман ба Кетрин бо даст 

имо кардам, вале ба ҷалб кардани диққати ӯ муваффақ нагаштам. 

Воситаҳои луғавии ифодаи инкор чунин вожаҳоеро дар бар мегиранд, ки маънои инкор дар 

семантикаи худи калима ҷойгир шудааст. Дар ин ҳолат хусусияти инкории калимаҳои як ҳиссаи 

нутқ ба ҳиссаи нутқи дигар мегузарад. Дар қатори дигар воситаҳо, воситаи луғавӣ ба гӯянда 

интихоби васеи тобишҳои гуногуни маънои инкориро бо воситаҳои забонӣ пешкаш менамояд ва 

лаҳзаи гуфторро ба миён меорад.  

Чунин воситаи  инкор ба баъзе аз исмҳо низ дахл дорад:  

 failure – бемуваффақиятӣ, нокомӣ 

Bobby had a sort of failure [6, с. 81] – Бобби ба нокомӣ дучор шуд. 

lack – камбудӣ, норасоӣ, танқисӣ,  

He used to have a lack of money [6, с. 69] – Одатан ӯ аз пул танқисӣ мекашид. 

Зарфҳои инкорӣ низ чун яке аз воситаҳои лексикии ифодаи инкор маҳсуб меёбанд:  

hardly – бо зӯрӣ, бо душворӣ;  

We could hardly understand him [6, с. 80] – Мо ӯро бо душворӣ фаҳмидем. 

Scarcely – базӯр, умуман не 

She scarcely seems to care, does she? [9, с. 70] – Аз афташ ба ӯ умуман фарқ надорад, ҳамту 

не? 

Роҳу воситаҳои дар боло овардашудаи ифодаи инкор дар ҳар ду забон, ки бо ёрии ҳиссаҳои 

гуногуни нутқ ба амал меояд, воситаи луғавии ифодаи ин падидаи забонӣ маҳсуб меёбад. 
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Вожаҳое, ки маънои инкорро доранд,  метавонад бо ягон восита аз як ҳиссаи нутқ ба дигараш 

гузаранд.  

Масалан, феъли to fail – номуваффақ шудан бо ёрии суффикси lure  исми failure – 

бемуваффақиятӣ-ро месозад, ё ин ки феъли to doubt – шубҳа, гумон – doubtful – шубҳанок, 

шубҳаовар. 

 Инчунин ҷонишинҳои инкорӣ низ яке аз воситаҳои лексикии инкор ба ҳисоб рафта, ба 

набудании предмет ё аломат ишора мекунанд. Онҳо, аз як тараф бо ҷонишинҳои номуайян, аз 

тарафи дигар, бо ҷонишинҳои шахсӣ мутобиқ  мешаванд ва мафҳумҳои ҷонишинҳои дар 

болоовардашударо инкор мекунанд.  

 Ҷонишини англисии no бо ҳамаи намудҳои исмҳое, ки бо ҷонишини  намуайянии some ва 

ҷонишини саволӣ-номуайянии any мувофиқат мекунад, ҳангоми истифодашавӣ бо исмҳои 

ифодакунандаи предмет дар ҷумла танҳо ба вазифаи муайянкунанда меояд [1, с. 60], Масалан:  

No cab came by, but the street boys did… [5, с. 89]. – Ягон фойтуне наомад, вале бачаҳои 

кӯчагӣ омаданд.  

Ҷонишини  инкории no набудани чизеро ифода намуда, чун ҷонишини адективӣ истифода 

мешавад:  

That’s no reason why I should have it [7, с. 35]. – Сабабе вуҷуд надорад, ки ман инро дошта 

бошам.  

There is no better reason [7, с. 75]. – Аз ин сабаби беҳтарин нест. 

Вожаи no дар сарчашмаҳои забоншиносии англис гоҳо чун ҷонишини номуайянӣ ва гоҳо 

чун ҷонишини манфӣ (инкорӣ) қаламдод карда мешавад. Қатъи назар аз мансубияташ ба ин ё он 

навъи ҷонишин ба мо муайян сохтани вазифаи no ва воситаҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ 

муҳимтар аст.  

Мисол:  

There are no books on the top shelf. – Дар рафи боло китоб нест. 

No man could be seen in the square. – Дар хиёбон ҳеҷ (як) одаме наменамуд. 

Аз мисолҳо бармеояд, ки ҷонишини no ба набудани предмет ё предметҳое далолат карда, 

чун ҷонишини сифатӣ истифода мегардад ва ба забони тоҷикӣ тавассути ҷонишинҳои манфии 

ҳеҷ, ҳеҷ як, ё пешванди не ифода карда мешавад.  Пешванди не ҳатман ба феъл замима карда 

мешавад.  

Ҷонишинҳои инкории мураккаб дар ҷумла ба вазифаи гуногуни аъзои ҷумла истифода 

мешаванд.       

Ҷонишини nobody (no one) ҳеҷ кас, ягон кас метавонад дар вазифаи муайянкунанда ояд, 

ҳамзамон чун  муайянкунандаи исм метавонад хизмат кунад, масалан: 

It’s nobody’s fault, but your own. – Ин айби ҳеҷ кас нест, вале танҳо аз они шумо аст. 

Ҷонишинҳои инкории мураккаб  шахсро аз ғайришахс ҷудо мекунанд. Nobody, no one – ба 

шахс, nothing – ба мафҳум далолат мекунад.  

Сохторҳои ҳар ду намуди ҷонишинҳо бо ҷонишинҳои номуайяни мураккаб ва ҷонишинҳои 

шахсӣ монанданд.  

He cared for nobody and for nothing – except dominion and the wonders of his brain [6, с. 88]. 

– Ӯ  ба касе ва чизе кордор набуд ғайр аз ҳою ҳавои худ.  

Ҷонишини nobody ба забони тоҷикӣ касе, ҳеҷ кас тарҷума мешавад ва дар ҷумлаҳои инкорӣ 

истифода мегардад. 

Мисол:  

I see nobody there. – Дар он ҷо касеро намебинам. 

Nobody knows him. – Ӯро ҳеҷ кас намешиносад. 

Дар забони тоҷикӣ дар чунин ҷумлаҳо феъл ҳатман дар шакли инкорӣ гузошта мешавад. 

Феъли англисӣ бошад, дар шакли тасдиқӣ меояд, зеро дар ин забон инкори дукарата хилофи 

меъёр аст.  

Мисол:  

Nobody came out. – Ҳеҷ кас набаромад.  

Дар мисоли англисӣ танҳо nobody ба инкор далолат мекунад, хабар дар шакли тасдиқӣ 

меояд, вале дар забони тоҷикӣ ҳам ҷонишини ҳеҷ кас ва ҳам ҳиссачаи на ба инкор далолат 

мекунанд. 

Ҷонишини none метавонад ҳам ба шахс ва ҳам ба ғайришахс далолат кунад. Он маъноҳои 

шумораи танҳо ва ҷамъро ифода карда, дар ҷумла ба вазифаи мубтадо меояд. 
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None, not even Mary, dared cross-examine Ralph… [6, с. 90] – Ягон кас, ҳатто Мэри низ 

ҷуръати истинтоқи Ралфро накард.  

None of us can hold on forever [8, с. 79]. – Касе аз мо абадӣ зиндагӣ карда  наметавонад. 

None of us has heard it, that we could remember [8, с. 81]. – Касе  аз мо инро нашунида буд, 

то андозае, ки мо дар хотир дорем.  

Истифодашавии none дар ибораи навъи «муайянкунанда + муайяншаванда» вазифаи 

ёридиҳандаро дорад. 

Масалан: 

There was no apparent slope downward, and distinctly none upward, so for as a casual observer 

might have seen) (none = no (Dreis slope). – Ягон нишебии рости поён ва на фарози сареҳ буд, ки 

назири тасадуфӣ дида бошад.  

Инчунин аз сабаби он ки ҷонишини none  муодили ибораи субстантивӣ маҳсуб меёбад, он 

бо феъл вобаста ба маънои ибора ҳам дар шумораи танҳо ва ҳам дар шумораи ҷамъ мутобиқ 

меояд.  

None of them is going to get anything of me [8, с. 87]. – Ягон кас аз онҳо аз мо чизе гирифтанӣ 

нест.  

Ҷонишини none бо ибораҳои исмӣ, ки ҳам шахс ва ҳам ғайришахсро ифода мекунад, 

метавонад истифода шавад.  

- «Have you got any spare pencil?» - «Nor, I have none…» - «Оё ту ягон қалами истифода 

намебурда дорӣ?» – «Не, ман надорам...» 

Ҷонишини исмии none ба инкор далолат мекунад ва ба забони тоҷикӣ тавассути 

ҷонишинҳои ягонто, ҳеҷ, ҳеҷ як ё ҳеҷ кадоме тарҷума карда мешавад. 

Масалан:  

None of us dared to speak. – Ҳеҷ кадоме аз мо ҷуръати гап задан накардем. 

He searched for work, but could find none. – Ӯ кор кофт, вале ягонто ёфта натавонист. 

Ба гурӯҳи ҷонишинҳои инкорӣ ҷонишини neither низ дохил мешавад:  

Neither  одатан ба вазифаи муайянкунанда  истифода мешавад, дар ин ҳолат он исмро 

муайян месозад.  

neither book,  

neither friend. 

Муодили тоҷикии ҷонишини инкории neither ҷонишини манфии ҳеҷ яке (аз), ҳеҷ кадоме 

(аз)  маҳсуб мешавад.  

Мисол:  

Neither answer is correct [9, с. 58]. – Ҳеҷ кадоми ҷавоб дуруст нест. 

I chose neither of them [8, с. 79]. – Ман ҳеҷ кадоми онҳоро интихоб накардаам.  

«Which is your car?» «Neither, mine’s being repaired» [9, с. 69]. – Кадомаш автомашинаи 

шумост? Ҳеҷ кадомаш, аз они ман таъмир шуда истодааст. 

Чунон ки мебинем, neither метавонад ҳам чун ҷонишини исмӣ ва ҳам чун ҷонишини сифатӣ 

амал кунад. 

Ҷонишини neither ҳамроҳи пайвандаки nor омада, пайвандаки таркибӣ месозад, ки он ба 

забони тоҷикӣ на…на тарҷума мешавад. 

Мисол:  

I saw neither Mr. nor Mrs Smith at church [9, с. 72]. – Дар калисо ман на ҷаноб, на хонум 

Смитро дидам. 

He has neither talent nor the desire to learn [8, с. 98]. – Ӯ на истеъдод ва на майли омӯхтан 

дорад. 

Ҳиссачаҳо низ  яке аз воситаҳои ифодаи инкор дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ба шумор 

меравад.  

Ҳиссачаҳо дар ҳар ду забони муқоисашаванда ба қатори ҳиссаҳои номустақили нутқ дохил 

мешаванд ва барои таъкид ё маҳдуд кардани маънои калимаи дигар ё гурӯҳи калимаҳову ҳатто 

ҷумлаҳои пайрав хизмат менамоянд [2, с. 221]. 

Ҳиссачаҳо калимаҳои тағйирнашавандае мебошанд, ки маънои калимаҳои дигар ё гурӯҳи 

калимаҳоро аниқтар мегардонанд ва ба онҳо маъноҳои модалӣ ва тобишҳои экспрессивӣ 

мебахшанд. Онҳо барои ташкил кардани алоқаи маъноӣ ё шакли грамматикии калимаҳо хизмат 

намуда, ба гурӯҳи ҳиссаҳои номустақили нутқ тааллуқ доранд [4, с. 46].  

Ҳиссачаҳои зерини забони англисӣ инкорро ифода мекунанд: not ва no. 

Ҳиссачаи not аксаран ба хабар алоқаманд аст:  
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This did not prevent Julia from falling madly in love with him [6, с. 22]. – Ин Ҷулияро аз 

девонавор ба ӯ ошиқ шудан (дил бастан) боз надошт.  

She did not feel hurt or upset. – Ӯ худро азиятдида ва рӯҳафтода ҳис накард. 

Ҳиссачаи not воситаи асосии созмони ҷумлаҳои инкорӣ буда, ба калимаҳо маънои инкорӣ 

медиҳад:  

Not a head turned to see us [10, с. 69]. – Касе ба мо баргашта нигоҳ накард. 

Not a car has been sold [10, с. 78] – Ягон мошине фурӯхта нашуда буд. 

Ҳиссачаи инкории not вобаста ба мақсади гӯянда дар сохторҳои синтаксисии зерин 

вомехӯрад: 

1. Ба феъл – хабари ҷумла додани маънои инкорӣ: 

«Six weeks isn’t really long» she said… [8, с. 88] – «Шаш ҳафта фосилаи дароз нест» – гуфт 

ӯ... 

«I don’t know» said Paul [5, с. 69]. – «Ман намедонам» гуфт Пол.  

I didn’t hear you [5, с. 70]. – Ман туро нашунидам. 

2. Ба қисми ҷумла додани маънои инкорӣ: 

He said not a word more ([8, с. 97]. – Ӯ дигар ҳарфе назад. 

I was angry with Dalton for not telling me about it [8, с. 83]. – Барои  дар ин бора нагуфтанаш  

аз Далтон хафа шудам.  

He begged her not to go [7, с. 72]. – Ӯ тавалло кард, ки вай наравад. 

3. Ҷавоб ба савол дар алоқамандӣ бо зарфҳо ва калимаҳои модалӣ: 

«Then there’s no danger?» – «Certainly not!» [5, с. 72] – «Набошад хатаре нест?» – «Асло 

нест!» 

«You certainly shall not go till you have told me all!» I said – «I would rather not, just now» [5, 

с. 78]. – «Ту аз ин ҷо аниқ намеравӣ, то ба ман ҳамаашро нагӯӣ» гуфтам – «Беҳтараш 

намеравам, дар айни ҳол». 

4. Барои инкори тасдиқ (бо ёрии ҷонишинҳои инкорӣ):  

«Are you going to tell him all about it?» – «Not I». «Will he come and tell us?» – «Not he». «I 

take a degree!» - cried Steerforth – «Not I» (7, 80). – «Ба ӯ дар ин бора гуфтанӣ ҳастам?» – «На 

ман». «Оё ӯ омада ба мо мегӯяд?» – «Ӯ не». «Ман диплом мегирам!» – чиррос зад Стритфорд – 

«Ҳолиям ман не». 

5. Барои ба хабар додани маънои инкорӣ: 

«A man or your caliber is not likely to be ignorant of it» – «I hope not». – «Шумо барин одам 

аз ин бехабар буданаш амри маҳол аст» – «Эҳ кош». 

«It’s possible to repair the ornament, Madam? » – «I’m afraid not» (7, 88). – «Ин нақшу нигорро 

таъмир кардан мумкин аст, Хонум? » «Метарсам, ки на». 

6. Баъди пайвандаки or, whether (if)…or, ҳиссачаи not ба феъл ҳамроҳ мешавад: 

When I opened the door, believe me or not, madam, that man was gone! (Mansfield). - Дарро 

кушоям, ... бовар кунед ё на, хонум, .... он мард ғайб зада буд.  

I don’t know whether they come or not (8, 98). – Намедонам, ки онҳо меоянд ё на. 

Ҳиссачаи not ба забони тоҷикӣ тавассути пешванди «на», ки ба феъл ҳамроҳ мешавад, 

тарҷума карда мешавад: 

I do not know your name [9, с. 85]. – Ман номи шуморо намедонам.  

I am not of steel [8, с. 89]. – Ман аз пӯлод нестам.  

Ҳиссачаи not дар забони тоҷикӣ муодили дигаре низ дорад, ки он ҳиссачаи на мебошад:  

Ин кори гадоён аст, на пешаи одамони сарватманд [10, с. 54]. - It is the job of the poor not of 

the rich people. 

Ҳиссачаи no ба забони тоҷикӣ ду хел тарҷума мешавад:  

1) тавассути ҳиссачаи на:  

If you’re no better by tomorrow I’ll call the doctor [9, с. 88]. – Агар то пагоҳӣ беҳтар нашавӣ, 

духтур ҷеғ мезанам; 

2) тавассути ҳиссачаи не:  

«Are you still a student?» «No, I’ve got a job now» [9, с. 92]. – «Ту то ҳол донишҷӯ ҳастӣ?» 

«Не, ҳоло кор карда истодаам». 

Ҳиссачаҳо дар ҳар ду забон наметавонанд аъзои ҷумла шаванд. Онҳоро дигар вожаҳо 

муайян намесозанд, балки ҳиссачаҳо метавонанд бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ, таркибҳои 

пешояндӣ ва ҳатто бо ҷумлаи пайрав оянд [2, с. 222]. Билхоса, ҳиссачаҳо метавонанд ҳамроҳи 

чунин ҳиссаҳои нутқ оянд: 
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а) бо исм:  

He did not answer even my letter [9, с. 94]. – Ӯ ҳатто мактубамро бе ҷавоб мононд; 

б) бо сифат:  

Oliver is even more intelligent than his sister [8, с. 90]. – Оливер аз хоҳараш дида ҳатто 

саводноктар аст; 

в) бо зарф: Olive drives even faster [9, с. 96]. – Олив ҳатто тезтар мошинаро меронад; 

г) бо ҷумлаи пайрав: Even if I have to walk all the way I shan’t be tired [9, с. 99]. – Ҳатто 

агар тамоми роҳро пиёда гардам ҳам, ман хаста намешавам. 

Хулоса, дар забонҳои англисию тоҷикӣ маънои инкор дар воситаҳои луғавии ифодаи инкор 

маҳфузанд. Бояд гуфт, ки дар ин ҳолат хусусияти инкории як калима аз як ҳиссаи нутқ дар 

ҷараёни калимасозӣ ба дигараш мегузарад. Дар баробари дигар воситаҳои ифодаи инкор, 

воситаҳои луғавии ифодаи инкор ба гӯянда интихоби васеи тобишҳои инкориро пешниҳод 

менамояд, барои амиқ истифода бурдани воситаҳои забонӣ имконият медиҳад, фароҳам 

овардани ин ё он вазъияти забониро ташаккул медиҳад, дар нутқи худ ба мақсадҳои гузошташуда 

мерасад. Луғат яке аз воситаҳои амиқ ва экспресивии ҳама гуна ҳолату вазъият ба шумор рафта, 

махсус бо воситаи луғат фикру ақидаҳои инсонӣ баён мегардад.  

Ҳиссачаи инкории «not» воситаи асосии ифодаи инкор ҳисобида мешавад, ки ба ҷумла ва 

ҳиссаҳои алоҳидаи он (масалан ба хабар) тобишҳои инкорӣ медиҳад.  

Воситаҳои луғавии ифодаи инкор мустақиланд, зеро семантикаи инкории унверсалияҳои 

мазкур дар дохили онҳо маҳфузанд ва инкор метавонад озодона аз як ҳиссаи нутқ ба дигараш, ки 

бо ёрии он сохта шудааст, гузарад.  
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ВОСИТАҲОИ ЛУҒАВИИ ИФОДАИ ИНКОР ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола воситаҳои луғавии ифодаи инкор дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мавриди таҳқиқ ва 
таҳлил қарор гирифтааст. Яке аз роҳҳои ифодаи луғавии инкор дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ – ин 
ифодаи инкор ба воситаи феълҳои маънои инкоридошта мебошад. Дар забони тоҷикӣ дар чунин ҷумлаҳо 
феъл ҳатман дар шакли инкорӣ гузошта мешавад.  

Дар забони англисӣ воситаҳои грамматикӣ ва лексикии ифодаи инкор ҷудо карда мешавад. 
Воситаҳои лексикӣ, ки маънои инкорро ифода менамоянд, феълҳо, исмҳо, зарфҳо ва ҷонишинҳои инкорӣ 
ва ҳиссачаҳо мебошанд.  

Дигар воситаҳои луғавии ифодаи инкор ба гӯянда интихоби васеи тобишҳои инкориро пешниҳод 
менамояд, барои амиқ истифода бурдани воситаҳои забонӣ имконият медиҳад, фароҳам овардани ин ё он 
вазъияти забониро ташаккул медиҳад, дар нутқи худ ба мақсадҳои гузошташуда мерасад.  

КАЛИДВОЖАҲО: инкор, воситаҳои ифодаи инкор, ҷонишин, ҷонишинҳои инкорӣ, зарфҳои 
инкорӣ, феълҳои инкорӣ, ҳиссачаҳои инкорӣ. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В данной статье рассматриваются лексические средства и способы отрицания в английском и 

таджикском языках.  

Одним из способов выражения отрицания в английском и  таджикском языках является выражение 

отрицания с помощью глаголов с  отрицательным значением, т.е. отрицательных глаголов. В таджикском 

языке в таких предложениях глагол  ставится в отрицательной форме. 
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В английском языке выделяют грамматические и лексические средства выражения отрицания. 

Лексические средства выражающие значение отрицания – это глаголы, существительные, наречия, 

отрицательные местоимения  и частицы. 

Лексические средства выражения отрицания дают говорящему возможность выбора отрицательных 

оттенок, точного использования  языковых средств, развития создания той или иной языковой ситуации, 

и достижения своих целей в  речи.  
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LEXICAL MEANS OF EXPRESSING NEGATION IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 
 

The given article discusses the lexical means of negation in English and Tajik languages.  

One of the ways to express negation in English and Tajik languages is to express negation using verbs with 

the negative meaning, i.e. negative verbs. In Tajik, in such sentences the verb is put in negative form.  

The English language distinguishes grammatical and lexical means of expressing negation. The lexical 

means expressing negation are verbs, nouns, adverbs, negative pronouns and particles.  

The lexical means of expressing negation gives the speaker the opportunity to choose negative 

connotations, make precise using language means, develop the creation of a particular language situation, and 

achieve his goals in speech. 
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ТАСНИФОТИ МАВЗӮИИ ИСТИЛОҲОТИ МАРБУТИ «ТАҲСИЛОТ»  

ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Ҳамроев Қ.М.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Низоми истилоҳоти «таҳсилот» дорои як қатор вижагиҳои хос мебошад, ки онҳоро аз 

лиҳози робитаҳои маъноӣ, равандҳои сермаҳсули калимасозӣ, амалкарди онҳо дар зернизомҳои 

гуногуни забонҳои тоҷикӣ ва англисии муосир метавон ошкор намуд. Ҷавоб ба муаммои он, ки  

низоми истилоҳоти соҳаи таҳсилоти муосир аз низоми истилоҳотии соҳаҳои дигар то чи андоза 

тавофут дорад, пеш аз ҳама, ошкорсозӣ, тасниф ва муқоисаи минбаъдаи ченакҳои асосии 

низомию амалкарди онро бо низоми истилоҳоти соҳаҳои дигар тақозо менамояд. 

Пажӯҳиши густардаи истилоҳоти соҳаҳои гуногуни илм, бавижа таҳсилот, вазифаи 

муҳимми самти омӯзиши истилоҳот, омили ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти соҳаҳои алоҳида 

ҳисоб мешавад. Истилоҳоти соҳаи таҳсилот фарогири маҷмӯи воҳидҳои луғавии мушаххас буда, 

хусусияти корбурди гуногунро соҳиб аст. 

Таҳқиқоти низоми истилоҳотии таҳсилоти забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ, 

алалхусус дар замони муосир, баъди ба даст омадани соҳибихтиёриии Тоҷикистон ва мақоми 

давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ муҳим аст ва ин масъулияти калони иҷтимоиро ҳам дар 

кишвар ва ҳам дар арсаи ҷаҳонӣ матраҳ месозад.  

Илова бар ин, миқдори мушаххаси масъалаҳои алоқаманд ба аломатҳои алоҳида ва умумии 

забонӣ, ҳатто дар замони муосир ба қадри кофӣ таҳқиқ нашуда, ба омӯзиш ниёз доранд. 

Ҳамин тариқ, мо зарур мешуморем, ки он истилоҳоти марбути таҳсилотро ба таври зайл 

тасниф намоем. 

Истилоҳ ва ибораистилоҳоти марбути «намуди муассисаҳо – types of institution (типы 

учреждений)». Ҳувайдост, ки дар раванди фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ду ибораистилоҳ 

корбурд мегардад: муассисаи давлатӣ – state institution (государственное учреждение) ва 

муассисиаи шахсӣ – private institution (частное учреждение). Дар забони англисӣ одатан ба ҷои 
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истилоҳи private истилоҳи independent корбурд гардида, дар забони тоҷикӣ ҳар ду истилоҳи 

зикршуда муодили шакли «шахсӣ»-ро соҳиб аст, аммо дар нутқи гуфтугӯӣ калимаи 

умумистеъмолии мустақил роиҷ аст. 

Бояд тазаккур дод, ки дар ҳар ду забон ҳангоми шарҳу тавзеҳи номгӯйи муассисаҳои 

гуногуни мансуби таҳсилот истилоҳу ибораистилоҳоти мухталиф ба кор меравад. Масалан, 

истилоҳи бисёрҷузъаи тоҷикии Вазорати маориф ва илм дар забони англисӣ ду муодил дорад: 

The Department of Education and Science бо маънои «вазорате, ки барои сиёсати маорифи миллат 

масъул аст» ва the Ministry of Education ва истилоҳи department инчунин маънои «ministry»-ро 

соҳиб буда, ҳар ду ҳам муродифанд.  

Ҳамин тавр, истилоҳ ва ибораистилоҳоти зерин ба меҳвари истилоҳоти «намуди 

муассисаҳо» забонҳои муқоисашаванда марбутанд: вазири маориф ва илм – the Secretary of State 

for Education and Science/ Education Secretary (Министр образования и науки); шуъбаи маорифи 

ноҳия – local education authority (местное управление образования); мудири шуъбаи маориф - 

chief education officer/director of education (начальник управления образования) [8, с. 80-126]. 

Дар навбати худ майдони истилоҳии «навъҳои муассиса – types of institution (наименования 

учреждений)»-ро метавон ба якчанд гурӯҳ, ки фарогири миқдори зиёди ибора ва истилоҳибора 

аст, ҷудо намуд.  

1. Муассисаҳои томактабӣ – pre-school institutions (дошкольное учреждение). Гурӯҳи 

мазкур аз истилоҳ ва истилоҳибораҳои зерин иборат аст: боғча - nursery school / day nursery / 

kindergarten / preschool / сreche (детский сад, детсад, детский садик, ясли). Қайд бояд намуд, ки 

истилоҳи тоҷикии «боғча» дар забони англисӣ панҷ муодилро соҳиб аст, ки зикрашон дар боло 

рафт, аммо ҳангоми корбурд ҳар яки онҳо вижагиҳои махсуси худро доранд.  

2. Мактабҳо – schools (школы). Майдони истилоҳии мактабҳо – schools (школы) аз истилоҳ 

ва истилоҳибораҳои зерин иборат аст: мактаби давлатӣ – state / maintained school 

(государственная школа), мактаби музофотӣ / минтақавӣ – county school (окружная школа), 

мактаби ихтиёрӣ – voluntary school (добровольная школа), мактаби ибтидоӣ - primary school 

(начальная школа), мактаби миёна – secondary school (средняя школа) [8, с. 80-126].  

3. Маълумоти миёнаи касбӣ ва олӣ - further and higher education (дальнейшее и высшее 

образование). Истилоҳибораҳои «маълумоти баъдӣ – further education» барои ифодаи ҳамаи 

муасссисаҳои баъдимактабӣ корбурд мегардад. Майдони истилоҳии мазкур аз истилоҳ ва 

истилоҳибораҳои зерин иборат аст: донишгоҳҳо – universities (университеты), донишгоҳҳои 

шаҳрӣ – the civic universities (городские университеты), донишгоҳҳои техникӣ – the technological 

universities (технологические университеты), коллеҷҳо– colleges (колледжы) [8, с. 80-126]. 

Истилоҳибораи «номгӯйи муассисаҳо – names of institutions (названия учреждений)». 

Майдони истилоҳии мазкур истилоҳ ва истилоҳибораҳоеро фаро мегирад, ки бевосита ба 

номгӯйи муассисаҳо дар низоми таҳсилот марбутанд. Дар навбати худ ибораистилоҳи «номгӯйи 

муассисаҳо – names of institutions (названия учреждений)» ба якчанд истилоҳ – меҳварҳои хурд 

ҷудо мешавад: 

1. Номгӯйи мактабҳо – names of schools (названия школы). Гурӯҳи мазкур аз истилоҳ ва 

истилоҳибораҳои зерин иборат аст: мактаби байналмилалии президентӣ – presidential 

international school (президентская международная школа), литсейи кӯдакони болаёқат – 

lyceum for gifted children (лицей для одаренных детей), гиманазияи хусусии Тоҷикистон – 

Tajikistan private gymnasium (частная гимназия Таджикистана), литсейи Кафолат – Kafolat 

lyceum (лицей Кафолат) [8, с. 80-126] и др.  

2. Номгӯйи муассисаҳои баъдимактабӣ ва олӣ – names of further and higher educational 

institutuins (наименования послешкольных и высшей образовательных учреждений). Майдони 

истилоҳии мазкур аз ибораистилоҳоти зерин иборат аст: Bokhtar state university (Бохтарский 

государственный университет), Донишгоҳи Оксфорд – the University of Oxford (Оксфордский 

университет) ва ғайра.  

Майдони истилоҳии «маъмурият ва идоракунӣ – government and administration (управления 

и администрация)». Дар гурӯҳи майдони истилоҳии мазкур он истилоҳ ва ибораистилоҳоте 

мавриди баррасӣ қарор мегирад, ки танҳо дар соҳаи маъмурият ва идоракунии муассисаҳои 

таҳсилоти миёна ва олӣ истифода мешаванд. Ҳамаи истилоҳ ва ибораистилоҳоти гурӯҳи 

мазкурро метавон ба зергурӯҳҳои зерин ҷудо намуд.  

1. Истилоҳоте, ки ба майдони истилоҳии «роҳбарият ва маъмурият» дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёна марбутанд: роҳбар – manager /governor (менеджер, начальник), директор – head 

teacher / headmaster / mistress. Ҳар ду истилоҳи мазкур маънои «роҳбар, директор, сарвар»-и 
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мактабро дорад. Истилоҳибораи англисии «head teacher» ҳамчун калимаи умумистеъмол ба 

сифати истилоҳ танҳо дар низоми таҳсилот ба кор меравад. Дар забони англисӣ муродифи 

ибораистилоҳи «head teacher» ба шакли мураккаб мубаддал гардида, барои ҷинси мардона шакли 

«headmaster» ва барои ҷинси занона «headmistress» соҳиб аст. Аммо муодили истилоҳҳои мазкур 

дар забони тоҷикӣ ҳар ду вожагони «директор» ва ё «сарвар» ба шумор меравад. Аммо дар баъзе 

ҳолатҳо ба ҷои ибораистилоҳи «deputy head teacher» ибораистилоҳи «second master/mistress» 

«senior master/mistress» корбурд мегардад. Ибораистилоҳоти зеринро метавон ба майдони 

истилоҳии фавқуззикр марбут донист: ҷонишини /муовини директор – deputy head teacher / 

deaputy headmaster / mistress (заместитель директора), мудири шӯрои методӣ – head of 

department (начальник методического совета); ассотсиатсияи омӯзгор ва падару модарон – 

parent-teacher association (ассоциация учителя и родителя); маҷлиси падару модарон – parent 

meetings (родительское собрание); кумитаи падару модарон – parents’ committee (родительский 

комитет) [8, c. 80-126].  

2. Истилоҳоте, ки ба майдони истилоҳии «роҳбарият ва маъмурият» дар муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ марбутанд: шӯро – council (совет), ректор – chancellor / rector; муовини ректор – 

vice chancellor / deputy rector (проректор); сабткунанда – registrar (регистратор); котиб – 

secretary (секретарь); муҳосиб – treasurer / bursar (кассир) [8, с. 80-126].  

Майдони истилоҳии марбути «бино ва ҳудуд – buildings and grounds (здание и 

территории)». Дар ин истилоҳ ва ибораистилоҳоте, ки бевосита ба бино ва ҳудуди муассисаҳои 

таҳсилоти миёна ва олӣ марбутанд, мавриди таҳлил қарор мегиранд. Онҳоро метавон ба 

зергурӯҳҳои зерин тасниф намуд: 

1. Истилоҳ ва ибораистилоҳоте, ки бевосита ба бино ва ҳудуди муассисаҳои таҳсилоти 

миёна марбутанд: толори даромад – entrance hall (вестибюль); толори мактаб – school / 

assembly hall (актовый зал); синфхона – classroom / formroom (классная комната, учебный класс, 

учебная аудитория); парта – desk (парта), курси – chair (стул), тахтаи синф – blackboard / 

chalkboard (классная доска).  

2. Истилоҳ ва ибораистилоҳоте, ки бевосита ба бино ва ҳудуди муассисаҳои таҳсилоти олӣ 

марбутанд: шаҳраки донишҷӯйӣ / донишгоҳӣ - campus (кампус, студенческий городок, 

университетский городок); толори маҷлисгоҳ – great hall (актовый зал); синфхона – lecture 

room/theatre (аудитория), ташхисгоҳ – laboratory (лаборатория); китобхона – library 

(библиотека) [8, с. 80-126].  

Майдони истилоҳии марбути «омӯзгорон – teachers (учителя). Вожаи «омӯзгор – teacher 

(учитель)» умумистеъмол буда, ба ашхосе марбут аст, ки дар муасиссаҳои таҳсилоти миёна, 

касбӣ ва олӣ фаъолият мекунад. Ҳамаи истилоҳ ва ибораистилоҳоти марбути «омӯзгор»-ро 

метавон ба гурӯҳҳои зайл ҷудо намуд:  

1. Истилоҳ ва ибораистилоҳоте, ки ба омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна марбут 

аст: муаллими мактаб – schoolmaster (школьный учитель); муаллими мактаби ибтидоӣ – primary 

school teacher (преподаватель начальных школ); муаллими мактаби миёна – secondary school 

teacher (преподаватель средних школ); муаллими синф – class/form teacher (классный учитель); 

муаллими фаннӣ – subject teacher/specialist (учитель-предметник) [8, с. 80-126]. 

2. Истилоҳ ва ибораистилоҳоте, ки ба омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна марбут 

аст. Ашхосе, ки расман дар донишгоҳ таълим медиҳад, бо гунаи англисии university teacher 

корбурд мегардад. Аммо баъзан ибораистилоҳи мазкур дар шакли university lecturer (омӯзгори 

донишгоҳ – преподаватель университета) ба чашм мерасад ва ин истилоҳ барои ашхосе, ки ба 

истилоҳоти таҳсилот ошно нест, равшан набуда, вожаи «teacher» аз даврони мактабӣ дар хотири 

одамон нақш бастааст. Миқдори истилоҳ ва ибораистилоҳоти гурӯҳи мазкур бағоят калон аст, ба 

монанди коллективи педагогӣ – teaching / academic staff (педагогический коллектив); профессор 

- professor (профессор); омӯзгор / лектор – lecturer (преподователь / лектор); муаллими калон / 

саромӯзгор – senior lecturer (старший преподователь); дотсент – reader / principal lecturer 

(доцент); ҳамкор – fellow (коллега) [8, с. 80-126].  

Майдони истилоҳии марбути «омӯзандагон – learners (учащиеся)». Майдони истилохии ин 

гурӯҳро метавон ба омӯзандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва касбӣ гурӯҳбандӣ намуд. Мо 

зарур мешуморем, ки истилоҳ ва ибораистилоҳоте, ки ба майдони истилоҳии мазкур марбутанд 

мавриди таҳлил қарор диҳем.  

1. Истилоҳ ва ибораистилоҳоти марбут ба «омӯзандагоне»-е, ки дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёна таҳсил мекунанд, ба монанди: schoolchild/children, schoolboy/girl. Вожагони 
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мазкур ба муодилҳои тоҷикии талаба ва толиба (школьник и школьница) рост меояд, зеро онҳо 

барои тавофути мафҳумҳои «талаба» аз «донишҷӯ» ба кор меравад. Майдони истилоҳии мазкур 

аз истилоҳ ва ибораистилоҳоти зерин иборат аст: синфҳои болоӣ – old pupil/boy/girl 

(старшеклассники); дарс/машғулият – class (занятие, урок); синфи якум – first form (первый 

класс), синфи дуюм – second form (второй класс), синфи сеюм – third form (третий класс) [8, с. 

80-126].  

2. Истилоҳ ва ибораистилоҳоти марбут ба «донишҷӯён»-е, ки дар муассисаҳои таҳсилоти 

олӣ таҳсил мекунанд, ба монанди: донишҷӯ – student (студент); undergraduate / postgraduate 

student. Ибораистилоҳи англисии «undergraduate student» ба он донишандӯзоне марбут аст, ки 

дар зинаи аввал таҳсил намуда, донишгоҳро то ҳол хатм накардаанд. Муодили тоҷикии он 

ибораистилоҳи сеҷузъаи «донишҷӯйи курси боло (студент старшего курса)» аст. Ибораистилоҳи 

«postgraduate student» марбут ба он донишҷӯёне аст, ки зинаи аввали таҳсилро ба итмом 

расонида, таҳсилро дар зинаи баъдина давом дода, ҳадафи дарёфти дараҷаи баландро доранд. 

Майдони истилоҳии мазкур аз истилоҳ ва ибораистилоҳоти зерин иборат аст: хатмкунанда – 

graduate (выпускник); сол – year (год); донишҷӯйи курси якум – fresher / freshman (студент 

первого курса). Вожаи англисии «fresher» умумистеъмол буда, дар бархе аз донишгоҳ ва 

муассисаҳои миёнаи касбии Англия ва ИМА ба кор меравад. Дар баъзе ҳолатҳо ба ҷои истилоҳи 

фавқ муродифи он «first-year student» ва ё «freshman» серистеъмол буда, муодили тоҷикии он 

«донишҷӯйи курси якум» ба шумор меравад. Истилоҳи мураккаби «freshman» асосан дар гунаи 

англисии амрикоӣ марбут буда, бо ҳамон маъное, ки дар гунаи британиягӣ ба чашм мерасад, 

корбурд мегардад.  

Майдони истилоҳии марбути «соли таҳсил – academic year (учебный год)». Ибораистилоҳи 

англисии «academic year» бо маънои «соли таҳсил (учебный год)» ишора ба тамоми намуди 

таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба кор меравад. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ба ҷои гунаи 

англисии «academic year» истилоҳи «school year» корбурд мегардад, ки ҳар ду ибораистилоҳ дар 

забони тоҷикӣ дар шакли «соли таҳсил» мавриди истифода қарор дорад. Истилоҳи англисии 

«session» муродифоти «academic year» ва «school year» аст. Истилоҳ ва ибораистилоҳоти зерин 

ба гурӯҳи мазкур марбутанд: чоряк – school term (четверть), таътил – holidays and vacations 

(каникулы); таътили зимистона - winter vacation (зимний каникул), таътили тобистона – summer 

vacation (летний каникул), нимсола – term / semester (семестр), рухсатӣ – leave (отпуск); сафари 

хизматӣ – business trip/study trip (командировка) [8, с. 80-126]. 

Майдони истилоҳии марбути «ҷадвали дарс – the timetable / schedule (расписание уроков)». 

Раванди таълимро бидуни истилоҳи «ҷадвал» наметавон тасаввур намуд. Истилоҳ ва 

ибораистилоҳоти зерин ба гурӯҳи зерин марбут аст: ҷуфт – period (пара); ду ҷуфт – double period 

(два пара); ҷуфти озод – free period (свободная пара); соати тарбиявӣ – form period 

(воспитательный час); дарс – lesson (урок); танаффус – break (перемена) [8, с. 80-126]. 

Майдони истилоҳии марбути «китобҳо ва маводҳои хаттӣ - books and writing materials 

(книги и письменные принадлежности)». Нақши истилоҳ ва ибораистилоҳоти марбути «китобҳо 

ва маводи хаттӣ» дар ташаккули фаъолияти омӯзгорони макотиби таҳсилоти миёна ва олӣ хеле 

назаррас аст. Истилоҳи асосии майдони истилоҳии мазкур вожаи «китоб – book (книга)» аст. 

Истилоҳ ва ибораистилоҳоти зерин ба гурӯҳи зерин марбут аст: китоби дарсӣ – textbook / course 

book (учебник); грамматика – grammar (грамматика); китоби хониш - reader (книга для чтения, 

хрестоматия); дафтар – exercise book (тетрадь) [8, с. 80-126]. 

Ҳамин тавр, бо сохта шудани истилоҳоти нав таркиби луғавии забон пайваста рушду 

такомул меёбад. Агар аз як тараф, ба воситаи равобити фарҳангиву иқтисодӣ бо дигар халқу 

миллатҳо таркиби луғавӣ ғанӣ гардад, аз тарафи дигар, қоидаву қонунҳои калимасозии худи 

забон ба он мусоидат мекунанд. 
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ТАСНИФОТИ МАВЗӮИИ ИСТИЛОҲОТИ СОҲАИ МАОРИФ ДАР ЗАБОНҲОИ  

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 
 

Дар ин мақола дар хусуси таснифоти мавзӯии истилоти соҳаи маориф дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

маълумот дода шудааст. Мушкилоти омӯзиш ва таҳқиқи ин ё он соҳаи илм ва техника пайваста дар маркази диққати 

олимон ва истилоҳотшиносон қарор дорад. Маориф яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб 

меёбад. Низоми маориф ба ислоҳот ва бознигарии мафҳумҳо ва истилоҳот, ки хусусиятҳои хоси худро доранд, ниёз 

дорад. Дар ин робита, муаллифи мақола, диққати асосиро ба таснифи мавзӯи истилоҳоти соҳаи маориф дар забони 

тоҷикӣ, инчунин дар забонҳои русӣ ва англисӣ равона намудааст. Муаллиф фазои истилоҳотии соҳаи маорифро ба 

ҳафт гурӯҳ тақсим кардааст, ки ҳар кадоми онҳо дар навбати худ ба зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд. Дар рафти таҳқиқот 

он истилоҳоте мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд, ки бевосита дар низоми маориф истифода мешаванд. Дар аснои 

тарҷумаи истилоҳот ва истилоҳбандӣ дар забони тоҷикӣ муаллиф мафҳумҳои нисбатан умумиеро интихоб 

намудааст, ки мувофиқи луғати истилоҳотшиносӣ ва китоби «Мактаби олӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 

шудаанд.  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

ТАДЖИСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Настоящяя статья содержит информацию о тематической классификации терминов «образования» 

в таджикском и английском языках. Проблема изучения и исследования терминов той или иной отрасли 

науки и техники постоянно находится в центре внимания учёных и терминологов. Образование является 

одной из приоритетных отраслей нашей республики. Система образования нуждается в корректировки и 

интерпретации терминов и терминосочетаний, которые имеют свои особые свойства. Исходя из этого, 

автор статьи обратил внимание на тематическую классификацию терминов «образования» таджиксого 

языка и наряду с этим представлял их английскую и русскую эквивалентность. Всего автор выделяет 

терминополе «образования» на семь групп, каждый из которых разделяется на подгруппы. В ходе 

исследования были рассмотренны те термины, которые непосредственно используется в системе 

образования. При переводе терминов и терминосочетаний на таджикский язык автор избрал более 

общепринятые понятия принятая согласно терминологическим словарем и учебником «Высшая школа» 

Республики Таджикистан.  
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THEMATIC CLASSIFICATION OF EDUCATIONAL TERMINOLOGY 

OF TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
 

This article deals with thematic classification of the terms education in Tajik and English. The problem of 

study and research the terms of a particular branch of science and technology is constantly in the center of attention 

of scientists and terminologists. Education is one of the priority sectors of our country. In the present time, the 

education system needs to adjust and interpret terms and phrases that have their own special properties. Based on 

this, the author of this article drew attention to the thematic classification of the terms «education» in the Tajik 

language and, along with this, presented their English and Russian equivalents. In general, the author distinguishes 

terminology «education» into seven groups, each of which is divided into subgroups. In the course of research an 

author reviewed those terms which are used in education system. While translating terms and phrases into Tajik, 

the author chose a more generally accepted concept, according to the terminology dictionaries and the textbook 

«High Shcool» of the Republic of Tajikistan.  
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АВТОРСКИЙ ПЕРЕВОД КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА В 

ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
 

Мурувватиён Дж.Дж. 

Институт языка и литературы имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан  
           

Одной из форм художественного перевода в таджикской литературе является авторский 

перевод - наиболее надежный вид перевода, поскольку никто лучше самого автора не знает 

оригинал. Однако такой подлинный перевод возможен только в случае абсолютного двуязычия 

автора оригинала, что встречается очень редко. Можно также утверждать, что это не только 

самый надежный вид перевода, но и высшая форма перевода, ибо оригинал и переводной текст 

порождаются одним и тем же человеком, способным творить на двух языках. Кроме того, именно 

в данном виде перевода могут появляться языковые формы, которые в потенциале могли бы 

обогатить язык перевода. 

К переводу собственных произведений писатели чаще обращаются по разным причинам: 

в случае, если писатель не удовлетворен качеством переводов своих произведений другими 

переводчиками или же если автор оригинального текста стремится внести новую, 

дополнительную информацию в текст перевода. Зачастую, после авторского перевода эти тексты 

настолько меняются, что узнать в нем подлинник невозможно. Для известного таджикского 

писателя, критика С. Улугзода авторский перевод служил формой переноса собственной идеи на 

иную культурную почву. Необходимо отметить, что авторский перевод для него служил своего 

рода формой авторской интерпретации, где он скрупулезно оттачивал каждый мотивный 

рисунок, фразу, схему художественного образа. 

Проблемы теории и практики художественного перевода, состояния переводного дела в 

таджикской литературе все еще остаются в разряде малоизученных вопросов. В таджикском 

литературоведении особенно открытыми остаются вопросы исследования эволюции, специфики 

и современного состояния художественного перевода.  

Между тем серьезный подход к этому вопросу позволит выявить феноменальность многих 

творческих личностей, занимавшихся и занимающихся не только созданием художественных 

произведений, но и переводом. Такой подход более объемно и объективно представит эволюцию 

художественной культуры XX века в Таджикистане. В свою очередь, комплексное изучение 

творчества таких личностей откроет перед нами неизведанные глубины их внутреннего мира, 

мировидения, даст ответ на многие вопросы, способствующие решить актуальные проблемы в 

таджикской литературе, а значит активизирующие критическую мысль.  

В настоящее время в теории художественного перевода четко разграничиваются две 

тенденции: литературоведческая и лингвистическая. Но, до 50-х гг. прошлого века вся теория 

перевода развивалась главным образом в русле необходимости литературоведческого подхода к 

переводу.  Сторонниками данного направления были известные литераторы М.П. Алексеев, Г.Р. 

Гачечиладзе, И.А. Кашкин, К.И. Чуковский [1, 6, 10-11, 20]. Эти литераторы предлагали 

концентрировать внимание на перевод, как на творческий процесс, придавая большее значение 

личности переводчика.  

У истоков лингвистического же направления в теории перевода стоял А.В. Федоров [18]. 

Общей чертой, характерной для работ представителей этого направления, стала тенденция 

органически связывать современное теоретическое языкознание и общую теорию перевода [2-3, 

12-13, 21].  

Лингвистическое направление явилось, в целом, несомненным шагом вперед в развитии 

теории перевода. Однако литературоведческая и лингвистическая тенденции, взятые порознь, не 

могут дать полного представления о сущности художественного перевода. 

В последние годы все чаще появляются исследования, успешно сочетающие 

лингвистический и литературоведческий подходы [5, 7-8, 10, 13, 15]. Это свидетельствует о 

реальной возможности совместить две линии в подходе к переводу. Такой тандем способен дать 

ответ на многие острые вопросы касательно наименее разработанной проблемы в таджикском 

литературоведении – понятия творческой индивидуальности переводчика, способной выявить 

меру проявления его таланта, случаи индивидуального подхода к решению переводческих задач. 

Не исключение и творчество Сотима Улугзода - феномена таджикской культуры, без 

которого трудно представить современный литературный процесс. Феномен Улугзода 

привлекает внимание не только литературоведов, лингвистов, но и переводоведов: переводы и 

авторские переводы составляют значительную часть литературного наследия писателя. Масштаб 
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его личности уже давно признан в современной таджикской литературе, однако следует 

признать, что его теоретическое наследие явно недостаточно осмыслено как целостная система, 

вследствие чего многие важные вопросы, смело поставленные им в расчете на их дальнейшее 

исследование, так и не получили основательной разработки.  

Фактически деятельность С. Улугзода, как единое целое, в таджикском литературоведении 

не исследована. Без развернутого изучения всей творческой лаборатории писателя трудно 

проследить неразрывность эстетического аспекта его художественного творчества и 

нравственной стороны биографии, остаются не до конца раскрытыми причины развития его 

мироощущения и творческого метода, жизненные привязанности и антипатии писателя, 

своеобразие его личности.  

Особого исследовательского внимания заслуживает также переводческая деятельность 

писателя. Она вскользь, без научного анализа лишь упоминается таджикскими учеными, в числе 

которых значимо для нас монографии М. Шукурова [21, с. 9] и М. Раджаби [14, с. 15-17]. 

Не изучив эту сторону его творческой деятельности, мы не сможем правильно оценить всю 

эстетическую ценность художественного наследия писателя для современной литературы. 

Улугзода, писавший одновременно на двух языках – таджикском и русском, предоставляет 

достаточный материал для исследования его переводов, но вопрос этот до сих пор, к сожалению, 

остается открытым. Хотя переводы из русской и западной литератур, выполненные им, были и 

до сих пор остаются примерами для учебы и подражания многим поколениям литераторов, 

особенно переводчиков. 

Нам не известно, по каким причинам писатель обратился к переводу своих работ, то ли это 

вызвано неудовлетворенностью чужими переводами его произведений, то ли желанием 

самостоятельно выразить национальные особенности собственных произведений, или же 

перевод давал писателю возможность испытать себя в новом качестве - как переводчика, но 

определенно, эта сторона его творчества – автоперевод имела положительные моменты для 

таджикской литературы.  

Главный положительный момент такого перевода заключается в том, что писатель видит 

свой труд изнутри, а значит, у него больше возможности на иной языковой почве добиться 

полного соответствия мысли и слова оригинального текста. У переводчика – писателя больше 

шансов отточить словосочетание, мотивный рисунок, формулу, схему образа, фразу и тем самым 

достигнуть того содержательного наполнения, которое было заложено в оригинал изначально. 

Сравнение некоторых авторских переводов Улугзода вызвал вопрос: а не создал ли писатель два 

разных варианта на двух языках или это обычная, но успешная автоинтерпретация? Но каков бы 

ни был ответ, для современной таджикской литературы это явление остается до сих пор 

единичным, не нашедшим свое продолжение, а значит, не имеет и традиции.   

Заметим, что в мировом литературоведении отношение к авторскому переводу уже 

состоялось и оно разное: некоторые ученые считают, что перевод автора - это всегда 

продолжение его работы с рукописью, бесконечный продолжающийся процесс создания, и 

потому неизбежно возникновение нескольких вариантов одного и того же произведения [13, с. 

393]. А.М. Финкель, говоря о трудностях перевода, отмечал, что «в автопереводе разрешение их 

приобретает несколько иной характер, иное направление, иное содержание, чем в переводе 

обычном» [19, с. 12]. Ученый придерживается мнения, что подобный текст демонстрирует очень 

важную черту - он является авторским произведением, таким же уникальным и неповторимым, 

как и его прототип. 

Для Таджикистана проблема авторского перевода, как «... идеальный путь воссоздания 

оригинала на другом языке» [20, с. 47] особенно важна. 

Обращение Улугзода к переводу непосредственно связано с его писательской 

деятельностью и исследование его переводов, в свою очередь, может отразить определенные 

этапы становления и развития Улугзода как художника. Он уникален тем, что переводил не 

только себя на русский язык, но и русскую, европейскую литературу на таджикский язык. 

Сравнение переводов Улугзода разных лет раскрывает перед нами принципиально строгого 

филолога, эрудированность писателя, необыкновенную тщательность в переводах текста, 

некоторые этапы его мастерства как художника, 

В качестве переводчика Сотим Улугзода пробует себя в 19 лет, и именно эта практика 

привлекла к его личности внимание Садриддина Айни. Случилось это после того, как он перевел 

произведение русского писателя М.А. Алексеева «Сам и Дик», о чем писатель с любовью 

вспоминает в своей повести «Утро нашей жизни» [17]: «Нечего и говорить, что я был глубоко 
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тронут вниманием, оказанным Айни моей первой, скромной, в сущности, ученической работе. 

Все поправки Айни моей рукописи были тщательно изучены мной. Так я получил от большого 

писателя, человека замечательной души и редкой проницательности и первую критику, и первую 

похвалу, которые и учат, и окрыляют» [17, с. 276-278].  

Здесь же писатель подробно рассказывает о замечаниях Садриддина Айни по поводу 

качества перевода: «сделан он, в общем, плохо, переводчик, видимо, молодой и совсем 

неопытный, однако он хорошо почувствовал и по-своему взволнованно передал дух 

произведения, да и таджикский язык у него местами неплохой, поэтому он, Айни, выправил, 

отредактировал рукопись и советует, как можно быстрее издать ее для детей, а переводчика и 

впредь привлекать к делу, поощрять, терпеливо работать с ним» [17, с. 277].   

Как показывает дальнейшая история, наказ великого мастера слова «а переводчика и 

впредь привлекать к делу, поощрять, терпеливо работать с ним» был не случаен. Все эти события 

произошли с Улугзода в годы его обучения в Таджикском институте просвещения города 

Ташкента, примерно в 1929-30-е гг., в период, когда Таджикистан только стал седьмой союзной 

республикой. 

С течением времени Сотим Улугзода становится известным как плодотворный писатель, 

чьи произведения переводились на другие языки мира известными переводчиками, и не только - 

сам Улугзода тоже обращался к переводу собственных текстов. Такое обстоятельство побуждает 

обратиться к его личности как к уникальному феномену двуязычия в таджикской культуре ХХ 

века, чье творчество достойно изучения, как целостное исключительное явление в таджикской 

литературе.  

Таджикскими исследователями проведена не малая работа касательно его писательского 

мастерства, пусть и не системная, но в результате накоплен ценный научный материал. Все эти 

исследования дополняют цельный творческий портрет писателя необходимыми штрихами. 

Что касается авторского перевода, в таджикском литературоведении трудно назвать 

работы, специально посвященные такому виду перевода, поскольку в Таджикистане было и есть 

очень мало двуязычных литераторов, и такая форма литературного творчества не имеет 

должного освещения. Не имеются даже отдельные суждения, затрагивающие эту важную и 

интересную область перевода. Видимо, связано это с тем, что в истории таджикской литературы 

мало было писателей, занимавшихся переводом собственных сочинений. Хотя, думается, что это 

наиболее корректный вид перевода, поскольку никто лучше автора не может разбираться в 

тонкостях и нюансах собственного произведения. Тем более, когда за перевод своих 

произведений берутся сами писатели, с языком они поступают намного смелее, чем 

профессиональные переводчики. Фактически, писатель пишет новое произведение для нового 

читателя.  

Переводчик, осуществляющий диалог между двумя культурами, несёт огромную 

ответственность за каждое слово, мысль, глубину художественного произведения, он должен 

обладать умением интерпретировать, способностью передачи художественных образов, юмора, 

сохранить стиль автора, атмосферу сюжета.  

Следовательно, переводчик, прежде всего, – это творец, и процесс перевода имеет 

эвристический характер. Переводчику крайне необходимо умение правильно прочувствовать 

колорит оригинала, понять его пафос, поэтику, ощущение жизни. Как писал Корней Чуковский, 

«Перевод – это автопортрет переводчика». Кстати, самое непосредственное отношение к вопросу 

о творческой индивидуальности и писателя, и переводчика имеет именно авторский перевод. В 

процессе такого вида перевода переводчик, если он же - автор, проходит заново весь однажды 

уже пройденный путь по созданию своего творения, но уже в системе измененных координат. 

Следовательно, анализ авторского перевода, сделанного Сотимом Улугзода, расширит перед 

нами грани и позволит нам выявить его индивидуальный стиль, как переводчика и творческое 

своеобразие, как творца.  

Авторский перевод - это процесс перевода писателем своих собственных произведений и 

результат этого процесса. Эта работа неразрывно связана с таким понятием как билингвизм [4, 

с. 42]. 

Самая большая привилегия авторского перевода заключается в том, что здесь переводчик 

имеет право вносить собственные изменения в художественную систему подлинника, менять 

сюжет, состав героев, применять иные художественные средства. Теоретики считают, что 

исследование авторского перевода охватывает узкий круг вопросов и эта проблема до сих пор не 

получила методологического освещения в общем переводоведении.  



42 

 

В связи с этим, думается, что подобные работы способны открыть перспективы для 

обобщающих работ, в которых можно было бы комплексно рассмотреть проблему таджикского 

перевода и создать самостоятельную научную дисциплину «Теория таджикского перевода», и 

соответственно, «Историю таджикского перевода» с теоретическими концепциями и методами 

исследования. Накопленный научный багаж о таджикском переводе нуждается в анализе, 

осмыслении и развитии. Создание теории таджикского переводоведения представляет 

несомненный теоретический и практический интерес для таджикского литературоведения.  Тем 

более что каждый период таджикской литературы, равно как и перевода, ознаменован 

значительными изменениями с позиций не только литературоведения, но и языкознания. Важное 

место в таджикской науке о переводе должно занимать исследование самого процесса перевода, 

мыслительных операций переводчика, его стратегии и технических приемов. 

В 1963 году Таджикгосиздат выпустил книгу «Единение» Сотима   Улугзода из 26 статей. 

Сборник опубликован при жизни писателя и ценен тем, что перевод статей и очерков 

осуществлен самим автором - это дает нам право утверждать, что авторский перевод является 

важным звеном в его творческой лаборатории. Практика авторского перевода больше 

применялась зарубежными, в том числе русскими и русскоязычными авторами, в числе которых 

можно назвать Владимира Набокова, Иосифа Бродского, Марину Цветаеву, Чингиза Айтматова, 

Темура Пулатова и др.  

Среди таджикских писателей, отдавших дань авторскому переводу, особое место занимает 

Сотим Улугзода. 

С идеальной точки зрения авторский перевод – это произведение, которое автор сам 

воспроизвел на другом языке. Деятельность Улугзода в этом контексте представляет собой 

особое явление в истории художественного перевода в Таджикистане. Можно предполагать, что 

именно переводческая деятельность отражает определенные этапы его становления и развитая 

как художника. Творчески реализуясь в другой национальной культуре, Улугзода-переводчик 

постоянно развивается и обогащает язык своих художественных произведений. Фактически, 

перевод для него являлся неким инструментом для овладения мастерством художника на раннем 

этапе формирования его индивидуальной творческой манеры. Во всяком случае, в поздний 

период своей писательской деятельности он перестает заниматься переводом, хотя перевод 

продолжает оставаться потенциальной частью творческой активности писателя. 

В своих размышлениях о переводе Сотим Улугзода неизменно утверждал, что перевод 

должен быть самостоятельным художественным произведением, где кроме лингвистических 

знаний, важна смекалка и сообразительность.  

Диапазон творческих поисков Сотима Улугзода поистине поразителен: от перевода «Сам 

и Дик» М.А. Алексеева до создания романа «Фирдоуси». Хотя в его творчестве переводы 

занимали сравнительно скромное место, они внесли значительный вклад в повышение качества 

художественного перевода в Таджикистане. 

«Кто не знает чужих языков, не знает ничего о своем», - утверждал Иоганн Вольфганг Гёте. 

О знании Сотимом Улугзода других языков Джалол Икроми в статье, написанной им в честь 70-

летия писателя, говорил: «Улугзода в совершенстве владеет русским языком, знает узбекский, 

персидский, турецкий языки, много читает журналы и газеты на этих языках, и таким образом 

старается расширить свое знание» [9].   

Улугзода в некоторой степени был избалован вниманием переводчиков, возможно, 

поэтому переизбыток переводческих вариантов побуждал его вступать с ними в творческое 

соревнование. Он относился к переводчикам довольно строго, работал с ними, пока не добивался 

удовлетворительных результатов, это, кажется, только возбуждал творческий аппетит 

художника, обостряя его желание обратиться к самопереводу. 

В 1959 году Сотим Улугзода писал: «В нашей литературе это (перевод – М.Дж.) 

наболевший вопрос. Книготоргующие организации часто жалуются, что у них очень плохо идут 

книги, переведенные с русского и других языков на таджикский. Почему это происходит? 

Это объясняется главным образом плохим качеством переводов. Есть у нас хорошие 

мастера перевода, но многие наши литературные переводчики, благодаря нетребовательности и 

попустительству со стороны издательства и Союза писателей, дают художественно 

неполноценные переводы, занимаются строчкогонством, не совершенствуют свое литературное 

мастерство, не овладевают всем многообразным богатством таджикского языка.  
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В 1954 году, за два месяца до смерти, Садриддин Айни, выступая страстно и взволнованно, 

говорил на пленуме правления Союза писателей о необходимости резко улучшить качество 

переводов с русского на таджикский язык. 

«- У нас не переводчики, а толмачи! – с болью говорил он. - Вопросы перевода <…> – это 

вопросы государственной важности и мы, литераторы, не можем стоять от них в стороне. 

Необходимо принять самые действенные меры с тем, чтобы резко улучшить дело переводов» 

[16, с. 46]. 

Осмысление специфики творческого масштаба Сотима Улугзода, его художественной 

природы и места в истории современной таджикской словесности сегодня становится 

актуальной проблемой, выдвинутой в «поисковый пояс» филологической науки. В связи с этим, 

комплексное осмысление творческого наследия Сотима Улугзода внесет корректировку в 

традиционные, уже утвердившиеся представления о его месте и значимости его творчества в 

таджикском литературном процессе XX века. Сотим Улугзода был человеком и писателем, 

воплотившим в себе неисчерпаемое духовное богатство.  По манере письма Улугзода – реалист. 

Что особенно ценно в творчестве писателя, – это его глубокая правдивость в отображении среды, 

лиц. Его герои даны не столько в процессе борьбы, работы, сколько в поисках путей жизни.  

Мы сознательно использовали в статье рассуждения писателя о переводе, мастерстве и не 

только, подчеркивая тем самым синкретическое единство трех ипостасей творческой 

индивидуальности Сотима Улугзода – переводчика, литературоведа и критика. 

По сей день его имя вызывает множество ассоциаций при одном его упоминании - он 

воспринимается преимущественно как писатель, создатель романов и рассказов, ставших 

событиями в литературе. В связи с этим, нам представляется необходимым сегодня подробнее 

раскрыть некоторые из вышеупомянутых аспектов его деятельности как литературоведа, 

исследовавшего литературный процесс, как критика, автора статей, посвященных 

литературному процессу ХХ века, и как переводчика, обогатившего таджикскую литературу 

лучшими образцами мировой литературы. 
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ТАРҶУМАИ МУАЛЛИФӢ ЧУН НАМУДИ ТАРҶУМАИ БАДЕӢ ДАР АДАБИЁТИ ТОҶИК 
 

Дар мақола мафҳуми «тарҷумаи муаллифӣ» ва як қатор масъалаҳои марбут ба мавзӯи   
баррасишаванда мавриди муҳокима қарор дода шудааст. Дар таҳқиқ сабабҳои рӯй овардани Сотим 
Улуғзода ба ин намуди тарҷумаи бадеӣ таҳлил карда шудааст. Ҳамчунин андешаҳои назариявии нависанда 
доир ба тарҷумаи бадеӣ таҳлил карда мешавад, ки дар адабиётшиносии тоҷик ба он кам диққат дода 
шудааст. Гуфтан мумкин аст, ки маҳз фаъолияти тарҷумонӣ, ташаккул ва пешрафти С. Улуғзодаро ҳамчун 
нависанда дар давраҳои муайяни эҷодиёти ӯ хуб инъикос мекунад. Улуғзодаи тарҷумон худро дар 
фарҳанги миллии дигар татбиқ карда, пайваста камол ёфта, забони асарашро ғанӣ мегардонад. Аслан, 
тарҷума барои ӯ, хусусан дар давраҳои аввали эҷодиёташ, василаи омӯзиши маҳорати санъаткорист.  

КАЛИДВОЖАҲО: тарҷумаи муаллифӣ, андешаҳои нависанда, тарҷума, нависандагони дузабона, 
тарҷумаи бадеӣ, ташаккул ва рушди нависанда, Улугзодаи тарҷумон. 
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АВТОРСКИЙ ПЕРЕВОД КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА  

В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
 

В статье рассматривается понятие авторского перевода, выявляется круг проблем, связанных с ним. 
Анализируются причины, побудившие Сотима Улугзода обратиться к авторскому переводу. Цель статьи 
– рассмотреть рассуждения писателя о переводе, так как в таджикском литературоведении трудно назвать 
работы, специально посвященные такому виду перевода. В Таджикистане было и есть очень мало 
двуязычных литераторов, и такая форма литературного творчества не имеет должного освещения. Не 
имеются даже отдельные суждения, затрагивающие эту важную и интересную область перевода.  

Статья затрагивает актуальные проблемы, связанные с художественным переводом, отсутствие 
систематизации, хотя за последние годы таджикскими учеными накоплен достаточный ценный научный 
материал. Деятельность Улугзода в этом контексте представляет собой особое явление в истории 
художественного перевода в Таджикистане. Можно предполагать, что именно переводческая деятельность 
отражает определенные этапы его становления и развитая как художника. Творчески реализуясь в другой 
национальной культуре, Улугзода-переводчик постоянно развивается и обогащает язык своих 
художественных произведений. Фактически, перевод для него являлся неким инструментом для овладения 
мастерством художника на раннем этапе формирования его индивидуальной творческой манеры. Во 
всяком случае, в поздний период своей писательской деятельности он перестает заниматься переводом, 
хотя перевод продолжает оставаться потенциальной частью творческой активности писателя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авторский перевод, рассуждения писателя, перевод, двуязычные 
литераторы, художественный перевод, становление и развитие художника, Улугзода-переводчик. 
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AUTHOR'S TRANSLATION AS A TYPE OF LITERARY TRANSLATION IN TAJIK LITERATURE 
 

The article discusses the concept of author translation, identifies a range of problems associated with the 
concept. It analyzes the reasons that prompted Sotim Ulugzoda to turn to the author's translation. The purpose of 
the article is to consider the writer's arguments about translation, since it is difficult to name works in Tajik literary 
studies specifically dedicated to this type of translation, since there were and there are very few bilingual writers 
in Tajikistan, and this form of literary creation is not adequately covered. There are not even individual judgments 
affecting this important and interesting area of translation.  

The article touches upon current issues related to literary translation, the lack of systematization, although 
Tajik scientists have accumulated sufficient valuable scientific material in recent years. Ulugzoda’s activity in this 
context is a special phenomenon in the history of literary translation in Tajikistan. It can be assumed that it is the 
translation activity that reflects certain stages of its formation and developed as an artist. Being creatively realized 
in another national culture, Ulugzoda-translator is constantly developing and enriching the language of his works 
of art. In fact, the translation for him was a kind of tool for mastering the artist’s skills at an early stage in the 
formation of his individual creative manner. In any case, in the late period of his writing, he ceases to engage in 
translation, although translation continues to be a potential part of the writer's creative activity. 
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МАВҚЕИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ АРАБӢ ДАР «БАҲОРИСТОН»-И 

АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ВА ТАСНИФОТИ МАЪНОИИ ОНҲО 
 

Саъдуллозода Ф. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар дунё забоне дучор намешавад, ки танҳо дар доираи калимаҳои асили худ дар як ҳолати 

муайян маҳдуд гашта, аз ҳисоби дигар забонҳо баҳравар нагардад. Иқтибосшавии калимаҳо 

ҳамчун усули маъмулан иникшофи таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз забони арабӣ ва дигар 

забонҳо мебошад.  

Забони «Баҳористон» содаю равон буда, барои омӯхтани таърихи забони адабии тоҷик 

беназир аст. Хонанда дар баробари аз ҳикояҳои он гирифтани панду андарзҳои судбахш аз 

забони дилангез ва санъати суханварии нависанда рӯҳи тоза мегирад.  

Абдурраҳмони Ҷомӣ яке аз он адибону олимонест, ки забони арабиро хеле хуб медонист 

ва китоберо бо номи «Фавоиди Зиёия» дар шарҳи «Кофия»-и Шайх ибни Ҳоҷиб, ки дар бораи 

сарфу наҳви арабӣ аст, навиштааст. Аз ин рӯ, ворид шудани калимаҳои иқтибосии арабӣ дар 

осори адабии ӯ низ ногузир аст. Китоби «Баҳористон» яке аз асарҳои муҳташами адабиёти тоҷик 

ба шумор меравад. Асари мазкур, бо вуҷуди ҷанбаи муҳимми ахлоқию тарбиявӣ доштанаш, яке 

аз манбаъҳои муҳимми таърихи забони адабии тоҷик дар асри XV мебошад. 

Таркиби луғавии ин асар аз ҷиҳати фарогирии воҳидҳои луғавӣ хеле ғанӣ буда, асоси онро 

вожаҳои аслии тоҷикӣ ташкил медиҳад. Вожаҳои иқтибосии арабӣ, ки дар таркиби луғавии 

забони тоҷикӣ мавқеи хос доранд, дар забони асари мазкур низ то андозае мавриди истифода 

қарор гирифта, барои ифодаи маъно ва мафҳумҳои гуногун хизмат кардаанд. 

Доир ба хусусиятҳои иқтибосоти арабӣ Т. Бердиева чунин таъкид кардааст: «Забони арабӣ 

дар рушду камоли ҷузъу кулли забони тоҷикӣ мақоме дорад, ки таҳқиқи он назарияву амалияи 

забоншиносии моро боз ҳам пурарзиш менамояд» [2, с. 5]. 

Сабаби селосо ворид гардидани калимаҳои арабӣ ба забони тоҷикӣ, пеш аз ҳама, футӯҳоти 

араб дар ибтидои асри VII ба шумор меравад. Чунки дар муддати ду асри баъд аз футӯҳот дар 

Мовароуннаҳру Хуросон забони тоҷикиро зери таъсири худ қарор дода бошад ҳам, онро аз байн 

бурда натавонист. Танҳо дар асҳои IX-X хатти арабӣ вориди фарҳанг ва тамаддуни мардуми 

тоҷиктабор гардида, зиёда аз ҳазор сол барои ин мардуми фарҳангӣ хидмат намуд. 

Қобили зикр аст, ки на танҳо дар давраи футӯҳоти араб  калимаҳои арабӣ вориди забони 

тоҷикӣ гардиданд, балки сабаби дигари зиёд гардидани иқтибосоти арабӣ ин ҷорӣ шудани дини 

ислом низ мебошад. 

Калимаҳои арабиро аз рӯйи нишонаҳои забонӣ ва қолаби тарҳрезиашон ба осонӣ шинохтан 

мумкин аст. 

Бо вуҷуди он ки калимаҳои иқтибосии арабӣ аз асли худ хеле дур рафтаанд ва ба тағйироти 

ҷиддии забонӣ дучор омадаанд, тавассути як идда нишонаҳои умумии савтӣ, сарфӣ ва 

маъноияшон дар иҳотаи вожаҳои дигар фарқ карда меистанд. 

Ҷиҳати ҷолиби чунин калимаҳо ин аст, ки нишонаҳои забонии онҳо назар ба гурӯҳҳои 

дигари иқтибосӣ нисбатан бештар ва дар низоми муайян ифода шудаанд, ки инҳоро мо дар асоси 

маводи «Баҳористон» шарҳ хоҳем дод. 

1) Нишонаҳои савтӣ: 

а) Яке аз усулҳои шинохти калимаҳои арабӣ ин нишонаи бараълои савтӣ доштани онҳо 

мебошад. Масалан, мавҷудияти ҳамсадои зичи ҳалқии сакта «ъ», яъне (ع), ки талаффузи он дар 

мобайни халқ мебошад ва яке аз овозҳои хосси мардуми араб ва забони арабӣ аст, каломе бошад 

мавзун ва муқаффоӣ ва тахайюл ва сидқ ва адами сидқро дар ҳақиқати он эътибор не [1, с. 84]. 

Дар ин ҷумла  калимаи шеър (شعر) калимаи иқтибосоти арабӣ буда, дар луғат ба маънои  

сухани мавзуни қофиядор, асари бадеие, ки ба ин тарз навишта шудааст: шеър бастан, шеър 

гуфтан, шеър хондан омадааст [11, ҷ. 2, с. 637]. 

Ҷамъе ба назорати вай рафтанд [1, с. 116.]  
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Дар ин ҷумла вожаи ҷамъ (جمع) дар фарҳанг ба шаш маъно омадаааст: 1. фароҳам, гирду 

ғун: ҳама ҷамъ будан; 2. ғундоштан, тӯб кардан; 3. гурӯҳе аз мардум, ҷамоат: гузаштани ҷамъе 

аз кӯча; 4. ҳама, умум; ҷамъе, гурӯҳе, ҷамоате; ҷамъ гардидан  ғун шудан, гирд омадан, ва ҷамъ 

кардан; 5. риёз. яке аз чор амали ҳисоб, афзудани як адад ба адади дигар; 6. грам. аломати ҷамъ 

дар забони тоҷикӣ бо «-он» ва «-ҳо» ифода мегардад; муқоб. танҳо [11, ҷ. 2, с. 580]. Ҷомӣ дар 

асари худ вожаи ҷамъро ба маънои гурӯҳе аз мардум овардааст. 

б) Мавҷудияти ҳамсадои зичи забончагии «қоф» (ق) 

Талаффузи ҳамсадои зичи ҳамсадои қоф «қ» ба воситаи расидани қисми охири забон ба 

нармии ком пайдо мешавад. Ҳангоми ба вуҷуд омадани овози қоф миқдори зиёди ҳаво, ки аз 

холигии бинӣ роҳи баромадан надорад, ҷамъ мешавад ва баробари аз ҳам ҷудо шудани узувҳо, 

садои ҳарф бо фишори зиёд хориҷ мешавад. Масалан: Бингаред, ки чӣ нодон аст, ман мегӯям 

нуқта мазан, вай эъроб мекунад [1, с. 80]. Калимаи нуқта (نقطة) дар луғат ба шаш маъно меояд.  1. 

изи бисёр хурде, ки бо як бор расондани нӯги қалам ё ягон чизи нӯгтез пайдо мешавад; нуқтаи 

ҳарфҳои арабӣ, аломати холчамонанде, ки дар боло ва зери ҳарфҳои арабӣ гузошта мешаванд; 2. 

аломати грамматикии исте, ки дар охири ҷумла гузошта мешавад; нуқтаву вергул; 3. мафҳуми 

асосӣ дар риёзиёт, ҳандаса ва физика, ки мафҳуми ибтидои чизе, ҷои бурида гузаштани як хат ё 

чанд хат ва ғайраро ифода мекунад. Нуқтаи буриши ду хатти рост, нуқтаи яхбандӣ, нуқтаи ҷӯш; 

4. марказ, нуқтаи доира ё маркази доира. 5. ҷои ягон чиз, ҷой, маҳал; нуқтаи баланд, қуллаи авҷ, 

дараҷаи баландтарини ҷое ё чизе; 6. нуқта, масъала; нуқтаи телефон ё ин ки дастгоҳи собити дар 

ҷое насбшудаи телефон, нуқтаи назар фикр, мулоҳиза, аз нуқтаи назари... [11, ҷ.1, с. 945]. Ҷомӣ 

калимаи нуқтаро дар «Баҳористон» ба маънои сухан овардааст: 

На муҳтазеи хирад бошаду натиҷаи ақл,  

Ки дӯстро бигузорию хасмро бубарӣ [1, с. 31].  

Ақл (عقل) вожаи арабӣ буда, дар луғат ба маънои қувваи зеҳнии мағз, ки андешидан, идроки 

ҳусн ва қубҳ, рафтори маънавии инсон ва монанди онро ҳидоят мекунад; хирад, зеҳн ва андеша 

меояд; хирад, идроку дарёфт, қобилияти фикр ё зеҳн мебошад [10, 16.08.2019, с. 1510].  

«Фозиле бар яке аз дӯстони содиқ нома менавишт» [1, с. 66]. Калимаи «содиқ» (صادق) дар 

мисоли мазкур ҳарфи ҳамсадои зичи забончагии (қ) дошта, яке аз вожаи иқтибосии арабӣ ба 

ҳисоб меравад. Бояд гуфт, ки калимаи «содиқ» дар ин ҷо бар вазни фоъил омадааст, ки ин вазн 

дар грамматикаи забони арабӣ далолаткунандаи исми фоъил мебошад. Калимаи содиқ дар луғат 

ба ду маъно омадааст. 1. Ростгӯ, росткор. 2. Рост, дуруст ва самимӣ; бовафо, вафодор [10, 

23.09.2019 с. 1310]. Калимаи «содиқ»-ро Ҷомӣ ба маънои бовафо ё ин ки вафодор истифода 

бурдааст: 

Вайро ба сабаби камоле, ки дар саноати шеър дошта, «Ҳасан-ул-Аҷам» лақаб кардаанд 

[1, с. 100]. 

Лақаб (لقب) калимаи иқтибосии арабӣ буда, дар луғат чунин маъноҳоро доро мебошад: 1. 

Номи хонаводагӣ [7, ҷ.1. с. 204]. 2. Номи иловагие, ки ба кас аз рӯйи сифати нек ё бад, ё аз рӯйи 

ягон кораш дода мешавад [11, ҷ.1, с. 710]. 

3. Номи дувуми шахсе, ки ҳокӣ аз мадҳ ё замм бошад [6, ҷ. 2. с. 428] дар ин ҷумла асосан 

ба маънои унвон кор фармуда шудааст. Ҷомӣ низ калимаи «лақаб»-ро дар «Баҳористон» ба 

маънои номи иловагие, ки ба кас аз рӯйи сифати нек ё бад, ё аз рӯи ягон кораш дода мешавад, 

овардааст.  

в) Пайи ҳам омадани ду садонок дар калима:  

Калимаҳои иқтибосии арабие, ки дар такиби худ овози (ع) «айн» ё ин ки аломати (ء) 

«ҳамза» доранд, дар баробари ворид гардидан ба низоми имрӯзаи алифбои тоҷикӣ айн (ع) ва 

ҳамза (ء) бо ҳарфи сакта «ъ» иваз мегарданд. Чунки ҳарфи «ъ» дар байн ва анҷоми иқтибосҳои 

арабӣ ба ҷойи ҳарфи (ع) айн ва ҳамза навишта мешавад. Бояд гуфт, ки дар иқтибосоти арабӣ 

ҳарфи «ъ» дар байни ду садонок (ба истиснои калимаҳои «фаъол» ва «таъин») наомада, ҳарфи 

ҳамсадои сакта тибқи имлои имрӯзаи забони тоҷикӣ навишта намешавад ва ин тартиб ҳам дар 

аксари калимаҳои иқтибосии арабӣ ба вуҷуд меояд. Ин хусусият дар «Баҳористон»-и Ҷомӣ хеле 

маъмул мебошад. Масалан: 

Чун лаимон бо ҳазорон айбу ор, 

Рӯзу шаб бо халқи олам ошкор [1, с. 123]. 

Вожаи лаим (لئيم) арабӣ буда, бо ҳарфи ҳамза навишта мешавад. Калимаи лаим дар асл 

лаъим аст, вале дар қоидаи имлои забони тоҷикӣ ҳарфи «ъ» дар байни ду садонок намеояд. Аз ин 

ҷиҳат низ пайи ҳам омадани ду садонок дар таркиби овозии калима хоси калимаҳои иқтибосии 

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%D9%82%D9%84
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арабӣ аст. Лаим дар луғат ба маънои ҳақир, бахил, нокас, паст, пастфитрат, бадгуҳар ва беарзиш 

омадааст [6, ҷ. 2, с. 1386].  

Фароғу эминию сиҳҳату киффофи маош, 

Рафиқи хубсияр, ҳамдами накуахлоқ [1, с. 30]. 

Калимаи маош (معاش) арабӣ буда, бо ҳарфи айн навишта мешавад. Вожаи маош дар 

грамматикаи забони арабӣ ҳамчун исми макон истифода мешавад. Калимаи мазкур дар луғат ба 

се маъно омадааст. 1. Зиндагонӣ, умргузаронӣ, рӯзгузаронӣ. 2. Воситаҳои зиндагӣ, ҳамчун хӯрок, 

нӯшиданӣ, пӯшок; 3. Маҷ. муносибат ва муомила, рафтор [10, 27.09.2019 с. 2304].  

Шоири мубдеъ манам, хонӣ маонӣ марост,  

Резахӯри хони ман Унсурию Рӯдакӣ [1, с. 100].  

Калимаи «маонӣ» (معاني) бо ҳарфи айн навишта шуда, ҷамъи маъниро мефаҳмонад. Вожаи 

«маонӣ» яке яз иқтибосоти арабӣ маҳсуб ёфта, дар луғат ба маънои илме (фанне) бошад, ки дар 

бораи маъноҳои калима (услубшиносӣ) ва санъатҳои бадеиву тарзи баёни фикр баҳс мекунад, 

омадааст [11, ҷ. 1, с. 758]. 

«Дар мавоиз ва ҳикам тариқаҳои ҳаким Саноӣ супурдааст ва дар ин маънӣ чун сабақ аз 

ақрони худ бурда ва дар қитъае бар ваҷҳи муфохарат мегӯянд» [1, с. 100]. 

Калимаи «мавоиз» ҷамъи мавъиза (موعظة) буда, бо ҳарфи айн навишта мешавад. Вожаи 

зикршуда иқтибос аз арабӣ мебошад, ки дар луғат ба маънои он чи воиз мегӯяд; панду насиҳат 

омадааст [11, ҷ.1, с. 736]. 

г) Такрори ҳамсадо дар қолабҳои муайян:  

Такрори ҳамсадоҳо дар қолабҳои муайян ин хосси калимаҳои арабиасосе мебошанд, ки ба 

забони тоҷикӣ ҳамчун иқтибос ворид гардидаанд. Чунки дар қоидаи наҳвии забони арабӣ агар 

ду ҳарфи ҳамҷинс пайи ҳам омада бошанд, барои осон шудани талаффуз як ҳарфи ҳамҷинс аз 

байн меравад ва дар навишт ба ҷои он дар болои ҳарфи такроршуда ташдид гузошта мешавад. 

Бояд гуфт, ки чунин вожаҳо ба забони модарии мо ҳамчун иқтибос ворид шуда, таъсири худро 

гузоштаанд. Ин гуна калимаҳо дар «Баҳористон»-и Ҷомӣ назаррас мебошанд. Масалан, 

муфаъъал: 

«Агарчи вайро ба ҳасби табиат ва вусъати қобилият ҳар ду навъ шеър: туркӣ ва форсӣ 

муяссар аст» [1, с. 110]. 

Калимаи ( سرمي ) муяссар иқтибосии арабӣ буда, бар вазни муфаъъал омадааст. Вожаи 

мазкур дар луғат ба маънои ба осонӣ ба даст дароварда, осон фароҳамомада, дастрасшуда, осон, 

муяссар будан, фароҳам будан, муяссар гардидан (шудан), ба даст даромадан, имконпазир 

шудан, ба осонӣ фароҳам омадан (оид ба коре) омадааст [11, ҷ. 1, с. 868]. 

«Ва ё соҳибдавлате, ки замони мо ба вуҷуди ӯ мушарраф аст» [1, с. 110.]. 

Калимаи (مشرف) мушарраф исми мафъул буда, дар луғат ба маънои ба шарафи чизе расида, 

сарафрозшуда, ноилгашта; мушарраф шудан сазовор гаштан омадааст [11, ҷ. 1, с. 864]. 

«Худои таоло маро бар шумо мусаллат кардааст» [1, с. 31]. Калимаи (مسلّط) «мусаллат» 

иқтибосии арабӣ буда, дар луғат ба маънои ғолибшуда, тасаллутёфта: мусаллат шудан, касе ё 

мамлакатеро ба итоати худ ё ба зери фармонбарии худ даровардан омадааст [11, ҷ. 1. с.845]. 

Касе, ки по биниҳодаст дар миёни хокистар,  

Муқаррар аст, ки аз оташи ниҳон тарсад [1, с.116].  

Калимаи муқаррар ( رمقرّّ ) арабӣ буда, бар вазни муфаъъал омадааст, ки дар луғат дорои 

чунин маъноҳо мебошад: 1. муайяншуда, таъйин кардашуда; 2. ҳатмӣ, ногузир; 3. бешак, ҳатман; 

(муқаррар кардан) қарор додан, ба қароре омадан, тасмим гирифтан дар бораи коре; б) муайян 

кардан, касеро таъйин намудан ба коре; в) боварӣ ҳосил кардан, ба фикре омадан; муқаррар 

шудан) муайян гаштан, аниқ шудан; г) таъйин карда шудан; муқаррар аст, ки…, маълум аст, 

ки…, яқин аст, ки… [11, ҷ. 1. с. 831]. Ҷомӣ калимаи «муқаррар»-ро дар асари худ ба маънои 

муайян истифода бурдааст. 

Тафаъъул:  

«Шайх Абӯсаид Абулхайрро пурсиданд, ки тасаввуф чист?» [1, с.18]. Тассавуф (تصّوف) дар 

вазни тафаъъул буда, дар луғат ба ду маъно меояд; а) пӯшидани либоси пашмин; б) ҷараёне, ки 

пайравони он барои пок шудан аз хоҳишҳои нафсонӣ кӯшида, ашёи олам ва табиатро мазҳари 

Ҳақ медонистанд, либоси пашмина пӯшида, ба зуҳду тақво машғул мешуданд [11, ҷ. 2, с. 319]. 

«Ту дар гирифтани он таъҷил макун ва андак тааллул…» [1, с.58]. 

Тааллул (تعلّل) дар луғат ба маънои баҳонаҷӯӣ, бо баҳонае ба қафо андохтани коре меояд 

[11, ҷ. 2, с. 283]. 

«Ту дар гирифтани он таъҷил макун ва андак тааммул…» [1, с.58]. 
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Калимаи тааммул ду тарзи навишт дорад. Агар вожаи мазкур бо ҳарфи ҳамза навишта 

шавад (تأمل) дар луғат ба маънои фикр, мулоҳиза; андешидан дар бораи чизе; тааммул кардан ба 

фикр фурӯ рафтан, андеша кардан, даранг кардан, ранҷ кашидан, сахтӣ кашидан дар коре, 

дурандешӣ меояд. Агар калима бо ҳарфи айн навишта шавад (تعّمل) дар луғат ба маънои саъйу 

кӯшиш, ғайрат; бо душворӣ ба коре пардохтан ва сахтӣ кашидан меояд [11, ҷ. 2, с. 283]. Ҷомӣ 

калимаи тааммулро дар асари худ ба маънои андеша овардааст. 

Иттифол:  

«Риштаи пайванди суҳбат иттиҳоди гавҳар аст» [1, с. 119].  

Калимаи иттиҳод (اتّحاد) дар луғат ба маънои як шудан, ягонагӣ, якдилӣ; ҳамдастӣ меояд 

[11, ҷ. 1, с. 565]. 

