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ФИЛОЛОГИЯ 

 

ТАБАҚАБАНДИИ САНЪАТҲОИ БАДЕӢ АЗ НИГОҲИ ҚУДАМО 
 

Юсуфов У. 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИТ 
 

Санъатҳои бадеиро ба «арӯсони сухан» ташбеҳ кардаанд. Онҳо ба симу зар низ 

монанданд ва ба таъбири Атоуулоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ «ҳусни аразияи  дилбарон»-ро 

меафзоянд. Бар ин мабно, аз замони пайдоиш то имрӯз фанни бадеъ мутобиқи 

дарбоистҳои замон рушду такомул ёфта, паҳлуҳои гуногуни таърихии осори балоғӣ 

мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқон қарор гирифт. Аз ҷумла, Шавқӣ Зайф онро ба чаҳор 

даста тақсим кардааст: 1) пайдоиши улуми балоғат; 2) баррасиҳои равишманд;  3) 

дурахшиши таҳқиқоти балоғӣ ва 4) таъқид ва ҷумуд [29, с. 13-458]. 

Дар давраи аввал муаллиф оид ба мабодӣ ва мабонӣ (пайдоиш ва заминаҳо)-и 

балоғати арабӣ сухан ронда, ашъори даврони ҷоҳилият ва ислом, давраи аббосӣ ва 

мулоҳизаҳои балоғии мутакаллимон ва аҳли муътазила, бахусус Ҷоҳиз ва луғавиёнро, 

мавриди баррасӣ қарор медиҳад.  

Заминаи «баррасиҳои равишманд», - ба ақидаи Шавқӣ Зайф, - тавассути рисолаи 

«ал-Бадеъ»-и Ибни Муътазз гузошта шуда, бо таҳқиқоти аҳли фалсафа, ба шумули 

Қудома ибни Ҷаъфар ва Ибни Ваҳб, инчунин пажӯҳишҳои аҳли калом, чун Исо Руммонӣ, 

Абӯбакри Боқилонӣ, Абдулҷаббори Астарободӣ, баррасиҳо дар заминаи нақди адабӣ бар 

асоси мабонии балоғӣ мисли Қозӣ Абдулҷаббори Астарободӣ, Ибни Таботабо, 

Абулқосими Омидӣ, Абдулазизи Ҷурҷонӣ, Абӯҳилоли Аскарӣ (923-1005), Ибни Рашиқи 

Қайрувонӣ ва Ибни Синони Хаффоҷӣ такомул меёбад. Ба давраи «дурахшиши таҳқиқоти 

балоғӣ» асосан таълифоти Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ ва Ҷоруллоҳ Маҳмуд ибни 

Замахшарии Хоразмӣ марбутанд. Ва ниҳоят давраи таназзул ва истоии балоғати арабӣ 

фаро мерасад, ки ғолибан бо навиштани шарҳу талхис  ва ҳошияҳо анҷом меёбад. Шавқӣ 

Зайф осори балоғии Фахри Розӣ, Сироҷуддин Абӯяъқуби Саккокӣ, Зиёуддин ибни Асир 

ва Хатиби Қазвиниро ба ин бахш ворид кардааст.  

Сорулӣ Носирқулӣ ва Саодат Дурахшон Фотима таърихи дониши балоғати 

порсиро ба чаҳор давра гурӯҳбандӣ намудаанд: 1) давраи бумисозӣ (аз қарни панҷум то 

ҳафтуми ҳиҷрӣ), ки давраи оғозини балоғати форсист ва се китоби муҳим «Тарҷумон-ул-

балоға», «Ҳадоиқ-ус-сеҳр» фӣ дақоиқ-уш-шеър» ва «ал-Муъҷам фӣ маъойири ашъори-л-

Аҷам»-ро дар бар мегирад; 2) давраи шарҳу тақлид (аз қарни ҳаштум то пеш аз давраи 

муосир), ки асри шарҳнависӣ бар китобҳои давраи бумисозӣ аст; 3) давраи ҳиндигароӣ 

(муқорин бо ривоҷи сабки ҳиндӣ), ки дар он форсинависони Ҳинд ва сабки ҳиндӣ 

мекӯшанд сухани форсиро ба мизони низоми балоғии баргирифта аз ҳиндӣ бисанҷанд; 

4) давраи балоғати мадрасӣ (давраи муосир), ки давраи мутааххиртар аст ва китобҳои 

дарсии балоғати форсиро шомил мешавад [18, с. 8].  

Маҳмуди Футӯҳӣ низ таърихи бадеи порсиро аз чаҳор давра иборат медонад:            

а) давраи ибдоъ ва навоварӣ (200-237 қ.) шомили пажӯҳишҳои каломию тафсирӣ ва 

пажӯҳишҳои мустақили балоғӣ; б) давраи табақабандӣ ва бознависӣ (қарнҳои 7-8 қ.);       

в) давраи талхис ва шарҳнависӣ (қарни 8-10 қ.), г) ҳошиянависӣ бар шарҳҳо (қарни 9 ба 

баъд) [23, с. 29]. 

Дар ин асос, донишмандони арабу аҷам дар асрҳои миёна санъатҳои бадеиро аз рӯи 

моҳияти маъноӣ ва хусусиёти сохторӣ ба санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ табақабандӣ 

кардаанд, ки имрӯз низ асосан ба он такя мекунанд. Дар канори ин, пажӯҳишгарони 

бадеъшиноси замони мо бо дидгоҳҳои муосири илмӣ ба умқи фанни бадеъ нигариста, 

абъоди нав дарёфтанд. Дар асоси сарчашмаҳо ва таҳқиқоти марбут ба илми бадеи арабӣ 

ва порсии тоҷикӣ, ба андешаи мо, санъатҳоро метавон шартан ба ду гурӯҳи умда тақсим 

кард: 
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1) табақабандии саноеи бадеӣ аз нигоҳи қудамо ва 2) таснифоти воситаҳои тасвири 

бадеӣ дар замони муосир. 

Табақабандии саноеи бадеӣ аз нигоҳи қудаморо боз дар навбати худ ба чаҳор бахш 

тақсим кардан муносиб менамояд: 

1) бадеъ бидуни табақабандӣ; 2) санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ; 3) маъноӣ;                     

4) алифбоӣ ё ҳуруфи таҳаҷҷӣ. 

Таснифоти воситаҳои тасвири бадеӣ дар замони муосир аз панҷ бахш иборат аст: 

1) мабонии мусиқоии саноеи бадеӣ; 2)  мавзӯӣ; 3) зебошинохтӣ; 4) суханороӣ ва 5) 

сохторӣ-забоншиносӣ. 

а). Табақабандии саноеи бадеӣ аз нигоҳи қудамо 

Бадеъ бидуни табақабандӣ 

  Ба иттифоқи орои асҳоби балоғат Абдуллоҳ ибн ал-Муътазз (861-29 декабри соли 

908) асосгузори илми бадеъи арабӣ аст. Ӯ дар таърихи адабиёти араб нахустин 

донишмандест, ки дар рисолаи машҳури «ал-Бадеъ» (соли таълиф 274 ҳ.қ.) танҳо 

масъалаҳои марбут ба илми бадеъро дар шакли рисолаи алоҳида баррасӣ кард. Бояд гуфт, 

ки дар он бадеъ яклухт, ба таъбири дигар, умумӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст.  

Равиши кори Ибни Муътазз чунин буд: нахуст, таърифи санъатҳоро меовард 

(баъзан бидуни таъриф ҳам ҳаст) ва баъдан барои ҳар кадоми онҳо аз оёти қуръонӣ, 

ҳадисҳои набавӣ, каломи саҳоба, наводир (мақолу масал) ва дар охир намунаҳои шеърро 

зикр мекард. Гоҳе баъзе аз муҳассинот ё маоиби абётро низ нақд мекард, ки баъдҳо он ба 

илми нақди адабӣ табдил ёфт. Бад-ин далел, метавон ба ҷуръат Ибни Муътаззро 

поягузори равишшиносии (методология)-и бадеи арабӣ номзад кард. Ин равиш асоси 

кори бадеънигорони баъдӣ қарор гирифт. Мо шартан онро «бадеи бидуни табақабандӣ» 

меномем. Аз ин равиш, Қудома ибни Ҷаъфар (873-932 ё 948), Ибни Ваҳб, Исо ар-

Руммонӣ (296-384/908-994), Ҳасан ибни Наср Марғинонӣ, Абӯбакри Боқилонӣ (338-403 

ҳ./949-1013 м.), Қозӣ Абдулҷаббори Астарободӣ, Ибни Таботабо, Абулқосими Омидӣ, 

Абдулазизи Ҷурҷонӣ, Абӯҳилоли Аскарӣ (923-1005), Ибни Рашиқи Қайрувонӣ ва Ибни 

Синони Хаффоҷӣ истифода бурдаанд.  

Таъсири ин равиш, ки Ибни Муътазз пеш гирифтааст, дар осори бадеи порсии 

тоҷикӣ, аз ҷумла Муҳаммад Умари Родуёнӣ, Рашиди Ватвот, Шамси Қайси Розӣ, 

Тоҷалҳаловӣ, Шарафуддини Ромӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ то Муҳаммадҳусайни Қариби 

Гараконӣ Шамсулуламо (Қутуф-ур-рабиъ фӣ сунуф-ил-бадеъ) дигарон низ ба сароҳат 

мушоҳида мерасад. Ба иборати дигар, онҳо асарҳои худро дар асоси методологияи бадеи 

Ибни Муътазз таълиф кардаанд. Барои далел, ақидаи Ризоқулихони Ҳидоятро дар хусуси 

бидуни табақандии саноеи бадеӣ тасниф шудани осори бадеи порсии тоҷикӣ иқтибос 

меорем: «...аз кутуби бадеия... Мавлоно Рашидуддин машҳур ба Ватвот рисолае дар ин 

илм мавсум ба «Ҳадоиқ-ус-сеҳр» нигошта ва шавоҳиди бисёр аз Қуръони маҷид ва 

аҳодиси набавӣ ва ақволи фусаҳои арабу аҷам дар он мастур дошта, валекин тартибе дар 

тактиб маръӣ накарда» [24, с. 2]. 

Мутаассифона, муаллифон дар ин «кутуб саноеъро ба наҳве матраҳ карданд, ки гӯӣ 

ҳеҷ иртиботе миёни саноеъ вуҷуд надорад ва ҳар санъат падидае муҷаззо ва муҷаррад 

аст» [30, с. 20].  

Табақабандии саноеъ ба лафзӣ ва маънавӣ 

Масъалаи тақсимбандӣ ба лафзӣ ва маънавии санъатҳо нисбатан таърихи 

дурудароз дорад. Аввалин нишонаҳои ба лафзу маънӣ ва вазну қофия мансуб будани 

санъатҳо дар рисолаи «Нақд-уш-шеър»-и Қудома ибни Ҷаъфар ба мушоҳида мерасад. Ӯ 

донишманди дақиқкорест, ки бадеи арабиро бо афкори адабӣ ва назарии Арасту имтизоҷ 

бахшида, санъатҳоро дар доираи ҳамоҳангии лафзу маъно ва ҳамоҳангиҳои вазну қофия 

баррасӣ кардааст. 

Қудома дар фасли «наътҳои маъниҳо» санъатҳои сиҳат-ут-тақсим, сиҳҳат-ул-

муқобала, сиҳҳат-ут-тафсир, татмим, муболиға, такофу, илтифотро оварда, ба басомади 
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маънӣ доштани онҳо таъкид дорад. Санъатҳои мусовот, ишора, ирдоф, тамсил, мутобиқ 

ва муҷонисро ҷузви ҳамоҳангии лафзу маънӣ медонад, яъне, ба ақидаи ӯ, басомади 

моҳияти маъноӣ ва хусусиёти сохтории онҳо ҳам лафз ва ҳам маънӣ, яъне муштарак аст. 

Басомади санъати тарсеъро, ки худ кашф кардааст, вазн муаррифӣ мекунад: «яке аз 

сифоти вазн тарсеъ аст» [8, с. 140]. Дар фасли ҳамоҳангии қофия бо маънӣ санъатҳои 

тавшеҳ ва иғолро ҷой додааст. Вале, мутаассифона, ба ин паҳлӯи масъала бадеънигорон 

таваҷҷуҳ накардаанд.   

Баъд аз Қудома ба басомади санъатҳо ба лафзию маънавӣ Абӯалӣ Сино диққат 

дода, онҳоро бо ҳамин ваҷҳи тасмия: «санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ» номбар мекунад.  

Абӯалӣ Сино дар рисолаи «Талхиси «Фанни шеър аз мантиқи Китоб-уш-шифо» он 

ҷо, ки дар бораи шеър ва анвои синоатҳои шеърӣ ва ашъори юнонӣ баҳс мекунад, эъҷоби 

баромада аз лафзу маъноро ба ду бахш тақсим менамояд:  

-бидуни истифода аз тарфандҳои адабӣ: дар ин сурат худи лафз бе ҳеҷ орояе фасеҳ 

ва худи маъно бе ҳеч орояе шигифтангез аст ва шигифтию тозагии маъно ва тахайюли 

нуҳуфта дар калом аст; 

-бо истифода аз тамҳидоти лафзӣ ва маъноӣ: дар ин сурат эъҷоби баромада аз калом 

натиҷаи орояҳои лафзӣ ё маъноист, ки ҳар кадом аз онҳо ё содаанд ё мураккаб. Аз ҷумла, 

орояҳои лафзии мураккаб метавон ба саҷъ, мушокалат дар вазни [=мувозана], тарсеъ, 

қалб ва орояҳое, ки дар фасли хитоба дар бораи онҳо сухан гуфтем, ишора кард [13, с. 

63]. 

Ибни Сино дар асоси муқобала ва муқоясаи сохтори санъатҳо ба сароҳат 

менависад: «намунаҳое аз орояҳоест, ки мабнои таносуби онҳо лафз аст» [11, с. 64]. Бори 

дигар, ба сароҳат санъатҳоро ба лафзӣ ва маънавӣ тақсим мекунад: «Ва ҳамаи инҳо 

(санъатҳои бадеӣ - У.Ю.) ё лафзӣ ҳастанд ё маънавӣ» [17, с. 501].  

Чунончи аз ин навиштаҳои Абӯалӣ Сино маълум мешавад, ҳатто дар асри X масеҳӣ 

дар осори фалсафӣ табақабандии санъатҳои бадеъӣ сурат гирифта, вале, мутаассифона, 

дар рисолаҳои афкори адабӣ ва бадеии арабӣ ворид нагардидааст.  

Аз назариёти Ибни Сино  дар таърихи адабиёти порсии тоҷикӣ дар садаи XIII 

назарияпардози бузурги халқи тоҷик Хоҷа Насируддини Тӯсӣ (1201-1274) пуштибонӣ 

намудааст. Ӯ дар асари мабсути «Асос-ул-иқтибос», чунончи дар фавқ ишора шуд, 

муодили дигари «санъат», яъне «ҳилатҳои синоӣ»-ро ба кор бурда, онҳоро ба лафз ё ба 

маънӣ итлоқ медиҳад.  

Фузун бар ин, Хоҷа Насир нахустин донишмандест, ки дар таърихи адабиёти 

порсии тоҷикӣ бори аввал доираи басомади санъатҳоро вусъат дода, онҳоро ба се қисм 

ҷудо намудааст: 1) ҳилатҳои саноеи мутааллиқ ба лафз; 2) ҳилатҳои саноеи мутааллиқ ба 

маънӣ ва 3) ҳилатҳои саноеъи мутааллиқ ба ҳар ду, яъне ҳам ба лафз ва ҳам ба маънӣ [20, 

с. 588-589]. Ҳарчанд назариёти Хоҷа Насир нисбатан андаку мӯҷаз аст, вале дар ҳар 

нуктаи он маънии бисёр нуҳуфта аст. Мутаассифона, ин назарияи нав на танҳо аз мадди 

назари бадеънигорони порсии муосири ӯ, ба вижа Шамси Қайси Розӣ, балки 

бадеънигорони арабӣ низ дур мондааст. Ё ин ки чунин тақсимбандӣ дар осори 

файласуфони пеш аз Абӯалӣ Сино чун Абӯнасри Форобӣ ба мушоҳида намерасад.   