Ҳамин тариқ, мисолҳои зиёдеро метавон аз «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ овард, ки 

дар онҳо калимаҳои иқтибосии арабӣ мавқеи хос дошта, ба адиб имконият додаанд, ки дар 

мавридҳои зарурии ибрози андеша аз онҳо истифода кунад ва забони асари худро бо тобишҳои 

гуногуни маъноӣ оро бидиҳад. Таҳлил ва таҳқиқи калимаҳои иқтибосии арабӣ дар ин асар нишон 

медиҳад, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ дар асари худ, танҳо калимаҳоеро мавриди истифода қарор 

додаст, ки онҳо дар забони адабии тоҷикии асри XV мавриди истифода қарор доштанд. 

Ҳамчунин вазнҳои калимасозие, ки Ҷомӣ истифода кардааст, фарогири он гурӯҳ калимаҳое 

мебошанд, ки дар забони ин давра хеле роиҷ гардида буданд ва аз вазнҳои хосси калимаҳои 

арабие, ки ба забони тоҷикӣ калимаҳои онҳо иқтибос нашудаанд, истифода накардааст.  
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МАВҚЕИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ АРАБӢ ДАР «БАҲОРИСТОН»-И 

АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ВА ТАСНИФОТИ МАЪНОИИ ОНҲО  
 

Дар мақолаи мазкур таснифи калимасозии иқтибосии арабӣ дар асари машҳури Ҷомӣ «Баҳористон» 

оварда шудааст. Бояд қайд намуд, ки қисми зиёди калимаҳо бо талаффузи хоси худ аллакай маъмуланд ва 

мо эҳсос менамоем, ки онҳо аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд. Истифодаи чунин калимаҳои 

иқтибосӣ дар асарҳои «Гулистон»-и С. Шерозӣ, «Баҳористон»-и Ҷомӣ фарох дарк карда мешавад. 

Калимаҳо аз сарчашмаҳои фарҳангӣ бо далелу исбот тасниф гардидаанд. Хонанда метавонад бо шиносии 

муҳтавои мақола оид ба таснифоти маъноии калимаҳои хоси забони арабӣ маълумоти саҳеҳ пайдо намояд. 

Ҳамзамон омӯзгорони фанни адабиёт низ имкон доранд, ки муҳтавои калимаҳоро дар дарсҳои худ васеъ 

ҳамчун мавод истифода баранд; 

КАЛИДВОЖАҲО: калима, маъно, калимаҳои иқтибосӣ, таърих, забони арабӣ, калимаҳои арабӣ, 

таснифоти маъноӣ,ташхис. 

МАЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Саъдуллозода Фарҳод, унвонҷӯи кафедраи таърихи забон 

ва типологияи ДМТ. Тел.: (+992) 917-40-50-40. 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ  

В «БАҲОРИСТОН» АБДУРАМАНА ДЖАМИ  
 

В данной статье проводится классификация словообразования взаимствование слов арабского 

языка в известном произведении Джами «Бахористон» и Саади «Гулистон». Нужно отметить, что многие 

слова в произношении таджикского языка говорят о том, что они взаимствованные с арабского языка и 

используются в разговорной речи многие века. Именно такие слова в произведениях «Бахористан» Джами 

и «Гулистан» Саъди широко используются. Слова из източников просвещения классифицированны и 

анализированы в каких возможных случаях они использованы в данных проиизведениях. Читатель 
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ознокомившийся с материалом статьи может приобрести достоверные сведения по поводу слов 

взаимствованных с арабского языка, в произведениях таджикских  поэтов Джами и Саъди. А так же 

преподаватели литературы могут использовать данный материал на своих занятиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слова, значение, взоимствованные слова, история, арабский язык, 

арабские слава, классивикация значений, анализ.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Саъдуллозода Фарход, соискатель кафедры историии языка и 

типологии ТНУ. Тел.: (+992) 917-40-50-40. 
 

LEXICAL CLASSIFICATION OF ARABIC LOAN WORDS 

IN «BAHORISTON» OF ABDURAHMAN JAMI 
 

This article classifies word formation by the interplay of Arabic words in the famous work of Jami 

«Bahoriston» and Saadi «Guliston». It should be noted that many words in the pronunciation of Tajik language 

indicate that they are borrowed from Arabic and have been used in colloquial speech for many centuries. These 

words are widely used in the works «Bahoriston» by Jami and «Guliston» by Sadi. Words from the sources of 

education are classified and analyzed in what possible cases they are used in these works. The reader who has 

become familiar with the material of the article can get reliable information about the words borrowed from the 

Arabic language in the works of Tajik poets Jami and Saadi. At the same time, literature teachers also have the 

opportunity to use the content of words in lessons as lesson material. 

KEY WORDS: words, meaning, loan words, history, Arabic language, Arabic words, classication of 

meanings, analysis.  
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                                  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МАСЪАЛАИ АДАБУ АХЛОҚ, САХОВАТМАНДИВУ ҲИММАТБАЛАНДӢ ВА 

ХОКСОРИВУ ФУРӮТАНӢ ДАР ОСОРИ МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ 
 

Лутфуллозода М.  

Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 

Қурбонов Ф.Х.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Дар ҳама давру замон рушд ва тараққиёти ҷомеа ба сатҳу сифати таълиму тарбия ва 

тайёрии касбии насли наврас вобастагӣ ва алоқамандии хеле назаррас дорад. Аз ин лиҳоз, 

таълиму тарбия дар раванди рушди ҷомеаи муосир, пеш аз ҳама, бояд ба илм, фарҳанг ва таърихи 

гузаштаи халқамон то андозае алоқаманд бошад, ки асоси онро фазилатҳои неки инсонӣ, ба 

монанди инсонпарварӣ, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, саховатмандиву ҳимматбаландӣ, 

хоксориву фурӯтанӣ ва худшиносиву худогоҳӣ ташкил намояд.  

Дар шароити кунунӣ омӯзиш, таҳқиқ ва тарғибу ташвиқи осори гаронбаҳои 

мутафаккирони бузурги гузаштаи халқи тоҷику форс, таҳлили аҳвол ва эҷодиёти онҳо аз ҷумлаи 

он вазифаҳои умдаи илмию фарҳангӣ ва адабию маънавӣ-ахлоқие ба шумор меравад, ки дар 

назди ҷомеаи соҳибистиқлоли мо меистад. Ин тадбирҳо дар тарбияи ахлоқӣ, бою ғанӣ 

гардонидани ҷаҳони маънавии насли ҷавон нақши бағоят муҳим мебозад. 

Қобили зикр аст, ки яке аз чунин мутафаккирони бузурги халқи тоҷик, ки эҷодиёти ӯ дар 

ташаккул ва рушди ахлоқ, ҷаҳонбинӣ ва умуман, тарбияи инсони комил нақши бениҳоят бузурге 

бозидааст, шоир, файласуф ва мутафаккири бузурги нимаи дуюми асри XVII ва ибтидои асри 

XVIII Мирзо Абдулқодири Бедил мебошад.  

Асарҳое, ки аз Мирзо Абдулқодири Бедил то ба замони мо омада расидаанд, саршори 

ақидаҳои панду ахлоқӣ буда, дар ташаккул ва рушди сифатҳои волои ахлоқӣ ва бою ғанӣ 

гардонидани ҷаҳони маънавӣ, ҷаҳонбинии илмии ҳар як шахс мусоидат намуда, дар тарбияи 

инсони комил нақши арзандаро доро мебошад.  

Омӯзиш ва таҳлили осори Мирзо Абдулқодири Бедил аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ моро ба 

тарбияи сифатҳои ахлоқи ҳамидаи насли ҷавон ҳидоят месозад. Ӯ камолоти инсонро дар мизони 

ақли муаддаб санҷида, рафтору кирдор, муносибат ва ҳамоно обутоби ахлоқи ҳамида додан ба 

ӯро амали ҳатмӣ ва зарурӣ меҳисобад. Бинобар ин, дар ин мавзӯъ, ки ба ташаккул ва рушди 

хислатҳои неки ахлоқии инсон вобастагӣ дорад, фикру ақидаҳои хеле ҷолиб ва андешаву 

суханҳои ибратбахши пандомӯзро барои хонандагон мавриди таҳлил қарор додааст. Шоири 

бузург, дар мавриди тарбияи ахлоқии насли ҷавон ба хислатҳои ахлоқи неки инсонӣ, аз қабили 

некиву накукорӣ, инсондӯстиву ватандорӣ, саховатмандиву ҳимматбаландӣ, хоксориву 

фурӯтанӣ, садоқату вафодорӣ, ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ, ростиву росткорӣ ва ғайраҳо афзалият 

дода, тамаъкорӣ, ғайбату шиквадорӣ, ҷоҳталабиву хасисӣ, булҳавасӣ ва умуман хислатҳои 

шарри инсониро сахт танқид менамояд.  

Дар қатори дигар фазилатҳои нек Мирзо Бедил накукориву ҳамидахисолӣ, одобу боадабӣ, 

сахову кароматпешагӣ, хоксориву фурӯтаниро, муҳимму асоси такомули маънавию ахлоқии 

инсон медонад. Аз ин рӯ, назар андохтан ба ақидаҳои шоир дар ин марҳалаи тадқиқ шарт ва зарур 

аст. 

Мирзо Бедил ба масъалаи боодобии шахс диққати махсус зоҳир намуда, дар такя ба 

таълимоти тасаввуфӣ, ки инсонро ба роҳи некию покӣ, зебоии маънавӣ, ки яке аз рукнҳои асосии 

ахлоқи ҳамида ва одоби нек маҳсуб мешавад, ҳидоят менамояд. Аз ҷониби Мирзо Бедил ҳамчун 

пайрави тасаввуф нисбат ба ахлоқу одоби солики роҳи тариқат андешаҳо бештар мушоҳида 

мегардад. Ахлоқ ва одоб доштани соликро таъкид дошта, ба мақсад расиданашро нек медонад, 

вагарна беахлоқу беодоб аз «базми висол», аз покизагии маърифат дур хоҳад монд: 

То тавонӣ аз адаб сар бар хати таслим бош, 

Хома чандоне, ки бар лағзиш хиромад, мистарист [2, с. 80]. 

Ба ақидаи шоир, боодобӣ чун падидаи сифати инсон, талабгори сараввал хоксорист, зеро 

аз ин хислат дигар ҳама хислатҳои неки инсон ғизо мегиранд ва он на ба воситаи ибодати зиёд 

ба даст меояд, балки дар натиҷаи парвариш дар ниҳод, танҳо бо дарки моҳияти ҳар як афкори 

падидоянда, ҳар як сухани гуфташаванда, ҳар як қадами гузашташаванда беш мегардад: 

Адаб на касби ибодат аст на саъйи ҳақталабист, 

Ба ғайр аз ин хок шудан ҳар чӣ ҳаст, беадабист [3, с. 322]. 
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Ё худ: 

Қадамат ба кунҷи адаб шикан, дари нози хирасарӣ мазан, 

Ситам аст ҷуръати мову ман, чу нафас кунад бадар аз дилат [2, с. 92]. 

Мирзо Бедил маърифатнокиву сарбаландии инсонро дар ҷомеа ба одобу ахлоқи накӯ 

вобаста дониста, гаштаю баргашта таъкид менамояд, ки инсон дар давоми зиндагӣ ҳеҷ гоҳ набояд 

аз боодобона рафтор ва муносибат кардан дар ғафлат монад: 

        Сарбаландӣ хоҳӣ аз вазъи адаб ғофил мабош, 

        Нашъа бармехезад аз ҷӯше, ки бар саҳбо нишаст [3, с. 270]. 

Аз диди шоир, маҳз одоби нек шахсро дар ҷомеа муътабару соҳибэҳтиром мегардонад. 

Ҳамаи фазилатҳои неку наҷиби инсон аз одоби ҳамида сарчашма мегиранд ва инсонро хушбахту 

сарбаланд менамоянд: 

Магзар аз вазъи адаб то обрӯ ҳосил кунӣ, 

Чун ба худ печид гавҳар, дар дили дарё нишаст [3, с. 270]. 

Маҳз аз ахлоқи нек, муносибати боадабона ва хоксорию фурӯтанӣ инсон на танҳо маънан, 

балки ҷисман солим ва обрӯманду соҳибэҳтиром гашта, ба инсон оромиву осоиштагии 

баркамолро таъмин менамояд: «Амали нек ҳар қадар корӣ, - Ҳама фирдавс бор меорӣ», мегӯяд 

Мирзо Бедил [5, с. 161]. 

Адаб яке аз мавзӯи муҳиммест дар осори Мирзо Бедил, аз он нигоҳе, ки мутасаввифон 

ҳамеша баҳри ба даст овардани одоби солик кӯшиш ба харҷ медоданд. Соликро фарди баркамол 

мешуморанд. Бо гузаштани зинаҳои душвори худтарбия солик дорои хислатҳои наҷиб мегардад, 

аз бадиву бадандешагӣ, бадкирдориву бадкешӣ даст мекашад, орӣ мегардад. Ва ин дастовардест 

дар роҳи тарбияи инсони комил, инсони накуандешу ояндасоз, инсони салоҳиятхоҳу ҷомеасоз. 

Ҳамин тавр, Мирзо Бедил талош ба он кардааст, ки хонандаро бо роҳу усулҳои гуногун то 

ба дараҷаи худтарбиякунӣ расонад. Чунки, ба ақидаи ӯ яке аз роҳҳои асосии ташаккул ва 

густариш додани фазилатҳои неки инсонӣ худтарбиякунӣ ба шумор меравад. 

Тазаккур бояд дод, ки Мирзо Бедил илова бар ин, тарғибу таъкид менамояд, ки агар шахс 

одоби хуш ва ахлоқи накуро дар худ тарбият карданӣ бошад, сабру таҳаммул ва боандешагиро 

бояд пеша намояд: 

Ба иқболи адаб гар нисбате дорӣ, муҳайё кун 

Гиребоне, ки аз сар нагзарад гарданфарозиҳо [1, с. 61]. 

Ба қавли файласуфи бузург, адаб аз худ кардан ин маънои на танҳо дилро пок доштан аст, 

балки ҳар қадами гузошташаванда, ҳар назари афкандашавандаро аз ғирболи адаб гузоронидан 

аст: «Агар мункири нубувват наӣ, бо хатарот ҷуз ба таъзим пеш маё ва агар ба таҷаллӣ имон 

дорӣ, ба ҳеҷ ҷониб беадаб чашм макшо: 

Бар гӯши ту қулқуле зи мино нахӯрад, 

К-андеша ба пайғоми парӣ вонахӯрад. 

Чашме, ки кушоӣ, ба тааммул бикшо, 

То аз мижа ранги ҷилвае по нахӯрад» [7, с. 11]. 

Мутафаккири бузург дар эҷодиёти худ дар баробари хислатҳои адабу адабдорӣ дигар 

сифатҳои ахлоқи неки инсонӣ, ба монанди саховатмандиву ҳимматбаландиро яке аз он хислатҳое 

ҳисобидааст, ки дар тарбияи инсони комил метавонад нақши назаррасеро касб карда бошад.  

Аз ҷумла ӯ хислати саховатмандиро яке аз фазилати ахлоқи волои инсонӣ ҳисобида, онро 

ба таври зайл арзёбӣ медорад: «Маънии карам дар ҷамеъи аҳвол ба сурури тобойеъ кӯшидан аст 

ва дар ҳама авқот ба ризои дилҳо ҷӯшидан… Бенавоёнро ба дираму динор навохтан ва беморонро 

ба иёдату мудаво хурсанд сохтан… 

Обилапоёнро таклифи рафтор намудан ва бедимоғонро ба суҳбат даъват нафармудан… Бар 

қубур такбир гуфтану фотиҳа хондан ва дар заминҳои хушк об пошидану ниҳол шинондан. 

Ғоибонро ба некӣ ёде ва ҳозиронро ба мадоре имдоде…» [7, с. 62]. 

Ё ин ки чунин овардааст: 

Бедил, дорад зи табъи аҳли ҳиммат,  

Осори сахо ҷилва ба чандин сурат.  

Бар бехабарон панду ба муҳтоҷон сим,  

Бар хурдон лутфу ба бузургон хидмат [7, с. 145]. 

Ба қавли Мирзо Бедил, ҳимматбаландӣ низ яке аз он хислати неки инсон мебошад, ки на 

танҳо барои худи инсон лозим аст, балки ӯ ба ин васила метавонад ба дигарон ҳам некӣ намояд, 

дасти ёрӣ дароз кунад, дар ҳолати мушкилиҳои зиндагӣ ҳоҷатбарору чорасози одамон бошад. 

Шоири нуктасанҷ таъкид кардааст, ки барои инсон муҳим он аст, ки ӯ, пеш аз ҳама, дар вуҷуд ва 
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қалбаш майлу хоҳиши ба дигарон ёрӣ расониданро дошта бошад, барои дар амал татбиқ 

намудани ин хоҳиш бошад, дар зиндагӣ роҳҳои гуногун мавҷуд аст, аз ҳар як шахс танҳо майлу 

хоҳиш ва имконият талаб карда мешавад. Ҳар фарди ҳимматбаланду саховатманд дар ҳолате, ки 

ҳоҷати касеро мебарорад ва ё дасти ёрӣ дароз мекунад, аз кори ба анҷом расонидааш на фақат 

худаш руҳан орому осуда, қаноатманд аз кори некӣ кардааш ва хурсанду фараҳманд мегардад, 

балки аз кори хайри ӯ шахсони наздикашро низ хурсанду фараҳманд мегарданд:  

Ҳиммат ҳар ҷо беш кунад кореро,  

Душворӣ нест ҳеҷ душвореро. 

Гарчанд фалоханӣ ба кӯшиш печад,  

Холӣ созад зи санг куҳсореро [6, с. 10].   

Чи тавре аён мегардад, ба қавли Мирзо Бедил, саховатмандӣ хислате мебошад, ки 

хислатҳои ба монанди бухл ва кинаву адоватро рафъ, ботини инсонро аз ин хислатҳои бад пок 

ва дар сиришти ӯ хислатҳои ахлоқи некро, ба мисли мурувват, каромат, футуввват ва 

соҳибкамолӣ ҷой карда, эҳё мекунад: «Сахо нашъаест аз саҳбои хумистони мурувват, муҳол аст 

димоғи хушкмағзони савдои хиссатро тарафи нисбат писандад. Ва карам ниҳолест аз ҳадиқаи 

баҳористони футувват, мушкил, ки дар шӯразори тинати бухл бори вуқуъ бандад» [7, с. 65-66].    

Мутафаккир таъкид кардааст, ки шахси саховатманду карим абреро монандӣ дорад, ки дар 

«хору гул» якхел меборад ва мисли офтобест, ки бар «сангу гил» як хел нур мепошад. Ҳар шахсе, 

ки чунин хислатҳоро соҳиб аст, ӯ одамонро ҳеҷ гоҳ ба баду нек ҷудо намекунад, балки онҳоро 

ҳамеша ба некӣ, яъне ба хайру сахо даъват менамояд: «Кайфияти сахо ба назокате сириштаанд, 

ки то карим соилро мамнун тасаввур намояд, ҷавҳари мурувват гудохтааст ва то бозил худро 

масдари гумон барад, маънии ҳаё ранг бохта. Аз ин ҷост, ки абр бар хору гул яксон меборад, то 

аз нахлҳои тобовар ҳиҷлати имдод бардорад ва офтоб бар сангу гил якдаст метобад, то бар лаълу 

ёқут миннати тарбият нагузорад.  

Шахси карам азбаски вафокештар аст,  

З-андешаи оби рухи дарвеш тар аст.  

Расвоии эҳтиёҷи кас натвон дид,  

Он ҷо, ки ҳаё беш, сахо бештар аст [7, с. 148].       

Мирзо Бедил дар осори хеш на фақат масъалаи рушд ва такомул додани фазилатҳои неки 

ахлоқи инсониро талқин кардааст, балки хислатҳои ғайриахлоқиро зери танқиди ҷиддӣ қарор 

дода, аз он ҳазар карданро талаб кардааст. Шоири ширинкамол, чи дар риштаи назм ва чи наср 

ба он кӯшиш кардааст, ки фикри хонандаро тавре ба роҳ монад, ки ӯ фикру андешаҳои шоирро 

дуруст дарк карда тавонад. Ҳамаи кӯшиш ва талошҳои мутафаккир ба он равона карда шудааст, 

ки хонанда дар раванди зиндагӣ на танҳо бо сухану гуфтор, балки бо муносибату рафтори худ 

роҳи дурустро пеша карда, ҳаёти орому осуда ба сар барад.  

Мирзо Бедил дар ботин ва қалби инсон парваридани фазилати караму кароматро яке аз 

қадамҳои беҳтарин дар раванди тарбияи инсони баркамол медонист. Зеро, ба қавли ӯ, шахсе дар 

қалби худ имону инсоф ва адлу додро мепарварад, карам ва каромати ӯ аз «ҷабинашон пайдост». 

Чунин шахси боимону боинсоф, маълум аст, ки ба ҳеҷ ваҷҳ меҳру шафқатро аз дигарон дареғ 

намедорад. Чунки қалб ва ботини чунин нафарон пур аз меҳру муҳаббат ва карам ба одамон буда, 

ҳеҷ гоҳ ӯ намегузорад, ки ба қалби ӯ бухлу хиссат роҳ ёбад. Ва шахсе, ки дар қалб ва вуҷудаш ба 

Ҳақтаолло имон дорад, намегузорад, ки дар зиндагӣ нафаре аз муҳтоҷону дармондагон аз 

шафқату каромати ӯ баҳра набаранд. Файзу карами чунин шахсони «дарёдил» чун як абрест, ки 

ба сари ҳама меборад: «Файзи азал шомили дарёдилоне, ки рашҳаи карам чун абр аз сафҳаи 

ҷабинашон пайдост ва ҷавҳари исрор чун мавҷ аз шикани остинашон ҳувайдо. Яқин шинос, ки 

ҳар кас ба ҳақ имон дорад, шафқат аз халқ дареғ надорад… Тахаллақу би ахлоқил-л-лоҳи (Ахлоқи 

Худоро ба худ гиред) дар ҷуду карам кӯшидан аст, на кисвати бухлу хиссат пӯшидан» [7, с. 52].   

Тибқи таълимоти ахлоқии Мирзо Бедил, ба ҳиммати баланд соҳиб будани инсон дар ҷомеа 

ниҳоят зарур аст, чунки саховатмандӣ яке аз фазилатҳои муҳимми ахлоқии инсон ба ҳисоб рафта, 

дармондагону ятимон, камбизоатону камбағалонро аз тангдастиву нодорӣ раҳо медиҳад ва ба ин 

васила дар вуҷуди онҳо ҳисси баланди инсондӯстиро пайдо кунонда, дар ботини одамон ҳисси 

одаму одамгарӣ ва худшиносиву худогоҳиро ташаккул ва рушд медиҳад. Аз ин лиҳоз, 

саховатманду ҳимматбаланд будан нисбат ба одамони ятим, камбизоат, дармондагон ва аз 

қабили инҳо меҳру муҳаббати бепоёнро ифода менамояд, ки ҷомеа дар ҳама давру замон ба онҳо 

ниёз дорад. Барои ҳамин ҳам Мирзо Бедил мардумро ба саховатмандиву ҳимматбаландӣ ва 

каромат даъват кардааст.  
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Ба андешаи мутафаккир, саховатмандӣ ва ҳиммату каромат кардан ба худи инсон манфиат 

ва фоидаи зиёд ба саломатии ӯ меоварад. Ба роҳу равони ӯ оромӣ ва осудагӣ мебахшад, ӯро 

хурсанд ва қаноатманд мекунад, дар қалби ӯ раҳму шафқатро зиёд карда, қадру қимат ва обрӯи 

ӯро дар байни мардум баланд мебардорад, ҳар ҷо, ки равад, соҳиби ҳурмату эҳтиром ва азизи 

дигарон мегардад. Баъди карам ба касе ва ё дигарон кардан, ки ин дар зиндагии ҳар як инсон яке 

аз шартҳои муҳимми ахлоқи инсонӣ ба ҳисоб меравад, бояд миннат карда нашавад. Баъди кори 

хайреро кардан ва сипас миннат кардан ин саховатмандиву ҳимматбаландӣ не, балки пастӣ, 

мумсикӣ ва аз нокас будани шахс шаҳодат медиҳад. Бо чунин рафтор ва муносибат мақсади 

саховатманду олиҳиммат ҳосил намешавад ва дигар ин ки каромати карда қадру қимат, моҳият 

ва аҳамияти худро гум мекунад. Аз чунин саховату каромат кардан накардан беҳтар мешавад.  

Мирзо Бедил таъкид кардааст, ки дар инсон ба вуҷуд овардани олиҳимматӣ, кушодадастӣ 

ва карам аҳамияти хеле калон дорад. Ба карам ва ҳиммати баланд соҳиб будани инсон, мувофиқи 

нишондоди шоири маъруф, дар ҷомеа ниҳоят зарур аст, чунки саховатмандӣ аз хислатҳои наҷиби 

инсон ба ҳисоб рафта, дармондагон, камбизоатон, ятимон ва камбағалонро аз тангдастӣ раҳо 

медиҳад ва ба ин васила дар онҳо ҳисси баланди инсонпарварӣ пайдо кунонда, дар тинати ҳар як 

нафар одаму одамгариро парвариш медиҳад. Аз ин рӯ, саховатманд будан, нисбат ба инсони 

ятим, бечора, камбизоат ва дигар ниёзмандон муҳаббати зиёд ва бепоён доштанро ифода 

мекунад, ки ҷамъияти инсонӣ дар ҳама давру замон эҳтиёҷ дошт. Бинобар ин, зарур аст, ки 

ҷамъият чунин одамонро тарбия намуда, ба воя расонад.  

Табиист, ки агар инсон хоҳишманди он бошад, ки ҳама дар қайди ҳаёт буданаш ӯро ба некӣ 

ёд кунанд ва баъди аз қайди ҳаёт рафтанаш ҳам номашро дар саҳифаи таърих сабт намоянд, бояд, 

ки саховатманд бошад.  

Ҳар як шахси саховатманду бокаромат бояд махсусан ба ятимону дармондагон дасти 

саховат дароз кунад, зеро аз диди Мирзо Бедил ин яке аз сифатҳои беҳтарини ахлоқи инсонӣ ба 

ҳисоб меравад. Зеро чунин одамон ба ёрӣ ва дастгирӣ ниёз доранд. Ҳар вақте ки ятим ё бечораю 

бенавое аз шахси боҳиммату саховатманде ёрӣ мегираду дастгирӣ меёбад, рӯҳан шод мегардад, 

дар қалби ӯ қувва ва матонати нав пайдо шуда, неруманд мегардад.  

Агар дар нимаи дуюми асри XVII, дар замони Мирзо Бедил, шахсони ба шумори 

бокаромату саховатманд дида мешуд, пас чунин одамон дар ибтидои асри XVIII қариб, ки аз 

байн рафта буданд. Чунин одамон аз бесарусомониҳо, беадолатиҳо ва ҷангу ҷидоли замона акнун 

на танҳо каромат карда наметавонистанд, балки бештаре аз онҳо худ ба саховатмандӣ ва 

каромати дигарон эҳтиёҷ пайдо намуданд. Ба қавли шоир, аз ин хислати наҷиби инсонӣ, 

махсусан давлатмандони давр маҳруманд. Модом, ки дар инсон чунин хислатҳо мавҷуд нест, пас 

дар онҳо аз одаму одамгарӣ ва мусулмонӣ нишоне ҳам намондааст.  

Бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, ки агар саховатмандӣ бештар ба табиати мардуми 

тоҷик хос буда, ҳазорсолаҳо боз идома ёфта, баъзан бо шароити мушаххаси таърихии давр коҳиш 

ё хароб гашта бошад, пас имрӯз дар шароити сохтмони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва 

дунявӣ, пойдор намудани давлати соҳибистиқлоли тоҷикон дар ниҳоди наслҳои наврас ташаккул 

ва рушд додани саховатмандӣ ва каромату ҳимматбаландӣ ҳамчун хислатҳои беҳтарини ахлоқи 

инсон аҳамияти бениҳоят зарур дорад. Маҳз имрӯз, ташаккули ин сифатҳои наҷиби ахлоқӣ дар 

замири насли оянда зарур аст, ки эшон баъд аз он ки ба воя мерасанд, ҳатман бояд ин хислатҳои 

ахлоқи ҳамидаи инсониро дар вуҷудашон дошта бошанд. Вагарна баъд аз чанде ахлоқи ҷомеаи 

соҳибистиқлоли мо тамоман хароб гашта, аз он ахлоқи воло ва ҳамидае, ки мутафаккирони 

бузурги гузаштаи мо гаштаю баргашта таъкид кардаанд, нишоне намемонад.  

Бояд зикр кард, ки дар шароити роҳи наве, ки ҷомеаи мо пешаи худ сохтааст, яъне иқтисоди 

бозоргонӣ дар байни халқи тоҷик нафарони дармонда, ятим, бечораҳол, камбизоат ва умуман аз 

лиҳози иҷтимоию иқтисодӣ ниёзманд на фақат зиёд шудааст, балки рӯз аз рӯз шумораи чунин 

одамон афзоиш меёбад.  

Бояд зикр намуд, ки дар даҳ соли охир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ 

дода истодааст, ки аз тамоми имкониятҳои мавҷуда баҳри ҳифзи иҷтимоии мардум, бавижа 

кафолатҳои иҷтимоии давлатӣ ба ятимон, маъюбон, бепарасторон, оилаҳои камбизоат ва амсоли 

инҳо пурра истифода намояд. Бинобар ин, ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ лозим меояд, ки нисбат 

ба ин қабил одамон ҳар чи бештар бораҳму шафқат ва меҳрубон буда, дастгиру мададгори эшон 

бошанд.  

Оид ба ин масъала, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як вохӯриҳо бо мардуми шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва баромаду суханрониҳои расмиашон гаштаю баргашта ба мардум таъкид 
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месозанд, ки ба ятимону маъюбон, дармондагону камбизоатон дасти ёрӣ дароз карда, боҳиммату 

босаховат бошанд. Дар Паёми навбатии худ (20.01.2016 с.) ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

баробари дигар масъалаҳои муҳимми ҳаёти ҷомеа, ба масъалаи соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

таваҷҷуҳи махсус дода, чунин изҳори андеша карда буд: «Мехоҳам махсус зикр намоям, ки 

ҳарчанд вазъи татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, бахусус таъмини 

кафолатҳои иҷтимоии давлатӣ ба маъюбон, кӯдакони ятиму бепарастор ва оилаҳои камбизоат 

дар сатҳи маҳаллӣ хеле беҳтар шудааст, лекин кӯшиш бояд кард, ки ҷиҳати мунтазам беҳтар 

намудани зиндагии гурӯҳҳои осебпазиру ниёзманди ҷомеа шароити боз ҳам хубтар фароҳам 

оварда шавад» [8, с. 28]. 

Дар шароити муосири давлати соҳибистиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон, чи тавре дар боло 

зикр рафт, бо ташаббусу ҳидоятҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорон ва дигар ашхоси давлатманд ҳастанд, ки ба ятимон, 

дармондагон ва дигар мардуми ниёзманд дасти каромату саховати худро дароз карда, ёрии хешро 

аз онҳо дареғ намедоранд. Масалан, дар рӯзномаи «Садои мардум» (4.06. соли 2020) корманди 

«Садои мардум» Диловари Мирзо зери унвони «Ҷавонмардиву лутф аст одамият» дар бораи 

марди саховатманди 80-сола Муҳиб Бобоҷонов чунин навиштааст: «Дар бораи марди 

саховатманду ободкор Муҳиб Бобоҷонов бисёр навиштаанд ва аз тариқи телевизион оид ба 

рӯзгораш барномаҳо пешкаши тамошобинон шудааст… Муҳиб Бобоҷонов аз ҷумлаи онҳоест, ки 

14 майи соли равон (2020) ба кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Рашт 200 ҳазор сомонӣ ҳадя 

кард.  

Баъдтар аз ҷониби ин соҳибкори ватандӯст як миллион сомонӣ барои пешгирии бемории 

коронавирус тақдим гардид. Фарзандонаш, ки дар Федератсия Россия ба тиҷорат машғул 

мебошанд, барои муҳоҷирон беш аз се миллион рубли русӣ ҷудо намуданд.  

Қаҳрамони матлаб зимни суҳбат гуфт… Сарват бе ватани азизу миллати шариф қимат 

надорад.  

Роҳбари мамлакат зимни ироаи Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 декабри 

соли 2019 корнамоии ин соҳибкори ватандӯстро тавсиф намуда, аз ҷумла иброз доштанд: 

«Бобоҷон Муҳиб – сокини 80-солаи ноҳияи Рашт якҷо бо фарзандонаш соли гузашта 42 километр 

ва имсол 16 километр роҳро азнавсозӣ карда, толори варзиш, пул, чоҳҳои обкашӣ ва чор хонаи 

истиқоматӣ барои маъюбон ва оилаҳои камбизоат сохта, ҳоло ба масофаи 10 километр хати оби 

нӯшокӣ кашида истодааст…». 

…Муҳиб Бобоҷонов ва фарзандонаш, ки чанд соли охир дар ободкорӣ ҳиссаи сазовор 

гузоштанд ва ба мардум дар мубориза ба муқобили коронавирус низ кумак хоҳанд кард.  

Дар тинати қаҳрамони матлаб беҳтарин сифатҳои инсониро дарёфтам ва он лаҳза, ки бо 

вай хайрухуш мекардам, абёти омӯзгори ахлоқ Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ ба ёдам 

омад:  

Ҷавонмардиву лутф аст одамият,  

Ҳамин нақши ҳаюлоӣ мапиндор.  

Чу инсонро набошад фазлу эҳсон,  

Чӣ фарқ аз одамӣ то нақши девор? 

Ба даст овардани дунё ҳунар нест,  

Якеро гар тавонӣ, дил ба даст ор [9, с. 3]. 

Хушбахтона, имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо чунин шахсони 

бокаромату босаховат ба монанди Муҳиб Бобоҷонов кам нестанд. Имрӯзҳо мо шоҳиди он 

мегардем, дар шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту баору 

номус ба ятимон, маъюбон, бечорагон ва дигар нафарони ниёзманд ёрии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

расонида мешаванд. Чунин рафтори хайрхоҳонаи ашхоси саховатманд барои дигарон ҳамчун 

намунаи ибрат буда, насли ояндаи ҷомеаи моро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватандорӣ, ифтихори 

миллӣ ва дигар хислатҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия карда, то ба дараҷаи худогоҳиву 

худшиносии миллӣ оварда мерасонад.  

Дар ин ҷо бояд ҳамин нуктаро таъкид намуд, ки Мирзо Бедил мехоҳад таъкид намояд, ки 

дар раванди тарбияи насли наврас бештар бояд ба истифодаи методи (роҳи) намунаи ибрат 

таваҷҷуҳ зоҳир кард. Чунки маҳз истифодаи босамараи роҳу усули намунаи ибрат ба дигарон 

бештар таъсири мусбат мерасонад.  

Зикр бояд кард, ки маҳз ҳамин роҳ ва усули ҳидоят намудаи Мирзо Бедил бештар дорои 

характери таълиму тарбиявӣ буда, то имрӯз аҳамияти худро аз даст надодааст. Дар шароити 
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кунунии ҷомеаи мо ниҳоят кам истифода намудани ин роҳу усули хеле муҳим яке аз нуқсонҳои 

раванди таълиму тарбия ба назар мерасад, яъне дар рафти тарбияи насли наврас мо педагогҳо аз 

ҳаёт, фаъолият ва хислатҳои хуби инсонҳои бузурги гузоштаамон ҳамчун намунаи ибрат ба таври 

бояду шояд истифода наменамоем. Дар натиҷа наврасону ҷавонон дар зиндагӣ бе идеал монда, 

ба кӣ баробар шудан, ё аз кӣ ибрат гирифтанро намедонанд. Дар ин ҳолат онҳо дар нимароҳи 

зиндагӣ қарор гирифта, роҳҳо ва тарзу усули рафтор, муносибат ва ҳалли масъалаҳои ба 

миёномадаро сарфаҳм намераванд. Чунки онҳо аз он шахси намунаи ибрат, яъне идеале, ки 

метавонад онҳоро дар зиндагӣ ва раванди худомӯзию худтарбиякунӣ роҳнамою роҳбалад бошад, 

то андозае бехабаранд.  

Ба қавли Мирзо Бедил, ҳар як шахси дорандаву бодавлат бояд ба ятимону бечорагон ва 

дигар одамони ниёзманд дасти ҳиммат ва саховат дароз намоянд, чунки ин тарзи муносибат ва 

рафтор яке аз беҳтарин рафтори ахлоқи инсонӣ ба ҳисоб меравад. Чунин рафтори олиҳимматонаи 

дорандагони соҳибкорон, пеш аз ҳама, аз ҳисси баланди инсондӯстӣ ва меҳру муҳаббати шахс 

нисбат ба инсон дарак медиҳад. Ҳар вақте ки ятиме ва бенавое аз марди босаховату боҳиммате 

ёрӣ мегирад, аз ҷиҳати рӯҳу равонӣ шод гашта, дар дили ӯ, заррае бошад ҳам, боварӣ ва умед ба 

зиндагӣ пайдо мешавад, дар вуҷуди ӯ неруи нав эҳё гашта, нисбати зиндагӣ ба қалбаш гармӣ ва 

умеду орзуи навро мебахшад.  

Саховатмандон, ба ақидаи Мирзо Бедил, дар зиндагӣ ҳоҷатбарори ятимон, бенавоён, 

дармондагон ва умуман, ниёзмандони ҷомеа мебошанд. Аммо дасти ёрӣ ба касе дароз кардан 

бояд, пеш аз ҳама, бо дасту қалби пок ва меҳру шафқат ва муҳаббати бепоён ба инсон ба вуҷуд 

ояд. На барои худнамоӣ ва худпарастии шахси саховатманду ҳимматбаланд.   

Омӯзиш ва таҳлили осори Мирзо Бедил аз он шаҳодат медиҳад, ки масъалаи тарбияи инсон 

дар эҷодиёти ӯ мавқеи хосеро ишғол менамояд ва оид ба хислатҳои хоксориву қаноатпешагӣ 

баҳс намудани ӯ нишонаи ин аст, ки шоир дар қатори хислатҳои ахлоқи нек фурӯтаниву 

хоксориро беҳтарин хислат, сарчашмаи ақлу заковат ва камолоти комили инсонӣ мешуморад. 

Осори Мирзо Бедил анқариб аз панду насиҳат, ки манзурашон тарбияи фард, инсони комил аст, 

иборат буда, ҳамчун тарбиятгар одамонро ба фурӯтаниву хоксорӣ даъват менамояд. Чи тавре 

ишора рафта буд, Мирзо Бедил тарбияро яке аз омилҳои асосии ташаккули инсони комил 

ҳисобидааст. Аз ин лиҳоз, ӯ гаштаю баргашта таъкид менамояд, ки ба тарбияи насли ҷавон 

диққати ҷиддӣ дода шавад. Ва дар баробари дигар хислатҳои неки ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ба 

фурӯтаниву хоксорӣ низ таваҷҷуҳи хоса зоҳир кардааст.  

Ғуруру фитнаҳо дар сар, суҷуди офият дар бар, 

Замин то метавонӣ буд, мапсанд осмониро [1, с. 117]. 

Чи тавре маълум мегардад, Мирзо Бедил аз ҳар як инсон талаб менамояд, ки то метавонӣ 

хоксориро пеша намо, зеро офияту осоиштагӣ танҳо дар фурӯтанӣ, дар фурӯ нишондани ғуруру 

ҳавову ҳавас дарёфта мешавад. Новобаста аз тинату табиати инсонӣ, бояд дар ҳар як фард ин 

хислати наҷибро омӯхт ва тарбия намуд. Чунки бе чунин хислатҳо ягон шахс ҳамчун инсони 

комил ташаккул намеёбад. 

Аз нигоҳи Абдулқодири Бедил, фурӯтанӣ яке аз он фазилатҳои беҳтарини ахлоқи инсоние 

мебошад, ки ӯро ба сӯи камолот равона месозад. Ҳар як фарде, ки мақсади ниҳоии ӯ ба дараҷаи 

камолот расида аст, дар ин роҳ ӯ бояд худро аз хислатҳои номатлубу шарри одамӣ озод сохта, 

баҳри ба даст овардани ҳадафи худ пайгирона пеш равад. Тибқи таълимоти Мирзо Бедил, инсони 

комил олитарин зинаи камолот дар раванди таълиму тарбияи шахс ба ҳисоб меравад. Бинобар 

ин, ӯ хоксориву фурӯтаниро яке аз зинаҳои ба камолот расидани инсон медонад: 

Дари эътиборе агар занӣ, магузар зи сози фурӯтанӣ, 

Ки ба коми ҳосили муддао ба талоши реша расад самар [1, с. 117]. 

Ва ҳатто «Ғубори хоксорон обрӯи тӯтиё дорад» гуфтани Мирзо Бедил аз он далолат 

медиҳад, ки танҳо шахси шикастанафс, фурӯтану хоксор, соҳибмартабаву дорои фазлу дониш, 

ҷоҳу ҷалоли маънавию ахлоқӣ буда метавонад: 

Чун осмон камоли бузургон фурӯтанист, 

Вазъи тавозуъ оби рухи ҷоҳ мешавад [2, с. 215]. 

Абдулқодири Бедил хоксориро муқобили ғуруру такаббур, тамаъ ва ҷоҳпарастӣ гузошта, 

талқин медорад, ки ҳама дастовардҳо аз доштани маҳз ҳамин хислат аст: 

Нозро аҷз худписандӣ дод, 

Осмонро замин баландӣ дод [2, с. 215]. 
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Аз он, ки ҳатто баландии осмон зи пастии замин аст, хоксории ботинии инсон мартабаи 

ӯро дар ҷомеа арзишноку ҳаёташро созгор менамояд, гуфтани шоир аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ 

тарғибгари ҳамин гуна хислат аст. 

Ҳамзамон шоир андоза нигоҳ доштанро дар хоксорӣ низ камоли муаддабӣ медонад. Дар 

ин масъала мисли Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аз рӯи принсипи мувозинати ахлоқӣ амал 

намуданро тарафдор аст. Яъне дар хоксориву сабру таҳаммул аз ҳадди муайян нагузаштанро 

талқин медорад. Зеро хоксории беҳад касро метавонад дар ҷомеа беэътибору номуносиб 

гардонад. Чунончи:  

Сабр дар саҳрои хушки санглох,  

Аҳмақӣ бошад, ҷаҳони ҳақ фарох [6, с. 436]. 

Абдулқодири Бедил дар ин хусус чунин менигорад: 

«Ҳарчанд хок шуда бошӣ, ғубори оинаи кас мабош ва агар ҳама бар бод равӣ, гард бар 

домани диле мапош. Агар пояи ифтихор андешӣ, ҷуз ба пастии аҷз масоз ва агар нақди обрӯ хоҳӣ, 

ғайр аз ранги эътибор мабоз» [9, с. 71-73]. 

Бурун чу гард зи домони эътибор нишин, 

Сарат агар ба фалак суд, хоксор нишин. 

Чу санг чанд гаронхез боядат будан? 

Сабук чу ранг шаву бар рухи баҳор нишин. 

Тамом хонаи чашмест ин тамошогоҳ, 

Ба ҳар куҷо бинишинӣ, нигоҳвор нишин [7, с. 25]. 

Умуман, манзури Мирзо Бедил аз ин гуфтаҳо тарғибу ташфиқи ахлоқи ирфонӣ буда, ба 

соликони роҳи Ҳақ нигаронида шудааст. Агар ба соликони роҳи тариқат тавассути хоксориву 

фурӯтанӣ, тай намудани силсилаи мақомот ва омода шудан ба кашфи маърифати Илоҳӣ муяссар 

гардад, пас барои ҳар як шахс хоксорӣ донистану фарқ карда тавонистани некӣ аз бадӣ, мусбат 

аз манфиро муҳайё месозад. Дар ин радиф сабру таҳаммул доштанро муҳим мешуморад: 

Аҷзи тоқат ҳар куҷо гардад далели муддао, 

Роҳи чандин дашт як полағз кӯтаҳ мешавад [2, с. 170]. 

Гузашта аз ин, Бедил хоксориро дар пайвастагӣ бо чунин хислатҳо чун қаноату тамкин 

медонист. Ба ақидаи шоир, қаноатмандию қаноатпешагӣ эҷодгари хислатҳои неки инсонианд, аз 

ин хислат дигар сифатҳо обутоб меёбанд: 

Ҳар куҷо бошад қаноат обёри иттифоқ,  

Паҳлуи аз нон тиҳӣ, эҷоди гандум мекунад [2, с. 170].  

Хислатҳои некро, аз ҷумла сабру қаноатро, тараннум намуда, тамкину озодиро падидаи 

боз ҳам накутар мепиндошт:  

Хиффату тамкин ҳиҷоби нашъаи ворастагист, 

Баҳр агар бошӣ, ҳубобу гавҳаре даркор нест [3, с. 80].  

Мирзо Бедил дар ниҳоди инсон тарбия намудани фурӯтаниву хоксорӣ, қаноатпешагиву 

сабурӣ барин хислатҳоро пирӯзии ахлоқ ва тантанаи он дар ҷомеа мешуморид. Алалхусус, оид 

ба хоксорӣ, ки имрӯзҳо он дар ҷомеаи мо ҳамчун як падидаи нозеб дониста мешаваду ҷои онро 

ғуруру «фалаккубӣ» гирифтааст, хулосаи шоир чунин аст:  

Фалакшукӯҳ баро, аз фурӯтанӣ магзар, 

Баландии сари ин бом бар дар афтодаст [1, с. 199]. 

Бо исрор мегӯяд, ки: 

Дар каманди саъйи некӣ чини кӯтоҳӣ хатост, 

То ба ҳар доман, ки хоҳӣ, дасти эҳсон мерасад. 

Хоксорӣ дар мазоқи ҳеҷ кас макрӯҳ нест, 

Миннати ин вазъ бар габру мусулмон мерасад [2, с. 325]. 
Аз қадимулаём хислати ахлоқии тавозуъ дар байни халқи тоҷик яке аз хислатҳои муҳимми 

ахлоқи поки инсонӣ ҳисобида мешавад. Инсон, пеш аз ҳама, бо ҳамин хислати волои ахлоқияш 
аз дигарон фарқ карда меистад ва дар ҷомеа низ бо ҳамин хислаташ сазовори ҳурмату эҳтиром 
мегардад. Барои ҳамин Мирзо Бедил ба хоксорӣ ҳамчун хислати муҳимми инсон баҳои баланд 
дода, дуруст таъкид кардааст, ки фақат бо пеша кардани хоксорӣ-тавозуъ ҳар як шахс метавонад 
соҳиби ҳурмату эҳтироми мардум гардад.  

Мусаллам аст, ки шахси хоксор сифатҳои ба худ хос дорад, мағрур ва ҳавобаланд нест, ба 
ягон кас зарар намерасонад, кибру ғурур надорад, ҳамеша кӯшиш менамояд, ки ба дигарон 
манфиате расонда, дасти ёрӣ дароз намояд. Ҳарчанд сурати зебо ҳам надошта бошад, аммо 
ахлоқи пок дорад, ба корҳои ғайриқонунӣ, ғайриахлоқӣ ва ношоиста даст намезанад, ба ҳама 
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одамон як хел муносибат мекунад. Ба намуди зоҳирии худ кам аҳамият медиҳад, гарчанде ки 
либосҳои қиматбаҳо ва ҷилодор надошта бошад ҳам, ба ахлоқи ҳамида, илму дониш ва маърифат 
эътибори ҷиддӣ медиҳад. Худро аз мардум ҷудо намекунад, дар шодӣ ва ғами одамон ҳамеша 
шарик аст.  

Сифати хоксориро мо бояд, пеш аз ҳама, аз мутафаккирони бузурги гузаштаи мардуми худ, 
ба монанди Имоми Аъзам, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири Хусрав, Саъдии Шерозӣ, 
Абдурраҳмони Ҷомӣ ва садҳо дигарон ҳамчун намунаи ибрат ёд гирему дар зиндагӣ дуруст 
истифода намоем. Масалан, ба чунин сифатҳои ахлоқи олӣ ҳамаи бузургони гузаштаи халқи мо 
соҳиб буданд. Аммо дар ин радиф, аз ҳама бештар мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар байни 
мардум хеле маълуму машҳур аст. Бо вуҷуди он ки Абдурраҳмони Ҷомӣ шахси бузургу 
хирадманд буданд ва ба ҳамон андоза худро хоксор, ҳалим ва шикастанафс нигоҳ медоштанд, 
накукор буданд ва бо хоксориашон манфиат мерасониданд, ҳамеша ба он мекӯшиданд, ки ҳама 
вақт дар тавозуъ бошанд.  

Мирзо Бедил хислати хоксориро тарғиб карда, таъкид менамояд, ки агар шахс хоксор 
бошад, бо ин хислати наҷибаш ҳатто одамони сангдилро нисбат ба худ раҳмдил ва меҳрубон 
мегардонад. Ба андешаи шоир, шахси хоксор дар ҳақиқат ҳам ҳурмату эътибори баланд дорад, 
дӯст ва рафиқони зиёд ҳам пайдо мекунад, зеро ӯ бо хоксориаш ба одамони дигар зуд маъқул 
мешавад, барои ҳамин ҳам мардум ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва суроғи ӯ мебошанд. Чунки ӯ бо ин 
хислати ахлоқи волояш дигаронро мафтуни худ мегардонад.    

Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳлили осори Мирзо Абдулқодири Бедил аз он далолат медиҳад, 
ки асоси фикру андешаҳои ахлоқии ӯро мавзӯи адабу ахлоқ, саховатмандиву ҳимматбаландӣ ва 
хоксориву фурутанӣ ташкил додааст. Мутафаккир ба он ақида буд, ки барои муваффақ гаштан 
ба мақсади ниҳоӣ, яъне тарбияи инсони комил ба мо лозим аст, ки дар замири ҳар як фард 
хислатҳои волои ахлоқи инсониро ба монанди некиву накукорӣ, саховатмандию ҳимматбаландӣ, 
хоксориву фурӯтанӣ, ростиву росткорӣ, дӯстиву рафоқат, худогоҳиву худшиносӣ ва амсоли 
инҳоро ташаккул ва густариш диҳем. 

Хулоса, осори адабию фалсафии Мирзо Абдулқодири Бедил дар хусуси тарбияи 
саховатмандиву ҳимматбаландӣ, шарму ҳаё, хоксориву фурӯтанӣ ва ғайраҳо дар раванди 
ташаккул ва рушди инсони комил, ба вижа дар замони муосир, дорои нақши бениҳоят бузург 
мебошад. 
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МАСЪАЛАИ АДАБУ АХЛОҚ, САХОВАТМАНДИВУ ҲИММАТБАЛАНДӢ ВА ХОКСОРИВУ 

ФУРУТАНӢ ДАР ОСОРИ МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ 
 

Дар мақолаи мазкур, диққати асосӣ ба яке аз масъалаҳои муҳим – адабу ахлоқ, саховатмандиву 
ҳимматбаландӣ ва хоксориву фурутанӣ аз диди яке аз мутафаккирони бузурги халқи тоҷики нимаи дуюми 
асри XVII ва ибтидои асри XVIII Мирзо Абдулқодири Бедил равона карда шуда, мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст.  

Муаллифони мақола осори Мирзо Бедилро таҳлил карда, ба чунин ақида муътақид гаштаанд, ки 
ҷавҳари фикру ақидаҳои ахлоқии мутафаккирро хислатҳои неки ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ташкил додааст.  

Ҳамин тавр, осори адабию илмии Мирзо Абдулқодири Бедил дар раванди ташаккул ва рушди 
инсони комил, хусусан дар шароити рушди ҷомеаи муосир, метавонад мақом ва нақши назаррасеро 
бибозад.  
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ПРОБЛЕМА ВЕЖЛИВОСТИ И ОБХОДИТЕЛЬНОСТИ, ВЕЛИКОДУШИЯ И 

БЛАГОРОДНОСТИ, СКРОМНОСТИ И СМИРЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

МИРЗО АБДУЛЬКАДЫРА БЕДИЛЯ 
 

В данной статье, основное внимание уделяется одной из актуальных проблем как вежливости и 

обходительности, великодушия и благородности, скромности и смиренности с точки зрения одного из 

великих мыслителей таджикского народа второй половины XVII в., и первой половины XVIII в. Мирзо 

Абдулькадыра Бедиля.  

Авторы статьи, анализируя творчество Мирзо Бедиля приходят к выводу, что основу нравственных 

идей и взглядов мыслителя составляют добрые человеческие моральные качества (нравы).  

И так, литературное и научное творчество Мирзо Бедиля в процессе формирования и развития 

человека, особенно в условиях развития современного общества, может сыграть существенную роль.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: великодущие, щедрый, скромный, покорный, любовь к человеку, 

социальная защита, воспитание человека, толерантность, жизненные трудности.  
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THE PROBLEM OF COURTESY, GENEROSITY AND NOBILITY, MODESTY AND HUMILITY IN 

MIRZO ABDULKADIRA BEDIL’S CREATIVITY  
 

In this article, the main attention is paid to one of the pressing problems as courtesy, generosity and nobility, 

modesty and humility from the point of view of one of the great thinkers of Tajik people of the second half of the 

17th century, and the first half of the 18th century Mirzo Abdulkadyr Bedil. 

The authors of the article, analyzing the work of Mirzo Bedil, conclude that the basis of moral ideas and 

views of the thinker are good human moral qualities (morals). 

And so, the literary and scientific work of Mirzo Bedil in the process of human formation and development, 

especially in the conditions of the development of modern society, can play a significant role. 
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АСАРИ «ПЕДАГОГИКАИ МИЛЛИИ ХАЛҚИ ТОҶИК»-И МУҲАММАДУЛЛО 

ЛУТФУЛЛОЗОДА – РОҲНАМОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ИНСОН 
 

Абдураҳимзода Қ.С., Қодирӣ И.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар зиндагӣ чунин қабул шудааст, ки вақте ҳар як инсон ба олами ҳастӣ қадам мегузорад, 

ҳамзамон ӯ ба ин дунё баҳри иҷрои рисолати муайяне меояд. Аммо барои он ки ӯ рисолати хешро 

дар ин олам ба тамом иҷро намояд, лозим меояд, ки дар давоми ҳаёти худ меҳнат ва заҳмати 

зиёдеро ба сомон расонад. Агар не, ӯ на танҳо рисолат, ҳатто кори одиеро наметавонад ба анҷом 

расонад.  

Нафароне, ки дар зиндагӣ рисолати хешро ба хубӣ дарк мекунанду барои ба ҷо овардани 

он илму дониш, ақлу хирад ва қуввати худро барои хизмат ба халқу миллат ва Ватан дареғ 

намедоранд, онҳо монанди хуршеди дурахшоне ҳастанд, ки ба василаи худсӯзиву худафрӯзӣ бо 

фурӯғи нурпошу ҷонбахшашон ба инсонҳои дигар нуру зиё бахшида, роҳи ҳамзамонону 

ояндагонро ҳамеша равшан месозанд.  

Яке аз чунин мардони илму маорифи Тоҷикистони азизи мо, ки зиёда аз шаст соли умри 

ширини хешро сарфи таълиму тарбия ва таҳқиқу пажӯҳиш дар риштаи педагогика, психология 

ва методикаи таълим кардааст, ин устоди азизу гиромӣ, сахтгиру серталаб ва ҳамзамон орому 

ботамкин, ғамхору дилсӯз – Муҳаммадулло Лутфуллозода мебошад. Аз ин сифатҳои устод, 

ҳангоми суҳбат ва ҳамкорӣ бо ӯ ҳар як нафар ба хубӣ огоҳ мегардад. Зеро дар боби сифатҳои 

неки устод дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо бисёр навиштаанду хоҳанд навишт. Дар боби 

аҳвол, осор ва эҷодиёти педагогиву маорифпарварии устод китобҳои зиёде ба табъ расидаву 

рисолаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ таҳия гардидаанд.   

Бояд тазаккур дод, ки ба аҳли илму назар, устодону омӯзгорон, шогирдону хонандагони 

азизу арҷманд маълум аст, ки устод Муҳаммадулло Лутфуллозода дар тӯли ҳаёт ва фаъолияти 
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пурсамари хеш асарҳои илмӣ, таълимиву тарбиявӣ ва методии бешумореро ба анҷом расонида, 

ба дасти хонандагон ва ҳаводорони серталабу гиромӣ расонидаанд. Аз иншо кардани мақолаи 

мазкур ҳадаф ва манзури мо на он аст, ки дар бораи аҳвол ва осори устод ба хонандагони 

гиромиқадр маълумот расонем, балки дар доираи яке аз асарҳои бузурги ӯ «Педагогикаи миллии 

халқи тоҷик» таассурот ва андешаҳои хешро, қадре ҳам бошад, изҳор намоем.  

Асари бузургҳаҷми устод – «Педагогикаи миллии халқи тоҷик» барои халқи тоҷик ва 

махсусан соҳаи илми педагогикаи миллӣ, таҳқиқоти бунёдӣ ба ҳисоб рафта, яке аз масъалаҳои 

доғи замонро дар бар мегирад ва дар раванди эҳё намудани педагогикаи миллӣ шароит муҳайё 

месозад, то ки ҳар як шахс дар қабул ва интихоб намудани мақсад, моҳият ва мазмуни таълиму 

тарбия мустақил ва озод бошад. Чунончи, вазъи ҷомеаи муосир тақозои онро дорад, ки мавзӯи 

омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқи мақсад, моҳият ва мазмуни таълиму тарбия бояд, пеш аз ҳама, ба 

манфиати имрӯз ва фардои ташаккул ва рушди илму маорифи миллии ҷомеаи навини 

Тоҷикистон равона карда шуда бошад. Имрӯз, дар шароити ҷомеаи навини мо, бояд шароите ба 

амал бароварда шавад, ки ташаккул ва рушди ҳаматарафаи шахсияти ҳар як шаҳрванд таъмин 

шавад. Ин маънои онро дорад, ки ҳар як фард имкон пайдо кунад, то қобилияти зеҳниву фикрии 

ӯ рушд ёфта, ҳисси инсондӯстӣ, ватандорӣ, ифтихори миллӣ, худогоҳӣ, худшиносӣ ва дигар 

сифатҳои ахлоқи волои инсонӣ ривоҷ ёбад. Дар ин замина, устод ба он кӯшидааст, ки ба 

арзишҳои илмӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии миллии тоҷик ва башарӣ такя намояд. Асари 

«Педагогикаи миллии халқи тоҷик» маҳз дар асоси принсипи риояи арзишҳои беҳтарини миллӣ 

ва башарӣ нигошта шудааст.  

Китоби «Педагогикаи миллии халқи тоҷик» аз 5 қисм, 25 боб ва 113 зербоб (параграф) 

иборат мебошад. Қисматҳои асар масъалаҳои муҳимми педагогикаи миллии халқи тоҷикро, ба 

монанди: асосҳои умумии педагогикаи миллии халқи тоҷик; инсон, ҳуқуқ, арзишҳо ва сиҳатию 

саломатии он; назария ва амалияи тарбияи инсон; масъалаҳои умумии дидактика, назария ва 

амалияи таълим ва таҳсилот; асосҳои умумии мактабшиносиро дар бар мегирад. Аз нуктаҳои 

матраҳгаштаи асар чунин бармеояд, ки устод Муҳаммадулло Лутфуллозода дар рафти баррасии 

масъалаҳо, пеш аз ҳама, ба арзишҳои миллии халқи тоҷик такя карда, ба он кӯшидааст, ки дар 

навбати аввал, ба мазмун, моҳият ва муҳтавои асар рӯҳи миллӣ бахшад ва сипас таваҷҷуҳи 

хонандаро ба масъалаҳои умдаи замони муосир, ташаккул ва рушди қобилияти фикриву зеҳнӣ, 

тафаккур, худомӯзӣ, худтарбиякунӣ, омӯзиши мустақилона, маърифатнокӣ, муайян кардани 

мавқеи хеш дар зиндагӣ ва умуман тайёр будан ба ҳаёти мустақилона ва амсоли инҳо равона 

кардааст.  

Чун ҳамешагӣ устод М. Лутфуллозода ба осори ниёгони бузурги хеш такя карда, аз оғози 

китоб то ба охир як мавзӯъ – мавзӯи инсон, яъне таълиму тарбияи инсонро меҳвар қарор додааст. 

Дар ин хусус, худи муаллиф дар пешгуфтори китоб чунин овардааст: «Асоси китобро мантиқи 

зиндагӣ ташкил медиҳад: пас аз баёни асосҳои умумии педагогика… меравем ба суроғи худи 

инсон, ҳуқуқ, арзишҳо ва сиҳатию саломатии он, дуюм тарбияи инсон, сеюм таълими инсон…» 

1, с. 5. 

Тавре ки мушоҳида мегардад, мақсад, моҳият ва муҳтавои китоби мазкур барои инсон ва 

манфиатҳои инсон равона карда шудааст. Ин нукта, пеш аз ҳама, ҷавҳари педагогикаи миллии 

халқи тоҷикро ташкил дода, аз сифати баланди инсондӯстии муаллифи китоб дарак медиҳад.  

Устод М. Лутфуллозода дар асари хеш ба илм, дониш, ақл, хирад, сабру таҳаммули инсонӣ, 

ки ба мардуми тоҷик ва умуман ориёитабор хос аст, такя карда, хонандаро ба он даъват кардааст, 

ки аз мушкилиҳо натарсидаву наҳаросида, бо ёрии илму дониш ва ақлу хиради бобоӣ ҳамеша ба 

сӯи мақсад равона бошанд. Ба андешаи худи устод, «Ақл, дониш, ҳиммат ва ҳувияти шумо ҳама 

гуна мушкилотро паси сар карда, роҳи мустақилеро мунаввар месозад, ба дил неру мебахшад» 

1, с. 5. Чи тавре худи устод дар ин ҷо аз номи бузургони гузашта овардаанд:  

Ба ҳар коре, ки ҳиммат баста гардад,  

Агар хоре бувад, гулдаста гардад 1, с. 5.  
Ба аҳли илму ақлу хирад равшан аст, ки мавзӯи инсондӯстиву инсонгароӣ яке аз арзишҳои 

муқаддастарини офаридаҳои маънавии тафаккури инсонӣ аз он замоне, ки ӯ ба ақл омадааст, ба 

ҳисоб рафта, ояндаи дурахшони одамият ба он бастагӣ дорад ва дар ташаккулу рушди масъалаи 

мавриди назар фарзандони фарзонаи мардуми форсу тоҷик саҳми босазо доранд. 

Академик Лутфуллозода М. дар қисмати аввали китоб масоили омӯзгори замони муосир, 

ҳувият ва талабот нисбат ба ӯ, мафҳуми педагогика ҳамчун илм, педагогикаи миллӣ, қонуниятҳо, 

вазифаҳо, методҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, сарчашмаҳои педагогикаи миллӣ ва ғайраро ба миён 
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гузошта, барҳақ сухани аввалро аз осори ниёгони бузурги гузаштаамон оғоз кардааст. Дар асл 

ҳам, чи тавре ки устод таъкид мекунанд, мутафаккирони бузурги халқи тоҷику форс дар рушди 

ҷаҳони маънавӣ ва ҷомеаи мутамаддини олам хишти аввалро гузошта, ба ҳамаи эшон ҳаққи 

устодӣ доранд. Чунки суханоне, ки онҳо гуфтаанд, на фақат ба халқи тоҷик, балки ба тамоми 

аҳли башар тааллуқ дорад. Масалан, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ фармудааст:  

То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,  

Кас набуд аз роҳи дониш бениёз.  

Мардумони бихрад андар ҳар замон,  

Роҳи донишро ба ҳар гуна забон 1, с. 8. 
Ё Абдурраҳмони Ҷомӣ овардаанд:  

Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,  

Шавад тира аз бехирад рӯзгор 1, с. 8.  

Устод М. Лутфуллозода китоби хешро мақсаднок аз осори ниёгони бузургамон оғоз 

бахшида, масъалаи омӯзгор ва сифати онро баррасӣ кардаанд, ки барои омӯзгорони имрӯзу 

фардои миллати тоҷик маҳз эшон намунаи ибрат шуда метавонанд. Агар мо – омӯзгорон хоҳони 

он бошем, ки илм, фарҳанг, ахлоқ ва ҷомеаи муосири мо пешрафта бошад, бояд такя ба афкор ва 

нишондодҳою панду андарзҳои ниёгони бузургамон карда, зиндагии хешро дар амал роҳандозӣ 

намоем. Чунки зиндагӣ, кору пайкор ва осори гаронбаҳои ҳамаи онҳо барои мо ҳамчун роҳнамои 

саодатманди ҳаёту мамоти ҳамешагии мо ҳоҳад монд.  

Ба андешаи устод М. Лутфуллозода, мо имрӯз ба таълиму тарбияи насле машғул мебошем, 

ки ояндаи давлату миллат дар дасти онҳост. Бинобар ин, моро зарур аст, ки таълиму тарбияро ба 

тарзу усуле ба роҳ монем, то дар доираи арзишҳои миллии халқи тоҷик бошад ва сипас моҳияту 

муҳтавои он бо арзишҳои пешоҳанги башарӣ ҳамоҳанг гардад.  

Дар ин ҷо бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, ки барои омӯзиш ва муайян намудани 

моҳият, муҳтаво ва мақсади арзишҳои миллии халқи тоҷик ва дуруст ба роҳ мондани раванди 

тарбия ва таълими насли оянда, роҳҳо ва тарзу усули ҳамоҳанг сохтан ба арзишҳои пешоҳанги 

башарӣ маҳз илми педагогика метавонад нақши калидиро бозад. Устод М. Лутфуллозода маҳз аз 

ҳамин назар кӯшидааст, то ин ки масоили педагогикаи миллии халқи тоҷикро пешниҳод намояд. 

Мақсад аз иншо намудани чунин китоб боз аз он иборат аст, ки раванди тарбия ва таълими насли 

ояндаи Тоҷикистон нахуст дар асоси арзишҳои миллии халқи тоҷик сурат гирифта, сипас ба 

арзишҳои умумибашарӣ омехта гардад. Маҳз чунин муносибат ва тарзи ҳалли масъала имкон 

фароҳам меоварад, ки шахси ҳаматарафа рушдёфта ва инсони комилро ба воя расонем.  

Дар ҳамин росто академик М. Лутфуллозода оид ба масъалаи талабот ба омӯзгори 

муосирро мавриди таҳлил қарор дода, таъкид менамоянд, ки омӯзгор бояд як умр шогирдон, 

касби худ, халқу миллат ва ватани худро дӯст дорад. Омӯзгоре, ки дар дил чунин меҳрро 

надораду чунин меҳрро намепарварад, ӯ ҳеҷ гоҳ муаллими ҳақиқӣ шуда наметавонад. Дар диле, 

ки чунин меҳр аланга намезанад, дар диле, ки барои чунин меҳр ҷой нест, чунин дил қудрати 

онро надорад, ки баҳри халқу миллат ва ватани худ кори шоистаеро ба сомон расонад. Бо мақсади 

баланд бардоштани савияи касбии омӯзгор устод М. Лутфуллозода аз ҳама гуна шаклҳои 

такмили ихтисоси омӯзгор роҳи худомӯзиро тавсия дода, асоси худомӯзии муаллимро тариқи 

зайл пешкаш намудаанд: «Асоси худомӯзии муаллимро далелҳои зерин ташкил медиҳад: ҳирси 

донишомӯзӣ, дӯст доштани бачаҳо, хоҳиши васеъ намудани доираи назар ва ҷаҳонбинӣ, 

мутахассиси баланд шудан ва ғайра» 1, с. 17.  

Ба ақидаи устод М. Лутфуллозода, бо мурури замон мазмуни таҳсилот, шаклҳо, роҳҳо, 

тарзу усул ва роҳу равиши таълим ба тағйирот дучор гашт. Ҷомеа низ дар ин асос дархост ва 

талаботи нав ба навро пеш мегузорад. Дар ин асно омӯзгори муосир бояд мазмун, шаклҳо, роҳҳо, 

тарзу усул ва муносибати худро нисбат ба таълиму тарбияи хонандагон омӯхта, таҳлил карда, аз 

диди нав роҳандозӣ намояд.  

Қисмати дуюми китоб, бобҳои 3, 4, 5, 6-ро дар бар гирифта, масъалаҳои инсон, мақом ва 

сиришти он, эъломияи умумии ҳуқуқи башар, арзишҳои ҷовидонаи маънавии миллати тоҷик ва 

саломатии миллат - сарвати давлат мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор гирифтааст.  

Чи тавре мо шоҳид ҳастем, рӯз аз рӯз ва беш аз пеш дар ҷомеаи инсонӣ қадру қимат ва 

маъниву мақоми инсон хароб гашта, ҷаҳони маънавӣ ва олами ахлоқии ӯ оҳиста-оҳиста рӯ ба 

таназзул ниҳода истодааст. Ҳол он ки инсон дар олами ҳастӣ ягона мавҷудоте мебошад, ки ба 

василаи илму дониш, ақлу хирад ва ихтироъкорӣ ба арши баланди шуури олӣ расидааст. Дар 

боби мақому манзалати инсон садҳо асару достонҳо иншо шудаанд. Барои исботи фикри 
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манзуршуда рубоиеро аз эҷодиёти мутафаккири бузурги халқи тоҷик Умари Хаём пешниҳод 

менамоем:  

Мақсуд зи ҷумла офариниш моем,  

Дар чашми хирад ҷавҳари биниш моем.  

Ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист,  

Бе ҳеҷ шаке, нақши нигинаш моем 2, с. 15. 
Академик Лутфуллозода М. дар қисмати мутазаккира низ ба осори нодири ниёгонамон 

такя карда, инсон, маънӣ, мақом, симо, дил, хушбахтӣ, ризқу рӯзӣ, зебоиву фазилатҳо, қувваи 

ақлу фаросат, неру ва тавоноии онро ба риштаи таҳлил кашида, ӯро меъмори муъҷизаҳои олам 

ҳисобидааст.  

Устод инсонро баҳои баланд дода, таъкид менамояд, ки: «…инсонро ду масъулият аст: яке 

сазовори номи одамӣ бошад ва агар набошад, то ба охири умр бар он бикӯшад, дигаре сифатҳои 

одаму одамгариро аз даст надиҳад. Зеро байни ӯву махлуқоти дигар, аз ҷумла маймуну ҳайвон, 

як қадам роҳ аст» 1, с. 70.  

Масъалаи дигаре, ки устоди арҷманд мавриди баррасӣ қарор додаанд, ин симои инсон 

мебошад. Ба андешаи ӯ, инсон бояд соҳиби ҳам сурати зебо ва ҳам сирати зебо бошад. Ба ин 

мазмун устод таъкид менамоянд, ки барои инсон муҳим он аст, ки сурат ва сирати хешро таҳти 

назар гирад, то онҳо ҳамеша пуркунанда ва ҳамоҳанги якдигар бошанд.  

Сифати дигаре, ки устод Лутфуллозода М. дар китоби мазкур мавриди таҳлил қарор 

додааст, ин ақлу хирад, фаҳму фаросат ва фазилатҳои инсонӣ мебошад. Инсон дар рафти зиндагӣ 

ҳамеша кӯшиш менамояд, ки ба василаи ақлу хирад ва фаҳму фаросат сатҳу сифати зиндагиро 

беҳтар намояд, аз таҷрибаи рӯзгори хеш ва дигарон омӯзад ва ҳамеша барои ободии кишвар ва 

халқу миллати худ хизмат намояд.  

Ба андешаи мо, масъалаҳое, ки устод Муҳаммадулло Лутфуллозода мавриди таҳлил ва 

таҳқиқ қарор додааст, ҳар як фарди инсондӯст ва ватандӯстро водор месозад, ки зиндагии орому 

осударо пешаи худ сохта, дар рушду нумӯ ва пешрафти ҳаёти халқу миллати хеш саҳмгузор 

бошад.  

Дар қисмати сеюми китоб устод Муҳаммадулло Лутфуллозода масъалаҳои муҳимми 

тарбияи инсонро дар шароити рушди ҷомеаи муосир ба мисли тарбия ва ҳикмати он аз диди 

ниёгон, ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва заминаҳои тарбия, мавқеи педагогикаи мардумӣ ва 

ҷашнҳои миллӣ дар тарбия, тарбияи ватандӯстӣ, тарбияи накукорӣ ва гуманистӣ, тарбияи 

андӯхтани касбу ҳунар, шавқу рағбат ба техника ва технологияи муосир, тарбияи сабру таҳаммул 

ва дарки ҷаҳонгароӣ, усул ва тарзҳои тарбия ва монанди инҳоро мавриди баррасӣ қарор додаанд.  

Дар ин қисмат муаллиф таваҷҷуҳи хонандаро ба масъалаи мафҳум ва моҳияти тарбияи 

инсон ҷалб намуда, дар ин раванд ҳифзи сиҳатию саломатиро дар мадди аввал мегузорад. Ӯ аз 

осори ниёгони бузурги халқи тоҷик далелҳо оварда, исбот кардааст, ки барои инсон ва тарбияи 

дурусти он аз ҳама чизи қиматтарин ин сиҳативу саломатӣ мебошад. Аз қадимулайём, вақте ки 

инсон худро шинохту эътироф кард, баҳри ҳифзи саломатии хеш талош кардааст.  

Нуктаи дигаре, ки муаллиф таъкид кардааст, ин дар ҷойи аввал (чи тавре ки анъана шуда 

буд) «Дидактика» ё «Назарияи таълим»-ро мегузоштанд ва баъдан «Назарияи тарбия»-ро. Устод 

ин қолаби доимиро шикаста, аввал «Назарияи тарбия»-ро гузоштаанд. Барои исботи андеша ва 

мавқеи хеш устод М. Лутфуллозода чор андешаеро пеш оварда, исбот кардаанд, ки ҷойи тарбия 

пеш аз таълим ва таҳсил мебошад.  

Муаллифи китоби «Педагогикаи миллии халқи тоҷик» мутмаин аст, ки агар тамоми 

кӯшишу заҳматҳои тарбияи инсон ба ҳифзи сиҳату саломатӣ ва риоияи талаботи даврабандии 

синнусолии ӯ равона карда шавад, ин маънои онро дорад, ки яке аз муҳимтарин қонунмандии 

тарбия риоя карда шуда, дар натиҷа сатҳу сифати тарбия то ҳадди назаррас беҳ мегардад.  

Устод Муҳаммадулло Лутфуллозода мулоҳизаҳои хешро дар доираи дархости ҷомеа ва 

рукнҳои тарбия, унсурҳои таркибии тарбия, андешаи миллӣ, тарбияи худогоҳӣ, ваҳдат, ҳувият 

ва ифтихори миллӣ, накукорӣ ва гуманизм, тарбияи ватандӯстӣ, зебоиписандӣ, муаммои 

мушкилоти тарбия ва ғайра барои хонандагон арзонӣ дошта, нақши андешаи миллиро дар 

раванди тарбияи насли наврас ва бунёди давлати соҳибистиқлол қайд карда, чунин овардааст: 

«Тафаккури миллӣ+ақлу хиради азалӣ+андешаи миллӣ+ҷомеаи мутамаддин. Қисмҳои модул 

пораҳои алоҳида набуда, мантиқан бо ҳам алоқаманданд ва дархости яке аз дигаре бармеояд. 

Фақат моро лозим меояд, ки дар вақти тарбия аз ин мантиқ моҳирона истифода барем» 1, с. 70.  
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Ба қавли академик Муҳаммадулло Лутфуллозода, дар амалӣ намудани масъалаи тарбияи 

инсон, пеш аз ҳама, ташаккул ва рушди ҳисси инсондӯстӣ (гуманизм) ва ватандӯстии ӯро 

парвариш ва ривоҷ додан зарур аст, чунки то дар вуҷуд ва қалби ӯ ҳисси инсонгароӣ ва 

ватандориро ҷойгир нанамоем, ба камол расонидани инсон номумкин аст.  

Академик Муҳаммадулло Лутфуллозода дар қисмати чоруми китоби хеш назаре ба 

масъалаи пайдоиши моҳият ва мафҳуми дидактика, категорияҳо ва қонуниятҳо, равияҳо, 

принсипҳо ва тавсифи онҳо, мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои психологии таълим карда, кӯшиш 

ба харҷ додаанд, ки масъалаҳои умдаи дидактикаи муосири педагогикаи миллиро мавриди 

таҳлил ва баъдан, баҳри дар амал истифода намудани он чораандешӣ намоянд.  

То ҷое, ки ба мо маълум аст, дар Паёми навбатии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар масъалаҳои илму маориф ба 

масъалаи дурнамои рушди маориф таваҷҷуҳи хосса дода шудааст. Дар радифи сиёсати давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асари мазкури устод мавзӯъҳое мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор 

гирифтаанд, ки бевосита масъалаҳои мақоми мактабҳои муосир, баланд бардоштани сатҳу 

сифати раванди таълим, муайян намудани ғояҳои асосии давлатдории миллӣ, сифатнокии нақша 

ва барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ, истифодаи тарзу усулҳои фаъоли 

таълим, шаклҳо, роҳҳо ва воситаҳои ташаккул ва рушди қобилияти фикрӣ ва зеҳнии 

хонандагонро дар бар мегирад.  

Дар ин росто, асари «Педагогикаи миллии халқи тоҷик»-и устод Муҳаммадулло 

Лутфуллозода метавонад ҳамчун роҳнамое дар тартиб ва таълифи барномаҳои таълимӣ, 

китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ хизмати шоистаеро ба ҷо биорад.  

Нукоти муҳимми дигаре дар китоб ба назар мерасад, ки онҳо муайян намудани мақсад ва 

вазифаҳои таҳсилоти умумӣ буда, мавзӯъҳои муҳимми педагогикаи муосир, нақшаи таълим, 

барномаи таълимӣ, салоҳиятнокии хонандагон, тарзу усулҳои фаъоли таълим ва дар охири ҳар 

як боб саволу супоришҳо мебошанд. Ба чунин тарз зери фармони қалам додани китоб аз тарафи 

устод ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки онҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд ва тибқи талабот ташкил 

карда гузаронидани дарси муосир аз ин роҳнамои беминнат кор гиранд.  

Академик Муҳаммадулло Лутфуллозода дар «Педагогикаи миллии халқи тоҷик» дар асоси 

далелу арқом, мисолҳои ҳаётӣ ва суханони мутафаккирони бузурги халқи тоҷик то чи андоза 

муҳим ва зарур будани масъалаи таълиму таҳсилотро барои имрӯзу фардои миллати тоҷик дақиқ 

ва возеҳ исбот кардааст, ки ин дар баланд бардоштани сатҳи илму дониш, ақлу хирад, қобилияти 

фикрию зеҳнӣ, ташаккул ва рушди ҷаҳонбинии илмӣ, интихоби дурусти касбу ҳунар ва сифатҳои 

ахлоқии наслҳои ояндаи миллати тоҷик нақши бениҳоят арзандаро мебозад.  

Ҳамчунин дар қисмати мазкур академик Муҳаммадулло Лутфуллозода ба дигар 

масъалаҳои муҳимми раванди таълим ба монанди усулу тарз, воситаҳои таълим, таълими 

ҳамгиро ва тафриқа, тайёрии муаллим ба дарс таваҷҷуҳ карда, ба мавзӯи дарс, моҳият ва мазмуни 

он бештар таваққуф кардаанд. Бояд зикр намуд, ки сабаби ба дарс диққати махсус додани устод 

дар он аст, ки дар баробари муҳим будани паҳлуҳои раванди таълим андешаҳои муаллиф оид ба 

дарс мафҳум, моҳият, мақсад, ташкил, типҳо, устохонбандӣ, тайёрии омӯзгор ба он ва ғайра 

арзишманданд.  

Ҳамин тавр, дар қисмати «Дидактика» тамоми самтҳои «Назарияи таълим» дар заминаи 

илми педагогикаи муосир мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, ки барои пешрафти педагогикаи 

миллии халқи тоҷик метавонад таъсири мусбат расонида, мақоми хоссаро касб кунад.  

Дар қисмати панҷуми китоби «Педагогикаи миллии халқи тоҷик» устод Муҳаммадулло 

Лутфуллозода ҳуҷҷатҳои расмии давлатиро ба эътибор гирифта, дар асоси Қонунҳо, Консепсия, 

Стандарти давлатӣ оинномаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои 

маорифсози Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори назар кардааст.  

Масъалаи дигаре, ки муаллиф дар ин қисмати китоб мавриди баррасӣ қарор додааст, ин 

мактабу мактабшиносӣ мебошад. Устод дар баробари фаъолияти мактаб ва ниҳодҳои 

(сохторҳои) он таваҷҷуҳ зоҳир кардан боз ба масъалаҳои дигари муҳимми роҳбарию ташкилии 

мактаб, аз ҷумла директори мактаб ва сифатҳои маънавии ӯ, Шӯрои педагогӣ ва нақши он дар 

ташкил ва танзими фаъолияти омӯзгорони мактаб, ташкил ва гузаронидани корҳои методӣ, 

иттиҳодияҳои методӣ ва вазифаҳои он, ҳуҷҷатнигории муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

ҷомеаи муосир аз диди илми педагогикаи муосир таваққуф кардааст. Устод, низоми 

мактабдориву мактабшиносиро бо як маҳорати баланд, мувофиқ ба талаботи қонунгузории 

ҷории Тоҷикистони соҳибистиқлол, ҷавобгӯ ба назария ва амалияи мактаби миллии тоҷик 

коркард намуда баромадааст.  



63 

 

Дар ин ҷо бояд зикр кард, ки дар илми педагогикаи муосири халқи тоҷик асари 

«Педагогикаи миллии халқи тоҷик»-и академик Муҳаммадулло Лутфуллозода китоби аввалин 

дар ин самт ба ҳисоб рафта, ҳамчун махзани маърифат ва тарбияву таълими миллии тоҷик 

месазад, ки китоби рӯимизии ҳар як омӯзгори Тоҷикистон бошад.  

Китоби «Педагогикаи миллии халқи тоҷик»-и устод Муҳаммадулло Лутфуллозода ҳамон 

масъалаҳо ва мавзӯъҳои таълиму тарбиявиеро дар назар гирифтааст, ки дархӯри ҷомеаи муосири 

навини Тоҷикистон буда, ба кулли мардуми ҷумҳурӣ тааллуқ ва пайвастагӣ дорад.  

Аз гуфтаҳои боло маълум гашт, ки ин китоб хеле арзишманд буда, ҳарчанд ки мо майлу 

хоҳиши арзёбии бештаре роҷеъ ба он дошта бошем ҳам, аммо наметавон, ки моҳият ва мазмуни 

ин асари бузургро дар доираи як мақола фаро гирем. Чунончи аз худи асар бармеояд, китоб мағз 

андар мағз аз одаму одамгарӣ, инсондӯстиву инсонгароӣ сероб буда, ҳар як хонандаро ба сӯи 

қуллаи баландтарини худогоҳиву худшиносӣ ва ифтихори миллӣ мебарад.  

Ба андешаи мо, нашри силсилавии китоби «Педагогикаи миллии халқи тоҷик» дар 

пешрафт ва баланд бардоштани сифати тарбия ва таълими хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва 

ба сифати роҳнамои хубе барои муҳаққиқон, пажӯҳишгарон ва омӯзгорону донишҷӯён дорои 

арзиш аст.  

Нуктаи муҳимми дигар он аст, ки академик Муҳаммадулло Лутфуллозода бо нашри чунин 

асари бузурги хеш - «Педагогикаи миллии халқи тоҷик» ғояҳо ва афкори педагогии 

мутафаккирони бузурги ниёгони хешро идома хоҳад бахшид.  
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ИМАМ АЗАМ О ДОБРЕ И ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ КАК ВЫСШЕМ 

ДОСТОИНСТВЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Собиров Х.М. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В процессе формирования и развития новых экономических, политических, социальных, 

научных и культурных отношений и перестройки всего комплекса общественных отношений, 

вопрос духовного обогащения и морального оздоровления общества в целом и отдельных 

личностей в частности, приобретает особо актуальное значение. Для достижения этой цели, наше 

общество обращается в прошлое, с целью изучения и переосмысления творческого наследия 

великих мыслителей прошлого, изучения жизни и творчества отдельных исторических 

личностей. Для осуществления этих целей задача воспитания и образования молодого поколения 

и всесторонне гармонически развитой личности человека является одной из важнейших задач 

современного общества. 

Как известно, будущее общество во многом будет зависит от уровня и качества обучения 

и воспитания нынешнего молодого поколения. Исходя из этого, система народного образования 

должна опираться на богатое научное, культурное и историческое наследие наших предков. 

В «Концепции таджикской национальной школы» отмечается: «Богатое наследие наших 

предков может служить не только для воспитания подрастающего поколения, оно также является 

первоисточником обогащения содержания образования. Таким образом, мы можем восстановить 

историческую правду, в наших школах наряду с изучением наследия поэтов и писателей 

классической персидско-таджикской литературы, изучается творческое наследие 

представителей других наук Востока» [5, с. 4].  

Мыслители прошлого на основе жизненного опыта, достижений науки и культуры своего 

времени разработали определенную систему обучения и воспитания молодого поколения, 

основанной на моральных и нравственных ценностях, оказавших огромное влияние на 

воспитание последующих поколений. По этому поводу Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон в своей книге «Великий Имам и диалог цивилизаций» отмечает, что «Любой 

этнос или народ постоянно испытивают огромную потребность в своих исторических ценностях. 

Эти ценности последовательно и разумно используются для духовного и нравственного 

воспитания новых поколений» [10, с. 63]. 

В произведениях великих ученых, литераторов, в целом всех мыслителей персидско-

таджикского народа, проблема обучения и воспитания молодого поколения занимает самое 

высокое положение. Они в своих научных трудах уделяли особое внимание на образование и 

воспитание полноценной личности, формирование духовно богатого и нравственно 

воспитанного человека. Они стремились воспитывать такого человека, который обладал такими 

духовно-нравственными качествами, как добро и добродетельность, гуманизм, честность и 

справедливость, отвага и мужество, преданность и любовь к Родине, дружба и товарищество, 

милосердие и помощь неимущим, трудолюбие, проявление уважения к старшему поколению и 

другие. Согласно их утверждению, именно эти качества в совокупности способствуют 

формированию всесторонне гармонически развитой личности. 
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Научно-культурное наследие, которое оставил своим потомкам великий мыслитель 

Абуханифа Нумон ибн Собит (Имам Азам) направлено на формирование и развитие 

нравственности, мировоззрения, культуры поведения в обществе, моральной чистоты и 

воспитания человека как полноценного члена и гражданина своего общества. Такие 

произведения Имама Азама, как «Ал-фикх-ул-акбар», «Ал-фикх-ул-абсат», «Ал-Олиму ва ал-

мутааллиму», «Ал-васият», «Рисолаи Абуханифа ба Усмони Бати» и др. в течении более тысячи 

лет способстовали повышению уровня знаний, просвещенности человека, развитию 

мировоззрения, моральной чистоте общества и отдельных личностей и не утратили своё 

воспитательное и образовательное значение, и в настоящее время. 

Произведения Имама Азама полны духовных и нравственных наставлений, которые 

способствуют в каждом человеке формированию добра и добродетельности, а в целом 

всесторонне гармонически развитой личности. 