Бино бар ин, дар таърихи адабиёти порсии тоҷикӣ бо ҷуръат метавон Абӯалӣ Сино 

ва Хоҷа Насируддини Тӯсиро асосгузорони табақабандии саноеъ ба лафзию маънавӣ 

номид. Сабаби интишор наёфтани ин табақабандӣ, ба андешаи мо,  ду ваҷҳ дорад: Ваҷҳи 

аввал он, ки осори фалсафии Абӯалӣ Сино дар миёни бадеънигорон мутадовил набуд. 

Ваҷҳи дувум он, ки «Асос-ул-иқтибос» ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Хоҷа Насир ба забони 

порсии тоҷикӣ таълиф шуда буд, ки бадеънигорони араб аз он огоҳӣ надоштанд.  

Бахшбандии маҳосини калом дар бадеи арабӣ дар охири садаи XII ва аввалҳои 

садаи XIII масеҳӣ  низ тавассути фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Абӯяъқуб 

Сироҷуддини Саккокии Хоразмӣ (555-626 ҳ./1160-1229 м.) дар асоси назариёти 

Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ, ки балоғатро ба илми маонӣ ва баён тақсим карда буд, сурат 
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гирифт. Ӯ қисми севуми китоби муътабари худ «Мифтоҳ-ул-улум»-ро ба фанни бадеъ 

ихтисос дод. Ба гумони ғолиб, Саккокӣ аз осори Ибни Сино огоҳӣ доштааст, ки маҳосини 

каломро ба ду бахш: саноеи маънавия ва саноеи лафзия тақсим кардааст, ки баъдан аз 

ҷониби бадеънигорони арабӣ ва порсии тоҷикӣ истиқбол ёфта, вориди илм гардид.  

Меъёри таърифи санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ дар нигориши донишмандони арабу 

аҷам ягона нест. Ҳар кас онро мувофиқи донишу ҷаҳонбинӣ ва салиқаву биниши худ 

таъриф кардааст. Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ асолати санъатҳои лафзиро дар он 

мебинад, ки «лафзро тобеи маънӣ созанд». Ҳасани Нисорӣ моҳияти онро «дар алфоз ба 

санъат ороста шавад, на ба маънӣ» [11, с. 56] медонад. Соҳиби «Маъолим-ул-балоға» дар 

таърифи санъатҳои лафзӣ ба ду нукта таъкид мекунад: 1) биз-з-зот мӯҷиби зинат ва 

зебоии лафз мегардад ва 2) онҳоро мустақиман дар таҳсин ва ороиши маънӣ мадхалияте 

нест [14, с. 337]. Ҳасан Ирфон [4, с. 235-236], Ҷалолуддини Ҳумоӣ [26, с. 37] ва 

Ғуломҳусайни Оҳанӣ [12, с. 226] бар он онанд, ки «зинату зебоии калом вобаста ба алфоз 

лафз аст». Ва онҳо дар таърифи худ ба ин нукта таваҷҷуҳ кардаанд, ки «агар алфозро бо 

ҳифзи маънӣ тағйир бидиҳем, он ҳусн зоил мегардад» [26, с. 37]. Ин маъниро 

Мирҷалолуддини Каззозӣ низ таъйид мекунад: «орояи бурунӣ» он аст, ки аз пайкара ва 

рехти вожа барояд; ба гунае, ки агар маъно бар ҷой монд ва рехту пайкари вожа дигаргун 

шуд, ороя аз миён биравад» [6, с. 42]. Саййидалии Ҳусайнӣ дар санъатҳои лафзӣ «диққат 

дар интихоби алфоз»-ро муҳим мешуморад [28, с. 328]. Абдунабӣ Сатторзода  «итлоқи 

лафз ба калима, иборат ва ҷумлаҳое, ки ба ҳилатҳои саноеъ»-ро аз ҷумлаи саноеи лафзӣ 

мешуморад [16, с. 357]. Тӯрақул Зеҳнӣ, баръакс, саноеъи лафзиро аз «калимабозиҳои 

адабӣ ё тафаннуноти адабӣ» [3, с. 172] иборат медонад. Сируси Шамисо ва Худоӣ 

Шарифов «таносуб ё мусиқии лафзӣ»-ро аз авомили бавуҷудоварандаи санъатҳои лафзӣ 

шумурдаанд [30, с. 23; 31, 140]. Санъати лафзии бадеъ, - ба андешаи Саид Муҳаммадризо 

Таботабоӣ, - он аст, ки ово ва оҳанг ё модда ва сурати лафз дар таҳаққуқи он дахолат 

дорад [19, с. 27]. 

Бадеи лафзӣ баҳси «шунидорӣ» буда, ба маъно робита надорад. Эҷоди ҳамоҳангӣ 

ва таносуби садоҳои калимот ба падид омадани мусиқӣ замина мегузорад. Дар бадеи 

лафзӣ, бино бар гуфтаи Сируси Шамисо, ҳадаф ин аст, ки мутаваҷҷеҳ шавем гоҳе 

инсиҷоми каломи адабӣ бар асари равобити мутааддиди овоӣ ва мусиқоӣ дар байни 

калимот аст. Яъне, он риштаи номаръӣ, ки калимотро ба ҳам гираҳ мезанад ва бофти 

адабиро ба вуҷуд меоварад, моҳияти овоӣ ва мусиқоӣ дорад. Вақте ба ҳам гиреҳ мезанад 

ва бофти адабиро ба вуҷуд меоварад, моҳияти овоӣ ва мусиқоӣ дорад [30, с. 23].  

Чунонки дар ин байти Манучеҳрӣ хиш-хиши барги хазон шунида мешавад: 

Хезеду хаз оред, ки ҳангоми хазон аст, 

Боди хунук аз ҷониби Хоразм вазон аст. 

Бадеъи лафзӣ баҳси «дидорӣ» низ мебошад. Чунонки Ҳофиз дар ин байт мегӯяд, 

ҳама ашё диданист: 

Чашми ман кард ба ҳар гӯша равон сели сиришк, 

То саҳисарви туро тозатар обе дорад.  

Бахши дувуми фанни бадеи «Мифтоҳ-ул-улум» аз санъатҳои таҷнис, иштиқоқ, 

радду-л-аҷуз ила-с-садр, қалб, асҷоъ (саҷъҳо) ва тарсеъ иборат буда, ҷузви санъатҳои 

лафзӣ дониста шуд [15, с. 200-204; 3, с. 413]. Баъдан, устодони фан ба теъдоди он 

афзуданд. 

Пажӯҳишгарони бадеъшинос дар бораи санъатҳои маънавии бадеъ низ таърифҳои 

гуногун навиштаанд.  

Асли санъатҳои маънавии бадеъ ба маъно тааллуқ доранд, ки донишмандон ба 

иттифоқи оро ба он ишора кардаанд. «Санъати маънавии бадеъ, - ба гуфти 

Саййидмуҳаммадризо Таботабоӣ, - он аст, ки  бар асоси маъно шакл гирад ва хусусиёти 

алфоз дар он дахолате надошта бошад» [19, с. 107]. Таърифи Тӯрақул Зеҳнӣ ба он 

шабоҳат дорад: «Санъатҳои маънавӣ дар асоси ба назар гирифтани маънои калима, ибора 
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ва ҷумлаҳо сохта мешаванд» [3, с. 61]. Абдунабӣ Сатторзода низ аз ҳамин таъриф 

ҷонибдорӣ менамояд [16, с. 357]. 

Усулан моҳияти санъатҳои маънавӣ ба маънӣ дахл дошта, бино бар гуфтаи 

Муҳаммадхалили Раҷоӣ «би-л-асола дар ҳусн ва зинати лафз» [14, с. 337] таъсир надорад 

ва ба қавли Ҳасан Ирфон «зебосозӣ дар онҳо аввалан би-з-зот ба маънӣ боз мегардад» [5, 

с. 235] ва ба  андешаи Сайидалии Ҳусайнӣ «аз лутфи таъбир ва зебоӣ шакл меёбанд» [28, 

с. 338]. 

Таърифи Ҷалолуддини Ҳумоӣ нисбат ба таърифҳое, ки қаблан ёд шуд, ҷомеътар 

аст: «Санъати маънавӣ ё бадеъи маънавӣ он аст, ки ҳусну тазйини калом марбут ба маънӣ 

бошад на ба лафз, чунонки агар алфозро бо ҳифзи маънӣ тағйир бидиҳем, боз он ҳусн 

боқӣ бимонад» [26, с. 38]. Ин маънӣ дар таърифи Мирҷалолуддини Каззозӣ [6, с. 97] низ 

ба мушоҳида мерасад. Вале Сируси Шамисо муътақид аст, ки «ба маҷмӯаи шигардҳои 

бавуҷудоварандаи таносуб ё мусиқии маънавӣ бадеъи маънавӣ гӯянд» [30, с. 22]. 

Чунонки аз муҳтавои ин таърифҳо маълум мешавад, саноеи маънавӣ боиси ҳусни 

маънӣ мегарданд. Санъатҳои маънавӣ суханро хаёлангез, тасвирӣ ва чандбуъдӣ 

месозанд. Масалан, дар ин байти Бедили Деҳлавӣ: 

Субҳдам сайёра бол афшонд дар домони шаб, 

Вақти пирӣ рехт аз ҳам оқибат дандони шаб. 

Рехтани дандонҳои шаб, ба маънии ба поён рафтани он омадааст. 

Баъзе аз донишмандони муосир ба ин боваранд, ки дар бадеи маънавӣ аз тариқи 

эҷоди иртибот бо таносуб миёни алфоз метавон мусиқии каломро тақвият бахшид: 1) 

ҳамҷинссозӣ, яъне, бакоргирии вожаҳои ҳамреша, мисли бод-бода, ҷом-ҷома, ном-нома; 

2) ҳамоҳангозӣ, яъне ба кор бурдани вожаҳое, ки бо ҳам шабоҳати овоӣ доранд, мисли 

суруш ва суруд; 3) такрор, яъне, эҷоди таъкид дар сухан ё мукаррар сохтани як вожа [22, 

с. 359]. 

Баъзе мавзӯъоти илми маонӣ ва баён ба бадеи порсии тоҷикӣ ворид шудааст. 

Нахустин донишманде, ки ба ин назокат пай бурда, Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ 

мебошад. Ӯ бар ин ақида аст, ки санъати маънавӣ ё бадеи маънавӣ дар назди фусаҳои 

араб аз ҷумлаи «муҳассиноти зотияи калом» ва пеши шуарои Аҷам аз қабили саноеъ аст. 

Ваҷҳи итлоқи он ба муҳассиноти зотияи калом он аст, ки мавзӯи баҳси баъзе аз ин 

муҳассинот ба илми маъонӣ ва бархе дигар ба фанни баён дахл дорад. Вале онҳоро аҳли 

аҷам аз ҷумлаи санъатҳои маънавии бадеъ мушуморанд. Яке аз фарқҳои санъатҳои 

маънавии арабу аҷам дар ҳамин аст. Соҳиби «Бадоеъ-ус-саноеъ» ин тафовутро дарк 

намуда, баёни санъатҳои маънавиро ба ду баҳс тақсим карда, онро нишон додааст: Баҳси 

аввал, дар баёни санъатҳое, ки ба иттифоқи фусаҳои араб аз муҳассиноти зотияи 

каломанд ва шуарои Аҷам онро дар силки саноеъ овардаанд ва ба баҳси дувум, дар баёни 

ончи фусаҳои араб онро дар муҳассиноти калом эътибор накардаанд ва номе наниҳода 

ва шуарои Аҷам аз он ҷумла шумурдаанд. Аз ҷумла, ташбеҳ, истиора, киноя ва маҷоз дар 

ороиши калом нақше надоранд ва санъат ба шумор намераванд ва бадеънигорон онҳоро 

ба фанни баён, ки баҳси он адои маъонии воҳид ба равишҳои гуногун аст, ворид 

кардаанд. Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ омилҳои вуруди онҳоро ба баҳси бадеъи порсӣ 

чунин тавзеҳ додааст, ки «он ба сабаби қиллати мабоҳис» ... як илм сохтаанд ва он илми 

бадеъ аст [27, с. 12].   

Фарқи санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ дар он аст, ки саноеи лафзӣ бисёр нозуку зариф 

буда, дар бадеи Арабу Аҷам аз арзишҳои зебоишинохтӣ бархурдоранд ва ҳангоми 

тарҷума моҳияти онҳо аз байн мераванд. 

Сироҷуддини Саккокии Хоразмӣ бахши аввали рисолаи «Мифтоҳ-ул-улум»-ро ба 

санъатҳои маънавӣ бахшида, роҷеъ ба мутобақа, муқобала, мушокала, муроот-ун-назир, 

музоваҷа, лаффу нашр, ҷамъ, тафриқ, тақсим, ҷамъу тафриқ, ҷамъу тақсим, ҷамъ ва 

тафриқ ва тақсим, иҳом, таъкид, мадҳи шабеҳ ба замм, тавҷеҳ, савқулмаълум мусоқ 

ғайраҳу, эътироз, илтифот, тақлил-ул-лафз ва лотақлилуҳу маълумот додааст [15, с. 200-
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204, 2, с. 413]. Бояд гуфт, ки Саккокӣ ба ҳамаи муҳассиноти бадеӣ, ки то замони ӯ 

шинохта шуда буд, ишора накардааст. 

Шамсулуламо Гараконӣ ба масъалаи ҷобаҷогузории санъатҳо низ таваҷҷуҳ намуда, 

ақида дорад, ки баъзе (муаллифон, нахуст-У.Ю.) муҳассиноти лафзия ва пас аз он 

маънавияро баён намуда, дар «Талхис-ул-Мифтоҳ» (Cаъдуддини Тафтозонӣ - У.Ю.) 

ибтидо ба маънавия карда, пас аз он муҳассиноти лафзияро боз намуда ва «иқтибос» ва 

«тазмин» ва «талмеҳ»-ро дар хотима оварда [1, с. 30].  

Яъне, дар кутуби бадеи арабӣ (баъд аз Саккокӣ), ҳамон гуна, ки пештар ишора шуд, 

нахуст санъатҳои маънавӣ ва баъдан санъатҳои лафзӣ матраҳ гардидаанд. Аз ин равиш 

дар таълифоташон Ҳасан Ирфон, М. Раҷоӣ, Ғ. Оҳанӣ, С. Табибиён, С. Ҳусайнӣ, Т. Зеҳнӣ, 

Х. Шарифов ва У. Тоиров истифода кардаанд. Дар кутуби бадеи порсии тоҷикӣ, баръакс, 

нахуст санъатҳои лафзӣ ва баъдан санъатҳои маънавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, 

чунин тартиб аз Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ оғоз шудааст. Ин равишро баъдан Ҳасани 

Нисорӣ, С. Таботабоӣ, М. Каззозӣ, А. Сатторзода, М. Фишоракӣ ба кор бурдаанд. 

Баъзе бадеънигорони порсии тоҷикӣ, бавижа Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ, 

табақабандии санъатҳоро ба ду гурӯҳ: лафзӣ ва маънавӣ қатъӣ ва собит надонистаанд. Ӯ 

як қисм аз санъатҳоро, ки ҳам мӯҷиби зебоии лафз ва ҳам боиси ҳусни маънӣ бошанд, 

ҷудо намуда, рисолаашро ба се қисм тахсис додааст: 1) дар баёни саноеи лафзӣ; 2) дар 

баёни саноеи маънавӣ ва 3) дар баёни муҳассиноти лафзия ва маънавия. Бояд ба як нукта 

таъкид кард, фасли севумро Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ «муҳассиноти хаттия» 

номидааст [27, с. 16]. 

Мо дар ин маврид ҷонибдори андешаи Абдунабӣ Сатторзода ҳастем, ки мегӯяд: 

«Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ аз ин тақсимбандӣ (яъне, тақсимбандии Хоҷа 

Насируддини Тӯсӣ –У.Ю.) пуштибонӣ намудааст» [16, с. 356]. Р. Мусулмонқулов [10, с. 