Сердцевину духовно-нравственных учений Имама Азама составляет идея о доброте и 

добродетельности, направляющие человека на праведный путь, на созидательную деятельность, 

на благо людей и всего общества. 

Анализ произведений Имама Азама показывает, что мыслитель хотел видеть в человеке 

такие добрые качества, как человеколюбие, честность и справедливость, терпение и согласие, 

дружба и товарищество, братство и равенство и другие духовно-нравственные качества. Он 

призывал людей не только к тому, чтобы они имели эти добрые качества, т.е. только обладали 

этими качествами, также он огромное внимание придавал тому насколько правильно они могут 

применять эти качества на практике. Другим людям практическое решение данной проблемы он 

доказывал своим личным примером. Надо отметить, что великий мыслитель всегда стремился к 

практическому решению проблемы. Поэтому, он прежде чем что-то (или какой-то поступок) 

требовать от других, своим личным примером, т.е. поступком на деле доказывал решение той 

или иной проблемы. 

Духовно-нравственное учение великого философа о доброте и добродетельности 

составляет главное содержание таких произведений как «Ал-Олиму ва ал-мутааллиму», «Ал-

васият», «Рисолаи Абҳанифа ба Усмони Бати», «Ал-фиқҳ-ул-абсат» и другие. 

Содержание произведений мыслителя свидетельствует о том, что такие человеческие 

качества как добро и добродетельность были основным смыслом жизни самого Имама Азама, 

вся его жизнь была отдана делу служения нуждающимся, бедным и обездоленным людям, делу 

служения простому народу в целом. Естественно, что мыслитель в своем творчестве главное 

внимание уделял воспеванию и изложению этих духовно-нравственных взглядов. В своих 

наставлениях и завещаниях современникам и будущим поколениям он призывал людей быть 

ближе к другим, протянуть руку помощи нуждающимся. 

Следует подчеркнуть, что научное наследие, которое оставил после себя Имам Азам, 

являясь культурной и образовательной основой, и составной частью исламской религии играет 

огромную роль в обогощении духовного мира и нравственного становления личности человека. 

Его научное наследие, опираясь на учение, «Коран»-а и назидания (хадисы) пророка Мухаммада, 

является научно-культурным и духовно-нравственным путеводителем народа в их 

взаимоотношениях и земных делах. 

Одновременно с призывом к доброте и добродетельности, мыслитель осуждал такие 

негативные безнравственные качества людей, как злость и злорадство, призывал людей 

отказаться от угнетения, спылчивости и нетерпимости, несправедливости и сквернословия по 

отношению к другим и т.п. По мнению Имама Азама, зло в мыслях, в поведении и поступках 

уходят своими корнями к животной природе человека. Для становления полноценной личности, 

человеку в течение всей жизни необходимо бороться против таких негативных безнравственных 

качеств, поскольку такие качества разрушают природу личности человека. По мнению 

мыслителя, человек среди других людей может достичь благополучия, счастья, материальной и 

духовной удовлетворенности благодаря своим добрым поступкам, поведению и действиям. 

Имам Азам особо подчеркивает, что пока человек своим разумом и существом не осознал 

основную суть добра и добродетельности в реальной, повседневной жизни никогда не 

почувствует духовный смысл жизни. Он, осуждая зло и злые поступки человека особо 

подчеркивает вредность таких качеств в жизни людей. 

Имам Азам стремится убеждать людей в том, что зло и недобрые, безнравственные 

поступки разрушают их веру в Бога, их сердца и разум поражаются злом. По мнению мыслителя, 

человек в своей жизни должен стремиться к тому, чтобы его сердце, разум и сознание были 
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свободны от недобрых, безнравсвтенных, злых мыслей и действий. Для того, чтобы не попасть 

в немилость другим, он должен не совершать зло по отношению к другим людям. Зло в итоге, 

разрушает жизнь и счастье, губит человека и никогда не приведёт к доброму концу. 

Великий мыслитель в своём наставлении к ученику Холиду ибн Юсуфи Самти Басри 

пишет следующее: «Бидон! Ҳар гоҳ ба мардум бадрафторӣ кунӣ бо ту душман хоҳанд шуд, гарчи 

падару модарат бошанд ва ҳар гоҳ бо мардум рафтори хуш дошта бошӣ, гарчи бо ту хешовандӣ 

надошта бошанд, барои ту монанди падару модар хоҳанд гардид» [8, с. 20]. 

«Знай! Когда к людям будешь относиться плохо, грубо, они станут твоими врагами даже, 

если они твои родители. Когда ты к людям будешь отоситься с уважением даже, если они тебе 

чужие, к тебе будут настолько близки, словно как бы они являются твоими родителями». 

Следует отметить, что в истории культуры персидско-таджикского народа поэты, 

писатели, философы и мыслители по-разному подходили к определению и разъяснению 

сущности добра и добродетельности. Что касается Имама Азама, то он считал нужным проявить 

доброту по отношению ко всем и к тем, которые к тебе относятся подоброму и к тем, которые 

относятся по-плохому. Свидетельством такого подхода мыслителя является его слова: «Ба ҳама 

кас хубӣ кун, чи касоне, ки ба ту хуби мекунанд ва чи ононе, ки бадӣ мекунанд» [8, с. 22]. 

[Сделай всем доброе дело и тем, кто делают тебе добро, и тем, кто делают тебе зло»]. 

В своих взглядах о добре, добродетельности Имам Азам опирался на положение Корана и 

Хадисов пророка Мухаммада, в частности на аят 36, суры «Ниса», который гласит:  

«Худойро бипарастед ва ҳеҷ шарики Ӯ масозед ва ба падару модар ва хешовандону ятимон 

ва бенавоёну ҳамсояи хешованд ва ҳамсояи бегона ва ёри мусоҳибу мусофири роҳгузар ва 

бандагони худ некӣ кунед. Ҳар оина Худо мутакаббирону фахрфурӯшонро дӯст надорад» [6, с. 

65].   

«И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сотоварищи, -а родителям – 

делание добра, и близким, и сиротам, и беднякам, и соседу близкому по родству, и соседу 

чужому, и другу по соседству, и путнику, и тому, чем овладели десницы ваши. Поистине, Аллах 

не любит тех, кто горделиво хвастлив» [7, с. 74]. 

В своих высказываниях мыслитель ссылается на священный Коран. В суре «Ниса», 

говорится: 

«Ҳар кас дар кори неке миёнчӣ шавад, ӯро аз он насибест ва ҳар кас дар кори баде миёнчӣ 

шавад, ӯро аз он баҳраест. Ва Худо нигаҳбон бар ҳар чизест!» [6, с. 71]. 

«Если ты заступился хорошим заступничеством, тому будет доля от него, а кто заступится 

дурным заступничеством, тому будет тоже доля от него. Поистине, Аллах над всякой вещью 

мощен!» [7, с. 79]. 

Таким образом, можно утверждать, что Имам Азам выступал за то, что ко всем людям надо 

относиться по-доброму, независимо от того, как бы не поступил он по отношению к тебе. 

Тема добра и добродетельности и в последующие века была одной из основных тем в 

творчестве литераторов, философов и ученых. Во все времена с учетом социальных условий, 

рационально подходили к освещению этой темы в своем творчестве. К примеру, Носир Хусрав 

в вопросе добра и добродетельности придерживался одного мнения. К примеру, великий 

мыслитель таджикского народа Носир Хусрав относительно проблем добра и добродетельности 

придерживался мнения о том, что не нужно проявить доброту по отношению всех подряд. 

Макун бо нокасон зинҳор ёрӣ… 

Бипарҳез, эй бародар аз лаимон [4, с. 154]. 
 

«Никогда с подлецами не дружись, 

Отдаляйся друг, как сможешь дальше от них». 

А великий Саади эту мысль излагал таким образом: 

Бо бадон бад бош, бо некон наку! 

Ҷойи гул гул бошу ҷойи хор-хор [3, с. 30]. 
 

«Со злыми будь злым, с добрыми добр, 

Со цветами будь цветком, с колючими будь колючим». 

Для сравнения можно привести примеры из творчества других известных личностей XIV 

века – духовного авторитета, философа, ученого, литератора Мир Сайида Али Хамадани, 

который более рационально и гуманно подходил к теме добра и добродетельности. Мир Сайид 

Али Хамадани в своей работе «Минхоч-ул-орифин» («Путь просветителей») по этому поводу 

пишет: 
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«…Он ки ба ту бадӣ кунад, ба ӯ некӣ кун-то қадри ту афзояд», «Озори кас махоҳ, то озурда 

нашавӣ», «Қатраро хор манигар, агар дарёӣ» . 

«…, Кто совершит зло по отношению тебя, отвечай ему добром, с тем, чтобы показать свое 

благородство», «Не желай никому зла, если не хочешь быть оскорбленным», «Оцени 

достоинство капли, если даже ты станешь рекой» [9, с. 41]. 

В своих взглядах, Имам Азам мерилой духовоного обогощения и нравственного 

становления личности человека считал разум, а справедливость мерилой добра и зла! По его 

мнению, мыслями, поведением, добрыми и злыми поступками человека руководит его разум. 

Имам Азам считал, что, если в человеке возобладает сила его животного начала, это 

означает, с одной стороны, о слабости его разума, с другой, человек становится злым в своих 

мыслях, и поступках. Наоборот, если человек будет действовать и руководствоваться своим 

разумом, он не будет совершать зло, в своих мыслях и поступках он будет руководствоваться 

добрыми помыслами и справедливостью. Таким образом, можно утверждать, что великий 

мыслитель в своих нравственных наставлениях и завещаниях, считал разум и справедливость 

началом всех начал и человек в своих отношениях должен руководствоваться ими. 

По мнению Имама Азама, каждый человек способен определить мерилу добра и зла 

самостоятельно, другими словами, каждый человек сам решает в какой мере его отношения к 

окружающим отвечают принципам добра и доброжелательности. Исходя из этого, Имам Азам 

призывает людей относиться к другим точно, так же как он относится к самому себе. Если он 

желает себе добра, а в отношении к другим совершает зло, то такой поступок не соответствует 

принципам справедливости и доброты. Мыслитель определяет для человека критерии доброты 

как две чащи весов, которые должны быть равными. Другими словами, каждый человек должен 

желать окружающим то, что он желает самому себе. Имам Азам также определяет 

вознаграждение за добро и доброту, кто в своей жизни руководствуется добрыми помыслами и 

совершают добрые поступки он будет блажен, и в этой, и в загробной жизни. Каждый человек в 

своей жизни должен стремиться совершать добро и одновременно он не должен забывать 

доброту других по отношению к себе. Имам Азам по этому поводу пишет: «Агар аз ту ёрӣ хост, 

ба ӯ ёрӣ расон. 

… рафторат бо мардум ҳамчунон бошад, ки бо худат рафтор мекунӣ ва барои онон ҳамон 

чизе биписанд, ки барои худат меписандӣ» [8, с. 23-24]. 

«Если он просит помочь, ты помоги ему.  

… к людям относись так, как бы ты относился к самому себе, для них считай нужным то, 

что нужным считаешь для себя». 

Согласно утверждению Имама Азама, в течение жизни человек должен творить добро по 

отношению к другим, поддерживать добрые отношения с другими людьми, оставить после себя 

доброе имя и тогда он становится любимцем других, его будут уважать окружающие. Он считал, 

что добро и добродетельность являются одним аз путей самопознания человека, без добрых 

помыслов и поступков человек не может осознать себя членом общества и быть полезным 

обществу. Только добро и добродетельность поднимают человека к познанию ценностей жизни, 

позволяют ему сблизиться к Аллаху, и таким путем сделать человека полноценной личностью, 

быть полезным людям и счастливым в жизни. 

Надо особо подчеркнуть тот факт, что великие мыслители персидско-таджикского народа, 

как Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина, Носир Хусрав, Бируни, Саади, Хафиз Ширази, Руми, 

Хамадани, Камол Худжанди, Абдуррахман Джами и другие в протяжении последующих 

столетий свои прозведения написали под влиянием учения Имама Азама. Потому что они именно 

в учении Имама Азама находили ответы на такие вопросы, как добро и добродетельность, 

гуманизм и человеколюбие, равенство и братство, социальная справедливость, мир и 

спокойствие, единство и согласие и другие духовно-нравственные ценности человека, которых 

признавали и следовали его указаниям. 

Исходя из этого, проблема добра и добродетельности часто встречается в творчестве 

многих деятелей науки и литературы, живущих после (Великого Имама) – Рудаки, Фирдоуси, 

Авиценны и других. Основоположник таджикско-персидской классической литературы, 

великий Абуабдуллах Рудаки писал: 

Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, 

Не бад-он чашм, к-андар ӯ нигарӣ. 

Ҳамчу дарёст в-аз накукорӣ, 

Киштие соз, то бад-он гузарӣ [1, с. 77]. 
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«Взглядом трезвым и разумным посмотри на этот мир, 

Всё увидишь по-другому, жизнь по-новому поймёшь. 

Мир подобен океану, строй из добрых дел ладью, 

И тогда его спокойно и легко переплывешь». 

Другой выдающийся мыслитель Востока–Авиценна в своем произведении «Пируз-наме» 

со слов визиря Бузургмехра приводит следующее:  

«Гуфтам: - Некуӣ беҳтар ё аз бадӣ дур будан? 

Гуфт: - Аз бадӣ дур будан сари ҳамаи некуиҳост. 

Гуфтанд: - Кадом пироҳан аст, ки ҳаргиз куҳна нагардад? 

Гуфт: – Номи нек» [2, с. 77]. 
 

«Спросил его: -Что лучше добро или воздержание от зла? 

Сказал: -Воздержание от зла основа основ всех добрых дел. 

Спросил его: -Что за одежда, которая никогда не изнашивается? 

Ответил: -Доброе имя».  

Анализ взглядов Имама Азама показывает, что он стремится показать чистоту 

человеческой природы. По его мнению, основу доброты и добрых поступков, т.е. нравственности 

человека составляет его внутренний мир. А внешний мир человека – это временное явление. 

Основу нравственной красоты человека мыслитель видел в его внутреннем мире, в его помыслах 

и поступках. Мыслитель в своих произведениях хочет сказать читателю, что источником 

чистоты и красоты духовного и нравственного мира человека являются добрые помыслы, добрые 

намерения и добрые поступки. 

И поэтому, Имам Азам в своих произведениях исходит из того, что находит формы, пути 

и средства, способствующие обогощению именно всестороннего, духовного мира человека. 

Великий мыслитель особое внимание уделял на такие нравственные качества, которые 

способствуют обогощению духовного мира личности человека. 

Сущность этого назидания, Имам Азам также заимствовал из Суры «Ниса», стих 86, 

которая гласит: 

«Чун шуморо ба дуруде навохтанд, ба дуруде беҳтар аз он ё ҳаммонанди он посух гӯед. 

Ҳар оина Худо ҳисобгари ҳар чизест!» [6, с. 79].  

«И когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, то приветствуйте лучшим или 

верните его же. Поистине, Аллах всякую вещь подсчитывает!». 

Таким образом, можно утверждать, что духовно-нравственные наставления Имама Азама 

основываются на исламских ценностях, особенно на положении Корана и хадисов пророка о том, 

что внутренняя красота неразрывно связана с добрыми намерениями и поступками человека. 

Анализ произведений Имама Азама свидетельствует о том, что он каждого человека, 

прежде всего, даёт оценку согласно его духовному миру, т.е. насколько у этого человека доброе 

сердце, богатый внутренний мир, добрые помыслы и до какой степени он готов оказать 

практическую помощь другим людям. 

Следовательно, Имам Азам считал добро и добрые деяния источником внутренней и 

внешней красоты человека. По его мнению, только добрыми мыслями, добрыми намерениями и 

добрыми поступками человек может познать Аллаха и, в частности самого себя.  

Великий Имам в своём завещании к (ученику) Юсуфу ибн Холид Самти пишет: «Дар 

баробари кӯтоҳиҳо ва каҷравиҳои баъзе одамон афву гузашт кун! Ба некиҳо амр намо ва касе ба 

ту озор ва ранҷе расонад, аз вай даргузар!» [8, с. 22]. 

«Несмотря на, то что некоторые люди к тебе будут относиться плохо, дурно, 

допускают некоторые ошибки, ты их прости! Когда даёшь указания, отдавай только хорошие 

(добрые) указы, даже если кто-то сделал тебе больно, ты его прости!». 

В условиях современного мира большинство религиозных учреждений и организаций 

стремятся к диалогу. Например, католическая и православный церкви испытывают желание 

сотрудничать с исламскими учреждениями и организациями в решении важных современных 

социально-политических проблем: в предотвращении конфликтов, укреплении мира, 

обеспечении и соблюдении прав человека, защите прав женщин, оказании помощи малоимущим 

и обездоленным людям и др. Они, равно как и исламские организации, едины во мнении о том, 

что различия в вероисповеданиях не должны служить препятствием для сотрудничества в 

гуманитарной сфере, образования и воспитания, науке и культуре. 
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В условиях нашей республики, необходимо все эти силы использовать в деле воспитания 

и образования молодого поколения и оздоровления духовного и нравственного состояния 

общества. 

Как показывает исследование, Имам Азам, правильно осознавший дух своего времени, 

направил весь свой интеллектуальный и духовный потенциал на обеспечение единства 

исламской уммы, недопущение любых крайностей в вопросах веры и исламского права, 

образование и воспитание молодого поколения, сохранение культурной самобытности, 

народных традиций и обрядов, с одной стороны, с целью духовного обогащения и нравственного 

формирования личности человека и общества в целом.  

Изучение творчества Имама Азама показывает, что мыслитель основные достоинства 

человеческой морали видел в добре и добродетельности, он призывал людей к тому, чтобы они 

использовали данное достоинство в процессе самопознания личности, воспитания полноценного 

человека, в особенности в процессе его нравственного становления. 

Взгляды Имама Азама на духовно-нравственную чистоту человеческой личности и 

сегодня не утратили своего значения. Как известно, Таджикистан в конце прошлого века 

переживал период глубокого кризиса, затронувший все сферы общественной жизни. Кризис 

оказал глубокое влияние на моральное и нравственное состояние людей. Сегодня, одной из задач 

государственной важности является оказание помощи сиротам, инвалидам, пенсионерам, 

малообеспеченным семьям, число которых увеличилось многократно в результате гражданской 

войны в стране. 

Необходимо отметить, что религиозные ценности имеют большое значение для 

формирования и развития национального самопознания. Но, к сожалению, на начальном этапе 

независимости страны был утрачен баланс между религиозными и национальными ценностями, 

что привело таджикскую нацию к тяжёлым испытаниям. Одной из серьёзных причин такого 

положения стало то, что не было принято во внимание место богатой культуры и религиозного 

наследия выдающихся представителей таджикской нации в общеисламской цивилизации и 

культуре. 

Разумеется, такая направленность процесса религиозного и национального самосознания, 

а также то, что на основе этого политические партии и движения заняли неверные 

идеологические позиции, а некоторые радикальные религиозные силы поставили судьбу 

таджикской нации в зависимость от замаскированных религией антинациональных принципов, 

всё это стало причиной политического и идеологического кризиса в стране. К счастью, благодаря 

укреплению суверенного национального государства, постоянным усилиям Правительства 

республики, и особенно – благодаря поддержке благородного народа Таджикистана, его 

верности принципам политики национального единства и возрождения исторических ценностей 

этого древнего края, в таджикском обществе были обеспечены стабильность и безопасность, и 

основная масса народа приступила к созидательному и творческому труду. 

По сведениям Правительства Республики Таджикистан в стране проживают 527 тысяч 

пенсионеров, 500 тысяч малообеспеченных семей, 68 тысяч неполных семьей, в которых 

воспитываются 116 тысяч детей несовершеннолетнего возраста и 9 тысяч стариков – одиночек. 

Все эти люди нуждаются не только в проявлении заботы со стороны государства, но и в 

проявлении милосердия, готовности оказать помощь и проявить заботу со стороны других 

членов общества. 

Преодолеть нравственный кризис в обществе можно только в том случае, когда все слои 

населения будут стремиться к духовно-нравственной чистоте, высокой культуре общения. Если 

каждый член общества ежедневно начнет свою жизнь с добрых помыслов и поступков, проявить 

заботу о других, мы быстрее можем преодолеть нравственный кризис. 

В суре «Бакара» священного Корана подчеркнута важность проявления доброты: 

«Ба ёд оред ҳангомро, ки аз банӣ – Исроил паймон гирифтем, ки ҷуз Худоро напарастед 

ва ба падару модари хешовандон ва ятимону дарвешон некӣ кунед ва ба мардумон сухани нек 

гӯед…» [6, с. 4]. 

Об этом также говорится в стихе 36, суры «Нисо»:  

«И вот взяли мы договор с сынов Исроила: «Вы не будете поклоняться никому, кроме 

аллаха: к родителям – благодеяние, и к родичам, и сиротам, и беднякам. Говорите людям 

хорошее…». 

Следует особо подчеркнуть, что основным поприщем великих свершений Имама Азама 

была наука о шариате (фиқҳ) и наставление о нравственном поведении и взаимоотношениях 
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(васият). Его внимание и обращение к фикху и нравственности были вполне закономерными: 

всесторонне, глубоко и в совершенстве изучив исламские науки и мораль, он со всей ясностью 

осознал, что фикх и мораль – это истинный и правильный способ определения и выполнения 

заповедей Корана и сунны Благороднейшего пророка в жизни мусульманской уммы (общины), 

которая сталкивалась с постоянно возникающими социальными, нравственными и 

религиозными проблемами, трудностями и осложнениями, в следствие чего нуждалась в 

правильном наставлении. 

Как известно, основным источником нравственной концепции ислама были заповеди 

Корана, которые определяют все нормы исламской морали. Однако правильное понимание и 

осознание этих заповедей требует настоящих и постоянных усилий. Великий Имам всё это 

осознавал лучше других учёных своего времени и неустанно работал в данном направлении. 

Имам Азам изучал различные научно-культурные источники, учился у великих ученых своей 

эпохи, посещал центры исламской науки и культуры и применял в своей работе их передовые 

достижения.  

Имам Азам своим поведением и отношением был наглядным примером и образцом 

личности – по – настоящему верующей и богобоязненной. Он со всей ответственностью и 

искренностью согласовывал свои поступки и свою деятельность с основами Корана, хадисами 

пророка ислама. 

Надо подчеркнуть, что Имам Азам сам лично обладал добрыми и добродетельными 

качествами. Как рассказывают его ученики и свидетельствуют многочисленные историко-

литературные источники, он был немногословным, приятным, чистым и аккуратным. Не любил 

похвалы и хвастовства, т.е. при жизни он в добрых делах был для других живым примером и 

этого же требовал от других. 

В завещании своему сыну Хамод пишет: «Мусулмони комил касе аст, ки мусулмонони 

дигар аз дасти вай ва забонаш солим бимонанд» [8, с. 27]. 

«Истинным мусульманином является тот, который своими поступками и словами не 

обидит другого мусульманина». 

В своих произведениях Имам Азам излагал боль общества и своей эпохи, и пытался 

показать наиболее правильный путь, показать людям недостатки и изъяны общества и выход из 

этого положения. Всё это, свидетельствует о том, что во времена Имама Азама актуальной 

проблемой были добрые намерения и добрые поступки. Надо подчеркнуть, что данная проблема 

существует и в нашей современной жизни, особенно духовно-нравственный кризис, поразивший 

наше общество. Возросло число подлецов, мошенников, злодеев, беспощадных, лицемерных и 

морально деградированных людей. 

Творчество Имама Азама полно проявлений любви к человеку, добра и добродетельности, 

чистоты и красоты человеческой нравственности, и тем самым обогащения духовного мира 

личности человека. 

Именно, поэтому великий мыслитель пришёл к выводу о том, что жизнь человека 

становится благополучной, счастливой и чистой, а его духовный мир богатой лишь тогда, когда 

содержание его повседневной жизни будут наполнены добротой и доброжелательностью. 

Только проявление доброты к другим, забота о других может достичь духовного единства, 

нравственного совершенства, и, следовательно, удостоится божественной любви и 

человеческого благополучия, и счастья. 

Такой путь самопознания, самосовершенствования и самореализации ещё больше 

повышает ценность учения Имама Азама о духовно-нравственном воспитании, так как каждого 

человека призывает к доброте и добродетельности и гуманному отношению к другим людям и к 

обществу в целом. 

Анализ творчества Имама Азама свидетельствует о том, что он в своих произведениях 

пропагандирует духовно-нравственные качества личности и утверждает, что благодаря этим 

качествам человек может изжить в себе отрицательные качества, как чванство, лицемерие, 

мошенничество, высокомерие, необоснованные потребности, безразличие, безответственность и 

т.д. 

Основу учения великого мыслителя составляла проблема человека – формирование его 

личности, ядро которого составляют добро и добрые деяния, его благополучие, счастье, его 

статус в обществе, его социально-политические и общественные потребности. Главной задачей 

Имама Азама было оказание помощи человеку в правильном выборе форм, путей и средств 
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оптимального решения жизненных трудностей и создание необходимых условий для 

всестороннего развития личности. 

Необходимо подчеркнуть, что Имам Азам в процессе решения проблемы воспитания 

всесторонне гармонически развитой личности не только использовал творчество своих 

предшественников и современников, но и стремился на их основе определить формы и пути 

формирования в каждом человеке положительных духовно-нравственных качеств и ценностей, 

и тем самым сблизить человека к реалиям жизни. 

Таким образом, творчество Имама Азама свидетельствует, что великий мыслитель добрые 

помысли и поступки человека считал его главным достоинством. По его мнению, если плохое и 

грубое поведение человека, его невежество являются результатом его непросвещенности и 

неграмотности, то его доброта, щедрость, чистота его морали, помыслов и поступков 

свидетельствуют о его грамотности и просвещенности. Он обращался к людям с призывом 

творить добро, поддерживать с окружающими людьми добрые отношения, и таким образом, 

хотел воспитать в каждом человеке чувства любви и уважения к человеку. По его утверждению, 

только добрые помысли и поступки способны оградить человека от корысти, чванства, зависти, 

других негативных безнравственных качеств и обеспечить ему счастье и благосостояние в 

жизни. А это, по его мнению, и есть высшее достоинство и главная ценность, которая есть в 

человеке. 

В итоге, можно утверждать, что оптимальное использование творчества Имама Азама в 

формировании и развитии духовно-нравственного становления личности и морального 

оздоровления нашего общества может сыграть огромную и неоценимую роль.  
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ИМОМИ АЪЗАМ ДАР БОРАИ НЕКИЮ НАКУКОРӢ ҲАМЧУН ШАРАФИ ОЛИИ ИНСОН 
 

Дар ин мақола зикр гардидааст, ки мутафаккирони гузашта дар асоси таҷрибаи ҳаётӣ ва 
дастовардҳои илму фарҳанги замони худ низоми муайяни таълиму тарбияи насли наврасро таҳия 
намудаанд. Имоми Аъзам дар ин ҷода мазмуну мундариҷаи тарбияи ахлоқӣ - некию накукориро чун 
шарафи олии шахсияти инсон дар асарҳои худ баррасӣ намудааст.  

Муаллифи мақола ҳамин масъаларо мавриди таҳқиқ қарор додааст. 
КАЛИДВОЖАҲО: некӣ, накукорӣ, шараф, ахлоқ, рафтор, саховатмандӣ, бойигарии маънавӣ, 

ахлоқи ҳамида, шахсияти ҳамаҷониба, рушдёфта. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Собиров Хайриддин Мирзошарифович, номзади илмҳои 
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ИМАМ АЗАМ О ДОБРЕ И ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТИ КАК ВЫСШЕМ ДОСТОИНСТВЕ 
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

В данной статье подчеркнуто, что мыслители прошлого на основе жизненного опыта и достижения 
науки и культуры разрабатывали систему обучения и воспитания подрастающего поколения адекватное 
требованиями своей эпохи. В этом направлении Имам Азам рассматриыает содержание нравственного 
воспитания как высшего достоинства личности. 

Автор статьи исследует этот вопрос. 
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IMAM AZAM ABOUT KINDNESS AND VIRTUE AS THE HIGHEST DIGNITY OF HUMAN 

PERSONALITY 
 

This article emphasizes that the thinkers of the past based on life experience and achievements of science 
and culture developed a system of training and education of the younger generation adequate to the requirements 
of their era. In this direction, Imam Azam considers the content of moral education as the highest dignity of the 
individual. 

The author of the article explores this question. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ОМОДАГИИ ОМӮЗГОР БА ФАЪОЛИЯТИ ТАРБИЯВӢ 
 

Атабаева Ҳ., Носирова Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Хусусиятҳои омодагии омӯзгор ба кори тарбиявӣ ба зиёд будани корҳои тарбиявӣ дар 
муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста мебошад. Дар ҳамин ҷо қайд кардан 
бамаврид аст, ки аксари хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои маҳдуд, қабл аз 
ҳама, иқтисодӣ, бобати дуруст ташкил кардани вақти холӣ, интихоб ва иштирок дар маҳфилҳо 
ва сексияҳои гуногуни варзишӣ доранд.  

Ба ғайр аз ин, мазмуни ин омодагӣ бо таваҷҷуҳ ба дастовардҳои навтарин дар илми 
педагогика ва таҷрибаи навоварӣ дар самти тарбия дар асоси Консепсияи миллии тарбияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд такмил ва муосирсозӣ карда шаванд. Ба мазмуни он бояд бахшҳои 
курси педагогика ва психология ворид карда, дар байни курсҳо тақсим ва вобаста ба нимсолаҳои 
таълимӣ тавассути машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ ва корҳои беруназсинфӣ таълим дода 
шаванд [3]. 

Дар стандарти таҳсилоти олии касбӣ бахшҳое доир ба фанҳои педагогию психологӣ 
мавҷудбуда ба онҳо масъалаҳое дохил карда шудаанд, ки онҳо хусусиятҳои ҷараёни тарбиявиро 
дар мактаби миллӣ инъикос менамоянд.   

Дар таҷрибаи мактабҳои олии педагогӣ се гурӯҳи машғулиятҳо маъмулан вуҷуд доранд: 
маърӯза, семинар, корҳои лабораторӣ-амалӣ. Барои омода намудани донишҷӯёни муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ ба корҳои тарбиявӣ дар асоси ғояи Консепсияи миллии тарбияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи ҳамаи шаклҳои машғулиятҳои дар боло зикршуда ба мақсад 
мувофиқ мебошад. Масалан, дар нақшаи таълимии курси «Назарияи тарбия» ҳангоми таълими 
мавзӯъҳои «Назарияи пойгоҳии тарбия ва инкишофи шахсият» дар баробари дигар мавзӯъҳо 
Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ворид кардан мумкин аст [5].  

Таҳлили мафҳуми «фаъолияти тарбиявӣ» имкон медиҳад муқаррар кунем, ки он яке аз 
мафҳумҳои «тарбия» дар баробари «тарбия ҳамчун иҷтимоисозии шахсият» ва «тарбия ҳамчун 
ҷараёни муташаккил дар шароитҳои мушаххас» мебошад. Дар зери фаъолияти тарбиявӣ 
фаъолияти мақсадноки касбии омӯзгорон, ки ба бунёди шароит бобати рушди ахлоқии 
хонандагон дар асоси арзишҳои умумибашарӣ барои расонидани кумак дар худмуайянкунии 
ҳаётӣ ва худтатбиқкунӣ нигаронида шудааст, фаҳмида мешавад (И.Д. Демакова, Л.И. Новикова, 
И.Л. Селиванова, П.В. Степанов ва дигарон). Фаъолияти тарбиявӣ маъмулан ҳамчун кори 
тарбиявӣ дар ҷараёни томи педагогӣ дар муассисаҳои таълимӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад, 
аммо аз рӯйи моҳияти хеш он хеле васеъ мебошад, чунки он на танҳо фаъолияти муштараки 
омӯзгор ва хонанда, балки дигар субъектҳои тарбия (волидайн ва аҳли ҷамоатчигӣ)-ро дар бар 
гирифта, шомили муҳити зист ва микроиқлиме мебошад, ки дар ин ҷараён ин фаъолият ба амал 
бароварда мешавад [1].    

Дар бораи дараҷаи омодагии омӯзгори оянда нисбат ба фаъолияти омӯзгорӣ метавон аз рӯи 
натиҷаҳои фаъолияти он дар амалия баҳогузорӣ кард. Тадқиқот нишон медиҳанд, ки фаъолияти 
амалии омӯзгорони оянда дар омодагии касбӣ нақши калон бозида, ба алоқаманд кардани 
донишҳои назариявӣ ба маҳоратҳои амалӣ, ташаккули касбӣ ва андӯхтани атаҷрибаи аввалия 
мусоидат мекунад (О.А. Абдуллина, В.А. Коржуев, В.А Попков, Е.Б. Весна, О.О. Киселева).  
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Таҳлили тағйирот дар сохтор ва мазмуни амалияи омӯзгорӣ дар даҳсолаҳои охир равияи 
коҳишёбӣ ва интиқол ба курсҳои болоии таълимӣ ва тамаркузи таваҷҷуҳ ба омодагии методӣ 
доир ба фанро мушоҳида мекунад. Модели маъмулии таҷрибаи омӯзгорӣ, ки дар муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ ҷорӣ мебошад, ба омодагии пурраи омӯзгорони оянда ба кори тарбиявӣ 
дар сатҳи лозима мусоидат намекунад. Имконоти маҳдуди таҷрибаи омӯзгорӣ барои ба таври 
бояду шояд ташаккул додани майлу хоҳиши устувор нисбат ба фаъолияти касбӣ иҷозат 
намедиҳад.  

Ҷустуҷӯйи имконот доир ба бартараф кардани ихтилофот дар байни талабот нисбат ба 
омӯзгор-мураббии муосир ва омодагии ӯ дар муассисаи таҳсилоти олии касбии педагогӣ моро ба 
таҳияи амсилаи омодагии донишҷӯён ба фаъолияти педагогӣ оварда, имкон медиҳад, шароитҳои 
педагогиеро ошкор кунем, ки ба омодагии нисбатан самаранок мусоидат намояд.   

Амсилаи назариявии омодагии донишҷӯён нисбат ба кори тарбиявӣ дар ҷараёни таълими 
касбӣ шомили унсурҳои ба ҳам алоқаманди зерин мебошад: мақсад ва вазифаҳо, шароитҳои 
омодагии мувафақиятнок, субъектҳои фаъолият, мазмун, тарзҳои фаъолият, маҳсулот ва натиҷаи 
фаъолият. Асоси ин амсиларо фаъолияти  тарбиявӣ, ки аз назари мазмун ва ҷараён ба ҳамгироии 
дигар навъҳои фаъолият мусоидат мекунанд, аз қабили маърифатӣ, тарроҳӣ-тадқиқотӣ, амалӣ 
ташкил медиҳад. Фаъолияти тарбиявии донишҷӯён ба ташаккули маҳоратҳои касбие, ки барои 
ташкили ҷараёни тарбия зарур мебошанд нигаронида шудааст. Муносибатҳои гуногун нисбат ба 
таснифи маҳоратҳои касбиро таҳлил намуда, мо ҷонибдори таснифи В.А. Сластенин ҳамчун 
ҷараёни мукаммале мебошем, ки дар он маҳоратҳои назариявӣ ва амалии омодагӣ ҷудо карда 
шудаанд. Дар чаҳорчӯби ин тасниф мо маҳоратҳои заруриро барои анҷом додани фаъолияти 
тарбиявӣ (аналитикӣ, ташхисӣ, тарроҳӣ, рефлексивӣ, ташкилотчигӣ, иртибототӣ) муайян 
намудем [8]. 

Аниқ кардани моҳияти мафҳуми «фаъолияти тарбиявӣ», таҳлили сохтор, мақсад ва 
мазмуни он имкон медиҳанд, ки амсила омодагии донишҷӯён ба фаъолияти тарбиявӣ дар ҷараёни 
таълими касбӣ таҳия карда шавад.     

Ин масъаларо метавон зимни машғулиятҳои семинарӣ, ҳангоми омӯхтани мавзӯи 
«Вазифаҳо ва самтҳои фаъолияти роҳбари синф» таълим дод. Дар ин ҳолат метавон доир ба 
самтҳои асосии кори тарбиявӣ дар асоси ғояҳои Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мубоҳиса ташкил намуда, хусусиятҳои ҳаллу фасли баъзе аз масъалаҳои 
иҷтимоисозии хонандагонро мавриди баррасӣ қарор дод.    

Ба ғайр аз машғулиятҳои таълимии дар боло зикршуда, ташкили шаклҳои ғайримаъмулӣ 
барои фаъолнок гаштани иқтидори эҷодии донишҷӯён, ҳавасмандгардонии ташаббускорӣ, 
мустақилият, маҳорати баён намудани андешаҳои хеш имкон фароҳам меоварад. Мавҷуд будани 
ин сифатҳо барои фаъолияти муваффақиятноки касбӣ дар муассисаҳои таълимӣ зарур мебошад.  

Ба ғайр аз ин, дар ҷараёни омодагии омӯзгорон инчунин метавон аз бозиҳо ва нақшофариҳо 
ба монанди мизи мудаввар «Мактаби миллӣ: проблемаҳо, ҷустуҷӯҳо, ҳаллу фаслҳо»; «Маҷлиси 
лабораторияи проблемаи мактаби миллӣ доир ба хулоса кардани таҷрибаи пешқадами педагогии 
корҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон»; конфронси матбуотии 
«Донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии миллӣ»; озмун тарҳҳо 
«Мактаби миллии асри ХХI» ва монанди инҳо мавриди истифода қарор дод.  

Ба ҷуз аз машғулиятҳои маърӯзавӣ, семинарҳо, машғулиятҳои лаборатию амалӣ, инчунин 
шаклҳои ғайримаъмулии машғулиятҳо ва созмон додани онҳо дар низоми корҳои таълимию 
тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ боз курсҳои махсус ва семинарҳои махсус ташкил 
карда мешаванд, ки дар онҳо хусусиятҳои Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
омӯхта хоҳанд шуд. Имконоти ин шаклҳо иҷозат медиҳад, ки  асосу поя барои корҳои илмӣ-
тадқиқотии омӯзгорони оянда доир ба ин масъла созмон дода шавад. 

Ҳамин тариқ, шаклҳои нисбатан самаранок дар низоми корҳои муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ доир ба омодагии кадрҳои омӯзгорӣ барои муассисаҳои таълимии миллӣ он 
шаклҳоеро ҳисобидан мумкин аст, ки дар онҳо донишҷӯён мавқеи фаъолро ишғол намуда, ба 
ҷараён амсиласозии унсурҳои гуногуни фаъолияти касбии омӯзгори муассисаи таълимӣ ба 
таҳияи муносибатҳои ғайримаъмулии татбиқи ҷараёни тарбиявӣ дар асоси ғояи Консепсияи 
миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мегардад.  
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ХУСУСИЯТҲОИ ОМОДАГИИ ОМӮЗГОР БА ФАЪОЛИЯТИ ТАРБИЯВӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон асосҳои назариявии омодагии касбии омӯзгорони оянда ба фаъолияти 
тарбиявиро тавассути таҳлили моҳияти мафҳуми «фаъолияти тарбиявӣ», сохтор ва меъёрҳои самараноки 
он мавриди омӯзишу баррасӣ қарор додаанд. Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки шаклҳои корҳои 
тарбиявӣ, ки созмон додани онҳоро аз худ кардан лозим аст, дар якҷоягӣ таҳия карда мешаванд. Ин шаклҳо 
метавонанд дар нақшаи тарбиявии макатаб барои омӯзгорони оянда мутобиқ ба манфиату дархостҳои онҳо 
ҷой дода шаванд. Талаботи асосие, ки бояд ҳангоми гузаронидани чорабиниҳо дар назар гирифта мешавад, 
ин пешниҳоди имконот бобати иштирок дар омодагӣ ва ташкили кори хонандагони синфҳои гуногун 
мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: кори тарбиявӣ, омӯзгор, донишҷӯ, ҷараёни таълим, асосҳои назариявӣ, 
омодагӣ, фаъолият.  
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В данной статье авторами рассмотрены теоретические основы профессиональной подготовки 
будущих педагогов к воспитательной деятельности посредством анализа сущности понятия 
«воспитательная деятельность», ее структуры и критериев эффективности. Авторы приходят к такому 
выводу, что формы воспитательной работы, организацию которых необходимо освоить, разрабатываются 
совместно с педагогами. Эти формы могут быть определены планом воспитательной деятельности школы 
или предлагаться будущими учителями в соответствии с их интересами. Основное требование, которое 
должно учитываться при проведении мероприятий, это предоставление возможности участвовать в 
подготовке и организации работы учащимся разных классов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитательная работа, педагог, студент, учебный процесс, теоретические 
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SPECIFICS OF TEACHER PREPARATION FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

In this article, the authors consider the theoretical foundations of the professional training of future teachers 
for educational activities by analyzing the essence of the concept of «educational activity», its structure and criteria 
of efficiency. The authors come to this conclusion that forms of educational work, the organization of which needs 
to be mastered, are developed together with teachers. These forms may be determined by the school's educational 
plan or offered by future teachers in accordance with their interests. The main requirement that should be taken 
into account when conducting events is to provide the opportunity to participate in the preparation and organization 
of work for students of different grades. 
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ИНКИШОФИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГӢ – БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ  

КАСБИЯТИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА 
 

Баротова Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мақсади таҷрибаи педагогӣ ин омодагии шароит барои ташаккули сатҳи касбии 

омӯзгорони оянда мебошад, чунки фаъолият, рафтор ва аъмоли донишҷӯён меъёри 

маърифатнокии онҳо, дараҷаи мутобиқат ба меъёрҳои баланди ахлоқию этикии мутахассис, 

кӯшиши фаъолонаи онҳоро бобати ғанӣ гардонидани иқтидори касбиашон инъикос мекунад. 

Дар байни шароитҳо ба арзёбии имкониятҳои ҳавасмандгардонии таҷрибаи педагогӣ дар 

заминаи хислати марҳилавӣ ва роҳҳои фаъолгардонии механизмҳои ташаккули касбии 

омӯзгорони оянда зимни омодагӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ нақши махсус ҷудо 

карда шудааст. Таҷрибаи педагогии донишҷӯён дар тӯли муддати таҳсили онҳо гузаронида 

мешавад. Таҷрибаи педагогӣ дорои хислати шахсӣ буда, ба фард нигаронида шудааст. Барои ин 

унсурҳои фардии барномаи таҷрибаи педагогӣ шомили тадқиқоти психологию педагогӣ (дар 

қатори гузаронидани дарсҳо аз тарафи донишҷӯён, корҳои беруназсинфӣ доир ба фан, корҳои 

тарбиявӣ бо хонандагон) таҳия карда мешавад.   

Татбиқи ҳадаф ва вазифаҳои таҷрибаи педагогӣ муносибати ҳамгироро нисбат ба таҳияи 

мазмуни супоришҳо ва иҷрои он вазифаҳо муттаҳид кардани дониши донишҷӯён аз курсҳои 

гуногуни таълимиро талаб мекунад. Методи асосии кори донишҷӯён дар таҷриба методи лоиҳа 

мебошад. Диққати махсусро ба барасмиятдарории натиҷаҳои таҷриба равона кардан лозим аст – 

ҳисобот на бояд хислати қолабӣ ва формалӣ, балки он бояд хислати илмӣ-эҷодӣ дошта бошад 

(ҳимояи лоиҳаҳо, маърӯзаҳо дар конференсияи илмӣ-методӣ ва илмӣ-амалӣ, чопи мавод ва 

амсоли инҳо). Дар айни ҳол таълими фанҳои гуногун низ бояд чунин ба роҳ монда шавад, ки 

таҷрибаи амалии донишҷӯён мушаххас гардонида шуда, аз мавқеҳои гуногуни андеша ва фанҳои 

таълимӣ баррасӣ карда шавад. Дар шароитҳои таҳкими истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

талабот ба кадрҳои баландихтисоси педагогии миллӣ, ки битавонанд таълиму тарбияи насли 

наврасро ба таври эҷодкорона ба роҳ бимонанд, афзуда истодааст. Рушди илму техника, фарҳанг, 

рушди босуботи иқтисодӣ, иҷтимоию сиёии мамалакат ба ин омилҳо вобастагии сахт дорад.  

Аз ин рӯ, талаботи муосир нисбат ба омодагии омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ бо самти педагогии дар омӯзгорони оянда инкишоф додани маҳорат ва сатҳи касбияти 

онҳо вобаста мебошад.  

Таҷрибаи педагогӣ дар муқоиса бо таълими назариявӣ, ки дорои дараҷаи баланди хулосаи 

илмӣ мебошад, бо хислати мушаххаси худ фарқ карда, моҳияти касбии ихтисосро кушода, 

маҳорат ва малакаҳои заруриро ташаккул дода, далелҳои мусбати тақвияти таҳсил дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро қувват мебахшад.    

Таҷрибаи педагогӣ инчунин донишҷӯёнро ба фикр кардан перомуни фаъолияти ояндаи 

педагогиашон, интихоб ва бунёди ҷаҳони муносибатҳои боарзиш, нисбати аз худ кардани 

тарзҳои ҷадиди масъалаҳои касбӣ ва шахсӣ водор мекунад. Мо ба андешаи як қатор муҳаққиқон 

мувофиқем, ки онҳо чунин мегӯянд, бахусус, дар дар таҷрибаи педагогӣ, пеш аз ҳама, ташаккул 

ва инкишофи майлу рағбат нисбат ба касби педагогӣ ба амал омада ва ҳамзамон монеаҳое ҳам 

кашф карда мешаванд, ки садди роҳи амалӣ шудани ин кор мебошанд. 

Дар барномаи таҷрибаи педагогии донишҷӯён шурӯъ аз соли аввали таҳсил на танҳо 

супоришҳои ҳатмӣ, балки супориши интихобӣ пешниҳод кардан зарур аст. Дар курсҳои болоӣ 

бошад, донишҷӯён бояд имконияти мустақилона интихоб кардани макони таҷрибаро вобаста ба 

касби ояндаи хеш дошта бошанд. Аз ин рӯ, дар барномаи таҷрибаомӯзӣ ворид кардани тағйироти 

ҷузъӣ вобаста ба манфиатҳои касбӣ ва супоришҳои тадқиқоти инфиродӣ, ки ба таҳияи корҳои 

курсӣ ва рисолаҳои хатм алоқаманд мебошад, ба мақсад мувофиқ аст.  

Барои таҷрибаи педагогӣ чунин корҳоро иҷро кардан зарур аст:  

- шиносоӣ бо корҳои асосии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (мактаб, гимназия, 

литсейҳо); таҳлили самтҳои асосии раванди педагогӣ ва фаъолияти омӯзгор – роҳбари синф;  

- шиносӣ бо самтҳои асосии фаъолияти касбии омӯзгор дар соҳаи мушаххаси маърифатӣ;  

- амалӣ намудани корҳои синфӣ ва беруназсинфӣ дар соҳаи муайяни маърифатӣ; 

- амалӣ намудани вазифаҳои омӯзгорӣ, роҳбари синфӣ ва нишон додани асосҳои 

салоҳиятнокии касбӣ. 

Барои он ки ҷараёни педагогӣ идора карда шавад ва худ ба худ ҷараён нагирад, бояд бо 

донишҳои воқеӣ дар бораи қонуниятҳои он мусаллаҳ бошем. Таҷриба собит мекунад, ки 
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донишҷӯён фақат дар сурати аз худ кардани механизми фаъолияти педагогӣ ва назарияи 

равоншиносӣ пас аз чандин соли корӣ ба омӯзгори варзида табдил меёбанд.  

Самти касбию пеадгогӣ яке аз унсурҳои муҳимми омодагии донишҷӯён ба кори омӯзгорӣ 

буда, унсури дигари ин омодагӣ ин тайёрии онҳо ба фаъолияти педагогӣ мебошад. 

Ҳаллу фасли масъалаи ташаккули самти касбию педагогии донишҷӯёнро ба инкишоф 

додани майлу хоҳиш ва қобилияти онҳо ба фаъолияти педагогӣ вобаста медонанд. Оне омӯзгор 

–устоди кори худ мегардад, ки дар ин замина маҳорат ва истеъдоди омӯзгорӣ дорад. Ин маҳорат 

ва истеъдод дар натиҷаи меҳнати пурмашақат сайқал меёбад. Майлу рағбат нисбат ба кори 

омӯзгорӣ метавонад аз овони мактабхонӣ дар бачаҳо пайдо шавад. Аммо кӯшиши воқеӣ 

метавонад дар ҷараёни касбомӯзӣ дар донишгоҳ арзӣ ҳастӣ кунад. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вақте донишҷӯёни таҷрибаомӯз ва омӯзгорони ҷавон ба 

фаъолияти амалӣ ва назарияи илмӣ сару кор мегиранд, ба мушкилӣ дучор мешаванд. Аввалан, 

назарияи илмӣ ин донистани қонунҳои умумӣ, принсипҳо, қоидаҳо буда, амалия ҳамеша воқеият 

буда, лаҳзавӣ мебошад. Сониян, фаъолияти педагогӣ ин ҷараёни мукаммал буда, ба синтези 

донишҳо такя мекунад, дар сурате, ки донишҳои омӯзгорони ҷавон хеле кам буда, барои тадвину 

ташкили ҷараёни бисёрҷонибаи педагогӣ басанда нестанд.  
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ИНКИШОФИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГӢ – БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ  

КАСБИЯТИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА 
 

Дар ин мақола муаллиф таҷрибаи педагогиро ҳамчун шароити омодагӣ барои ташаккули касбии 

омӯзгорони оянда маврид баррасӣ қарор додааст, чунки фаъолият, аъмол ва рафтори донишҷӯён сатҳи 

маърифтаи онҳо, мутобиқати онҳоро ба меъёрҳои баланди ахлоқи намунавии мутахассис, кӯшиши фаъоли 

онҳо ба ғанӣ гардонидани иқтидори фарҳангӣ ва касбии худи онҳоро инъикос мекунад. Дар мақола 

инчунин қайд карда шудааст, ки ташаккули самти касбию педагогии донишҷӯён ба инкишофи майлу 

хоҳиши онҳо нисбат ба фаъолияти педагогӣ вобастагӣ дорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҷрибаи педагогӣ, муносибати ҳамгиро, таълими назариявӣ, самти касбию 

педагогӣ, донишҷӯ-таҷрибаомӯз, баланд бардоштани сатҳи касбият. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Баротова Рӯзигул, омӯзгори кафедраи педагогика ва 

психологияи таълими ибтидоии ДДБ ба номи Носири Хусрав. 
 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – ПОВЫШЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

В данной статье автором рассматривается педагогическая практика, как важное условие для 

профессионального становления будущих учителей, так как деятельность, поступки, поведение студента 

отражает меру его интеллигентности, степень его соответствия высоким нравственно-этическим 

критериям специалиста, активное стремление к обогащению своего культурного и профессионального 

потенциала. В статье отмечается, что решение вопроса формирования профессионально-педагогической 

направленности у студентов связывают с развитием у них склонностей и способностей к педагогической 

деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая практика, интегрированный подход, теоретическое 

обучение, профессионально-педагогическая направленность, студент-практикант, повышение 

профессионального уровня. 
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начального обучения БГУ имени Носира Хусрава. 
 

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SKILLS – INCREASE PROFESSIONAL LEVEL OF  

FUTURE TEACHERS 
 

In this article, the author considers pedagogical practice as an important condition for the professional 

formation of future teachers, since the student's activities, actions, behavior reflects a measure of his intelligence, 

the degree of his compliance with the specialist's high moral and ethical criteria, and an active desire to enrich his 

cultural and professional potential. The article notes that the solution to the issue of forming a vocational and 
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pedagogical orientation among students is associated with the development of their tendencies and abilities for 

pedagogical activity. 

KEY WORDS: pedagogical practice, integrated approach, theoretical training, vocational and pedagogical 

orientation, student-practitioner, professional enhancement. 
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МУОШИРАТ ВА ИНКИШОФИ НУТҚ ДАР ХОНАНДАГОН 
 

Холов Б.Х.  

Коллеҷи энергетикии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 

Сайдалиев Б.Ҷ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Яке аз дастовардҳои муҳимтарини инсон, ки он барои истифода бурдани таҷрибаи 

умумибашарии чи гузашта ва чи ҳозира имконият медиҳад, муоширати нутқӣ мебошад. Одамон 

дар раванди муоширати нутқӣ мубодилаи афкор мекунанд ва ба якдигар таъсир мерасонанд. 

Таҳқиқоти имрӯзаи илмӣ оид ба одоби муошират дар байни одамон нишон медиҳад, ки 

инсон метавонад тавассути чанд омил қоидаҳои муоширатро риоя намояд: 

1. Ташаббускор бошад. 

2. Метавонад шахси масъул бошад. 

3. Дар вазъиятҳои гуногун метавонад дар байни ҷамъият фаъолона баромад намояд. 

Муоширати касбӣ дар таълиму тарбия маънои идоракуниро дорад. Зикр бояд кард, ки 

муоширатро дар фаъолияти эҷодкоронаи ҳамарӯзаи омӯзгор бо хонандагон дидан мумкин аст. 

Муошират сохтори муайяни худро дорад, ки дар вақти таълиму тарбия мушоҳида карда 

мешавад. Яке аз намудхои асосии одоби муошират ин якдигарро фаҳмидани ҳамсуҳбатон 

мебошад. 

Муоширати нутқӣ тавассути забон амалӣ мегардад. Забон воситаи муоширати одамон аст. 

Забон низоми аломатҳои калимагӣ, воситае мебошад, ки ба туфайли он муносибати байни 

одамон ба вуҷуд оварда мешавад. Ҳар як аломат табиати ҷамъиятӣ дорад ва он чунин унсури 

ҳақиқат мебошад, ки фаъолияти назариявии мо ба он вобаста аст. Забон ҳодисаи ҷамъиятӣ-

таърихӣ аст. Забон аз ҷониби халқҳо офарида мешавад ва бо бавуҷудоию тараққиёти ҷамъият 

низ инкишоф меёбад. Кӯдак забонро дар раванди муошират бо калонсолон аз худ мекунад ва 

истифодаи онро дар нутқ ёд мегирад. Нутқ ин истифодаи забон дар раванди муошират мебошад. 

Нутқи одам танҳо дар натиҷаи азхудкунии забон шакл мегирад ва ҳамеша бояд ба меъёрҳои 

ҳамин забон итоат кунад. Дар баробари ин, забон дар ҷараёни муоширати доимии одамон дигар 

мешаваду тараққӣ меёбад. 

Нутқ бо ҳамаи равандҳои равонӣ алоқаманд аст. Фаъолияти фикрии одам, ба хотир 

гирифтани маводи таълимӣ, бомуваффақият ҷорӣ намудани равандҳои ирода, бо ёрии калимаҳо 

ифода кардани ҳиссиёт бо нутқи инсон зич вобастагӣ дорад.  

Нутқ се вазифаро иҷро менамояд: сигнификативӣ (ифода намудан), ҷамъбасткунӣ, 

коммуникатсия (расонидани дониш, муносибат, ҳиссиёт). Барои он ки калима ягон чизро хабар 

диҳад, бояд он ҷисм, амал ва ҳолатро ифодаю номбар кунад. Ин вазифаи сигнификативии нутқ 

мебошад, ки аз коммуникатсияи ҳайвонот ба куллӣ фарқ мекунад. Садое, ки ҳайвон медиҳад, на 

объект, балки ҳолоти ӯро (тарс, ташнагӣ, гуруснагӣ ва ғайраро) ифода мекунад. Калима дар 

инсон тасаввуротро дар бораи ҷисмҳою ҳодисаҳо ба вуҷуд меоварад. Вазифаи дуюми нутқро 

ҷамъбасткунӣ ташкил медиҳад. Дар асоси он калима на танҳо ҷисми алоҳида, балки гурӯҳи 

ҷисмҳои ба ҳам монандро ифода мекунад ва ҳамеша таҷассумкунандаи аломатҳои муҳимтарини 

он ба шумор меравад. 

Вазифаи сигнификативии калима бо тафаккур зич алоқаманд аст. Агар ин вазифа алоқаи 

калимаро бо ҳамаи образҳои шуур муқаррар намояд, он гоҳ ҷамъбасткунӣ алоқаи зичи нутқро бо 

тафаккур ифода мекунад. Нутқ шакли мавҷудияти фикр ба шумор меравад. 

Коммуникатсия вазифаи сеюми нутқ аст, ки ахборот додан ва ҳолату амалро ифода 

мекунад. Ин вазифа фаъолияти берунии нутқи шахсро дар бар гирифта, бо се ҷиҳат тавсиф дода 

мешавад: ахбордиҳӣ, ифоданокӣ ва изҳори ирода. Тарафи ахбории нутқ дар додани донишҳо 

зоҳир мешавад ва бо вазифаҳои сигнификативию ҷамъбасткунӣ зич алоқаманд аст. Ин ба гӯянда 

имконият медиҳад, ки калимаи ба фикраш мувофиқро ёбад ва он тавонад дар шахси 

идроккунандаи нутқ ҳамон хел фикру тасаввуротро ба вуҷуд оварад. 
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Ифоданокии нутқ ба зуҳуроти ҳиссиёт ва муносибати гӯянда ба ҷисми ахбор ёрӣ 

мерасонад. Масалан, овози инсон дар суҳбатҳои шахсӣ як асту дар суҳбатҳои расмӣ дигар. Аз 

рӯи овоз ором ё дар изтироб будан, маъюс ё рӯҳбаландии одам муайян карда мешавад. Муаллим 

туфайли нутқ муносибаташро ба рафтору кирдор ва донишҳои хонандагон равшан мекунад. 

Хонандагон бошанд бепарвоии муаллимро аз рӯи фаъолияти нутқиаш пай мебаранд. 

Изҳори ирода ҳамчун ҷиҳати дигари нутқ дар тобеъ намудани шунаванда ба фикру 

андешаи гӯянда ифода меёбад. Педагоги машҳури рус А.С. Макаренко менависад, ки «танҳо 

баъди моҳирона талаффуз карда тавонистани ибораи «Ин ҷо биё» [1] бо 22 тобишаш ӯ худро чун 

устоди моҳир дарк кардааст. 

Ҳамаи се вазифаи нутқ дар фаъолияти ҳаётии одам муҳимманд, вале асосиаш вазифаи 

коммуникатсия мебошад. Мо танҳо дар раванди муошират дар бораи ҳақиқати объективӣ дониш 

ҳосил мекунем ва танҳо тавассути муошират таҷрибаи ҷамъиятӣ-таърихиро аз худ менамоем. 

Объекти таъсир ҳангоми муошират кардан бо одамон дигар мешаванд: шуури онҳо, низоми 

маромҳо, соҳаи эмотсионалӣ, мақсадгузорӣ ва арзишҳо. Вобаста ба кадом ҷиҳати равонӣ таъсир 

бахшиданамон мазмуни равоншиносии муошират низ дигар мешавад. Дар як ҳолат ин додани 

ахбори нав, дар ҳолати дигар тағйир додани марому арзишҳо, эътиқод ва дар ҳолати сеюм 

водоркунии бевосита ба амал овардан мебошад. 

Ҳамин тавр, муошират ин мубодилаи ахбор, афкор, ҳолату амал байни одамон аст, ки дар 

рафти он алоқаи солими равонӣ ба амал меояд. Мазмуни муошират туфайли роҳу воситаҳои 

гуногун амалӣ мегардад. Воситаи асосии муошират дар ҷамъияти инсонӣ забон мебошад. Дар 

баробари забон боз воситаҳои зерини ғайринутқӣ мавҷуданд, ки тавассути онҳо мазмуни 

муошират фаҳмида мешавад: андом, имову ишора, тарзи ист, самти нигоҳ, қиёфасозӣ, мавқеи 

ҷойгиршавии мусоҳибон нисбати якдигар, тасвир, мубодилаи ашё ва ғайра. 

Намудҳои муоширатро одатан аз рӯи миқдори иштирокчиёни он муайян мекунанд: 

байнишахсӣ, шахсию гурӯҳӣ, байни гурӯҳҳо. Намудҳои зикршудаи муошират, мақсаду мароми 

онҳо дар асоси шарту талаботи махсус амалӣ мегарданд. 

Яке аз намудҳои инкишофёфта муоширати нутқӣ ба шумор меравад, ки тавассути 

аломатҳо сурат мегирад. Умуман, дар ҷараёни таълиму тарбия ба муаллим зарур мешавад, ки ба 

инкишофи нутқ ва воситаҳои ғайринутқии муошират эътибор диҳад. 

Асоси физиологии нутқро фаъолияти низоми хабардиҳии дуюм ташкил медиҳад, ки 

ангезандаи он на ҷисму ҳодисаҳои он, балки калима ба шумор меравад. Калима ҳамчун ангезанда 

дар шакли шунавоӣ, биноӣ ва талаффуз кардан вуҷуд дошта метавонад. Вақте ки одам гап 

мезанад он гоҳ хабарҳо аз садопардаҳо ба минтақаҳои нутқии пӯстлохи майнаи сар меравад ва 

ба туфайли он нутқи талаффузшуда ба таври иловагӣ назорат карда мешавад. Ҳангоми хондан 

ноаён шиддати фаъолияти садопардаҳо ба амал меояд. Хонанда нутқи мазмунан душворро 

шунида истода, онро ботинан дар «дил» гуфтан мегирад ва ин дар ҷунбиши лабҳои ӯ мушоҳида 

мешавад. И.П. Павлов эҳсоси кинестезиро, ки ба майнаи сар аз анализатори ҳаракати нутқӣ 

мегузарад, яке аз қисмҳои асосии нутқ ҳисобидааст [2]. Низоми хабардиҳии дуюм дар ягонагӣ 

бо якум амал мекунад. Агар муносибати байни ҳамдигарии онҳо вайрон шавад, он гоҳ нутқи 

инсон ба миқдори зиёди калимаҳои бемаъно табдил меёбад. 

Дар минтақаҳои нутқи пӯстлохи майнаи сар якчанд анализатори бо ҳамдигар 

муносибатдошта мавҷуданд, ки бо тамоми фаъолияти низоми асаб алоқаманд мебошанд. 

Анализатори шунавоии нутқ – маркази Верникеро фарқ мекунанд. Агар ин марказ осеб бинад, 

он гоҳ бемор калимаро мешунавад, вале мазмуни онро фаҳмида наметавонад. Анализатори 

ҳаракатии нутқ – маркази Брок мебошад. Дар сурати зарар дидани он бемор нутқро мефаҳмад, 

вале барои талаффузи калимаҳо қобилияташро гум мекунад. Аз ин рӯи ин марказ раванди 

талаффузи калимаҳоро таъмин менамояд.  

Равоншиноси машҳури рус А.Р. Лурия [3] ба нақши равонӣ ва физиологии калима баҳо 

дода, нутқ ва осори онро асоси таркибии низоми дуюми хабардиҳӣ медонад, ки тавассути онҳо 

ҷамъбасти хабарҳои ҳақиқати объективӣ, ба тартиб даровардани майлу хоҳишҳо ва тахминкунии 

нақшаи ояндаи фаъолият ба амал меояд.  

Дар ҷараёни таҳсили мактабӣ дигаргуншавии мақсадноки нутқи кӯдак аз идроки овозҳои 

нутқ сар карда, то ба тартиб даровардани ҳамаи воситаҳои забон рӯй медиҳад, ки онҳо дар нутқи 

алоқадор истифода мешаванд. Дар ин давра азхудкунии бошууронаи нутқ ба амал меояд. 

Нақши муҳимро дар инкишофи нутқ нутқи хаттӣ мебозад, ки он дар навбати худ бо 

шаклҳои гуногунаш ба инкишофи нутқи даҳонӣ таъсир мерасонад. Усулҳои таҳлилию таркибии 



79 

 

омӯзиши савод, ки дар мактаб истифода мешавад, ба беҳтаршавии таҳлил ва таркиби унсурҳои 

нутқ мусоидат мекунад.  

Кӯдак бо азхудкунии савод тарзи бо китоб кор кардан, ҷудо карда тавонистани фикри асосӣ 

ва аз нав нақл намудани онро ёд мегирад. Ҳамаи ин шароитҳои нав ва муҳимми маданияти нутқи 

хонандаро ба вуҷуд меоварад. Тамоми низоми таълим дар мактаб, машғулиятҳо аз фанҳои 

гуногун, чорабиниҳои беруназсинфию беруназмактабӣ ба тараққиёти нутқи хонанда таъсир 

мерасонанд. Ҷавобҳои хонандагон дар дарсҳо, баромадҳои мустақилона дар маҳфилҳо ва 

ҷамъомадҳои синфию мактабӣ – ҳамаи ин то андозае ба ташаккули нутқи онҳо мусоидат 

мекунад. 

Воситаҳои асосии таъсири педагогӣ ба инкишофи нутқ инҳоянд: назорат кардан ба 

ҷавобҳои хаттии хонандагон дар дарсҳо, омӯзиши навиштани нақли хаттӣ ва иншо. Дар ҳар ду 

ҳолат дар назди муаллим масъалаи инкишоф додани мустақилии нутқи хонандагон меистад. 

Муаллим баъд аз мушоҳидаи ҷавобҳои хонандагон, интихоби калима ва алоқаи ҷумлаҳою 

талаффузи онҳо метавонад дараҷаи тайёриашонро ба дарс муайян кунад. Агар хонанда танҳо 

матни китоби дарсиро ба хотир гирифта бошаду ба таври кофӣ онро нафаҳмидааст, он гоҳ чунин 

ҳолат ба интихоби калимаҳо, ифоданокии баён ва талаффузи ҷавобҳои даҳонии ӯ таъсири худро 

мерасонад. Муаллим дар ин ҳолат ин масъаларо бо ислоҳ намудани нутқи хонандаҳо пурра ҳал 

намекунад. Хонанда, пеш аз ҳама, бояд ба матн сарфаҳм равад, нақли қисм ба қисми онро аз рӯи 

масъалаҳо ҳал кунад ва сипас онро ба таври яклухт баён намояд, чунин машғулиятҳо на танҳо 

тараққиёти нутқи даҳонӣ, балки ба дараҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи хаттии хонандагон низ 

мусоидат мекунад. Агар нутқи хонанда бад бошад, он гоҳ ӯ бояд фаъолона аз болои баёни аниқ 

ва равшании фикри худ бештар кор кунад. Ӯ барои ин бояд калимаҳои муҳиму мувофиқро 

ҷустуҷу намояд ва чунин тартиби калимаҳоро интиҳоб кунад, ки онҳо сохти бехтарини 

ҷумласозиро таъмин карда тавонанд. Муаллим хонандаро бояд ба он водор намояд, ки ӯ бо фикри 

баёнкардааш қаноатманд нашуда, барои боз ҳам хубтар ва босаводонаю боваринок ифода 

намудани фикраш кӯшиш кунад. Аз ин рӯ, нақши бузургро дар тараққиёти нутқ ташаккули 

муносибати бошууронаи хонандагон ба забон мебозад, яъне муносибат ба забони нависандагоне, 

ки осори онҳо омӯхта мешаванд, ба забони офаридаҳои худ, ба нутқи даҳонӣ ва ғайраҳо. Таъсири 

бузургро ба хонандагон нутқи муаллим низ мебахшад. 

Шакли олии нутқро маҳорати нутқӣ ташкил медиҳад. Мактаб вазифадор аст, ки дар 

хонандагон ин қобилиятро инкишоф диҳад, дар онҳо шавқу ҳавас ва муҳаббатро ба эҷодиёти 

бадеӣ бедор намоянд ва бо ин баъзе малакаҳоро дар соҳаи маҳорати нутқӣ ба вуҷуд овард. 

Диққати махсусро, пеш аз ҳама, бояд ба хонандагони камгап ва дамдузд равона кардан зарур аст, 

ба онҳое, ки ба дониш ва қобилияти ягон чизи наву аҷоибро гуфтани худ шубҳа доранд, нақши 

муҳимро дар ташаккули маданияти нутқ ва ғанӣ гаштани захираи луғавии хонандагон ташкили 

маҳфилҳои адабӣ, суҳбат, баҳсу андеша, шабҳои адабӣ, вохӯрӣ бо нависандагон мебозанд. Ҳамаи 

ин шавқу ҳавасро барои ба даст овардани шаклҳои олии нутқ бедор мекунад ва ба азхудкунии 

боигарии забон ёрӣ мерасонад.  
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Дар ин мақола дар хусуси муошират, сохтори ин, аҳамияти забон дар муносибати байни одамон, 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ – КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СТУДЕНТОВ 
 

Каршиева Г.Г., Сатторова Ш.А. 

Бохтарский государственный университет имени Ностра Хусрава 
 

Интеграционные процессы в образовательной системе высшего образования Республики 

Таджикистан, расширение международных связей, социально-экономическая и деловая 

необходимость общения между странами и континентами требуют нового подхода к структуре и 

содержанию обучения и уровню подготовки специалистов. В связи с этим, были разработаны и 

приняты ряд важных документов, как Закон Республики Таджикистан «Об образовании», 

«Национальная концепция образования Республики Таджикистан», «Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования, Закон Республики 

Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Постановление 

Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении государственной программы 

совершенствования и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-

2020 гг.», которые ставят перед учеными и специалистами вузов, работниками общеобразовательных 

учреждений ряд ответственных задач по коренному совершенствованию обучения иностранному 

языку в средней и высшей школе. 

Сегодня процесс реформирования вузов направлен на демократизацию образования, 

особое внимание уделяется профессионально-культурологическому общению студентов, что 

является основой профессиональной компетенции будущего специалиста [1, c. 47]. Навыки 

такого общения позволяет будущему специалисту грамотно выстраивать производственные 

отношения с учетом условий применения современных коммуникативных навыков. Поэтому 

существенным представляется профессионально-культурологическое общение студентов. Оно 

является базой для культурного самосовершенствования личности и последующей деятельности. 

В целях осуществления таких задач необходимо поиск, разработка и внедрение новейших 

педагогических технологий с учетом изменений социально-культурной ситуации в стране. 

Данные меры позволяют эффективно повысить процесс обучения. 

Теоретические предпосылки пересмотра целей обучения иностранным языкам в свете 

исторических и политических изменений разрабатывали В.С. Коростелёва, В.П. Кузовлёв, Е.И. 

Пассов и ряд других учёных. Они предложили: «компонентный состав цели обучения, центральное 

место в котором занимает обучение общению на иностранном языке в контексте диалога культур» [5, 

c. 30]. В связи с этим, на каждом уроке иностранного языка учащимися должно осваиваться 

определённое количество объектов социального и лингвострановедческого содержания иноязычной 

культуры. Учитель иностранного языка является той ключевой фигурой, статус и роль которого как 

профессионала во многом определяются его культурологической подготовленностью. Поэтому в 

состав профессиональной компетентности учителя как один из значимых компонентов включается 

культурологическая компетенция, позволяющая ему, активно использовать систему 

культурологических знаний и личного опыта в педагогической деятельности. 



81 

 

Анализ практики работы вузов показывает, что используются различные методы 

формирования умений профессионально-культурологического общения, но не существует 

научно-обоснованных технологий. Поэтому необходимо их разрабатывать с учетом 

современных реалий. В связи с этим высшая школа одним из приоритетных направлений 

выделила умений профессионально-культурологического общения. Это позволит подготовить 

специалистов, которые в процессе будущей деятельности смогут осуществлять культурное 

саморазвитие. 

Изменения, происходящие в суверенном Таджикистане, вызвали необходимость 

пересмотра традиционных направлений образовательного характера. Некоторые исследователи 

определили смысл образования (С.Н. Алиев, А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, С.Э. 

Негматов, В.А. Петровский, В.А. Сластенин, С. Шербоев и т.д.) как обретение индивидом своей 

сущности, максимально раскрыть и развить творческий потенциал каждой личности. Смена 

основных педагогических позиций и  подходов к обучению студентов раскрывают следующие 

свойства данного течения: ценностное значение, диалогичность, творческое сотрудничество 

субъектов ВПО. 

В основе культурологического умения будущего учителя ИЯ «лежит компетентностный 

подход в профессиональном образовании, согласно которому основной целью 

профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста 

соответствующего уровня и профиля, который является компетентным, способным к 

эффективной работе по специальности согласно мировым стандартам. Подготовка компетентных 

учителей для средних общеобразовательных учреждений, в том числе и учителей ИЯ, 

формирование личности таких учителей представляется актуальной проблемой образования в 

Республике Таджикистан» [6, c.36]. 

Человек взаимодействуя с окружающим миром, осуществляет в системе объективные 

отношения, которые складываются между людьми в их общественной жизни. Согласно Н.Д. 

Гальсковой, «формирование умений общения в нынешнем учебном процессе занимает ведущее 

место на уроках ИЯ. Поскольку в этом процессе имеет место обмен информацией между 

участниками совместной деятельности, обмен в процессе речи не только словами, но и 

действиями, поступками, а также общение, предполагаюшее восприятие общающимся друг 

друга» [3, с. 62].  

Чтобы сформировать необходимые для профессионально-культурологического общения 

качества, требуются педагогические технологии, благодаря которым создаются условия, чтобы 

возникли самоконтроль, саморегуляция, гуманное, ценностно-мотивированное 

профессиональное общение, которое является главной характеристикой специалиста и важным 

предметом, деятельности которого являются другие люди [4, с. 48]. 

Поэтому, одним из востребованных путей для реформы в подготовке будущих учителей 

нормативно-определяется - новое качество при обучени профессионального общения. 

Коммуникативный профессионализм является дополнением качественных умений для 

определения цели и задачи, управление общения, анализа предмета общения, вопросо-ответной 

формы обучения; приобретение навыков и умений профессионально-культурологического 

общения; умение: доказывание и аргументирование, опровержение и соглашение, достижение 

решения, оценивать и выйти с предложением и др.  

Недостаточно освоен потенциал самоорганизации обучения профессионально-

культурологическому общению иноязычной подготовки студентов в мультиэтнических группах. 

Исследования, проведенные в данной области (С.Н. Алиева, Н.Д. Гальсковой, Х.Г. Сайфуллаева, 

В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева и др.), показали возможности ИЯ как существенные факторы 

личностно-профессионального роста будущих учителей в сфере педагогической профессией. 

Особо продуктивно важный аспект вопросов обучения общению допускается личностно-

ориентированным подходом в обучении (И.Л. Бим, И.Б. Ворожцова, Н.Ю. Синягина, Е.Г. 

Чирковская, И.С. Якиманская и др.). Эта парадигма определила, что при обучении ИЯ 

необходимо новое понимание и реализация диалогической формы общения.  

В последние десятилетия в научном лексиконе больше стал употребляться понятие 

«технология самоорганизации». Данный термин понимается как существенный фактор 

личностного роста. Однако такие термины как «личностно-профессиональный рост», 

«технология самоорганизации» до сегоднешнего дня должным образом не применяется 

педагогической деятельности, которое бы ориентировалось здравому гуманистическому смыслу 

личностного образования. 
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Теория нашего исследования заключается в том, чтобы обучать профессионально-

культурологическому общению студентов как целенаправленный процесс и ориентироваться на 

важные профессиональные ценности. Следовательно, при формировании профессионально-

культурологического общения в процессе обучения иностранному языку в ситуации 

мультикультурности важен не только процесс и результат, но осознавать ценность и смысл, 

являющиеся основой для его профессиональной деятельности. 

Владение иностранным языкам «расширяет диалогические возможности культурного слоя 

сознания, в котором возникают, сохраняются и живут профессиональные ценности и смыслы» 

[2, c. 62]. Гуманистическое значение профессионально-культурологического общения в процессе 

обучения ИЯ заключается в том, что специальные коммуникативные задания (диалоги, игры 

коммуникативного характера, речевые упражнения) стимулируют деятельности студентов в 

качестве субъектности, рефлексивности, мотивирования, критичности, смыслотворчества и др. 

При формировании профессионально-культурологического общения студентов в 

мультиэтнических группах с помощью ИЯ можно достичь различные уровни 

профессионального роста будущих учителей как о сформированной культуре 

профессионального общения. 

При обучении иностранным языкам вопрос интелектуального взаимодействия учителя и 

ученика, а также учащихся между собой имеет основное значение. Когда в процессе занятия 

происходит органическое единство образования, обучения и воспитания и интегрируются 

учебная, научно-исследовательская и воспитательная работа, тогда формируется творческая 

активность у студентов.   

Таким путем, внешние технологии и приемы создают внутреннюю (мотивационную) 

готовность студентов к самосовершенствованию своих коммуникативных навыков. Обучаясь 

профессионально-культурологическому общению через иностранный язык в вузе можно 

рассматривать учебу в совокупности личностно-развивающего знания, направленное в 

социально-педагогическую деятельность, где познается студентами при изучении и мотивирует 

ценностное отношение к профессиональным действиям. 
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ТАШАККУЛИ ТЕХНОЛОГИЯИ ХУДСОЗМОНДИҲӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ МУҲИММИ РУШДИ 

ШАХСИЯТИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Дар ин мақола дар хусуси технологияи худсозмондиҳӣ сухан меравад. Ин мафҳум ҳамчун омили 

муҳимми рушди шахсияти донишҷӯ, ки пойгоҳи худташаккулдиҳии фарҳангии шахсият ва фаъолияти 

минбаъдаи он маҳсуб мегардад, фаҳмида мешавад. Дар ин маврид, ҷустуҷӯ, коркард ва ҷорӣ намудани 

технологияҳои нави педагогӣ бо баҳисобгирии тағйироти иҷтимоӣ-фарҳангии кишвар зарур мебошад. Дар 

аснои омӯзиши забони хориҷӣ масъалаи робитаи зеҳнии омӯзгор ва хонанда, инчунин муоширати байни 

хонандагон аҳамияти асосӣ касб менамояд. Зеро танҳо дар раванди машғулиятҳо, ки ягонагии маънавии 

маърифат, таълим ва тарбия ба амал омада, кори таълимӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ ва тарбиявӣ интегратсия 

мегардад, ташаккули эҷодии донишҷӯён ташаккул ёфта метавонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияи худташаккулдиҳӣ, худтакмилдиҳии шахсият, технологияҳои 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ – КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СТУДЕНТОВ 
 

В статье речь идет о технологии самоорганизации. Данный термин понимается как существенный 

фактор личностного роста студентов, который является базой для культурного самосовершенствования 

личности и последующей деятельности. В данном случае необходимо поиск, разработка и внедрение 

новейших педагогических технологий с учетом изменений социально – культурной ситуации в стране. 

При обучении иностранным языкам вопрос интелектуального взаимодействия учителя и ученика, а также 

учащихся между собой имеет основное значение. Когда в процессе занятия происходит органическое 

единство образования, обучения и воспитания и интегрируются учебная, научно-исследовательская и 

воспитательная работа, тогда формируется творческая активность у студентов.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. технология самоорганизации, самосовершение личности, педагогические 

технологии, интеллектуадьное взаимодействие, творческая активность, профессиональный рост, процесс, 

результат, ценность, смысл. 
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FORMATION OF SELF-ORGANIZATION TECHNOLOGY – AS AN IMPORTANT FACTOR OF 

PERSONAL GROWTH OF STUDENTS 
  

The article deals with the technology of self-organization. This term is understood as an essential factor in 

the personal growth of students, which is the basis for the cultural self-improvement of the individual and 

subsequent activities. In this case, it is necessary to search, develop and introduce the latest pedagogical 

technologies, taking into account changes in the socio-cultural situation in the country. When teaching foreign 

languages, the issue of the intellectual interaction of the teacher and student, as well as students among themselves, 

is of primary importance. When an organic unity of education, training and upbringing occurs during the lesson 

and the educational, research and educational work is integrated, then students' creative activity is formed. 
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ТАШКИЛ ВА БА РОҲ МОНДАНИ НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 
 

Сулаймонов У.И.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  

Маҷидов Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Дар ташкил ва ба роҳ мондани низоми таҳсилоти фосилавӣ дар «Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи маориф» чунин қайд гардидааст: «Низоми таҳсилоти фосилавӣ ин раванди 

муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавӣ, зеҳнӣ, фарҳангӣ, ҷисмонӣ ва салоҳияти 

касбии бакалаврҳо равона карда шудааст, ки дар онҳо ҳосил намудани маҷмӯи дониш, маҳорат, 

малака, ақида, ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои маънавие, ки таълимгирандагон дар давоми таҳсил дар 

муассисаи таълимӣ соҳиб мегарданд» [1, с. 2-3]. 

Низоми таҳсилоти фосилавӣ яке аз шаклҳои ба даст овардани касб мебошад, ки шахс берун 

аз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, тавассути воситаҳои электронӣ ва телекоммуникатсионӣ 

таҳсилоти олии касбиро соҳиб мегардад ва дар ин замина дарёфти дониш, маҳорат, малака, бо 

мақсади дараҷаи муайяни таҳсилот ва ихтисос, ки бо роҳи омӯзиши ҳадафнок ва таҷрибаи кории 

ҳосилшуда барои гирифтани касб (шуғл), ҳуҷҷати тасдиқшуда – диплом талош менамояд» [2, с. 

1-4]. 

«Низоми таҳсилоти фосилавӣ зинаи нави рушди таҳсили ғоибона ва ҳам рӯзонаи таҳсил 

буда, дар он истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ таъмин шудааст. Фарқияти 
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он аз намуди ғоибонаи таҳсил дар он аст, ки қисми муҳимми маводи таълимӣ на соҳибихтиёрона, 

балки пайваста бо муносибат бо омӯзгор дар реҷаи оn-line (видеоконфронс, чат, вебинар, 

видеодарсҳо, скайп тамос бо телефон ва дар реҷаи оff-line ба воситаи почтаи электронӣ ва ғайра) 

аз худ мешаванд» [4, с. 5-14]. 

Таҳсилоти фосилавӣ дар низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин шарҳ ёфтааст: ташкил ва гузаронидани корҳои таълимӣ бо 

истифодаи технологияи муосири иттилоотию иртиботие мебошад, ки дар фосила татбиқ 

намудани раванди таълимро имконпазир мегардонад [5, с. 3-5].  

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ», шарҳи калимаи арабии «фосила», «фосилавӣ», 

«фосиладор» ба чунин маъни истифода шудааст: вақт ва масофаи ду чиз, масофаи миёни ду чиз, 

ҳар чӣ, ки бо фосила аст, фосиладор, масофадор, дорои фосила, ду ё чанд чиз, ки аз ҳам фосила 

доранд [6, с. 441].  

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромади худ бахшида ба «Рӯзи дониш ва «70-солагии 

таъсисёбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ» қайд намуданд: «Вақти 

ҷорӣ намудани низоми таҳсилоти фосилавӣ кайҳо расидааст. Баъзе аз муассисаҳои таълимӣ дар 

ин самт аллакай ба дастовардҳои муайян ноил шудаанд. Аммо ҷараёни татбиқи низоми 

таҳсилоти фосилавӣ дар умум суст буда, дар ин самт, ташаббускорӣ миёни мактабҳои олӣ кам 

ба мушоҳида мерасад. Ин тарзи таҳсил имкон медиҳад, ки бо нигоҳ доштани сифати таълим 

хароҷоти зиёдатӣ барои як донишҷӯ то 2-3 баробар кам карда шавад ва шахс аз истеҳсолот ҷудо 

нагардида, аз тариқи интернет соҳиби дониш ва ихтисоси зарурӣ гардад. Ҳамзамон ба Вазорати 

маориф ва илм супориш дода шуд, ки шурӯъ аз соли 2017 таҳсилоти фосилавиро дар донишгоҳу 

донишкадаҳо ба роҳ монда, маводи зарурии таълим ва барномаҳои таълими электрониро омода 

намояд» [7, с. 15-16]. 

Тибқи Низомномаи намунавӣ таҳсилоти фосилавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои бо маводи таълимӣ ва методии 

зерин пурра таъмин намудани ҷараёни таълим ҷавобгӯ мебошанд [4, с. 6-9]: 

- барномаи таълимӣ; 

- барномаи кории мушаххаси фан; 

- мавод барои корҳои мустақилонаи бакалаврҳо; 

- саволномаҳои анъанавӣ ва тестӣ; 

- намунаи рефератҳо; 

- намунаи корҳои курсӣ, дипломӣ ва дипломӣ; 

- китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ дар намуди чопӣ ва электронӣ; 

- дастраси донишҷӯён гардонидани маводи таълимӣ; 

- мавод барои гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ ва истеҳсолӣ; 

- воситаҳои зарурӣ (биноҳо, синфхонаҳо, таҷҳизоти таълимию методӣ, объектҳои 

таҷрибаомӯзӣ ва ғайраро таъмин намудан); 

- намунаи ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ва ғайра. 

Муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар низоми таҳсилоти 

фосилавӣ ҷараёни таълимро бо чунин тартиб ба роҳ мондаанд: 

машғулиятҳои дарсӣ 

- лексияҳо; 

- машғулиятҳои амалӣ; 

- машғулиятҳои КМРУ; 

- супоришҳои инфиродӣ. 

машғулиятҳои беруназсинфӣ 

- мусоҳибаҳо (консултатсияҳо)-и фардӣ; 

- кори мустақилона бо роҳбарии устодон; 

- ташкил ва гузаронидани конференсияҳо. 

назорати сатҳи донишандӯзии бакалаврҳо 

- санҷиши иҷрои супоришҳои додашуда; 

- гузаронидани аттестатсияҳои фосилавӣ; 

- гузаронидани санҷишҳои тестӣ; 

- ҳимояи корҳои курсӣ ва ғайра. 

аттестатсияи ҷорӣ 

- санҷиш ва ё имтиҳони ҷамъбастии тестӣ. 
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аттестатсияи ҷамъбастӣ 

- ҳимояи ҳисобот оид ба натиҷаи таҷрибаомӯзӣ; 

- имтиҳонҳои давлатӣ аз фанҳои тахассусӣ; 

- ҳимояи кори бакалаврӣ [4, с. 7-11]. 

Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ уҳдадоранд, ки аз рафти баргузории ҷараёни таълим 

бакалаврҳоро мунтазам хабардор намояд. Аз қабили шинос намудани қоидаҳои ташкили ҷараёни 

таълим ва рафти баргузории машғулиятҳои дарсӣ, тавассути радио, телевизион, рӯзнома, 

воситаҳои коммуникатсионӣ, сомонаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, сомонаи маркази 

таҳсилоти фосилавӣ расонидани уҳдадориҳои бакалаврҳо аз ҷумла: 

- қоидаҳои таълимию тарбиявӣ; 

- оинномаи муассисаи таълимӣ; 

- иҷроиши машғулиятҳои дарсӣ; 

- иштирок дар аттестатсияҳои ҷорӣ ва ҷамъбастӣ; 

- муҳлатҳои муайяншудаи супоришҳо; 

- эълонҳо (вақтҳои баргузории аттестатсияҳои ҷорӣ ва ҷамъбастӣ). 

Мавриди зикр ва ёдоварист, ки дар низоми таҳсилоти фосилавӣ шарти асосии ворид шудан 

ба система, мушаххас намудани номи корбар (логин) ва рамз (парол) – и ҳар як истифодабаранда 

зарур мебошад ва ба ин восита метавонад аз имконоти мавҷудае, ки дар муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ мавҷуд аст ба ҳайси бакалавр ва ё омӯзгор фаъолият намоянд. Дар системаи 

таҳсилоти фосилавӣ омӯзгорони  муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ имкон доранд, ки бо 

бакалаврҳо пайваста муошират намоянд. Бояд қайд намуд, ки кори системаи низоми таҳсилоти 

фосилавӣ шаффоф буда, тамоми маълумот марказонида шудаанд, ки ин ҷиҳат тоза ва пурра 

будани маълумоти мавриди истифодаро кафолат медиҳад. 