16] ва А. Сатторзода [16, с. 355-356] муътақиданд, ки нахустин бор бахшбандии саноеи 

бадеӣ ба ду бахш, яъне, санъатҳои бадеи лафзӣ ва санъатҳои бадеи маънавӣ дар адаби 

порсии тоҷикӣ аз Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ, донишманди садаи XV масеҳӣ, муаллифи 

«Бадоеъ-ус-саноеъ» оғоз мегардад. Яҳё Кордгар ваҷҳи ба вуҷуд омадани ин 

тақсимбандиро чунин тавзеҳ додааст: «Таваҷҷуҳ ба кутуби балоғии арабии қарни ҳафтум 

мӯҷиб шуда, ки нахустин бор баҳси тафкики мабоҳиси балоғӣ ва тақсимбандии саноеъ 

дар кутуби форсӣ низ мавриди таваҷҷуҳ қарор гирад, ки китоби «Бадоеъ-ус-саноеъ»-ро 

метавон ҳалқаи иттисоли марҳалаи аввал ба марҳалаи дувум донист» [7, с. 149].  

Муҳаммадҳодӣ ибни Муҳаммадсолеҳи Мозандаронӣ (садаи XVII м.) муаллифи 

«Анвор-ул-балоға»  тақсимбандии наверо дар санъатҳои бадеӣ ба миён гузоштааст. 

Фанни севуми рисолаи ӯ ба фанни бадеъ ихтисос ёфта, санъатҳоро ба панҷ боб тақсим 

кардааст: боби аввал - дар баёни муҳассиноти маънавия, боби дувум - дар баёни 

муҳассиноти лафзия, боби севум - дар баёни муҳассиноти хаттия, боби чаҳорум –дар 

баёни сарақоти шеърия ва боби панҷум – дар баёни иқтибос, тазмин, иқд, ҳал, талмеҳ, 

ҳусни ибтидо, тахаллус ва интиҳо. Ҳарчанд ин табақабандӣ комил ва дақиқ нест, вале 

чунин равиш, ба андешаи мо, ба он далолат мекунад, ки муаллиф аз ноҳамгунии саноеъ 

огоҳ будааст. Ба ақидаи Яҳё Кордгар ин табақабандӣ «метавонад сароғози навгароӣ дар 

ин замина маҳсуб шавад ва роҳро барои табақабандии муназзамтари саноеъ, ки 

мутаассифона, ҳанӯз ба анҷом нарасида, фароҳам кунад». Аз ин рӯ, ин китоб нуқтаи атфе 

дар таълифи кутуби бадеӣ ба шумор меояд. Шеваи «Анвор-ул-балоға» дар рисолаи 

«Баёни бадеъ» аз Мирзо Абӯтолиб Финдирискӣ (ваф. 1100 ҳ. қ.) идома меёбад. Ҳатто то 

рӯзгори мо низ таълифи кутубе чун: «Фунуни балоғат ва синоъоти адабӣ» (таълиф, 1339 

ш.) аз Ҷалолуддини Ҳумоӣ, «Маъолим-ул-балоға» (таълиф, 1340 ш.) аз Муҳаммадхалили 

Раҷоӣ, «Маъонӣ ва баён» (таълиф 1357 ш.) аз Ғуломҳусайни Оҳанӣ, «Дурар-ул-адаб» 

(таълиф 1373 ш.) аз Абдулҳусайни Ношир, Ҳисомулуламои Оқ Ӯлӣ ва саранҷом китоби 

«Бадеъ» (зебошиносии сухани порсӣ, таълиф 1373 ш.) аз Мирҷалолуддини Каззозӣ дар 

ин ҷиҳат (саҳеҳаш равиш –У.Ю.) таълиф шудаанд.    
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Табақабандии маъноӣ 
Ба тартибу низоми муайян ҷобаҷо кардани санъатҳо низ таваҷҷуҳи донишмандони 

балоғатро  ба худ ҷалб карда буд. Ибни Рашиқ (394-463 ҳ. қ./1003-1071 м.) талош 
кардааст, то санъатҳоеро, ки аз ҷиҳате бо якдигар наздиктаранд, дар як гурӯҳ 
табақабандӣ кунад. Масалан, дар рисолаи «ал-Умда фӣ маҳосини-ш-шеъри ва нақдиҳи 
ва одобиҳи» маҷоз, истиора, тамсил, масалу-с-соир, ташбеҳ дар як гурӯҳ қарор 
гирифтаанд ва ишора, татбиъ, таҷнис, тардид, тасдир, мутобақа, муқобала ва ғайра. дар 
гурӯҳи дигар мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд [4, с. 268-335]. Бар ин асос, метавон 
гуфт, ки Ибни Рашиқ оғозгари тақсимоти ҷадид дар фанни балоғат мебошад. Бо 
итминони комил метавон гуфт, ки ӯ Абдулқоҳири Ҷурҷониро дар зери таъсири 
табақабандии худ қарор додааст.  

Ибни Халдун роҷеъ ба синоати шеър ва кайфияти амали он дар китоби «ал-Умда»-и 
Ибни Рашиқ изҳори ақида намуда, таъкид мекунад, ки дар шумори фунуни адабӣ 
овардани фанни бадеъро зарур донистааст. Ва дар пайравӣ аз ӯ адибони дигари Андалус 
ҳамин равишро интихоб кардаанд.   

Табақабандии алифбоӣ   
Баъзе аз муаллифони кутуби бадеи порсии тоҷикӣ кӯшиш кардаанд, ба ҷуз аз 

табақабандии суннатии саноеъ (лафзӣ ва маънавӣ) назму насақи наверо ҷустуҷӯ намоянд. 
Онҳо ҳалли ин мушкиларо дар назми алифбоии саноеъ дарёфтаанд. Ин равиш бо таълифи 
«Мадориҷ-ул-балоға»-и Ризоқулихони Ҳидоят (1215 -1277 ҳ.қ./1800-1872 м.) оғоз 
мешавад. Сабаби бо тартиби ҳуруфи алифбо таълиф шудани асари худро муаллиф чунин 
шарҳ медиҳад: «Баъзе аз дӯстон... хоҳиш намуданд, ки рисолаи ширинмақолае дар ин 
саноеу бадоеъ нигориш ёбад, ки тартиби ҳуруфи таҳаҷҷӣ ба наҳҷе, ки муқаррар аст, дар 
он риоят уфтад, ки агар марди ҷӯяндаро бибояд, ки санъате аз саноеъро муддате дар 
водии интизор нашитобад ва матлуби худро ба воситаи робита ба он қоида ва тартиб ва 
услуб ба зудӣ ҷӯяд ва ба мулоҳазаи ҳарфи аввал ҳар санъатеро дар маҳалли худ безаҳмат 
ва ҳайрат дарёбад» [24, с. 2].  

Ризоқулихони Ҳидоят 90 санъати бадеиро шарҳ додааст. Соҳиби «Абдаъ-ул-
бадоеъ» низ аз равиши таълифи Ризоқулихони Ҳидоят пайравӣ карда, дар муқаддимаи 
асари худ менависад: «...анвои саноеъро ба тартиби ҳуруфи таҳаҷҷӣ қарор додам, то 
барои хонанда саҳл бошад ва ҳар санъатро дар ҷои хеш тавонад ёфт ва агар аз ин бокураи 
ҳадиқаи латоиф мардумони палид ва кажтабъ лаззате наёбанд, маъзуранд, ки рӯи сухан 
бо аҳли завқ бошад» [1, с. 21]. Шумораи маҳосин дар рисолаи Гараконӣ ба 220 санъат 
расидааст. Ӯ баъзе саноеъро «аз мустадракоти муаллиф» дониста, дар рушду таҳаввули 
бадеи порсии тоҷикӣ саҳим мебошад. Наҷафқулӣ Мирзо дар «Дурраи Наҷафӣ»  ва 
Саййидмаҳмуди Нишот дар «Зеби сухан» аз равиши табақабандии тартиби ҳуруфи 
алифбои порсӣ пайравӣ кардаанд. 

Сируси Шамисо ин гуна табақабандиро интиқод мекунад ва надоштани 
табақабандии илмиро дар бадеъи порсӣ аз нақоиси он медонад. Шарти асосии 
табақабандии саноеъ «мунтаҷ» будани он аст.  Табақабандӣ бар ҳасаби ҳуруфи алифбо, 
ба назари ӯ, ҳарчанд навъе танзиму табвиб аст, аммо мунтаҷ ё муфид нест [30, с. 20]. 

 Хуллосаи калом, навъҳои табақабандии саноеъ нишонгари он аст, ки бадеи Арабу 
Аҷам дар якҷо ист накарда, баръакс вобаста ба муҳит, замон ва макон рушду такомул 
ёфтааст.  
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ТАБАҚАБАНДИИ САНЪАТҲОИ БАДЕӢ АЗ НИГОҲИ ҚУДАМО 
 

Донишмандони Арабу Аҷам дар асрҳои миёна санъатҳои бадеиро аз рӯи моҳияти маъноӣ 

ва хусусиёти сохторӣ табақабандӣ кардаанд, ки маъруфтарини онҳо санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ 

буда, имрӯз низ асосан ба он такя мекунанд. Дар баробари ин, табақабандиҳои маъноӣ ва 

алифбоӣ ба назар мерасанд. Муаллиф дар ин мақола талош кардааст, ки низоми ҳамаи ин 
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табақабандиҳоро аз ҷиҳати илмӣ мушаххас намояд. Аксари муҳаққиқон бар ин андешаанд, ки 

Саккокии Хоразмӣ дар «Мафотиҳ-ул-улум» санъатҳои бадеиро нахустин маротиба ба лафзӣ ва 

маънавӣ ҷудо кард. Муаллифи мақола кӯшидааст ба исбот расонад, ки бори аввал чунин 

табақабандии санъатҳои бадеӣ (лафзию маънавӣ) аз ҷониби намояндагони бадеи порсии тоҷикӣ 

Ибни Сино ва Насируддини Тӯсӣ сурат гирифтааст.    

КАЛИДВОЖАҲО: табақабандии санъатҳои бадеӣ, санъатҳои лафзӣ, санъатҳои маънавӣ, 

табақабандии маъноӣ, табақабандии алифбоӣ, Ибни Сино, Насируддини Тӯсӣ, Сироҷуддини 

Саккокӣ. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДКОВ 
 

Арабские и персидские ученые в средние века классифицировали поэтическое искусство 

по содержанию и форме, из которых известнейшими являются словесное и духовноеискусство. 

На эти два искусства делается упор и в наши дни. В то же время, наблюдаются классификации 

относительно буквального и переносного выражения. Автор в этой статье попытался 

конкретизировать систему классификаций с научной точки зрения. Большинство исследователей 

придерживаются мнения, что поэтическое искусство впервые был разделен на формальное и 

логическое ученым Саккаки Харезми в его произведении «Мафатих-уль-улум». Автор статьи 

попытался доказать, что впервые подобная классификация поэтических искусств была 

осуществлена представителями таджикско-персидской поэзии Ибн Сина и Насируддин Туси.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: классификация поэтических искусств, словесное искусство, 

смысловое искусство, смысловая классификация, буквальная классификация, Ибн Сина, 

Насируддин Туси, Сираджуддин Саккаки. 
 

THE CLASSIFICATION OF POETIC ARTS FROM THE POINT  

OF VIEW OF ANCESTORS 
 

Arab and Persian scholars in the Middle Ages classified the poetic arts in terms of semantic 

essence and structural properties, of which the art of literal speech and the art of semantic speech are the 

most famous. The emphasis is made on these two arts even in our days. The semantic and literal 

classifications are also noticeable. The author in this article tried to determine the order of all these 

classifications from a scientific point of view. Most researchers hold the opinion that poetic art was, for 

the first time, divided into the literal and semantic by the scientist Sakkaki Kharezmi in his work 

«Mafatih-ul-ulum». The author of the article tried to prove that for the first time such a classification of 

poetic arts (literal and semantic) was carried out by representatives of Tajik-Persian poetry Ibn Sina and 

Nasiruddin Tusi.   

KEY WORDS: classification of poetic arts, verbal arts, semantic arts, semantic classification, 

literal classification, Ibn Sina, Nasiruddin Tusi, Sirajuddin Sakkaki. 
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ТАЪСИРИ «ФАННИ ШЕЪР» - И АРАСТУ ДАР ТАШАККУЛИ  

НАЗАРИЁТИ АДАБИИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ 
 

Одинаев Н. 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Рисолаи «Фанни шеър»-и Арасту ва масъалаҳои алоқаманд ба тарҷумаи он ба 

забонҳои дигар, аз ҷумла ба забонҳои паҳлавӣ, суриёнӣ ва арабӣ, масъалаи баҳснок ва 

дар навбати худ муҳим ва шоистаи диққат ба шумор меравад. Зеро нақши рисолаи мазкур 

дар ташаккули назариёти адабӣ дар қаламрави паҳновари адабиёти асримиёнагии форсу 

тоҷик ҳодисаи маълуми адабӣ мебошад. Дар ин бора донишмандони зиёде таваҷҷуҳ 

карда ва андешаҳои муҳимми қобили таваҷҷуҳ ироа кардаанд, ки ба аҳли назар 

маълуманд. Бахусус, ин рисола ба назариёти мантиқӣ ва адабии шеъри мардуми арабу 

форсизабонон таъсир расонида, ҳанӯз аз давраҳои оғозини тарҷумаи он ба забони арабӣ 

боиси ба вуҷуд омадани мубоҳисаҳои доманадори аҳли мантиқ ва адаб ҳам гардида буд. 

Мантиқиён дар мавриди таҳқиқи шеъри мантиқӣ ва муҳиммоти он асосан ба рисолаи 
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«Фанни шеър»-и Арасту такя кардаанд. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар  таърихи 

назариёти адабии форсии тоҷикӣ  байни донишмандони соҳаи фалсафа ва улуми адабӣ 

таомули созандае барқарор набудааст: ҳар кадом ба моҳияти каломи бадеӣ, махсусан 

шеър, аз дидгоҳҳои мухталиф назар афкандаанд. Аз ҷумла, яке аз сабабҳои ноҳамгироии  

мантиқиён ва аҳли адаб дар тафовути дидгоҳи онҳо дар таъриф ва коркардҳои назарии 

шеър ба мушоҳида мерасад. Ин мубоҳиса  ва гуногунназарии онҳо бо таъсири рисолаи 

«Фанни шеър»-и Арасту оғоз шуда, то замони Хоҷа Насируддини Тӯсӣ идома ёфтааст. 

Хоҷа Насируддуни Тӯсӣ дар таърифи дар замонаи хеш ҷомее, ки ба шеър додааст, назари 

мантиқиён ва донишмандони касбии суханшиносро ба сурати инсиҷомёфта ба ҳам 

пайвастааст. Ба назар мерасад, ки ҷараёни шинохти шеъру шоирӣ дар ҳавзаи исломӣ 

минбаъд аз рӯйи андешаю хулосаҳои аҳли адаб сурат гирифта, назари аҳли мантиқ дар 

асарҳои муҳаққиқони назарияи шеър чандон ба эътибор гирифта нашудааст.  

Аз рӯйи хулосаи мураттиби маҷмӯаи «Рисолаҳои шеърии файласуфони мусулмон» 

Саид Маҳдии Зарқонӣ маълум мегардад, ки аз ҷониби баъзе муҳаққиқон кӯшиши 

баҳамоии ин мубоҳисаҳо сурат гирифта бошанд ҳам, ин талошҳо натиҷаеро ба бор 

наовардааст: «Агар андешманди тавоное мисли Абӯҳозими Қартоҷанӣ ҳам дар садад 

баромада, то миёни романтикаи исломӣ ва поэтикаи юнонӣ талфиқе эҷод намояд ва бар 

асоси ин шарҳ китоби азим ва камтар шинохташудаи «Минҳоҷ-ул-балоға ва сират-ул-

удабо»-ро бинвисад, садояш дар дили таърих гум шуда ва натавониста ҷараёни асаргузор 

эҷод кунад» [10, с. 14]. 