Яке аз мақсадҳои асосии истифода ва татбиқи чунин система таъмин ва кафолати сифати 

таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад. Зеро бо истифодабарӣ аз системаи 

мазкур бакалаврҳо имкони соҳиб шудан ба маълумоти заруриро пайдо менамоянд [3, с. 27-33]. 

Уҳдадориҳо ва имкониятҳо барои устодон дар низоми таҳсилоти фосилавӣ 

Омӯзгор ҳангоми воридшавӣ ба система ба саҳифаи худ дохил мешавад, ки дар он 

мувофиқи сарбории ӯ рӯйхати фанҳое, ки дар нимсолаи ҷорӣ дарс медиҳад, ҷой дода шудааст. 

Бо интихоби фанни зарурӣ омӯзгор метавонад, барои ҳафтаи фаъол маводи таълимӣ гузорад, ба 

монанди матни лексияҳо, дарсҳои амалӣ, корҳои лабораторӣ, презентатсияҳо, супоришҳои 

фардӣ ва ғайра) ба фаъолияти бакалаврҳо дар охири ҳафта баъди ба итмом расидани муҳлат хол 

гузорад. Имкониятҳое, ки ба омӯзгор пешбинӣ шудааст: 

- хондани тахтаи маълумотҳо (эълонҳо); 

- гузоштани ахборот ё эълони нав дар гурӯҳи таълимӣ; 

- иваз намудани профил (ба монанди, рамз (парол), расм ва баъзан маълумоти иловагӣ); 

- шинос шудан бо ҷадвали дарсӣ; 

- гузоштани барномаи таълимӣ ва барномаи кори мушаххаси фан; 

- тавсияи адабиёт доир ба фанни таълимӣ; 

- гузоштани маводи таълимӣ (матни лексияҳо, дарсҳои амалӣ, корҳои лабораторӣ, 

презентатсияҳо, супоришҳои фардӣ, саволномаҳои анъанавӣ, тестӣ ва ғайра); 

- пешниҳоди мавод барои корҳои мустақилонаи бакалаврҳо; 

- сабти мавод барои санҷишҳои ҷорӣ ва ҷамъбастӣ; 

- намунаи корҳои курсӣ ва бакалаврӣ (агар дар сарбории омӯзгор бошад); 

- гузоштани холҳои мувофиқ ба фаъолияти бакалаврҳо. 

Низоми таҳсилоти фосилавӣ ин шакли қулайи омӯзиш ба ҷойи таҳсили ғоибона мебошад, 

аз он ҷумла барои гирифтани маълумоти дуюм ва барои он шахсоне, ки имконияти таҳсили 

рӯзона ё ғоибонаро надоранд, дар истеҳсолот кор мекунанд ва дар вақтҳои холигии худ вориди 

система гардида, супоришҳои гузошташударо иҷро менамоянд. Ҳамин тавр, шахс аз истеҳсолот 

ҷудо нагардида, ба тариқи шабакаи интернет соҳиби дониш ва ихтисоси зарурӣ мегардад.  

Барои дастрас намудани маводи таълимӣ-методӣ ва иҷрои супоришҳо ҳамкории устодон 

бо бакалаврҳо тавассути шабакаи интернет ба роҳ монда мешавад. Омӯзиш дар система сифати 

кори мустақилонаи донишҷӯёнро баланд мегардонад. Кор бо компютер имконият медиҳад, ки 

ҳисобкуниҳо бо дараҷаи баланд иҷро карда шаванд. Дар иҷрои супоришҳо ва навиштани корҳои 

курсӣ, бакалаврӣ истифодабарии маводи шабакаи интернет барои омӯзиши амиқи мавзӯъҳо 

мусоидат мекунад. 

Уҳдадориҳо ва имкониятҳо барои бакалаврҳо дар низоми таҳсилоти фосилавӣ 
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Ҳангоми ворид шудан ба система тавассути интихоби номи корбар (логин) ва рамз (парол)-

и шахсӣ донишҷӯён ба саҳифаи хеш дохил мегарданд ва имкони шиносоиро бо маълумоти зарурӣ 

пайдо мекунанд. Системаи мазкур ба донишҷӯён имкониятҳои зеринро фароҳам меоварад: 

- хондани тахтаи маълумотҳо (эълонҳо); 

- иваз намудани профил (ба монанди, рамз (парол), расм ва баъзан маълумоти иловагӣ); 

- шинос шудан бо ҷадвали дарсӣ; 

- алоқаи доимӣ бо устодон; 

- машварати фаврӣ дар хусуси саволҳои пайдошуда; 

- ташкили мубоҳиса, форумҳо, корҳои якҷоя бо гурӯҳ ҳангоми омӯзиши курси таълимӣ; 

- дастрасӣ ба барномаи таълимӣ ва барномаи кории мушаххаси фан; 

- дастрасии адабиёт доир ба фанни таълимӣ; 

- дастрасӣ ба маводи таълимӣ (матни лексияҳо, дарсҳои амалӣ, корҳои лабораторӣ, 

презентатсияҳо, супоришҳои фардӣ, саволномаҳои анъанавӣ, тестӣ ва ғайра); 

- иҷроиши супоришҳои омӯзгорон (супоришҳои ҷорӣ, ҷамъбастӣ, корҳои мустақилона, 

курсӣ, бакалаврӣ ва ғайра); 

- иштироки фаъолона дар санҷишҳои ҷорӣ ва ҷамъбастӣ; 

- ҳузур доштан дар дифои корҳои курсӣ ва бакалаврӣ; 

- истифода бурдани дигар сарчашмаҳо (китобхонаҳои электронӣ); 

- талаб намудани холҳои мувофиқ оид ба фаъолият дар система. 

Дар низоми таҳсилоти фосилавӣ муваффақиятҳо ва норасоиҳо ҷой доранд. 

Муваффақиятҳо: 

- вақти қулай; 

- макони қулай; 

- давомнокии ихтиёрӣ; 

- кор ва ҳам таҳсил; 

- дастрасии маводҳо; 

- хароҷоти ками бакалаврҳо; 

- қулай барои устодон; 

- муҳити ором; 

- дастрасӣ барои маъюбон ва ғайра. 

Норасоиҳо: 

- дастрасӣ надоштани таълимгирандагон ба таҷҳизоти муосир; 

- дастнорас будани шабакаи интернет (дар баъзе минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон); 

- нарасидани марказҳои омӯзишӣ; 

- надонистани компютер; 

- инкишофи сусти коммуникативӣ; 

- ҳавасмандии суст ба технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ; 

- норасоии таҷрибаи корӣ ва ғайра. 
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ТАШКИЛ ВА БА РОҲ МОНДАНИ НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ УҲДАДОРИҲОИ 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 
 

Дар мақола доир ба уҳдадориҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ташкил ва ба роҳ мондани низоми таҳсилоти фосилавӣ тавассути имкониятҳои технологияи иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ сухан меравад. Муаллифон қайд мекунанд, ки шурӯъ аз соли 2017 муассисаҳои 
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таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми таҳсилоти фосилавӣ ворид гардиданд ва нақши 
ҳалкунандаро дар амалияи истифодабарии низоми таҳсилоти фосилавӣ шабакаи интернет мебозад. Ба 
ақидаи муаллифон, дар сатҳи зарурӣ иҷро гардидани уҳдадориҳои устодон ва бакалаврҳо ба баланд 
гардидани сифати таълим ва сифати тайёркунии бакалаврҳо дар низоми таҳсилоти фосилавӣ замина 
мегузорад. 
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
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ЗАРУРАТИ ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАҲОИ ОМОДА НАМУДАНИ ҶАВОНОН  

БА НАҚШИ ПАДАРӢ ДАР ШАРОИТИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ МИЛЛӢ 
 

Азизова Р.Н.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз ҳадафҳои асосии давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии оилаҳои 

ҷавон ва баланд бардоштани сатҳи маърифати оиладорист ва  омода намудани ҷавонон ба ҳаёти 
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оилавӣ дар назди аҳли ҷомеа вазифаи ниҳоят муҳим арзёбӣ мешавад. Омӯзиши сабабҳои 

вайроншавии оилаҳо шаҳодат медиҳад, ки бештари чунин ҳолатҳо бинобар тайёр набудани 

ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ ба вуҷуд меоянд. 

Зеро воситаи асосии иҷтимоикунонии насли наврас оила мебошад, ки он фарзандонро ба 

ҳаёт ва фаъолияти ҷамъиятӣ омода месозад ва муҳимтарин вазифаи оила таъмини хушбахтии 

аҳли хонавода ва тарбияи шоиста мебошад. 

Барои омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои оиладорӣ ва омода намудани ҷавонон ба оиладорӣ 

дар педагогикаи муосири тоҷиқ як қатор масъалаҳои мубрами оиладорӣ, аз ҷумла заминаҳои 

иҷтимоӣ-педагогии омода намудани ҷавонон ба нақши падарӣ то ҳол ба таври амиқ мавриди 

хулосабарориҳои илмӣ қарор дода нашудааст.  

Чи тавре ки муҳаққиқ Ф. Гулмадов қайд мекунад, «Суннат ва анъанаҳои неки мардумӣ яке 

аз дастовардҳои маънавии халқи тоҷик буда, барои рушду камоли насли ҷавон хизмат мекунанд. 

Аз ин ҷост, ки ҳар халқу миллат маҳз тавассути суннат ва анъаноти пешқадамаш дар тамаддуни 

башар шинохта мешавад» [1, с. 262]. 

Ин дар мавридест, ки суннатҳои оилаваии мардуми тоҷик тайи асрҳо шакл гирифта, аз як 

насл ба насли дигар гузашта, аксарияти онҳо дар муносибатҳои байниҳамдигарии оилаи муосир 

ҳифз шудаанд ва дар тарбияи ахлоқии ҷавонон мавриди истифода қарор доранд.   

Аз тарафи дигар, омода намудани ҷавонон дар муҳити оила  ба ҷумлаи масъалаҳои маҷмуӣ 

дохил мешавад ва аз мавқеи педагогӣ дар шароити имрӯза бояд мавриди таҳқиқ қарор дода 

шавад. Аз ҷумла, омӯзиши масъалаҳои тарбияи маънавӣ ва анъанаҳои оилавӣ дар педагогикаи 

Шарқ таърихи қадима дорад. Махсусан, китобҳои муқаддаси Авесто ва Қуръон сарчашмаҳои 

асосие мебошанд, ки ҳангоми ҳаллу фасли танзими муносибатҳои оилавӣ, махсусан омода 

намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ нақши муҳим доранд. Масъалаи омода намудани ҷавонон ба 

ҳаёти оилавӣ дар муҳити оила  ва ҳаллу фасли баъзе нуқтаҳои он дар мероси адабии классикони 

Шарқ, бахусус дар осори чунин мутафаккирони маъруф ба монанди Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Абӯалӣ 

ибни Сино, Носири Хусрав, Унсурмаолии Кайковус, Ҳофиз, Саъдӣ, Насируддини Тусӣ, 

Абӯбакри Розӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Камоли Хуҷандӣ, 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Муҳаммад Наршахӣ, Муҳаммад Сиддиқ, 

Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва дигарон таҷассум ёфтаанд, ки бисёр ҷанбаҳои иҷтимоии ба 

ҳаёти оилавӣ  омода намудани ҷавононро амиқ месозанд. 

Олимони тоҷик, аз ҷумла М. Орифӣ, И.Х. Каримова, Қ.Б. Қодиров, К. Қодиров, М. 

Лутфуллоев, И. Арабов, Х. Афзалов, С. Исоев, А. Нуров, Ф. Гулмадов, А. Паҳлавонов, М. 

Иззатова, Х. Раҳимзода, Б. Раҳимов, Ф. Шарифзода, Қ. Абдураҳимов, Б. Маҷидова, Г. 

Иброҳимов, А. Пудинаев, Д. Расулов, Н. Давлатова, Г. Раҳимова, Н. Раҳмонова ва дигарон  дар 

тадқиқоти бунёдии хеш бисёр паҳлуҳои мубрами тарбияи оилавиро мавриди тадқиқ қарор дода 

бошанд ҳам, аммо ба таври муфассал аз нигоҳи илмӣ масъалаҳои иҷтимоӣ-педагогии омода 

намудани ҷавонон ба нақши падарӣ, дар маҷмӯъ ба ҳаёти оилавӣ то ҳол мавриди тадқиқ қарор 

дода нашудааст.  

Новобаста ба таври муфассал аз мавқеи педагогӣ мавриди тадқиқ қарор нагирифтани 

масъалаи мазкур, афкори педагогиии мутафаккирони тоҷик, педагогикаи халқӣ ва тадқиқоти дар 

самти масъалаҳои тарбияи оилавӣ, таҳқиқоти илмии дар ин самт анҷомёфта тамоюли эҳёи 

арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ бар асоси муроҷиат ба гузаштаю хотираи таърихии халқи тоҷик 

ифода ёфтааст, ки ба рушди илми педагогикаи муосири тоҷик таъсири бузург расонидаанд. 

Чанд мушкилоти мавридӣ дар назди илми педагогикаи тоҷик дар шароити истиқлолияти 

миллӣ ва раванди ҷаҳонишавии тамаддунҳо вазифагузорӣ менамояд, ки ба омӯзиши масъалаҳои 

иҷтимоӣ-педагогии омода намудани ҷавонон ба нақши падарӣ диққати ҷиддӣ зоҳир намоем. 

Аз ҷумла, пас аз хотима ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ ва барқароршавии сулҳу субот дар 

Тоҷикистон, дар назди ҷомеа масъалаи ҳассос ва ҷиддӣ, яъне эҳёи арзишҳои ахлоқӣ қарор 

гирифт, ки ҷавонон, калонсолон ва куҳансолон даҳшати ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузарониданд. 

Вобаста ба ин, як муддат нақши оила дар омода намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ коста гардид, 

ки ин ба вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва буҳрони амиқи маънавӣ дар солҳои 90-уми асри ХХ 

вобастагӣ дошт. Зеро дар натиҷаи ихтилофоти дохилии иҷтимоӣ дар кишвар арзишҳои қаблан 

вуҷуддоштаи ахлоқӣ ва ваҳдати миллӣ халалдор шуд, масъалаи ояндаи миллат, яъне тарбияи 

насли ҷавон, ки мебоист дар бунёди давлати нави демократӣ ширкат мекард, боиси ташвишу 

нигаронӣ гардид, ин омил ба тарбияи ахлоқии ҷавонон таъсири манфии худро расонид. Аммо бо 

таҳким гардидани пояҳои истиқлолияти давлатӣ ин омилҳои манфӣ бартараф гардиданд. 
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Истиқлолияти давлатӣ барои миллати тамаддунофари тоҷик нодиртарин дастоварди 

сиёсиву сарнавиштсоз ба ҳисоб рафта, оғози давраи комилан нав дар таърихи давлатдории 

тоҷикон, марҳалаи тоза дар ташаккули тафаккур ва хештаншиносӣ мебошад.  

Баъд аз садсолаҳо бори дигар миллати соҳибтамаддуни мо имконияти эҳёи суннатҳои 

аҷдодӣ ва миллиро ба даст овард.  

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз менамоянд: «Мову шумо дар даврони 

соҳибистиқлолӣ борҳо марҳалаҳои мушкилу сангинро паси сар намуда, аз ҳолатҳои бисёр вазнин 

сарбаландона баромадем, аз ҷумла хатари нестшавии давлат ва пароканда гардидани миллатро 

бартараф кардем ва ба пешрафти давлату ҷомеа муваффақ шудем» [4 ].         

Маҳз бо шарофати истиқлолияти миллӣ, вобаста ба аҳамият ва муҳим будани тарбияи 

ҷавонон бо роҳи истифодаи анъанаҳои оилавӣ  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла:  «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ба тасвиб расид, ки  ғояи асосии ин санадҳо ғояи башардӯстӣ ва демократикунонии 

тарбияи ахлоқӣ мебошад, ки  ба инкишофи шуури умумимиллӣ ва истифодаи урфу одат ва 

анъанаҳои оилавӣ ва арзишҳои умуминсонӣ нигаронида шудаанд. Санадҳои мазкур барои 

фароҳам овардани шароит дар такомули шахсият неруи маънавӣ-ахлоқии урфу одат ва 

анъанаҳои оилавӣ мусоидат менамоянд. 

Маҳз афкори пурқимати мутафаккирон, анъанаҳои миллӣ ва тадқиқоти бунёдии дар 

даврони истиқлолияти миллӣ дар заминаи санадҳои қабулгардида дар илми педагогика 

баанҷомрасида моро вазифадор менамояд, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ хусусиятҳои миллӣ, 

анъанаҳои халқиро ҳифз намоем. 

Махсусан, дар заминаи педагогикаи миллӣ ба омӯзиши заминаҳои иҷтимоӣ-педагогии 

омода намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ диққати махсус равона намоем, зеро дар педагогикаи 

миллии халқи тоҷик, тамоми унсурҳои тарбия, ки имрӯз дар педагогикаи ҷаҳонӣ эътироф 

гардидааст, таҷассум ёфтааст. 

Ба қавли академик М. Лутфуллозода: «Муҳтавои таҳлилу таҳқиқи педагогикаи миллии 

моро бояд масъалаҳои тарбияи шахсияти фаъол, созанда ва эҷодкор, ватану ватандорӣ, эҳсоси 

худогоҳии миллӣ, равнақ ва ташаккули андешаи миллӣ, худшиносии таърихӣ, ҳамгироии 

арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, педагогикаи мардумӣ ташкил намояд» [2, с. 48]. 

Аз ин рӯ, падару модар вазифадоранд, ки на танҳо ба қонеъгардонии талаботи моддии 

кӯдак аҳамият диҳанд, балки муҳимтар аз ҳама, тарбияи маънавӣ, маърифатӣ ва ахлоқии 

фарзандро барои омодасозӣ ба ҳаёти оилавӣ то ҳадди зарурӣ дуруст ба роҳ монанд. 

Тавре маълум аст, давраҳои бачагӣ, наврасӣ ва ҷавонии инсон асосан дар оила мегузаранд. 

Аз ин хотир, падару модарро зарур аст, то ки вижагиҳои тағйироти синнусолии фарзандонро ҳис 

карда, барои омода намудани онҳо ба ҳаёти оилавӣ барои муътадил ҷорӣ шудани ташаккули 

шахсияташон  дар ин замина ғамхорӣ намоянд.   

Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии хеш ба 

муносибати Рӯзи модарон (07.03.2013) таъкид намудаанд, ки: «Бузургони гузаштаи халқамон, ки 

аз худ барои наслҳои оянда одобномаву насиҳатномаҳои зиёд ба мерос гузоштаанд, фармудаанд, 

ки падару модар, муаллим ва ҷомеа барои тарбияи насли наврас ва фарзандон дар назди 

Худованд ҷавобгаранд. 

Агар онҳо фарзандро дуруст тарбият кунанд, ӯ хушбахт мешавад ва тарбияткунандагон 

низ дар ҳар ду дунё хушбахт хоҳанд шуд. Вале агар онҳо дар масъалаи тарбия беэътиноӣ зоҳир 

намоянд, фарзанд бадбахт мегардад, ки гуноҳаш ба гардани онҳо хоҳад буд» [5]. 

Аз ин рӯ, насли наврас ва ҷавонони имрӯзаи мо, махсусан писарон,  оянда падар хоҳанд 

шуд. Аз ин рӯ, падару модаронро зарур аст, ки дурандешӣ карда, барои сазовори мақоми падар 

ва модари соҳибмаърифат шудани фарзандон на танҳо ба ҷиҳати моддӣ ва молиявӣ, ҳамзамон, 

ба ҷиҳатҳои омода намудани онҳо ба ҳаёти оилавӣ талош варзанд.  

Зеро нақши падар дар раванди тарбияи оилавӣ махсус аст. Падар тарбиятгари асосии 

интизом ва мустақилият ба ҳисоб рафта, асоси амнияту оромӣ ва бехатарӣ дар оила мебошад. 

Набудани мард дар хона ба ташаккули шахсияти кӯдак таъсири нохушоянд мерасонад. Дар 

тарбияи писар нақши падар калон аст. Ӯ ба писар одатҳои мардона, ҷасорат, таҳаммулпазир 

будан дар мушкилиҳои зиндагӣ ва дигар хислатҳои ба мард хос ва муносибро ёд дода, аз ҷиҳати 



90 

 

ҷисмонӣ обутоб медиҳад. Илова ба ин, таъсири тарбияи падар ба писар барои шаҳрванди фаъол 

будан дар ҷомеа зиёд аст. 

Аммо тарбия дар оила на ҳамеша бомуваффақият мегузарад. Пажӯҳишҳои олимони соҳа 

нишон медиҳанд, ки сабаби асосии натиҷаи дилхоҳ надодани тарбияи оилавӣ аз паст будани 

сатҳи донишҳои педагогии калонсолон вобаста аст. Илова ба ин, сатҳи зиндагӣ ва 

маълумотнокии падару модарон гуногунанд, аз ин рӯ, тарбияи фарзандон низ яксон нест.  

Аз ин рӯ, падару модаронро зарур аст, ки ба масъалаҳои ташаккулу таҳкими оиладорӣ, 

эҳтирому муносибати ҳамдигарӣ ва дар маҷмӯъ, фарҳанги хонаводагиро ба фарзандон омӯзанд. 

Зеро ба наврасону ҷавонон омӯзонидани муносибатҳои оилавӣ, баланд бардоштани фарҳанги 

ҳуқуқии онҳо ва омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона аз ҷумлаи муҳимтарин арзишҳое 

мебошанд, ки ба мустаҳкам шудани оила мусоидат менамоянд. 

Ин омил, падару модаронро вазифадор менамоянд, ки дар самти баланд бардоштани 

маърифати оиладорӣ, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва пешгирии вайроншавии 

оилаҳо чораҳои доимии тарбиявӣ андешанд. 

Бо таъкиди Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: «Масъалаҳои 

маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи 

фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи 

мушкилиҳое мебошанд, ки диққати доимии тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ 

ва кулли аъзои ҷомеаро тақозо мекунад» [3]. 

Зеро, оила паноҳгоҳу роҳати умри ҳар як кас, поягузор ва асоси ҷамъият мебошад. Дар 

оила шахс тарбия гирифта, меъёрҳои ахлоқиро аз худ мекунад ва ба ҳаёти мустақил омода 

мегардаду ба камол мерасад.   

Ташкили оилаи солим ва интихоби дурусти ҳамсар бошад яке мавзӯъҳои муҳимми ҳаётӣ 

ба шумор меравад.  

Мутаассифона, солҳои охир ҷудошавӣ, бахусус байни оилаҳои ҷавон, зиёд шуда истодааст, 

ки  яке аз сабабҳои асосии он ба назар нагирифтани заминаҳои иҷтимоӣ-педагогии омода 

намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ, махсусан нақши падарии онҳо дар оянда мебошад. 

Зеро ба назар нагирифтани заминаҳои иҷтимоӣ-педагогии омода намудани ҷавонон ба 

ҳаёти оилавӣ, ба зиндагии минбаъдаи  оилавӣ омода набудани онҳо, таҳаммулнопазирӣ ва риоя 

накардани фарҳанги ҳамзистӣ боиси бадбахтии худи онҳо мегардад. Сабаби ҳамаи ин нозукиҳои 

зиндагиро надонистан аст, ки боиси дар як муддати кӯтоҳ аз ҳам пош хӯрдани оилаҳо мешавад. 

Аз ин рӯ, муҳиммияти баррасии мавзӯи мазкурро боз он нукта тақвият мебахшад, ки 

тадқиқ ва омӯзиши заминаҳои иҷтимоӣ-педагогии омода намудани ҷавонон ба нақши падарӣ аз 

мавқеи педагогӣ яке аз мавзӯоти калидӣ дар самти тарбияи оиладорӣ ва маърифати оиладорӣ ба 

ҳисоб меравад. 
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ЗАРУРАТИ ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАҲОИ ОМОДА НАМУДАНИ ҶАВОНОН  

БА НАҚШИ ПАДАРӢ ДАР ШАРОИТИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ МИЛЛӢ 
 

Дар ин мақола, муаллиф ба яке аз масъалаҳои муҳим – омода намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ 

дахл кардааст. Зеро ҳарчанд дар педагогикаи муосир масъалаҳои оиладорӣ ва омода намудани ҷавонон ба 

оиладорӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифта бошад ҳам, вале ба нақши падарӣ омода кардани 

ҷавонон то ҳол ба таври амиқ мавриди пажӯҳиш қарор дода нашудааст. 

Ба андешаи муаллиф дар шароити муосир дар заминаи педагогикаи миллӣ ба ин масъала бояд 

диққати ҷиддӣ дода шавад. Аз ин рӯ, дар баробари ҷомеа падару модарон вазифадоранд, ки на танҳо ба 

қонеъгардонии талаботи моддии фарзандон аҳамият диҳанд, балки муҳимтар аз ҳама, тарбияи маънавӣ, 

маърифатӣ ва ахлоқии онҳоро дуруст ба роҳ монанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: маърифати оиладорӣ, педагогикаи муосири тоҷик, масъалаҳои иҷтимоӣ-

педагогӣ, истиқлолияти миллӣ, арзишҳои умумиинсонӣ, бачагӣ, ҷавонӣ, педагогикаи мардумӣ. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К ОТЦОВСТВУ В 

УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИССИМОСТИ 
 

В статье автор рассматривает важную проблему – подготовка молодежи к семейной жизни. 

Несмотря на то, что в современной педагогике подвергались исследованию проблемы семьи и подготовки 

молодежи к семейной жизни, но специальное исследование, посвященное подготовки к отцовству, 

отсутствует. 

По мнению автора, в современных условиях на базе наациональной педагогики следует уделить 

этому вопросу особое внимание. Отсюда наряду с обществом и родители несут ответственность не только 

на удовлетворие материальных потребностей детей, но за их нравственную подготовку к семейной жизни. 
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АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ ОЛИМОН-ПЕДАГОГҲОИ БУЗУРГ ОИД БА ТАРБИЯИ 

ВАТАНДӮСТӢ ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Вализода Ш. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи ак. Б. Ғафуров 
 

Тарбияи ватандӯстӣ рисолати бузурги мактаб аст. Мутаассифона, на ҳамеша ба ин ҳама 

бовар дошт. Насли калонсол ба хотир меорад, ки калимаи «ватандӯст» дар Тоҷикистон қариб, ки 

таҳқир мешуд ва ғояи ватандӯстӣ зидди идеологияи миллатгароӣ равона шуда буд. Худро 

ватандӯст ҳисобидан шармовар буд, сиёҳӣ, таҳриф кардани таърихи дохилӣ ва нақши коҳишёбии 

фарҳанги русӣ ба мӯд табдил ёфта буд. Хушбахтона, ҳоло, дар даҳаи дувуми асри 21, маънои 

аслӣ ва баланди ин калима бармегардад. 

Ҷаҳони санъат ва ҷаҳони зебоӣ муродифи якдигар мебошанд ва кӯдаконро зарур аст, ки 

ҳадди ақал онҳоро дарк кунад. Хуб мешуд, агар ӯ ба ин ҷаҳон ҳамчун як тамошобини ҳассос 

ворид гардида, зебоиро дарк намуда онро  қадр кунад. Дар ин ҷода саҳми омӯзгор беандоза аст, 

то ки олами олии ҳунар, зебоиро ба хонандагон боз намояд. Қобилиятҳои эҷодии кӯдак баробари 

инкишофи зеҳнӣ, эҳсосӣ ва ахлоқии ӯ ташаккул меёбад, зеро  шахс бо ҷаҳони пур аз маънӣ, 

ҳамоҳанг сохта шудааст. Бидуни шиносоӣ ба олами санъат мо наметавонем шахсияти ватандӯсту 

худогоҳро тарбия намоем [9]. 

Ҳеҷ кас бо ақидае, ки санъат қудрати таъсир ба ақл, ҳиссиёт ва тасаввуроти кӯдак дорад, 

баҳс намекунад ва дар барномаҳои мактабӣ ба ин масъала аҳамияти хоса зоҳир менамоянд. Барои 

асосноккунии назариявии тарбияи ватандӯстӣ, таърихан масъалаи тарбияи ватандӯстонаи 

кӯдакони синни хурди мактабиро ташаккул ва рушд хоҳад дод.Таҳлили сарчашмаҳо нишон дод, 

тарбияи ватандӯстӣ дар назди омӯзгорон ва равоншиносон масъулияти бешеро мегузорад, зеро 

ки он яке аз вазифаҳои асосии тарбияи ахлоқӣ ҳисобида мешавад. 

Муҳаббати инсон ба ҷои таваллуд бо дилбастагии ӯ ба одамон ва ҷомеа асос ёфта, эҳсоси 

ватандӯстиро ташаккул мекунад, ки маърифатнокӣ, худогоҳиву худшиносиро талаб мекунад. 
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«Ватандӯстӣ - ишқ, шаъну шарафи ватандӯстӣ ва омӯхтани худшиносии миллӣ ва эҳтироми 

арзишҳои миллӣ аст» [10 ]. 

Масъалаҳои тарбияи ватандӯстиро  дар асри 19 демократҳои инқилобӣ: В.Г. Белинский, 

Н.А. Добролюбов, П.П. Огарев, А.И. Герсен баррасӣ кардаанд. Тафсири гуманистию ватандӯстӣ 

асоси тафаккури фалсафии русро ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, В. Соловев қайд кард, ки 

«вазифаи маънавии ватандӯсти воқеӣ хидмат ба мардум ва инсондӯстӣ  аст». Мунаққид - 

демократи Русия В. Белинский таъкид кард, ки ватандӯстӣ арзишҳо ва идеалҳои умумиҷаҳониро 

дар бар гирифта, шахсро ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ тарбия  месозад. Чернишевский ва Н.А. 

Добролюбов идеали шахси наверо пешниҳод кард, ки дар асоси он мақсад ва вазифаҳои таълим 

муайян кард мешавад. Шахсияти нав, ба ақидаи онҳо, бояд ватандӯсти воқеии ватани худ бошад, 

дар мубориза барои татбиқи манфиатҳо ва эҳтиёҷоти оқилонаи худ фаъолона ширкат варзида, аз 

ҷиҳати идеологӣ маънаван рушд карда бошад.Чунин таҷрибаи педагогӣ инъикоси худро  дар 

санъати халқӣ,  ҳунарҳои мардумӣ, асарҳои устодони рассомӣ, ҳайкалтарошӣ, меъморӣ, дар 

эҷодиёти даҳонакии халқ ёфтааст. Педагоги машҳур К.Д. Ушинский тарбияи халқӣ, тарбияи 

ватандӯстро  дар замири кӯдакон, асоси тарбияи ахлоқӣ меҳисобад ва беҳтарин ифодаи 

миллатдӯстиро дар эҳтирому посдории забони модарӣ мебинад. Дар раванди  таълими синфҳои 

ибтидоӣ кӯдаконро бояд бо таърихи ватан, ҷуғрофияи ватан ва табиати он омӯзгорон  шинос 

намоянд.  

«Забони халқ - навишта буд муаллим, - инъикоси пурраи Ватан ва ҳаёти маънавии мардум 

аст ва ҳамзамон беҳтарин тарҷумаи кӯдак барои табиат ва ҳаёти атрофи ӯст» [3]. 

 Педагог Владимир Дал мафҳуми ватандӯстиро бо ибораҳои муҳаббат нисбати Ватан, 

дӯстдори Ватан, ҷонфидо дар роҳи Ватан, ватандӯсти асил шарҳ додааст. Баъдтар, дар луғати 

тафсирии худ С. И. Ожегов вожаи ватандӯстиро чунин шарҳ медиҳад: «Ватандӯстӣ - вафодорӣ 

ва муҳаббат ба Ватан, халқи худ ва омодагӣ ба ҳама гуна қурбонӣ ва истисмор ба манфиати ватан 

аст». Дар луғати фалсафии таҳриршудаи И.Т. Фролов ин калимаро ҳамчун принсипи ахлоқӣ ва 

сиёсӣ, ҳисси иҷтимоӣ, ки мазмуни он муҳаббат ба Ватан, садоқат ба вай, ифтихор аз гузашта ва 

ҳозира, хоҳиши ҳифзи манфиатҳои Ватан, омӯхтани ҳисси худшиносиву худогоҳии миллиро 

дорад, шарҳ додааст. 

Аз нуқтаи назари ахлоқӣ «ватандӯстӣ» - ин як принсипи иҷтимоӣ ва ахлоқе мебошад, ки 

муносибати одамонро нисбати давлати худ  муайян менамояд, ки ҳиссиёт ва муҳаббати онро ба 

Ватан нишон медиҳад. Ватандӯстӣ инчунин нишонаи якдилӣ бо халқиятҳои гуногун мебошад 

[12]. 

Дар солҳои Ҷанги Бузурги  Ватанӣ тарбияи ватандӯстӣ байни ҷавонон аҳамияти махсус 

пайдо кард. Танзими арзишҳои идеологӣ ва сиёсӣ сурат гирифт, калимаи «ватандӯстӣ» мавқеи 

хос пайдо кард. Чун воситаи тарбия ватандӯстӣ дар раванди таълим маводҳои матбуоти даврӣ, 

асарҳои шоирону нависандагони ватанӣ аз ҷонбозиҳои қаҳрамононаи аскарони сурх истифода 

карда мешуданд. Хонандагон бо қаҳрамонии бузург - Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Мирсаид Миршакар, Ҳабиб Юсуфӣ 

ва дигарон шинос карда мешудаанд. Ин марҳаларо дар ташаккул ва тарбияи ватандӯстӣ дар 

байни мактаббачагон ва тамоми аҳолӣ метавон ҳамчун марҳалаи тарбияи ватандӯстии тайёр 

кардани насли наврас ба муҳофизати Ватан тавсиф кард.  Пас аз хотимаи Ҷанги Бузурги Ватанӣ 

давраи нави мавҷудияти давлат, давраи муқовимат байни ду қудрат оғоз меёбад. Ин ба тарбияи 

ватандӯстӣ таъсир кард [6]. 

Таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоӣ иқтисодии дар кишварамон ҷойдошта барои ташаккули 

шуури шаҳрвандӣ, сифатҳои баланди маънавӣ, ахлоқӣ, ки дар байни онҳо воқеан ватандӯстӣ, 

мавқеи хоса дорад, масъулият барои  тақдири Ватан, омодагӣ ба ҳимояи онро  доранд. 

Вобаста ба ин, муассисаҳои таълимӣ барои тарбияи кӯдакон ва ҷавонон ва ба ҳаёти 

мустақилона омода намудани онҳо, рушди шахсиятҳои комилу ватандӯсти Тоҷикистон шароит 

фароҳам оварданд, ки мақсад ҳисси худшиносии милии онҳоро вусъат додан буд. Имрӯз тарбияи 

ватандӯстӣ ин фаъолияти муназзами омӯзгорон дар ташаккули шуури ватандӯстӣ дар байни 

шаҳрвандони хурдсол, ҳисси садоқатмандӣ ба Ватан, омодагии онҳо барои иҷрои вазифаи 

шаҳрвандии худ мебошад. Ҳадафи асосии ин тарбия ташаккули шахси рӯҳан солим, ки тақдири 

худро ба ояндаи ватани вобаста дониста, қодир аст, ки манфиатҳои давлатро ҳимоя кунад, 

мебошад [7]. Барои ин хонандагони хурдсолро зарур аст, ки  ҳисси ифтихор ба мероси таърихӣ 
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ва фарҳангии худ дошта бошанд, фарҳанги миллӣ ва ҳунари халқиро омӯзанд ва ҳисси 

худшиносии миллӣ, эҳтиром нисбат ба Ватанро ташаккул диҳанд.  

Дар хотир бояд дошт, ки синну соли хонандагони хурдсол давраи ҳассос барои рушди 

сифатҳои мусбати шахсият, аз ҷумла ватандӯстӣ мебошад. 

Дар фаъолияти амалии худ мо дарк мекунем, ки вазифаҳои ташаккули фарҳанги 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар байни хонандагони хурдсол барои эълом кардани баён кифоя 

нестанд. Раванди ҳамаҷонибаи тарбия барои ташаккули сифатҳои шахсии шаҳрванди ватандӯст 

ва хонандаи хурдсол барои ҳалли ин мушкилот мусоидат намоянд. 

Мунаққиди маъруф М.А. Некрасов мегӯяд, ки ҳунарманд як шахси эҷодӣ аст, ки бо халқаш 

бо фарҳанг ва табиати минтақа аз ҷиҳати маънавӣ робита дорад; он дорандаи анъанаҳои таҷрибаи 

коллективӣ, барандаи эпосҳои халқӣ, «инсони рӯҳияи меҳнатдӯст»-ӣ  мебошад. Дар қатори дигар 

намудҳои санъати тасвирӣ, бахусус дар таълими ҳувияти миллии мактаббачагон, мо метавонем 

як қатор дарсҳоро номбар кунем, ки сафҳаҳои қаҳрамононаи таърихи кишварамонро инъикос 

мекунанд. Масалан, дар синфи 1 мавзӯи «Табиати беҳамто дорад, Тоҷикистон». Ҷолибияти 

тасвирҳои эпосҳо дар ин ҷо тасодуфӣ нест. Филологи маъруфи рус академик Ф.И. Буслаев 

навиштааст: «Гуфтан хеле одилона аст, ки эпосҳои халқҳо аз аҷдодони гузашта боқӣ монда, 

садсолаҳо аз насл ба насл мераванд. Ин на танҳо фароғати шоиронаи ҳаёт, балки ифодаи шуури 

таърихии халқ аст.  

Масалан, дар графика воситаҳои асосии экспрессивӣ хат, зарба, контур ё нуқта дар варақи 

сафед мебошанд, ки бо он рассом метавонад тасвирҳои аломатҳоро эҷод кунад. Яке аз вазифаҳои 

рассом ин ба даст овардани муассирии таассуроти воқеии ин воситаҳо, расонидани мукаммали 

тасвири ҳамаҷониба мебошад [5]. 

Мо танҳо якчанд самтҳои назаррасро ошкор кардем, зеро доираи мақола ба мо имконият 

намедиҳад, ки тамоми самтҳои онҳоро фаро гирем ва танҳо ин чанд нукта инъикосгари тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагони хурдсол мебошад. Имрӯз дар рӯҳияи ватандӯстӣ, тарбия 

намудан фаъолияти ҳамарӯзаи омӯзгорон буда, ташаккули шуури ватандӯстӣ дар байни 

шаҳрвандони хурди мактабӣ, бедор кардани ҳисси садоқатмандӣ ба Ватан, омодагии онҳо барои 

иҷрои вазифаи шаҳрвандии худ кӯмак мерасонад. Ҳадафи асосии ҳар як омӯзгор ин ташаккули 

шахсияти рӯҳан солим, хештаншиносу худогоҳ аст, ки тақдири худро бо ояндаи ватани худ ва 

кишвари худ алоқаманд медонаду қодир аст манфиатҳои давлатро ҳимоя кунад. Бояд қайд кард, 

ки дар амалия муаллимон дар мактаб ба ташкили чунин дарсҳо эҷодкорона муносибат намуда, 

бисёр афсонаҳои зиёдеро намоиш медиҳанд, ки ин ба онҳо имкон медиҳад, ки дарсҳоро бо 

назардошти хусусиятҳои минтақавии ҷомеа, муҳити табиӣ, ки самаранокии раванди таълимро 

баланд мебардоранд, пурмазмун, ҷонбахш созанд. Тавассути намоишҳову роликҳои тарбиявӣ 

мавқеи хонандагони хурдсолро нисбати арзишҳои миллӣ зиёд намуда, онҳоро шаҳрвандони 

воқеан ватандӯсту меҳанпараст, худшиносу худогоҳ тарбия мекунанд. 
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АҚИДАҲОИ ПЕДАГОГИИ ОЛИМОН-ПЕДАГОГОНИ БУЗУРГ ОИД БА ТАРБИЯИ 

ВАТАНДӮСТӢ ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Дар мақола масъалаҳои тарбияи бадеии хонандагони синни хурдсол дар самти ташаккули 
шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии онҳо мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Методикаи таълими эстетикӣ, 
ки ба технологияи бадеӣ ва анъанаҳои ҳунари халқӣ асос ёфтааст, амиқ таҳлил карда мешавад ва робитаҳои 
мушаххас байни дарки бадеии кӯдакон ва ташаккули шахсияти онҳо ошкор карда мешавад. Муаллиф 
сарчашмаҳои илмии ин масъаларо таҳлил карда, хусусиятҳои усулҳои гуногуни таълими бадеии 
хонандагони хурдсол ва таъсири онҳо ба ташаккули ватандӯстиро таъкид кардааст. 

Мақола барои муаллимони синфҳои ибтидоӣ, омӯзгорон, ташкилкунандагони чорабиниҳои 
беруназсинфии мактабҳои миёна, омӯзгорони иҷтимоӣ, муаллимони фанҳои санъати мактабҳои миёна, 
инчунин роҳбарони гурӯҳҳои худфаъолият пешбинӣ шудааст. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ  

ВОСПИТАНИИ И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы художественного воспитания младших школьников в аспекте 
формирования у них гражданственности и патриотического самосознания. Тщательно проанализирована 
методология эстетического воспитания на основе художественных технологий и традиций народного 
творчества, выявлены конкретные взаимосвязи между художественным восприятием детей и 
формированием их личности. Автором сделан анализ научных источников по данной проблеме, выделены 
особенности различных методов художественного воспитания младших школьников и их влияние на 
формирование патриотизма. Статья предназначена для преподавателей начальных классов 
общеобразовательных школ, педагогов-организаторов внеклассной работы общеобразовательных школ, 
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EDUCATION AND NATIONAL SELF-AWARENESS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

The article deals with issues of artistic education of younger schoolchildren in the aspect of their formation 

of citizenship and patriotic identity. The methodology of aesthetic education based on artistic technologies and 

traditions of folk art was carefully analyzed, specific relationships between the artistic perception of children and 

the formation of their personality were identified. The author made an analysis of scientific sources on this 

problem, highlighted the features of various methods of artistic education of younger schoolchildren and their 

influence on the formation of patriotism. The article is intended for teachers of primary classes of general education 

schools, teachers-organizers of extracurricular work of general education schools, social teachers, teachers of art 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                                 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

СИСТЕМАҲОИ ИНТИҚОЛИ ИНФОРМАТСИЯҲОИ ҲУҶҶАТИГАРДИДА 

(ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕТАЙП, ДЕЙТАФОН, ФАКС)  
 

Шарифов Ҷ., Шарифов И.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Пайдоиш ва тараққиёти босуръати системаҳои электронӣ, аз ҷумла системаҳои алоқаи 

беноқили оперативӣ, ба он оварда расонид, ки талабот ба системаҳои интиқоли информатсияҳои 

ҳуҷҷатигардида – алоқаи факсималӣ ва телеграфӣ кам гардид. Вале алоқаи телеграфӣ қариб дар 

ҳамаи давлатҳои ҷаҳон ҳамчун хизмати ягонаи алоқаи дастрас, алалхусус барои шаҳрҳо ва 

ноҳияҳои дурдаст, боқӣ мондааст.  

Алоқаи телеграфӣ барои ба тариқи автоматӣ қабул ва интиқол додани маълумоти кӯтоҳи 

матнӣ ба воситаи каналҳои барқии ноқилӣ пешбинӣ гардидааст.  

Алоқаи телеграфӣ яке аз алоқаҳои куҳантарини ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Аввалин 

аппарати электрикии телеграфӣ аз тарафи олими рус Шиллинг П.Л. соли 1832 кашф гардид ва 

соли 1837 олими амрикоӣ Морзе С. аппарати худро ихтироъ намуд. Дар ин ҳар ду аппаратҳо 

информатсия дар лентаҳои коғазӣ дар намуди комбинатсияҳои нуқта ва тире сабт мешуданд.  

Баъдан охирҳои асри XIX аппаратҳои телеграфии ҳарфчопкунанда – телетайпҳо пайдо 

гардиданд. Алҳол дар корхонаю ширкатҳо алоқаи телетайпӣ истифода карда мешавад. 

Дохилкунии информатсия дар телетайп ба тариқи дастӣ аз клавиатура ва ба тариқи автоматӣ бо 

перфолента (сӯрохкунии лента) ба роҳ монда мешавад. Перфоратсияи лента дар худи аппарати 

телетайпӣ дар реҷаи автономӣ иҷро карда мешавад. Азбаски дохилкунии информатсия ба тариқи 

дастӣ аз клавиатура суръати корро паст мекунад, аз ин рӯ, дохилкунии автоматӣ бартарӣ дорад. 

Информатсияи ба воситаи телетайп равонкунандаро ба воситаи компютер низ дохил кардан 

мумкин аст, агар компютер бо модем ҷиҳозонида шуда бошад. Ҳангоми интиқол додани 

информатсия вай дар барандаи коғазӣ чоп ва дар ҳолати зарурӣ дар перфолента сабт карда 

мешавад.  

Дар аппарати қабулкунанда информатсияро метавон дар коғаз чоп намуд ва ҳамчунин дар 

перфолента сабт намуд. Инчунин ба воситаи канали алоқа информатсияро ба компютери фардӣ 

гузаронидан мумкин аст. Ҳама аппаратҳои телетайпӣ метавонанд ҳам информатсияро равон 

кунанд ва ҳам қабул намоянд. Аксари аппаратҳои телетайпӣ дорои клавиатураи ҳарфию рақамӣ 

аз асбоби чопкунанда, перфоратори лента ва асбоби перфолентаро хонда метавонистагӣ иборат 

мебошанд.  

Телетайпҳо вобаста ба аппарати чопкунандаи худ ба лентавӣ ва рулонӣ ҷудо мешаванд.  

Дар телетайпҳои лентавӣ чопи информатсия дар лентаи борики коғазини паҳниаш 10 мм 

ва дар телетайпҳои рулонӣ чопи информатсия дар коғази рулонии паҳниаш 210 мм иҷро карда 

мешавад.  

Ҳангоми интиқоли информатсия ба воситаи канали телеграфӣ ҳар як аломати информатсия 

мувофиқ ба коди дуюми умумиҷаҳонии телеграфӣ бо панҷ импулсҳои барқии росткунҷаи 

гуногунқутб кодиронӣ мешавад. Росткунҷашаклии импулсҳо зарурати паҳнии равонии каналҳои 

алоқаи телеграфӣ мебошанд.  

Суръати интиқоли информатсия дар бисёр телетайпҳо ба 50, 75 ва 100 бит/с (аз 400 то 800 

аломат дар як дақиқа) баробар аст.  

Ба сифати канали алоқа барои аппарати қабулу интиқоли телетайпӣ ҳам канали алоқаи 

телеграфӣ ва ҳам канали алоқаи телефониро истифода намудан мумкин аст. Барои истифодаи 

канали алоқаи телефонӣ мавҷудияти модем зарур аст. 

Интиқоли информатсияи ҳуҷҷатигардидаи матниро ба воситаи канали телефонӣ алоқаи 

дейтафонӣ меноманд.  

Мафҳуми дейтафон дар луғати русию тоҷикӣ дида намешавад, вале дар давлатҳои Аврупо 

ин мафҳум васеъ истифода карда мешавад. Мафҳуми дейтафон аз хизмати Dataphone Digital 

Service (DDS) – хизмати рақамии телефонӣ (цифровой телефонный сервис), ки аз тарафи 

ширкати AT&T расонида мешуд ва интиқоли маълумотҳоро ба воситаи каналҳои алоқаи хусусии 

рақамӣ бо суръати 56 Кбит/с таъмин менамуд, пайдо гардидааст. Хизмати алоқаи дейтафонӣ 

бештар дар давлатҳои Аврупо тараққӣ намудааст.  

Таркиби муқаррарии аппаратураи муштарии алоқаи дейтафонӣ инҳоянд: 

1. Аппарати телефонӣ – дар мавриди бори аввал занг задан ба муштарӣ хизмат мекунад. 
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2. Асбоби суратҳисобкунанда – барои ҳисобкунии автоматии информатсияҳо аз 

перфолента ҳангоми интиқоли информатсия хизмат мекунад. 

3. Перфоратори лента – барои бақайдгирии информатсияи қабулгардида ба перфолента 

хизмат мекунад. 

4. Модем – барои мувофиқгардонии аппарати қабулу интиқолдиҳандаи информатсия бо 

канали алоқаи телефонӣ хизмат мекунад. 

5. Асбоби муҳофизат аз хатоҳо – барои таъмини дурустии информатсияи қабулгардида 

хизмат мекунад. 

6. Асбоби чопкунии ҳарфию рақамӣ (принтер, телетайп). 

Бартарии системаи алоқаи дейтафонӣ нисбати телетайпҳое, ки каналҳои алоқаи 

телеграфиро истифода менамоянд, аз инҳо иборат аст: 

1. Суръати баланди интиқоли информатсияҳо: аз 600 то 9600 бит/с ва дар варианти 

компютерӣ то ба 56000 бит/с баробар аст. 

2. Эҳтимолияти дурустии интиқоли информатсия баландтар аст. 

3. Имконияти ба пуррагӣ истифода намудани шабакаҳои зиёди каналҳои алоқаи телефонӣ 

мавҷуд аст. 

4. Дар баъзе ҳолатҳо имконияти интиқоли информатсияҳо дар як вақт бо як ҷуфти ноқилҳо 

аз якчанд муштариён, аз ҷумла аз муштариёни алоқаҳои телефонӣ, дейтафонӣ ва факсималӣ. 

Ҳамин тариқ, алоқаи телеграфӣ якчанд намуди алоқаҳоро дар бар мегирад, аз ҷумла худи 

алоқаи телеграфӣ, ки аз рӯи пешниҳодҳои С. Морзе информатсияҳоро кодиронӣ менамояд, 

инчунин алоқаи телетайпӣ ва дейтафонӣ. Лекин бо пешрафти илму техника алоқаи факсималӣ 

ҳама намудҳои алоқаи телеграфиро маҳдуд намуда истодааст. Дар замони мо, ки соҳаи бизнес 

босуръат тараққӣ карда истодааст, алоқаи факсималӣ нақши ҳалкунандаро бозида истодааст. Ба 

воситаи алоқаи факсималӣ нусхаи шартномаро ба зудӣ ба ширкати дигар равона намудан мумкин 

аст, эскизи маҳсулоти нави худро ба тариқи автоматӣ ба харидор пешниҳод кардан мумкин ва ба 

ҳамин монанд аксар ҳолатҳо ба зудӣ иҷро мегарданд. Алоқаи факсималӣ аз рӯи суръати дастрас 

намудани информатсия ва харҷи он нисбати почта ва курер бартарӣ дорад. Алоқаи факсималӣ 

метавонад корпоративӣ, индивидуалӣ ва коллективӣ бошад.  

Алоқаи факсималӣ (fac simile – монандро соз) – раванди интиқоли матнҳо ва тасвирҳои 

ноҷунбон мебошад. Функсияҳои асосии он интиқоли ҳуҷҷатҳо аз варақаҳои коғазини 

интиқолкунанда ба варақаҳои коғазини қабулкунанда иборат мебошад. Ба сифати чунин 

ҳуҷҷатҳо матнҳо, расмҳо, нақшаҳо, схемаҳо ва ғайраҳо мисол шуда метавонанд. Ба тариқи дигар, 

алоқаи факсималӣ интиқоли нусхаҳои ҳуҷҷатҳо дар масофаи муайян мебошад.  

Дар асоси алоқаи факсималӣ методи интиқоли муваққатии пайдарпаи сигналҳои электрикӣ 

гузошта шудааст. Табдилёбии тасвири интиқолшавандаро ба элементҳо – бозкунӣ ва 

азназаргузаронию хондани ин элементҳо – нусхабардорӣ номида мешавад. Бартарии алоқаи 

факсималӣ дар он аст, ки интиқоли информатсия ҳам ҳангоми интиқолдиҳӣ аз аппарати 

интиқолдиҳанда ва ҳам ҳангоми қабулкунӣ бо аппарати қабулкунанда ба тариқи автоматӣ сурат 

мегирад.  

Барои ташкили алоқаи факсималӣ аз аппаратҳои факсималӣ (телефаксҳо) ва каналҳои 

алоқа бештар каналҳои телефонӣ, баъзе ҳолатҳо каналҳои рақамӣ бо сервисҳои интегралӣ ва 

алоқаҳои радиоканалҳоро истифода менамоянд.  

Аппарати факсималӣ аз ҷиҳати функсионалӣ аз се қисматҳои асосӣ иборат мебошад: 

1. Сканерҳо – хондани маълумотро аз коғаз ва дохил кардани онҳоро ба қисмати 

электронии аппарат таъмин менамоянд. 

2. Қисмати қабулу интиқолдиҳандаи электронӣ (модем) – барои интиқоли информатсияҳо 

ба муштариён ва қабули информатсияҳо аз дигар муштариён хизмат мекунад. 

3. Принтерҳо – барои чоп намудани информатсияи қабулшуда дар болои коғаз истифода 

мешаванд. 

Аппаратҳои факсималии солҳои охир истеҳсолшаванда аз ҷиҳати табдилдиҳии 

информатсия, имкониятҳои функсионалӣ ва тарзи хондани информатсия фарқи калон доранд. Аз 

рӯи истифодаи принтерҳо аппаратҳои факсималӣ ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд: 

1. Термографӣ. 

2. Фаврақдам. 

3. Лазерӣ. 

4. Электрографӣ. 

5. Фотографӣ. 
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6. Электрохимиявӣ. 

7. Электромеханикӣ. 
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СИСТЕМАҲОИ ИНТИҚОЛИ ИНФОРМАТСИЯҲОИ ҲУҶҶАТИГАРДИДА  

(ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕТАЙП, ДЕЙТАФОН, ФАКС) 
 

Дар мақола оид ба алоқаҳои телеграфӣ, телетайпӣ, дейтафонӣ ва факсималӣ   маълумот дода 

шудааст. Алоқаҳои телеграфӣ ва телетайпӣ аз шумори алоқаҳои куҳантарин ба шумор рафта, бештар дар 

ноҳияҳои дурдаст истифода мегардад, Алоқаи дейтафонӣ дар баъзе давлатҳои аврупо истифода мегардад. 

Ин намуди алоқа дар ҷаҳон маълум нест. Алоқаи факсималӣ яке аз алоқаҳои бештар маъмули ҷаҳонӣ ба 

ҳисоб меравад. 
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В статье, речь идёт о телеграфной, телетайпной дейтафонной и факсимильной связей. Телеграфная 
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areas around the world. Dataphone communication is used in some European states. It is not that popular all over 

the world. Fax communication is more popular and one of the types of documented communication, which is very 

popular in all states of the world. 

KEY WORDS: telegraph, teletype, dataphone, fax, scanner, modem, printers. 

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.  

 

ҲОЛАТИ ПРОБЛЕМАИ ТАЙЁРИИ ТАЪЛИМИ ПЕШАЗРАВИЯВӢ ДАР НАЗАРИЯ  

ВА АМАЛИЯИ ТАЪЛИМ 
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Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

Уроқов М.Д. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ 
 

Мувофиқи консепсияи мактаби миллӣ муассисаҳои таълимӣ бояд ба ҳама насли ҷавон аз 

рӯйи хоҳиш ва майлу рағбаташон барои гирифтани маълумоти зарурӣ имконият диҳанд. 

Кӯдакону ҷавонони болаёқатро муайян намуда, ба онҳо муҳаббатро нисбат ба касбҳои 



98 

 

дилхоҳашон ташаккул диҳанд. Барои баланд бардоштани сифати таълими равиявӣ ва фардии 

онҳо иҷрои стандартҳои давлатии таҳсилоти миёна дар асоси гуногунии муассисаҳои таълим ва 

вариантнокии барномаҳои таълим, системаи чандирии омӯзиш дар ин равияҳо дар зинаҳои 

болоӣ, аз ҷумла зинаҳои ибтидоӣ, асосӣ, миёна ва олии таълими касбӣ таъмин карда шавад.  

Гузариши системаи маорифи ҷумҳурӣ ба таълими равиявӣ, ки онро тарақиёти босуръати 

илму техника ва технологияи навин дар садаи бисту як ва замони ҷаҳонишавии тамоми паҳлуҳои 

ҳаёти ҷомеаи башарӣ ба мутахассисони сатҳи баланди касбидошта, ниёзманд мебошанд, то як 

андоза тағйир ёфтани мақсад ва вазифаҳои таълими биология ва дигар фанҳоро дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёна тақозо менамоянд.   

Ҳамаи навгониҳо бояд ба қонеъ гардонидани шавқу завқ ва талаботи хонандагон ба рушди 

шахсияти хонанда, ташаккул додани доираи ҳавасмандӣ, маърифатӣ, зеҳнӣ ва қобилияти эҷодӣ 

нигаронида шаванд.  

Омӯзишу таҳлили роҳи таърихии афкори педагогии халқи тоҷик доир ба ин масъала нишон 

медиҳад, ки таълими тафриқа ва равияҳо таърихи ниҳоят қадимаю тулонӣ доранд.  

Муҳақиқон Х. Афзалов ва Б. Раҳимов таъкид мекунанд, ки ҳанӯз аз давраҳои қадим 

шогирдонро ба риштаи ихтисосӣ тақсим мекарданд. Он риштаҳои ихтисосӣ аз умумидинӣ, 

ҳикмат, тиб, риёзиёт, дабирӣ, шоирӣ, мунаҷҷимӣ ва муҳандисӣ иборат буданд.  

Таълимоти тафриқа ва таълими равиявӣ дар мактабу мадрасаҳо хусусияти фардӣ дошт ва 

ба дараҷаи фаҳмишу пешравии шогирдон нигаронида шуда буд [1].  

Тафриқаи равиявӣ дар усулҳои тадрис баръало мушоҳида мегардад. «Муаллим ба ҳар як 

шогирд ба таври алоҳида сабақ медод», яъне методи таълим дар мактабҳо фардӣ буд». «Ҳар 

шогирд сабақи худро мехонд, танҳо ба он вобаста набуд, ки онҳо пешу қафо ба мактаб 

меомаданд». Масъала ҷиддитар аст, беш аз он ки мо меандешем, яъне ин ҷо усули тафриқа 

нуҳуфта аст [1]. Ниёгони мо дар раванди таълим қобилият ва рағбати талабагонро ба назар 

мегирифтанд. Олим, мутаффакири бузурги тоҷик Абӯалӣ ибни Сино дар рисолаи «Тадбири 

манзил» дар хусуси омӯзгор ва сифатҳои ӯ сухан ронда, таъкид мекунад, ки вай бояд, пеш аз 

ҳама, қобилият ва рағбати бачаҳоро омӯзад. Зеро қобилият дар ҳар кас ҳар хел аст ва ба таври 

худ зоҳир мегардад. Агар омӯзгор ин чизҳоро омӯзаду донад, супориш додану муносибат кардан 

ҳам мутобиқан осон мегардад. «Устод, ки мехоҳад санъат (фан) биомӯзад, бидонад, ки 

наметавонад ба ҳар шогирд санъатеро таъмин кунад, балки ҳар кадом аз шогирдон завқу 

шоистагии омӯхтан ва фаро гирифтани санъати махсусе дорад. Бояд ба ҳар кас мувофиқи завқу 

истеъдодаш санъат омӯзад, вагарна таълиму тарбия натиҷаи матлуб намедиҳад» [2].  

Афкори педагогии Ибни Синоро доир ба таълими тафриқа Хоҷа Насируддини Тусӣ (1218-

1293) дастгирӣ мекунад. Ӯ ба масъалаи табиат ва сиришти кӯдак аҳамият дода менависад: 

«Беҳтар ва шоистатар он аст, ки ба табиати кӯдак назар ва тариқи фаросату зиракии ӯ эътибор 

диҳанд ва донанд, ки чӣ навъ илму ҳунарро барои ёд гирифтан дар ниҳоди ӯ сиришта бошад, ӯро 

ба он навъи ҳунар машғул гардонанд, зеро ҳама кас ба ёд гирифтани ҳама чизҳо истеъдод 

надоранд» [3].  

Устод Садриддин Айнӣ дар ин хусус менависад: «Барои аз дарсе ба дарсе гузаштан шарт 

ҳамин буд, ки ман бояд бе ҳеҷ сактахонӣ ва забонгирӣ дарси гузаштаро дар пеши домулло хонда 

диҳам» [3]. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки гузаштагонамон унсурҳои таълими тафриқа, 

равияҳоро вобаста ба қобилияти рағбати фитрии толибилмон борҳо таъкид карда бошанд ҳам, 

оид ба масъалаҳои татбиқи назариявии он ҷиддӣ машғул нашудаанд.  

Дар Шарқ, аз ҷумла гузаштагони мо, агар таълими ҷиҳати амалии аломатҳои тафриқа ва 

равияро вобаста ба қобилият ва шавқу рағбати хонандагон таъкид карда бошанд ҳам, оиди 

масъалаҳои назариявии он ҷиддӣ машғул нашудаанд. Дар Русия ва Иттиҳоди Шӯравии собиқ 

таълими равиявӣ дар илми педагогика дертар пайдо шуда бошад ҳам, як қатор масъалаҳои он чи 

аз нигоҳи назариявӣ ва чи аз амалӣ то андозае мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтаанд.  

У. Зубайдов ва С. Холназаров ин таҳқиқотро ба чунин давраҳо ҷудо мекунад [4]. Ба давраи 

якум, осори педагогии классикон Я.А. Каменский, Ж. Руссо, Песталотсӣ ва К.Д. Ушинский дохил 

мешаванд. Дар асарҳои ин педагогҳо зери мафҳуми тафриқа, тафриқаи равиявӣ муносибати 

фардӣ бо хонандагон фаҳмида мешавад, ки ба табиати кӯдак мувофиқат менамояд. Таҳлили 

мухтасари рушди таълими тафриқа нишон медиҳад, ки он дар мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ ва 

Америка дастгирӣ ва рушд меёбад, то ҷое, ки маълум аст, то рӯзҳои мо бомуваффақият дар 

амалиёти муассисаҳои таълимӣ татбиқ мешавад ва натиҷаҳои хуб ҳам дода истодааст. Вале дар 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ бо сабабҳои гуногун онро истиқбол накарданд ва кӯшишу заҳмати 

зиёди А. Луначарский дар хусуси татбиқи амалии таълими тафриқа дар охири солҳои сиюм 
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барбод рафт. Комиссари нахустини маорифи халқи РСФСР «Принсипҳои асосии мактаби ягонаи 

меҳнатӣ»-ро тайёр карда, дар он ғояи таълими тафриқаро пеш мегузорад: аз 14-солагӣ иҷозат 

дода мешавад, ки дар мактаб шохаҳо ё гурӯҳ, ё зергурӯҳҳо ташкил гарданд ва таълими фанҳои 

алоҳида дар ин зергурӯҳҳо бо рангу бӯи тоза идома ёбад. Яъне, ин ба тафриқаи равиявӣ хеле 

наздик аст. Вақте ки дар ин ҷо аз гурӯҳҳо, зергурӯҳҳо ва тарзу шеваи таълим ёдовар мешавад, 

онро дар назар дошт, ки ба давлат мутахасисон лозиманд… на онҳое, ки ҳама чизро каму беш 

мефаҳманду ягон чизро пурра намедонанд. Дигар хел шуданаш ҳам мумкин набуд. Тибқи низоми 

У. Зубайдов таълими тафриқа ва мактаби муосир маорифе, ки бо назардошти қобилият, шавқу 

ҳавас ва имконият, аз рӯи типи таҳсилоти умум, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳои якранг амал 

мекунад, чизи дигарро тақозо кардан амри маҳол буд.   

Проблемаи тарбияи кадрҳои баландихтисос, ки гузариши истеҳсолотро ба технологияи нав 

татбиқ менамояд, на танҳо ба дараҷаи баланди касбӣ, балки ба фарҳанги умумӣ такя мекунад ва 

он яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҷомеаи кунунӣ ба шумор меравад.  

Дар ин шароит проблемаи омода сохтани хонандагон ба муайян ва мушаххас сохтани роҳи 

ояндаи зиндагӣ ва дақиқ интихоб намудани таҳсилот, ки ба шароити ҳаётии онҳо пурратар созгор 

аст ва ҳамзамон ҷавобгӯи эҳтиёҷи ҷомеа буда, аҳамияти бештар касб менамояд.  

Мафҳуми тафриқа тамоми кӯшишҳои методӣ ё ташкилиро, ки барои ба назар гирифтани 

қобилияту истеъдоди фардӣ майлу рағбати ҳар як хонанда ё гурӯҳи хонандагон дар дохили як 

муассисаи таълимӣ ва ё як синф равона шудааст, дар бар мегирад.   

Бо назардошти рушди ҳаёти ҷамъиятӣ шароитҳои нави иҷтимоию иқтисодӣ, ворид 

гаштани технологияи нави иттилоотӣ бо ҳаёти ҷомеа ва дигаргуниҳои даҳсолаҳои охир талаботи 

куллан тағйир додани раванди омӯзишро ба миён гузошт ва ба муассисаҳои таълимӣ имконият 

дода шуд, ки хонандагони онҳо ба тарзи нав қобилиятнокии худро нишон диҳанд. Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори мушовараи худ, аз 05.08.2015, таҳти №19/1 

«Нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ»-ро тасдиқ намуд.  

Нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2015-2020 дар асоси «Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

«Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи маориф бо назардошти хусусиятҳои синнусолӣ ва равонии 

хонандагон таҳия гардида, низоми ягонаи соатҳои таълимиро дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 

новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, ба танзим медарорад.  

Мувофиқи ин нақшаи таълимӣ самти афзалиятноки зинаи сеюм омӯзиши фанҳои табии – 

математикӣ мебошад.  

Бо вуҷуди он, низоми маорифамонро то солҳои 60-умро мо мусбат арзёбӣ мекунем. Вале 

баъди он, хусусан пас аз он ки дар Иттиҳоди Шӯравӣ шиори расидан ба ИМА ва гузаштан аз он 

пайдо шуд, маорифи халқ моҳияташро аз даст дод. Муҳаққиқон, сотсиологҳо барҳақ таъкид 

мекунанд, ки ин шиор на танҳо тарҳи техникию иқтисодӣ дошт, балки тамоили системаи мо аз 

ҷумла мактабу маорифро низ фаро гирифт. Фоизбозӣ шурӯъ шуд ва таҳсил бо баҳои 3 (миёна), 

тарҳи умумӣ гирифт. Масалан, дар Тоҷикистон соли 1996 аз 1 миллиону 124 ҳазор талаба ҳамагӣ 

236 ҳазор талаба бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда, боқимондаҳо ҳама соли таҳсилро бо баҳои 

3 ва 2 ҷамъбаст карданд [4].   

Якрангию пурбории нақшаи таълим (26-27 номгӯи фанҳои таълим), сарбории ҳафтаномаи 

талаботҳо (6-7 соат рӯзе 38-42 соат ҳафтае), машғулиятҳои иловагию факултативӣ, супоришҳои 

якрангу умумӣ на танҳо шавқу ҳаваси хонандагонро ба таҳсил паст зад, балки ба саломатии онҳо 

низ таъсири бад мерасонад.  

Олимон – дидактикҳо ва методистон дар шароити пешрафти илмӣ-техникӣ, афзудани 

мазмуни таҳсилот ба ҷойи интихоби саҳеҳи ахбор барномаҳои таълимиро пурбор мекунанд. Ин 

вазъият омӯзгорони эҷодкорро ба ташвиш меорад.  

А.А. Дубровский дар рисолаи худ менависад: «Барномаи таълимии мактаб аз ҳад зиёд аст, 

танаффусҳо ниҳоят кӯтоҳ, машқҳои ҷисмонӣ дар вазъи ноқулай, варзиш дар коғаз, мактаб 

босираи заифро инкишоф медиҳад, дар натиҷаи ба партаҳо дурудароз нишастан сутунмуҳра каҷ 

мешавад. Барои он дар ташвишам, ки дар боби саломатии беморонамон бисёр мегӯему 

менависем, вале кори казоиеро анҷом намедиҳем. Ҳол он ки тан додан ба чунин вазъият худи 

ҳозир нобахшиданист ва минбаъд ба мо хеле гарон меафтад, яъне моро аз саломатии фарзандон 

ва ояндаи ҷамъият маҳрум месозад» [5].  
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Бо вуҷуди ин, солҳои 60 ва ибтидои солҳои 70 ба дидактика шавқ меафзояд. Педагогҳо, 

психологҳо, сотсиологҳо ва мактабу шахсони эҷодкор дар кӯшиши он буданд, ки ба ҳолати 

ногувори муассисаҳои таълимӣ хотима бахшанд.  

Дар ин байн съезди муаллимони умумииттифоқ (с.1988) гузашт, ки ба тағйири куллии 

низоми маориф замина гузошт. Съезд дар рӯҳияи ошкорбаёнӣ гузашт, камбудиҳои соҳаи 

маорифро ошкор ва роҳҳои ислоҳоти онро муайян намуд. Лекин ин ислоҳот ба монанди 

ислоҳотҳои пешин аз лиҳози иқтисодӣ ба таври кофӣ асоснок набуд, бинобар ин, дар нимаи роҳ 

монд.  

Қарорҳои съезд амалӣ нашуда бошад ҳам, машварати омӯзгорон самараи хуб дод: дар 

фаъолияти омӯзгорон як ҷунбише ба амал омад. Зарурате пеш омад, ки ин ҳаракату навоавориҳо 

аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шаванд. Дар Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Тоҷикистон 

(собиқ Институти таҳқиқотӣ-илмии илмҳои педагогӣ) лабораторияи таълими тафриқа ва ҳамгиро 

таъсис ёфт. Таҳқиқот дар ин лаборатория нишон дод, ки сабаби асосӣ ва ҷиддӣ  нокифоягии 

дониши талабагон на дар тарзи таълим, балки дар он аст, ки зимни таълим дониш ва қобилияти 

хонандагон ба назар гирифта намешуд. Бинобар ин, зарурати таълими тафриқавию равиявӣ ба 

миён омад.   

Дар навбати аввал самтҳои зерин ба эътибор гирифта шуданд:  

- демократикунонии низоми маориф;  

- ҷанбаҳои инсонпарварии ҷараёни таълим;  

- таълими тафриқа ва ҳамгиро.  

Барои ҳалли ин масъала, пеш аз ҳама, вазифа ва самтҳои асосии таълими тафриқа муайян 

гардида, нақшаҳои таълимии гуногуннусха пешниҳод шуданд, ки баъдтар дар асоси онҳо 

мутахассисони Пажӯҳишгоҳ дар якҷоягӣ бо олимони мактабҳои олӣ барномаҳои таълимӣ 

мураттаб сохтанд. Ғояи таълими тафриқа дар шароити мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ташкили таълими равиявӣ, таҳлилу таҳқиқи минбаъда заминаҳо гузошт. Ҳамин буд, ки баъдтар 

мақолаву рисолаҳои донишмандони соҳа М. Лутфуллоев, С. Ёқубов, Н. Бозрикова, У. Зубайдов, 

С. Холназаров ва шогирдони онҳо арзи вуҷуд намуданд.  

Дар дохили як мақола дар бораи ҷанбаҳои гуногуни ин масъала сухан рондан аз имкон 

берун аст. Аз ин рӯ, кӯшиш менамоем, ки дар оянда доир ба ин масъалаи рӯз ақидаи худро иброз 

намоем.  

Дар ин зина таҳсилот таълими равиявӣ пешбини гардидааст, ки ба ин васила хонандагон 

метавонанд, мувофиқи майл ва қобилият таҳсилро бо назардошти интихоби касб муайян 

намоянд.   

Таълими равиявӣ дар ин зина аз рӯйи равияҳои ҷамъиятӣ – гуманитарӣ (соҳаи филологӣ 

ва соҳаи таъриху ҳуқуқ), табиӣ-математикӣ (соҳаи физикаю математика, биология ва география, 

химия ва биология, технология (соҳаи агротехника, соҳаи зерравияи индустриалӣ-технологӣ) ба 

роҳ монда мешавад [6].  

Дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ гурӯҳбандӣ ба равияҳо танҳо дар синфи 10 иҷозат дода 

мешавад.  

Дар гимназия, литсей, мактабҳои президентӣ, муассисаҳои таълимии барои хонандагони 

болаёқат, муассисаҳои таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ, ки заминаи хуби моддӣ-техникӣ ва 

кадрӣ доранд, метавонанд хонандагонро тибқи нишондоди оиннома ва иҷозатнома оид ба 

пешбурди таълим аз синфи 7 ба равияҳо гурӯҳбандӣ намоянд. Гурӯҳбандии синфҳо ба равияҳо 

ба миқдори синф ва шумораи хонандагон вобаста аст.  

Муассисаҳои таҳсилоти умумие, ки як синфи 10 ва як синфи 11 доранд, дар асоси барномаи 

умумӣ амалӣ менамоянд.  

Муассисаҳои таҳсилоти умумие, ки шумораи хонандагонашон ду синфи 10, ду синфи 11 

ва зиёда аз онҳоро ташкил медиҳанд, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ таълими равиявиро 

ба роҳ мемонанд.  

Таълими равиявии табиӣ-математикӣ барои соҳаи биология ва география муассисаҳои 

таълимӣ аз рӯйи заминаи №8.2 ва химия ва биология заминаи 8.3 нақшаи таълимӣ амалӣ 

менамоянд.       
АДАБИЁТ: 

 

1. Афзалов Х.А., Раҳимов Б., Таърихи педагогикаи халқи тоҷик. – Душанбе, 1992. 

2. Абӯалӣ ибни Сино. Осори мунталаб. Ҷилди дуюм. – Душанбе: Ирфон, 1960. 

3. Айнӣ С. Осори мунтахаб. Ҷилди 2. Нашриёти давлатии Тоҷикистон. – Сталинобод, 1960.  

4. Зубайдов У. Таълими тафриқа ва мактаби муосир. – Душанбе, 2013. – 302 с.  



101 

 

5. Дубровский А.А. Номаи саркушодаи пизишк ба омӯзгор. – Душанбе: Маориф, 1991. 

6. Нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2016. 

– Душанбе, 2015. – 40 с..  

ҲОЛАТИ ПРОБЛЕМАИ ТАЙЁРИИ ТАЪЛИМИ ПЕШАЗРАВИЯВӢ ДАР НАЗАРИЯ ВА 

АМАЛИЯИ ТАЪЛИМ 
 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи ҳолати проблемаи тайёрии таълими пешазравиявӣ дар назария 

ва амалияи таълим меравад.  

Муаллифони мақола қайд менамоянд, ки барои дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани сифати таълими 

равиявӣ, иҷрои стандартҳои давлатии таҳсилоти миёна, системаи мавзуни омӯзиш дар зинаҳои болоӣ, аз 

ҷумла, зинаи олии таълими касбӣ бояд таъмин карда шавад.  
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДОНАПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье речь идёт о положении проблемы подготовки до направленческого обучения в 

теории и практики обучения. Авторы статьи отмечают, чтобы сохранить на должном уровне качество 

направленческого обучения, нужно обеспечить выполнения государственных стандартов среднего 

образования, система гибкого обучения в высших ступенях, в том числе высшая ступень 

профессионального обучения.  
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STATUS OF THE PROBLEM OF PRE-DIRECTIONAL TEACHING PREPARATION IN THE 

THEORY AND PRACTICE OF TRAINING 
 

This article deals with the problem position of the pre - directional teaching prepation in the theory and 

practice of the education. The authors of the article note that in order to maintain the quality of targeted 

education at an adequate level, it is necessary to ensure the implementation of state standards of secondary 

education, a system of flexible education at higher levels, including the highest level of vocational training. 
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РУШДИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ – АСОСИ МУНОСИБАТИ 

БОСАЛОҲИЯТ ДАР ШАРОИТИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМӢ 
 

Файзализода Б.Ф., Мирзоев Ҷ.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муҳиммияти тадқиқот. Ҷараёнҳои иттилоотисозӣ, истифодаи васеи технологияҳои 
иттилоотӣ шарти иҷрои супориши давлат доир ба рушди маориф мебошад. Стандарти давлатии 
маълумот (СДМ)-и насли дуюм, ташаббусҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, стратегияи сохтори 
ҷомеаи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дархостро на танҳо барои таҷдиди муҳити 
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иттилоотӣ-таълимӣ, балки ба муҳити муассисаҳои таълимӣ (МТ), бо истифодаи самаранок ва ба 
сифати ТИ-и ҷоришаванда, баланд бардоштани дастрасӣ ба маълумотро низ ташаккул медиҳанд 
[4]. Ин бе рушди салоҳиятҳои иттилоотӣ, аз ҷумла, бе азхудкунии пурраи малакаҳои саводнокии 
иттилоотӣ барои ҳалли масоили пайдошавандае, ки фардро ба таълими бомуваффақият, ҳаёт ва 
кор дар ҷомеа омода менамояд, имконнопазир аст. Дар робита бо ин талабот ба сатҳи 
салоҳиятнокӣ иртиботи субъектҳои асосии ҷараёни таълим хеле афзудааст. Фароҳам овардани 
шароит барои ташаккули босамари салоҳиятнокии иттилоотӣ бо мақсади ташаккули 
имкониятҳои нави интиқол ва дарки донишҳо, баҳодиҳӣ ба сифати таълим ва ба рушди 
ҳаматарафаи шахсият яке аз вазифаҳои афзалиятноки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 
(МТМУ) мебошад. 

Ошкорсозии сатҳи мавҷудаи салоҳиятнокии иттилоотӣ дар субъектҳои асосии ҷараёни 
таълим аҳамияти хоса дорад. Ин ба муайянсозии самти психологӣ-педагогии рушди салоҳиятҳои 
иттилоотӣ имкон медиҳад ва дар навбати худ ба баланд бардоштани самаранокии таълим, 
мавзунӣ ва дастрасӣ ба он (иттилоотисозии маълумот таълимро бояд аз нуқтаи назари таассури 
саривақтӣ ба тағйирёбии дархости иҷтимоии таълим мавзуну дастрас гардонад), рушди 
маданияти иттилоотӣ (рушди малакаҳои умумии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ҳам аз 
ҷониби омӯзгорон ва ҳам аз ҷониби хонандагон барои баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти онҳо) таъсир мерасонад [10]. 

Таҳлили методикаҳои мавҷудаи баҳодиҳӣ ба салоҳиятнокии иттилоотӣ дар соҳаи 
истифодаи ТИ аз тарафи хонандагони синфҳои гуногун дар ҷараёни таълим ва фаъолияти дигар 
нишон медиҳад, ки онҳо ба муайянсозии сатҳи ташаккули баъзе малакаҳои технологии кор бо 
компютеру нармафзорҳои компютерӣ ва тафаккури алгоритмии хонандагон нигаронида 
мешаванд. Аммо муайянсозии малакаҳои фикрии сатҳи баланд, салоҳиятнокии мукаммали 
иттилоотӣ-иртиботии хонандагон, яъне маҳорати оқилона истифода бурдан аз технологияҳои 
рақамӣ, захираҳо, истифодабарӣ аз воситаҳои интерактивӣ-иртиботӣ ва шабакаҳо барои 
дастрасӣ ба иттилоот, идоракунӣ, якҷоясозӣ, арзёбӣ ва ташкил барои амалкунӣ дар ҷомеаи 
муосир тавассути методҳои мавҷуда хеле мушкил аст. Эҳтимол сабаб дар он бошад, ки худи 
мафҳуми «салоҳиятнокии иттилоотӣ» нофаҳмо мемонад ва бинобар мавҷудияти миқдори калони 
омилҳое, ки ба сатҳи рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ таъсир мерасонанд, сохтори мураккаб 
дорад [9]. 

Яке аз роҳҳои ҳалли ин масъала ташкили амсила ва ҳамроҳгардонии психологӣ-педагогии 
рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии субъектҳои ҷараёни таҳсилот мебошад, ки онҳо на 
танҳо чун воситаи ташкили фаъолияти бобарори таълимӣ-касбӣ, балки воситаи бобарори 
иҷтимоисозӣ низ мебошанд. Шарти ҳатмии ташаккул ва баланд бардоштани рушди 
салоҳиятнокии иттилоотӣ дар аниқгардонии дарки моҳияти рушди шахсият дар воқеоти нав ва 
тамоюлҳои иттилоотсозии таҳсилот ташкили база барои гирифтани донишҳо дар бораи 
вижагиҳои шахсиятӣ-психологии рушд аз тарафи субъектҳои асосии ҷараёни таҳсилот ҳисоб 
меёбад [8]. 

Мақсади тадқиқот: аз ҷиҳати назариявӣ асоснок ва амалан таҳқиқ кардани таъсири 
маҷмӯи омилҳо ба сатҳи рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии субъектҳои асосии ҷараёни 
таҳсилот дар шароити фаъолияти таълимӣ. 

Ташкили тадқиқот. Дар тадқиқот хонандагони МТМУ №12-и ш. Бохтар, ки дар зинаҳои 
гуногуни таълим қарор доранд, иштирок намуданд. Хонандагони зинаи поёнӣ (синфҳои 2-4)-100 
нафаранд, вале диққати асосӣ дар тадқиқот ба зинаи миёна (синфҳои 5-7)-357 нафар, ки аз онҳо 
5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б-ро барои омодасозии минбаъдаи токасбӣ омода месозанд, дода шуд. 
Синфи равияи «А» самти гуманитарӣ дошт, синфи равияи «Б» самти химиявӣ-биологӣ, синфи 
равияи «Д» синфҳои нави даставӣ, кӯдаконе, ки чун қоида, дар зинаи ибтидоии МТМУ №12 ш. 
Бохтар таълим нагирифтаанд. Зинаи болоӣ (синфҳои 8-11)-120 нафаранд. Тадқиқот дар МТМУ 
№12 ш. Бохтар бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида дар утоқи махсусгардонидашудаи 
технологияи иттилоотӣ, ки дар базаи компютерҳои фардӣ бо протсессорҳои Intel ® Core ™ i3-
4170 CPU 3.70 Ghz бо системаҳои амалиёти 32 дараҷадори Windows 7-и касбӣ бо баромад ба 
шабакаи ҷаҳонии Интернет доранд, аз 16.09.2019 то 28.09.2019; аз 30.10.2019 то 31.10.2019 
гузаронида шуд. 

Методҳои тадқиқот. Дар тадқиқот мо аз методҳои зерин истифода бурдем: 

 назариявӣ: таҳлили адабиёти психологӣ-педагогӣ ва методӣ, омӯзиши ҳуҷҷатгузории 
барномавӣ доир ба масоили иттилоотисозии таҳсилот, амсиласозии ҳамроҳгардонии илмӣ-
методӣ ва психологии субъектҳои асосии ҷараёни таълим; 
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 эмпирикӣ: анкетаронӣ, методикаи муайянсозии сатҳҳои рушди салоҳиятнокии 
иттилоотӣ-иртиботии мусоҳибони С.А. Зайтсева [6], системаи масъалаҳои тестӣ доир ба 
муайянсозии салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии базавии Л.И. Ястребов, таҳлили ҳуҷҷатҳо, 
озмоиш ва санҷиши педагогӣ, балоиҳагирии педагогии барномаҳо [10], методикаҳои 
математикӣ-оморӣ. 

Тадқиқоти бо 300 хонандаи МТМУ №12 ш. Бохтар бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида 
гузаронидаи мо сатҳи салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботиро ошкор ва дараҷаи таъсири маҷмӯи 
омилҳоро ба сатҳи рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ ва таъсири онҳоро ба параметрҳои 
таҳқиқшаванда муайян намуд [6]. 

Барои муайянсозии сатҳи ташаккулёбии салоҳиятнокии иттилоотӣ методикаи 
мутобиқгардонидашудаи С.А. Зайтсева мавриди истифода қарор ёфт (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 
Методикаи омӯзиш ва арзёбии ташаккулёбандагии сатҳи мавҷудаи салоҳиятҳои  

иттилоотӣ-иртиботии хонандагон 
 

Меъёрҳои арзёбии 

салоҳиятнокии 

иттилоотӣ 

Нишондиҳандаҳои 

ченшаванда 

Методҳои санҷиши 

нишондиҳандаҳо 

Омилҳои 

бартаридории 

таъсиррасонанда 

М. 1. Самаранокии 

ҳалли вазифаҳои 

хусусӣ-таълимӣ дар 

асоси воситаҳои 

технологияҳои 

иттилоотӣ ва 

иртиботӣ 

Қобилияти ёфтан, 

интиқол додан ва таҳлил 

кардани ахбори таълимӣ бо 

истифода аз воситаҳои ТИ 

Иҷрои масъалаи 

назоратӣ 

Шахсиятӣ 

Истифодабарӣ аз 

воситаҳои ТИ зимни 

азхудкунии фанҳои 

мактабӣ 

Арзёбии эксперти 

омӯзгорон 

Истифодаи фаъоли 

воситаҳои муҳити 

иттилоотӣ-иртиботии 

таълим 

Анкетаронии хонандагон 

М.2. Омодагии 

хонандагон ба 

ташаккули 

саводнокии 

компютерӣ 

Донистани мазмун ва 

технологияи ташаккули 

саводнокии компютерӣ 

Арзёбии тести донишҳо. 

Баҳои миёнаи дарси 

технологияи иттилоотӣ 

аз бобҳои «Барномаҳои 

амалӣ», «Шабакаҳои 

компютерӣ», «Амсилаи 

компютерӣ» 
Мотиватсионӣ 

Қобилияти дар таҷриба 

ташкил кардани кор доир 

ба худтаълимдиҳии 

унсурҳои саводнокии 

компютерӣ 

Арзёбии эксперти 

омӯзгор дар давраи 

иҷрои корҳои озмоишӣ ва 

амалӣ 

М. 3. Маҳорати 

истифодабарӣ аз 

воситаҳои 

технологияҳои 

иттилоотӣ ва 

иртиботӣ дар 

фаъолияти 

тадқиқотӣ-лоиҳавӣ 

Қобилияти истифодабарӣ 

аз барномаҳо ва муҳити 

мултимедӣ 

Арзёбии лоиҳаҳои 

таълимӣ-тадқиқотӣ. 

Иҷрои масъалаи 

назоратӣ. Тестиронии 

компютерӣ 

Когнитивӣ 

М.4. Қобилияти 

ташкил кардани 

ҷараёни таълимии худ 

бо истифодабарӣ аз 

воситаҳои 

технологияҳои 

иттилоотӣ ва 

иртиботӣ 

Донистани навъҳои 

гуногуни захираҳои 

электронии таълим барои 

хонандагон 

Баҳодиҳии тестӣ ба 

хонандагон 

Шахсиятӣ, 

мотиватсионӣ, 

когнитивӣ 
Қобилияти истифодабарӣ 

аз захираҳои электронии 

таълим (ЗЭТ) дар 

фаъолияти таълимӣ ва 

дигар фаъолиятҳои худ 

Арзёбии эксперти 

омӯзгори фаннӣ 
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Қобилияти коркард 

намудани баъзе навъҳои 

ЗЭТ 

Баҳодиҳӣ ба пуркунии 

платформаи электронӣ. 