Зикр кардан ҷоиз аст, ки чунин нобаҳамоии мантиқиён ва аҳли адаб то рӯзгори мо 

аз нигоҳи назарӣ дорои аҳамият ҳастанд, вале нуқтаи назарҳо дар шинохти шеър дар тӯли 

таърих ба дигаргуниҳои зиёде дучор гардидаанд. Нигоҳи имрӯзиён дар шинохти шеър 

ғолибан чунин аст, ки шеър таърифпазир намебошад. Дигар ҳеҷ касе дар ҷаҳони имрӯз 

ба шеър таърифе ироа карда наметавонад, ки он мавриди писанди ҳамагон қарор бигирад. 

Зимнан, иллати асосии ба ҳам наомадани дидгоҳи аҳли мантиқ ва назари суханшиносони 

касбӣ ва дар ин замина созиш накардани романтикаи исломию поэтикаи юнонӣ ба қадри 

имкон  дар  пажӯҳишоти муҳаққиқони соҳа баррасӣ шудааст. 

Дар назар бояд дошт, ки «Фанни шеър»-и Арасту асосан баъд аз истилои араб дар 

байни аҳли таҳқиқ аҳамият пайдо кард. Дар замони қабл аз ислом ин рисола дар осори 

илму фарҳанги араб ва дигар халқҳои он рӯзгор ба сурати ошкор ба мушоҳидаи 

муҳаққиқон нарасидааст. Дар таҳқиқоти донишмандоне, амсоли И.Ю. Крачковский, 

Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ, Абдунабӣ Сатторзода, Худоӣ Шариф, Раҳими 

Мусулмониён, Низомиддин Зоҳидов, Мисбоҳиддини Нарзиқул ва дигарон сухан 

маъмулан перомуни тарҷумаи арабии «Фанни шеър»-и Арасту меравад, ки он баъди 

истилои араб маълум гардида буд. 

Ҳамин гуна вазъи ҳамгунро дар нисбати системаи арӯзи Халил ибни Аҳмади Басрӣ 

низ ба мушоҳида гирифтан мумкин аст, ки олими бузурги  тоҷик Абӯрайҳони Берунӣ аз 

мавҷудияти чунин системаи арӯзи араб на фақат шубҳа мекунад, балки чунин системаро 

қабул надошт. 

Устод Парвиз Нотили Хонларӣ дар рисолаи «Вазни шеъри форсӣ» дар бораи ин 

ибтикороти Берунӣ чунин менигорад: «Ягона муаллифе, ки дар асолати ибтикори Халил 

шубҳае кардааст, Абӯрайҳони Берунӣ аст, ки дар китоби «Таҳқиқ мо лал-Ҳинд» ҳангоми 

баҳс аз қавоиди шеъри ҳиндӣ ва муқоисаи он бо арӯзи араб ишорае ба ин маънӣ  дорад 

ва аҷаб он ки қавли ӯ дар ҳеҷ кутуби дигар нақл нашуда, интишор наёфтааст» [9, с. 84]. 

Чунонки ба мушоҳида мерасад, баъд аз Абӯҳозими Қартоҷанӣ ин ибтикороти 

Берунӣ дар ягон таҳқиқот ба қайд гирифта нашудааст. 

«Фанни шеър»-и Арасту дар замони истилои араб ё каме пештар ба забони арабӣ 

тарҷума шуда, минбаъд мавриди гуфтугӯи аҳли таҳқиқ  қарор гирифтааст. Соли 1969 

шояд аввалин бор дар Тоҷикистон профессор Худоӣ Шариф аз тарҷумаи паҳлавии ин 

рисола сухан карда, тарҷумаи арабии онро ҳамчун тарҷумаи аввалин дар Шарқ  зери 
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шубҳа қарор дод [15, с. 3].  Ӯ дар мақолае таҳти унвони «Поэтика»-и Арасту дар Шарқ» 

дар бораи аҳамияти илмию адибии ин рисолаи нодир ва пурарзиш сухан карда, аҳли илму 

адаби тоҷики солҳои 60-уми қарни бистумро ба таърихи тарҷума ва нашри он шинос 

карда, чунин менигорад: «Қадимтарин назарияҳо дар бораи шеъру адаб дар Юнони 

бостон ба вуҷуд омадааст. Ҷамъбасти ин назарияҳо «Поэтика»-и Арасту мебошад, ки то 

замони мо маҳфуз мондааст. Қимати «Поэтика»-и Арасту, махсусан, барои пешрафти 

адабиёту санъати назарияи санъати Аврупо бебаҳост» [15, с. 3].  

Ин хулосаи профессор Худоӣ Шариф хеле ҷолиб ва дар навбати худ дар асоси 

омӯзиши паҳлуҳои гуногуни масъала ва баррасии муқоисаи осори илмии муҳаққиқони 

ватанию хориҷӣ ба вуҷуд омадааст. Ҳамзамон, Арасту ва рисолаи арзишманди ӯ дар 

ташаккули назариёти адабӣ ва бунёди истилоҳоти адабиётшиносии гузашта ва муосир 

аҳамияти муҳим дошта, он на фақат дар Аврупо, балки дар Шарқ, хосатан дар байни 

мантиқиён, чун Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд, Абулбаракоти Бағдодӣ, Хоҷа 

Насируддини Тӯсӣ шуҳрат ва ҷойгоҳи баландро соҳиб мебошад. 

Профессор Худоӣ Шариф вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Шарқи мусулмонро 

дар мақолаи худ мавриди таҳқиқ қарор дода, робитаҳои тиҷоратию иқтисодии ин 

сарзаминро бо Юнони бостон равшан ва ҷолиб ба  нишон мегирад: «Равобити Шарқ бо 

Юнони қадим бо роҳҳои мухталиф барқарор будааст. Маълум аст, ки дар асрҳои панҷи 

пеш аз мелод давлати бузурги Ҳахоманишиён аз ҷиҳати иқтидори ҳарбӣ хоҷагию маданӣ 

рақобат дошт. Дар ҳайати лашкари Ҳахоманишӣ юнониёни кироя кам набуданд. 

Инчунин, табибону муаррихони юнонӣ ҳам пайваста дар дарбори шоҳони мазкур хизмат 

мекарданд. Ин ҳолат барои мубодилаи маданӣ ҳам то андозае ёрӣ мерасонад» [15, с. 3].  

Маълум аст, ки ин рақобат дар натиҷаи донистан ва огоҳ будан аз вазъи иқтисодию 

тиҷоратӣ ва робитаҳои доимии ин кишварҳо ба вуқӯъ мепайваст. Бинобар ин, мушоҳидаи 

профессор Худоӣ Шариф нисбати ба муносибати кишварҳои Шарқ бо Юнони бостон 

дуруст ва воқеӣ буда, ин гуна робитаҳо метавонист дар вуқӯи ҳар гуна ҳодисоти адабию  

фарҳангӣ боис гардад. 

Дар ин радиф донишманди мазкур чандин ҳодисоту воқеоти ин давраро ба 

мушоҳида гирифта, ки вуқӯи онҳо худ шаҳодати муносибатҳои тиҷоратию фарҳангии 

давлатҳои Шарқию Юнони бостонро  бозгӯӣ менамояд. 

Набояд фаромӯш кард, ки ҳуҷуми Искандар ба сарзамини мо, аз як тараф, хунрезию 

харобиҳоро ба вуҷуд оварда бошад, аз ҷониби дигар, ба муносибатҳои иқтисодию 

тиҷоратӣ сабаб мегардид. Професор Худоӣ Шариф таъсир ва нуфузи ҳуҷуми Искандар 

ва дигар ҳаводиси фарҳангию сиёсии ин давраро ба муҳити адабию илмии Шарқ чунин 

арзёбӣ мекунад: «Баъдҳо ҳуҷуми Искандар, ташкил шудани давлатҳои скифҳо, Юнону 

Бохтар, интишори алифбо, театр ва маданияти Юнон ба халқҳои ин кишвар бетаъсир 

намонд» [15, с. 3]. Ҳатто дар ибтидои ин ҳазорсола зуҳури дини исавӣ ба вазъи сиёсию 

иҷтимоии ҷаҳони онрӯза бетаъсир намонд. Соли 313 мелодӣ император Константин дини 

исавиро чун дини расмии Империяи Рум қабул карда, аз ин тариқ ба фирори ақлҳо ва 

донишмандони Юнони бостон сабабгор шуд [14, с. 1].  