М.5. Омодагии 

хонандагон ба 

азхудкунии воситаҳои 

нави барномавӣ 

Қобилияти азхудкунии 

маҳсулоти нави барномавӣ, 

мутобиқгардонии вазифаи 

онҳо ба ҳалли масъалаҳои 

таълимӣ ва ғайра, 

баҳодиҳӣ ба сифати 

маҳсулоти барномавӣ 

Мушоҳида аз болои 

иҷрои корҳои озмоишии 

хонандагон. Иҷрои 

масъалаҳои назоратӣ. 

Баҳои миёна ба кори 

мустақилонаи 

хонандагон 

 

 

Дар асоси меъёрҳои дар ҷадвали 1 нишондодашуда сатҳи мавҷудаи салоҳиятнокии 

иттилоотӣ-иртиботии хонандагон дар зинаҳои гуногуни таълим (ҷадвали 2) муайян гардид. 

Тавсифи фоизии муваффақият дар асоси дараҷаи рейтингии баҳодиҳӣ ба салоҳиятнокии 

иттилоотӣ интихоб карда шуд. 

Ҷадвали 2 
Методикаи муайянкунии сатҳи мавҷудияти ташаккулёбандагии салоҳиятнокии пурсидашудагон дар 

соли хониши 2019-2020 
 

Сатҳҳои ташаккулёбандагии салоҳиятнокии 

иттилоотӣ 

Нишондиҳандаи миёнаи сатҳи ташаккулёбандагӣ 

(X). Тавсифи фоизии муваффақият 

Зинаи ибтидоии 

таълим 

Зинаи миёнаи 

таълим 

Зинаи олии 

таълим 

Зинаи ибтидоии 

таълим 

Зинаи миёнаи 

таълим 

Зинаи олии 

таълим 

Нокифоя Нокифоя Нокифоя 0<x>0,43 0<x>0,43 0 

Мутобиқӣ Мутобиқӣ Мутобиқӣ 0,57<x>1 0,71<x>1,2 0,86<x>1,29 

Конструктивӣ Конструктивӣ Конструктивӣ 0 X=1 1,5<x<1,86 

Тадқиқотӣ Тадқиқотӣ Тадқиқотӣ 0 0 X=2 

Фоиз аз сатҳи 

баланд 

Фоиз аз 

сатҳи баланд 

Фоиз аз сатҳи 

баланд 
25,9% 38,1% 77,8% 

Нокифоя Нокифоя Нокифоя 0<X<0,43 0<X<0,43 0 
 

Мутобиқӣ – сатҳи пасти ташаккулёбандагии салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии 

хонанда, ки қобилияти ӯро дар истифодабарӣ аз воситаҳои шиноси технологияҳои иттилоотӣ 

зимни ташкили фаъолияти таълимии худ инъикос менамояд. Ба хонандае, ки дорои ин сатҳи 

ташаккулёбандагии салоҳиятҳои иттилоотӣ мебошад, асосан навъи репродуктивии фаъолият хос 

аст. Хонанда ба фаъолияти таълимӣ дар доираи стандартҳои амалкунанда омода аст [1]. 

Конструктивӣ – миёна, сатҳи ҳатмии ташаккулёбандагии салоҳиятнокии иттилоотӣ-

иртиботии хонанда, ки ба ӯ ба дарки бошуурона, мақсаднок истифода бурдан аз воситаҳои ТИ 

дар фаъолияти таълимӣ ва ғайра имкон медиҳад. Ба даст овардани ин сатҳи ташаккулёбандагии 

салоҳиятнокӣ ба хонандагон дар ташаккул додани диди мақсадҳо, методҳо ва технологияҳои 

ташаккули фаъолияти тадқиқотӣ ва лоиҳавӣ бо истифода аз саводнокии компютерӣ имкон хоҳад 

дод [1]. 

Тадқиқотӣ – сатҳи олӣ, дурнамои ташаккулёбандагии салоҳиятнокии иттилоотӣ-

иртиботии хонандагон, ки диди системавии ҷараёни иттилоотисозии МТМУ, омодагии 

истифодабарии мунтазами онҳоро аз воситаҳои таҷдидшавандаи ТИ ҳам дар фаъолияти шахсии 

таълимӣ-тадқиқотӣ ва ҳам ба сифати пуртари хонандагони зинаҳои пасттари таълим инъикос 

менамояд [1]. 

Дар ҷадвал нишондиҳандаи миёнаи сатҳи ташаккулёбандагии салоҳиятнокии иттилоотӣ-

иртиботии хонандагон, ки дар зинаҳои гуногун таълим мегиранд, дар қиёс ба соли хониши 2017-

2018 нишон дода шудааст. Дар рафти таҳлили муқоисавӣ нуктаҳои зерин ошкор шудаанд: дар 

хонандагони зинаи ибтидоии таълим сатҳи нокифояи ташаккулёбандагии салоҳиятҳои 

иттилоотӣ мушоҳида мегардад. Дар ин синфҳо мутобиқӣ, яъне сатҳи кофии ташаккулёбандагӣ, 

дар чунин нишондиҳандаҳои салоҳиятнокии иттилоотӣ, амсоли муайянсозии иттилоот 

қобилияти истифодабарӣ аз воситаҳои ТИ барои тасвири мувофиқи иттилооти зарурӣ мушоҳида 

карда мешавад [2]. Нишондиҳандаи сатҳи ташаккулёбандагии салоҳиятҳои ТИ, мисли бунёди 

иттилоот маҳорати кор кардан дар муҳити шиноси барномавӣ, бо истифода аз он барои ҳалли 

масъалаҳои таълимӣ, гуфтани ахбор-қобилияти интиқоли иттилоот дар муҳити ТИ, ки ин 

салоҳиятнокӣ, чун қоида, аз доираи барномаи мактабӣ берун намебарояд, инчунин истифода аз 

маҳсулоти шиноси бозии барномавӣ каме баландтар (0,2) мебошад. 
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Диққати асосӣ ба зинаи миёнаи таълим дода шуд, чунки маҳз дар зинаи миёна рушди 

салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботиро пайгирӣ кардан мумкин аст. Сатҳи мавҷудаи 

ташаккулёбандагии салоҳиятҳои иттилоотӣ дар хонандагони зинаи миёна асосан мутобиқӣ 

(паст) мебошад. Ҳамзамон, дар синфҳои 5, 6, 7 ғайр аз салоҳиятҳои номбаршуда, салоҳиятҳои 

идоракунии иттилоотӣ-маҳорати истифодабарӣ аз нақшаи мавҷудаи ташкилот-алгоритм зимни 

кор бо ахбор, инчунин салоҳияти баҳодиҳӣ ба ахбор, муҳокимаронӣ дар бораи муҳиммият ва 

муфидияти иттилоот илова мегарданд. Маҳз дар хонандагони синфҳои пешазкасбии зинаи миёна 

истифодаи бошууронаву мақсаднок аз воситаҳои ТИ дар фаъолияти таълимӣ ва ғайра пайгирӣ 

мегардад ва ин ба истифодабарӣ аз воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ барои фаъолияти 

тадқиқотӣ ва лоиҳавӣ (нишондиҳандаи кулли конструктивӣ) имкон медиҳад. 

Ба сатҳҳои мутобиқӣ ва конструктивии ташаккулёбандагӣ омилҳои зерин таъсир 

мерасонанд: 

 шахсиятӣ – муносибат ба шахсият (аз ҷумла ба худ); муносибати фаъол ба вазъият дар 

умум; боварӣ ба худ; мустақилият дар муносибат бо ҳамсинфон; ҳисси умумият – маҳорати кор 

дар гурӯҳ, коллектив; мақоми қонеъкунанда зимни кор дар гурӯҳҳо; худбаҳодиҳии баланди кофӣ 

ва ғайра; 

 мотиватсионӣ – иртиботи кушода – хонанда медонад, ки бо кадом мақсад ӯ супоришро 

иҷро мекунаду натиҷа бояд чӣ гуна бошад; бо майлу хоҳиши зиёд супоришҳои мураккабу 

масъулиятнокро иҷро менамояд; робитаи мутақобилаи саривақтӣ ва мушаххасро аз ҳамсинфон, 

муаллимон, волидайн барои тасвири таҳаррук ва пурраи ҷараёни азхудкунии донишҳо, барои 

баҳодиҳӣ ба фаъолияти худ, ислоҳи он ва ғайра мегардад; ба таърифу таҳсин барои кори 

иҷрошуда, ки барои амалҳои минбаъдаи фаъол чун омили ҳавасмандӣ хизмат мерасонад, диққат 

медиҳад; ба рушди шахсияти хеш имкон пайдо мекунад; 

 когнитивӣ – мавҷудияти талабот ба маърифат; талабот ба навгониҳо ва ғайра. 

Ҷадвали 3 
Нишондиҳандаҳои таҳлили омилҳо, ки ба сатҳи рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ дар хонандагони 

зинаи миёна таъсир мерасонанд. 

О
м

и
л 

Н
и

ш
о

н
д

и
-

ҳа
н
д

а
ҳо

 

Синфҳои 5-уми 

мутавозӣ 

Синфҳои 6-уми 

мутавозӣ 

Синфҳои 7-уми 

мутавозӣ 

Ш
а

хс
и

я
т

ӣ
 А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г Д 

X 19,4 20,4 10,8 10,3 22,7 18,9 17,9 12,7 13,3 17,3 23,1 22,1 7,0 17,3 16,9 

a 3,7 4,9 3,2 3,3 2,1 4,7 5,5 4,8 4,4 4,6 4,5 4,2 2,3 12,9 2,3 

М
о

т
и

ва
т

-

си
о

н
ӣ
 

SE 1,3 1,6 1,2 

X 16,7 16,1 11,7 10,4 17,4 17,0 15,0 12,1 11,4 15,3 18,3 15,6 5,9 11,3 12,6 

a 8,5 8,6 7,5 7,3 7,8 7,6 7,8 6,7 7,5 8,8 8,3 8,6 4,7 6,9 8,7 

SE 3,0 2,9 3,4 

К
о

гн
и

-

т
и

вӣ
 X 10,7 11,3 5,7 4,8 11,3 14,9 13,0 5,7 6,7 14,9 17,7 14,6 3,4 6,4 12,7 

a 9,0 9,0 7,7 6,2 6,6 7,3 6,2 4,8 5,9 6,3 9,3 7,4 2,2 4,9 7,0 

SE 3,1 2,5 2,3 
 

 
 

Диаграмаи 3. 

Омилҳо Мотиватсионӣ Когнитивӣ

1,3

3 3,1

1,6

2,9
2,5

1,2

3,4

2,3

Нишондиҳандаҳои таҳлили омилҳое, ки ба сатҳи рушди 

салоҳиятнокии ИИ дар хонандагони доираи миёна таъсир 

мерасонанд
Синфҳои 5-ум Синфҳои 6-ум Синфҳои 7-ум
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Таъсири мусбати омилҳои номбаршуда дар хонандагоне мушоҳида мегардад, ки дар 

синфҳои омодасозии пешазравиягӣ таълим мегиранд, дар системаи таҳсилоти иловагӣ аз рӯи 

фанҳо машғул мешаванд, баъдан дар синфҳои омӯзиши амиқи фанҳо дар синфҳои 

навташкилшуда таълим мегиранд [3]. Ин синфҳо аз хонандагоне ташаккул меёбанд, ки аз 

мактабҳои гуногуни шаҳр, аз ҷумла мактабҳо бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида, литсейҳо, 

гимназияҳо омадаанд, инчунин натиҷаҳои таҳлили шиносномаҳои иҷтимоӣ дар хонандагоне, ки 

волидайнашон маълумоти олӣ доранд, ба эътибор гирифта мешавад (ҷадвали 3). 

Дар диаграммаи 3 барои таҳлили муқоисавии муқарраркунанда доир ба муайянсозии 

дараҷаи таъсири омилҳои гуногун ба сатҳи рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ се мутавозии 

доираи миёнаи хонандагони синфҳои 5, 6, 7 пешниҳод гардидааст. 

Нишондиҳандаҳои гирифташуда доир ба дуршавии миёна (x) ва меъёрӣ (0) аз рӯи 

методикаи «Таҳлили таъсири баъзе омилҳо ба сатҳи рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ дар 

хонандагон» (диаграммаи 3) аз рӯи дараҷа нишон доданд, ки ба хонандагони синфҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ (универсалӣ) назар ба хонандагони синфҳои тайёрии қаблазназариявӣ 

нишондиҳандаҳои пасттар хос аст; дуршавии меъёрӣ (SE) тақсимоти қиматҳоро нисбати доираи 

миёна дар интихобкунӣ нишон медиҳад. Ба ҳисоби миёна аз рӯи мутавозиҳои доираи миёна 

дуршавии меъёрӣ ба 2,3 баробар аст он ба қадри ночиз аз сифр фарқ намуда, ишора мекунад, ки 

аксари қиматҳо дар наздикии миёна қарор доранд [5]. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки холҳои 

дараҷавӣ интихоби бошууронаи варианти ҷавобро дар тестҳо (сатҳи эътимоднокӣ – 95%) 

инъикос менамоянд. Бояд қайд кард, ки сифати донишҳо дар синфҳои МТМУ дар қиёс бо 

қаблазравиявӣ  пасттар аст (мувофиқан 75% ва 100%). 

Дар хонандагони дараҷаи болоии таълим асосан сатҳи тадқиқотии рушди салоҳиятнокии 

иттилоотӣ (нишондиҳандаи сатҳи мавҷудаи ташаккулёбандагӣ дар фосилаи 0,86<x<2 қарор 

дорад) мушоҳида мегардад ва он аксаран аз доираи барномаи мактабӣ берун мебарояд. 

Сатҳҳои ишорашуда ва тавсифшудаи ташаккулёбандагӣ ва меъёрҳои онҳоро 

муайянкунанда самаранокии худро дар фаъолияти таҷрибавӣ-озмоишӣ нишон доданд. 

Натиҷаҳои таносуби арзёбии салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии хонандагон ва 

муваффақиятҳо дар фаъолияти таълимӣ нишон медиҳанд, ки ҳар қадар сатҳи ташаккулёбандагии 

салоҳиятнокии иттилоотӣ баланд бошад, ҳамон қадар сифати таълимгирӣ, сатҳи салоҳиятнокии 

иттилоотӣ-иртиботии хонандагон баланд мегардад. Натиҷаҳо саҳеҳияти методикаҳои 

баҳодиҳандаи истифодашаванда ва аҳамияти ташаккулёбандагии салоҳиятнокии иттилоотӣ-

иртиботиро барои фаъолияти таълимӣ ва дигар фаъолияти субъектҳои ҷараёни таълим нишон 

доданд. 

Маълумоти дар натиҷаи тадқиқот гирифташуда аз зарурат ба ташаккул ва рушди 

салоҳиятнокии иттилоотӣ, ки тавассути ташаккул ва амалигардонии ҳамроҳсозии психологӣ-

педагогии субъектҳои асосии ҷараёни таълим имкон дорад, шаҳодат медиҳад. Ҳамроҳсозии 

психологӣ-педагогии хонандагон ба шарти системанокии он, самтмуайянкунии шахсият, 

равонагӣ ба ташаккули вазъияти рушди шахсият ва вижагиҳои он, ки барои баланд бардоштани 

сатҳи салоҳиятнокии иттилоотӣ, рушди рӯҳияи мусбат, тобоварӣ ба стрессҳо, салоҳиятнокии 

иҷтимоӣ-психологӣ, таълимӣ ва касбӣ муҳимманд, самаранок мегардад [2]. Ҳамроҳшавии 

психологӣ-педагогии рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии субъектҳои асосии ҷараёни 

таълим инҳоро дар бар гирифта метавонад: 

 ташкил ва коркарди барномаҳо доир ба ташаккул ва рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ-

иртиботии субъектҳои асосии ҷараёни таълим; 

 гузаронидани барномаҳои тренингии иҷтимоӣ-психологӣ ва психологӣ-педагогӣ; 

 таълими субъектҳои асосии ҷараёни таълим ба худтанзимкунӣ ва худислоҳкунии 

психологӣ; 

 расонидани кумаки психологӣ-педагогӣ ба шакли маслиҳатҳои инфиродӣ ва гурӯҳӣ; 

 коркарди маҷмӯи таълимӣ-методии электронӣ «Ҳамроҳсозии психологии рушди 

салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии субъектҳои асосии ҷараёни таълим; ҷанбаҳои технологӣ, 

методӣ, психологӣ», ки дар сатҳҳои гуногуни низоми таҳсилот барои беҳгардонии самаранокии 

ҷорисозии ТИ инноватсионӣ дар ҷараёни таълим аз он истифода бурдан мумкин аст; 

 коркарди амсилаи ҳамроҳсозии психологӣ-педагогии рушди салоҳиятнокии иттилоотӣ-

иртиботии субъектҳои асосии ҷараёни таълим, ки аз ҷумла ба низоми таҳсилоти иловагӣ ҷорӣ 

карда мешавад; 
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 ташкили ҳамкории шабакавии иштирокчиёни асосии муносибатҳои таълимӣ дар 

муҳити иттилоотӣ-таҳсилотӣ. 
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РУШДИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ – АСОСИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ 

ДАР ШАРОИТИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМӢ 
 

Технологияҳои иттилоотӣ-иртиботи дар рушди инноватсионии соҳаҳои калидии фаъолияти ҳаёти 

ҷомеа мавқеи марказиро ишғол менамоянд, ташаккули салоҳиятҳои иттилоотӣ-иртиботии ҷомеаи 

саводнок бошад аз мактаб оғоз меёбад. Бинобар ин, ба сохтани амсилаи психологӣ-педагогии рушди 

салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии субъектҳои асосии ҷараёни таълим диққати махсус додан лозим аст. 

Муайянсозии салоҳиятнокии иттилоотӣ кори мураккабест, чунки онро бо рақам тасвир кардан мумкин аст. 

Он инчунин донишҳоро дар бораи вижагиҳои психологӣ, ташаккули шахсияти инсони муосир талаб 

мекунад. Таҳлили тадқиқот дар соҳаи мазкур ба ҷудокунии баъзе омилҳо, ки ба сатҳи рушди 

салоҳиятнокии иттилоотӣ-иртиботии субъектҳои асосии ҷараёни таълим (шахсият, мотиватсионӣ, 

когнитивӣ ва ғайра) таъсир мерасонанд, имкон дод. Дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда 

таҳлили муқоисавии таъсири омилҳои номбаргардида ба сифати таълимдиҳӣ ва ба фаъолияти касбӣ ҷудо 

кардани проблемаҳои объективии дар соҳаҳои гуногун мавҷудбуда ба роҳ монда шуд. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) занимают сегодня центральное место в 

инновационном развитии ключевых сфер жизнедеятельности общества, а формирование информационно 

- коммуникационных компетенций грамотного общества начинается в школе. В связи с этим, следует 

уделить особое внимание созданию модели психолого-педагогического сопровождения развития 

информационно-коммуникационной компетентности основных субъектов образовательного процесса. 
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Определение информационно-коммуникационной компетентности - весьма трудная задача, хотя бы в силу 

того, что ее сложно представить в цифрах, а также, это требует знаний о психологических особенностях 

формирования личности современного человека. Анализ исследований в данной области позволил 

выделить некоторые факторы, которые оказывают влияние на уровень развития ИК-компетентности 

основных субъектов образовательного процесса: личностные, мотивационные, когнитивные и др. 

Результаты проведенного исследования позволяют провести сравнительный анализ влияния 

вышеперечисленных факторов на качество обученности и профессиональной деятельности, выделить 

объективно существующие, сложившиеся на разных уровнях проблемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-коммуникационные технологии, информационно-

коммуникационная компетентность, информационно-коммуникационные компетенции, уровни развития 

ИК-компетенций, личностные, мотивационные и когнитивные факторы. 
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THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF THE MAIN 

SUBJECTS OF EDUCATIONAL RELATIONS IN CONDITIONS 

TRAINING ACTIVITIES 
 

Information and communication technologies (ICT) today occupy a central place in the innovative 

development of key areas of society, and the formation of information and communication competencies in a 

competent society begins at school. In this regard, special attention should be paid to the creation of a model of 

psychological and pedagogical support for the development of information and communication competence of the 

main subjects of the educational process. The definition of information and communication competence is a very 

difficult task, if only because it is difficult to imagine in numbers, and it also requires knowledge of the 

psychological characteristics of the formation of the personality of a modern person. An analysis of research in 

this area made it possible to identify some factors that affect the level of development of IC competence of the 

main subjects of the educational process: personal, motivational, cognitive, etc. The results of the investigation 

make it possible to conduct a comparative analysis of the influence of the above factors on the quality of training 

and professional activity, to identify objectively existing problems at different levels. 

KEY WORDS: information and communication technologies, information and communication 

competence, information and communication competencies, development levels of IC competencies, personal, 

motivational and cognitive factors. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ УПРАЖНЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Ашурова Ш.К. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В усвоении второго языка решающую роль играет процесс выработки речевых умений и 

навыков, методическая сущность которого выражается в использовании определенной системы 

упражнений. От того как построена эта система, зависит успешность усвоения языка. 

Результаты использования системы упражнений, т.е. выработка речевых умений и 

навыков, зависит от отношения обучаемых как к самой системе, так и к отдельным ее 

компонентам, т.е. к отдельным видам упражнений, к процессу выполнения упражнений. 

От разнообразия используемых в целях выработки речевых навыков упражнений зависит 

степень интереса к ним. Однообразие видов работ, в частности упражнений, приводит к 

снижению интереса, к притуплению его. 

Под разнообразием упражнений понимается разнообразие не только содержания, но и 

характера этих упражнений в смысле участия при их выполнении различных сторон психики 

(памяти, воображения, моторных актов и .т.п.), разная степень мыслительной активности при их 

выполнении, разная направленность этих упражнений, различное их предназначение, а также 

различие средств, используемых для их выполнения.  

В связи с этим различаются следующие виды упражнений: 
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1. по способу выполнения: письменные и устные, причем среди устных упражнений 

различаются упражнения на аудирование и упражнения на говорение; 

2. по характеру направленности: языковые и речевые; 

3. по степени мыслительной активности при их выполнении: аналитические, 

конструктивные (творческие). К творческим упражнениям относятся также ситуативные и 

коммуникативные; 

4. по наличию зрительной опоры: со зрительной опорой и без нее. 

В отличие от устных упражнений, в письменных всегда налицо зафиксированные реальные 

результаты работы, в них более ощутимы и малейшие успехи в усвоении языка. Кроме этого, 

студенты осознают, что, работая в будущем по своей специальности, им придется часто иметь 

дело с письменной корреспонденцией, вести делопроизводство. Поэтому интерес к выполнению 

письменных упражнений у них не меньше, чем к устным. 

Интерес к письменным упражнениям вызван и тем, что для запоминания наиболее важных 

сведений, нужных фактов их следует записать, самоконтроль прочности усвоения материала 

тоже осуществляется путем выполнения письменных упражнений. 

Среди устных упражнений различаются два вида: упражнения на аудирование и говорение. 

Интерес студентов к упражнениям на аудирование зависит от того, в какой мере они 

способствует активизации мышления. Студентам более интересны такие упражнения на 

аудирование, в которых требуется проявить догадливость, сообразительность, мыслительную 

активность и самостоятельность. Например: 

1. Прослушайте текст и перескажите его по цепочке (начинает рассказ один студент, второй 

– продолжает, третий дополняет и т.д.) 

2. Прослушайте отрывок и скажите, из какого из прочитанных вами текстов он взят. 

3. Прослушайте текст и озаглавьте его. 

4. Прослушайте рассказ и скажите, соответствует он действительности или нет. 

5. Прослушайте текст и выберите из данных рисунков те, которые соответствуют 

содержанию текста. 

6. Слушайте текст и смотрите на рисунок. Укажите, в чем различия между текстом и 

деталями рисунка. 

7. Прослушайте текст и расположите рисунки в последовательности, соответствующей 

содержанию текста. 

Выработка навыка аудирования путем использования таких упражнений вызывает у 

студентов интерес к массовым источникам информации – радио и телевидению. 

Среди устных и письменных упражнений различают также языковые и речевые. К 

языковым относят грамматические упражнения, направленные на выработку навыков 

правильного оформления высказывания, а к речевым – содержание высказывания. 

В языковых упражнениях отрабатывается навык морфолого-синтаксического оформления 

речи, умение правильно написать и оформить слово, правильно связать слова в предложении; 

усваиваются правила согласования, управления и примыкания, правила построения 

предложения. К числу языковых упражнений относятся почти 95% упражнений, данных в 

действующих учебниках по русскому языку. 

К речевым относятся упражнения, направленные на развитие умения правильно выражать 

содержание высказывания, передавать мысли. Для выработки этих умений нужно знать правила 

построения и оформления высказывания, поэтому речевые упражнения основываются на 

языковых. Языковые же упражнения называются подготовительными, так как только владея 

навыками, которые формируются в языковых упражнениях, можно приступить к речевым 

упражнениям. Выполнение речевых упражнений требует продуктивной мыслительной 

деятельности обучаемых, активных самостоятельных усилий, поэтому эти упражнения иначе 

именуются продуктивными упражнениями, а языковые упражнения, подготавливающие почву 

для их выполнения, называют аналитическими и конструктивными. Прежде чем перейти к 

характеристике этих упражнений, рассмотрим различие в степени активности мышления в 

упражнениях различного характера.  

По степени активности мышления обучаемых при выполнении упражнений различают три 

вида познавательной деятельности: рецептивный, репродуктивный и продуктивный. 
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При рецептивной деятельности знания усваиваются и применяются в соответствии с 

предложенным образцом. Здесь в основном срабатывает механизм памяти. 

При репродуктивной деятельности наряду с механическими процессами вступает в 

действие и логическое мышление, материал не просто воспроизводится по готовому образцу, а 

изменяется его форма, он определенным образом преобразовывается. 

При продуктивной деятельности обучаемые проявляют самостоятельность и творческую 

активность не только в усвоении, но и в применении знаний, в творческие переработки их. 

Этим трем видам познавательной деятельности соответствуют три типа упражнений, т.е. 

рецептивные действия совершаются при аналитических упражнениях, репродуктивные – при 

конструктивных упражнениях и продуктивные – при творческих продуктивных упражнениях.  

Для овладения языком важен сам по себе каждый из этих видов упражнений. Например, 

аналитические упражнения незаменимы при закреплении некоторых языковых знаний, 

имеющих особо важное значение для формирования речевых навыков, при обобщении, 

повторении или систематизации определенных знаний о языке.  

К этому типу относятся упражнения с заданиями типа: «сравните», «найдите», 

«выпишите», «объясните», «выполните по образцу», «выделите», «определите» и т.д. такие 

упражнения составляют почти 15 % всех упражнений, данных в действующих учебниках по 

русскому языку в Таджикистане. 

Не менее важны для усвоения второго языка и конструктивные упражнения, в результате 

выполнения, которых формируются навыки правильного употребления слов, составления 

словосочетаний и конструирования предложений, правильного оформления высказываний. К 

этому типу относятся все упражнения на дописывание и изменение слов, вставку нужных сов 

вместо точек, вставку в предложение слов или словосочетаний, данных в начальной форме, 

ответы на вопросы с использованием данных слов или словосочетаний, перевод на русский язык, 

составление предложений из слов, данных в начальной форме, трансформацию предложений, 

замену конструкций синонимичными им и т.п. 

Эти упражнения составляют 80% упражнений действующих учебников. 

Отсутствие или ограниченность самостоятельности и творческой активности при 

выполнении большинства аналитических и конструктивных упражнений, отсутствие в них 

коммуникативных установок и недостаточная осознанность студентами цели использования 

этих упражнений является причиной того, что не всегда студенты выполняют их с интересом. С 

большим интересом обычно выполняют студенты продуктивные упражнения, отвечающие 

подлинным коммуникативным целям. К ним относятся упомянутые выше ситуативные и 

коммуникативные упражнения, упражнения творческого характера. 

Несколько примеров упражнений, способствующих повышению интереса студентов к 

русскому языку. 

1. Выбирается тема, по которой один из студентов называют первую фразу, второй 

придумывает ее продолжение, третий дает высказанной мысли новый ход и т.д. предыдущие 

фразы не повторяются. Преподаватель контролирует, направляет рассказ студентов. 

2. Преподаватель предупреждает, что нужно запомнить содержание картины, 

демонстрируемой 2-3- минуты. Затем картина убирается, и студенты по памяти должны 

описать то, что на ней изображено. Целевая установка дается преподавателем в зависимости от 

содержания нужных для активизации синтаксических конструкций (описание действий, 

описание одежды персонажей, деталей картины и т.п.) 

Для полного в овладения языком следует тренировать студентов в самостоятельном 

творческом оформлении высказывания, нужны продуктивные речевые упражнения. Только при 

выполнении таких упражнений у студентов появляется потребность в тех или иных языковых 

знаниях, т.е. только эти упражнения обеспечивают мотивацию интереса студентов. Но к 

выполнению этих упражнений можно приступать только после выработки соответствующих 

умений и навыков путем выполнения аналитических и конструктивных упражнений. 

В систему упражнений должны войти все три типа упражнений, которые обеспечивают 

всестороннее воздействие на обучаемых и опираются на все стороны их психики: на моторные 

акты и память (аналитические упражнения), на репродуктивно-преобразовательную способность 

мышления (конструктивные упражнения) и на мыслительные способности и воображение 



111 

 

(продуктивные упражнения). Это разнообразие воздействий на студентов, разнообразие 

упражнений, в свою очередь, является одним из приемов стимулирования интереса. 
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ИСТИФОДАИ МАШҚҲОИ ГУНОГУН БАРОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

ҲАВАСМАНДИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ 
 

Дар ин мақола муаллиф гуногунии системаи машқҳоро баррасӣ мекунад, ки ба рушди шавқу завқи 

хонандагон ба забони русӣ мусоидат мекунанд. Дар мақола қайд шудааст, ки машқҳои гуногун ба 

гуногунии на танҳо мундариҷа, балки табиати ин машқҳо дар маънои иштирок дар амалисозии ҷанбаҳои 

мухталифи психика (хотира, тасаввурот, амалҳои моторӣ), дараҷаҳои гуногуни фаъолияти рӯҳӣ ҳангоми 

иҷрои онҳо, самтҳои гуногуни ин машқҳо, таъиноти мухталифи онҳо, инчунин фарқияти воситаҳое, ки 

барои иҷрои онҳо истифода мешаванд. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки дараҷаи таваҷҷӯҳ ба онҳо аз намудҳои машқҳои марбут ба рушди 

нутқ ва малакаҳо вобаста аст. Ягонагии намудҳои кор, аз ҷумла машқҳо, боиси кам шудани шавқ, ба кунд 

шудани он оварда мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: ташкили фаъолияти мустақил, ташаккул, ҳавасмандӣ, донишгоҳ, омили муҳим, 

такмил, тавсеаи дониш, забони русӣ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗНООБРАЗИЯ УПРАЖНЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ПОВЫШЕНИЮ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

В данной статье автором рассматривается разнообразие системы упражнений, способствующих 

развитию интереса студентов к русскому языку. В статье отмечается, что под разнообразием упражнений 

понимается разнообразие не только содержания, но и характера этих упражнений в смысле участия при их 

выполнении различных сторон психики (памяти, воображения, моторных актов), разная степень 

мыслительной активности при их выполнении, разная направленность этих упражнений, различное их 

предназначение, а также различие средств, используемых для их выполнения. 

Автор считает, что от разнообразия используемых в целях выработки речевых и навыков 

упражнений зависит степень интереса к ним. Однообразие видов работ, в частности упражнений, приводит 

к снижению интереса, к притуплению его. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация самостоятельной деятельности, формирование, интерес, вуз, 

важный фактор, совершенствование, расширение знаний, русский язык. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ашурова Шахло Кулобиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-62-76-77. 
 

IMPLEMENTATION OF A VARIETY OF EXERCISES THAT CONTRIBUTE TO INCREASING 

STUDENTS’ INTEREST TO RUSSIAN LANGUAGE 
 

In this article, the author considers the diversity of the exercise system that contributes to the development 

of student interest to Russian language. The article notes that the variety of exercises refers to the diversity not 

only of the content, but also of the nature of these exercises in the sense of participating in their performance by 

various aspects of the psyche (memory, imagination, motor acts), different degrees of mental activity in their 

performance, different orientation of these exercises, their different purpose, as well as the different means used 

to perform them. 

The author believes that the degree of interest in them depends on the variety of exercises used to develop 

speech and skills. The monotony of types of the work, in particular exercises, leads to a decrease in interest in 

blunting him (it). 
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ОМӮЗИШИ ХОСИЯТҲОИ АСОСИИ ПАТТЕРНЛОИҲАСОЗӢ ДАР ЗАБОНИ С++ 
 

Ҳабибуллозода Кароматулло 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Олами барноманависиро бе истифодаи барноманависии ба объектҳо нигаронидашуда 

(БОН) тасаввур кардан ғайриимкон аст. Мутаассифона, БОН ҳамчун фанни асосӣ дар аксари 

муассисаҳои олии кишвар барои ихтисосҳои ба ТИИ вобаста  таълим дода намешавад. 

Ҳарчанд ки дар баъзе муассисаҳо ҳамчун курсҳои тахассусӣ омӯзонда шавад ҳам, аммо 

мафҳумҳои асосии он, ки барои таҳияи барномаҳои калонҳаҷм ва системаҳои иттилоотӣ 

заруранд, сарфи назар карда мешавад. Ин принсипҳоро паттернҳои лоиҳасозӣ меноманд. 

Паттернҳои асосии лоиҳасозӣ композитсия, агрегатсия ва ассотсиатсия мебошанд. 

Композитсия, агрегатсия ва ассотсиатсия [2-6] яке аз принсипҳои асосии таҳия намудани 

лоиҳаҳо ба ҳисоб мераванд. Дар композитсия байни ду объект, ки типи муносибатӣ  доранд, 

муайян карда мешавад. Масалан компютер платаи модарӣ дорад, одам дил дорад ва ғайра. 

Ашёҳои мураккабро ашёҳои бутун ё ашёҳои волидайнӣ ва ашёҳои кӯчакро бошад, бахш ё 

элементҳои фарзандӣ меноманд.   

Композитсияи объектҳо дар забони С++ [1, с. 7-8] хеле муфид мебошад, зеро он 

имконияти таҳия намудани ашёҳои бузургро дар асоси ашёҳои кӯчак фароҳам меорад. Ин 

амал сатҳи мураккабияти барномаро сода намуда, суръати таҳия намудани барномаро 

метезонад ва инчунин имконияти ба содагӣ бартараф намудани хатоиҳоро фароҳам меорад.  

Ду зернавъи асосии композитсияи объектҳо: композитсия ва агрегатсия мавҷуд аст. 

Илова бар ин, навъи дигари муносибати байни ду объекти аз ҳам новобаста мавҷуд аст, ки 

ассотсиатсия номида мешавад.  

Ассотсиатсия муносибати байни ду класси алоҳида мебошад, ки тавассути объектҳои 

онҳо амалӣ карда мешавад. Дар ассотсиатсия муносибат метавонад як ба як, як ба беохир, 

беохир ба як ва беохир бо беохир бошад.  

Метавон қайд кард, ки ассотсиатсия ва таркиб ду қолаби ассотсиатсия мебошанд.  

Дар ассотсиатсия  ду объекти новобаста бояд ба муносибатҳои зерин итоат кунанд:  

1) объекти якум (объекти фарзандӣ) бо объекти дуюм (объекти волидайнӣ) алоқаманд 

нест; 

2) объекти якум (объекти фарзандӣ) метавонад дар як вақт ба якчанд объектҳои дуюм 

(объектҳои волидайнӣ)   нисбат дошта бошад; 

3) объекти якум (объекти фарзандӣ) метавонад, аз мавҷудияти объекти дуюм 

(объектҳои волидайнӣ)  хабар дошта бошад ё надошта набошад;   

4) объекти якум (объекти фарзандӣ) мавҷуд аст ва объекти дуюм (объекти волидайнӣ)-

ро идора намекунад; 

Муносибати байни духтур ва бемор мисоли содаи ассотсиатсия мебошад. Байни 

духтур ва бемор муносибат мавҷуд аст, аммо ин муносибатро наметавон «бахши бутун» 

номид. Духтур метавонад чандин беморро қабул кунад ва бемор дар навбати худ метавонад 

ба якчанд духтур муроҷиат намояд.  

Дар ин ҷо метавон гуфт, ки навъи муносибат дар ассотсиатсия «истифода мебарад» 

мебошад. Масалан, духтур беморро барои ба даст овардани фоида истифода мебарад. Бемор 

бошад, барои шифо ёфтан аз духтур истифода мебарад. 

Ассотсиатсия бо усулҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Одатан, барои амалисозии 

ассотсиатсия аз ишораҳо истифода бурда мешавад, яъне класс ба объекти дигар класс ишора 

мекунад.  

Дар мисоли зерин алоқаи дутарафаи байни духтур ва бемор амсиласозӣ карда шудааст. 

Дар ин ҷо духтур беморҳои худро аз чеҳраашон метавонад шиносад ва бемор низ метавонад 

ба духтурҳои дигар муроҷиат кунад.  
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#include»stdafx.h» 
#include<iostream> 
#include<string> 
#include<vector> 
usingnamespacestd; 
classDoctor; 
classPatient { 
private: 
 stringp_name; 
 vector<Doctor *>p_doctor; 
 voidaddDoctor(Doctor *doc); 
public: 
 Patient(stringname):p_name(name) 
 { 
 } 
 friendostream&operator<<(ostream&out, constPatient&pat); 
 stringgetName() const { 
  returnp_name; 
 } 
 friendclassDoctor; 
}; 
classDoctor 
{ 
private: 
 stringd_name; 
 vector<Patient *>d_patient; 
 
public: 
 Doctor( stringname) : 
  d_name(name) 
 { 
 } 
 voidaddPatient(Patient *pat) 
 { 
  d_patient.push_back(pat);  
  pat->addDoctor(this); 
 } 
 friendostream&operator<<( ostream&out, constDoctor&doc) 
 { 
  unsignedint length = doc.d_patient.size(); 
  if (length == 0) 
  { 
   out <<«Духтур «<<doc.d_name<<« то ҳол бемор қабул накардааст.»; 

   return out; 

  } 

 out <<«Духтур «<<doc.d_name<<« бемор(ҳо)и зеринро қабул кардааст: «; 

  for (unsignedint count = 0; count < length; ++count) 

   out <<doc.d_patient[count]->getName() <<' '; 

  return out; 

 }  stringgetName () const {  

  returnd_name;  

  } 

}; 

voidPatient::addDoctor(Doctor *doc) 

{ 

 p_doctor.push_back(doc); 

} 

ostream&operator<<( ostream&out, constPatient&pat) 

{ 

 unsignedint length = pat.p_doctor.size(); 

 if (length == 0) 

 { 

  out<<«Бемор «<<pat.getName() <<« то ҳол духтури лозимиро пайдо накардааст.»; 

  returnout; 
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 } 

 

 out<<«Бемор «<<pat.p_name<<« ба духтур (ҳо)и зерин муроҷиат кардаст:»; 

 for (unsignedint count = 0; count < length; ++count) 

  if (count<length-1) 

  out<<pat.p_doctor[count]->getName() <<«, «; 

  else 

   out<<pat.p_doctor[count]->getName() <<' ';  

 returnout; 

} 

intmain() { 

setlocale(LC_ALL, «Russian»); 

 Patient *p1 = newPatient(«Али»); 

 Patient *p2 = newPatient(«Вали»); 

 Patient *p3 = newPatient(«Саид»); 

 Doctor *d1 = newDoctor(«Ҳалим»); 

 Doctor *d2 = newDoctor(«Салим»); 

  d1->addPatient(p1); 

  d2->addPatient(p1); 

  d2->addPatient(p3); 

 cout<< *d1 <<'\n'; 

 cout<< *d2 <<'\n'; 

 cout<< *p1 <<'\n'; 

 cout<< *p2 <<'\n'; 

 cout<< *p3 <<'\n'; 

 delete p1; 

 delete p2; 

 delete p3; 

 delete d1; 

 delete d2; 

  system(«pause»); 

 return 0; 
} 

 

Баъзан объектҳо метавонанд ба дигар объектҳои навъи худашон муносибат дошта 

бошанд. Ин навъ муносибат ассотсиятсияи рефлексивӣ номида мешавад. Мисоли содаи 

ассотсиатсияи рефлексивӣ муносибати курсҳои донишгоҳ ва талаботи минималии онҳо 

барои донишҷӯён мебошад.   

Акнун агрегатсияро мавриди баҳс қарор медиҳем. Агрегатсия қолаби махсуси 

муттаҳидкунӣ ба ҳисоб меравад, ки онро метавон ассотсиатсияи дорои муносибати яктарафа 

номид. Мисоли содаи ин муносибат кафедра ва донишҷӯ мебошад. Масалан, дар кафедра 

метавонанд донишҷӯён тааллуқ дошта бошанд, аммо баръаксаш ҷой надорад. Дар агрегатсия ҳар 

ду навиштҳо  метавонанд алоҳида сабт шаванд, яъне як объект наметавонад объекти дигаррро 

идора кунад.  

Барои амалисозии агрегатсияи объекти волидайнӣ ва объекти фарзандӣ бояд ба 

муносибатҳои зерин риоя кард; 

 объекти фарзандӣ метавонад қисми объекти волидайнӣ бошад; 

 объекти фарзандӣ метавонад дар як вақт ба якчанд объекти волидайнӣ тааллуқ 

дошта бошад; 

 объекти фарзандӣ мавҷуд аст ва он наметавонад объекти волидайниро идора кунад; 

 объекти фарзандӣ аз мавҷуд будани объекти волидайнӣ хабардор намебошад ; 

 ҳангоми эҷод ва нест кардани объекти волидайнӣ ҷавобгарии эҷод ва нест кардани 

объекти фарзандиро ба гардан намегирад; 

Ба сифати мисол муносибати одам ва суроғаи ҳавлии онро дида мебароем. Ҳар як одам 

дорои суроғаи муайян аст, аммо ин суроға метавонад ба одамҳои дигар (хешовандони ҳамон 

одам) низ тааллуқ дошта бошад. Суроға наметавонад одамро идора кунад. Суроға то замони 

зинда будан ё кӯчидан ба ҷойи дигар боқӣ мемонад. Илова бар ин, одам медонад, ки дар 

кадом суроға зиндагӣ дорад. Дар навбати худ суроға намедонад, ки дар он ҳамон одам 

зиндагӣ мекунад. Чунин меносибат агрегатсия мебошад.  
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Ба ҳамин монанд, метавон автомобил ва мотори онро мисол овард. Мотор қисми 

автомобил аст. Новобаста аз он ки мотор ба автомобил тааллуқ дорад, он метавонад дар 

навбати худ ба шахси дигар, масалан ба соҳиби автомобил  низ тааллуқ дошта бошад. 

Автомобил дар сохтан ва нест намудани мотор ҷавобгар нест. Дар зимн автомобил медонад, 

ки мотор дорад, аммо мотор намедонад, ки ба автомобил тааллуқ дорад.  

Метавон қайд кард, ки навъи муносибат дар агрегатсия <<дорад>> мебошад. Масалан, 

автомобил мотор дорад, шуъба коргар дорад ва ғайра. 

Барои амалӣ намудани агрегатсияҳо, яъне барои илова намудани объекти фарзандӣ ба 

объекти волидайнӣ метавон аз тағйирёбанда-аъзо ё ишорагарҳо (агар зарурати ба таври 

динамикӣ қайд ва тоза намудани ҳофиза пеш ояд) истифода кард. Ҳамин тариқ, агрегатсия 

объекти фарзандиеро, ки ба он ишора мекунад, ба сифати параметри конструктор ё 

тавассути функсия-аъзои дастрасӣ (сеттернҳо) қабул менамояд.  

Азбаски объекти фарзандӣ берун аз ҳудуди фаъолияти объекти волидайнӣ мавҷуд аст, 

пас ҳангоми нест намудани объекти волидайнӣ тағйирёбанда-аъзои намуди ишорагар ё 

истинод низ нест карда мешаванд. Аммо қимате, ки ба он ишора мекунанд, тоза карда 

намешавад. Ҳамин тариқ, объекти фарзандӣ мустақилона мавҷудияташро давом медиҳад.  

Мисоли 1. Муносибати донишкарда, кафедра ва донишҷӯ.  
 

#include»stdafx.h» 

#include<iostream> 

#include<string> 

#include<vector> 

#include<iomanip> 

usingnamespacestd; 

classStudent 

{ 

public: 

 string name; 

 int id; 

 stringdept; 

 Student(stringname, intid, stringdept){ 

  this->name =name; 

  this->id = id; 

  this->dept=dept; 

 } 

}; 

classDepartment 

{ 

private: 

 vector<Student> students; 

 string name; 

public: 

 Department(stringname, vector<Student>students) 

 { 

  this->name =name; 

  this->students =students; 

 } 

 vector<Student>getStudents() 

 { 

  return students; 

 } 

 stringgetDepartmentName() { 

  return name; 

 } 

}; 

classInstitute 

{ 

private: 

 stringinstituteName; 

 vector<Department> departments; 

public: 
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 Institute(stringinstituteName, vector<Department>departments) 

 { 

  this->instituteName=instituteName; 

  this->departments =departments; 

 } 

 intgetTotalStudentsInInstitute() { 

  intnoOfStudents = 0; 

  vector<Student> students; 

  for (Departmentdept : departments) { 

   students =dept.getStudents(); 

   for (Students : students) { 

    noOfStudents++; 

   } 

  } 

  returnnoOfStudents; 

 } 

 voidshow() { 

  vector<Student> students; 

  cout<<instituteName<<«:\n»; 

  int m = instituteName.size(); 

  for (Departmentdept : departments) { 

   students =dept.getStudents(); 

  cout<<setw(m)<<dept.getDepartmentName() <<«:\n»; 

   int n = m + dept.getDepartmentName().size(); 

   for (Students : students) 

 cout<<setw(n)<< s.id <<«  «<< s.name <<«  «<<endl; 

  } 

 } 

}; 

intmain() { 

setlocale(LC_ALL, «Russian»); 

 Students1(«Али», 1, «Информатика»); 

 Students2(«Вали», 2, «Информатика»); 

 Students3 («Карим», 1, «Математика ва физика»); 

 Students4(«Салим», 2, « Математика ва физика»); 

 vector<Student>ikt_students; 

 ikt_students.push_back(s1); 

 ikt_students.push_back(s2); 

 vector<Student>mf_students; 

 mf_students.push_back(s3); 

 mf_students.push_back(s4); 

 DepartmentIKT(«Информатика», ikt_students); 

 Department MF («Математика ва физика», mf_students); 

 vector<Department> departments; 

 departments.push_back(IKT); 

 departments.push_back(MF); 

 Instituteinstitute («ТИИ», departments); 

 cout<<«Миқдори донишҷуёни донишкарда: «; 

 cout<<institute.getTotalStudentsInInstitute() <<endl;; 

 institute.show(); 

  system(«pause»); 

 return 0; 

} 
 

Дар ин мисол, класси Institute мавҷуд аст, ки дорои шуъбаҳои ба монанди IKT ва MF 

намебошад.  Класси Department низ дорои донишҷӯ намебошад. Аз ин ҷо класси 

донишкадаро бо класси Department тавассути майдонҳои он пайваст мекунем. Класси 

Departmentро низ тавассути объектҳои класси Student бо он пайваст мекунем .  

Яке аз намунаҳои дигари таҳия намудани лоиҳаҳо композитсия мебошад. Композитсия 

қолаби маҳдуди агрегатсия аст, ки дар он ду объект ба ҳамдигар сахт вобаста мебошанд. Барои 

амалӣ шудани композитсия бояд талаботи зерин риоя шавад: 

 объекти фарзандӣ ҷузъи объекти волидайнӣ мебошад; 
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 объекти фарзандӣ танҳо метавонад ба як объекти волидайнӣ тааллуқ дошта бошад ; 

 объекти фарзандӣ наметавонад аз мавҷудияти объекти волидайнӣ хабардор бошад . 

Мисоли содаи композитсия дар дунёи воқеӣ муносибати инсон ва дили он мебошад. 

Ҳоло ин муносибатро дида мебароем. 

Муносибат дар композитсия муносибати аъзо ба бутун ё объекти фарзандӣ ба объекти 

волидайнӣ мебошад. Масалан, дили инсон қисме аз ҷисми инсон аст. Объекти фарзандӣ дар 

композитсия метавонад дар як вақт аъзои танҳо як объект бошад. Масалан, дили одам узви 

бадан буда, дар як вақт наметавонад, узви бадани дигар бошад.  

Дар композитсия объекти волидайнӣ барои мавҷуд будани объекти фарзандӣ ҷавобгар 

нест. Ин маънои онро дорад, ки объекти фарзандӣ ҳангоми сохтани объекти волидайнӣ сохта 

шуда, ҳангоми нест намудани он нест карда мешавад. Ба маънои томаш гӯем, объекти 

волидайнӣ бақои зиндагии объектҳои фарзандиашро бе иштироки истифодабар идора 

мекунад. Масалан, ҳангоми сохтани ҷисми инсон дили он сохта шуда, ҳангоми фавт дил низ 

аз кор мемонад. Ҳамчунин, объекти фарзандӣ аз мавҷудияти объекти волидайнӣ чизе 

намедонад. Масалан, дили одам шабонарӯзӣ кор карда, бахше аз ҷисм аст, аммо намедонад, 

ки бахше аз ҷисми калон аст. Ин чизро муносибати яктарафа меноманд, тан аз мавҷудияти 

дил медонад, аммо дил аз мавҷудияти тан не.  

Бояд диққат дод, ки дар композитсия аз кӯчонидани объектҳои фарзандӣ сухан 

намеравад. Масалан, дили як инсонро тариқи ҷарроҳии муосир метавон ба инсони дигар 

гузошт. Дар ин зимн монанди қаблӣ, новобаста аз ҷисм, дил корашро давом медиҳад.  

Композитсия яке аз типҳои содатарини муносибат дар забони С++ ба ҳисоб меравад. 

Мисоли соддаи композитсия классҳо  ва сохторҳои муқаррарӣ бо аъзояшон ба  ҳисоб 

мераванд. Азбаски аъзои новобаста ҳамчун аъзои класс (сохтор) мавҷуданд, бинобар ин, 

бақои зиндагии онҳо ба бақои зиндагии объектҳои ин класс вобастагӣ доранд. 

Барои композитсияҳое, ки барои онҳо зарурати қайд намудани хотираи динамикӣ пеш 

меояд, метавон аз ишорагарҳо ҳамчун аъзои класс истифода кард.  

Дар ҳолати умумӣ агар дар сохтани классҳо аз композитсия истифода шавад, класс 

сода, устувор ва инъитофпазир мегардад. 

Ҳангоми дар байни ду класс мавҷуд будани композитсия, онҳо наметавонанд бе 

ҳамдигар арзи ҳастӣ кунанд.  

Мисоли 1. Классҳои китобхона ва китобро амсиласозӣ мекунем. 
 

#include»stdafx.h» 

#include<iostream> 

#include<vector> 

#include<string> 

#include<iomanip> 

usingnamespacestd; 

classBook{ 

public: 

 string title; 

 string author; 

 Book(stringtitle, stringauthor) { 

  this->title =title; 

  this->author =author; 

 } 

}; 

 

classLibrary{ 

private: 

 vector<Book>books ; 

public: 

 Library(vector<Book>books) { 

  this->books =books; 

 } 

 vector<Book>getTotalBooksInLibrary() { 

  return books; 

 } 

}; 
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intmain() { 

 setlocale(LC_ALL, «Russian»); 

 Book b1(«Методҳои криптографии ҳифзи иттилоот», «Муллошараф Арабов»); 

 Book b2(«Асосҳои барноманависи дар забони С++», «Муллошараф Арабов»); 

 Book b3(«Android Studio. Барноманавӣ барои телефонҳои мобилӣ», «Муллошараф Арабов»); 

 vector<Book> books; 

 books.push_back(b1); 

 books.push_back(b2); 

 books.push_back(b3); 

 Library  library(books); 

 vector<Book>bks = library.getTotalBooksInLibrary(); 

 cout<<setw(10)<<«Муаллиф»<<setw(30) <<«Номи китоб»<<endl; 

 for (Bookbk :bks) { 

  cout<<bk.author<<«\t»<<bk.title<<endl; 

 } 

 system(«pause»); 

 return 0; 

} 
 

Дар мисоли овардашуда, агар китобхона нест карда шавад, он гоҳ ҳама  китобҳо нест 

мешаванд. Ва баръакс, китобхона бе китоб ва китоб бе китобхона мавҷуд намебошад. Ин аст 

амалисозии композитсия. 

Яке аз саволҳои маъмуле, ки навомӯзон матраҳ мекунанд, ин «Кай метавон ба сифати 

пиёдасозӣ аз зеркласс истифода намуд?» мебошад. Масалан, ба ҷойи истифодабарии класси 

Point2D оё содатар нест, ки ду майдонҳои нав бо номҳои m_x и m_y истифода намоем? Дар 

ҳақиқат, метавон ин амалро иҷро намуд, аммо сохтани класси Point2D дорои якчанд вижагиҳои 

хос мебошад, ки аз инҳо иборатанд: 

1) ҳар як класси алоҳидаро метавон ба таври сода сабт намуда, барои мақсади 

мушаххас истифода намуд; 

2) ҳар як класс мустаққил мебошад, бинобар ин, метавон онро якчанд маротиба барои 

мақсадҳои гуногун истифода бурд;  

3) класси волидайнӣ метавонад иҷроиши қисми асосии амалҳои душворро ба зеркласс 

вогузор кунад ва худаш барои ҳамоҳангсозии ҷараёнҳо дар байни классҳо истифода шавад. 

Ин амал мураккабияти класси волидайниро кам менамояд. 

Қоидаи хуб ин аст, ки ҳар класс бояд вазифаи мушаххаси ба худаш вобастаро иҷро  

кунад. Иҷрои ин қоида маслиҳат дода мешавад.  

Дар ҳолати мо класси Creature аз амалисозии мавқеи ҷойгиршавии объектҳо метавонад 

нороҳат нашавад. Ин вазифаро класси Point2D иҷро мекунад. 

Шакли графикии муносибатҳои дар боло зикршуда чунин аст (расми 1).  

 
 

Расми 1. Муносибати байни намунаҳои барномасозӣ.  
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Арабов, М.Қ. Асосҳои барноманависӣ дар C++/ М.Қ. Арабов. – Душанбе. РТСУ 2018. – 400 с. 
2. Вайсфельд, Мэтт Объектно-ориентированное мышление / Мэтт Вайсфельд. – М.: Питер, 2013.                       

– 304 c. 
3. Йордон, Эдвард Объектно-ориентированный анализ и проектирование систем / Эдвард Йордон, 

Карл Аргила. – М.: ЛОРИ, 2014. – 264 c. 
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4. Комлев, Н. Ю. Объектно-ориентированное программирование. Хорошая книга для хороших людей 
/ Н.Ю. Комлев. – М.: Солон-Пресс, 2014. – 298 c. 

5. Маклафлин, Б. Объектно-ориентированный анализ и проектирование / Б. Маклафлин, Г. Поллайс, 
Д. Уэст. – М.: Питер, 2013. – 258 c. 

6. Гамма, Э. И др. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / 
Э. Гамма и др. – М.: Питер, 2016. – 366 c. 

7. Шилдт Г. Полный справочник по C++. – М.: Вильямс, 2011. – 800 с.  
8. Эллайн, Алекс C++. От ламера до программера / Алекс Эллайн. – М.: Питер, 2015. – 480 c. 

 

ОМӮЗИШИ ХОСИЯТҲОИ АСОСИИ ПАТТЕРН-ЛОИҲАСОЗӢ ДАР ЗАБОНИ С++ 
 

Дар мақола намунаҳои асосии барноманависӣ (паттерн-лоиҳасозӣ) мавриди баҳс қарор дода 
шудаанд. Дар китобҳои барноманависии дарсӣ ва худомӯзӣ ин масъала қариб мавриди баҳс қарор 
дода намешавад. Аз ин ҷост, ки донишҷӯён намунаҳои асосии БОН-ро намеомӯзанд ва аз асоситарин 
қисми барномасозӣ маҳрум мегарданд. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар дунёи воқеӣ ашёҳои 
мураккаб дар асоси ашёҳи кӯчак таҳия карда мешаванд.  Масалан, компютери фардӣ аз протсессори 
марказӣ, платаи модарӣ, ҳофиза ва ғайра таркиб ёфтааст. Ҳатто тани инсон аз қисмҳои ба монанди 
сар, пойҳо, дастҳо  ва ғайра таркиб ёфтааст. Ҷараёни таҳияи ашёҳои мураккаб дар асоси ашёҳои сода 
композитсияи ашёҳо номида мешавад. Бе истифодаи принсипҳои мазкур таҳия намудани барномаҳои 
калон ғайриимкон аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: композитсия, агрегатсия, ассотсиатсия, барноманависӣ, объект, класс, 
модификаторҳои дастрасӣ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ПАТТЕРН ПРОЕКТИРОВАНИЯ В C ++ 
  

В этой статье рассматриваются основные принципы паттерн проектирования на языке С++. В 
учебных и методических материалах эта тема мало освещается. Следовательно, студенты не изучают 
основные принципы паттерн проектирования и теряют большую часть программирования. Следует 
отметить, что в реальном мире сложные предметы изготавливаются на основе небольших предметов. 
Например, персональный компьютер состоит из центрального процессора, материнской платы, 
памяти и многого другого. Даже человеческое тело состоит из таких частей, как голова, ноги, руки и 
многое другое. Процесс разработки сложных предметов на основе простых предметов называется 
композиция объектов. Невозможно разрабатывать большие программы без применения этих 
принципов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. композиция, агрегация, ассоциация, программирование, объект, 
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LEARNING THE BASIC PROPERTIES OF A DESIGN PATTERN IN C ++ 
 

This article discusses the basic principles of a design pattern in C++. In educational and methodological 

materials, this topic illuminates little. Consequently, students do not learn the basic principles of design pattern 

and lose most of their programming. It should be noted that in the real world complex objects are made on the 

basis of small objects. For example, a personal computer consists of a central processor, a motherboard, memory, 

and much more. Even the human body is made up of parts such as the head, legs, arms, and more. The process of 

developing complex objects based on simple objects is called composition of objects. It is impossible to develop 

large programs without applying these principles. 
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МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕНИИ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

Сайфуллаев Х.Г., Сайфуллоева З.Х., Хайруллоева С.Х. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Мотивация - это то, что толкает человека совершить какое-либо действие в соответствии с 

возникшей потребностью. Некоторые ученые считают, что мотивации располагаются в 

иерархической значимости. Раскрыл иерархию индивидуальных мотивов психолог А. Маслоу в 

своей гуманистической теории «саморегуляции» [7, с. 70]. По его теории самыми сильными 

являются первичные мотивации, связанные с удовлетворением физиологических потребностей 

(чувство голода, жажды, потребность в дыхании, в физическом развитии, сохранении жизни). 
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Последний уровень в пирамиде А. Маслоу связан с удовлетворением потребности 

самореализации и творчества [7, с. 71]. 

Мотивированный человек готов к действию, которое удовлетворит его потребности. 

Мотивации можно разделить на два блока: индивидуальные и групповые. Если рассматривать 

групповые мотивы, то в данной иерархии можно увидеть то, что способствует объединению 

людей в группы. Мотивы нижнего уровня наиболее просты для объединения и привлечения 

людей в группу, но в то же время они наиболее слабы для удержания человека в этой группе. 

Очень распространена, особенно среди молодежи, потребность расширения круга общения. В 

иерархии индивидуальных мотивов А. Маслоу существует такой фактор, как самореализация. 

Одним из ее аспектов является альтруизм. Альтруизм широко распространен в добровольческой 

деятельности. А. Маслоу свободно определяет самоактуализацию как «полное использование 

талантов, способностей, возможностей и т.п.» [7, с. 83].  

Как отмечают В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, мотивация инновационной деятельности 

имеет определенное своеобразие, состоящее в том, что в ее структуре ведущую роль играет 

желание найти причины неудовлетворенности результатами собственного труда и учебы 

обучающихся [8, с. 57].  

Для студенческой молодежи одной из ведущих потребностей является ее 

востребованность обществом. Важное место занимают мотивы, связанные с потребностью 

получения новых навыков и знаний. Волонтерская деятельность, ее сущность, специфика, 

функции обстоятельно проанализированы в статье Л. А. Кудринской, опубликованной в 

«Социологических исследованиях» (2006. № 5). Солидаризируясь с основными 

характеристиками этой деятельности, освещенными в упомянутой статье, мы рассматриваем ее 

и как форму социального служения, осуществляемого по свободному волеизъявлению граждан, 

направленного на бескорыстное оказание социальных услуг людям, их поддержку, защиту, 

личностное развитие. Поэтому многие добровольцы, активно сотрудничают с социальными 

учреждениями, помогают профессионалам социальной работы [6, с. 52]. 

По исследованию Топфера и Якимца, в 1999 г. было выявлено, что 48% добровольцев 

имеют личное желание помочь кому-либо, 47% работают по чьей-либо просьбе, 42% решают 

личные нужды и интересы, 35% стремятся улучшить положение других людей [6, с. 56].  

Как один из самых значимых мотивов выступает мотив улучшения качества жизни, причем 

как благополучателей, так и волонтеров. «Ведь участвуя в волонтерских проектах, человек, как 

ни в какой другой сфере деятельности, ощущает свою значимость, нужность обществу, остается 

активным и общается с другими людьми» [6, с. 73] Религиозные убеждения являются 

катализаторами, подталкивающими к участию волонтерской деятельности.  

На базе факультетов и отделений, изучающих иностранные языки (далее: ИЯ) как 

специальность реализуется комплекс мероприятий для развития у студентов и школьников 

познавательного интереса к изучению языков. Основу таких мероприятий составляют уже 

традиционные мероприятия факультетов английского языка и романо-германских языков ТГПУ 

им. С. Айни и БГУ им. Н. Хусрава: фонетические вечера, олимпиады, недели кино, тематические 

беседы и выставки, конкурсы чтецов и др. В течении ряда лет к данной деятельности более 

активно привлекаются студенты начальных курсов. Студенты третьего и четвертого курса 

активно участвуют в проведении школьной олимпиады, различных конкурсов и недели 

английского/немецкого языка в период педагогической практики.  

По мнению Г.В. Роговой, Ф.М. Рабиновича, Т.Е. Сахаровой интерес к процессу обучения 

по ИЯ держится на внутренних мотивах, который исходит из самой иноязычной деятельности 

[9, с. 56]. Таким образом, в целях сохранения интереса к предмету учитель ИЯ должен развивать 

у учащихся внутренние мотивы. При этом ключевыми и решающими параметрами считаются те, 

которые присущи данному индивиду: личный опыт, контекст деятельности, интересы и 

склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, статус в коллективе. Это позволяет вызвать у 

студентов истинную мотивацию. Одной из наиболее актуальных проблем современной методики 

является обучение устному общению. Общение в психологии характеризуется как совокупность 

социальных связей, средство динамического взаимодействия общества и личности [3, с. 39], как 

непосредственно переживаемая реальность. 

Обычно на занятиях ИЯ преобладают индивидуальные или парные формы работы, 

представленные монологической или диалогической речью обучающихся. Общение 

осуществляется преимущественно в рамках: учитель - ученик, учитель - класс, ученик - ученик. 

Однако в коммуникативных ситуациях студенты английского и немецкого отделений чаще 



121 

 

сталкиваются с полилогической формой общения [2, с. 18], чем с диалогической: общения с 

однокурсниками, с друзьями на фестивалях, соревнованиях, в клубах по интересам и т.д. 

Следовательно, обучение групповому взаимодействию на занятиях ИЯ должно стать 

естественным компонентом учебного процесса. 

Групповая форма организации учебного труда обладает рядом достоинств: она 

способствует повышению мотивации к учению, учит объективно оценивать себя и других, 

повышает деловой статус ученика в коллективе, разнообразит урок. Чтобы групповое речевое 

сотрудничество было эффективным, необходимо целенаправленно обучать студентов 

технологии общения и взаимодействия [9, с. 49]. 

Как показал наш опыт преподавания ИЯ на начальных курсах ТГПУ, для 

коммуникативной деятельности будущих учителей ИЯ наиболее эффективными являются такие 

формы общения, как драматизация и ролевая игра. Драматизация - представление в виде сцен 

рассказов, сказок, забавных историй, а также сюжетных картин. Задача студентов состоит в том, 

чтобы воплотить заданную тему и сюжет в акт речи. Для организации таких заданий нами были 

использованы материалы полилогического характера из учебников 8, 9 классов (автор 

Сайфуллаев Х.Г.), 10, 11 классов (автор: Шозедов Н.), книги для чтения, дополнительные 

материалы для чтения, а также видеоматериалы. 

Ролевая игра может изображать элементарный коммуникативный акт (покупка, поздравление, 

знакомство и пр.) и сложный коммуникативный акт, состоящий из серии элементарных (выбор 

маршрута путешествия - в бюро путешествий - у железнодорожной кассы). На первом курсе мы 

часто использовали ролевые игры, участники которых исполняли обобщенные социальные роли 

(библиотекарь университета, продавец овощей на базаре и др.), не имеющие личностных 

характеристик и действующие в стандартных ситуациях. Нередко проводили и такие ролевые 

игры, в которых участники исполняли роли вымышленных персонажей, обладающих всеми 

личностными характеристиками конкретного лица (пол, возраст, семейное положение, личные 

качества). Данная разновидность предполагает наличие определенного количества персонажей 

и проблемной ситуации, в которой участники действуют. Их задача - разрешить проблему. 

Например: «На улице холодно, идет снег, а шестиклассница Барно собирается идти погулять без 

теплого шарфа и перчаток. Члены семьи (дедушка, старший брат и родители) стараются убедить 

ее одеться теплее». 

Таким образом, элементы ролевой и коммуникативной игры облегчают процесс 

социализации [5, с. 7], т.к. в играх наряду с соревновательным моментом встречается и 

совместная работа, партнерство (социальная компетенция). Тем не менее, как показывает 

практика, наиболее действенным средством развития положительной мотивации является 

включение интеллектуальной деятельности соревновательного характера. Это и ролевые игры, 

и участие в различной проектной деятельности, КВН-ы, викторины, игровые моменты на 

занятиях ИЯ кафедр иностранных языков педвузов Республики Таджикистан. 

Существенную роль в формировании коммуникативной деятельности будущих учителей ИЯ 

играет мобильность студентов [4, с. 126]. Ежегодно в вузы Республики Таджикистан приезжает 

немалое количество иностранных специалистов из-за рубежа. Приглашение иностранных коллег 

с целью проведения презентаций международных программ и проведения международных 

проектов для включения преподавателей и студентов в диалог культур [18, с. 20] является 

многолетней традицией ТГПУ и БГУ.  

В мае 2010 года ТГПУ имени С. Айни впервые посетили представители Берлинского 

университета им. Гумбольдта (Германия). Главная цель этого визита - презентация магистерских 

программ, предусматривающих двухгодичное обучение в университете им Гумбольтда (и других 

университетов), для студентов старших курсов двух факультетов: английского и романо-

германских языков. На презентации студентам была предоставлена детальная информация о 

программе, а также о процедуре оформления необходимых документов и отбора стипендиатов 

[4, с. 73]. Бывшие студенты немецкого отделения ТГПУ Бурханов Шерзод, Шорахматов Парвиз 

учатся в магистратуре Берлинского университета имени Гумбольдта, Джумаева Мусаддас после 

окончания учебы получила степень мастера (магистра) по специальности немецкий как 

иностранный язык в Бохумском университете. Студенты Равшанов и Аликулов после окончаня 

III курса во время летных каникул поехали в ФРГ и успешно сдали экзамены в магистратуру, тем 

самым после завершения бакалавра в ТГПУ эти студенты могут продолжить учебу в 

магистратуре в Берлинском университете имени Гумбольдта. 
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Традиционно каждую осень в ТГПУ проходит презентация международных 

академических программ для студентов, изучающих ИЯ. Лектор программы Германской службы 

академических обменов - DAAD в г. Душанбе господин Кай Франке не только рассказывает о 

возможностях получения стипендии на стажировку или обучение в Германии, но и проводит 

языковое тестирование, результаты которого обязательно учитываются при отборе 

стипендиатов. В ходе пребывания австрийских специалистов из Университета Вены во главе 

Посла Австрии в Центральной Азии госпожи Урзулы Фарингер и Герхард Сайллер, гости 

провели встречу со студентами и преподавателями факультета, где предложили студентам 

возможность стажировки и прохождения профессиональной практики в университетах Австрии 

и проведение других совместных мероприятий. Итак, практика проведения ознакомительных 

лекций и презентаций иностранными специалистами является весьма важной, ведь 

преподаватели и студенты английских и немецких отделений вузов Республики Таджикистан, 

имеющие возможность непосредственно получить необходимую информацию, проявляют еще 

большую заинтересованность в участии в конкурсах академических программ и становятся их 

победителями. 

На протяжении многих лет ТГПУ, ТНУ и БГУ посещают иностранные коллеги с целью 

чтения лекций и проведения семинаров для студентов в рамках существующих соглашений о 

сотрудничестве. Большинство мероприятий межкультурного характера, в котором участвуют и 

другие вузы Республики Таджикистан, проходит в ТГПУ и БГУ. Факультеты английского языка 

и романо-германских языков ТГПУ на протяжении более 10 лет сотрудничают с университетами 

Аризона и Мичиган (США), с Университетом Вены, Университетом Клагенфурт (Австрия) и 

Берлинским университетом имени Гумбольдта (ФРГ). Профессора этих университетов Альберт 

Миссонг, Дитер Шнайдер, Манфред Лоренс, Лутц Жехак, Линда Чу и Дени Лам и др. 

неоднократно приезжали в университет с целью чтения лекций по проблемам «Роль Австрии как 

председателя ЕС в Европе», «Введение в маркетинг», «Проблемы синтаксиса в 

индоевропеистике», «Теория и практика перевода (с немецкого на таджикский и дари языки)». 

За многолетнее плодотворное сотрудничество с университетами Таджикистана профессора М. 

Лоренц и Л. Жехак указом Президента Республики Таджикистан Э. Рахмоном в 2011 году 

удостоены награды «Орден Дружбы». Профессору М. Лоренц присвоено звание «Почетный 

профессор Таджикского национального университета». 

Таджикские студенты, ознакомившись с американскими и германскими преподавателями, 

побывавшими в ТГПУ и студентами, изучающими таджикский язык, рассказывают об истории 

университета, о достопримечательностях г. Душанбе, о таджикских ритуалах. Затем обычно 

проводятся совместные вечера, конкурсы, спортивные состязания и т.д. Такие встречи 

оказывают позитивное влияние на формирование доброжелательного отношения к носителям 

изучаемого языка, расширяют кругозор таджикских и иностранных студентов, способствуют 

преодолению языкового и культурного барьеров в общении [3, с. 40] и способствуют укреплению 

дружбы между таджикской и немецкой молодежью и укреплению мира в Республике 

Таджикистан. 

Таким образом, в годы суверенитета Республики Таджикистан для изучения английского 

и немецкого языков и ознакомления с культурными особенностями англоговорящих и 

немецкоговорящих стран и проведения диалога культур для студентов и молодежи нашей страны 

появились хорошие возможности: демонстрация американских, австрийских, швейцарских и 

германских фильмов, посещение таджикскими студентами выставок, спектаклей, опер, балетов 

и концертов на английском и немецком языке в Дни германской и австрийской культуры в 

Республике Таджикистан, привлечение германских и австрийских профессоров в качестве 

лекторов на Съездах учителей немецкого языка Республики Таджикистан и проведение курсов 

немецкого языка инновационными методами, обмен учащимися, студентами и учеными 

Республики Таджикистан и ФРГ по линии ДААД, ПАД, Института им. Гёте,  Германско-

таджикского общества и Общества дружбы «Таджикистан-Германия» и др. Все это мотивирует 

будущих учителей ИЯ для участия в общении и коммуникативной межкультурной деятельности 

и дает возможность для развития творческого потенциала студентов.  

Основная цель внеаудиторной работы в педагогическом вузе - создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования ее выпускников, сочетающих в 

себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению и активной гражданской позиции [1, с. 59]. 
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При проведении внеаудиторных мероприятий больше внимания, по нашему мнению, 

следует уделять преодолению культурных разногласий между студентами-представителями 

разных этнических культур [3, с. 41], студентами и преподавателями. Адаптация в области 

коммуникации должна начинаться уже с первых дней пребывания в новом социокультурном 

языковом пространстве. При этом адаптироваться необходимо не только студенту, но 

работающему с ним преподавателю следует знать этнокультурные особенности представителей 

той или иной лингвокультуры.  

Из опыта работы в полиэтнических группах ТГПУ можно констатировать, что одним из 

важнейших условий успешной адаптации будущих учителей ИЯ к новой образовательной среде 

можно считать организацию межличностного взаимодействия [3, с. 42] и взаимопонимания 

между профессорско-преподавательским составом и студентами, студентами - представителями 

разных культур внутри группы педуниверситета. Под этим мы пониманием: а) ознакомление 

студентов с социокультурными нормами поведения в новом для них социуме; б) формирование 

доброжелательных отношений между преподавателем и студентами, основанных на доверии, 

взаимопонимании и т.п.; в) создание благоприятного психологического климата, атмосферы 

творческой деятельности на занятиях, направленной на достижение поставленных перед 

студентами целей; г) работу над преодолением стереотипных негативных установок по 

отношению к носителям другой культуры. 

Существенным является включение студента в практическую межкультурную 

коммуникативную деятельность (в нашем случае встречи таджикских и иностранных студентов, 

прибывших в ТГПУ на курсы таджикского языка), что будет способствовать формированию у них 

позитивного отношения к носителям иной лингвокультуры, преодолению скованности, трудностей 

в процессе межкультурного общения [2, с. 20]. 

Кроме того, данное условие способствует социализации этнокультурного студента в новом 

социокультурном пространстве, основной смысл которой «раскрывается на пересечении таких её 

процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация» [5, с. 13].  

В часто проводимых встречах таджикских и иностранных студентов ТГПУ и БГУ 

естественно имеют место дискуссии [4, с. 35]. Эффективность таких занятий зависит и от умения 

преподавателя организовать дискуссию посредством введения элементов деловой или ролевой 

игры. Это, конечно, подразумевает предварительную подготовку, включающую: определение 

проблемы дискуссии, подбор литературных источников, распределение ролей и подготовка 

студентов к ним и др.  

Одной из эффективных форм работы мы считаем проведение «круглых столов» совместно 

со студентами из ФРГ и США, прибывшими на месячный интенсивный курс таджикского языка, 

в основе которых лежит дискуссия. На «круглых столах» обычно царит атмосфера 

сотрудничества, что вызывает у студентов заинтересованность и активное участие в такой форме 

работы. Это позволяет студентам применять лингвистические и речевые знания на практике [3, 

с. 39], т.е. ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речевого высказывания, 

отбирать и выстраивать логическую систему высказывания, умение анализировать и 

синтезировать предложенный материал, творчески импровизировать. Данная форма работы 

позволяет студенту развивать уровень интеллектуальной и личностной активности. 

Таким образом, мотивация в общении, готовность жить в поликультурном мире требует 

владения социокультурной компетенции. Обучающимся необходимы для перспективной 

деятельности фоновые и предметные знания языка, иметь представления о реалиях ИЯ и знать 

их, а также быть знакомыми с традициями и обычаями другой страны. Это поможет им в 

будущем компетентно вести свои дела, общаться с партнёрами чужой страны, не испытывая 

дискомфорта и языкового комплекса. Речь идет не просто о знании ИЯ, а об умении использовать 

его в реальном общении, т. е. о практическом владении языком и, следовательно, о развитии 

прагматической социокультурной компетенции. 
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ҲАВАСМАНДИИ ИШТИРОКИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МУОШИРАТ ВА РУШДИ НЕРУИ  

ЭҶОДИИ ОНҲО ДАР ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНАЗАУДИТОРИИ МАКОТИБИ ОЛӢ 
 

Дар мақола масъалаи ҳавасмандии иштироки донишҷӯён дар муошират, ки ба рушди неруи эҷодии 

онҳо дар машғулиятҳои беруназаудитории макотиби олӣ мусоидат менамояд, баррасӣ гардидааст. 

Ҳавасмандӣ ба муошират, омода будан ба ҳамзистӣ дар ҷаҳони бисёрфарҳангӣ аз ҳар як фард соҳиб будан 

ба салоҳиятнокии иҷтимоӣ ва фарҳангиро тақозо менамояд. Мақсади асосии кори беруназаудиторӣ дар 

мактаби олии омӯзгорӣ аз фароҳам овардани шароити мусоид барои ташаккули шахсӣ ва касбии 

дастпарварони он иборат мебошад, ки ба туфайли ин дар онҳо доишҳои амиқи касбӣ ва маҳорат, сифатҳои 

баланди ахлоқӣ ва ватандӯстӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва коммуникативӣ рушд меёбад. Ҳамаи ин худифшои 

эҷодӣ ва мавқеи фаъоли шаҳрвандии онҳоро ташаккул медиҳад. 
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коммуникативӣ, худифшокунӣ. 
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МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕНИИ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

В статье рассматривается вопрос мотивации участия студентов в общении, которая способствует 

развитию творческого потенциала студентов во внеаудиторной деятельности вуза. Мотивация в общении, 

готовность жить в поликультурном мире требует владения социокультурной компетенции. Основная цель 

внеаудиторной работы в педагогическом вузе - создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального формирования ее выпускников, сочетающих в себе глубокие профессиональные 

знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих правовой и 

коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и активной гражданской 

позиции. 
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MOTIVATION OF PARTICIPATION IN COMMUNICATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE 

POTENTIAL OF STUDENTS IN THE EXTRA-AUDITING ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY 
  

The article considers the issue of motivating students to participate in communication, which contributes 

to the development of students' creative potential in extracurricular activities of the university. Motivation in 
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communication, willingness to live in a multicultural world requires possession of sociocultural competence. The 

main goal of extracurricular work in a pedagogical university is to create favorable conditions for the personal and 

professional formation of its graduates, combining deep professional knowledge and skills, high moral and 

patriotic qualities, having a legal and communicative culture, capable of creative expression and an active 

citizenship. 
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МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ДАР ЗИНАИ ИБТИДОИИ ТАҲСИЛ  

ВА ЗАРУРАТИ ТАҒЙИРИ ОН 
  

Неъматов Л.Х., Шамсиева А.Н., Алиева М.Н. 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 
 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти миёнаро яке аз самтҳои афзалиятноки 

инкишофи мамлакат эътироф кардааст, ки кори доимӣ ва ҳадафмандро оид ба рушди минбаъда 

ва такмили низоми ватании маълумоти миёна тақозо мекунад. Илова ба таъсиси муассисаҳои 

нави таълимӣ, ки кори хеле муҳим аст, ҳамчунин ташкили инфрасохтори эҳё, баланд бардоштани 

сифату муҳтаво ва самарабахшии раванди таълим низ кори хеле зарурӣ ба шумор меравад. 

Таҳияи стандартҳову барномаҳои таълимии нав низ ба баланд бардоштани сатҳу сифати 

маълумоти миёна таъсири мусбат мерасонад. Дар ин кори муҳимми давлатӣ, омӯзгорон бобати 

татбиқи сиёсати давлатии маориф дар ҳаёт нақши калидӣ мебозанд. Ин нуктаро Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо 

таъкид намуда, изҳор мекунанд, 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. 

Тайёр намудани кадрҳои баландихтисос ва ба талаботи муосир ҷавобгӯи соҳаи маориф аз 

ҷониби Ҳукумати мамлакат, кормандони соҳаи маориф, олимон ва мутахассисони мамлакат дар 

ҷои аввал қарор дорад. Дар ҳалли муаммои мазкур нақши асосиро донишгоҳҳои педагогӣ 

мебозанд, ки  вазифаи онҳо тайёр намудани омӯзгорони ояндаи дорои қобилияти самарабахш 

гузаронидани корҳои таълимӣ-тарбиявӣ  мебошад. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мунтазам комёбиҳои ислоҳоти соҳавиро, ки дар давоми якчанд сол амалӣ гардонида 

шудаанд, ҷамъбаст намуда, стандарту барномаҳои навро ба сифати ҷузъи муҳтавои комили 

ислоҳоти маориф, ки дар асоси дастовардҳои ҷаҳонӣ татбиқ мегардонанд, таҳия мекунад. 

Дар раванди муайян кардани баробарвазнии таълими кунунӣ бо таълими нав ба назар 

гирифтани хусусияти равонии хонанда, бо мақсади расидан ба натиҷаҳои назаррас, инчунин 

ташаккули салоҳият доир ба ҳаллу фасли масъалаҳои назарӣ ва амалияи таълим зарур мебошад. 

Дар ин ҳолат дар омӯзиши маводи таълимӣ истифодаи ду самт имконпазир аст: якум, тарзи 

анъанавии таълим, яъне аз назария ба амалия; дуюм, муносибати босалоҳият: аз амалия ба 

назария. Зарур аст, ки вариантҳои мазкур дар раванди таълим соҳиби ҷойи худ бошанд. 

Интихоби ин ё он вариант ба чунин омилҳо вобастагӣ доранд: а) аз эътибор дур намондани 

имкониятҳои синнусолии хонанда; б) ба назар гирифтани хусусиятҳои маводи омӯхташаванда; 

в) аз назар дур намондани сатҳ ва дараҷаи рушди фаъолиятҳои умумитаълимӣ дар хонанда.  

Бояд гуфт, ки тағйир додани низоми таълим кори саҳл набуда, муҳлати зиёдро талаб карда, 

инчунин дар бисёрии самтҳо ворид намудани тағйиротро тақозо менамояд.  Бо ҳадафи таъмин 

намудани самаранокӣ дар ворид намудани тағйирот дар низоми таълим аз тарафи Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳо, маводи таълимӣ ва методии зарурӣ дар 

ҳаммуаллифии А.А. Азизов, М. Иргашева ва М.Н. Алиева (М. Насимӣ)  [2; 4] аз нашр бароварда 

шудаанд, ки аз оғози соли хониши 2016-2017 муассисаҳои таҳсилоти умумии тамоми ҷумҳурӣ 
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дар раванди дарс истифода мебаранд, ба мисоли: стандарти фаннӣ, раҳнамои омӯзгор барои 

фанни санъат ва меҳнат  барои синфи 1 ва 4, замима ба китобҳои дарсӣ барои синфи 4. Маводи 

таълимии номбаршуда ҳадаф ва вазифаҳои муайянро соҳибанд: стандарти фанни санъат ва 

меҳнат маҷмӯи салоҳият ва инчунин нишондиҳандаҳои босалоҳиятии фанни мазкурро муайян 

карда, консепсияҳои ташаккул додани салоҳият пешкаш карда шудааст; дар роҳнамои омӯзгор 

роҳ ва тарзи ба нақша гирифтани раванди ташаккул додани салоҳиятҳои фанни санъат ва меҳнат 

мушаххас пешниҳод шудааст. Нақшаи дарсии ҳамаи мавзӯъҳо ба пуррагӣ оварда шуда, 

салоҳиятҳои фанни санъат ва меҳнат мувофиқи мазмун, мундариҷаҳои барномаву китоби дарсӣ 

мутобиқ карда шудааст; ҳадаф аз таҳия намудани замима ба китоби дарсӣ, пурра гардонидани 

мазмуну мундариҷаи  китоби дарсӣ, мутобиқ намудани он бо стандарти низоми таълими 

босалоҳият аст. Замима чун маводи иловагӣ бо мақсади ташаккул додани салоҳиятҳо истифода 

карда мешавад.  

Масъалаи тағйир додани муносибат ба таълим, махсусан дар шароити ҷаҳонишавию ворид 

шудан ба низоми ягонаи таҳсилот ва талаботи системаи Болонӣ,  аҳамияти махсус касб кардааст. 

Комилан табиист, ки чунин вазъият танҳо дар ҷумҳурии мо ба миён наомадааст, бинобар ин 

олимони сершумори хориҷӣ низ дар бобати зарурати тағйир додани низоми таҳсилоти кунунӣ 

вобаста ба шароитҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангию маърифатӣ, фикру ақидаҳои мухталифро 

баён кардаанд, ки баъзеи онҳоро мо дар поён зикр мекунем.  

А.Б. Алиев ва дигарон оид ба тағйирёбии муносибат ба таълим чунин изҳори назар 

кардаанд: «Дар ҳама давру замон муносибат ба таълим метавонад тағйир ёбад, тарзҳои таълим 

дигар хел ба роҳ монда шаванд... Ба мо одат шудааст, ки дар ҷараёни таълим бештар ба саволҳои 

«Чиро?» ва «Чӣ тавр?» ҷавоб ҷӯем. Аммо саволҳои муҳим, ба монанди «Барои чӣ?» ва «Ба кадом 

мақсад?» аз назар дур мемонанд. Ба ин саволҳо як ҷавоб мавҷуд аст: ба хонанда барои пайдо 

кардани мавқеи худ дар ҷомеа ёрӣ расонем. Ба ӯ мустақилона фикр кардан, фаъол будан, қарор 

қабул кардан, ба шароити тағйирпазир мутобиқ гаштан, ба худ боварӣ доштанро омӯзонем. 

Ҳангоми чунин муносибат дар назди омӯзгор ғайр аз бо дониш мусаллаҳ кардани хонанда, 

вазифаи мураккабтари дигаре пайдо мешавад. Ҷараёни таълим чӣ тавр бояд ташкил карда шавад? 

Кадом методҳо барои инкишофи малакаҳои зарурии ҳаёти хонанда мусоидат мекунанд? Агар ба 

тарзи нав ба фаъолияти худ баҳо диҳем, гуфта метавонем, ки чӣ гуна вазифаҳои таълим, тарбия 

ва инкишофро тавассути технологияи гуногуни омӯзиш ҳал кардан мумкин аст» [1, с. 5]. 

Олими тоҷик Ф. Ниёзов ва дигарон оид ба сабаби ворид намудани тағйирот ба низоми 

таҳсилот чунин ибрози ақида намудаанд: «Дар шароити имрӯза тағйир додани низоми таҳсилот 

ва ба талаботи рӯз мутобиқ намудани он амри воқеист. Доштани дониш оид ба соҳаҳои гуногуни 

илм барои маълумотнок гаштан кифоя набуда, татбиқи амалии донишҳо, истифодаи 

технологияҳои муосир ва эҷодкорӣ муҳим аст, ки ба баланд шудани некуаҳолии мардум ва 

пешрафти ҷомеа мусоидат намояд» [5, с. 3]. 

Оид ба масъалаи мазкур олими рус А.В. Хуторскoй қайд кардааст: «Дар таълим аввал 

назария ва баъдан татбиқ дар амалия роҳи ягона ва дуруст нест. Асоси дидактикии таълим 

имконияти ихтиёр карданро медиҳад, яъне алоқамандии назария бо амалия дида намешавад, 

балки ҳангоми фаъолияти амалии хонанда аз дарк ва татбиқи онҳо ба вуҷуд меояд» [6, с. 76]. 

Баррасии ҳамаҷонибаи сохтори масъала, таҳлили амиқи илмӣ ва методӣ яке аз омилҳои 

муҳиммест, ки зарурати ворид намудани тағйиротро тақозо менамояд. Ҳангоми ба роҳ мондани 

таълими босалоҳият дар натиҷаи таълим истифодаи дониши хонандагон ба тарзи ҳамгироӣ дар 

ҳаёт вусъат меёбад ва барои такмил ёфтани сифати таълим мусоидат менамояд. Вижагии 

хусусияти татбиқи муносибати таълими босалоҳиятро фалсафаи он муайян мекунад. Дар 

иртибот бо гуфтаи боло татбиқи он байни омӯзгору хонанда сатҳи баланди фарҳанги ҳамкориро 

тақозо менамояд. 

Ҳамин тариқ, амалӣ гардонидани низоми таълими босалоҳият аз омӯзгорон донистани  

якчанд назарияҳои асосии таълимоти муосир ва ба таври самарабахш дар ҳаёт  татбиқ кардани 

онҳоро талаб мекунад. Ногуфта намонад, ки назарияҳои таълими босалоҳият вобастагӣ ба фан 

надошта, дар раванди таълим соҳиб шудан ба малака ва ҳосил намудани маҳорат инъикос карда 

мешавад. Ин назария барои ташаккули методологияи фанҳои гуногун замина мегузорад.  
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МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ДАР ЗИНАИ ИБТИДОИИ ТАҲСИЛ ВА 

ЗАРУРАТИ ТАҒЙИРИ ОН 
 

Дар ин мақола оид ба вижагиҳои муносибати босалоҳият, зарурати ворид намудани тағйирот дар 

таълим, нақши омӯзгор дар таълими босалоҳият маълумоти муфассал дода шуда, қайд мегардад, ки амалӣ 

гардонидани низоми таълими босалоҳият аз омӯзгорон донистани  якчанд назарияҳои асосии таълимоти 

муосир ва ба таври самарабахши дар ҳаёт  татбиқ кардани онҳоро талаб мекунад. 
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В данной статье представлен подробный обзор особенностей компетентностного подхода и 

необходимости внедрения изменений в образовании, подчеркивается  роль учителя в компетентностном 

обучении. Для достижения эффективности внедрения системы компетентностного обучения учителям 

необходимо знать основы теории современных обучения, результативно внедрять их в педогогическую 

практику. 
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Школьники в процессе обучения и изучения предмета физики широко применяют 

математические понятия, что является непременным условием для решения различных задач по 

физике и получения и усвоения физических знания. На уроках физики учителю при объяснении 

физического материала необходимо в аналитической форме использовать теоретический 

материал, широко применять математический аппарат для решения физических задач – 

качественных, количественных, графических, экспериментальных и др., формировать на основе 

математического аппарата физические понятия. 

Как отмечают учителя физики общеобразовательных школ, учащиеся на уроках физики 

имеют трудности в применении математических аппаратов при изучении скорости, ускорения, 

вращательного движения, различных видов перемещений, хотя на уроках математики те же 

школьники с лёгкостью выполняют решение более сложных задач по различным видам и типам 

движения. Такую двойственность в получении и использовании физических и математических 

знаний и умений можно объяснить преемственностью обучения, когда уже имеющиеся 

сформированные знания и умения тормозят возможность приобретения новых знаний и умений. 

Как показал анализ школьного образования, в учебниках по физике достаточно задач, 

которые требуют математических знаний. Также в учебниках по математике для 4-7 классов 

широко представлены математические задачи, закрепляющие математические и одновременно 

физические знания и понятия. Школьники гораздо легче усваивают знания по физико-

математическим предметам, если между предметами имеются межпредметные связи. Например, 

физические законы и понятия при интерпретировании их математическими выражениями 

(формулами), легче запоминаются школьниками. Приведём несколько примеров. 

Расстояние (S), пройденное телом за определённое время (t) при переменном движении 

рассчитывается по следующему математическому выражению: 

 
Формула средней скорости для переменного движения имеет следующий вид: 

 
Конечная скорость определяется по формуле: 

 
Далее, подставляя формулу конечной скорости в формулу средней скорости для расчёта 

переменного движения, получаем следующее выражение: 

 
Затем подставляем полученное выражение средней скорости в формулу для вычисления 

пройденного пути (S) и после некоторых преобразований получаем необходимое нам 

выражение: 

 
То есть при переменном движении расстояние, на которое перемещается тело, 

рассчитывается по формуле: 

 
Используя полученную формулу для вычисления расстояния, пройденного телом при 

переменном движении, необходимо учитывать, что значение величины при равноускоренном 

движении будет положительным (со знаком «+»), а при равнозамедленном движении – 

отрицательным (со знаком «-»). 
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Если тело стоит на месте, а затем начинает движение, то его начальная скорость равна 

нулю, а расстояние, пройденное этим телом, вычисляется по формуле: 

 
На уроках физики учитель предоставляет учащимся решение задач по вычислению 

различных видов движения, в частности, движения тел, двигающихся в противоположных 

направлениях, встречного движения, движения в одном направлении, движения тела по реке 

(необходимо учитывать также скорость течения и по течению реки движется тело или против 

течения) и ряд других. 

Учителям необходимо направить учебный процесс таким образом, чтобы преемственность 

в получении различных физико-математических знаний была направлена в положительное 

русло, ранее полученные знания способствовали усвоению новых знаний, предыдущие знания 

не отрицались, а на их основе формировались, трансформировались и использовались вновь 

приобретённые знания, что, в конечном итоге, способствовало бы более высокому уровню 

знаний и умений учащихся физико-математического направления. 

Позитивная преемственность в формировании умений по решению математических и 

физических задач четко проявляется при использовании межпредметных связей в изучении 

понятий, характеристик и закономерностей различных видов движений. Данные вопросы 

начинают изучаться в 7 классе на уроках физики (тема «Взаимодействие тел») и на уроках 

физики в 10 классе (тема «Кинематика»). Учитель должен начинать формировать знания 

учащихся данных учебных тем на уроках физики в 7 классе, на основе межпредметных связей, 

дать определения всех понятий, встречающихся в теме «Взаимодействие тел» и их 

характеристик, при этом широко использовать математические знания школьников. В 

дальнейшем, в 10 классе при изучении темы «Кинематика» учащиеся будут значительно 

подготовлены к восприятию нового физического материала, в который будет включён также 

математический материал. 

Например, при изучении темы «Механическое движение» школьникам предоставляется 

возможность изучения самого понятия «механическое движение», его характеристик и 

особенностей. До этого учащиеся уже изучили понятие движения на уроках математики, это для 

них не новое понятие. Однако на уроках математики движение рассматривалось в общем 

понятии, не было его разделения на различные виды, в частности, не выделялось механическое 

движение. Исходя из этого, учитель на уроке физики при изучении темы «Механическое 

движение» должен представить ученикам точное определение понятия «механическое 

движение», определить его основные характеристики, и отличия от других видов движения. 

При изучении темы «Механическое движение» кроме основных понятий ученики должны 

знать также еще ряд понятий, которые характеризуют движение в общем и механическое 

движение в частности: это перемещение, сложение перемещений, относительность движения, 

система отсчёта, пройденный путь, траектория и др. Для школьников при изучении данной 

учебной темы по физике новым понятием является понятие системы отсчёта, но школьники при 

изучении математического материала уже ознакомились с некоторыми его составляющими на 

уроках математики при изучении осей координат и времени. На уроках математики система 

отсчёта не выделялась в особую отдельную тему, но именно на ее основе были построены 

математические задачи. Например, если в задании по математике указывалось, что расстояние 

от пункта А составляло ... и так далее, то точкой отсчёта в этом задании является точка А. 

Методисты-педагоги считают, что решение смежных задач и проведение смежных уроков 

физико-математического цикла вполне доступно для понимания школьниками и является не 

сложным для изучения. В данном процессе главным является выделить знания, которые будут 

получаться школьниками в предмете физики и знания, которые будут получаться школьниками 

в предмете математики. 

Школьники в процессе изучения темы по физике могут самостоятельно формулировать те 

или иные физические определения. Их для этого нужно направлять, используя урок-беседу. При 

проведении урока-беседы для школьников необходимо составить вопросник и подготовить 

задания, которые они будут выполнять последовательно, использовать математические знания 

и, таким образом, смогут самостоятельно понять и сформулировать содержание понятий, 

рассматриваемых в процессе проведения урока-беседы по предмету физики. Для выполнения 

данного задания предлагается ряд вопросов и некоторые методические пояснения к ним: 
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1. Когда можно сказать, что тело находится в движении? Каким образом вы можете это 

определить? 

2. Что именно определяет все движущиеся тела? Имеются ли общие особенности у 

неподвижных и движущихся тел? 

3. Когда человек сидит за рулём автомашины и ведёт её, в данном случае человек тоже 

движется или находится в неподвижном состоянии? 

4. Каким образом изображается движение тела? 

5. Расскажите своему другу о движении автомашины, если он не видит движущуюся 

автомашину? 

6. Какие категории входят в систему отсчёта движущегося предмета или тела? 

7. Какую систему отсчёта необходимо выбрать водителю троллейбуса для того, чтобы 

двигаться по маршруту согласно расписанию движения? 

8. Какую систему отсчёта необходимо выбрать водителю троллейбуса для того, чтобы 

обогнать грузовую машину? 

9. О каких видах движения проще всего рассказать, и какие виды движения легче всего 

изобразить графически? 

10. Можете ли вы изобразить графически систему отсчёта прямолинейно движущегося тела 

отсчета? 

11. Каким образом можно словами описать положение тела, не изображая его в виде 

рисунка или графика? 

12. Каким образом изображается пройденный путь или пройденное расстояние? 

13. Каким образом можно обозначить направление движения, если известно пройденное 

расстояние, при этом не используя слова? 

14. Каким образом определяется перемещение, когда известны координаты начальной и 

конечной точек? 

15. Найдите перемещение и изобразите ситуацию графически: 

а) автомашина и дерево находятся друг от друга на расстоянии 1 км, через 30 минут 

расстояние между автомобилем и деревом составило 30 км. 

б) пешеход двигался по тротуару навстречу движению автомашин и отошёл от остановки 

троллейбуса на 2,5 км. 

в) человек и дерево находились на расстоянии 5 км друг от друга, через 30 минут это 

расстояние составило 1 км. 

16.  Влияет ли выбор системы отсчёта на перемещение? Для этого выполните следующее 

задание: По реке по течению плывёт плот, размеры которого 5х5 м. Человек, находясь на плоту, 

проходит его от одного до другого края. Вопрос: если плот за это же время проплыл 15 м, то 

какое перемещение совершил человек? 

а) отобразите ситуацию, представленную в задании графически; 

б) запишите вывод по заданию, используя математическую формулу. 

В ходе урока-беседы обсуждение вопросов последовательно способствует систематизации 

новых и уже имеющихся знаний, а также формулировке различных понятий школьного предмета 

физики. На уроке-беседе решение задач приводятся графическим методом, без использования 

аналитического аппарата. 

На данном уроке-беседе сложение перемещений записывается в виде следующих формул: 

SТ/Н – перемещение человека в неподвижной системе отсчета, то есть перемещение 

человека относительно берега реки; 

SТ/П – перемещение человека в подвижной системе отсчета, то есть его перемещение по 

отношению движущегося по течению реки плота; 

SП/Н - перемещение подвижной системы отсчета по отношению к неподвижной системе, 

то есть перемещение плота по отношению к берегу реки. 

Использование букв в формулах является более наглядной для школьников, можно 

заметить буквы конкретными словами согласно заданию задачи – в данном случае – плот, 

человек, берег, однако такая буквенная индексация для учащихся не совсем привычна, поэтому 

решение данного задания можно записать и в виде математической формулы, так как в 

математике используются конкретные физические величины. Таким образом, сумма 

перемещений, записанных в виде физико-математического выражения, является наиболее 

наглядной и понятной для школьников (в правой части равенства подвижная система отсчета, 

буква «n» в индексе перемещения как бы сокращается): 
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SТ/Н = SТ/П + SП/Н. 

В 7 классе данная формула записывается со знаком «+» для любого направления движения 

тела и подвижной системы отсчета, так как противоположное направление движения тела и 

системы отсчета учитывается отрицательным значением одного из перемещений. 

Для закрепления умения применять вышеуказанную формулу сложения перемещений 

учитель предлагает школьникам решить несколько аналогичных задач. Например, отобразить 

следующие перемещения графически и при помощи математических формул: 

а) в движущемся троллейбусе пассажир передвигается от задней двери к передней двери; 

б) в движущемся поезде человек передвигается внутри вагона против движения поезда; 

в) на плывущем по реке теплоходе капитан производит обход теплохода, при условии 

прямолинейного движения капитана и теплохода. 

В качестве домашнего задания учитель предлагает задачи из учебника. Можно также дать 

задание школьникам выделить те задания из учебника математики, которые параллельно 

являются физическими задачами. 

При педагогическом рассмотрении учебной темы по физике «Скорость. Равномерное и 

неравномерное движение» предложены следующие методические рекомендации и приёмы. 

Школьники уже изучили понятие «скорость» и овладели навыками её вычисления. Все 

понятия учебной темы уже известны школьникам из предыдущих занятий по другим учебным 

темам, но понятие «относительность движения» вводится впервые. Учитель вводит также новое 

понятие «относительность скорости». Занятия по формированию этих двух новых понятий 

проходят с использованием урока-беседы. Учитель заранее для проведения урока-беседы 

готовит подборку вопросов, примерно следующего содержания: 

1. Каким образом можно сравнить скорости движения автомашины и пешехода? 

2. Каким образом вычисляется значение скорости движения? Единицы СИ для измерения 

скорости? 

3. Каким образом можно согласовать различные единицы измерения скорости? 

4. Расчёт скорости согласно единицы измерения - м/с: 

а) пешеход прошёл пешком 2 км за 30 минут; 

б) автомашина проехала 30 км за 30 минут; 

в) улитка проползла 80 см за 1,5 часа. 

5. Когда в течение определённого времени скорость постоянная, как это влияет на 

расстояние, проходимое человеком за равные отрезки времени? 

6. Дайте определение такому движению? 

7. Дайте определение противоположному движению? 

8. Неравномерное движение измеряется какой единицей измерения? 

9. Каким образом определить среднюю скорость? 

10. Определите величины средней скорости в следующих заданиях: 

а) в течение одного часа автомашина проехала 60 км, в течение второго – еще 70 км; 

б) человек прошёл расстояние 8 км со скоростью 3 км/с, следующие 8 км его скорость 

составляла 4 км/ч; 

в) лыжник при спуске с горы проходит расстояние 60 м в течение 8 секунд, затем, двигаясь 

по инерции по прямой, он проходит расстояние ещё 20 м в течение 10 секунд. 

11. Каким образом графически представить скорость движения? 

12. Скорость поезда равна 65 км/ч. Какое расстояние он пройдёт от станции отправления 

через 4, 6 и 8 часов? 

13. Запишите с помощью формул решение указанных заданий. Для указанных заданий 

графически представьте зависимости времени от скорости и расстояния от скорости. 

14. Сформулируйте вывод для задания, в котором требуется рассчитать расстояние, 

пройденное поездом, и координаты, в которых расположен поезд. 

Данные примеры задач приведены в учебнике математики для учащихся начальных 

классов общеобразовательных школ. Для их решения необходимы знания систем отсчёта, с 

помощью которых решаются задачи на определение скорости движения. Задачи такого типа 

решаются устно, в школьных тетрадях по физике ученики составляют к задаче графики и 

скорости обозначают буквенными значениями. 

Таким образом, школьники, решая задачи по предмету математики, переходят к решению 

задач по предмету физики, что развивает преемственность этих предметов, основанную на 

умениях и знаниях школьников, как по математике, так и по физике. Учащиеся на собственных 
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примерах видят, что для любой задачи требуется единый физико-математический подход. 
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РОҲҲО ВА ВОСИТАҲОИ АМАЛИСОЗИИ РОБИТАИ БАЙНИФАННИИ МАТЕМАТИКА ВА 

ФИЗИКА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Дар мақола баъзе роҳу воситаҳои амалисозии робитаи байнифаннӣ ҳангоми омӯзиши математика 

ва физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ инъикос ёфтааст. Дар он инчунин фаъолияти 

мақсадноки омӯзгори фанни физика ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба 

амалисозии робитаи байни фанҳои физика ва математикаи мактабӣ, ки ба баланд шудани сифати 

азхудшавии донишҳо аз физика ва ташаккули зина ба зинаи мафҳумҳои математикӣ муосидат менамоянд, 

баррасӣ гардидааст. 
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МОҲИЯТИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ФАННИ 

САНЪАТИ ТАСВИРӢ ТАВАССУТИ САНЪАТИ ОРОИШӢ-АМАЛӢ 
 

Масолиев А.С., Неъматов Л.Х., Алиева М.Н. 
МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 

 

         Масъалаи ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгор самти муайяни иҷтимоӣ дорад 

ва ҷузъи мушкилоти умумии таълими омӯзгорони оянда мебошад. Дар асоси методологияи 

таҳлили низом, олимон тайёрии касбӣ ва ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгорро дар 

низоми ҷараёни омузгорӣ баррасӣ мекунанд. 

М.А. Алиева оид ба хусусиятҳои омӯзгори оянда чунин таъкид кардааст: «...муаллим бояд 

хусусиятҳои инфиродии донишҷӯёнро ба назар гирад. Муаллим бояд ба ҳиссиёти кӯдакон таъсир 

расонад: ба онҳо ба мақсаднок гӯш кардан ва тамошо кардан, инкишоф додани мушоҳидаҳоро 

ёд додан лозим аст. Албатта, дар дарсҳо фазои эътимод ва ошкоро дар байни муаллим ва 

донишҷӯён бояд ҳукмрон бошад» [1, с. 234]. 

Ташаккули фаъолияти эҷодии шахсият ҳамчун муҳимтарин мушкилоти назариявӣ дар 

сарчашмаҳои муосири фалсафӣ, иҷтимоӣ, психологӣ, педагогӣ баррасӣ мегардад. Таҳлили 

адабиёти таърихӣ ва назариявӣ далелҳои асосии таҳқиқи раванди ташаккули фаъолияти эҷодии 

шахсиятро нишон медиҳад.            

Маълумоти таҳқиқотӣ оид ба муаммои ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгори 

санъати тасвирӣ, инчунин таҷрибаи ҳалли амалии он дар донишгоҳҳои педагогӣ нишон 

медиҳанд, ки мушкилоти рушди фаъолияти эҷодии донишҷӯён дар шароити афзояндаи талабот 

ба сатҳи тайёрии касбии омӯзгорони ояндаи фанни  санъати тасвирӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. 

Бо вуҷуди афзоиш ёфтани шумораи таҳқиқот оид ба ҷанбаҳои мухталифи таълими касбии 

донишҷӯён, омӯзиши таъсири санъати ороишӣ-амалӣ ба рушди фаъолияти эҷодии омӯзгорони 

ояндаи фанни санъати тасвирӣ дар соҳаи илми педагогӣ ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст. 

Пеш аз баррасии фаъолияти эҷодӣ ва шаклҳои зуҳури он ба мафҳуми «шахсият» ва 

хусусиятҳои асосии он диққати махсус додан лозим аст. Олими рус Б.Г. Ананев шахсиятро аз 

нуқтаи назари равоншиносӣ таҳлил намуда, чунин навиштааст: «Шахсият ин як фардияти 

иҷтимоӣ, объект ва субъекти раванди таърихист. Аз ин лиҳоз, дар хусусиятҳои шахсият, моҳияти 

иҷтимоии инсон, ки тамоми падидаҳои рушди инсон, аз ҷумла хусусиятҳои табииро муайян 

мекунад, комилан ошкор мешавад. Ташаккул ва рушди шахсият дар ҳамин давраи таърихӣ 

муайян карда шудааст» [2, с. 276]. 

Моҳияти инсон дар маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоӣ зоҳир мегардад, аз ҳамин лиҳоз, тағйир 

ва рушди он аз рушди тамоми субъект ва муҳити иҷтимоии инсон дар ҷараёни иштирок дар 

фаъолиятҳои мухталиф ҷудонопазир буда, дар он қувваҳо ва қобилиятҳои инсонӣ объективӣ 

карда мешаванд [5, с. 26]. 

Файласуф М.В. Демин қайд мекунад, ки «...Шахсият нафарест, ки дорои хосиятҳои 

муайяни ҷудонашаванда мебошад, ки ба ӯ имконият медиҳад, то дар ҷомеа ҳаёт ба сар барад, бо 

дигарон робита кунад ва барои истеҳсоли ашё фаъолият кунад. Дар шахсият хусусиятҳои умумии 

иҷтимоӣ ифодаи инфиродӣ доранд. Шахсият ҳамеша фардият аст, ки дар он умумӣ ва фардӣ дар 

муттаҳидии лаҳнагӣ қарор доранд [3, с. 53]. 

Ҳамин тавр, шахсият ба фаъолият дохил шуда, аз ҷиҳати иҷтимоӣ камол меёбад. Дар 

ҷараёни амалҳои фаъол шахсият барои мавҷудияти худ шароити зарурӣ фароҳам меорад, 

фарҳанги моддӣ ва маънавии тамоми инсонҳоро омӯхта, яъне худашро ба вуҷуд меорад. Аз ин 

бармеояд, ки инсон мавқеи мулоҳизаронии ғайрифаъол нест, балки дар сатҳи баланд хеле фаъол  

аст. 

Масъалаи фаъолият борҳо дар адабиёти фалсафӣ, иҷтимоӣ, психологӣ ва педагогӣ баррасӣ 

шудааст (Л.П. Буева, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев). Аммо, бо вуҷуди таҳқиқоти сершумори 

олимон, тавре ки файласуфҳо қайд карданд, фаъолият то ҳол мақоми категорияи фалсафиро 

соҳиб нашудааст ва аз ин рӯ, ҷанбаҳои он ба қадри кофӣ омӯхта нашудаанд. 

Олимон, ки кӯшиши маълум намудани мундариҷа ва хусусиятҳои фаъолиятро бо мафҳуми 

фаъол мепайванданд, ҳамчун категорияи фаъолият ба таври кофӣ тавсиф намешавад. Дар асоси 
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таҳлили сарчашмаҳои ба ин масъала вобасташуда, се гурӯҳи андешаҳои олимонро шартан ҷудо 

кардан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, Э.С. Маркарян фаъолиятро ҳамчун тамоми низомҳои зинда, ки дар асоси 

муносибати онҳо ба муҳити зист бо мақсади худтаъминкунӣ бармеоянд, баррасӣ мекунад [4, с. 

13]. Олими дигари рус Л.М. Митина фаъолиятро ҳамчун ҳадди аксар фаъолият дарк мекунад [5, 

с. 154].  

Баъди муқоисаи изҳороти ин муаллифон ба хулосае омадан мумкин аст, ки онҳо 

фаъолнокиро ҳамчун як хислати муайяни фаъолият арзёбӣ мекунанд. Ин нуқтаи назар васеъ паҳн 

нашуд, зеро мафҳуми «фаъолнокӣ» доираи мушаххаси воқеияти онро инъикос мекунад. Бояд 

қайд кард, ки олимони ба ақидаҳои гурӯҳҳои дуюм ва сеюм розибуда, фикр мекунанд, ки 

фаъолият ва фаъолнокӣ ду мафҳуми гуногунанд, фаъолияти онҳо танҳо дар он робита аст, ки 

олимон ин консепсияҳоро бо ҷаҳони органикӣ ва ғайриорганикӣ мепайвандад. 

Андешаҳои олимон А.Н. Леонтев, Е.С. Маркарян, Л.П. Станкевич ва П.Е. Кряжевро дар 

робита ба гурӯҳи дуюми афкор мавриди таҳлил қарор медиҳем. Муҳаққиқон ишора кардаанд, ки 

мафҳуми «фаъолият» метавонад ҳам ба соҳаи иҷтимоӣ ва ҳам ба соҳаи олами органикӣ паҳн 

карда шавад, ки дар натиҷа фаъолият марҳилаи баландтарини фаъолнокӣ аст. Ҳамин тавр, олими 

рус А.Н. Леонтев бидуни инъикоси мушаххасоти фаъолият дар сатҳи рушди иҷтимоӣ, таъкид 

мекунад, ки фаъолият ба тамоми ҷаҳони органикӣ хос аст. Ин нуқтаи назарро олимон Б.Х. 

Беленки, Э.А. Ануфриев, А.П. Станкевич ва Э.С. Маркарян дастгирӣ намуда, фаъолиятро ҳамчун 

фаъолнокии тамоми муъҷизаҳои зинда муайян мекунанд. 

Дар шароити муосир талабот ба шахсияти омӯзгор, сатҳи маҳорати касбии ӯ муҳим арзёбӣ 

мегардад. Вобаста ба ин талаботи рӯзафзун, ба сатҳи тайёр кардани омӯзгори муосир аҳамияти 

ҷиддӣ бояд дод. Дар ҳалли масъалаҳои ташаккули шахсияти иҷтимоии омӯзгор нақши 

ҳалкунанда ба донишгоҳи педагогӣ мансуб аст, ки бояд барои баланд бардоштани сифати 

омодагии касбии мутахассисон чораҳо андешанд. 

Пешрафти илмӣ, техникӣ ва иҷтимоии ҷомеа талаботи мутахассисро дар ҳама гуна соҳаҳо,  

бахусус омодагии омӯзгорон, сатҳи донишу малакаи касбӣ ва сифатҳои шахсии онҳо баланд 

мебардорад. Масъалаи ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгори оянда дар низоми 

таҳсилоти олӣ ҳамеша дар мадди назари олимон қарор дорад, олимон дар баробари дигар 

масъалаҳои илмию педагогӣ дар ин самт корҳои зиёде анҷом додаанд.  

Таҳияи  масъалаи мазкур ба предмети таҳқиқоти бисёре аз олимон ва аҳли коллективи 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ табдил ёфтааст. Дар мақолаи мазкур мо масъалаи ташаккули фаъолияти 

эҷодии омӯзгори ояндаи санъати тасвириро дар шароити факултети санъати тасвирӣ ва 

технология дар асоси муносибати босалоҳият ба таҳлили объектҳои педагогӣ баррасӣ менамоем. 

Айни замон ҳам равишҳои системавӣ ва ҳам маҷмӯӣ муҳимтарин принсипҳои методологии 

тарбияи ҷавонон, омодасозии онҳо ба ҳаёт ва фаъолияти ояндаи касбӣ ба ҳисоб мераванд. Бо 

вуҷуди миқдори назарраси таҳқиқот оид ба ҷанбаҳои мухталифи низом ва равишҳои 

ҳамгирошуда дар фалсафа, ҷомеашиносӣ, психология ва педагогика олимон то имрӯз дар бораи 

моҳият, мундариҷа, инчунин робитаи байни мафҳумҳои «низом», «маҷмӯъ»  нуқтаи назари ягона 

таҳия накардаанд.              

Таҳлили падидае, ки мо меомӯзем «фаъолнокии эҷодӣ» буда,  ҷараёни татбиқи онро дар 

низомҳои гуногун баррасӣ мекунем: низоми педагогии факултети санъати тасвирӣ ва технология 

низоми баландтари тартибот ва  санъати ороишӣ-амалӣ мебошад, ки барои ташаккули фаъолияти 

эҷодӣ мусоидат мекунад.  

Ҳангоми таҳлили муносибати босалоҳият ба омӯзиши объектҳои педагогӣ ва ҳосилаҳои 

онҳо аз мафҳумҳои «салоҳият» ва «муносибати босалоҳият» олимон оид ба ин масъала 

андешаҳои гуногун баён карданд. Дар низоми тарбияи касбии кадрҳои педагогӣ таҷрибаи 

педагогӣ нақши муҳим бозида, воридшавии донишҷӯёнро ба фаъолияти муназзами педагогӣ 

таъмин менамояд ва ба мо имкон медиҳад, ки назарияро бо фаъолияти амалии донишҷӯён дар 

муассисаҳои таълимӣ ҳамҷоя созем. 

Бо мақсади гузаронидани корҳои озмоишӣ мо дар факултетҳои санъат, санъати тасвирӣ ва 

технологияи МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» корҳои озмоишӣ гузаронидем, ки 

дар он 50 нафар донишҷӯёни курсҳои 1-ум, ки аз фанни мусаввирӣ дарс мехонанд, ҷалб карда 

шуданд. 

Ҳадафи мо муайян намудани дараҷаи ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгори ояндаи 

фанни санъати тасвирӣ тавассути гузаронидани корҳои озмоишӣ, яъне анкетагузаронӣ буд. Дар 
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корҳои озмоишӣ мо донишҷӯёнро ба ду гурӯҳ: гурӯҳи назоратӣ ва гурӯҳи озмоишӣ тақсим 

намудем. 

Дар марҳилаи ибтидоии кор мо бо ҳар ду гурӯҳ оид ба «Мафҳуми шахсият» ва «Шахсияти 

эҷодии омӯзгори оянда», ки мақсади он муайян кардани сатҳи фаъолнокии омӯзгори оянда  

мебошад, санҷиш гузаронидем. Ба донишҷӯён пешниҳод карда шуд, ки ба 8 суол ҷавоб диҳанд. 

Баъди ҳисоби холҳо тест ҷамъбаст карда шуд. Санҷиш чунин натиҷа дод:  

Ҷадвали 1 

 Сатҳи ташаккули шахсияти эҷодии омӯзгори ояндаи фанни санъати тасвирӣ дар гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ 
 

 

Номгӯи озмоиш 

Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ 

Сатҳҳо 

Баланд Миёна Паст Баланд Миёна Паст 

Омӯзгори фанни санъати тасвирӣ 23% 45% 32% 55% 29% 16% 

Шахсияти эҷодии омӯзгори оянда 17% 59% 24% 61% 25% 14% 
Шумораи умумӣ: 50 нафар 

 

 
 

Расми 1. Диаграммаи сатҳи ташаккули шахсияти эҷодии донишҷӯёни гурӯҳи назоратӣ. 
 

Натиҷаи озмоиши гузаронидашуда таҳти унвони «Омӯзгори фанни санъати тасвирӣ»: 

сатҳи баланд – 23%, сатҳи миёна – 45%; сатҳи паст – 32% ва озмоиши «Шахсияти эҷодии 

омӯзгори оянда»: сатҳи баланд – 17%, сатҳи миёна – 59%; сатҳи паст – 32 фоизро нишон дод.  
 

 
 

Расми 2. Диаграммаи сатҳи ташаккули шахсияти эҷодии донишҷӯёни гурӯҳи озмоишӣ. 
 

Натиҷаи озмоиши гузаронидашуда таҳти унвони «Омӯзгори фанни санъати тасвирӣ»: 

сатҳи баланд – 55%, сатҳи миёна – 29%; сатҳи паст – 16% ва озмоиши «Шахсияти эҷодии 

омӯзгори оянда»: сатҳи баланд – 61%, сатҳи миёна – 25%; сатҳи паст –14 фоизро нишон дод.  

         Ҳамин тавр, аз ҷамъбасти корҳои озмоишӣ ба хулоса омадан мумкин аст, ки тасаввуроти 

донишҷӯён оид ба масъалаи зикргардида суст рушд кардааст. Аммо аз нуқтаи назари мо, ҳар як 

донишҷӯ, ки соҳиби ихтисоси омӯзгори санъати тасвирӣ мегарданд, ба қадри кофӣ худро ҳамчун 

шахсияти эҷодӣ нишон медиҳад. Аз ҳамин лиҳоз, ба донишҷӯён каме ёрии методӣ расонидан 

зарур аст, то шахсияти эҷодӣ ташаккул ёбад.  

      Таҳлили таҷрибаи ташкили раванди таълимии факултети санъат ва санъати тасвирӣ ва 

технологияи МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» ва натиҷаҳои корҳои озмоишӣ, ки 

аз ҷониби мо дар заминаи факултетҳои зикргардида гузаронида шудааст, нишон медиҳад, ки 

донишҷӯёни курсҳои 1-ум  аз фаъолияти омӯзгори фанни санъати тасвирӣ ба қадри зарурӣ 

маълумот доранд. Аммо дар айни замон, тавре ки таҳлили таҷриба нишон медиҳад, самараи 

бештар ба даст оварда мешавад, дар ҳоле ки принсипи муҳимтарин пайваста татбиқ карда 

шаванд, ин ҳам бошад, принсипи робитаи омӯзиш бо ҳаёт аст. Танҳо дар сурати чунин ягонагӣ, 

мутахассисони дорои дараҷаи баландро тайёр кардан мумкин аст, ки дорои ҷаҳонбинии 

гуманистӣ, фаъолияти эҷодӣ, сатҳи баланди касбӣ мебошад. Яке аз усулҳои самараноки табдил 

додани дониши махсуси назариявӣ (дар ранг, расм, ҳайкал, санъат ва ҳунар) ба эътиқоди амиқ, 

ки онҳоро дар таҷрибаи педагогӣ мустаҳкам кардан имкон медиҳад, таҷрибаи педагогии 

0%

20%

40%

60%

Сатҳи баланд Сатҳи миёна Сатҳи паст

23%
45%

32%

17%

59%

24%

Омӯзгори фанни 

санъати тасвирӣ

Шахсияти эҷодии 

омӯзгори оянда

0%

20%

40%

60%

80%

Сатҳи баланд Сатҳи миёна Сатҳи паст

55%

29%
16%

61%

25%
14%

Омӯзгори фанни 

санъати тасвирӣ

Шахсияти эҷодии 

омӯзгори оянда



136 

 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аст, ки қисми ҷудонашавандаи раванди таълимӣ ба ҳисоб 

меравад. 
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МОҲИЯТИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ФАННИ  

САНЪАТИ ТАСВИРӢ ТАВАССУТИ САНЪАТИ ОРОИШӢ-АМАЛӢ  
  

Дар ин мақола оид ба моҳияти ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгори ояндаи фанни санъати 

тасвирӣ тавассути санъати ороишӣ-амалӣ сухан рафта, қайд карда мешавад, ки  маълумоти таҳқиқотӣ оид 

ба муаммои ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгори санъати тасвирӣ, инчунин таҷрибаи ҳалли 

амалии он дар донишгоҳҳои педагогӣ нишон медиҳанд, ки мушкилоти рушди фаъолияти эҷодии 

донишҷӯён дар шароити афзояндаи талабот ба сатҳи тайёрии касбии омӯзгорони ояндаи фанни  санъати 

тасвирӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: моҳият, ташаккули фаъолияти эҷодӣ, омӯзгори оянда, омӯзгори ояндаи фанни 
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СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  
 

В данной статье рассматривается сущность творческой деятельности будущего учителя 

изобразительного искусства средствами декоративно-прикладного искусства, освещаются научные 

данные о проблеме формирования творческой деятельности учителя изобразительного искусства, а также 

практический опыт ее решения в педагогических вузах. Проблема развития творческой активности 

студентов в условиях растущего спроса на профессиональную подготовку будущих учителей 

изобразительного искусства имеет большое значение. 
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THE ESSENCE OF FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF TEACHER OF FINE ART BY 

MEANS OF DECORATIVE AND APPLIED ART 
 

This article examines the essence of the creative activity of future teacher of fine arts by means of decorative 

and applied arts, highlights scientific data on the problem of formation a creative activity of a teacher of fine arts, 

as well as practical experience in solving it in pedagogical universities. The problem of development of creative 

activity of students in the conditions of growing demand for professional training of future teachers of fine arts is 

of great importance. 

KEY WORDS: essence, development of creative activity, future teacher of fine arts, decorative and 

applied arts 
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БАЪЗЕ УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ СУПОРИШҲОИ БА САЛОҲИЯТИ 

ГЕОМЕТРИИ  ХОНАНДАГОН НИГАРОНИДАШУДА 
 

Ҳукумов Б.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҳлилу омӯзиш ва мушоҳидаҳои чандинсола дар доираи таълими геометрия нишон 
медиҳанд, ки барои рушду нумӯ ва босифату натиҷанок намудани раванди таълими геометрия 
моро зарур аст, ки супоришҳои геометриро бо навъҳои гуногун ба роҳ монем. Ин навъи 
супоришҳо раванди таълими геометрияро шавқовар намуда, савияи дониш, малака, маҳорат, 
қобилият ва салоҳиятҳои геометрии хонандагонро баланд мебардоранд [1, с. 53]. 

1. Супоришҳое, ки маълумоти иловагӣ доранд (шарти зиёдатӣ доранд). 
Масоҳати секунҷаи росткунҷаро ёбед, агар кунҷи тези назди асос  ба 300 ва катетҳояш ба 3 

дм, 4 дм баробар бошанд. 
Ҳал: 

 
Барои ёфтани масоҳати секунҷаи росткунҷа  кифоя аст, ки катетҳо маълум бошад: 

 s =  
1

2
∙ ab                              

 s =  
1

2
∙ 3 ∙ 4 =  

12

2
=  6                                                 

 s = 6дм2  
Аз ҳалли масъала натиҷа мебарояд, ки маълум будани кунҷи назди асоси секунҷа ∠С  = 300 

шарти зиёдатии масъала мебошад.  
2. Супориш бо иттилооти баҳсталаб (масъалаҳое, ки барои ёфтани роҳи қулайи он 

фикрҳои гуногун пайдо мешаванд): 
Масъаларо ҳал намуда, роҳи қулайи ҳалли онро меёбем: 
Масоҳати трапетсияро ёбед, агар маълум бошад, ки асосҳои он 2 м ва 18 м, диагоналҳояш 

7 м ва 15 м бошад. 
Ҳал: 
Барои ба мақсад расидан ба мо супориши мураккаб пеш меояд, чунки ин масъала бо роҳҳои 

гуногун ҳал мешавад ва моро мебояд, ки роҳи қулайи онро ҳосил намоем:  
 

 
Расме, ки шарти масъаларо қонеъ мекунад. 

Д.ш.а.: 
ABCD – трапетсия;  
BC = 2 м, AD = 18 м;  
AC = 7 м, BD = 15 м. 
Ёбед:  
SABCD – ?  
Роҳи якуми ҳалли масъала 
Ҳал: 
1) Баландии 𝐻1𝐻2  - ро аз рӯи нуқтаи буриши дагоналҳо мегузаронем: (расми 2).   

 
Аз трапетсияи  ABCD бармеояд, ки BC||AD,  AC – диагонал, пас натиҷа мебарояд, ки ∠BCA 

= ∠CAD, ∠CBD =∠BDA ва ∠BOC =∠AOD мебошад. Инак аз мафҳуми монандӣ истифода 
мебарем: 

ΔBOC∼ΔDOA  
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BO

OD
 =  

CO

OA
 = 

BC

AD
 =  k 

BO

15 − BO 
 =  

1

9 
 ; 𝐵𝑂 = 1,5 м, 𝐷𝑂 = 13,5 м; 

CO

AC − CO 
 = 

2

18 
 

CO

7 − CO 
 = 

1

9 
 ; 𝐶𝑂 = 0,7 м, 𝑂𝐴 = 6,3 м; 

Ба воситаи формулаи Герон масоҳати ΔBOC – ро меёбем: 

𝑆Δ𝐵𝑂𝐶 = √𝑃(𝑃 −  𝑂𝐵)(𝑃 −  𝑂𝐶)(𝑃 −  𝐵𝐶),  𝑃 = 
OB + OC + BC 

2
  ; 𝑆Δ𝐵𝑂𝐶 = 0,42 м2. 

Аз тарафи дигар, 𝑆Δ𝐵𝑂𝐶 = 
1

2
 𝐵𝐶 ∙ 𝑂𝐻1,  𝑂𝐻1 – баландии Δ𝐵𝑂𝐶.  

𝑂𝐻1 = 0, 42 м. 
Аз формулаи Герон истифода бурда масоҳати Δ AOD – ро ёбед: 

𝑆 Δ AOD = √(𝑃1 (𝑃1   −  𝐴𝑂)(𝑃1   −  𝑂𝐷)(𝑃1   −  𝐴𝐷),   𝑃1 = 
AO + OD + AD   

2
  ; 𝑆Δ𝐵𝑂𝐶 =34,02 м2. 

Аз тарафи дигар, 𝑆 Δ AOD = 
1

2
 ∙ AD 𝑂𝐻2,  𝑂𝐻2 – баландии Δ AOD .  

𝑂𝐻2 = 3,78 м. 
Барои ёфтани баландии трапетсияи ABCD зарур аст, ки баландиҳои ΔBOC ва ΔAOD ҷамъ 

намоем: 

𝑂𝐻1 + 𝑂𝐻2 = 𝐻1𝐻2 ; 0, 42 м + 3,78 м = 4,2 м ; 𝐻1𝐻2 = 4,2 м 
Масоҳати трапетсияи ABCD бо ёрии формулаи   

𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 
BC + AD 

2
∙ H1H2 ; 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 

2 + 18 

2
∙ 4,2 = 10 ∙  4,2 = 42 ; 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 42 м2 

Роҳи дуюми ҳалли масъала 
Аз қуллаҳои асоси хурди трапетсияи ABCD ба асоси калон баландиҳои ВВ1 ва СС1-ро 

мегузаронем: 

 
Аз ин ҷо AB1 = X ва DB1 = 18 – X. 
Аз хосиятҳои трапетсия бармеояд, ки ВС ‖ AD, CC1 = ВВ1 мебошад. Пас, ΔDCC1 ва ΔAВВ1 

секунҷаҳои росткунҷа мебошанд. Аз ин рӯ, мо бо осонӣ бо ёрии теоремаи Пифагор баландиҳоро 

чунин ифода мекунем: с2 = 𝑎2 +  𝑏2 

CC1
2 =  СА2 −  АC1

2;  CC1
2 = 49 − (𝑥 + 2)2; 

ВВ1
2 =  𝐵𝐷2 − DB1

2;  ВВ1
2 = 225 − (18 - x)2; CC1 = ВВ1 ;  225 − (18 - x)2 = 49 − (𝑥 + 2)2 

Муодиларо ҳал намуда, 𝑥 – ро меёбем:  
225 – 324 + 36 𝑥 - 𝑥2 = 49 – 𝑥2 - 4 𝑥 – 4; 

40 𝑥 – 144 = 0; 

𝑥 = 3,6 м. 
Натиҷа мебарояд, ки  AB1 = 3,6 м; АC1 = 2 м + 3,6 м =5,6 м ва DB1 = 18 м – 3,6 м = 14,4 м. 

CC1 = ВВ1 = √СА2 −  АC1
2 = √72 −  5,62 = √49 −  31,36 √17,64 = 4,2; 

CC1 = ВВ1 = H = 4,2 м. 
Масоҳати трапетсияи ABCD  бо ёрии формулаи   

𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 
BC + AD 

2
∙  H  ; 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 

2 + 18 

2
∙ 4,2 = 10 ∙  4,2 = 42 ; 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 42 м2. 

Роҳи сеюми ҳалли масъала 
Барои баландии трапетсияи ABCD-ро ёфтан ба диагонали трапетсияи ABCD порчаи BD, 

порчаи ба он параллели CD1-ро мегузаронем, ки дар натиҷа параллелограмми BCD1D ҳосил 
мешавад: 

 
Мувофиқи хосиятҳои параллелограмм CD1 ‖ BD, CD1 = BD = 15 м, BC‖D1D, BC=D1D=2 м. 

Аз теоремаи косинусҳо истифода бурда, cos∠ACD1-ро меёбем: 
𝐴𝐷1

2 = 𝐴𝐶2 + 𝐶𝐷1
2 − 2𝐴𝐶 ∙ 𝐶𝐷1 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠𝐴𝐶𝐷1; 
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𝐴𝐷1 = D1D + 𝐴𝐷 = 2м + 18м = 20м; 𝐴𝐶 = 7м; 𝐶𝐷1 = 15 м; 

202 = 72 + 152 − 2∙7 ∙ 15 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠𝐴𝐶𝐷1; 

𝑐𝑜𝑠∠𝐴𝐶𝐷1 = − 
3

5
; 

 Масоҳати Δ𝐴𝐶𝐷1 вобаста ба тарафҳояш аз формулаи  𝑆 Δ𝐴𝐶𝐷1=
1

2
  ∙ 𝐴𝐶 ∙ 𝐶𝐷1∙sin∠𝐴𝐶𝐷1.  

вобаста ба баландӣ 𝑆 Δ𝐴𝐶𝐷1=
1

2
  ∙ 𝐴𝐷1∙ 𝐶𝐶1 аз ин рӯ моро мебояд, ки sin∠𝐴𝐶𝐷1 ёбем: 

𝑐𝑜𝑠2∠𝐴𝐶𝐷1 + 𝑠𝑖𝑛2∠𝐴𝐶𝐷1 = 1; 𝑠𝑖𝑛2∠𝐴𝐶𝐷1 = 1 - 𝑐𝑜𝑠2∠𝐴𝐶𝐷1; 

𝑠𝑖𝑛∠𝐴𝐶𝐷1 = √1 −  (−
3

5
)

2
 = √1 −  

9

25
 = √ 

25−9

25
 = √ 

16

25
 = 

4

5
; 

𝑆 Δ𝐴𝐶𝐷1=
1

2
  ∙ 7 ∙ 15∙ 

4

5
 = 42; 𝑆 Δ𝐴𝐶𝐷1= 42 м2; 

42 = 
1

2
  ∙ 𝐴𝐷1∙ 𝐶𝐶1; 42 = 

1

2
  ∙ 20∙ 𝐶𝐶1; 42 = 10∙ 𝐶𝐶1; 𝐶𝐶1 = 

42

10
= 4,2; 𝐶𝐶1 = 4,2 м. 

Масоҳати трапетсия, ки аз формулаи 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 
BC + AD 

2
∙ CC1 ҳисоб карда мешавад, меёбем: 

𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 
2 + 18 

2
∙ 4,2 = 10 ∙  4,2 = 42 ; 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 42 м2. 

Қобилияти азхудкунии хонандагонро ба эътибор гирифта, роҳи қулайи ҳалли масъаларо 
муайян мекунем: 

Хосиятҳо ва теоремаҳое, ки дар роҳи якуми ҳалли масъала истифода шудаанд: 
Мафҳуми монандӣ, формулаи Герон, порчаҳои мутаносибӣ. 
Хосиятҳо ва теоремаҳое, ки дар роҳи дуюми ҳалли масъала истифода шудаанд: 
Тақсимоти порча, теоремаи Пифагор. 
Хосиятҳо ва теоремаҳое, ки дар роҳи сеюми ҳалли масъала истифода шудаанд: 
Теоремаи косинусҳо, айниятҳои асосии тригонометрӣ. 
Роҳҳои дигари ҳалли масъала вуҷуд доранд, вале таҳлили омӯзиш ва таҷрибаҳо нишон 

доданд, ки роҳи дуюм нисбат ба дигар роҳҳое, ки ба ҳалли масъалаи додашуда оварда мерасонад, 
қулай мебошад [2, с. 8]. 

3. Супоришҳое, ки дар онҳо маълумотҳои кофӣ барои ҳалли онҳо мавҷуд нестанд: 
Масъалаи 1. Дар ромби ABCD кунҷҳо 600 ва 1200 мебошанд. Периметри ромбро ёбед. 
Барои периметри ромбро ёфтан моро зарур аст, ки тарафҳои онро муайян кунем, лекин 

танҳо истифода аз бузургиҳои кунҷҳои ромб муайян намудани тарафҳои он ғайриимкон аст. Аз 
ин рӯ, барои ҳалли масъала шарти додашуда норасоӣ дорад.   

Масъалаи 2. Диагоналҳои трапетсияи ABCD ба 6 м ва 8 м баробар мебошанд. Масоҳати 
онро ёбед. 

Барои масоҳати трапетсияро ёфтан моро зарур аст, ки асосҳо ва баландии онро муайян 
намоем, лекин танҳо истифода аз диагоналҳои трапетсия муайян намудани асосҳо ва баландии 
он ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, барои ҳалли масъала шарти додашуда норасоӣ дорад [1, с. 53].     

4. Супоришҳои якчанд ҳал дошта (ин намуди супориш супоришҳое мебошанд, ки талаб 
карда мешавад, ки масъала бо роҳҳо (усулҳо)-и гуногун ҳал карда шавад): 

Масъала: Дар секунҷаи дилхоҳи АВС биссектриса ВК, медиана АF ва ВК = АF = 4 м 
мебошад. Тарафҳои секунҷаро ёбед. 

Ҳал: 

 
 Усули якум. Бо теоремаи бо қисмҳои баробар ҷудокунии порчаҳо дар секунҷа.   

Порчаи FE-ро аз миёнаҷои тарафи ВС ба миёнаҷо тарафи КС-и скунҷаи ВКС мегузаронем. 
Маълум аст, ки АВ = ВF = FС, ВК = АF = 4м, АО = ОF = 2 м. 

ОК = 
1

4
 ВК = 

1

4
 ∙ 4 = 1; ОК = 1м ; ВК = ВО + ОК ; ВО = ВК – ОК = 4 – 1 = 3; ВО = 3 м. 

Аз теоремаи Пифагор истифода бурда, АВ = √АО2 +  ВО2  

АВ = √АО2 +  ВО2 ; АВ = √22 +  32 = √4 + 9 = √13 

ВС = ВF + FС = √13 + √13 = 2√13 

АК = √22 + 1 = √4 + 1 = √5 

АС = АК +КЕ + ЕС; АС = √5 +√5 + √5 = 3√5; 

Ҷавоб:АВ = √13 м; ВС = 2√13 м; АС = 3√5 м;  
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Усули 2. Бо истифода аз теоремаи Менелая 

 
Аз теоремаи Менелая истифода бурда ҳосил мекунем: 

AE

EC
·  

CB

BD
·  

DO

OA
= 1, аз шарти масъала ВЕ = АD = 4 м, АВ = ВD = DС; СВ=2ВD, 

СВ/ВD = 2 ва DО = ОА, пас аз додаҳои шарти масъала истифода бурда ҳосил мекунем: 
AE

EC
·  2 ·  

2

2
= 1; 

AE

EC
=

1

2
 ; EC = 2AE ; АС = AE + EC = AE + 2AE = 3 AE 

Аз теоремаи Пифагор тистифода бурда, трафи секунҷаи АОЕ – ро меёбем: 

АЕ = √22 + 1 = √4 + 1 = √5 ; АС = 3√5 м 

АВ = √АО2 +  ВО2 ; АВ = √22 +  32 = √4 + 9 = √13 ; АВ = √13 м 

ВС=2ВD; СВ=2√13 м ; 

Ҷавоб: АВ = √13 м; ВС = 2√13 м; АС = 3√5 м;  
Усули 3. Бо истифода аз қоидаҳои алгебравӣ ва геометрӣ 

 
ВЕ = АD = 4м, АВ = ВD = DС = х; СВ=2х. 

АС = 3у. 

Х2= √22 + 32 = √4 + 9 = √13 ; √Х2  = √13 м;  х = √13 м; 

СВ=2х = 2√13 м; 

у = √22 + 1 = √4 + 1 = √5 ; АС =3у = 3√5 м. 

Ҷавоб: АВ = √13 м; ВС = 2√13 м; АС = 3√5 м  [2, с. 8]. 
5. Супоришҳои мураккаб (супоришҳое, ки аз мушкилотҳои гуногун ташкил ётааст). 
Масъала: Дар секунҷаи АВС медианаи АF ва BE якдигарро дар зери кунҷи рост (нуқтаи P) 

мебуранд. 
а) исбот кунед, ки СР=АВ; 
б) масоҳати секунҷаи АВС-ро ёбед, агар АС = 6 м ва ВС = 7 м.  

Ҳал: 

 
а) исбот кунед, ки СР=АВ. 
Медианаҳои секунҷа дар як нуқта бурида мешаванд. СК медианае мебошад, ки ба тарафи 

АВ фароварда шудааст. Медианаи СК тарафи АВ-ро ба ду ҳиссаи баробар АК = КВ ҷудо мекунад, 
аз ин рӯ, СР = 2РК мебошад. РК медианаи секунҷаи росткунҷаи АВР мебошад, пас РК=0,5АВ 
буда, АВ = 2 РК = СР. 

Ҷавоб: АВ = 2 РК = СР. 
б) масоҳати секунҷаи АВС-ро ёбед, агар АС = 6 м ва ВС = 7 м. 
Мувофиқи хосияти медианаи секунҷа дар секунҷа медианаҳо дар як нуқта бурида шуда, 

дар нуқтаи буриш чун нисбати 2:1 ҷудо мешаванд. Аз ин рӯ, ВР=2х, PF=х, АР=2у, РЕ=у мешавад. 
Тарафҳои секунҷаи ВЕР ва АРN-ро мувофиқи теоремаи Пифагор меёбем. 

(
7

2
)

2
=  4𝑥2 + 𝑦2  ва 32 = 4𝑦2 +  𝑥2  аз ин ду муодила ва сипас системаи муодилаҳо тартиб 

медиҳем: 

{
4𝑥2 + 𝑦2 =  

49

4

4𝑦2 +  𝑥2 = 9 
. 
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Муодилаи якум ва дуюми системаро ҷамъ намуда, муодилаи ба он баробарқувва ҳосил 
мекунем: 

4𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑦2 +  𝑥2 =  
49

4
+ 9 => 5𝑥2 + 5𝑦2 =  

85

4
 => 

5𝑥2 ∙
1

5
+ 5𝑦2 ∙

1

5
=  

85

4
 ∙

1

5
. 

𝑥2 + 𝑦2 =  
17

4
 . 

Муодилаи якуми системаро сода намуда, ҳосил мекунем: 

3𝑥2 + 𝑥2 + 𝑦2 =  
49

4
   =>  3𝑥2 =  

49

4
− (𝑥2 + 𝑦2)  => 3𝑥2 =  

49

4
−  

17

4
. 

3𝑥2 = 8  =>  𝑥2 =
8

3
  => 𝑥 =  √

8

3
   =>  𝑥 = 2 ∙  √

2

3
. 

Муодилаи якуми системаро содда намуда, ҳосил мекунем: 

3𝑦2 + 𝑦2 + 𝑥2 =  9   =>  3𝑦2 =  9 − (𝑥2 + 𝑦2)  => 3𝑦2 =  
36

4
−  

17

4
. 

3𝑦2 =
19

4
  =>  𝑦2 =

19

12
  => 𝑦 =  √

19

4∙3
   =>  𝑦 =

1

2
∙  √

19

3
. 

AF – медианаи секунҷаи АВС мебошад, аз ин рӯ, масоҳати секунҷаи АВЕ аз рӯи формула 

S АВЕ = 
1

2
 ∙ 𝐴𝐹 ∙ 𝐵𝑃 ҳисоб карда мешавад. 

АР=2у, РЕ=у ; 𝐴𝐹 = 2у + у = 3у. 
ВР=2х, PF=х; 

S АВЕ = 
1

2
∙  3у ∙ 2х  = 

1

2
∙  3 ∙  

1

2
∙  √

19

3
 ∙ 2 ∙ 2 ∙  √

2

3
  = 

4

4
∙  3 ∙  √

19

3
 ∙ √

2

3
 = 3 ∙  √

38

9
 = 

3

3
√38   = √38. 

Масоҳати секунҷаи АВС ба  масоҳати секунҷаҳои АВЕ ва АFС  баробар аст, аз ин рӯ,  

Ҷавоб: S ΔАВС = 2√38  [3, с. 30]. 
6. Супоришҳое, ки ба ҳаёт алоқаманданд. 
Масъалаи 1: Саҳни ҳавлии Айюб ба чанд ар баробар аст. Агар маълум бошад, ки дарозии 

он 100 м ва бараш 50 м аст.  
Ҳал: 

 
Аз шарти масъала маълум аст, ки саҳни ҳавлӣ шакли росткунҷаро дорад. Пас, барои ёфтани 

масоҳати росткунҷа формулаи 𝑆 = 𝑎 ∙ 𝑏, ки ин ҷо 𝑎 = 100 м ва 𝑏 = 50 м мебошад, ёрӣ 
мерасонад: 

𝑆 = 100 м ∙ 50 м = 500 м2; 1ар = 10 м ∙ 10 м = 100 м2 ; 500 м2  = 5ар. 
Масъалаи 2: Аз рӯи шакли додашуда масоҳати онро ёбед. 
Чунин шаклҳоро мо дар деҳаҳо дар заминҳои кишти ғалладона дида метавонем, ки ба 

воситаи ченкуниҳои геометрӣ ҳисоб карда, масоҳаташ муайян карда мешавад. 
 

 
 

((40 м + 60 м + 40 м + 60 + 30 м) ∙ 100 м) : 5 = (130 м ∙ 100 м) : 5 = 13000 м2:5 = 2600 м2  
Ҷавоб: 2600 м2 = 26 ар. 
8. Супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ: 
1. Кадоме аз ин фигураҳо аз дигарҳоияш фарқ дорад? 

    
 

Ҳал: Аз чор фигурае, ки дар дохили росткунҷаҳо ҷойгиранд, сетоаш секунҷаҳо буда, 
чорумаш чоркунҷа мебошад, пас фигураи фарқкунанда чоркунҷа аст.  

Ҷавоб: Д. 
3. Дар ҷойи аломати савол кадом фигура мувофиқ меояд? 
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Аз мушоҳида фаҳмидан мумкин аст, ки яке аз намудҳои дигари чоркунҷаҳо квадрат 
мебошад.  

Ҷавоб: Квадрат. 
3. Тарафи квадрати дар расм тасвирёфта ба 8 м баробар аст. Масоҳати доираро ёбед. 

 
Ҳал: Тарафи кавдрат ба диаметри доира баробар аст: 

D=2R;    R = 
D

2
;     R = 

8

2
 = 4;   S = 𝜋𝑅2=3,14∙16=50,24. 

9. Супоришҳои шифоҳӣ 
1. Квадрат чист? 
2. Квадрат чанд тараф ва чанд кунҷ дорад? 
3. Бузургии кунҷҳои квадрат гуногунанд? 
4. Оё квадрат росткунҷа шуда метавонад? 
5. Квадрат дорои чанд диагонал мебошад? 
6. Масоҳати квадрат ба чӣ баробар аст? 

10. Супоришҳои шавқовар (бозиҳои геометрӣ) 
1. Аз расм фигураҳои геометриро ҷудо намуда, онҳоро номгӯзорӣ намоед? 

 
Ҷавоб: Ду давра, як панҷкунҷа, як чоркунҷа, Ҳашт секунҷа. 

               

2. Дар расм чанд чоркунҷа тасвир шудааст? 
 

 
Ҷавоб: 19 то. 
3. Чоркунҷа аз чор порча, секунҷа аз се порча иборат аст. Оё аз панҷ порча секунҷаҳо ва 

ҳам чоркунҷа сохтан мумкин аст. 
Ҳал:   

                [4, с. 29-71]. 
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БАЪЗЕ УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ СУПОРИШҲОИ БА САЛОҲИЯТИ 

ГЕОМЕТРИИ  ХОНАНДАГОН НИГАРОНИДАШУДА 
 

Мақолаи мазкур ҷиҳатҳои баланди илмиро доро мебошад. Дар ин мақола ҷиҳати амалии усулҳои 
олитарини геометрия (планиметрия) васеъ фаҳмонида шуда, супоришҳои гуногуни геометрӣ ба мисли 
супоришҳои шарти зиёдатидошта, супоришҳо бо иттилооти баҳсталаб, супоришҳое, ки дар онҳо 
маълумоти кофӣ барои ҳалли онҳо мавҷуд нестанд, супоришҳои якчанд ҳалдошта, супоришҳои мураккаб, 
супоришҳое, ки ба ҳаёт алоқаманданд, супоришҳои нисбатан мушкил, супоришҳои шавқовар (бозиҳои 
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геометрӣ), супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ супоришҳои шифоҳӣ ҷой карда шудааст, ки барои баланд 
бардоштани салоҳияти геометрии (планиметрии) хонандагон мусоидат мекунад.   

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳиятнокӣ ба таълим, усулҳо, компютер, талаботи замон, зеҳнӣ,  
мушоҳидавӣ, салоҳияти геометрӣ, таълим, геометрия ( планиметрия ), супоришҳо. 
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кафедраи назария ва методикаи таълими математикаи ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 985-12-
67-67; е-mail: xukumov88@mail.ru 

 

 НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ 

КАМПОТЕНТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
 

Статья имеет важное значение. В ней представлены практические аспекты задач высшей геометрии 
(планиметрии), такие как задача с дополнительными условиями, задания со спорными данными, где нет 
достаточных данных для их решения, задания со множеством решений, сложные, занимательные, 
логические, интеллектуальные, словесные, решение которых способствуют развитию компетенции 
учащихся по геометрии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность в обучении, методы, компьютер, потребности времени, 
логический, аналогия, геометрическая кампотенция, обучения, геометрия (планиметрия), задания. 
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ABOUT SOME METHODS OF SOLVING THE ASSIGNMENT DIRECTED AT GEOMETRIC 

COMPETENCY OF THE STUDENTS 
 

The present article possesses high scientific aspects. It presents practical aspects of problems of higher 
geometry (planimetry), such as a problem with additional conditions, tasks with controversial data where there is 
not enough data to solve them, tasks with many solutions, complex, entertaining, logical, intellectual, verbal, 
whose solutions contribute to the development of students' competence in geometry. 
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АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ – КАФИЛИ АМНИЯТИ ДАВЛАТ ВА МИЛЛАТ 
 

Мавлоназаров С.С., Каримов Ҷ. 

Академияи  идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Дар шароити глобализатсия ҷомеа ва ҷомеаи иттилоотӣ яке аз самтҳои асосии давлат дар 

сиёсати иттилоотӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. 

Сиёати давлатии иттилоот моҳиятан барои таъмини амнияти иттилоотӣ, суботи сиёсӣ ва 

таъмини хуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон роҳандозӣ мешавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷуҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар маҷлиси тантанавӣ ба муносибати 100-солагии 

матбуоти тоҷик оид ба истифода намудани технологияҳои иртибот ва иттилоърасонӣ қайд 

намуданд, ки «Пешрафти рӯзафзуни технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва таҷрибаи 

ҷаҳони имрӯза аз он далолат мекунад, ки истифодаи самараноки воситаҳои электронии ахбор на 

танҳо боиси пурра гардидани фазои иттилоотӣ мегардад, балки бо истифода аз онҳо ба таъмини 

беҳтари амнияти иттилоотии кишвар ноил шудан мумкин аст. 

   Яке аз падидаҳои ҷомеаи муосир интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд. 

Интернет дастоварди бузурги инсоният дар асри XXI мебошад. Он ба сифати воситаи асосии 

иттилоърасон дар ҷаҳон баромад мекунад.  

Имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ дар заминаи таъмини технологияи навини иттилоотӣ дар 

сиёсат пайваста бо парадигмаҳои ҷомеаи иттилоотӣ зиндагӣ доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шабакаи Интернет ба таври васеъ доираҳои гуногуни аҳолиро фаро гирифта, мамлакатро ба 

фазои иттилоотии ҷаҳонӣ пайваст мегардонад. Технологияи иттилоотӣ ахборотро ба неруи 

мутаҳаррике табдил додааст, ки он дар пешрафти ҷаҳони муосир нақши муайянкунандаро пайдо 

намудааст. Воситаҳои навтарини иттилоотӣ метавонанд оқибатҳои ҳам манфӣ ва ҳам мусбатро 

ба бор оранд.  
Барои робитаи байни инсонҳо интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ масоҳат ва сарҳадро аз байн 

бурдаанд. Одамон, новобаста аз он ки дар кадом нуқтаи дунё ҳузур доранд, метавонанд бо ҳам 
дар муошират бошанд. Имрӯз интернет аҳолии ҷаҳонро ба ҳам наздик кардааст. Шаҳрванди як 
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кишвар метавонад дӯстони зиёдеро аз мамлакатҳои дигар пайдо созад ва бо онҳо дар робита 
бошад. Барои пайдо намудани маълумоти зарурӣ, кофӣ ва муфид он имконияти хуберо дорост. 
Шабакаҳои иҷтимоии интернет имкон медиҳанд, ки ҷавонон ба гурӯҳҳои илмӣ-фарҳангӣ, аз 
қабили химия, физика, мусиқӣ, тиб, адабиёт ва ғайра аъзо шуда, талаботи маънавиашонро қонеъ 
намоянд. Дохилшавии ҷавонон ба донишгоҳҳои кишварҳои дигар, ёфтани ҷойи кор тавассути 
рекламаҳо низ аз муфид будани интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дарак медиҳанд. Номгӯйи чунин 
хосиятҳои мусбати интернет зиёданд.  

Аммо, дар баробари ин, шабакаҳои иҷтимоӣ як қатор проблемаҳои ҷиддиро низ ба бор 
оварда, боиси ташвиш гардидаанд. Тадқиқоти сотсиологӣ нишон медиҳад, ки дар як рӯз 33,3 
дарсади  истифодабарандагон, махсусан ҷавонон, аз 5 то 6 соат вақти худро дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ мегузаронанд, ки хуб нест. Бо ин роҳ онҳо на танҳо вақт, балки ба саломатиашон ҳам 
зарба мезананд. Вақтгузаронии барзиёд ва дар канор мондан аз олами воқеӣ яке аз паёмадҳои 
манфии интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. Ин мушкилот бештар дар байни наврасону 
ҷавонон мушоҳида мегардад. Дар ин ҷо бемасъулиятии волидон ба назар мерасад, зеро маҳз онҳо 
ба фарзандонашон компютер ва телефонҳои мобилӣ мехаранд, аммо назорат намекунанд, ки бо 
чӣ кор машғуланд, кадом иттилоъро мутолиа мекунанд ва бо кӣ дар робитаанд? 

Бояд гуфт, ки амнияти давлату ҷомеа пурра ба таъмини амнияти иттилоотии кишвар 
вобаста буда, бо раванди пешрафти техника ва технологияи ҷадид ин масъала боз ҳам ҷиддитар 
мегардад. Мутаассифона, шабакаҳои иҷтимоӣ назоратнашавандаанд ва на ҳамаи маълумоте, 
ки дар худ доранд, дурусту беғаразанд. Солҳои охир гурӯҳҳои террористию экстремистӣ 
тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ақидаҳои ифротии худро тарғибу ташвиқ менамоянд. Таҷриба 
нишон медиҳад, ки аксар ҷавонон ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба ин ё он гурӯҳу ҳаракатҳои 
ифротӣ пайвастаанд. Ҳизбу ҳаракатҳои ифротие, ки дар Тоҷикистон фаъолияташон манъ аст, аз 
хориҷи кишвар ақидаҳои нопоки худро мехоҳанд тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба сари ҷавонон 
бор кунанд. 

Аз ин рӯ, ҷомеаи шаҳрвандиро зарур аст, ки шабакаҳои иҷтимоиро ба сифати рушди 
ҷаҳонбинии ҷавонон ва баланд бардоштани ҳисси ватандориву миллатдӯстӣ самаранок истифода 
кунанд. Муҳим аст, ки фарҳанг, анъанаҳои неки миллӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври зарурӣ 
таблиғ шаванд. Маҳз ба ин восита метавон ҳувияти ҷавонону наврасонро тақвият бахшида, 
онҳоро аз бегонапарастию доми фиреби манфиатдорон наҷот дод. 

Таъмини амнияти иттилоотӣ имрӯз ба масъалаи муҳимми давлатдорӣ табдил шуда, суботу 
устувории ҳукуматҳо ва амнияти миллии давлатҳо ба он вобастагии зич пайдо кардааст. Зеро 
технологияи муосири иттилоотӣ имконият медиҳад, ки афкори мардум ба шакли дилхоҳ 
ташаккул ва ба тарафи дилхоҳ майл дода шавад. Имрӯз иттилоот дар тамоми соҳаҳо нақши 
калидӣ пайдо карда, ҳамчун воситаи муҳимми таъсиргузории сиёсӣ барои давлатҳо нақши 
сарнавиштсоз дорад.  

Дар замони ҳозира нақши воситаҳои иттилоотӣ-телевизион, радио, матбуот, фазои 
интернетӣ хеле зиёд гардида, таъсири онҳо ба аҳли ҷомеа бештар эҳсос мешавад. Дар ин замина, 
махсусан ташаккул додани ҷаҳонбинӣ ва шуури миллии ҷавонон аҳамияти хосса касб менамояд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири таъмини амнияти шахс, ҷомеа ва давлат як қатор 
тадбирҳо андешидааст. Дар роҳи пешгирии ҳар гуна хатарҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ба амнияти 
давлат мусоидат менамояд.  

Махсусан, манъ намудани фаъолияти сомонаҳои як қатор ташкилотҳои террористию 
экстремистӣ, ба монанди «Ҳизби назҳати исломии Тоҷикистон»,  «Ҳизб-ут-таҳрир», «Ихвон-ул-
муслимин», «Паймони миллии Тоҷикистон» ва ғайра дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳимтарин тадбирҳо дар роҳи мубориза бо чунин гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистии замони 
муосир мебошад. 

Ниҳоятан, ба манфиати кор аст, ки дар раванди технологизатсияи ҳаёти инсоният ва рушди 
фазои маҷозӣ ба хотири таъмини субот дар ҷомеа, ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ, густариши 
ахлоқи миллӣ ва рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин тадбирҳо дар самти истифодаи 
фазои маҷозӣ андешида шудаанд 

Дар баробари ҷаҳони воқеӣ, дар заминаи рушди босуръати интернет дунёи дигаре падид 
омад, ки онро «фазои маҷозӣ» ном мебаранд. Вобаста ба нақши рӯзафзуни падидаи мазкур яке 
аз масъалаҳои муҳимме, ки имрӯз дар доираи консепсияи амнияти миллӣ ва консепсияи амнияти 
иттилоотӣ диққати бештари муҳаққиқони соҳаро ба худ ҷалб намудааст, рушди босуръати фазои 
маҷозӣ ва чигунагии таъсироти он ба амнияти миллӣ мебошад. Маълум аст, ки ин падида дар 
оғози асри XXI батадриҷ ташаккул ёфта, тамоми давлатҳои ҷаҳонро фаро гирифт. 
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Дар оғози асри XXI  дар системаи сиёсии ҷаҳон давлате вуҷуд надорад, ки шаҳрвандонаш 
корбари фазои маҷозӣ набошанд. Ҳоло дар ҷаҳон як қатор шабакаҳои иҷтимоие ба монанди 
Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Telegram, imo, Google, Viber, Одноклассники, ВКонтакте 
ва ғайра ба вуҷуд омадаанд, ки ҳамарӯза ба онҳо одамони бисёре ворид гардида, бештари вақти 
худро дар фазои маҷозӣ мегузаронанд. Дар шароити муосир таъмини амнияти миллӣ ва ҳимояи 
манфиатҳои миллӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои истиқлоли сиёсии хеш аст, масъалаи 
усулӣ ба ҳисоб меравад. Рушди босуръати интернет ва авҷ гирифтани ҷангҳои иттилоотӣ дар 
шароити ҷаҳонишавӣ, бархӯрди тамаддунҳо ва манфиатҳои қудратҳои ҷаҳонӣ, зуҳури ҳар гуна 
ҳаракату ташкилотҳои экстремистиву террористӣ дар минтақа ва ҷаҳон, гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир мушкилоте мебошанд, ки соҳибандешаи ватаниро водор менамоянд, то атрофи 
хатару таҳдидҳои онҳо ба амнияти миллӣ ва ояндаи давлату миллати хеш аз нигоҳи илмӣ ва 
воқеоти амалӣ ибрози назар кунад. Муносибати системавӣ ба ин масъала имкон медиҳад, ки 
паҳлуҳои гуногуни онро таҳлил намоем ва таъсири онро ба амнияти миллӣ мушаххас созем. Аз 
ин лиҳоз, моро зарур аст, ки фазои маҷозӣ ё худ интернет ва шабакаҳои иҷтимоиро бо 
назардошти  имконот, қудрат, таҳдид, ҳуҷум ва ҳимоя мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем: 

Воқеан, пайдоиши Интернет ва ташаккули фазои маҷозӣ дар тамоми паҳлуҳои ҳаёти 
инсоният дигаргуниҳои ҷиддиеро ба вуҷуд овард. Дастрасӣ ба иттилоот ба воситаи интернет дар 
фазо ва вақти ягона, беҳтар намудани сатҳи ҷаҳонбинии шахс, ба вуҷуд омадани ҳар гуна 
хизматрасониҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз муҳимтарин имконоти фазои маҷозӣ мебошад. Дар 
шароити ҳозира, ки раванди технологизатсия дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа вусъат меёбад, 
бешак, нақши интернет дар ташаккули бештари муносибатҳо эҳсос карда мешавад. Масалан, 
компютерикунонии мактабҳо ва беморхонаҳо, шаклгирии низомҳои  бонкӣ ва соҳибкорӣ, 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва ҳатто рушди ҳукумати электронӣ мавҷудияти интернетро тақозо 
менамояд. Ҳамакнун, ҳар як инсон имкон дорад, ки ба воситаи фазои маҷозӣ ба ҳар гӯшаи олам 
иртибот ва муошират барқарор намояд. 

Имрӯз аз гузашта сарчашма мегирад. Воқеаҳои гузаштаи ҷаҳон ва ҳодисоти имрӯза дар 
минтақаҳои гуногуни сайёра ба мо беҳтарин далелҳоеро нишон медиҳанд, ки давлатҳо ва 
созмонҳои гуногун, интернет ва фазои маҷозиро ҳамчун қудрат ва неруи нав дар роҳи амалӣ 
намудани ҳадафу мақсадҳои хеш дар минтақаҳои гуногуни олам истифода менамоянд. 
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АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ – КАФИЛИ АМНИЯТИ ДАВЛАТ ВА МИЛЛАТ 
 

Муаллифон дар мақола  таҳдиду хатарҳои нав барои амният  ва манфиатҳои миллӣ, бавижа амнияти 
иттилоотӣ, инчунин  маҷмӯи чорабиниҳои мушаххаси ҳифзи муҳити иттилоотонии ҷомеа  ва  бехатарии 
фаъолияти компютер ва дигар воситаҳои техникиро таҳқиқ кардаанд. Дар шароити глобализатсия ҷомеа 
ва ҷомеаи иттилоотӣ яке аз самтҳои асосии давлат дар сиёсати иттилоотӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ ба 
ҳисоб меравад 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье авторы исследовали новые угрозы и вызовы национальной безопасности и интересам, 

особенно информационной безопасности, а также комплекс конкретных мер по защите среды 

общественной информации и безопасности компьютеров и других технических средств. В условиях 
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глобализации общественное и информационное общество является одним из основных направлений 

государства в информационной политике и информационной безопасности 
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In the article, the authors investigated new threats and challenges to national security and interests, 
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ХУСУСИЯТҲОИ МУСАВВИРӢ ДАР ПЛЕНЭР 
 

Ғаниева М.А., Дадобоева М.Н., Исоев А.Б. 
МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров» 

 

Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф баҳри фароҳам овардани 
шароит барои татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон ба таҳсилоти босифат, бунёди фазои мусоиди таълимӣ 
ва ҳамгироии он бо фазои ҷаҳонии таҳсилот нигаронида шудааст. 

Ин ҷиҳат дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
эҳсос мегардад: «Айни замон дар кишвари мо соҳаи таҳсилоти олии касбӣ рушд намуда, сифати 
таълиму тарбия ва дараҷаи тайёр кардани мутахассисони касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ 
беҳтар шуда истодааст. Бо вуҷуди ин муаммоҳои соҳаи маориф чун яке аз мушкилоти ҳалталаб 
боқӣ мемонад. Баҳри таъмини ояндаи сазовори Тоҷикистон имрӯз мо бояд барои наврасон ва 
ҷавонони боистеъдод шароити зарурӣ фароҳам орем. Ҳамчунин мо бояд барои навоварони воқеӣ 
ва эҷодкорон тамоми шароитро муҳайё намоем, то онҳо имкони машғул шудан бо кори 
пурсамари илмӣ, эҷодӣ ва инноватсионӣ дошта бошанд» [6]. 

Мусавварӣ дар пленэр дар мероси бадеии ҷаҳонӣ мавқеи намоён дорад. Дар таълими 
бонизоми академикии Русия мусавварии табиат ҳамчун жанри мустақил оғози асри XIX дар 
Академияи рассомӣ пайдо шуда, пас аз ним аср дар синфхонаҳои рассомии омӯзишгоҳи 
мусаввирӣ, ҳайкалтарошӣ ва меъмории Маскав ворид гардид. Рассомони машҳур A.K. Саврасов, 
В.Д. Поленов, И.И. Левитан низоми таълими рассомии худро бунёд намуданд, ки асоси онро 
маҳз мусавварӣ дар пленэр ташкил дода буд, то ин давра тасвири манзараҳои табиат дар 
устохонаҳо аз рӯи хотира ва расмҳои аз рӯи асл кашида амалӣ мешуд.  

Низоми нав ба фарҳанги санъати тасвирии Русия намунаҳои барҷастаи мусавварии 
пленэриро падид овард [8, с. 47]. 

Дар Аврупо низ дар ибтидои асри XIX асоси назариявӣ ва амалии рассомӣ аз ҷониби Д. 
Констебл гузошта шуда, сипас миёнаи асри XIX аз тарафи намояндагони мактаби барбизонӣ К. 
Коро, Ж.Ф. Милле, Ж. Дюпре, Ш.Ф. Добинйи, T. Руссо ташаккул дода шуд. Асарҳои К. Писсаро 
ва К. Моне намунаҳои барҷастатарини санъати пленэрии аврупоӣ гардиданд.  

Дар низоми муосири таҳсилоти олии рассомӣ Русия таҷрибаи тобистонаи мусавварӣ 
қисмати барномаи ҳатмиро ташкил медиҳад. 

Омӯзиши хусусиятҳои техникии мусавварии пленэрӣ асоси кори фундаменталии Н.Э. 
Маслов «Пленэр», инчунин асарҳои илмии: Головачев Н.П. «Баъзе хусусиятҳои мусавварии 
пленэрӣ», Зубрилин К.М., Руднев И.Ю. «Нақши пленэр дар низоми таълими рассомӣ», Головачев 
Н.П., Рабилов З.Ж. «Таҷрибаи пленэрӣ дар низоми таълими рассомӣ» ташкил додаанд. 
Таҳқиқоти мазкур ҷабҳаҳои гуногуни масаввирии пленэриро ба таври васеъ инъикос мекунанд, 
аммо мавзӯъ дар онҳо ба таври пурра ифшо нагардидааст.  
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Муқаддимаи мусавварии пленэриро, пеш аз ҳама, омӯзиши назариявии асосҳои он ташкил 
медиҳад. Таълим метавонад дар ду самт гузаронида шавад. Аввал – омӯзиши қонуниятҳои 
пленэр бо роҳбарии муаллим дар осорхонаҳо ва нигористонҳо (галереяҳо)-и санъати классикӣ, 
аз рӯи албомҳо, китобҳо ва дастурҳои таълимӣ. Дувум – нусхабардории мусаввараҳо аз 
намунаҳои осорхона ё ақалан аз рӯи нусхаҳои факсимилии шоҳасарҳои мусаввирӣ мебошад. Бе 
ҳар дуи ин шартҳо рассом амал карда наметавонад ва аз умқи санъати ҷаҳонӣ маҳрум хоҳад буд. 

Барои тарбияи рассоми сатҳи ҷаҳонӣ, бар замми маълумоти олӣ, бояд таълими ҷиддии 
нусхабардорӣ паси сар гардад [3, с. 5]. 

Дар барномаҳои таълимии донишгоҳҳои пешсафи рассомӣ нусхабардорӣ ба таври ҳатмӣ 
ворид гардидааст. Раванди нусхабардорӣ ба рассомони навкор таъсири мусбат мерасонад, дар 
онҳо дарки санъати баланд, маҳорати  «устодони куҳан», дарки самтҳои амиқи мусаввириро 
ташаккул медиҳад.  

Хусусияте, ки ҳам мутахассисон ва ҳам ҳаваскорони мусаввирии пленэриро ҷалб мекунад, 
хоҳиши мушоҳида намудани ҳар як хаспоя, алаф, шохаҳои овезон, осмони баланд, абрҳои 
парвозкунанда ва ғайра мебошад. Хоҳиши дарки ин олами бошукӯҳ ва тасвир намудани он 
вазифаи ҳар як рассом мебошад. 

Вазифаи ҳама гуна асар пешниҳоди маънои ниҳонкардаи муаллиф мебошад [4, с. 64]. Аз 
ин рӯ, марҳилаи муҳимми кор дар пленэр дарёфти мавзӯъ, сипас образи бадеӣ, тобиши маъноӣ, 
тавозуни адабӣ ва мусиқӣ мебошад. 

Ҷустуҷӯи ҷойи ҷойгиршавӣ дар пленэр вазифаи муҳим мебошад. Баъзан метавон муддати 
тӯлонӣ дар ҷустуҷӯи тасвири мавзӯъ рафта, онро пайдо накард, зеро ба ғайр аз зебоии тасвир, 
равшанӣ дар мувозинати умумии сояҳо ба асари мураккаб бояд мувофиқ ояд. Дар маҷмӯъ ҳам 
осмон, ҳам замин, ҳам биноҳо, ҳам об бояд образи ягонаро ташкил диҳанд.  

Ҷустуҷӯи мавзуъ, бо ҷустуҷӯи дохилии образ, рӯҳия, мусиқӣ пайваст аст. Аммо чӣ тавр 
дар коғаз (лавҳ) ҳамон ягона чизи дар дил дида, шунида, эҳсос намударо метавон тасвир кард - 
ин вазифаи навбатии рассом мебошад.   

Сохтори композитсионии ангора ё кори дарозмуддат дар пленэр образи бадеиро, ки бо он 
мутавозин пайваст аст, бояд ба таври комил бозгӯ намояд.  Ҳамҷоя кардани сохтори асар ва ҷузъи 
маъноии он - вазифаи муҳимтарини мусаввирии пленэрӣ ба шумор меравад. «Дар ҷараёни кор 
бо ангора, композитсияи дақиқгардида, тобиш ва ранги он муайян карда мешаванд, асл бо 
манзараи дар ангора овардашуда қиёс карда мешавад. Қиёс бо асл барои роҳ надодан ба хатоиҳои 
зиёд дар тасвир, ранг, тобиш ва мувофиқати он, ки дар маҷмӯъ фасоҳати манзараро муайян 
менамояд, имкон фароҳам меорад» [10, с. 67]. 

Интихоби андоза низ ҳамчунин як ҷустуҷӯи эҷодиро тақозо дорад. Омӯзгор бояд ба 
донишҷӯён пеш аз таҷрибаҳои пленэрӣ мақсади интихоби андоза ва ҷустуҷӯи тамоми тобишҳову 
рангҳои асари ояндаро фаҳмонад. 

Тафовут дар хати уфуқи коғаз тобиши маънои нахустинро бозгӯй мекунад. Назар аз боло 
ба рӯйдод ё аз поён ба мавҷудияти олам бояд намоён шавад. Вазифаи рассом дуруст мунъакис 
намудани пораи ҳаёт ба андозаи коғаз мебошад. Аз композитсияи асар бисёр чиз, пеш аз ҳама, 
дарк шудани ғояи муаллиф вобаста аст. 

Барои рассомони ҷавон дар марҳилаҳои аввал танҳо дарёфти таркиби композитсионӣ ва 
инъикоси он дар коғаз муҳимме бошад. Принсипҳои асосии композитсионӣ - секунҷа, давра, 
ромб, фриз (арка), илтиво мебошад. Ҳаракати қисматҳои равшан ва торик, ҳаракат ба қаър, 
пайдарҳамии предметҳои гарм ва сард. Интихоби ранги умумии оянда - сард ё гарм, ё тазод, 
дарёфти тобишу ранги бо маркази маъноӣ мувофиқ, ин тасмимҳои аввалини рассом дар пленэр 
мебошанд. Ҳама гап сари «гирифтан»-и мавзӯъ ва чизеро «дида» тавониста, ба ин васила дода 
тавонистани тасвири амиқ, ба манзара табдил додани ангора мебошад» [2, с. 42]. 

Муҳлати тасвири манзара дар берун одатан зуд мегузарад. Муаллим бояд ба донишҷӯ 
тамоми нозукиҳои кори пленэрро дар устохона омӯзонад, аз рӯи феҳрастҳо намунаҳои 
муваффақи сохти композитсионӣ ва тасвири манзараро намоиш диҳад. Рассоми навкор набояд 
аз обу ҳавои зудтағйирёбанда ошуфта шавад, ҷиҳатҳои манфии шароити обу ҳаворо оромона 
бояд паси сар намояд. Одатан, ангора ба тезӣ бо ангишт ё қалам дар варақи кӯчак кашида 
мешавад, он танҳо барои фаро гирифтани ғоя, образ ба сохтори композитсионӣ, ба даст овардани 
маҷмӯи тобиши зиёд истифода мешавад.  

Барои гӯё намудани тасвирҳо дар коғаз вақти кофӣ нест, худи рассом бояд имкониятҳои 
худро ба назар гирифта, ҳаҷми лавҳро интихоб кунад, аксар вақт барои ангора андозаи хурд 
интихоб мешавад. Бо роҳи мувофиқаи рангҳои асари оянда метавон пешакӣ импатуратураро 
илова кард. Тобишҳои тира метавонанд барои ҳолати шабона ё ғуруби офтоб мувофиқ бошанд, 
барои манзараи рӯзона интихоби тобиши муътадил ё равшантар аз коғази табиӣ беҳтар аст. 
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Дар коғаз ба тезӣ тасвир кардан бо ангишт дуруст нест, ангишт бо ранг омехта шуда, ба 
тобиш таъсир мерасонад, тасвирро доғдор карда метавонад. Аз ин рӯ, роҳи беҳтарин – бо 
мӯйқалами борик бо омехтаи охраю ултрамарин дар маҳлули зудхушкшаванда кашидан беҳтар 
аст.  

Вақте ки тасвир дар муддати якчанд дақиқа омода мешавад, бояд вазъи обу ҳаво арзёбӣ 
гардад, муайян намояд, ки он чанд муддат давом меёбад. Дар ҳолати кам будани фурсат, масалан 
тақрибан 15 дақиқа, кор фавран оғоз мегардад. Ҳангоми кор дар синфхона, интихоби фаврии 
ранг бояд такмил дода шавад, то фавран, дар якчанд сония хамираи рангро омода намуда, ба 
коғаз гузаронад. Дар чунин ангораи кӯтоҳ ҷиҳати аз ҳама муҳим дода тавонистани таносуби 
рангҳо ва тобиш мебошад. Баъзе рассомон ин ангораҳоро танҳо ҳамчун ҷузъи ёрирасон ба асари 
бузург меҳисобанд. Аммо як ангораи кӯчак метавонад кори пурарзиш ва муассир бошад. Андоза 
ба сифат таъсир намерасонад. 

Воқеаи асосӣ дар пленэр ҷустуҷӯи ранг мебошад, бидуни инъикоси дақиқи он, маънои 
тамоми асар гум мешавад.   

Нуктаи муҳимми ба даст овардани натиҷаи хуб дар манзара инъикоси дақиқи таносуби 
рангҳои гарму сард ва соя мебошад, ки ба туфайли манзараи равшаниву ҳаво рангҳои аз ҳама 
гармтар ҳамеша дар мадди авваланд, рангҳои аз ҳама сард бошад дар дурӣ қарор мегиранд. Яъне, 
ҳатто як предмети сурх дар масофаи дур предмети гарм шуда наметавонад, чунонки қисмати 
кабуди тарафи пеш ба ранги яхбаста табдил дода намешавад, вазифаи рассом на танҳо интихоби 
дурусти ранги мувофиқ, ҳамчунин омӯзиши тарзи дурусти мушоҳидаи табиат мебошад. 
«Омӯзиши табиат ва баланд бардоштани малакаи касбӣ ҷанбаҳои ба ҳам тавъами як раванд дар 
фаъолияти рассомони барҷастаи даврони гуногун ба шумор меравад» [5, с. 31]. 

Дар интихоби тобишҳои манзара интихоби мувофиқи рангҳо кумакрасон мебошад. 
Рассомони ҷавон ва бетаҷриба истифодаи фаровони рангҳоро дӯст медоранд, айни замон дар 
толорҳо омехтаҳои тайёри тобишҳои мураккабро дар лӯлача харидорӣ кардан имкопазир аст. 
Тобишҳои хокистарӣ, гулобии тира, сабзи сунъӣ, рӯшанидиҳанда барои омезиш бо дигар рангҳо 
мувофиқ нест, омезиш бо ин рангҳо аксар вақт ба лой табдил ёфта, барои истифода дар пленэр 
мувофиқ нестанд. 

Барои рассомӣ, ба хусус барои мусавварии пленэрӣ, рангҳои «устодони куҳан» беҳтар аст. 
Рассомони асрҳои гузашта – Тисиан, Рембрант, Веласкес, Рубенс, Рокотов, Левитский ва дигарон 
– бо номгӯи ниҳоят ками рангҳо кор мекарданд; ҷилои рангҳои мавриди истифодаи онҳо на беш 
аз 15-20 рангҳои гуногунро дар бар мегирифт. Рассоми барҷаста К.А. Коровин баъзан 10-15 
рангро дар як вақт истифода мекард ва ба ин нигоҳ накарда, ҳеҷ кас ба ӯ доир ба нокифоягии 
обуранги тасвирҳо эрод гирифта наметавонад [1, с. 63]. Интихоби рангҳои асосиро дар кори 
Ченнино Ченнини дар «Китоб оид ба санъат ё рисолаи мусаввирӣ» вохӯрдан мумкин аст [9, с. 
42]. Ин рангҳои сафед, охра, шанграф, ултрамарин, зангбаста (сиена), замини сабз, ҷигарии тира 
(умбра) мебошад. Омезиши ин рангҳо бештар табиӣ ҳастанд. Ин рангҳо рассомии ғарбӣ-аврупоӣ 
ва русиро тӯли садсолаҳои зиёд фарогир буданд. Ба мо маълум аст, ки ҳар яке аз ин рассомон 
рангҳои дӯстдоштаи иловагии худро доштанд. Нуктаи муҳим он аст, ки рассомони муосир бояд 
қоидаеро дар хотир доранд, ки ҳангоми омехтани беш аз се ранг он ба лой табдил меёбад.  

Корро бо тарзи рангкунии маҳин, ҷилои маҳини рангҳо, бо хушк кардани қабати 
рангуборкарда ба роҳ мондан дуруст аст. Дар пленэр ин кор ғайриимкон аст, аммо дар ҳолати 
имкон додани вақт, аз болои тасвир нахуст сояҳоро бо ҷилои маҳини рангҳо тасвир карда, даррав 
ранг ва тобиши мувофиқро дарёфт кардан мумкин аст. Тасвир бояд ба таври васеъ ва бо тезӣ 
кашида шавад. Сипас осмонро ғафс ранг карда, ба мусоҳилакорӣ роҳ надода, рангҳоро дар 
равшании рӯйпӯшкунанда гузоштан лозим аст. Вазифаи рассом рангро дар рангҳо ва тобишро 
дар тобишҳои аслӣ намоиш додан аст. 

Барои мусаввараро ҷамъбаст намудан дар охир бо мӯйқалами маҳин шохаҳои маҳин, дар 
ҷое баргҳо, сангчаҳои кӯпрук, алафҳои пеш ва ба ин монданд ҷузъҳо бори дигар ранг карда 
мешаванд. Албатта, ангора бояд дар як навбат кашида шавад, зеро ин қонунияти жанр аст. «Дар 
раванди эҷодиёт, пешорӯи ҳар як рассом муаммои мукаммал шудан, ҷамъбаст гардидани асар 
вомехӯрад. Ин муаммо на танҳо хусусияти техникӣ дорад, дар он маънои баланди хулосаи 
тасвирӣ, сирри таҷассуми образ ниҳон аст» [7, с. 109]. 

Мусаввирӣ дар пленэр барои рассом ҳар дафъа кашфиёти наверо бозгӯй мекунад, ҳатто бо 
рассомии зиёд дар табиат, рассоми ҳақиқӣ аз зебоӣ ва бузургии олам иктифо намекунад. 
Технологияҳои гуногун ҳамдигарро иваз намуда истодаанд, аммо кори рассом аз рӯи асл ҳамчун 
поя дар низоми таълимоти рассомии классикӣ боқӣ мемонад.  
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ХУСУСИЯТҲОИ МУСАВВИРӢ ДАР ПЛЕНЭР 
 

Мақолаи мазкур ба махсусияти мусаввирӣ дар пленэр бахшида шуда, дар асоси омӯзиши амиқи 
мавзӯъ, сарчашмаҳои фаровони илмӣ, таърихи рассомӣ таълиф гардидааст. Андешаҳои муаллифон бо 
истифода аз сарчашмаҳои илмӣ ва маводи дастурҳои таълимӣ асоснок гардидаанд. Унвони мақола 
моҳияти онро пурра бозгӯй кардааст. Муаллифон бамаврид таъкид менамоянд, ки «рассомон мекӯшанд, 
ки давоми соли тақвимӣ дар пленэр фаъолият намоянд». Мақола аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дошта, аз 
як тараф, барои таълифи корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм, рисолаҳои магистрӣ дар ин самт ҳамчун сарчашма 
хизмат намуда, аз ҷониби дигар, барои омӯзгорони санъати тасвирӣ дастури мувофиқ аст. Хулосаҳои 
муаллифон возеҳ буда, дар асоси таҳқиқи амиқ ва ҳамаҷониба оварда шудааст.         
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ОСОБЕННОСТИ ЖИВОПИСИ НА ПЛЕНЭРЕ 
 

Данная статья посвящена живописи на пленэре, основе обобщения живописного опыта 
выдающихся мастеров пленэрной живописи, а также особенностей творческого процесса, выявляется 
методическая последовательность в овладении искусством пейзажной живописи. Основана на тщательном 
исследовании темы, изучены многочисленные источники, история живописи.  Мысли авторов обоснованы 
научными источниками и материалами учебных пособий. Авторы уместно подчеркивают, что живописцы 
стараются в течении всего календарного года заниматься на пленэре. Статья имеет как теоретическое так 
и практическое значение, с одной стороны может служить источником для курсовых, дипломных и 
магистрских работ, с другой стороны, для преподавателей живописи как пособие. Выводы авторов ясны, 
обоснованы и освещают все аспекты темы.    
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FEATURES OF PAINTING ON THE PLENER 
 

This article is devoted to painting in the open air, based on a generalization of the pictorial experience of 
outstanding masters of plein air painting, as well as the features of the creative process, a methodological sequence 
is revealed in mastering the art of landscape painting. Based on a thorough study of the topic, studied numerous 
sources, the history of painting. The author’s thoughts are substantiated by scientific sources and materials of 
textbooks. The author appropriately emphasizes that painters try to do plein air throughout the entire calendar year. 
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The article has both theoretical and practical value, on the one hand it can serve as a source for term papers, 
diploma and master's works, on the other hand, for teachers of painting as a guide. The author’s conclusions are 
clear, justified and cover all aspects of the theme. 
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КОРБУРДИ МЕТОДИ АМСИЛАСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ ДАР ТАЪЛИМИ 

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 
 

Тиллоев Ш.Ҳ., Файзализода Б.Ф. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Саидов А.Ҳ. 

Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон 
 

Масъалаи популятсияро, ки ба мавзӯи курси мактабии технологияи иттилоотии 

«Амсилаҳои математикии рушди популятсияҳо» мансуб аст, дида мебароем [4, с. 158]. Моҳияти 

масъала дар он аст, ки амёбаи якҳуҷайра дар ҳар як соат ба ду амёба тақсим мешавад. Сохтани 

амсилаи математикии афзоиши шумораи амёбаҳо ва татбиқи он бо истифодаи забони 

барномасозӣ дархост мегардад [1, с. 29]. Илова бар ин, ташкили таҳқиқи амсилаи гирифташуда 

бо роҳи гузаронидашудаи озмоиши компютерӣ зурур аст [2, с. 40]. 

Барои ҳалли масъалаи мазкур тасвир кардани вазъияти дар масъала баёнёфтаро ба шакли 

амсилаи математикӣ зарур мешуморем. Формулаи математикӣ, ки ҷараёни тақсими амёбаҳоро 

моделсозӣ менамояд, шакли зеринро мегирад: Ч(I+1) = 2 * Ч(I), ки дар ин ҷо Ч – шумора, I – 

давраи вақт. 

Амсилаи математикиро дар муҳити забони барномасозии Visual Basic for Application 

татбиқ месозем. Барои балоиҳагирии интерфейси замима қисмҳои муҳит истифода мешаванд: 

шакл (User Form) – барои ташкили шакли замима, нишона (Label) – баровардани навиштаҷот ба 

шакли замима, соҳаи воридӣ (Text1 Box) – барои ворид ба таҳрири маълумот; рӯйхат (Text1 Box) 

– барои баровардани рӯйхати аломатҳо; тугмача (Сommand Button) – барои ба кор андохтани 

коркардкунандаи ҳодисот. Интерфейси намунавии замима дар расм пешниҳод карда шудааст: 

 
Расми 1. Интерфейси замимаи моделсозии шумораи популятсияҳо. 

 

Майдони TextBox1 барои воридсозии шумораи ибтидоии популятсия ва майдони TextBox2 

барои воридсозии миқдори давраҳои тағйири популятсия истифода мегардад, LisBox1 барои 

инъикоси тамоми натиҷаҳои ҳисоббарориҳо хизмат мерасонад. Барои навиштани коди 

коркардкунанда тағйирёбандаҳои зерин талаб карда мешавад: I – рақами давра; N – миқдори 

давраҳои баррасишаванда; S – шумораи ибтидои популятсия; P – шумораи популятсия дар 

қадами 1-ум. Барои ташкили ҳисоббарориҳои бисёркаратаи шумораи популятсия оператори 

сиклии for мавриди истифода қарор меёбад. 

Тугмачаи «Ҳисобкунӣ» коди барномавии коркардкунандаи ҳодисотро, ки дар поён оварда 

шудааст, дорад ва он амсилаи математикии ҳалли масъалаи популятсияро татбиқ месозад: 

Private Sub CommandButton_Click() 

Dim i, n, s, p As Long 
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s = CInt (Text Box1.Value) 

n = CInt (Text Box2.Value) 

ListBox1.AddItem («Начальная численность популяции=» + CStr(s)) 

p=s 

For I = 1 To n 

p = p * 2 

ListBox1.AddItem («i=» + CStr(i) + «Численность =» + CStr(s)) 

Nexti 

EndSub 

Барои гузоштану тестиронии замимаи бунёдшуда хонандагон аз аломатҳои зерини 

тағйирёбандаҳо истифода бурда, кори онҳоро месанҷанд: S = 10, N = 5; S = 15, N = 24. 

Баъдан, ба хонандагон хабар дода мешавад, ки амсилаи математикии сохтаи онҳо 

омилҳоеро ба ҳисоб мегиранд, ки ба марги амёбаҳо оварда мерасонад. Пас, амсила ба таври кофӣ 

ҷараёнро танҳо дар давраи хурди вақт дуруст инъикос менамояд. Бо дарназардошти омилҳои 

гуногун тасҳеҳ талаб карда мешавад. Ба ибораи дигар, ҷараёни ташкили амсилаи математикӣ 

идома дорад, зеро ки бе ин аниқсозии амсилаи компютерӣ имконпазир мегардад. Саҳеҳгардонӣ 

бо роҳи ба амсилаи таҳқиқшавандаи ҳайвони даранда (ваҳшӣ), ки дар ҳар як давраи муайяни вақт 

миқдори муайяни туъмаеро истеъмол мекунанд, иловакунӣ амалӣ мегардад. Муайян сохтан 

зарур аст, ки дар кадом ҳолатҳо популятсия зуртар ва дар кадом ҳолатҳо он сусттар меафзояд, 

дар кадом ҳолатҳо он мефавтад. 

Тадқиқи амсилаҳои биологӣ. Дар биология ҳангоми таҳқиқи рушд ва инкишофи системаҳои 

биологӣ одатан бо баҳисобгирии омилҳои мухталиф амсилаҳои динамикии тағйирёбии миқдори 

популятсияи мавҷудоти гуногуни зинда, аз қабили бактерияҳо, моҳиҳо, ҳайвонот, наботот ва 

ғайра сохта мешаванд. Таъсири байниҳамдигарии популятсияҳо дар амсилаҳои навъи «даранда-

сайд» омӯхта мешаванд. 

Амсилаи зоҳирӣ. Омӯзиши динамикаи миқдори популятсияҳоро, албатта, аз амсилаи 

одитарини «афзойиши номаҳдуд» шурӯъ мекунем, ки дар он миқдори популятсия ҳар сол аз рӯйи 

фоизи муайян зиёд мешавад. Амсилаи риёзии ин равандро бо ёрии формулаи рекуррентии xn+1 = 

a∙xn ифода кардан мумкин аст, ки он ба воситаи коэффитсиенти афзойишии а миқдори 

популятсияи соли ояндаро бо миқдори популятсияи соли ҷорӣ алоқаманд мегардонад [5, с. 431]. 

Масалан, агар афзойиши солонаи популятсия 5% бошад, он гоҳ а = 1,05 аст. 

Дар амсилаҳои «афзойиши маҳдудкардашуда» бошад, таъсири барзиёди миқдори 

бошандагон ба ҳисоб гирифта мешавад, ки он асосан бо норасоии ғизо, фазо, авҷгирии бемориҳо 

ва ғайра алоқаманд мебошад. Ин омилҳо афзойиши популятсияро ҳангоми зиёдшавии миқдори 

бошандагон суст мегардонанд. Бузургии нав - коэффитсиенти барзиёди миқдор b-ро дохил 

мекунем, ки қимати он одатан аз қимати коэффитсиенти а хеле хурд (b≪a) аст. Дар ин сурат 

коэффитсиенти афзойиши миқдори солона ба a-b∙xn баробар шуда, формула намуди зеринро 

мегирад: xn+1 = (a - b∙xn)∙xn. 

Дар амсилаҳои «афзойиши бо таъсири шикор маҳдудкардашуда» бошад, ба миқдори 

популятсияи ҳайвонҳо ва моҳии шикоршаванда ҷой доштани таъсири ҳиссаи шикору сайди 

солонаи онҳо ба ҳисоб гирифта мешавад. Агар бузургии сайдкунии ҳарсоларо ба воситаи с 

ишорат кунем, он гоҳ формула намуди зеринро мегирад: xn+1 = (a - b∙xn)∙xn - c. 

Популятсияҳо одатан на аз ҳамдигар ҷудо, балки дар ҳамбастагӣ ва бо таъсири 

мутақобилаи байниҳамдигарӣ вуҷуд дошта метавонанд. Яке аз навъҳои хеле муҳимми чунин 

алоқамандии байни популятсияҳо ин якҷоя амал кардани даранда ва сайди он мебошад. Мисоли 

системаи «даранда-сайд», масалан, гург-харгӯш, гулмоҳӣ-ширмоҳӣ, уқоб-муш ва ғайра шуда 

метавонанд. Дар амсилаи «даранда-сайд» миқдори сайдҳо xn ва дарандаҳо yn байни ҳамдигар 

вобастаанд. Миқдори вохӯрии сайдро бо даранда, мутаносибан ҳамчун ҳосили зарби миқдори 

сайдҳо ва дарандаҳо ҳисобидан мумкин аст. Коэффитсенти f имконияти маҳв (ҳалокат)-и сайдро 

ҳангоми рӯ ба рӯ омадан бо даранда ифода менамояд. Дар ин маврид шумораи популятсияи сайд 

ҳар сол ба миқдори бузургии f∙xn∙yn кам мешавад ва формулаи ҳисобкунии миқдори сайдҳо 

намуди зеринро мегирад: xn+1 = (a – b∙xn)∙xn – c –  f ∙ xn ∙ yn. 

Ҳангоми вуҷуд надоштани сайд (масалан, бо сабаби набудани хӯрока), шумораи 

популятсияи дарандаҳо кам мешавад, ки онро бо ёрии формулаи рекуррентии  yn+1 = d ∙ уn тасвир 

кардан мумкин аст. Қимати коэффитсиент d < 1 суръати камшавии популятсияи дарандаро ифода 

мекунад. 
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Зиёдшавии популятсияи дарандаро ба ҳосили зарби миқдори сайдҳо ва дарандаҳо 

мутаносиб ҳисобидан мумкин аст [5, с. 432]. Қимати коэффитсиенти е бузургии афзойиши 

миқдори популятсияи дарандаро аз ҳисоби шикори сайд ифода мекунад. Аз ин рӯ, дар ин маврид 

ҳисобкунии миқдори дарандаҳо аз рӯйи формулаи зерин амалӣ гардонида мешавад: yn+1 = d ∙ уn 

+ e ∙ xn ∙ yn . 

Амсилаи компютерӣ. Тавассути ҷадвали электронӣ амсилаи компютерӣ месозем ва бо ёрии 

он миқдори популятсияҳоро аз тариқи амсилаҳои риёзии гуногун - «афзойиши номаҳдуд», 

«афзойиши маҳдудкардашуда», «афзойиши бо таъсири шикор маҳдудкардашуда» ва «даранда-

сайд» мавриди таҳқиқ қарор медиҳем: 

1. Дар катакҳои В1 ва В6 қиматҳои аввалаи миқдори популятсияҳои сайд 

ва дарандаро дохил мекунем. Дар катакҳои В2:В5 қимати коэффитсиентҳои a, b, 

c ва f-ро, ки ба тағйирёбии миқдори популятсияи сайд таъсир мерасонанд, дохил 

мекунем. Дар катакҳои В7 ва В8 қимати коэффитсиентҳои d ва e-ро, ки ба 

тағйирёбии миқдори популятсияи даранда таъсир мерасонанд, дохил мекунем. 

Дар сутуни D миқдори популятсияро мувофиқи амсилаи «афзойиши номаҳдуд», 

дар сутуни E - мувофиқи амсилаи «афзойиши маҳдудкардашуда», дар сутуни F - 

мувофиқи амсилаи «афзойиши бо таъсири шикор маҳдудкардашуда» ва дар 

сутунҳои G ва H - мувофиқи амсилаи «даранда-сайд» ҳисоб мекунем. 

2. Дар катакҳои D1, E1, F1 ва G1 қимати аввалаи миқдори популятсияи сайд ва дар катаки 

H1 қимати аввалаи миқдори популятсияи дарандаро ҷойгир мекунем. Дар катаки D2 формулаи 

рекуррентии =$B$2*D1 «афзойиши номаҳдуд»-ро дохил мекунем. Дар катаки E2 формулаи 

рекуррентии =($B$2-$B$3*E1)*E1 «афзойиши маҳдудкардашуда»-ро ҷой медиҳем. Дар катаки 

F2 формулаи рекуррентии =($B$2-$B$3*F1)*F1-$B$4 «афзойиши бо таъсири шикор 

маҳдудкардашуда»-ро ворид месозем. Дар катаки G2 формулаи рекуррентии тағйирёбии 

миқдори сайдро дохил мекунем: =($B$2-$B$3*G1)*G1-$B$4-$B$5*G1*H1. Дар катаки H2 

формулаи рекуррентии тағйирёбии миқдори дарандаро дохил мекунем: 

=$B$7*H1+$B$8*G1*H1. 

3. Формулаҳои дохили катакҳои D2, E2, F2, G2 ва H2-ро бо ёрии усули лағжониш ба поён, 

ба нуҳ сатри оянда, яъне то катакҳои D11, E11, F11, G11 ва H11 нусхабардорӣ мекунем. Бо ёрии 

қиматҳои катакҳои сутунҳо бо динамикаи тағйирёбии миқдори популятсияҳои сайд ва даранда 

шинос мешавем. Баъд барои муоинашаванда гардонидани амсилаи компютерӣ графики 

динамикаи тағйирёбии популятсияҳоро вобаста бо гузаштани вақт месозем. 

4. Сутунҳои додаҳоро ба қайд гирифта, диаграммаи навъи «График»-ро месозем. Дар 

экрани компютер мутобиқи амсилаҳои «афзойиши номаҳдуд», «афзойиши маҳдудкардашуда», 

«афзойиши бо таъсири шикор маҳдудкардашуда» ва «даранда-сайд» графики динамикаи 

тағйирёбии популятсияҳо намудор мешаванд. 

Таҳқиқи амсила. Қиматҳои аввалаи миқдори популятсияҳо ва коэффитсиентҳоро иваз 

намуда, вобаста аз тағйирёбии вақт намунаҳои гуногуни динамикаи тағйирёбии қимати 

популятсияҳои сайд ва дарандаро ҳосил намудан мумкин аст [5, с. 433]. 

Хонандагон ду муодилаи амиқгардонии амсилаи математикиро пешниҳод карда 

метавонанд: даранда миқдори муайяни туъмаро истеҳсол менамояд ё даранда дар ҳар як давра 

ҳиссаи муайяни популятсияро истеҳсол мекунад. Дар ҳолати якум формула намуди зеринро 

дошта метавонад: Ч(/+1) = 2 * Ч(/) - Х, ки дар он Х – шумораи тӯъмаи истеҳсолшуда: дар ҳолати 

дуюм: Ч(/+1) =2 * Ч(/) - Ч(/) * К, дар он К – ҳиссаи туъмаҳои истеҳсолшуда (0 < К < 1). Баъдан, 

хонандагон ба коди барномавӣ тағийроти мувофиқро ворид месозанд. Ин мувофиқан, р = р * 2 - 

X, ё р = р * 2 - р * К (қаблан воридсозии аломатҳои Х, ё К ташкил карда мешавад). 

Ба амсилаи саҳеҳгардонидашуда озмоиши компютерӣ гузаронида мешавад. Он нишон 

медиҳад, ки «мавҷудият»-и даранда дар амсилаи математикӣ афзоиши популятсияро суст 

мегардонад ва ё ба маҳви он оварда мерасонанд. Ҳамчунин, саҳеҳгардонии минбаъдаи амсилаи 

математикӣ пешниҳод карда мешавад ва алоқаи шумораи популятсияи дарандагон бо шумораи 

популятсияи амёбаҳо мавриди диққати махсус қарор мегирад. 

Баъд аз он ба хонандагон сохтани амсилаи дигари математикӣ пешниҳод мегардад. Асос 

он мебошад, ки шумораи зотҳои популятсия танҳо ба тавлиду фавти табиӣ вобаста аст. Ғизо ба 

ҳама мерасад, экология вайрон нашудааст, ягон чиз ба ҳаёт таҳдид намекунад [3, с. 97]. 

Хонандагон бояд амсилаи нави математикиро гиранд ва он ба амсилаҳои пешина бояд мувофиқ 

бошад. 
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Расми 2. Динамикаи тағйирёбии қимати популятсияҳо. 
 

Дар чунин ҳолат афзоиши популятсия аз рӯйи формулаи Ч(/+1) = Ч(/) + Ч(/) * КР, муайян 

мегардаду камшавӣ аз рӯи формулаи Ч(/+1) = Ч(/) - Ч(/) * КС. 

Он гоҳ формулаи умумии шумораи популятсия намуди зеринро мегирад: Ч(/+1) = Ч(/) * 

(1 + КР - КС), ки дар он: КТ – коэффитсиенти тавлид (масалан, агар КТ =0,03, пас аз 100 зот 3 

зот таваллуд мешавад); КФ – коэффитсиенти фавт; I – рақами давра. 

Вазифаи зерини таҳқиқотӣ гузошта мешавад: муайян сохтани таҳарруки афзоиши 

популятсия зимни: а) КР<КС; б) КР>КС. Хонандагон озмоиши ҳисоббарориро мегузаронанд, 

маҷмӯи маълумоти ададиро мегиранд ва ба саволҳои гузошташуда ҷавоб медиҳанд: КР<КС 

шумораи популятсия кам мешавад, зимни КР<КС шумораи популятсия меафзояд. 

Пас, муҳити барномасозии Visual Basic for Application ва барномаи амалии Microsoft Excel 

ба коркарди замима бо истифодабарӣ аз методи моделсозии математикӣ ва методи озмоишии 

ҳисоббарорӣ зимни омӯзиши моделҳои биологии рушди популятсияҳо имкон медиҳанд. 
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ВАЗЪИ КУНУНИИ ТАШАККУЛИ ДОНИШҲОИ ТАБИӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Раҳимов Ҷ.Х., Бегимов Х.Х. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
  

Дар адабиёти методӣ усулҳои гуногуни таълиму баррасиҳо дида мешавад, ки ба ташаккули 

дониши ибтидоии фанҳои табиӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ мусоидат мекунад. Н.К. 

Крупская собит кард, ки ҳатто мактаббачагон бояд оид ба техника ва технологияҳо, тавассути 

робита ба қувваи барқ фаҳмиши одӣ дошта бошанд. Бо вуҷуди ин, ба таври қатъӣ иҷрои ин 

раванд бо назардошти хусусиятҳои синну соли хонандагон, интихоби дурусти далелҳо барои ҳар 

як соли таҳсил, дар таърифи дурусту аниқи фарогирии донишҳо мебошад [8]. 

 Вобаста ба меъёрҳои дониши илмӣ ва техникӣ Н.К. Крупская чунин навиштааст: «На 

танҳо қувваи кӯдакон, ягон қувваи инсон қодир нест, ки тамоми донишро ба даст орад» [8]. Н.К. 

Крупская рушди қобилияти эҷодии хонандагони хурдсолро ҳимоя кард ва ӯ бовар дошт, ки 

кӯдакон аз гурӯҳҳои якум бояд ба онҳо риоя кунанд, натиҷаҳои муайяне бароранд, тарзи 

таҳқиқотро ба ҳар як падидае, ки мебинанд, таълим диҳанд. 

Н.К. Крупская гуфтааст, ки: «Як усули таҳқиқот дар омӯзиши асосҳои илм ва бедор 

намудани таваҷҷуҳи аниқи хонандагони хурдсол ба муҳити табиӣ, хоҳиши фаҳмиш ба омӯхтани 

зуҳуроти гирду атроф мебошад, ба кор истифода бурдани дониш, даст ба ҳалли мушкилоти амалӣ 

ва назариявӣ задан мебошад. Дар баробари роҳ як усуле, ки бузургтарин имони хуб дар хулосаи 

асосии фикр аст» [9]. 

Ин имкон дод, ки мушкилоти асосии илми педагога оид ба проблемаи мазкур муайян карда 

шавад. Он дар васеъ кардани ҳаҷми дониш ва қобилияти таҳқиқи онҳо амалӣ мешавад. 

Таҳқиқи таҷрибаи муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷумҳурӣ нишон 

дод, ки сатҳи дониши хонандагонро аз фанҳои табиӣ ба талаботи муосир ҷавобгӯ намудан зарур 

аст. Хонандагони хурдсол дар фаҳмиши табиат ва ҳисси табиӣ, равандҳои одӣ, ки дар муҳити 

атрофи мо амал мекунанд, онҳо малакаҳои сатҳи пасти истифодаи воситаҳои техникӣ, ченкунӣ 

ва дастгоҳҳои ёрирасонро доро мебошанд. Ин шаҳодат медиҳад, ки надоштани донишҳои 

зарурии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ оид ба фанҳои табиӣ ва усулҳои омӯзиши онҳо барои 

ташаккули дониши ибтидоӣ дар соҳаи физика дар рафти омӯзиши маводи асосии таърихи 

илмҳои табиӣ, ботаника, география, химия ва технология мебошад. 

Ҳадафи зарурати баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз 

ҷониби А. Вигодский, А. Занков, В.С. Стреказозин ва А.В. Усова ифода карда шуд. Дар қисми 

зиёди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ (С.А. Березюк, А.И. Грехова, Т.Я. Ишкова, К.И. Кортушов, П.Г. 

Кавалёв, П.И. Медведский, М.А. Пенжиева) ва кӯмак барои омӯзгорон (Н.М. Бернер, М.С. 

Василева, В.Е. Гмурман, В.А Крутетский, В.Н. Мочанский, А.Ф. Мелчаков, Л.А. Осадчук) сару 

кор бо ташаккули дониши табиӣ ва мафҳумҳои он дар заминаи география, химия, биология, 
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технология, математика ва тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 

литсейҳо, гимназияҳо мебошад. 

Барои гирифтани маълумоти муфассалтари вазъияти ташаккули дониши ибтидоии табиӣ 

дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, асосӣ, миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо дар ҷумҳурӣ, 

мо дар байни муаллимони ин муассисаҳои таҳсилоти таълимӣ саволнома гузаронидем. Бо ин 

мақсад 120 нафар омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо, аз 

ноҳияҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба эътибор гирифта шуданд. Саволҳое барои муаллимон интихоб 

карда шуданд, ки таҳлили ҷавобҳо ба онҳо, якҷоя бо усулҳои дигари таҳқиқот имкон доданд, ки 

вазъиятро дар таҷрибаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо нишон 

доданд ва сабабҳои пастшавии ҳалли он ошкор шаванд. Натиҷаҳои таҳлили ҷавобҳои муаллимон 

ба саволҳои пурсиш, ки бо мақсади омӯхтани омилҳои асосии фанҳои табиӣ дар синфҳои 

ибтидоӣ гузаронида мешавад, дар ҷадвали муайян оварда мешавад. 

Таҳлили саволномаҳои муаллимон ва натиҷаҳои иштирок дар синфҳо дар сатҳи зарурӣ 

надоштани донишҳои ибтидоии фанҳои табиӣ дар синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳоро дар ҷумҳурӣ нишон доданд. 

Огоҳ намудани нақши муҳимми ташаккули дониши ибтидоии илмҳои табиӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо, барои боз ҳам беҳтар намудани 

шакл ва усулҳои таълими хонандагони хурдсол, баланд бардоштани дониши илмҳои табиӣ ва бо 

назардошти муносибати маҷмӯи ба ҳалли мушкилот (дар асоси раванди идомаи муаллимони 

синфҳои ибтидоӣ хеле кам (42,18%) истифода бурда шуд). Дар амал ин усул таҳқиқ карда шуд, 

ки муаллимон 30,00% аз он истифода намекунанд. Танҳо 16,14%-и омӯзгорони таҳқиқотӣ 

методикаи худро истифода мебаранд ва 16,67% аз ҳадди ақал, яъне имконпазиранд. 

Ҳамин тавр, маълум шуд, ки бисёре аз муаллимон (58,32%) дониши усули ташкили 

дониши ибтидоии фанҳои табииро дар синфҳои ибтидоӣ надоранд. Бештари вақт онҳо аз 

техникаи методологии зерин истифода мебаранд: ҳикоягӣ (32,77%), баҳс (22, 66%), таҷрибаи 

намоишӣ (20,57%), таҷрибаи фароғатӣ (14,60%) ва кори бузург (9,43%) аст. Ҳеҷ яке аз 

муаллимони мусоҳибшуда хондани адабиёти илмии машҳурро истифода намебаранд. Дар 

ҳақиқат, таҳқиқоти мо нишон дод, чунин адабиёт дар забони тоҷикӣ пурра нест. Ба саволи: «Аз 

кадом манбаъҳо барои амалисозии амалия маслиҳат мекунед?» 45,60% пурсидашудагон посух 

доданд, ки онҳо аз адабиёти илмии маълум барои кӯдакон бо забони русӣ истифода бурданд.  

Ба саволи: «Донишҳои ибтидоии фанҳои табиӣ дар синфҳои ибтидоӣ ба чӣ (кӣ) вобаста 

аст? Аксарияти муаллимони мусоҳибашуда (45,60%) ҷавоб доданд, ки муаллим бо адабиёти 

методӣ ва маъмулии илмӣ, инчунин мактаббачагон бо адабиёти илмӣ ба забони модарӣ таъмин 

нестанд. Тавре ки аз таҳлили натиҷаҳои пурсиш маълум шуд, 32,77% омӯзгорон арз карданд, ки 

муаллимон бояд бо роҳнамо оид ба ташаккули дониши ибтидоии илмҳои табиӣ дар синфҳои 

ибтидоӣ таъмин бошанд, вале кор ин тавр ва 55,56% омӯзгорон набудани адабиёт бо забони 

тоҷикиро зикр карданд. 

Бояд қайд кард, ки роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муаллимони 

фанҳои табиӣ ба ин мушкилот диққати ҷиддӣ намедиҳанд, ки ин бо натиҷаҳои саволнома тасдиқ 

карда шудааст. Аксар муаллимон (45,60%) мегӯянд, ки маъмурияти муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва муаллимони фанҳои табиатшиносӣ вазифаи ташкили дониши ибтидоии фанҳои 

табиӣ барои хонандагони синфҳои ибтидоиро надоранд. Танҳо 12, 50% муаллимони назарсанҷ 

мегӯянд, ки муаллими муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба илмҳои табиӣ бо онҳо дар 

бораи имконияти ташаккул додани дониши асосии илмҳои табиӣ дар хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ суҳбат гузаронида, 32,77%-и омӯзгорон гуфтанд, чунин мусоҳибаҳо танҳо дар ҷараёни 

мавзӯъҳои муайян гузаронида мешаванд. Маълум аст, ки сатҳи пасти ташаккули дониши 

ибтидоии илмҳои табиӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳамчун сифати пасти дониши 

табиӣ-илмии хонандагони хурдсол дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва макотиби олӣ 

пешниҳод карда мешавад. Ин натиҷаи таҳқиқотро хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ ва макотиби олии гуногуни ҷумҳурӣ тасдиқ карданд. Дар поён мо натиҷаҳои таҳқиқотиро 

дар байни хонандагони синфҳои IV оид ба фанни табиатшиносӣ, ки дар он 160 хонанда иштирок 

карда, ба онҳо саволҳои зерин пешниҳод шуд, меорем: 

1. Кадом ҳодисаҳои табиӣ ба одамон зарар мерасонад? 

2. Ашёи табиӣ аз чӣ иборат аст? 

3. Ҳодиса ва воқеаҳоеро, ки дар бораи онҳо донистан мехоҳед, номбар кунед.  

4. Чаро инсонро ҷузъи ҷудонашавандаи табиат ҳисоб мекунанд? 

5. Ашёи табиатро номбар кунед.  
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6. Чаро ҳангоми аз роҳ гузаштан нақлиёт дар наздикӣ бошад роҳро гузаштан мумкин нест? 

7. Чаро дар роҳи яхшуда хок мепошанд? 

8. Кадом шароитҳо барои афзоиши растаниҳо заруранд? 

9. Рустаниҳо дар ҳаёти одам чӣ аҳамият доранд? 

10. Кадом растаниҳо барои истеҳсоли матоъ истифода бурда мешаванд? 

11. Чаро либоси пашмин аз либоси пахтагин гармтар аст? 

12. Чаро ҳангоми аз дарё баромадан мо хунукиро ҳис мекунем? 

13. Барои чӣ ях ҳангоми ба ҳуҷраи гарм овардан зуд об намешавад? 

14. Хок аз чӣ ҳосил мешавад? 

15. Аз моддаҳои пӯсидаи хок чӣ ҳосил мешавад ва онҳо барои чӣ лозиманд? 

16. Ба кадом навъи хок ҳаво хубтар дохил мешавад? 

17. Аз таъсири чӣ ҷинсҳои кӯҳӣ вайрон мешаванд? 

18. Растаниҳо чӣ гуна ҷинсҳои кӯҳиро вайрон мекунанд? 

19. Кӯҳ аз кадом қисмҳо иборат аст? 

20. Дар бораи ағба маълумот диҳед?  

Дар интихоби саволҳо мо кӯшиш намудем, ки ба хонандагони хурдсол ҳамон саволҳоеро 

пешниҳод намоем, ки бо онҳо ҳар рӯз вомехӯранд. Маълумоти дар бораи сифати дониши табиии 

хонандагони синфҳои IV ғунгардида, нишон дод, ки сарфи назар аз арзиши олии таълимӣ, рушд 

ва таълими ташаккули дониши ибтидоии фанҳои табиатшиносӣ дар синфҳои ибтидоӣ, ҳалли ин 

мушкилот ҳанӯз дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ диққати махсус тақозо 

менамояд.  

Омӯзиши мунтазами кори муаллимони фанҳои табиӣ, суҳбат бо муаллимон ва хонандагон, 

пурсидани саволҳо нишон доданд, ки сифати дониши хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва олии касбӣ ҳанӯз ба талаботи рӯз ба таври зарурӣ ҷавобгӯ нест. Аз ин рӯ, 

зарурати ба роҳ мондани усулҳои фаъоли таълим дар омӯзиши фанҳои табиӣ хеле бамаврид аст.  

Таҷрибаи педагогӣ ва дониши бисёре аз муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ, литсейҳо, гимназияҳои ҷумҳурӣ имконият медиҳад, ки системаҳои маълумоти ибтидоӣ 

дар бораи фанҳои табиӣ дар муассисаҳои таълимӣ таҳия карда шаванд. 

Суҳбат, таҳқиқи ҳуҷҷатҳои муассисаҳои таълимӣ, пурсиши хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии № 15, 18, 50, 52 - ноҳияи Панҷакент; № 7, 8, 10, 12, 15, 34 -и шаҳри 

Душанбе; гимназияҳои № 9, 53–и шаҳри Душанбе; № 24, 53 - ноҳияи Варзоби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишон дод, ки усулҳои истифода ва сифати донишҳои ибтидоии фанҳои табиӣ дар 

синфҳои ибтидоӣ ба таври зарурӣ самараи дилхоҳ надода истодааст  

М.С. Сатаев қайд менамояд, ки такмили усул ва ташаккули консепсияҳои илмҳои табиӣ ва 

методӣ дар раванди дарсҳои синфҳои ибтидоӣ оид ба таҳқиқи таърихи фанҳои табиӣ, ботаника 

ва географию физикӣ, ҷиҳати баланд бардоштани сифати омӯзиши физика дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо ва олии касбӣ нақши муҳим мегузорад. Он 

нишон медиҳад, ки чӣ тавр ташаккул додани консепсияҳои фанҳои табиӣ ва метрологӣ ба сифати 

асбобҳои модии барнома таъсир мерасонанд. Муайян намудани шакл ва усулҳои самараноки 

фаъолияти муаллимон оид ба ташаккули майлу рағбатҳо оиди фанҳои табиӣ барои хонандагони 

хурдсол мебошад. Дар асл далелҳо нишон медиҳанд, ки таҳқиқотҳо ҳақиқатан, дар муассисаҳои 

таълимии ҷумҳурӣ, ки муаллимони синфҳои ибтидоӣ на ҳама вақт ба мо имконияти шарҳи 

моҳияти мафҳумҳои илмҳои табиӣ, ки ба муайян намудани ҷой ва нақши ин мафҳумҳо, илм ва 

технология, барои иҷрои кори амалӣ дар таърифи мафҳумҳои табиӣ доранд [13]. 

Таҳқиқи омӯзиши масъалаи ташаккули мафҳумҳои мантиқӣ, ҷисмонӣ ва технологӣ дар 

синфҳои ибтидоӣ, муаллифро ба хулосаҳои зерин овард: 

а) ташаккули дониш ва консепсияи физикаи асосии мусоидат ба даст овардани далелҳои 

боэтимоди маводи таълимӣ ва асосии хонандагони хурдсолро бояд ба ҳалли масъалаҳои матнии 

амалию назариявӣ қадам ба мусоидат ва дарки огаҳонаи маводи таълим, ба ташаккулдиҳии 

қобилияти ҳавасманд намудани фаъолияти равонӣ менамоянд. Аз ин рӯ, ташаккули имконияти 

консепсияҳои фанҳои табиӣ ва ҳолати омодагии хонандагони синфҳои ибтидоӣ барои омӯзиши 

физика мебошад. 

б) ташаккули консепсияҳои фанҳои табиӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 

литсейҳо, гимназияҳо бояд ба дарки дурусти моҳияти асосии равандҳои донишҳои табиӣ омӯхта 

шуда, сабаб ва шаклҳои онҳо баланд бардоштани дониш, маҳорату малакаҳои мушоҳидавии 

мактаббачагони хурдсол, қобилияти онҳоро дар амал татбиқ намудан ва баланд бардоштани 

ҳавасмандии онҳо дар физика мебошад. 
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Камолов Ҷ. баъди таҳқиқоти робитаи байнифаннӣ менависад: «Дар физика таълим дар 

муассисаҳои таълимии деҳот, бояд мавқеи муҳим барои омӯзиши ақидаҳои физикӣ бо 

физиологияи растаниҳо дар асоси таҳсил ба синфҳои V-VI дар омӯзиши ботаника сурат мегирад, 

ҳарчанд омӯзиши аниқи асосҳои физикӣ шакли рушд ва рушди ниҳол ҳамоҳанг бо омӯзиши 

ботаника аст, имконпазир нест, чунки, албатта, таълими физика танҳо аз синфи VII оғоз меёбад, 

ба мавриде, ки дар синф ҳои V-VI омӯзиши физиологии растаниҳо аз ботаника барои таълими 

физика дар синфҳои X-XI танҳо барои барқарор кардани хотираи хонан дагон зарур аст» [6]. 

Дар асоси пешниҳоди Д.М. Китижева таваҷҷуҳ нисбат ба дониши табиӣ дар синфҳои 

ибтидоӣ ҳамон вақт ба вуҷуд меояд ва устувор мегардад, ки дониши кӯдак ба табиат ташкил 

карда шавад. Дар асоси мушоҳидаҳои иншооти воқеӣ ва падидаҳои ҷаҳон, хонандагон пайваста 

дар иштироки фаъолона ҳангоми гузаронидани намудҳои гуногуни фаъолият дар соҳаи 

кишоварзӣ таҷрибаи ҳиссиёти дониш, низом дар бораи олами набототу ҳайвонот дар ватани худ, 

пешниҳод мекунад, ки аз ду марҳилаи асосии ташаккули таваҷҷуҳи иттилоърасониро дар табиат 

фарқ мекунад: 

Дар марҳилаи якум (он асосан ба омӯзиш дар синфҳои I-IV мувофиқ аст) хонандагон дар 

таркиби табиат фикрронии асосиро мушоҳида мекунанд, онҳо асосан ба маводи таълимӣ амал 

мекунанд. Фаҳмиши маърифатӣ дар ин марҳила ба кӯдакон аз таъсири қудрати бевоситаи 

оксиген ва объектҳои табиӣ, аломатҳои беруна ва хусусиятҳои он ва ба таври назаррас дар шакли 

эстетикӣ тасвир шудааст. 

Дар марҳилаи дуюми ташаккули донишҳои табиӣ, асосан ба хонандагони синфҳои сеюм 

ва чорум рост меояд. Дар асоси фаъолияти таълимии мунтазам, дар синфҳои сеюм хусусияти 

фикрии хонандагон ва дигар равандҳои рӯҳӣ инкишоф меёбад. Дар ин кор муаллиф ошкор ва 

озмоиши шароити педагогии зеринро, ки ба таъмини ташаккули таваҷҷуҳ ба донистани табиати 

ҳар як хонанда собит мешавад, мегузаронад: ташкили мушоҳидаҳои аз тарафи мактаббачагон 

объектҳо ва зуҳуроти шароити табиат, ҷалби фаъолонаи ҳар як хонанда дар кори таҷрибавӣ, 

системагардонӣ ва таснифоти донишҳо дар бораи табиати Ватани худ мебошад [7]. Мо нуқтаи 

назари муаллифро дастгирӣ менамоем, зеро ҳамаи инҳо бо донишҳои муҳити атроф, 

ҳавасмандии онҳо дар бораи омӯхтани он ва рушди муносибатҳои эҳсосии он муҳити зист 

мусоидат мекунанд. 

Ҳамин тариқ, таҳлили адабиёти психологӣ, педагогӣ, методӣ, даврӣ таҷрибаи муаллимони 

синфҳои ибтидоиро дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, литсейҳо, гиназияҳо имкон фароҳам 

меоварад, ки хулосаҳои зеринро гиранд: а) ташаккули дониши ибтидоии илмҳои табиӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳо, гимназияҳои ҷумҳурӣ бештар мегардад, ки дар 

корҳои таълимию тарбиявии ҳар як муассисаҳои таҳсилоти таълимӣ ба ҳар як муаллими синфҳои 

ибтидоӣ, махсусан муаллимони фанҳои табиӣ, математика ва технология дохил карда шаванд; б) 

ташаккули дониши ибтидоии фанҳои табиӣ дар хонандагони хурдсол аз муассисаҳои таълимии 

ҷумҳурӣ дар пайи назорати махсус нест, дар мавриде, ки ҳалли он ва раванди идомаи он 

имконияти беҳтар намудани сифати азхудкунии маводҳои барномаи таълимӣ дар синфҳои поёнӣ 

ва болоӣ мегардад ва он ба рушди омӯзиши донишҳои табиӣ мусоидат менамояд; в) дар 

мақолаҳои илмӣ-методӣ, мақолаҳои педагогӣ-психологӣ, маҷаллаҳои илмӣ-методӣ, китобҳои 

дарсӣ, дастурҳои таълимӣ ва ғайра, олимон қайд карданд, ки ихтирои муаллифон ба мушкилоти 

ташаккули дониши ибтидоии илмҳои табиӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ аст, ин масъалаҳо 

ҳал мешаванд, аммо ягон система вуҷуд надорад. 

Таҳлили адабиёти илмӣ-методӣ ва омӯзиши таҷрибаи кори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо нишон медиҳанд, ки дар айни замон барои ташаккули дониши 

ибтидоии илмҳои табиӣ майлу рағбати хонандагони хурдсол мавриди омӯзиши фанҳои табиӣ 

дар таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ диққати зарурӣ дода шуда истодааст. Роҳу усулҳо ва 

истифодаи донишҳо, маҳорат ва малака, ташаккули шавқу ҳавас оид ба фанҳои табиӣ дар 

раванди таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ аниқ муайян буда, методҳои истифодабарии 

онҳо дар машғулиятҳои беруназсинфӣ пурра кор карда шуда истодааст.  

Ҳамин тавр, муаллимони синфҳои ибтидоӣ метавонанд майлу рағбати хонандагони 

синфҳои ибтидоиро ба ташаккули донишҳои табиӣ дар ҷараёни дарс бо ташкил намудани 

машғулиятҳои робитаи байнифаннидошта, гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ аз математика, 

ташкил намудани машғулиятҳои амалӣ аз табиатшиносӣ, ташкил ва гузаронидани корҳои 

берунисинфӣ аз технологияи амалӣ, ташкил ва гузаронидани корҳои таълимӣ тавассути 

маводҳои математикӣ дар синфҳои ибтидоӣ пайдо намоянд. 
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ҲОЛАТИ КУНИНИИ ТАШАККУЛИ ДОНИШҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ  

ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ  
 

Таҳқиқи таҷрибаи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки 

дараҷаи дониши хонандагон аз фанҳои табиӣ ба талаботи шароити муосир пурра ҷавобгӯ нест. 

Хонандагони хурдсол дар фаҳмиши табиат, равандҳои элементарие, ки дар муҳити атроф ҷараён мегиранд, 

қобилияти паст дошта, воситаҳои техникӣ, асбобҳои ченкунӣ ва ёридиҳандаро дуруст истифода бурда 

наметавонанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ оид ба фанҳои табиатшиносӣ, 

методҳои таълими онҳо, ки барои ташаккули донишҳои ибтидоии физика заруранд, дониши кифоя 

надоранд. Аз ин рӯ, онҳо хонандагонро бо маводи таърихии илмҳои табиатшиносӣ, ботаника, география, 

химия ва технология ба таври бояду шояд шиносо карда наметавонанд. 

Барои ба даст овардани маълумоти мушаххас дар хусуси ташаккули маълумоти ибтидоӣ оид ба 

табиатшиносӣ дар хонандагони хурдсол мо дар байни омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

пурсиш гузаронидем. Дар пурсиш 120 нафар омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияҳои 

гуногуни ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. Таҳлили саволномаҳои омӯзгорон ва натиҷаи ҷавобҳои онҳо нишон 

дод, ки сатҳи дониш оид фанҳои табиӣ дар синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

ҷумҳурӣ ба дараҷаи зарурӣ нест. 

Ҳамин тариқ, ошкор гардид, ки аксарияти омӯзорон (58,32%) оид ба методикаи ташкили таълими 

ибтидоии фанҳои табиӣ дар синфҳои ибтидоӣ дониши зарурӣ надоранд. Онҳо асосан ва бештар методҳои 

ҳикоякунӣ (32,77%), мубоҳиса (22,66%), тасаввуроти таҷрибавӣ (20,57%), истироҳат (14,60%) ва дигар 

методҳоро (9,43%) истифода мебаранд. Ягон нафаре аз омӯзгорони пурсидашуда дар дарсҳои худ хониши 

адабиёти муайяни илмиро истифода намекунад. Таҳқиқоти мо, моҳиятан нишон дод, ки чунин адабиёт ба 

забони тоҷикӣ умуман вуҷуд надорад. 

Таҳлили адабиёти илмӣ-методӣ ва омӯзиши амалияи кори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

нишон медиҳад, ки дар шароити муосир барои ташаккули донишҳои ибтидоӣ оид ба илмҳои табиатшиносӣ 

дар хонандагони хурдсол ба омӯзиши фанҳои табиӣ ҳангоми таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ 

диққати ҷиддӣ дода намешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: ташаккул, донишҳои табиӣ, хонандагони синфҳои ибтидоӣ, ташкил ва 

гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ, физика, робитаи байни фаннӣ, ҳолат, таҷриба, саволномаҳо, 

муаллимони синфҳои ибтидоӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. 
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НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Исследование опыт преподавателей средних общеобразовательных учреждений в республике 

показало, что уровень знания учеников от естественных дисциплин необходимо отвечать требованиям 

современных условиях. Младшие школьники в познании чувства природы, элементарных процессов, 

которые действуют в окружающей среде, они имеют низкий уровень навыков использования технических 

средств, измерения и вспомогательных приборов. Это свидетельствует о том, что учителя начальных 

классов не имеют необходимых знаний о естественных дисциплин и методах их изучения для 

формирования начальных знаний в области физики в ходе изучения ознакомление их с материалов 

истории естественных наук, ботаники, географии, химии и технологии.  

Для получения конкретного сведения о состояние формирования начального естественного знания 

у младших школьников, мы провели вопросник среди преподавателей учебные общеобразовательные 

учреждений. С этой целью учитывалось 120 учителей средных общеобразовательных учреждений с 

различных районов республики. Анализ вопросников учителей и результаты показали об отсутствии на 

должном уровне знания естественных предметов в начальных классах общеобразовательных учреждений 

республики. 

Таким образом, выяснилось, что большинство учителей (58,32%) не имеют знание методики 

организации начальных естественных предметов в начальных классах. Преимущественно они используют 

из следующей методологической техники: повествовательная (32,77%), диспут (22,66%), опытное 

представление (20,57%), досуг (14,60%) и большая работа (9,43%). Ни один из беседовавших учителей не 

используют чтение известной научной литературы. По существу, наше исследование показало, что такой 

литера туры не существует в таджикском языке. 

Анализ научно-методической литературы и обучение практики работы средных 

общеобразовательных учреждений показывают, что в настоящее время для формирования начального 

знания естественных наук у младших школьников уделяется недостаточное внимание к изучению 

естественных дисциплин в обучении математики начальных классов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование, естественные знания, учащиеся начальных классов, 

организация и проведение учебных занятий, физика, межпредметная связь, состояние, опыт, опросник, 

учителей начальных классов, общеобразовательные учреждений. 
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CURRENT SITUATION OF NATURAL KNOWLEDGE FORMATION IN PRIMARY CLASSES 
 

The study of the experience of teachers of secondary educational institutions in the country showed that the 

level of knowledge of students from natural subjects must meet the requirements of modern conditions. Younger 

students in the knowledge of the sense of nature, elementary processes that operate in the environment, they have 

a low level of technical, measurement and auxiliary instrument skills. This indicates that primary school teachers 

do not have the necessary knowledge about the natural disciplines and methods of their study for the formation of 

elementary knowledge in the field of physics during the study, familiarizing them with the materials of the history 

of the natural sciences, botany, geography, chemistry and technology. 

To obtain specific information about the state of formation of elementary natural knowledge among 

younger students, we conducted a question- naire among teachers of educational institutions. For this purpose, 120 

teachers of secondary general education institutions from various regions of the republic were taken into account. 

The analysis of the teacher questionnaires and the results showed that there is no adequate knowledge of natural 

subjects in the primary grades of general educational institutions of the republic. 

Thus, it turned out that the majority of teachers (58.32%) do not have knowledge of the method of 

organizing elementary natural subjects in primary classes. They mainly use the following methodological 

techniques: narrative (32.77%), dispute (22.66%), experimental presentation (20.57%), leisure (14.60%), and 

much work (9.43%). None of the interviewed teachers use the reading of well-known scientific literature. 

Essentially, our study showed that such a literature does not exist in the Tajik language. 

The analysis of scientific and methodological literature and the teaching of practice of the work of 

secondary educational institutions show that at the present time, for the formation of the initial knowledge of the 

natural sciences, younger students are not paying enough attention to the study of natural disciplines in teaching 

mathematics in primary classes. 

KEY WORDS: formation, natural knowledge, primary school students, organization and conduct of 

studies, physics, interdisciplinary communication, condition, experience, questionnaire, primary school teachers, 

educational institutions. 



160 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Rahimov Jamshed Khujamurotovich, doctoral student PhD 

of TSPU named after Sadriddin Aini. Phone: (+992) 93-408-66-64; e-mail: jamshed-1001@ mail. ru.  

 Begimov Husen Khudoyarovich, associate professor of the department of primary education of TSPU 

named after Sadriddin Aini. Phone: (+992) 985 -76-26-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                              ЭКОНОМИКА 
 

 

УДК 336.42 (575.3) 
 

ИНВЕСТИЦИИ – КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Холназаров М.Х., Хайрзода Ф.А., Шамсов Дж.И. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

Азимов Ф.А. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Важную роль в обеспечении устойчивости развития экономики Республики Таджикистан 

играют инвестиции. Для решения этой проблемы необходимо своевременно анализировать и 

оценивать инвестиционный потенциал страны, отдельных ее регионов и субъектов 

хозяйствования с целью достижения основных целей развития в стране. Формирование 

инвестиционного климата и рациональное использование инвестиционного потенциала может 

создать благоприятные условия для устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов, 

отдельных отраслей и национальной экономики в целом. Решение социальных проблем 

общества возможно за счет осуществления инвестиций, так как увеличение доходов, создание 

необходимых условий для формирования и развития человеческого капитала и реализацию 

социальной политики.  

Следует отметить, что инвестиции являются фактором производства и применения 

технологий для новых товаров, которые не подвергаются неблагоприятному воздействию 

окружающей среды и требуют очень мало природных ресурсов. В целом, преодоление проблем 

и обеспечение устойчивого экономического роста могут быть достигнуты только путем развития 

экономической деятельности. Важность инвестиций в развитии сельскохозяйственных 

предприятий проясняется с помощью механизма взаимосвязи и решения проблем устойчивого 

развития. 

Техническое оснащение и внедрение новых технологий в агропромышленном комплексе, 

нацеленных на инвестиции, заложат основу для роста производительности и общего роста 

производства. Несмотря на большой объем продаж, низкая рентабельность основных видов 

сельскохозяйственной продукции не позволяет прогрессировать ни одному из производителей 

сельскохозяйственной продукции в целом. Важно отметить, что из-за низкого дохода частных 

источников невозможно обеспечить необходимые инвестиции. Проблема отсутствия 

инвестиций с использованием банковских кредитов не была решена: объем выданных кредитов 

сократился. Какие проблемы мешают банкам кредитовать? - это большой объем и соотношение 

проблемных кредитов [1, с. 36]. Анализ показал, что на процесс формирования инвестиционных 

ресурсов в экономике существенное влияние оказывает соотношения между частями доходов, 

идущими на потребление и накопление. Так, за 2010-2017 гг. темпы роста доходов населения 

были почти одинаковы с темпами роста расходов населения. 

Так, общий объем депозитов в банковской системе за этот период возрос в 2,0 раза, что 

обусловлено увеличением средств юридических лиц. Остатки сбережений за 2010-2017 гг. 

увеличились по стране с 4919,1 млн. сомони до 9283,5 млн. сомони (в 1,9 раза), а по Хатлонской 

области - с 212,2 до 660,6 млн. сомони (в 2,8 раза), соответственно. Однако этот показатель в 

расчете на душу населения составлял в 2010 г. по стране 645,4 сомони, а по Хатлонской области 

- 76,6 сомони, т.е.11,9% от республиканского уровня, а в 2017 г. этот показатель увеличился все-

го до 20,0%. В целом, сложившийся уровень доходов и расходов населения Хатлонской области 

не позволяет в достаточной мере активизировать инвестиционный процесс, и регион нуждается 

в усилении потенциала и роста привлечения иностранных инвестиций [1, с. 17]. В настоящее 

время реализуемая «Программа социально-экономического развития Хатлонской области 

Республики Таджикистан на 2016-2020 г.» предполагает обеспечить подъем сельского хозяйства 

на качественно новый уровень развития за счет повышения финансовой устойчивости и 

технологического уровня; привлечения в АПК инвесторов на принципах окупаемости и 

эффективности. 

Исходя из этого, рассматривается современное состояние сельского хозяйства в 

Хатлонской области. Объем валовой продукции сельского хозяйства области в 2018 году 

составил 12837,4 млн. сомони, в том числе, в растениеводстве - 8471,0 млн. сомони, и в 

животноводстве - 4366,4 млн. сомони.  Во всех категориях хозяйств было произведено: зерна - 
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822,6 тыс. тонн, хлопка - 178,8 тыс. тонн, картофеля - 216,5 тыс. тонн, овощей - 1198,3 тыс. тонн, 

бахчевых - 512,4 тыс. тонн, фруктов - 188,5 тыс. тонн, винограда - 104,5 тыс. тонн, мяса и птицы 

(в живом весе) - 148,0 тыс. тонн, молока - 487,3 тыс. тонн, яиц - 78,9 млн. штук, шерсти - 5139 

тонн, коконов - 262 тонн и меда - 996 тонн [2, с. 59].   

Несмотря на это, среднегодовой темп снижения всех сельскохозяйственных угодий по 

области за 2017 - 2018 гг. составил 0,1%. Благодаря мерам, принятым Правительством 

республики для устойчивого развития, объем валового продукта по области увеличивается 

(таблица 1). 

Таблица 1 
Валовая продукция сельского хозяйства Хатлонской области (в соответствующие годы), млн. сомони 

 

Показатели 
Годы 

2018г. в % к 2010г. 
2010 2015 2016 2017 2018 

Все категории хозяйств, всего 9832,2 11378,4 11914,5 12751,8 13338,6 135,7 

в том числе  

Сельскохозяйственные 

предприятия 
722,9 787,6 797,6 890,1 525,8 72,7 

Хозяйства населения 6345,4 7181,9 7447,7 7829,0 7672,8 120,9 

Дехканские (фермерские) хозяйства 2763,9 3408,9 3669,0 4032,7 5140,0 186,0 

Источник: расчеты автора на основе данных статистического управления Хатлонской области, 

2019. – С. 9. 
 

Из данных таблицы 1 видно, что валовая продукция сельского хозяйства за этот период, 

по сравнению с 2010 годом, во всех категориях хозяйств увеличилась на 135,7%, в том числе в 

дехканских хозяйствах - на 186,0 %. 

Для реализации программ в агропромышленном комплексе важно рассмотреть 

возможность создания условий, соответствующих аграрному сектору; дальнейшая поддержка 

посредством эффективной инвестиционной политики; совершенствование материально-

технической базы; финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий; формирование 

каналов сбыта сельскохозяйственной продукции; использование современной техники и 

технологии; подготовка высококвалифицированных кадров и др. 

Важно отметить, что в сельском хозяйстве такие факторы влияют на инвестиционную 

активность. Разработка нормативно-правовой базы для совершенствования инвестиционной 

деятельности; государственная поддержка инвесторов может регулироваться механизмом 

управления экономикой, который может стать положительным стимулом для роста инвестиций; 

доступ к кредитам под требуемые процентные ставки; состояние производственной 

инфраструктуры при реализации инвестиционного проекта в сельском хозяйстве; организация 

приграничной торговли сельскохозяйственной продукцией; разработка новых бизнес-планов и 

форм управления. 

Следует отметить, что существуют факторы, которые сдерживают желание инвесторов 

инвестировать сельское хозяйство. Эти факторы включают в себя риск инвестирования в 

сельское хозяйство [3, с. 76]. 

 зависимость от природно-климатических условий производства; 

 сезонное производство, а также сложное финансовое положение сельскохозяйственных 

предприятий; 

 низкий доступ к льготным кредитам для инновационных и инвестиционных проектов; 

 низкий уровень предприятий, занятых в сельскохозяйственной перерабатывающей 

промышленности; 

 высокая доля импорта продуктов питания на продовольственном рынке. 

 В развитых странах государство активно использует механизмы увеличения инвестиций 

в сельское хозяйство. Механизм привлечения инвестиций заключается в следующем: 

 совершенствование и регулирование законодательства, государственных программ и 

договоров; 

 повышение инвестиционной привлекательности (организационные и управленческие 

меры, информационно-аналитическая поддержка, создание и развитие кластерных центров 

управления в регионах); 
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 финансово-экономические инструменты (государственное регулирование, активная 

денежно-кредитная политика, финансовая политика).  

На наш взгляд, все эти инструменты интегрированы в государственные программы 

экономического и социального развития агропромышленного комплекса и отражены в 

концепциях, стратегиях, программах, законах, правовых актах и нормативных документах. 

Различные государственные программы агропромышленного комплекса оказывают прямое и 

косвенное влияние на развитие сельского хозяйства в стране, но не создают единого 

структурного механизма для его эффективного использования [1, с. 76]. 

Следует отметить, что в современных условиях государство должно в полной мере 

использовать активные способы экономического регулирования инвестиций: 

 поддержка возможности предоставления налоговых льгот для реализации инвес-

тиционных проектов в сельском хозяйстве; 

 снижение страховых и кредитных рисков при реализации инвестиционных проектов, 

совершенствование налоговой системы; 

 поддержка реализации инвестиционных проектов путем привлечения отечественных и 

зарубежных инвестиций, обеспечивающих экономическую самостоятельность сельско-

хозяйственных предприятий; 

 внедрение новых технологий в в  производственные процессы и расширение 

возможности использования лизинга; 

 привлечение частного капитала, активизация деятельности специальных инвестицион-

ных фондов; 

 стимулирование и развитие предпринимательства в сельском хозяйстве, снабжение и 

услуг в сфере сельскохозяйственного производства; 

 техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственных организаций, 

создание механизма привлечения частных и иностранных инвестиций; 

 правильный выбор источников и методов идентификации инвестиционных проектов на 

основе современных информационных технологий и повышения организационного и 

информационно-аналитического уровня. 

Государство для привлечения инвестиций может создать специальные комитеты в 

предприятиях, которые осуществляют следующие функции:  

 реализация государственных инвестиционных проектов для устойчивого развития 

экономики страны; 

 стимулирование финансовых и кредитных методов для инвесторов; 

 обеспечение единой правовой базы для привлечения инвестиций и предоставления 

гарантий и льгот иностранным и отечественным инвесторам; 

 предоставление информации о приоритетах социально-экономического развития при 

разработке и реализации крупных инвестиционных проектов; 

 создание производственной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта 

(электричество, дороги, связь, транспорт и др.). 

 формирование и развитие региональных кластеров, бизнес-парков. 

По нашему мнению, государство в современных условиях должно увеличить инвестиции 

в аграрный сектор следующими способами: 

 создание и развитие социальной инфраструктуры в сельской местности с целью 

увеличения инвестиций в сельское хозяйство; 

 поощрение деловой активности для привлечения инвесторов, разработки 

инвестиционных проектов и оказания консультационной помощи при подготовке 

инвестиционных проектов в сельском хозяйстве; 

 внедрение новых технологий, увеличение лизинговых центров, повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве, привлечение инвестиционных проектов в 

сельское хозяйство.  

Следует отметить, что в агропромышленном комплексе существует множество проблем, 

препятствующих привлечению инвестиций: отсутствие сотрудничества между 

сельскохозяйственными предприятиями и службами; отсутствие предприятий по производству 

сельскохозяйственной техники, бездействие перерабатывающих предприятий, слабые контакты 

с сельскохозяйственными сервисными центрами и финансово-кредитным сектором. 
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Опыт развитых стран показывает, что одним из способов привлечения инвестиций в 

сельскохозяйственные предприятия может быть улучшение институциональной реформы, 

создание агропромышленных кластеров, создание приграничных рынков и интеграция 

сельскохозяйственных компаний. Чтобы найти синергетический эффект, кластеры 

обеспечивают оптимальную комбинацию элементов, включенных в систему эффективности и 

качества элементов. Следует отметить, что кластеры являются саморегулирующимися 

структурами, основанными на добровольном сотрудничестве [1]. 

Как мы знаем, во всех странах существует кластерная политика на национальных и 

региональных уровнях. Кластерная политика реализуется через специальные государственные 

программы развития. По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

 существует тесная связь между увеличением капитала и ростом сельскохозяйственного 

производства; 

 инвестиционных ресурсов недостаточно для поддержки устойчивого сельского 

хозяйства в стране; 

 для активизации инвестиционной политики в сельском хозяйстве страны необходимо 

совершенствовать механизмы стимулирования инвестиций и поддержки государственной 

политики; 

 государственное регулирования сельскохозяйственных предприятий, должно 

основываться на экономических механизмах (налоговые льготы, низкие процентные ставки, 

финансирование из государственного бюджета) для увеличения инвестиционной активности 

предприятий. 
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САРМОЯГУЗОРӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ БОСУБОТИ ИҚТИСОДИЁТИ КИШОВАРЗӢ 
      

Дар ин мақола асосҳои назариявии масъалаи сармоягузорӣ дар таъмини рушди босуботи 

иқтисодиёти кишоварзӣ ҳамчун манбаи асосии таъмини маҳсулоти озуқаворӣ ва фароҳам овардани 

шароити мусоиди сармоягузорӣ дида баромада шудааст. Барои истеҳсоли маҳсулот ҷорӣ намудани 

технологияи нав дар соҳаи кишоварзӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии ҷамъият, афзоиши даромад, ташкили 

шароити мусоид барои ташаккулёби ва рушди сармояи инсонӣ ва ҳалли масъалаҳои экологӣ ба 

фаъолгардонии ҷалби сармоягузорӣ вобастагӣ дорад. Барои фароҳам овардани шароити мусоиди 

сармоягузорӣ аз ҷониби давлат механизмҳои фаъолгардонӣ ба тавсиб расонидани қонунгузорӣ, 

истифодабарии методҳои иқтисодии танзими сармоягузорӣ дида баромада шудааст.   

КАЛИДВОЖАҲО: сармоягузорӣ, кишоварзӣ, рушди босубот, самаранокӣ, истеҳсоли маҳсулот, 

корхонаҳои кишоварзӣ, фоида, сармоя, технологияи нав, баландбардории ҳосилнокии меҳнат, воситаҳои 

истеҳсолот. 
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ИНВЕСТИЦИИ – КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В данной статье рассмотрены теоретические основы привлечения инвестирования в обеспечении 

устойчивого развития экономики сельского хозяйства как основной источник производства продуктов 

питания, создание благоприятных инвестиционных условий. Производства продукции, внедрения новых 

технологий в сельское хозяйство, решение социальных проблем общества, повышение доходов, созданию 

более благоприятных условий для формирования и развития человеческого капитала и решение 

экологических проблем, зависят от активизации инвестиция. Для создания благоприятных 

инвестиционных условий, рассмотрены его развития и поддержка со стороны государства, 

совершенствование активизации, продвижение законодательства, использование экономических методов 

регулирования инвестиции. 
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ТАКМИЛИ  МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ МУНОҚИШАҲОИ ИҶТИМОИВУ 

МЕҲНАТӢ ДАР ТАШКИЛОТ 
(дар мисоли ширкатҳои телекоммуникатсионӣ) 

 

Расулова Л.Н., Муродов Р.М. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Рушди технологияҳои иттилоотӣ ва таъсири афзуншавандаи онҳо ба муносибатҳои 
байнишахсии кормандони ташкилоти гуногун тасаввуротро оид ба механизмҳои ҳалли зиддият 
ва муноқишаҳои меҳнатӣ дар низоми танзимкунии  муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ ба таври 
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куллӣ тағйир дод. Болоравии  сатҳи мубодилаи телекоммуникатсионӣ муаррифгари марҳилаи 
муосири тараққиёти инсоният мебошад.  

Дар баробари ин, муносибатҳои байнишахсӣ, ҳамчун соҳаи асосии пайдошавии  
муноқишаҳои меҳнатӣ, ба таври тамоман пешгӯинашаванда рушд меёбад. Беш аз ҳама, чунин 
муносибатҳо дар соҳаи телекоммуникатсионӣ тезутунд аст, ки дар он ҳаҷми истифодабарии 
технологияҳои иттилоотӣ нисбат ба соҳаҳои дигар хеле бориз аст.  

Бояд тазаккур дод, ки ба вуҷуд овардани алоқаҳои дурдасти виртуалӣ ба инсоният 
имконияти ба таври дигар ташкил додани фаъолиятро фароҳам оварда, талаботи 
афзуншавандаро ба хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ тақозо менамояд. Низоми миллии 
телекоммуникатсионӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои рушдёбандаи иқтисоди миллӣ дар таъсисдиҳии 
ҷомеаи солими телекоммуникатсионӣ, инчунин дар рафти воридшавӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши 
муҳим мебозад.       

Бинобар ин, самаранокии истифодабарии захираҳои телекоммуникатсионӣ ба ихчамии 
ташкили равандҳои тиҷоратӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои  сатҳи байналмилалӣ бо 
нархҳои дастрас, муваффақиятнокии татбиқи сиёсати хизматрасонии босифат ба мизоҷон ва  
таъминсозии некуаҳволии онҳо вобастагӣ ва самаранокии механизмҳои идоракунии кормандони 
ширкатҳои телекоммуникатсионӣ сахт марбут аст. 

Вобаста ба ин мушкилоти танзимкунии муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ дар соҳаи 
мазкур дар баробари пайдошавии шаклҳои қаблан номаълуми зиддият ва муноқишаҳо аҳамияти 
хоссаеро касб мекунанд.   

Дар фаъолияти ташкилот шароити пайдошавии зиддияти манфиатҳо торафт зиёдтар 
мешаванд. Ба эътибор гирифтани он, пайдо кардани сарчашмаҳои пайдошавии  муноқиша, 
тавонистани идоракунии ҷараёни он ва ҳалкунии он ҷузъи ҷудонашавандаи соҳибкасбии роҳбар 
аст [2, с. 24].  

Зикр бояд кард, ки муноқишаҳо дар натиҷаи муоширати одамон, таъсири мутақобилаи 
онҳо дар сатҳҳои фаъолияти касбӣ ва ҷамъиятӣ ба вуҷуд меоянд. Аммо то ҳол дар адабиёти илмӣ 
таърифи қабулгардидаи мафҳуми муноқишаҳо вуҷуд надорад. Олимон паҳлуҳои алоҳидаи ин 
ҳодисаи бисёрҷанбаро баррасӣ мекунанд, аз ҷумла табиати онро шарҳу эзоҳ медиҳанд, 
методикаҳои гуногуни пешгирӣ ё суст кардани онро коркард мекунанд, решаҳои (сабабҳои) ба 
миён омаданашро ҷустуҷӯ мекунанд, барои идора кардани муноқишаҳо кӯшиш карда, таъсири 
онҳоро ба фаъолияти ташкилот ё рушди  коллектив баррасӣ мекунанд.  

Натиҷаи позитивии муноқиша ҳал гардидани мушкилоти пайдошуда бо роҳе мебошад, ки 
аксарияти аъзои коллектив онро ҷонибдорӣ мекунанд. Дар натиҷаи ин ҳисси худшиносии 
кормандон қавитар гашта, зиддияти байнишахсӣ камтар ва сатҳи муташаккиливу якдигарфаҳмӣ 
болотар меравад.  

Муноқишаро аз нуқтаҳои назари гуногун чунин баррасӣ менамоянд: 

 таърифи когнитивӣ, ки ба ҷузъи зеҳнӣ такя мекунад, яъне муноқиша ин бархӯрди ду 
ақидаи муқобил аст, ки ҳар кадоми он ҳуқуқи мустақил ва дуруст буданро талаб мекунад;  

 таърифи интерактивӣ, ки ба хусусияти таъсири мутақобила дар марҳилаҳои гуногуни 
муноқиша диққати асосӣ медиҳад, яъне ҳамчун раванди рушдёбии таъсири мутақобилаи 
субъектҳо аз зиддият то муошират баҳо медиҳад; 

 таърифи рефлексивӣ, ки ба таҳлили ҳамаи ҷузъҳои вазъияти низоъ асос меёбад, яъне 
муноқиша ин ҳолате мебошад, ки дар он имконияти боз ҳам амиқтар тадқиқ кардани объект 
(муҳит) мавҷуд аст, пас аз ин ба тадқиқи шаклҳои фикрронӣ ва аниқсозии он, ки чаро ақидаҳо 
дар бораи далелҳо ва мушкилот воқеан фарқ мекунанд, оғоз меёбад.  

Муноқиша ҳолатест, ки дар он бархӯрди типҳои гуногуни фикрронӣ, манфиатҳо, 
самтгирии арзишҳо дар хусуси захираҳои маҳдуде, ки дар ҳолати сатҳи муайяни тахассусӣ ва 
маданӣ бояд тақсим карда шаванд, тақсимоти масъулият ва муошират дар байни гурӯҳҳои 
одамон (коллективҳои меҳнатӣ, шуъбаҳо, зерсохторҳо, ҷузъу томҳо ва ғайра) [4, с. 123]. 

Бояд зикр кард, ки субъектҳои муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ фардҳо ва гурӯҳҳои 
иҷтимоӣ мебошанд, мавзӯи муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ бошад, бо мақсадҳое муайян 
карда мешавад, ки ба ноил гардидани онҳо одамон дар марҳилаҳои гуногуни фаъолияти худ 
кӯшиш мекунанд. Таърифи мазкурро тавсеа дода, қолаби идоракунии муноқишаҳои иҷтимоиву 
меҳнатиро дар ташкилот (расми 1) ба таври зерин тасвир намудан мумкин аст. 

Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки муноқишаҳо оқибати танзимкунии фаъолияти меҳнатии 
кормандон мебошанд (ҳуқуқ ва уҳдадориҳои функсионалии онҳо, шаклдиҳии низоми идоракунӣ, 
гирифтани бонусҳо барои иҷрои кори бомуваффақият ва ғайра). Онҳо инчунин метавонанд 
ҳангоми ҳал намудани мушкилоте ба вуҷуд оянд, ки раванди истеҳсолӣ – муайянкунии андозаи 
бастаҳои иҷтимоӣ, ба кӯдакистон додани фарзандон, ташкили фароғати кормандон  ва ғайраро 
халалдор накунанд. 



 

 

 

 

 

 

 
НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МУНОҚИШАҲОИ ИҶТИМОИВУ МЕҲНАТӢ    

ПРИНСИПҲОИ ҲАЛ                        УСУЛҲОИ ҲАЛ 

СУБЪЕКТҲОИ ИДОРАКУНИИ 

МУНОҚИШАҲОИ ИҶТИМОИВУ 

МЕҲНАТӢ    

КУМИТАИ ИТТИФОҚИ 

КАСАБА 
МАҚОМОТИ ИДОРИИ 

ДАВЛАТӢ 

КОЛЛЕКТИВИ 

МЕҲНАТӢ 

МАЪМУРИЯТ 

ТАСНИФОТИ МУНОҚИШАҲО 

 - аз рӯйи сабаби пайдоиш; 

- аз рӯйи самти коммуникативӣ; 

- аз рӯйи ҳайати 

муноқишакунандагон; 

- аз рӯйи аҳамияти вазифавӣ; 

- аз рӯйи шакл ва дараҷаи бархӯрд; 

- аз рӯйи андозаи давомнокӣ; 

 принсипи воқеъбинона;                       

 принсипи муносибати 

мушаххаси вазъиятӣ;  

 принсипи ошкорбаёнӣ;  

 принсипи демократӣ; 

 принсипи низомнокӣ.  

  - сохторӣ (ҳамгироӣ, тадорукот, 

фаҳмондадиҳӣ, тағйирот); 

  - ҳавасмандгардонӣ (зиёд кардани 

манфиат, меъёри баҳодиҳӣ); 

  -  коммуникатсионӣ-муоширатӣ 

(гуфтушунид, машварат, маҷлис); 

 -  рафторӣ (худидоракунӣ).  

УСУЛИ ПЕШГИРИИ МУНОҚИШАҲО БАРТАРАФ КАРДАНИ МУНОҚИШАҲОИ ИҶТИМОИВУ 

МЕҲНАТӢ    

  Ошкорсозии хусусиятҳои гурӯҳи иҷтимоӣ / коллектив 

  Муайян кардани конфликтогенҳо / тарафҳои муноқиша; 

  Интихоби услуби лозимии роҳбарият; 

  Ошкорсозии  мувофиқат / таҳаммули афкори муқобил  

  Такмили низоми ҳавасмандсозӣ; 

  Беҳтар кардани шароити таъсири мутақобилаи 

инфиродӣ. 

 Институсионаликунонии муноқиша / муайянсозии 

қоидаҳои умумӣ; 

 Легитимкунонӣ / риояи қоидаҳо ва меъёрҳои қабулшуда; 

 сохторбандии гурӯҳҳои муноқишакунанда; 

 редуксия / гузаронидан ба сатҳи пасттар; 

 руҷӯъ ва ҳалли муноқиша. 

 

АНҶОМИ МУНОҚИША, ТАҲЛИЛИ ОҚИБАТҲОИ ОН, ЧОРААНДЕШӢ ОИД БА БАРТАРАФСОЗИИ ОН 

Расми 1. Қолаби идоракунии муноқишаҳои иҷтимоиву меҳнатӣ дар ташкилот. 
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Таҳлили таснифоти пешниҳодшуда барои эътироф кардани чунин далел ҳуқуқ медиҳад, ки 

байни намудҳои  муноқишаҳои ташкилотӣ сарҳади аниқ вуҷуд надорад, гузашта аз ин, ҳангоми 

ба миён омадани шароити муайян як намуди муноқиша ба намуди дигар мегузарад. Ин бо 

мавҷудияти ҳатмии унсури эҳсосии муноқиша вобаста аст. Аммо барои ҳалли бомуваффақияти 

муноқиша ва бартараф сохтани сабабҳои ба вуҷуд омадани он маҳорату малакаи сари вақт ҷудо 

кардани мавҷудияти чунин намудҳои муноқиша лозим аст.  

Мавриди зикр аст, ки барои ширкатҳои мобилии Тоҷикистон истифодаи муносибати 

объективӣ дар алоқамандӣ бо муносибати функсионалӣ аҳамияти хосса дорад, зеро ширкатҳои 

мобилӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳуриамон кор мекунанд, ки ин сохтори ташкилии онҳоро аз 

ҳисоби таъсис додани намояндагиҳои минтақавӣ хеле душвор мегардонад. Тавре амалия нишон 

медиҳад, вуҷуд доштани чунин намояндагиҳо дар сохтори идоракунии шаклҳо қобилияти 

муноқишавиро баланд мебардорад, зеро ҳар як намояндагии минтақавии ширкат дар бунёди худ 

ҳамаи мушкилоти барои ташкилоти асосӣ хосбударо дорост. Бештар аз он, дар як қатор ҳолатҳо 

ба ин боз мушкилоти махсуси минтақавӣ низ зам мешавад. 

Маълум мегардад, ки дар ин марҳила вазифаҳои ҳалталаби асосии соҳаи 

телекоммуникатсионӣ чунинанд: 

 муайян кардани намудҳои хизматрасониҳо ва маҳсулоти аз тарафи ширкатҳои 

телекоммуникатсионӣ ба бозор пешниҳодшаванда; 

 муайян кардани технологияи барои рушд ва такмилдиҳии бозори алоқаи кандуӣ зарурӣ;  

 муайян кардани сегменти бозори истифодабарандагони намудҳои пешниҳодшавандаи 

хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ (ҷинс, синну сол, сатҳи даромад ва ғайра). 

Ҳалли вазифаҳои номбаршуда на танҳо аз маҳдудияти захираҳои инсонӣ ва технологӣ, 

пулию молӣ, балки инчунин ба заҳматҳои иштироккунандагони муҳити телекоммуникатсионӣ 

дар қисмати ҷустуҷӯи шаклҳо ва усулҳои нави фаъолият дар бозори хизматрасониҳои 

пешниҳодшаванда вобастагии сахт дорад.  

Ба  мутахассисони оид ба кор бо кормандон барои бодиққат пайгирӣ кардани вазъияти 

муноқишавӣ ва пешгирӣ кардани инкишофёбии онҳо тавсияҳо дода мешавад, ки имкон 

медиҳанд, агар муноқиша ба ҳар сурат ба вуҷуд ояд, тибқи ин тавсияҳо мутахассисон метавонанд 

барои ҳалли онҳо чораандешӣ намоянд ва ҳатто чораҳои қатъӣ бинанд. Барои ин: 

1. Вуҷуд доштани муноқишаро эътироф кардан лозим; 

2. Тарафҳои ихтилофдоштаро бояд муайян кард; 

3. Доираи масъалаҳои ба мавзӯи муноқиша дохилшаванда бояд аниқ карда шавад. Ҳанӯз 

дар ҳамин марҳила аллакай мавқеъҳои тарафҳо муайян гашта, нуқтаҳои ихтилофоти калонтарин 

ва нуқтаҳои наздикшавии тарафҳо мушаххас гардонида мешаванд; 

4. Гунаҳои (вариантҳои) ҳалли муноқишаро бояд коркард намуд. Ҳатто тарафҳои муқобил 

дар муноқиша якчанд гунаи ҳалро бо дарназардошти оқибатҳои барои ҳар як тараф имконпазир 

пешкаш месозанд; 

5. Бояд роҳи ҳалли мувофиқа кардашуда, ки дар шакли хаттӣ ба расмият дароварда 

мешавад, дарёфт карда шавад; 

6. Роҳи ҳалли дарёфтшуда бояд ҳатман дар амалия татбиқ гардад. Агар ҳалли мушкилот 

танҳо дар коғаз монда бошаду вазъият дигаргун нашуда бошад, ин метавонад ба муноқишаҳои 

боз ҳам шадидтар ва давомноктар оварда расонад. 

Фарҳанги ташкилотӣ имрӯз ба талаботи торафт эҳсосшаванда барои ширкати амалкунанда 

аст, зеро дар шароити  имрӯза тағйирот дар муҳити берунии ташкилот аз навбаҳодиҳии арзишҳои 

корпоративӣ ва умуман фарҳангро тақозо мекунад. Рақобат дар бозор ва тағйироти берунӣ нақш 

ва аҳамияти фарҳанги ташкилотиро боз ҳам возеҳтар нишон медиҳанд, ки бо вуҷуди пуртазод 

будани ин матлаб, барои суботнокии ташкилот ва мутобиқшавии он ба олами атроф мусоидат 

мекунад. Ҳамчунин фарҳанги ташкилот барои паст кардани ихтилофоти коллектив аҳамияти 

калон дорад. Масалан, кормандони арзишҳои фарҳангии ташкилотро дастгирикунанда ба 

омилҳои иҷтимоиву психологии манфӣ, ки дар рафти кори якҷоя ва муоширати онҳо ба амал 

меоянд, камтар моил ҳастанд. Бо дарназардошти ин матлаб, дар раванди рушдёбии фарҳанги 

ташкилот роҳбарият ба пастшавии сатҳи  қобилияти муноқишавӣ дар коллектив мусоидат 

менамояд [6, с. 232].  

Ҳамин тариқ, баланд бардоштани фарҳанги ташкилотӣ ба паст кардани қобилияти 

муноқишавӣ дар ширкатҳои телекоммуникатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад, 
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Ҳам механизми танзимкунии дохилии муноқишаҳои ташкилотӣ ва ҳам тағйирёбии муҳити 

дохиливу беруниии ташкилот ба аз нав баҳо додан ба арзишҳои корпоративӣ ва умуман фарҳанг 

оварда мерасонад. Ҳамаи ин омилҳо имкон медиҳанд, ки фарҳанги ташкилотӣ дар ширкатҳо 

баррасӣ гардида, самтҳои асосии таъсири он ба устувории иҷтимоиву психологӣ дар коллектив 

муқаррар карда шаванд. 
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МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ВОЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Стулов С.В., Янина А.В. 

Вольжский военный институт материального обеспечения  

Военной академии материально-технического обеспечения 
 

Авторы различных исследований в своих работах доказывают, что критерии и показатели 

оценки уровня военно-экономической безопасности (ВЭБ) государства предоставляют 

возможность всесторонней оценки развития и устойчивости национального хозяйства, его 

способности противостоять влиянию негативных внешних и внутренних факторов, а также 

определять эффективность реализуемых мероприятий по обеспечению военно-экономической 

безопасности страны. Однако в своих работах не рассматриваются принципы обеспечения ВЭБ 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в условиях реализации проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Этот методологический пробел порождает 

необходимость оптимизации путей по повышению военно-экономической безопасности ОДКБ. 

Логика решения этой задачи предполагает всесторонний анализ механизмов ГЧМ как 

фактора, влияющего на уровень военно-экономической безопасности в современных условиях. 

Как следствие – не решена проблема определения и расчета показателя интегрального уровня 

ВЭБ ОДКБ, позволяющего оценивать его динамику в условиях ГЧП. 

Предлагаемая авторская модель формирования показателей военно-экономической 

безопасности учитывает принципы обеспечения ВЭБ в условиях реализации проектов ГЧП. Это дает 

возможность, с одной стороны, сформировать показатели оценки и провести мониторинг изменения 

уровня ВЭБ в целом, а, с другой – сравнить уровень ВЭБ в условиях реализации проектов ГЧП и 

оценить эффективность расходования средств бюджета.  

Новизна предлагаемой модели определяется в формировании совокупности показателей 

ВЭБ, отражающих систему военной и экономической безопасности, учитывающих структурные 

элементы и принципы обеспечения ВЭБ в условиях реализации проектов ГЧП. В совокупности 

это поднимет на более высокий уровень методическое обеспечение в распределении выделяемых 

бюджетных средств.  

В качестве принципов обеспечения ВЭБ в условиях реализации проектов ГЧП нами 

выделены следующие: 

- открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом 

тайну; 

- роль ОДКБ, полная и открытая конкуренция при заключении государственных 

контрактов, свободное ценообразование; 

- эффективность проекта (коммерческая и бюджетная эффективность); 

- отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед 

законом; 

- добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению, 

справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения; 

- финансовая ответственность, самоорганизация и специализация, свобода заключения 

соглашения и др. 

Совокупным принципом ГЧП, исходя из международного опыта, является принцип полной 

и открытой конкуренции при заключении государственных контрактов на все виды партнерств 

с органами публичной власти. 

ГЧП рассматривается как инструмент снижения финансовых издержек, вызванных 

использованием устаревших технологий, присутствием государственной монополии в 

отдельных отраслях экономики и коррупцией [1-3]. 
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В настоящее время институт экономики РАН выделяет около 150 показателей, 

характеризующих практически все стороны социально-экономической жизни страны. Однако с 

точки зрения ВЭБ, при мониторинге угроз и мер по защите национальных интересов необходимо 

выявить показатели, которые в наилучшей степени характеризуют состояние военно-

экономической безопасности страны в целом.  

При этом важны не сами показатели в абсолютном выражении, а их пороговые значения – 

предельные величины, превышение которых способно нарушить экономическое обеспечение 

военного строительства, подготовки и ведения войн, надёжность защиты национальной 

безопасности. 

Разработкой пороговых значений экономической безопасности занимаются научные 

институты многих как развитых, так и развивающихся стран. Однако методы расчетов и 

перечень самих показателей существенно отличаются.  

По мнению отечественных исследователей, сложность состоит в том, что разработка 

количественных параметров пороговых значений не всегда поддаётся чисто расчетным методам, 

строящимся на данных официальной статистики [4]. Кроме этого, не проводились исследования 

корреляционной взаимосвязи показателей экономической и военной безопасности.  

Вторым элементом формирования системы показателей ВЭБ выступают показатели 

военной безопасности. Группа данных показателей обеспечивает возможность получения 

количественных оценок уровня военной безопасности в зависимости от военной мощи ОДКБ и 

взаимодействующих с нею субъектов военно-политических отношений, намерений их военно-

политического руководства, действия фактора стратегического сдерживания. 

Методологической основой для разработки методов количественной оценки военной 

безопасности является состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государств ОДКБ от внешних и внутренних военных угроз, связанных с 

применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной 

угрозы либо способностью ей противостоять», а также достаточно широкий спектр 

исследований по этой проблеме [5-8].  

То есть военная безопасность является динамическим процессом, который организуется и 

управляется государством по гарантированному поддержанию, прогнозированию и 

совершенствованию законодательно утвержденного статуса защищенности особо важных нужд, 

потребностей и интересов государства от угроз военного характера на основе развития военной 

организации страны и его оборонного потенциала.  

 

 
 

Рис. 1.  Обобщенный порядок определения показателей военной безопасности 
 

Военная безопасность характеризует способность ОДКБ противодействовать 

возникновению войны, вовлечению в войну, а в случае ее возникновения – способность свести к 

минимуму ущерб и разрушительные последствия для национальной безопасности. То есть 



172 

 

количественная оценка военной безопасности определяется зависимостью от военной мощи ОДКБ 

и взаимодействующих с нею субъектов военно-политических отношений, намерений военно-

политического руководства по стратегическому сдерживанию (силовые меры парирования 

военной угрозы и невоенные меры регулирования напряженности) вероятных противников. 

В основе разработанного методического подхода оценки военной безопасности предлагается 

использовать отдельные элементы логической модели процесса формирования военно-политической 

обстановки, военных угроз и военной безопасности (рисунок 1) [9]. 

Соглашаясь с позицией авторов в том, что потенциал военной угрозы зависит от размеров 

собственной военной мощи, а оценка возможностей силовых мер в парировании военной угрозы 

находится в диапазоне решения военных задач (экономические, политико-дипломатические и 

прочие), нами предлагается для оценки уровня военной безопасности использовать систему 

количественных и качественных параметров, характеризующих способность ОДКБ обеспечить 

национальную безопасность. 

На основе анализа современных публикациях оценки состояния военной безопасности 

предлагается использовать следующие статистические данные, включающие [10]: 

сведения о военном бюджете и его структуре: 

- военный бюджет, % от ВВП; 

- структура военного бюджета, % от военного бюджета на боевую подготовку, закупку и 

эксплуатацию вооружения и военной техники, материально-техническое обеспечение войск, 

НИОКР, строительство объектов военной инфраструктуры и другие цели; 

- доля бюджета, предназначенная на техническое оснащение ВС, %; 

- количество ассигнований на техническое оснащение войск, на одного военнослужащего; 

социально-экономические показатели: 

- военный бюджет, % от совокупных расходов на образование и медицину; 

- военный бюджет в отношении к расходам на социальные цели, %; 

- военный бюджет на душу населения, %; 

- величина денежного содержания личного состава, в % от средней заработной платы; 

- численность Вооруженных Сил, на 1000 человек; 

- условный коэффициент депопуляции (число умерших к числу родившихся); 

- коэффициент старения населения (доля населения старше 60 лет к общей численности 

населения); 

экспорт вооружений, в % от всего экспорта и др. 

состояние военной организации государства: 

- укомплектованность личным составом, %; 

- уровень освоения личным составом учебно-боевых программ, %; 

- доля новейших образцов оружия и боевой техники, в %; 

- темпы обновления ВВТ новейшими образцами, в % в год от числа устаревших образцов; 

- финансовое, продовольственное, вещевое и др. обеспечение, в % от потребности; 

- доля ОПК в промышленном производстве, %; 

- доля инновационной продукции в общем объеме военной продукции, %; 

Кроме того, для оценки состояния уровня военной безопасности можно использовать 

критические показатели состояния ВС, превышение которых приводит к нарушению устойчивости 

и эффективности системы обеспечения военной безопасности. С методологической точки зрения, 

это оценка разнородных показателей, характеризующих различные ресурсы. Прежде всего, должен 

учитываться уровень развития вооружённых сил государства. Данный показатель в свою очередь 

можно определить исходя из следующих параметров [11]:  

- наличия в структуре в стратегических ядерных силах (СЯС) и степени развитости их 

морского, сухопутного и авиационного компонентов, количества ядерных боезарядов;  

- развития сил общего назначения, которое определяется многими компонентами, 

включая численность вооружённых сил по конкретным категориям лиц (лиц, состоящих на 

действительной военной службе, находящихся в резерве и проходящих службу в 

военизированных формированиях);  

- наличия и степени оснащённости системами высокоточного оружия.  
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Для оценок и расчётов военно-технического потенциала на всех уровнях исследований и 

принятия соответствующих решений полезно использовать следующие количественные и 

качественные показатели:  

- техническую оснащённость вооружённых сил и других войск (военной техникой, 

боеприпасами, военно-техническим имуществом);  

- наличие запасов вооружения и военной техники, содержащихся в арсеналах, на базах и 

складах;  

- состояние военной инфраструктуры (стационарные объекты), предназначенной для 

обеспечения обучения войск (сил), стратегического и оперативного развёртывания и ведения 

военных действий.  

Целесообразно в систему оценки уровня военной безопасности включить качественные 

показатели географических и природно-климатических условий, а также уровень обладания 

природными ресурсами [12]. 

Кроме того, с учетом современных экономических условий следует уделить внимание 

особенностям отбора показателей [13]. Так, для выделения показателей, используемых для 

расчета в рамках каждого индикатора, необходим многосторонний мониторинг открытых 

(закрытых) данных российских и зарубежных компаний с целью определения наиболее 

подходящих с учетом следующих критериев: соответствие идеологии для каждого блока 

(индикатора); равновесность (равнозначимость) показателей внутри одного блока; отсутствие 

корреляции между показателями внутри индикатора и всех индикаторов системы; доступность 

показателя или входящих в него параметров (достаточная частота упоминания в открытых 

отчетностях компании, возможность его вычисления). 

При этом требуется соблюдение базовых принципов отбора показателей, включающих 

следующие критерии.  

Объективность. Существуют показатели, которые выражают трудно оцениваемый 

качественный признак. В этом случае сложно проследить и объективно оценить их истинное 

значение.  

Доступность. Использование доступных в открытых отчетностях показателей позволяет 

построить универсальный индикатор, поддерживаемый большинством компаний. 

Вышеизложенное позволило обосновать логику формирования показателей и оценки ВЭБ 

с учетом реализации проектов ГЧП. Представленные показатели основаны на  анализе 

современных публикаций, отражающих систему оценки состояния военной и экономической 

безопасности, принципов обеспечения ВЭБ в условиях реализации проектов ГЧП; применении 

экспертных методов обработки информации, обеспечивающих формирование совокупности 

показателей ВЭБ; определении целевых нормативов положительного (требуемого) изменения 

показателя ВЭБ и учитывают влияние экономических, военных и военно-стратегических 

факторов в виде заданных нормативов каждого показателя. 

На первом этапе создается экспертная комиссия (в предлагаемой модели экспертами 

выступали 7 человек), которая выделила и оценила 14 показателей ВЭБ. На втором этапе проведен 

анализ мнений специалистов путем анкетного опроса. Оценку степени значимости параметров 

эксперты произвели путем присвоения им рангового номера. Фактору, которому эксперт дает 

наивысшую оценку, присваивается ранг 1. Если эксперт признает несколько факторов 

равнозначными, то им присваивается одинаковый ранговый номер. На основе данных анкетного 

опроса составлена сводная матрица рангов (таблица 1). 

Поскольку в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый номер) в оценках 

семи экспертов, произведем их переформирование. Переформирование рангов производится без 

изменения мнения эксперта, то есть между ранговыми номерами должны сохраниться 

соответствующие соотношения (больше, меньше или равно). Также не устанавливается ранг 

выше 1 и ниже значения равного количеству параметров (в данном случае n = 14).  

Показатели рейтинговой оценки d определяется из условия 

 

                                    𝑑 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 −
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
= ∑ 𝑥𝑖𝑗 − 52.5 ,                                                                 (1) 

где    m=14; 

n – число факторов, n=7;  
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xij– ранг j-го фактора у i-го эксперта. 

Проверка адекватности составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы 

показала, что ∑ 𝑥𝑖𝑗 =
(1+𝑛)𝑛

2
=

(1+14)14

2
= 105. 

Поскольку сумма по столбцам матрицы равна между собой и контрольной сумме, 

следовательно, матрица составлена правильно. 

Таблица 1 

Матрица рангов экспертной оценки модели оценки ВЭБ 
  

Факторы 

(показатели 

ВЭБ) 

Эксперты 
Сумма 

рангов 
d d2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А1 12,5 7,5 9 6 10,5 9,5 7 62 9,5 90,25 

А2 3 3 3,5 2,5 4 4 4 24 -28,5 812,25 

А3 9,5 9,5 9 12 7,5 6 11 64,5 12 144 

А4 9,5 12,5 6 12 12 9,5 9,5 71 18,5 342,25 

А5 1 3 3,5 2,5 2,5 2,5 1,5 16,5 -36 1296 

А6 3 3 1,5 2,5 1 2,5 3 16,5 -36 1296 

А7 6 9,5 9 8,5 13,5 13,5 13 73 20,5 420,25 

А8 14 12,5 13,5 14 13,5 9,5 13 90 37,5 1406,25 

А9 3 1 1,5 2,5 2,5 1 1,5 13 -39,5 1560,25 

А10 12,5 12,5 13,5 8,5 7,5 13,5 9,5 77,5 25 625 

А11 9,5 5,5 9 8,5 10,5 9,5 7 59,5 7 49 

А 12 6 7,5 9 8,5 5 5 7 48 -4,5 20,25 

А 13 9,5 12,5 12 12 7,5 9,5 13 76 23,5 552,25 

А 14 6 5,5 5 5 7,5 9,5 5 43,5 -9 81 

∑ 105 105 105 105 105 105 105 735 
 

8695 
 

Проведем анализ значимости исследуемых факторов. В нашем случае факторы по 

значимости распределились следующим образом (таблица 2). В последующем проводится 

оценка средней степени согласованности мнений всех экспертов. Для этого определяется 

коэффициент конкордации для случая, когда имеются связанные ранги (одинаковые значения 

рангов в оценках одного эксперта). 

Таблица 2 

Расположение факторов показателей ВЭБ по значимости 
 

Факторы (показатели) Сумма рангов 

А9 13 

А5 16,5 

А6 16,5 

А2 24 

А14 43,5 

А12 48 

А11 59,5 

А1 62 

А3 64,5 

А4 71 

А7 73 

А13 76 

А10 77,5 

А8 90 
 

T1 = [(23-2) + (33-3) + (43-4) + (33-3)]/12 = 9,5 

T2 = [(23-2) + (33-3) + (23-2) + (43-4) + (23-2)]/12 = 8,5 

T3 = [(53-5) + (23-2) + (23-2) + (23-2)]/12 = 11,5 
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T4 = [(43-4) + (33-3) + (43-4)]/12 = 12 

T5 = [(23-2) + (43-4) + (23-2) + (23-2)]/12 = 6,5 

T6 = [(63-6) + (23-2) + (23-2)]/12 = 18,5 

T7 = [(33-3) + (23-2) + (23-2) + (33-3)]/12 = 5 

∑Ti = 9,5 + 8,5 + 11,5 + 12 + 6,5 + 18,5 + 5 = 71,5 

 

                                       𝑊 =
8695

1

12
72(143−14)−7∙71.5

= 0,82                                                            (2) 

Таким образом, W = 0,82, что свидетельствует о наличии высокой степени согласованности 

мнений экспертов. 

В дальнейшем проводим оценку значимости коэффициента конкордации. Для этой цели 

рассчитывается критерий согласования Пирсона: 

                                     𝑥2 =
𝑆

1

12
𝑚𝑛(𝑛+1)+

1

𝑛−1
∑ 𝑇𝑖

                                                                        (3) 

 

                                              𝑥2 =
8695

1

12
7∙14(14+1)+

1

14−1
71.5

= 74,32                                                       (4) 

 

Вычисленный χ2 сравним с табличным значением для числа степеней свободы K = n-1 = 

14-1 = 13 и при заданном уровне значимости α = 0,05.  

Так как χ2 расчетный 74,32 ≥ табличного (22,36203), то W = 0,82 – величина неслучайная, 

а потому полученные результаты достоверны и могут использоваться в дальнейших 

исследованиях. 

На заключительном этапе, на основе получения суммы рангов рассчитываем показатели 

весомости рассмотренных параметров. Матрицу опроса преобразуем в матрицу 

преобразованных рангов по следующей формуле (таблица 3) sij = Аmax - Аij. где Аmax = 9. 
 

Таблица 3 

Матрица преобразованных рангов экспертной оценки 
 

Факторы  

(показатели) 

Эксперты ∑ Вес 

показателя 

ВЭБ (λ) 

1 2 3 4 5 6 7 

А1 2 3 3 4 2 3 4 21 0,05426 

А2 7 7 6 7 6 6 6 45 0,1163 

А3 3 2 3 2 3 4 2 19 0,0491 

А4 3 1 4 2 1 3 3 17 0,04393 

А5 8 7 6 7 7 7 8 50 0,1292 

А6 7 7 8 7 8 7 7 51 0,1318 

А7 4 2 3 3 0 1 1 14 0,03618 

А8 1 1 1 1 0 3 1 8 0,02067 

А9 7 8 8 7 7 8 8 53 0,137 

А10 2 1 1 3 3 1 3 14 0,03618 

А11 3 5 3 3 2 3 4 23 0,05943 

А 12 4 3 3 3 5 5 4 27 0,06977 

А 13 3 1 2 2 3 3 1 15 0,03876 

А 14 4 5 5 5 3 3 5 30 0,07752 

Итого 
  

 
 

 
  

843 1 
 

Проведенная экспертная оценка показала, что наибольшую значимость  имеют следующие 

показатели военной безопасности: изменение военно-экономического потенциала; обеспечение 

управляемости; развитие и сохранение мобилизационных мощностей и объектов для 

производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей ВС ОДКБ и нужд 

населения в военное время; живучесть и стойкость объекта ГЧП к внешним воздействиям. Рейтинг 

значимости военных показателей распределился следующим образом: риски реализации проекта 

ГЧП; достаточность привлеченного внебюджетного финансирования для реализации проекта ГЧП; 

направленность проекта ГЧП на социально-экономическое развитие государства-участника ОДКБ. 
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Таким образом, разработана  модель показателей и параметров оценки военно-экономической 

безопасности ОДКБ, которая, в отличие от существующих, учитывает принципы и факторы, 

влияющие на уровень ВЭБ при реализации проектов государственно-частного партнерства, а также 

включает обоснованные целевые ориентиры и алгоритм определения ранга показателей военной и 

экономической безопасности на основе экспертной оценки значимости коэффициента 

конкордации и критерия согласования Пирсона, позволяющая повысить эффективность 

расходования средств бюджета в рамках государственной программы вооружения и 

государственного оборонного заказа за счет привлечения внебюджетных источников 

финансирования. 

Применение разработанных на научной основе показателей военно-экономической 

безопасности реализации проектов ГЧП, безусловно, повысит обоснованность и качество решения 

задач военного планирования в области строительства и развития Вооруженных сил ОДКБ.  
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АМСИЛАИ АСОСНОККУНИИ НИШОНДИҲАНДА ВА ПАРАМЕТРҲОИ АРЗЁБИИ 

БЕХАТАРИИ ҲАРБӢ-ИҚТИСОДИИ СПАД ДАР АМАЛИСОЗИИ ЛОИҲАҲОИ ДАВЛАТӢ  

ВА ШАРИКИИ ХУСУСӢ 
 

Дар мақола амсилаи ташаккули нишондиҳандаҳо ва параметрҳои арзёбии бехатарии ҳарбӣ-

иқтисодии СПАД пешниҳод гардидааст. Навгонии амсилаи пешниҳодшаванда дар ташаккули 

нишондиҳандаҳои маҷмӯии бехатарии ҳарбӣ-иқтисодӣ (БҲИ) зоҳир мегардад, ки он низоми бехатарии 

ҳарбӣ-иқтисодиро инъикос намуда, унсурҳои сохторӣ ва принсипҳои таъмини БҲИ-ро дар шароити 

амалисозии лоиҳаҳои давлатӣ ва шарикии хусусӣ (ДШХ) ба эътибор мегирад. Тибқи хулосаи муаллифи 

мақола, амсилаи коркардгардида самтҳои мақсадноки асоснокшуда ва алгоритми муайянсозии як қатор 

нишондиҳандаҳои бехатарии ҳарбӣ-иқтисодиро дар асоси арзёбии экспертии аҳамиятнокии зариби 

конкардатсия ва меъёрҳои мувофиқаи Пирсон дар бар мегирад, ки он имкон медиҳад самаранокии 

хароҷоти воситаҳои буҷавӣ аз ҳисоби ҷалби сарчашмаҳои ғайрибуҷавии сармоягузорӣ баланд бардошта 

шавад. 
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МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ВОЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

В статье предлагается модель формирования показателей и параметров оценки военно-

экономической безопасности ОДКБ. Новизна предлагаемой модели определяется в формировании 

совокупности показателей ВЭБ, отражающих систему военной и экономической безопасности, 

учитывающих структурные элементы и принципы обеспечения ВЭБ в условиях реализации проектов ГЧП. 

По заключению авторов статьи, разработанная модель включает обоснованные целевые ориентиры и 

алгоритм определения ранга показателей военной и экономической безопасности на основе экспертной 

оценки значимости коэффициента конкордации и критерия согласования Пирсона, позволяющая повысить 

эффективность расходования средств бюджета за счет привлечения внебюджетных источников 

финансирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: военно-экономическая безопасность, показатели, параметры, оценка, 

критерий, модель, государственно-частное партнерство. 
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The article offers a model for forming indicators and parameters for assessing the CSTO's military and 

economic security. The novelty of the proposed model is determined in the formation of a set of VEB indicators 

that reflect the system of military and economic security, taking into account the structural elements and principles 

of ensuring VEB in the context of PPP projects. According to the authors of the article, the developed model 

includes reasonable targets and an algorithm for determining the rank of military and economic security indicators 

based on expert assessment of the significance of the concordation coefficient and the Pearson approval criterion, 

which allows to increase the efficiency of budget spending by attracting extra-budgetary sources of funding. 
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СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нурализода Н., Холов О.Х.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Известно, что упорядочение процесса занятости сфере образовательных услуг в системе 

рыночной экономики в полной мере отличается от управления трудовыми ресурсами 

профессиональным образованием и централизованной распределительно-административной 

экономикой. Поэтому в условиях становления и развития рыночной экономики в республике 

объективно возникла необходимость реформирования всей системы профессионального 

образования в соответствии с требованиями и потребностями рынка труда. 
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Следует подчеркнуть, что рыночное преобразование системы начального и среднего 

профессионального образования отставало по темпам осуществления от других сфер 

национальной экономики и даже от высшего профессионального образования. Из-за 

несоответствия системы начального профессионального образования к требованиям рынка 

труда, она со времен начала перехода экономики республики на рыночные отношения по 

настоящее время находится в кризисном состоянии. 

В Национальной Концепции образования Республики Таджикистан указано, что начальное 

профессиональное образование является первой ступенью профессионального образования в 

Республике Таджикистан и поэтому оно является основным поставщиком новых рабочих кадров 

отраслям народного хозяйства. В дальнейшем эти образовательные учреждения имеют 

возможность обеспечить отрасли национальной экономики профессиональными кадрами, оно, в 

частности, зависит от уровня реализации среднесрочной программы национального развития и 

переход на индустриально-инновационную экономику. 

Однако, в силу известных объективных и субъективных причин, на начальном этапе 

рыночных преобразований национальной экономики, не было уделено должное внимание 

реформированию системы НПО страны. 

Отношение к системе НПО начало изменяться лишь после принятия «Концепции развития 

промышленности в Республике Таджикистан», утвержденной Правительством Республики 

Таджикистан в 2003 году. В ней было подчеркнуто, что «задачей первостепенной важности на 

период до 2010 года является опережающая подготовка рабочих высокой квалификации для всех 

отраслей промышленности» [3]. 

В связи с этим, в Законе Республики Таджикистан «О начальном профессиональном 

образовании», от 22 апреля 2003 года и в Государственной концепции реформирования системы 

НПО в Республике Таджикистан (2006) отмечено, что назрела необходимость признания 

системы НПО как одного из национальных приоритетов, обеспечивающих создание 

конкурентоспособной экономики и социальной защиты населения» [1]. 

В последующие годы был принят ряд нормативно-правовых документов по развитию 

учреждений НПО, готовящих квалифицированных рабочих кадров для промышленности: 

«Государственная программа развития профессионального образования в Республике 

Таджикистан на 2008-2015 годы» (от 2 ноября 2007 года, № 529); «Государственный стандарт 

начального профессионального образования Республики Таджикистан»; «Государственная 

программа реформирования и развития сферы начального и среднего профессионального 

образования Республики Таджикистан на 2012-2020 годы» (от 30 апреля 2012, № 200) и другие 

нормативно-правовые документы» [4]. 

Формирование гибкого и эффективного механизма управления системой НПО является 

одним из основных и важных условий осуществления намеченных мероприятий в условиях 

перехода к индустриально-инновационной экономике. Поэтому в последние годы была 

проделана большая работа по приведению организационной структуры НПО в соответствии с 

потребностями рыночной экономики с учетом опыта зарубежных стран. 

К образовательным учреждениям НПО в настоящее время относятся:  

1. Профессиональные лицеи, в которых реализуются профессиональные образовательные 

программы НПО и интегрированные программы начального и среднего образования, 

обеспечивающие приобретение профессии повышенного уровня квалификации и на конкурсной 

основе получение среднего профессионального образования;  

2. Учебные центры занятости населения: центры образования взрослых, модульные 

центры, учебно-курсовые комбинаты, учебно-производственные центры и иные учебные 

заведения данного уровня, в которых осуществляется профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров, ускоренное приобретение 

обучающимися трудовых навыков по выполнению определённой работы или группы работ и не 

предусматривает повышения образовательного уровня; 

3. Социально-предпринимательский центр – унитарное предприятие (государственное 

предприятие на правах хозяйственного ведения), осуществляющий организацию и подготовку 

программ адаптации населения к рынку труда, содействие занятости посредством 

профессиональной ориентации, обучения и переподготовки населения, осуществляющий свою 

деятельность на коммерческой основе в качестве самостоятельного хозяйственного субъекта; 
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4. Создание частных НПО для нуждающихся по обучению редких специальностей, 

особенно где есть возможность и потребность к ним; 

5. Расширение процесса подготовки кадров для специалистов низовых звеньев отраслей 

промышленности.  

К сожалению, сегодня только 34% преподавателей системы НПО имеют высшее 

образование, 2,5% - неполное высшее образование, 33% - среднее специальное образование, 28% 

- начальное профессиональное образование и 2,5% - среднее образование. Среди мастеров 

производственного обучения 41% имеют высшее образование, 59% - среднее специальное 

(начальное и среднее профессиональное)» [2]. 

В свое время подготовка инженерно-педагогических кадров для всей системы образования 

осуществлялась на индустриально-педагогическом факультете Таджикского государственного 

педагогического университета им. С. Айни. Однако, после переименования данного факультета, 

постепенно он поменял свои прежние основные функции, и здесь из года в год наблюдаем 

сокращение выпуска специалистов по инженерно-техническим специальностям. 

Нам думается, что для решения проблемы кадрового обеспечения системы НПО 

необходимо расширение сети инженерно-педагогических колледжей, а также организации, в 

ныне действующих педагогических университетах республики, индустриально-педагогических 

факультетов. Или открытие в республике специализированного инженерно-педагогического 

университета, ведущего целенаправленную образовательную деятельность по подготовке 

специалистов инженерно-педагогического профиля. 

Исследуя современное состояние развития системы НПО Республики Таджикистан 

приходится отметить, что она все еще не адаптирована к потребностям внутреннего и внешнего 

рынка труда. Более того она не готова оперативно реагировать на происходящие на рынке труда 

изменения, прогнозировать качество и профили подготовки, что привело к перепроизводству 

одних специалистов и недопроизводству других, в которых нуждаются отрасли реального 

сектора национальной экономики. 

Озабоченность вызывает тот факт, что с начала рыночных преобразований по сей день, в 

республике не разработана и не принята Программа подготовки специалистов начального 

профессионального образования. Поэтому учреждениям НПО трудно ориентироваться на 

потребность отдельных отраслей национальной экономики в рабочих кадрах и планировать свою 

деятельность, а государству выделить необходимые финансовые ресурсы на их 

функционирование.  

Известно, что в условиях плановой экономики за счет базовых предприятий помимо 

бюджетных средств осуществлялось укрепление материально-технической базы учреждений 

НПО путем строительства учебных корпусов, обеспечением оборудованиями, 

производственного обучения и производственной практики. Сейчас практически ликвидирован 

социальный институт базовых предприятий и тем самым полностью прекратилось 

финансирование учреждений НПО за счет средств предприятий, для которых они готовят 

рабочие кадры. Это привело к еще более ухудшению финансового положения учреждений НПО.  

Следует отметить, что в условиях рыночной экономики внебюджетные источники 

финансирования, как показывает опыт зарубежных стран, выступают важным фактором 

подготовки рабочих кадров. Это оказание платных образовательных и производственных услуг, 

привлечение средств предприятий и работодателей, грантов международных организаций и т.д. 

Одним из показателей деятельности учреждений НПО является качество подготовки 

рабочих кадров, выражаемое в уровне профессиональных навыков и умениях ее выпускников и 

их соответствие качественным потребностями рынка труда. В настоящее время, когда рынок 

труда в республике качественно изменился, постепенно развивается частный сектор, 

формируется интерес работодателей к профессиональным характеристикам рабочих кадров, 

задача повышения качества их подготовки становится особо актуальной. 

Причина сложившейся ситуации по подготовке и переподготовке квалифицированных 

рабочих в промышленности республики кроется в систематическом сокращении численности 

промышленно-производственного персонала на отдельных предприятиях из-за их 

неадаптированности к условиям рынка и происходящих рыночных трансформаций в экономике. 

Переход страны на индустриально-инновационную экономику делает это направление наиболее 

актуальным и перспективным и для промышленных предприятий республики. Подготовка 
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кадров без отрыва от производства является актуальной, способствует экономии времени и 

средств для всех компаний, независимо от уровня, формы собственности и способа управления.  
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ВАЗЪИ ОМОДАСОЗИИ КАДРҲОИ КОРГАРӢ БАРОИ САНОАТ ДАР НИЗОМИ 

 ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ КАСБӢ 
 

Дар ин мақола роҷеъ ба вазъи омодасозии кадрҳои коргарӣ барои саноат сухан рафта, қайд мегардад, 

ки батартибдарории раванди шуғл дар соҳаи хизматрасоии маърифатӣ дар низоми иқтисоди бозорӣ аз 

идоракунии захираҳои меҳнатӣ дар таҳсилоти касбӣ ва иқтисодиёти марказонидашудаи тақсимотӣ-

маъмурӣ ба куллӣ тафовут дорад. Аз ин рӯ, дар шароити ташаккул ва рушди иқтисодиёти бозории ҷумҳурӣ 

зарурати объективии тақдиди пурраи низоми меҳнат ба миён омадааст. 

Муаллиф қайд мекунад, ки дигаргунисозии бозории низоми таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ аз 

суръати амалисозии он дар дигар соҳаҳо қафо мондааст, аз ин рӯ, солҳои охир як қатор санадҳои меъёриву 

ҳуқуқӣ қабул гардидаанд, ки дар онҳо роҳҳои ҳалли ин мушкилот нишон дода шудаанд. 

КАЛИВОЖАҲО: иқтисоди бозорӣ, захираҳои меҳнатӣ, таҳсилоти касбӣ, консепсия, ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ, таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна, корхонаи фаръӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Нурализода Наргис, номзади илмҳои иқтисодӣ, 

саромӯзгори кафедраи молия ва қарзи ДДБ ба номи Носири Хусрав. 

Холов Одилҷон Ҳусейнович, магистранти соли 2-юми ихтисоси молия ва қарзи ДДБ ба номи 

Носири Хусрав. 
 

СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В этой статье говорится о том, что упорядочение процесса занятости сфере образовательных услуг 

в системе рыночной экономики в полной мере отличается от управления трудовыми ресурсами 

профессиональным образованием и централизованной распределительно-административной экономикой. 

Поэтому в условиях становления и развития рыночной экономики в республике объективно возникла 

необходимость реформирования всей системы профессионального образования в соответствии с 

требованиями и потребностями рынка труда. 

Автор подчеркивает, что рыночное преобразование системы начального и среднего 

профессионального образования отставало по темпам осуществления от других сфер национальной 

экономики и даже от высшего профессионального образования. Поэтому в последующие годы был 

принят ряд нормативно-правовых документов, где показаны пути решения этой проблемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рыночная экономика, трудовые ресурсы, профессиональное образование, 

концепция, социальная защита населения, унитарное предприятие. 
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STATE OF TRAINING OF WORKERS FOR INDUSTRY 

IN PRIMARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

This article states that the regularization of employment in the field of educational services in the market 

economy is completely different from the management of labor resources in vocational education and a centralized 

distribution and administrative economy. Therefore, in the conditions of formation and development of the market 

economy in the Republic, there is an objective need to reform the entire system of vocational education in 

accordance with the requirements and needs of the labor market. 

The author emphasizes that the market transformation of the system of primary and secondary vocational 

education lagged behind other areas of the national economy and even higher professional education. Therefore, 

in the following years, a number of legal documents were adopted, which show ways to solve this problem. 

KEY WORDS: market economy, labor resources, professional education, concept, social protection of the 

population, unitary enterprise. 
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НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИҚТИСОДИ САБЗ – МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНӢ  

ВА ҲАЛЛИ МУАММОҲОИ МИНТАҚАВИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Кимсанов У.О., Давлятова М.М.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  
 

Роҳҳои расидан ба мақсадҳои асосии рушди иқтисод барои кишварҳои минтақа 

гуногунанд. Масалан, барои Қазоқистон, ин зиёд кардани ҳиссаи манбаъҳои алтернативии 

энергия, барои Ӯзбекистон ва Туркманистон истифодаи ратсионалии захираҳои об ва табиат, 

гузариш ба саноатикунонӣ дар Тоҷикистон ва Қирғизистон мебошанд. Ин чорабиниҳо имконият 

медиҳанд, ки дар 10-15 соли наздиктарин рушди иқтисод дар ин кишварҳо афзояд. Фақат аз 

ҳисоби аз худ кардани (ҷорӣ кардани) манбаъҳои азнавбарқароршавандаи энергия, дар навбати 

аввал гидроэнергетика ва зиёд кардани самаранокии энергетикии он ва таъмин кардани ҳаҷми 

афзудаистодаи истеъмоли энергияи барқ ба рушди устувори кишварҳо кафолат дода метавонад, 

ки он ба амалигардонии консепсияи гузариш аз иқтисоди сиёҳ ва иқтисоди камкарбон ба 

иқтисоди сабз мувофиқат мекунад. 

Бояд қайд кард, ки ҳангоми омӯхтани проблемаҳои рушди иқтисоди сабз зарур аст, ки 

нишондиҳандаҳо бо ба ҳисоб гирифтани шароити табиӣ-географӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаи Осиёи Марказӣ, ки барои баҳодиҳӣ ва пешгӯӣ кардани рушди минтақа лозиманд, 

муайян карда шаванд. Дар натиҷаи маслиҳат ва машваратҳои зиёд нишондиҳандаҳои асосии 

зерин ҷудо карда шуданд, ки онҳо дар ҷадвали 1 инъикос шудаанд. 

Барои баҳодиҳии боэътимоди нишондиҳандаҳои асосӣ ошкор кардани фақат 

нишондиҳандаҳои умумӣ, ба монанди афзоиши аҳолӣ, ММД ва ғайра кифоя нест, бояд инчунин 

захираҳои об, хоҷагии қишлоқ, самаранокии энергетикӣ, сарфаи энергия, нигоҳ доштани (ҳифзи) 

муҳити табиӣ, ки ба талаботи асосӣ ҷавобгӯянд ва онҳо ҳаҷми талаботи иттилоотии масъалаҳои  

рушди иқтисоди сабз, инчунин эътимоднокии онро қонеъ мекунонанд, ба ҳисоб гирифта шаванд. 

Аз ҳамин сабаб нишондиҳандаҳои иқтисоди сабз дар яклухтӣ ва кишварҳои минтақа дар 

алоҳидагӣ муайян карда шуданд. 

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки нишондиҳандаи умумии ММД дар тамоми Осиёи 

Марказӣ ба 345,1 млрд. долл баробар аст ва ба сари ҳар як кас 4,7 ҳазор доллар рост меояд, ки 

дар ин ҷо нишондиҳандаи аз ҳама баландро Қазоқистон дорост (219 млрд. долл. /11,8 ҳазор. долл. 

кас). Нишондиҳандаҳои пасттарин ба Тоҷикистон рост меояд (7,6 млрд. долл. / 0,83 ҳазор. долл. 

ба сари ҳар кас). Нишондиҳандаи ҷиддии дигари иқтисоди сабз норасоии захираҳои об мебошад. 

Чунонки аз ҷадвал бармеояд, шориши хусусӣ дар тамоми минтақа 194,5 км2 дар як солро ташкил 

медиҳад, таъмини об аз захираҳои обии худӣ  ба сари ҳар як кас ба 2649 м3 рост меояд. Сатҳи 

баландтарини таъмин бо захираҳои об ба Қирғизистон (7777 м3) ва Тоҷикистон (7032 м3)  рост 

меояд, Туркманистон (258 м3) дар ҷойи охирин аст. Нишондиҳандаи дигари ҷиддӣ истифодаи 

захираҳои об барои гидроэнергетика (10%) ва обёрикунӣ (ирригатсия) (90%) мебошад. Дар 

ҷадвал таъкид карда мешавад, ки: якум, имкониятҳои истифодаи об барои обёрикунӣ 

(ирригатсия) пурра истифода шуданд; дуюм, захираҳои об барои гидроэнергетикаи минтақа дар 

якҷоягӣ, ҳоло фақат дар даври саршавист. 

Яке аз нишондиҳандаҳои ҷиддии иқтисоди сабз энергетика ва истифодаи самаранокии он 

мебошад. Дар умум иқтидори энергетикаи барқароршаванда дар Осиёи Марказӣ ба 13747 ГВт 

баробар аст ва Тоҷикистон дар минтақа ҷои аввалро ишғол мекунад (5325 ГВт) ва тавоноии 

муқарраршудаи умумӣ дар минтақа ба 276943 МВт баробар аст. Чунонки дар боло қайд карда 

шуд - яке аз принсипҳо ва механизмҳои рушди иқтисоди сабз аз истифодаи максималии 

манбаҳои азнавбарқароршавандаи энергия ва истеҳсоли минималии диоксидҳо, яъне ҳиссаи 

энергияи барқ, ки ба ангишт истеҳсол шудааст, иборат аст. Чунонки аз ҷадвал бармеояд сатҳи 

истифодаи манбаъҳои азнавбарқароршавии энергия дар Тоҷикистон (98%) ва Қирғизистон (85%) 

баланд аст, сатҳи пасттарин дар Қазоқистон (9%) ва Туркманистон (0%) мебошад. Аз ин рӯ, 

истеҳсоли диоксид (дар баробарқуввагӣ ба СО2) дар Қазоқистон аз ҳама зиёд аст (225 млн.т).  
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 Ҷадвали 1 
 

Нишондиҳандаҳои иқтисоди сабз дар шароити Осиёи Марказӣ 

 

Нишондиҳандаҳо  
Осиёи 

Марказӣ 

Қазо-

қистон 

Ӯзбе-

кистон 

Қирғи-

зистон 

Тоҷи-

кистон 

Турк-

манистон 

НИШОНДИҲАНДАҲОИ УМУМӢ  

Минтақа (масоҳат) ҳаз. км2 4006,2 2 724, 902 448, 800 199, 951 141, 400 491, 200 

Аҳолӣ, млн. нафар. 73,4 18, 5 33, 7 6, 3 9, 1 5, 8 

ММД, млрд долл. / ба ҳар 

сари аҳолӣ, ҳаз. долл. 

345,1/4,7 219/11,8 62,5/1,8 8,081/1,28 7,632/0,83 47,9/8,2 

ЗАХИРАҲОИ ОБ  

Хориҷ кардани захираҳои 

об дар сатҳи миллӣ 

1. шориши худӣ, ки дар 

минтақаҳои марзи  

давлат сурат 

мегирад, км3/сол 

2. таъминот бо 

захираҳои худии обӣ 

ба сари ҳар нафар 

ҳазор м3 / нафар 

 

 

194,5 

 

2649 

 

 

64 

 

3459 

 

 

16 

 

474 

 

 

49 

 

7777 

 

 

64 

 

7032 

 

 

1,5 

 

258 

Истифодаи комплексии 

захираҳои обӣ дар сатҳи 

ҳавз 

1. ҳаҷми истифодаи 

захираҳои обӣ барои 

гидроэнергетика, % 

2. ҳаҷми истифодаи 

захираҳои обӣ барои 

обёрикунӣ, % 

 

 

10 

 

 

90 

 

 

30 

 

 

7 

 

 

47 

 

 

53 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

10 

ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ 

Заминҳои хоҷагии қишлоқ 

(млн. га) 

318,8 221 45 9,6 4,2 39 

Заминҳои обёришаванда 

(млн. га) 

10 2,2 4,4 1,3 0,9 1,7 

 Минтақаҳои ҷангал (млн.га) 27,5 21 3,5 1,2 1,8 0,03 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА (ЭНЕРГИЯИ БАРҚ) 

Диверсификатсияи энергетика 

(ҳиссаи захираҳои 

гидроэнергетикии худӣ дар 

истеъмоли минтақа): 

1. Потенсиали энергетикии 

азнавбарқароршаванда ГВт 

2. Тавоноии муқарраршудаи 

стансияҳои электрикӣ МВт 

3. Истеҳсоли НБО-ҳо % 

4. Ҳиссаи энергияи барқӣ, ки бо 

ангишт истеҳсол шудааст, бо 

% чен карда мешавад  

 

 

 

13747 

 

276943 

 

 

 

2901 

 

251011 

 

9 

72 

 

 

 

1844 

 

12722 

 

21 

4 

 

 

 

3677 

 

4020 

 

85 

13 

 

 

 

5325 

 

5190 

 

98 

2 

 

 

 

0 

 

4000 

 

0 

0 

САМАРАНОКИИ ЭНЕРГЕТИКӢ 

Кам кардани энергоғунҷоиши ММД  7,9 10 8,6 5 13,9 

Пешниҳоди энергияи барқи 

фоиданок, ГВт / с 

 81267 54081 12786 17137 20831 

Талафоти фоизӣ ҳангоми интиқол ва 

тақсимоти энергия (%)  

 6 9 21 16 14 

Баровардани диоксид дар 

баробарқуввагӣ СО2, млн. т 

 225 96 10 5 69 

 

Аз тарафи муаллиф бо истифода аз адабиёти 1-4 тартиб дода шудааст: 
 

Дар асоси маълумоти зикршуда хулоса баровардан мумкин аст, ки дар оянда самти 

стратегии рушди иқтисоди сабз ва энергетика дар минтақа истифодаи ратсионалии захираҳои об 

мебошад, ки он манбаи асосии энергияи азнавбарқароршавандаи Осиёи Марказӣ мебошад. 
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Ҳамин тавр, мавҷудияти нишондиҳандаҳои иқтисоди сабз дар сатҳҳои миллӣ ва минтақавӣ 

мақомоти давлатиро ба тадқиқоти механизмҳои идоракунӣ оид ба риоя кардани ҳавасмандии 

экологӣ-иқтисодӣ водор мекунад. 
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НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИҚТИСОДИ САБЗ - МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНӢ ВА ҲАЛЛИ 

МУАММОҲОИ МИНТАҚАВИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Нишондиҳандаҳои иқтисоди сабз бояд аз ҳама бештар иттилоотӣ бошанд ва ба қадри имкон бояд 

ҳолати воқеии экологӣ-иқтисодии минтақаро инъикос кунанд, ки онҳо ба экологикунии иқтисод ва 

гузариш ба иқтисоди сабз дар минтақа равона карда шудаанд. Дар мақола нишондиҳандаҳои ҷиддитарини 

иқтисоди сабз дида баромада шудаанд, ки онҳо ба ҳал кардани муаммоҳои минтақавии кишварҳои Осиёи 

Марказӣ равона карда шудаанд. 

КАЛИВОЖАҲО: иқтисоди сабз, нишондиҳандаҳо, Осиёи Марказӣ, минтақа, самаранокии 

энергетикӣ, рушди устувор, гидроэнергетика. 
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ИНДИКАТОРЫ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ - МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Индикаторы зеленой экономики должны быть наиболее информативными и в достаточной мере 

должны отображать реальность эколого-экономического положения региона, которые направленны на 

экологизацию экономики и переход к зеленой экономики. В статье рассмотрены наиважнейшие 

индикаторы «зеленой» экономики, направленные на решение региональных проблем Центральной Азии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зеленая экономика, индикаторы, Центральная Азия, регион, 

энергоэффективность, устойчивое развитие, гидроэнергетика.  
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GREEN ECONOMY INDICATORS - MECHANISM FOR MANAGING AND SOLVING REGIONAL 

PROBLEMS OF CENTRAL ASIA 
 

Indicators of the green economy should be the most informative and sufficient should reflect the reality of 

the ecological and economic situation of the region, which are aimed at greening the economy and the transition 

to a green economy in the region. The article considers the most important indicators of the green economy, aimed 

at solving the regional problems of the Central Asian region. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУСОФИРКАШОНӢ, ХАДАМОТИ 

НАҚЛИЁТӢ ВА БОРКАШОНӢ  
 

Хидиров Ф.Х., Давлатова Қ.О. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  
 

Сиёсати инноватсионӣ яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат 

мебошад. Он ҳадафҳо, стратегияҳо ва механизмҳои инноватсионии дастгирии барномаҳо ва 

лоиҳаҳои афзалиятноки инноватсиониро муайян менамояд. Проблемаҳои асосӣ ва ҳалталаби 

замони муосир баланд бардоштани самаранокии истифодаи дастовардҳои илмӣ ва ҷорӣ 

намудани натиҷаҳои таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ дар истеҳсолот мебошанд. Сиёсати 

инноватсионӣ дар соҳаҳои мухталиф аз ҷиҳати табиӣ, андозаи дастгирӣ ва миқдори захираҳое, 

ки барои навсозӣ ва муосиркунии иқтидори истеҳсолӣ дар асоси татбиқи дастовардҳои ватании 

илму техника заруранд, фарқ мекунад. 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ, ҳар як лоиҳаи инноватсионӣ бо хавфҳои муайян алоқаманд 

аст. Ин ба хизматрасониҳое дахл дорад, ки корхонаҳои нақлиётии минтақавӣ, ки хусусияти 

маблағгузории онҳо аз буҷаи давлатӣ мебошад, ба сомон мерасонанд. Талафоти эҳтимолии 

чунин корхонаҳо аз ҳисоби буҷет ҷуброн карда мешаванд, зеро худтаъминкунии корхонаҳои 

нақлиёти коммуналӣ бо сатҳи мавҷудаи пардохт пешбинӣ нашудааст ва афзоиши пардохт боиси 

он мегардад, ки мусофирон ба истифодаи мошинҳои рақобатпазир гузаранд. Аммо фарқ, сарфи 

назар аз маблағгузории буҷавии корхонаҳои давлатии нақлиёт, дар шароити иқтисоди бозорӣ аз 

параметрҳои банақшагирифташудаи маблағгузорӣ имконпазир аст. Ин тамоюлот табиати 

эҳтимолӣ доранд ва бахусус дар шароити буҳрон метавонанд назаррас бошанд. Дар бисёр 

ҳолатҳо ин ба лоиҳаҳои инноватсионии дар корхонаҳои нақлиёти коммуналӣ татбиқшаванда 

дахл дорад. Айни замон арзиши амалисозии чунин лоиҳаҳо дар амал метавонад аз арзишҳои 

банақшагирифташуда хеле фарқ кунад. Маблағи воқеии субсидияҳои буҷетӣ барои ҷуброни 

фарқиятҳои байни тарофаҳо метавонанд аз нақша зиёд бошанд. Дар ниҳояти кор, ҳатто ҳангоми 

банақшагирии нокифояи буҷаи шаҳр ё хароҷоти банақшагирифта аз ҳолатҳои фавқулода, ҳатто 

маблағи банақшагирифташудаи маблағгузорӣ метавонад тасҳеҳ карда шавад. Ин ҳама ба хулосае 

меорад, ки ҳангоми идоракунии рушди инноватсионии як корхонаи давлатии нақлиёт бояд 

хусусияти эҳтимолии равандҳои маблағгузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ба назар 

гирифта шаванд. 

Дар натиҷа, зарурати амалии ҳалли проблемаҳои фаврии илмии идоракунии инноватсия 

дар корхонаҳои давлатии нақлиёт бо маблағгузории буҷетӣ бо дарназардошти хусусияти ҷараёни 

навовариҳо ба миён омадааст. Дар марҳилаи кунунии рушди системаи иқтисодии ҷаҳонӣ 

навовариҳо яке аз омилҳои асосии некуаҳволии иҷтимоӣ-иқтисодӣ гаштааст. Он фарогирии 

бозорҳои фурӯшро дар асоси пешниҳоди истеъмолкунандагон, маҳсулот ва хизматрасониҳои 

нав, ки хусусиятҳои нави истеъмолкунанда доранд, таъмин менамояд. Аммо ҳама гуна раванди 

инноватсионӣ дорои хатари инноватсионӣ мебошад, ки дар сурати навовариҳои марбут ба 

сармоягузорӣ як намуди хатари сармоягузорӣ аст ва дар сурати навовариҳои ғайримуқаррарӣ, он 

бо эҳтимолияти натиҷаҳои манфии раванди инноватсионӣ алоқаманд аст [1]. 

Комплекси нақлиёти шаҳрӣ, ки инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикиро дар бар мегирад, 

қисми муҳимми иқтисодиёти маъмурӣ ва иқтисодиёти шаҳр мебошад. Ин соҳа низ наметавонад 

аз самти умумии рушди инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон берун бошад. 

Шароити бозор барои рушди муносибатҳои иқтисодии дохилӣ ва хориҷӣ сатҳи баланди 

хизматрасонии нақлиётиро барои аҳолӣ тақозо дорад, ки дар қатори дигар омилҳо ҳалли 

масъалаҳои тағйири иҷтимоии иқтисодиётро таъмин менамояд. Фаъолияти устувори 

инфрасохтори нақлиётӣ ба таъмин намудани суръати рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани 

самаранокии маҷмӯи иқтисодии кишвар ва ташаккули иҷтимоии ҷомеа таъсири назаррас 

мерасонад. 

Вазифаи асосии корхонаҳои нақлиётии давлатӣ расонидани хизматҳои нақлиётӣ ба 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. Хусусияти фаъолияти чунин корхонаҳо он аст, ки хароҷоти 

маблағгузории онҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ мебошад. Ин ба он вобаста аст, ки потенсиали 

баландшавии ташаннуҷи иҷтимоӣ дар мақомоти маҳаллӣ бо фаъолияти ғайриқаноатбахши чунин 

корхонаҳо сурат мегирад. Ин хусусан барои категорияҳои афзалиятноки шаҳрвандон, ки барои 

онҳо фоидаҳо танҳо дар нақлиёти ҷамъиятии онҳо имконпазиранд, дуруст аст. Субсидияҳо барои 

хизматрасонии мусофирон аз ҳисоби буҷаи давлатӣ низ ворид карда мешаванд. Ғайр аз ин, 
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шумораи воҳидҳои воситаҳои нақлиёт дар ҳар як хатсайр набояд аз ҳадди ақали ҷоизи 

иҷозатдодашуда кам карда шавад, ки бо ҳисоби миёнаи вақти интизории нақлиёти ҷамъиятӣ, ки 

барои аксари мусофирон имконпазир аст, муайян карда мешавад. Бо кам шудани шумораи 

нақлиёти аз меъёрҳои муқарраршуда, мусофиркашонӣ нақлиёти тиҷоратиро «халалдор мекунад» 

ва нақлиёти ҷамъиятии мавҷудаи автомобилӣ ба изофаи вазнин дучор меоянд, ки ин ба даромад 

таъсири манфӣ мерасонад ва ба зиёд шудани кумакҳои молӣ оварда мерасонад. Ин хусусиятҳоро 

ҳангоми идоракунии рушди инноватсионии корхонаҳои давлатии нақлиётӣ бояд ба назар гирифт. 

Ҳангоми ҷорӣ намудани лоиҳаҳои инноватсионии нақлиётӣ дар як маҳалли мушаххас барои ҳар 

як масир мавҷудияти як қатор оптималии воситаҳои нақлиёти ба он хизматрасонанда бояд ба 

назар гирифта шавад. Ин оптималӣ аз таносуби ҷараёни мусофирон, зарфият, нарх, хароҷоти 

амалиётӣ ва дигар хусусиятҳои воситаҳои истифодашаванда муқаррар карда мешавад. Азбаски 

лоиҳаҳои инноватсионӣ дар корхонаҳои давлатии нақлиёт аз ҳисоби буҷа маблағгузорӣ 

мешаванд, андешаҳое ҳастанд, ки дар ин ҳолат хатари инноватсионӣ вуҷуд надорад. Аммо, дар 

амал хатари инноватсионӣ ҳатто ҳангоми маблағгузории буҷавӣ боқӣ мемонад, зеро агар 

хатоиҳои идоракунии рушди инноватсионии корхона мавҷуд бошанд, хароҷоти лоиҳаи 

инноватсионӣ, ки натиҷаи интизорравандаро ба бор намеорад, метавонад субсидияҳоро барои 

фаъолияти ширкати нақлиётӣ коҳиш диҳад, ки ин кори худро хеле душвор мекунад. Дар ин 

ҳолат, инчунин ба роҳбарияти корхонаи нақлиётии давлатӣ хавфи субъективии инноватсионӣ ба 

вуҷуд меояд, ки дар чунин ҳолатҳо эҳтимолияти аз вазифа сабукдӯш кардани ӯ иборат аст. Аз ин 

хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳаҷми маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионӣ дар корхонаҳои 

нақлиётии давлатӣ набояд аз миқдори муайяне зиёд бошад, ки пас аз он коҳиши субсидияҳо 

имконпазир аст. 

Натиҷаҳои фаъолияти инноватсионии субъектҳои соҳибкорӣ бо як қатор нишондиҳандаҳо 

тавсиф карда мешаванд, ки аксари онҳо тахфиф карда мешаванд. Мо меъёрҳои интегралӣ, 

молиявӣ, рейтингӣ, хусусӣ ва инчунин меъёрҳоро дар асоси баҳодиҳии хатарҳо баррасӣ кардем. 

Барои истифодаи минбаъда меъёрҳо дар асоси баҳодиҳии хатарҳо интихоб карда шуданд, ки 

имкон медиҳанд самаранокии инноватсияро дар шароити стохастикӣ арзёбӣ кунем [2]. 

Аммо дар ҳолати маблағгузории буҷет, барои ба даст овардани даромади иловагӣ, ҷой 

додани маблағҳои буҷети ройгон имконнопазир аст, бинобар ин, истифодаи нишондиҳандаҳои 

тахфифшуда номувофиқ аст. Ҳамзамон, ин нишондиҳандаҳо табиати эҳтимолӣ доранд, аз ин рӯ, 

ҳангоми пешгӯии онҳо бояд хусусиятҳои стохастикии онҳо, инчунин хавфҳо - эҳтимолияти 

оқибатҳои нохуш ва талафот ҳангоми иҷрои онҳо ба назар гирифта шаванд. Арзёбии тамоми 

маҷмӯи чунин параметрҳо вазифаи пешгӯии натиҷаҳои инноватсия мебошад. Барои иҷрои чунин 

пешгӯӣ айни замон усулҳои моделсозии оморӣ васеъ истифода мешаванд, ки имкон медиҳанд 

ҳама гуна қонунҳои имконпазири тақсимоти зичии эҳтимолияти параметрҳои ибтидоӣ татбиқ 

карда шаванд ва хусусиятҳои стохастикии натиҷаҳо ба даст оварда шаванд, ки дараҷаи хатари 

лоиҳаи инноватсиониро муайян мекунанд. Вазифаи муассисаҳои нақлиётӣ аз расонидани 

хизматҳои нақлиётӣ иборат аст. Аз рӯи чунин хидматҳо фарқияти ҳамлу нақли мусофирон ва 

боркашӣ мавҷуд аст. Ҳамлу нақли мусофирбарӣ як «хизматрасонии соф» аст, зеро дар ҷараёни 

иҷрои он таҳвилгар ва истеъмолкунанда мустақиман ҳамкориҳои муштарак доранд. Ҳангоми 

интиқоли мол истеъмолкунанда бо таҳвилкунанда танҳо дар марҳилаҳои муайян, ҳангоми 

фиристодан ва гирифтани мол ҳамкорӣ мекунад. Рушди инноватсионии системаи 

хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки аз ҷониби ягон ширкат пешниҳод карда мешавад, роҳи 

самараноки беҳтар кардани сифати онҳо мебошад. Ҳамзамон, усулҳои маъруфи идоракунии 

сифат имкон медиҳанд, ки «монеаҳо» - сарчашмаҳои эҳтимолии паст кардани сифати 

хизматрасониҳои нақлиётӣ муайян карда шаванд ва идоракунии навоваронаи хизматрасонӣ 

метавонад воситаҳои рафъи онҳоро таъмин кунад. Муносибати ба инноватсия нигаронидашуда 

дар идоракунии сифати хизматрасонии нақлиётӣ самтҳо ва сатҳҳои гуногуни инноватсияро 

пешбинӣ менамояд. Дар сатҳи поёнӣ, ки дар он ҷо хизматрасониҳои нақлиёт мустақиман амалӣ 

мегарданд, навовариҳои технологӣ ва навовариҳо дар сатҳи воситаҳои нақлиёт бартарӣ хоҳанд 

дошт. Дар сатҳҳои баландтар навовариҳои ташкилӣ, техникӣ ва иқтисодӣ бояд татбиқ карда 

шаванд. Ҳама маҷмӯи лоиҳаҳои инноватсионӣ бояд ваҳдат ва ҳамбастагии дохилӣ дошта бошанд 

ва татбиқи онҳо метавонад дар шароити иқтисоди бозаргонӣ баланд шудани сифати 

хизматрасонии нақлиётиро таъмин намояд. Зарурати рушди инноватсионии системаҳои 

технологии корхонаи нақлиётӣ инчунин бо тағйирот дар доираи хизматрасониҳои нақлиётӣ ё 
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зарурати беҳтар кардани сифати онҳо алоқаманд аст. Чунин тағйирот дар номенклатура 

метавонад дар асоси таҳлили вазъи бозор пешакӣ маълум ё пешгӯӣ карда шавад. Ҳамзамон, дар 

ҷараёни иҷрои вазифаҳои нав, ки дар доираи таҳаввулоти инноватсионии системаи технологӣ 

ташаккул ёфтааст, истифодаи усулҳои нави хизматрасонии нақлиётӣ имконпазир мегардад. 

Иҷрои ҳар як функсияи системаи технологӣ хароҷоти муайянеро талаб мекунад, аз ин рӯ, система 

камтар вазифа дорад, ҳамон қадар арзонтар аст аз нархи овардашудаи роҳкиро. Аммо аз эҳтимол 

дур нест, ки чунин системаи технологии ба ҳадди камтарин расонидашуда фаъолияти муассири 

корхонаи нақлиётиро таъмин намояд, аз ин рӯ, баъзе маҷмӯи оптималии вазифаҳои онҳоро 

муайян кардан лозим аст. 

Ҳамин тавр, ҷорикунии навовариҳои технологӣ дар корхонаи мавҷудаи нақлиётиро 

метавон ҳамчун таҳаввулоти функсионалии система ҳисоб кард ва бо хатоиҳои назаррас дар 

идоракунии рушди инноватсионии корхона хароҷоти лоиҳаи инноватсионӣ, ки натиҷаи 

интизороварандаро ба бор намеорад, метавонад субсидияҳоро барои фаъолияти корхонаи 

нақлиётӣ коҳиш диҳад, ки ин, бешубҳа, мушкилӣ пеш хоҳад овард. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Ашурзода С.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Наиболее эффективной формой предпринимательства и коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок, созданных на базе фундаментальных и прикладных 

исследований в научно-технических организациях, является создание и выведение 

инновационной продукции на рынок в рамках малого предприятия. Значительная 

неопределенность коммерческого результата, всегда сопровождающая появление нового товара 

на рынке, может быть снижена локализацией возможных негативных последствий в масштабах 

малой формы предпринимательства. При этом его участники имеют особую мотивацию, 

связанную с возможностью заработать при реализации новой продукции, а в дальнейшем - при 

продаже созданного ими бизнеса. Учредители и работники малого предприятия, являющиеся 

чаще всего непосредственными разработчиками, могут в силу накопленных ранее знаний и 

энтузиазма эффективнее, чем кто бы то ни был иной выпустить первые образцы новой 

продукции, сертифицировать и доработать ее под требования покупателей, найти ресурсы для 

производства и реализации первых небольших серий [1].  

По типу формирования и функционирования отечественных малых предприятий в научно-

технической сфере можно выделить:  

- научно-производственные малые предприятия в административной структуре крупных 

НИИ и НПО;  

- «теневые» научно-производственные малые предприятия; 

-  научно-производственные малые предприятия в форме самоокупаемой административной 

единицы (дочерние предприятия, филиалы НИИ);  

- самостоятельные наукоемкие, научно- производственные малые предприятия.  

Организатором первого типа научно производственных малых предприятий практически 

всегда являлось руководство государственной научной организации (организации-учредителя). 

Малое предприятие фактически является одним из административных подразделений научной 

организации. В этом случае сотрудники малых предприятий выполняют договоры или заказы 

научной организации через расчетные счета малых предприятий и увеличивают, таким образом, 

свою заработную плату за счет:  

- снижения уровня накладных расходов; 

- отсутствия штатного расписания; 

- использования сырьевых и производственных фондов научной организации практически 

без оплаты.  

Такие малые предприятия являются первой, пробной, рыночной формой малых 

наукоемких компаний. Однако они ничего общего с частным предпринимательством не имели 

по следующим причинам [1]:  

 дополнительного выпуска продукции по отношению к государственному сектору не 

происходят; 

 отсутствует социальный риск, стимулирующий производительность труда в условиях 

частного предпринимательства;  

  происходит первоначальное накопление средств на счетах временных творческих 

коллективов; 

  работа в подобном малом предприятии способствует повышению экономической и 

правовой грамотности научно-технического персонала.  

«Теневые» научно-производственные малые предприятия организовываются и 

регистрируются сотрудниками самостоятельно, тайком от администрации научной организации, 

в которой работало подавляющее число их основателей и владельцев. Однако они используют ее 

торговую марку для приобретения финансирования. В этом случае научная организация, являясь 

де-факто учредителем, представлялась де-юре для малого предприятия сторонней и от его 

работы несут прямые и косвенные потери, во-первых, из-за прямого хищения материалов 

сотрудниками предприятия и амортизации оборудования; во-вторых, из-за отсутствия 
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поступления средств, которые раньше предназначались бы научной организации; в-третьих, из-

за ухода от арендной платы и выплат дивидендов организации [3].  

Научно-производственные малые предприятия в форме самоокупаемой административной 

единицы начинают выделяться из крупных научно-исследовательских организаций, которые 

иногда целиком представляли собой их бывшие отделы или лаборатории. Эта организационная 

перестройка санкционируются высшим руководством научной организации и представляют 

собой «мягкий» перевод сотрудников на путь самостоятельной производственной и 

коммерческой деятельности. На начальном этапе деятельности малого предприятия для 

сотрудников сохраняются все социальные гарантии, имевшиеся при непосредственной работе в 

научной организации, а финансовое состояние малого предприятия определяются всем спектром 

договоров и заказов, которые у отдела или лаборатории имелись до реорганизации в малое 

предприятие, производственные площади и оборудование передаются с баланса на баланс или в 

аренду на основе отчислений, которые в обязательном порядке должны учитывать интересы, как 

малого предприятия, так и научной организации [5, с. 106].  

Такая схема позволяет сотрудникам, постепенно привыкать к новым условиям 

хозяйствования, сохранять свои рабочие места в научном коллективе и в то же время приучит к 

самостоятельной коммерческой деятельности, к предпринимательским рискам. Эта форма 

образования научно-производственного малого предприятия работают эффективно. Однако 

многие эти малые предприятия практически полностью могут прекратить свою деятельность, во-

первых, в связи с прекращением государственного финансирования и, во-вторых, с изменением 

точки зрения руководства научной организации.  

Самостоятельные наукоемкие научно-производственные предприятия - это чисто 

коммерческие предприятия, создание которых является ответственным решением для людей, 

принимающих его, поскольку предполагает на начальном этапе полное отсутствие основных 

фондов, сырья, оборотных средств в сочетании с отказом от социальных гарантий, 

существовавших при работе в научной организации.  

Такие научно-производственные малые предприятия, с точки зрения задач малого бизнеса, 

являются наиболее привлекательными, поскольку:  

 создается дополнительная продукция ориентированая на свободный рынок; 

  работают в условиях, когда риск прекращения деятельности предприятия влечет за собой 

потерю средств к существованию, вследствие чего сотрудники малого предприятия должны 

будут трудиться высокопроизводительно, с максимальной отдачей;  

 являются практической школой частного предпринимательства.  

Предлагаемые нами формирования малых предприятий существуют в зарубежных странах 

и по некоторым оценкам, хотя все типы малых предприятий еще сохраняются в современных 

условиях, однако принципы работы, возможности и мотивы создания предприятия претерпели 

глубокие изменения. Так, научно-производственные малые предприятия, по-прежнему, 

существуют в инфраструктурах крупных НИИ и НПО. Цель их существования несколько 

трансформировалась: они существуют для уменьшения налогообложения, поскольку 

используют статус малых предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. 

Крупная научная организация получает заказ, оплачивает свои издержки, а средства на выплату 

заработной платы сотрудникам отправляет в свои малые предприятия на субподрядной основе. 

Такая система распределения ресурсов эффективна при работе на экспорт и выполнение НИР 

государственного заказа, когда не требуется платить НДС. Однако строить политику развития 

малого наукоемкого предпринимательства по такому типу малоперспективно, поскольку эти 

предприятия являются в настоящий момент порождением различий в налогообложении малых 

крупных предприятий. «Теневые» научно-производственные малые предприятия на 

современном этапе их существования рассматриваются нежелательными. Что касается 

выделившихся из НИИ дочерних предприятий в форме самоокупаемой административной 

единицы, то по оценкам, количество таких малых научно-производственных предприятий 

практически в настоящее время незначительно [4, с. 128].  

Наиболее успешными за последние десять лет были самостоятельные научно-

производственные малые предприятия. Некоторые из самостоятельных научно-

производственных предприятий приобрели широкую известность, хотя многие прекратили свое 
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существование и их число значительно меньше, чем предприятий при НИИ или вузах. Они 

выживают благодаря тому, что смогли найти свою «нишу» на рынке инновационной продукции.  

В целом, однако, в настоящий момент подобная схема развития малого научно-

технического бизнеса затруднена по следующим причинам:  

- ушли из науки, стали наиболее успешными предпринимателями именно те ученые, 

которые имели организационный талант и склонность к частному предпринимательству; 

- в начале 90-х годов имелось достаточное количество бесхозного, но работоспособного 

измерительного и технологического оборудования, которое уже отсутствует в настоящее 

время;  

- прошли периоды высоких темпов инфляции, когда кредиты, взятые в начале года, могли 

быть отданы в конце года;  

- экспорт наукоемкой продукции перестал быть сверхприбыльным бизнесом.  

Подобные инновационные структуры в научно-технической сфере специализируются на 

продвижении результатов НИОКР на рынок путем предоставления разного рода научно-

технических, учебно-консультационных услуг, услуг по закреплению прав собственности на 

технические и инновационные продукты, по коммерческой передаче технологий (сделки на 

рынке технологий, заключение контрактов, продажа на определенных условиях материальных 

объектов, воплощающих соответствующие технологии, предоставление комплементарных, то 

есть дополняющих, товаров и услуг) и др.  

Практика инновационной деятельности НИИ ТАСХН и Таджикского аграрного 

университета им. Ш. Шотемур последних лет также свидетельствует об их ориентации на 

посредническое предпринимательство, создание инновационных структур, 

специализирующихся на продвижении результатов НИОКР на рынок. Такой подход реализует 

НИИ животноводства, НИИ ветеринарии, НИИ «Земледелия», одной из главных целей которой 

является продвижение научно-технической продукции институтов на рынках интеллектуальных 

товаров. Они в своей деятельности предусматривают оказание маркетинговых, правовых, 

научно-технических услуг сельхоз-товаропроизводителям; проведение мониторинга рынка, 

привлечение под совместные проекты развития сельского хозяйства регионов страны; 

организацию проблемных лабораторий, временных творческих коллективов, внедрение «под 

ключ» новых агротехнологий, консультации, рекламно-информационные услуги.  

Институты оказывает маркетинговую поддержку хозяйств по размножению семян 

перспективных сортов зерновых культур, семян многолетних трав, картофеля, услуги по 

формированию травяных газонов, апробации и изучению эффективности биопрепаратов. К 

примеру, существенно увеличены объемы работ по проведению иммуногенетической 

экспертизы крупного рогатого скота в хозяйствах и племпредприятиях республики.  

 Они постоянным участником сельскохозяйственных выставок-ярмарок в республике. 

ТАУ им. Ш. Шотемур является одним из учредителей научно-производственного и 

публицистического журнала «Кишоварз», где публикуются научные достижения ученых 

аграрников, что позволяет своевременно и в полном объеме доводить до пользователей.  Для 

оценки состояния инновационной предпринимательской деятельности в аграрной научно-

технической сфере определенный интерес представляют данные обследования ряда НИИ и ТАУ 

им. Ш. Шотемур. К сожалению, получить достаточно представительную информацию от 

аграрных НИИ и вузов по изучаемой проблеме не удалось по организационным, техническим, 

административным и другим причинам. Тем не менее, имеющаяся информация от отдельных 

аграрных НИИ и ТАУ им. Ш. Шотемур представляется, на наш взгляд, ценной и может также 

послужить в качестве дополнительной аргументации существующих проблем и обозначения 

путей их решения для развития инновационной предпринимательской деятельности аграрных 

научных организаций и вузов [4, с. 130].  

Сравнение показателей развития инновационной деятельности различных типов 

организаций (НИИ и вуза) показывает, что ТАУ им. Ш. Шотемур развивают свою 

инновационную предпринимательскую деятельность по комплексу направлений, в то время как 

аграрный НИИ ориентировался на свой основной инновационный продукт - селекционные 

достижения, воплощаемые в семенах новых сортов культур. Созданные новые организационные 

структуры в ТАУ им. Ш. Шотемур и НИИ использовали многообразие методов охраны научно-
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технической продукции (товаров и услуг), причем в качестве одного из важных рассматривалась 

регистрация товарного знака для охраны своей продукции.  

Новые организационные структуры в качестве источника инноваций использовали 

собственные результаты НИОКР. Производимая ими продукция ориентирована 

преимущественно на местный, региональный или межрегиональный рынок.  

Основными потребителями производимого инновационного продукта аграрного НИИ 

чаще всего являются семеноводческие предприятия, в то время как для аграрного вуза ими могут 

являться товаропроизводители разных сфер, органы управления, сфера науки и образования и 

др.  

Характерно, что объем производимой продукции инновационными структурами ТАУ им. 

Ш. Шотемур, а и НИИ за последние годы постоянно рос (в аграрном государственном 

университете ежегодный рост составлял примерно 9,5-9,8 тыс. сомони). Объем семенной 

продукции новых сортов, производимой аграрным НИИ, сохранялся практически на одном 

уровне, ее рентабельность была высокой. Новые организационные структуры, созданные в 

аграрном вузе, были в достаточной степени обеспечены рабочими площадями, тогда как 

структуры, созданные аграрным НИИ – испытывали недостаточную обеспеченность 

земельными площадями [4, с. 131].  

Собственные оценки финансового состояния разными организациями различались: для 

одних оно улучшилось, для других - аграрного НИИ – остались без изменения. Однако 

последним предпринимаются попытки обращения к инвесторам. Для коммерциализации 

технологий инновационные структуры аграрного НИИ считают основным способом 

использование прямых контактов с инвесторами, тогда как новые структуры аграрного вуза 

указывают и на важность размещения информации об инновациях в СМИ, базах данных.  

Проблемы, мешающие работе и развитию новых организационных структур, могут 

различаться. Для вузовских структур основными были проблемы сложности выхода научно-

технической продукции на внутренний и внешний рынки, тогда как для НИИ - недостаток 

финансовых средств и отсутствие навыков управленческих кадров в области коммерциализации 

интеллектуальных ресурсов.  
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ТАШКИЛИ КОРХОНАҲОИ ШАКЛИ ХУРД ДАР СОҲАИ ИЛМӢ-ТЕХНИКИИ  

ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ 
 

Дар мақола омадааст, ки шакли нисбатан самараноки соҳибкорӣ ва тиҷоратикунонии натиҷаҳои 
таҳқиқоти илмие, ки дар пояи таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ дар ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ коркард 
шудаанд, ташкил ва ба кор андохтани маҳсулоти навгонӣ дар доираи корхонаҳои хурд ба ҳисоб меравад. 
Корхонаи хурд амалан яке аз зерсохторҳои маъмурии ташкилоти илмӣ маҳсуб меёбад. Дар ин маврид 
ходимони корхонаҳои хурд шартнома ва ё фармоиши ташкилоти илмиро ба воситаи суратҳисоби 
корхонаҳои хурд ба иҷро расонда, ба ҳамин тарз, музди меҳнати худро аз ин ҳисоб ба даст меоранд. 

Ҳамин тариқ, муаллиф хулоса мекунад, ки мушкилоти ба кор ва рушди сохторҳои нави ташкилӣ 
халалрасон аз ҳам фарқ менамоянд. Барои сохтори макотиби олӣ мушкилоти асосӣ мураккаб будани 
барориши маҳсулоти илмӣ-техникӣ ба бозори дохилӣ ва берунӣ ба ҳисоб меравад. 

КАЛИДВОЖАҲО: корхонаҳои хурди илмӣ-таҳқиқотӣ, воҳидҳои маъмурӣ, соҳибкорӣ, таҳқиқоти 
илмӣ, сохтори маъмурӣ, ҳосилнокии меҳнат, таҷҳизоти технологӣ, навгонӣ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

В статье отмечается, что наиболее эффективной формой предпринимательства и коммерциализации 
результатов научных исследований и разработок, созданных на базе фундаментальных и прикладных 
исследований в научно-технических организациях, является создание и выведение инновационной 
продукции на рынок в рамках малого предприятия. Предлагаемые нами формирования малых 
предприятий существуют в зарубежных странах и по некоторым оценкам, хотя все типы малых 
предприятий еще сохраняются в современных условиях, однако принципы работы, возможности и мотивы 
создания предприятия претерпели глубокие изменения. Наиболее успешными за последние десять лет 
были самостоятельные научно-производственные малые предприятия. 

Таким образом, автор заключает, что проблемы, мешающие работе и развитию новых 
организационных структур, могут различаться. Для вузовских структур основными проблемами является 
сложности выхода научно-технической продукции на внутренний и внешний рынки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малые научно-технические предприятия, административные единицы, 
научное исследование, административная структура, производительность труда, технологические 
оборудования, инновация. 
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ORGANIZATION OF SMALL FORMS OF ENTERPRISES IN THE SCIENTIFIC 

 AND TECHNICAL SPHERE OF AGRICULTURE 
 

The article notes that the most effective form of entrepreneurship and commercialization of research and 
development results created on the basis of fundamental and applied research in scientific and technical 
organizations is the creation and introduction of innovative products to the market within a small enterprise. Our 
proposed formation of small enterprises exists in foreign countries, and according to some estimates, although all 
types of small enterprises are still preserved in modern conditions, however, the principles of operation, 
opportunities and motives for creating an enterprise have undergone profound changes. The most successful over 
the past ten years have been independent research and production small enterprises. 

Thus, the author concludes that the problems that hinder the work and development of new organizational 
structures may differ. For higher education institutions, the main problem is the difficulty of getting scientific and 
technical products to the domestic and foreign markets. 

KEY WORDS: small scientific and technical enterprises, administrative units, scientific research, 
administrative structure, labor productivity, technological equipment, innovation. 
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МАСЪАЛАҲОИ САМАРАНОК ТАҚСИМ КАРДАН ВА ИСТИФОДА БУРДАНИ 

САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶӢ  
 

Шодиев И.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Обидов Ф.С. 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон 
 

Дар байни омилҳое, ки иқтисодиёти муосири Тоҷикистонро тавсиф менамоянд, масъалаи 

зарурати баланд бардоштани рақобатпазирии байналхалқии ширкатҳои ватанӣ мақоми хоссаро 

касб мекунад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ барои ин натанҳо таҷдиди техникии таҷҳизот, ки бе он 

рушди босифати истеҳсолот ғайриимкон аст, балки сафарбаркунии захираҳои молиявии дохилӣ 

ва хусусан, захираҳои молиявии беруна зарур мебошанд, ки ин ба иштироки мамлакат дар 

равандҳои байнидавлатии сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ алоқаманд аст. Аз тарафи дигар, 

раванди мутобиқшавӣ ба тадбирҳои маҳдудкунандаи хусусияти иқтисодидошта аз корхонаҳои 

муосири Тоҷикистон васеъшавӣ ва амиқгардонии алоқаҳои дутарафаро тақозо менамояд, ки он 

дар навбати худ ширкатҳоро водор месозад, то ҷустуҷӯи имкониятҳои иловагии баланд 

бардоштани хоҷагидориро амалӣ намоянд.  

Дар шароити аз имконияти ҷалб ва истифодаи самараноки сармояи хориҷӣ вобаста будани 

иқтисодиёти мамлакат дар маҷмӯъ ва фаъолияти субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ такмили 

асбобу анҷоми методии арзёбии самаранокии ҷалби сармояи беруна ба масъалаи хеле муҳимми 

илмӣ табдил меёбад [1]. Мо методикаҳои мавҷудаи арзёбии самаранокии ҷалби сармоягузориҳои 

мустақими хориҷиро дар мисоли олимони хориҷӣ таснифбандӣ намудем (ҷадвали 1).  
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Таснифи методикаҳои арзёбии самаранокии ҷалби СМХ  

 

Методика  Нуктащои асосӣ хусусият 

Д.В. Муха Методикаи баҳодиҳии комплексӣ дар асоси 
ташкили нишондиҳандаи интегралӣ, ки ҳафт 
гурӯҳи омилҳоро ба ҳисоб мегирад: фаъолнокии 
ҷалбкунӣ (4 нишондиҳанда), 
бехатарии иқтисодӣ ва инвеститсионӣ (10), 
рақобатпазирии иқтисодиёт (4), самаранокии 
кори ташкилот бо сармояи хориҷӣ (10), 
самараи иҷтимоӣ аз сиёсати амалишавандаи 
ҷалби СМХ (3), самараи интегратсияи 
иқтисодии минтақавӣ (5), муҳити 
инвеститсионӣ ва корӣ дар мамлакат (3) 

Мураккабии ҳисобу китоб, 
зарурати миқдори зиёди 
маълумоти ба ҳар як муҳаққиқ 
дастраснабуда 

Б. Яворчик Баҳодиҳии таъсири самараҳои 
ғайримустақими СМХ ба ҳосилнокии 
корхонаҳои мамлакати гирандаи сармоя 
(ретсипиент) тавассути амсилаҳои 
эконометрӣ 

Самти танги методика 

Методикаи 
ЮНКТАД 

(World Investment 
Report) 

Баҳодиҳии неруи ҷалбкунандаи СМХ аз тарафи 
мамлакатҳои ҷаҳон бо ёрии шохисҳои 
(индексҳои) гуногун (индекси ҳақиқии ҷалби 
СМХ, индекси потенсиалии ҷалбкунӣ, индекси 
иштироки СМХ дар иқтисодиёт), ки дар асоси 
онҳо рейтинг тартиб дода мешавад   

Мавҷуд набудани арзёбии 
сифатии СМХ-и ҷалбшаванда ва 
нақши онҳо дар рушди 
иқтисодиёти мамлакати дилхоҳ 
(аз сабаби мавҷуд набудани ахбор 
оид ба иштироки ширкатҳои 
хориҷӣ дар иқтисодиёти як 
қатор мамлакатҳо) 

М.П. Кукла Арзёбии самаранокии ҷалби сармоя дар асоси 
се гурӯҳи нишондиҳандаҳо: дараҷаи иштироки 
сармояи хориҷӣ дар иқтисодиёт, самаранокии 
мутлақ ва муқоисавии СМХ, самаранокии 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ пас аз ҷалби сармоя 

Ин тарзи муносибат ба он 
тахмин асос ёфтааст, ки 
ширкатҳои бо иштироки сармояи 
хориҷӣ коркунанда фаъолияти 
худро дар муқоиса бо ширкатҳои 
ватанӣ нисбатан самараноктар 
амалӣ мегардонанд 

Е.Г. Гужва ва 
дигарон 

Самаранокии ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар 
асоси нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ шарҳ 
дода мешавад, ки он фаъолияти корхонаро дар 
ҳамкорӣ бо сармояи хориҷӣ тавсиф менамояд 

Ин методика танҳо барои 
секторҳои истеҳсолии 
иқтисодиёт мутобиқ гардонида 
шудааст 

Таҳияи муаллиф 

 

Таҳлили методикаҳои дар ҷадвали 1 овардашуда нишон медиҳад, ки дар бобати муайян 
намудани самаранокии ҷалби сармояи хориҷӣ муносибати ягонаи методологӣ вуҷуд надорад. Бо 
вуҷуди ин, ҳар яке аз ин методикаҳои овардашуда як қатор ҷанбаҳоеро тавсиф медиҳанд, ки онҳо 
бо хусусиятҳои суръатафзоии СМХ алоқаманданд. 

Рушди муносибатҳои байналхалқӣ аз бисёр ҷиҳат ба хусусиятҳои иқтисодии сохтори ҳар 
як мамлакат вобастааст. Пурзӯршавии ҷаҳонишавӣ ва тақсимоти байналхалқии меҳнат омили 
асосии муносибатҳои байналхалқӣ, хусусан муносибатҳои содиротиву воридотӣ маҳсуб 
мешавад. Дар робита бо ин, низоми бонкӣ ва молиявии байналхалқӣ равнақ меёбад [2].  Аз ин 
ҷиҳат, сармояи хориҷӣ дар шакли сармоягузорӣ дар иқтисодиёт ҳамчун қисмати ҷудонашавандаи 
муносибати молиявии агентиҳои иқтисодии мамлакат арзёбӣ мегардад. Нақши сармоягузориҳои 
хориҷӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёти миллӣ ва рушди бозори ҷаҳонии сармоя сол аз 
сол баланд мешавад. Вале бояд гуфт, ки баҳодиҳии сатҳии (визуалии) динамика ва сохтори чунин 
воридот ба дараҷаи кифоя нест. Арзёбии ҳаматарафа ва пурраи самаранокии маблағҳои 
воридшаванда шарт ва зарур мебошад.  

Дар шароити мустаҳкам намудани алоқаҳо байни мамлакатҳои худи як минтақа ва ба 
сармоягузорони бақувват табдил ёфтани бисёр мамлакатҳо омили наздикшавии ҷуғрофӣ дар 
робитаи дутарафаи соҳаи СМХ аҳамияти калон пайдо мекунад [4]. Таҳлили алоқаи байни ду 
мамлакат ҷиҳати СМХ дар асоси интенсивнокии СМХ, яъне нишондиҳандае, ки имкон медиҳад 
ҳаҷми ҳақиқии маҷмӯии СМХ-ро дар сатҳи дуҷониба бо нишондиҳандаи чашмдоршавандае, ки 
аз саҳми ҳар як мамлакат бармеояд, дар ҳаҷми умумиҷаҳонии воридоту содироти СМХ муқоиса 
карда шавад. Маълумоти бадастомада нишон медиҳад, ки сатҳи миёнаи ин нишондиҳанда дар 
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Иёлоти Муттаҳида дар муқоиса бо Канада, мамлакатҳои Аврупо дар муқоиса бо якдигар ва 
Япония дар муқоиса бо мамлакатҳои Осиё хеле баланд аст. Ин нишондиҳанда ҳамчунин 
мустаҳкамшавии алоқаи байни Ҷануб-Ҷанубро, хусусан дар минтақаи Осиё нишон медиҳад [3].  

 
Даромаднокии ҷалби сармояи содиротии ҷалбшуда аз рӯи таснифоти мамлакатҳо дар солҳои 

2012-2017 (ба ҳисоби фоиз) 
 

№ Давлатҳо  Солҳо фарқият 

байни солҳои 

2017 нисбат 

ба соли 2012 

2012 2013 2014 2015 2016 2017  

1 Ҳамаи давлатҳо  8,1 7,8 7,9 6,8 7,0 6,7 -1,4 

2 Давлатҳои 

тараққикарда 

6,7 6,3 6,6 5,7 6,2 5,7 -1,0 

3 Давлатҳои рӯ ба 

инкишоф 

10,0 9,8 9,5 8,5 8,1 8,0 -2,0 

4 Давлатҳои гузариш ба  

иқтисоди бозоргонӣ 

14,4 13,9 14,6 10,2 11,1 11,8 -2,6 

 

Коркарди муаллиф дар натиҷаи маълумоти баромади СММ оид ба сармоягузориҳо дар чомеаи ҷаҳон дар 

соли 2018. – С. 6. 
 

Тамоюлҳои номақбуле, ки дар динамикаи СМХ ба вуқӯъ мепайванданд, ба якчанд омил 
вобастагӣ доранд. Амсилаҳои истеҳсолоти байналхалқие, ки маблағҳои калонро талаб 
намекунанд, дар сохтори СМХ лағжишҳои муайянро ба амал меоранд. Яке аз омилҳои ҷиддии 
дигар ба дараҷаи муайян пастшавии нишондиҳандаҳои даромаднокии СМХ дар панҷ соли охир 
мебошад. Соли 2017 даромаднокии глобалии СМХ-и дар мамлакатҳои қабулкунандаи сармоя то 
6,7% паст гардид (ҷадвали 1). Ҳарчанд, ки даромаднокӣ дар мамлакатҳои рушдёбанда ва 
кишварҳои иқтисодиёташон дар давраи гузариш қарордошта чун пештара баланд аст, вале аксар 
минтақаҳо аз тамоюли пастшавии даромаднокӣ дар канор намонданд. Масалан, дар Африка 
даромаднокии сармоягузорӣ аз 12,3% соли 2012 то 6,3% дар соли 2017 паст фаромад. Азбаски 
хусусияти барҷастаи чунин пастравӣ асосан дар минтақаҳо сурат гирифта, аз СМХ-и барои 
сектори ашёи хом таъиншуда вобаста аст, аз ин рӯ, ҳодисаи баамаломадаро бо пастшавии нархи 
маҳсулоти хом дар ин давра вобаста донистан мумкин аст. Аз тарафи дигар, доираи чунин 
пастравӣ аз таъсир ва омилҳои сохторӣ, хусусан имкониятҳои маҳдудгардонидашудаи 
арбитражи фискалӣ ва арбитражи фарқияти арзиши қувваи коргарӣ ҳангоми амалӣ намудани 
амалиётҳои байналхалқӣ шаҳодат медиҳанд [2].  

Ҳамин тариқ, самаранокии сармоягузориҳои хориҷиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
яктарафа баҳо додан мумкин нест. Дар навбати аввал, ин бо нуфузи сармоягузорон на аз 
фаъолияти пурмуҳтавои онҳо дар мамлакати мо, балки дар гирифтани даромади пассив 
алоқаманд мебошад. Чунончи, қариб 80% сармоягузориҳои хориҷӣ, ки ба мамлакати мо ворид 
мешаванд, ба худ шаклҳои дигаргунаи маблағгузориро мегиранд, аз ин рӯ, дурусту аниқ баҳо 
додани самаранокии истифодаи сармоягузориҳои хориҷӣ ғайриимкон мегардад. Зеро лозим 
меояд, ки сармояи хориҷӣ дар буриши ҳар як намуди маблағгузорӣ ва ё дар доираи лоиҳаи 
алоҳидаи сармоягузорӣ арзёбӣ карда шавад.  
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Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи масъалаҳои самаранок тақсим кардан ва истифода бурдани 

сармоягузории мустақими хориҷиро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки ҷалб ва истифодаи 

самараноки сармояи хориҷӣ вобаста будани иқтисодиёти мамлакат дар маҷмӯъ ва фаъолияти субъектҳои 

алоҳидаи хоҷагидорӣ такмили асбобу анҷоми методии арзёбии самаранокии ҷалби сармояи беруна ба 

масъалаи хеле муҳимми илмӣ табдил меёбад. 
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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 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 3 см ва поёни 

саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи корӣ навишта 

мешавад. 

Дар дохили матн адабиёти иқтибосшуда тибқи муқаррарот нишон дода мешавад, масалан [4, с. 18]. 

Дар поёни матн 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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