Ба ин ҳодисаи таърихӣ профессор Худоӣ Шариф бевосита ишора накарда бошад 

ҳам, иштироки юнониёнро дар муҳити адабию фарҳангии Шарқи бостон ба мушоҳида 

гирифтани эшон ба чунин омилҳо, ки аз ҷумлаи сабабҳои ҳамзистии ба ҳам наздик ва то 

андозае муштараки намояндагони халқҳо гардида буд, рабт дорад. 

«Дар давраҳои охири ҳукмронии Сосониён, – менависад Худоӣ Шариф, – гурӯҳе аз 

донишмандони Афина аз фишори императори Византия ба Эрон фирор карданд» [15, 

с.3]. Тавзеҳи сабабҳои мавриди фишори императори Византия қарор гирифтани аҳли 

илму фарҳанги Юнон аз назари муҳаққиқ берун монда, ки он бинобар аз мақсади ба миён 

гузоштаи муаллиф хориҷ будани тавзеҳи зиёдатӣ рух додааст. Барои муҳаққиқ муҳим 

натиҷаи масъала ва паёмадҳои он буда, на ҷустори амиқ дар ҷанбаи сиёсии масъала аст. 
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Шояд ҳар гуна фишори ҳокимияти онрӯзаи Юнони бостон ба сари аҳли зиёи ин кишвар 

ба қабули дини исавӣ дар империяи Рум вобаста бошад. 

Дар Эрони бостон аҳли илму адаби Юнони бостон ба кори тадрису таълим машғул 

шуда, аз рӯйи хулосаи устод Худоӣ Шариф, «гӯё «Органон»-и Арастуро, ки ба он 

«Поэтика» ҳам дохил мешавад, ба забони паҳлавӣ баргардондаанд» [15, с. 3]. Ин рӯйдоди 

илмию фарҳангие, ки профессор Худоӣ Шариф ба мушоҳида мегирад, ба замони 

ҳукмравоии сулолаи Ашкониён ва Сосониён рост меояд, ки ин аз асри II пеш аз мелод то 

асрҳои I-VI мелодиро дар бар мегирад. Дар ин давра ба забони паҳлавӣ ба мисли «Ёдгори 

Зарирон», «Корномаи Ардашери Бобакон», «Дарахти Асурик» ва даҳҳо асарҳои дигар 

офарида шудаанд, ки то замони мо баъзеашон ба шакли комил, баъзе қисман ва гоҳе 

танҳо номашон омада расидаанд. Дар ин радиф дар шумори асарҳои тарҷумашуда аз 

дигар забонҳо ба форсии миёна тарҷумаи паҳлавии «Поэтика»-и Арасту ҷойгоҳи 

махсусро ишғол менамуд. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки мероси фарҳангии то исломии эрониён дар замони 

истилои юнониён ва баъдтар араб ба коми оташи ҷаҳлу нодонӣ фурӯ рафт. Бо вуҷуди ин, 

равобити тиҷоратию фарҳангии байни Эрону Юнон бар он таъкид менамояд, ки то 

истилои араб мавҷудияти назарияҳои адабию фалсафии Юнонро дар Шарқ ҷустуҷӯ 

намудан ба мақсад мувофиқ менамояд. 

Муҳаққиқон тарҷумаи осори илмию фарҳангии Юнонро бештар ба забонҳои 

суриёнӣ ва арабӣ эътироф менамоянд. Зеро аз тарҷумаи суриёнии «Поэтика»-и Арасту 

порчаҳои парешон боқӣ монда, тарҷумаи арабии он то имрӯз дастрас аст. Муҳаққиқони  

«Поэтика»-и Арасту ба чунин натиҷа расидаанд, ки тарҷумаи арабии ин рисола дар асоси 

тарҷумаи суриёнӣ ба вуҷуд омадааст. Вале ишораи профессор Худоӣ Шариф оид ба 

мавҷудияти тарҷумаи паҳлавии ин рисола то имрӯз дар ягон пажӯҳиш ё мақолаи 

алоҳидаи муҳаққиқон дастгирӣ наёфтааст. Дар таҳқиқоти солҳои охир дар бораи давраи 

арабизабонии адабиёти форс-тоҷик бамиёномада, ба сурати махсус дар бораи 

«Поэтика»-и Арасту, сухан наравад ҳам, хулосаю баррасии муҳаққиқон дар бораи вазъи 

адабию фарҳангии ин давр моро ба хулосае меорад, ки оид ба қисмати тарҷумаи 

паҳлавии ин рисола ҷустуҷӯҳои амиқтареро мебояд ба роҳ монд. 

Соли 2014 профессор Олимҷон Хоҷамуродов мақолаи арабшиноси маъруфи 

фаронсавӣ  Луӣ Масинюн (1883-1962)-ро таҳти унвони «Нақши фарҳанги эронӣ дар 

шукуфоии тамаддуни араб» [8, с. 19-29] дар маҷаллаи  «Адаб» чоп намуд. Мақолаи 

мазкур аз ҷониби донишманди эронӣ  Дорюши Шойгон аз забони фаронсавӣ ба форсӣ 

тарҷума шудааст. Профессор Олимҷон Хоҷамуродов дар бораи аҳамияти илмию адабии 

ин мақола дар шинохти фарҳанги тоисломии эрониён чунин менигорад: «…Профессор 

Луӣ Мосинюн дар ин мақола ба таври хеле фишурда бо як ҷасорати олимона асли матлаб, 

яъне ҷавҳари нуфузи ҳамаҷонибаи фарҳанги Эронро дар амри рушди тамаддуни арабӣ 

нишон додааст. Гузашта аз ин, аҳамияти рӯшангароии ин мақола дар иртиқои худогоҳӣ 

ва ҳувияти миллии насли ҷавони кишвар басо назаррас аст» [3, с. 19]. 

Дар ҳақиқат, дар мақолаи ин шарқшиноси фаронсавӣ саҳми эрониён дар ташаккули 

фарҳанги араб бо ҷасорати баланди илмӣ нишон дода шуда, моро дилпур менамояд, ки 

дар нисбат ба тарҷумаи паҳлавии ин рисола ҷустуҷӯҳои наверо пиёда сохта бошем. 

 Луӣ Масинюн нисбат ба эрониёне, ки фарҳанги ниёгони худро ба ҳар васила ба 

амнияти таърих месупориданд, чунин менигорад: «Барои аввалин мутафаккирони 

эроние, ки ба забони арабӣ менавиштанд, ғараз сирфан тарҷумаи мутуни сосониву форсӣ 

набуд, балки ин донишмандон ба тарҷумаи мутуни юнонӣ ҳам камари ҳиммат бастанд. 

Дар воқеъ, илми Юнон дар Эрон русух карда буд ва эрониён ба хубӣ медонистанд, ки 

юнониён дар ин замина бар онон бартарӣ доранд» [4, с. 27]. 

Чи хеле ки мебинем, Луӣ Масинюн огоҳии мутафаккирони эрониро аз илму 

фарҳанги юнонӣ нишон дода, эҳтиёҷоти ононро бар фарҳанги бузурги юнониҳо таъкид 
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менамояд ва ба хулоса меояд, ки  эрониҳо як воситаи муҳимтарини дар саҳифаи таърих 

маҳфуз доштани мероси гузаштаи худро дар тарҷумаи арабии онҳо медонистанд.  

Суоле ба миён меояд, ки то замони истилои араб дастовардҳои фарҳангии 

юнониёнро гузаштагони мо бо чунин огоҳӣ ба забони паҳлавӣ баргардондаанд, ё не? 

Агар тарҷумаи осори илмии юнониён ба забони паҳлавӣ ба вуҷуд омада бошад, пас ин 

осор чаро дастраси имрӯзиён нагаштааст? 

Адабиётшиноси тоҷик Низомиддин Зоҳидов соли 2014 асари пурарзише бо унвони 

«Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VIII-IX» (давраи арабизабонӣ) ба чоп расонида, дар 

мабоҳиси ҷудогонаи он ба чунин муаммоҳои баҳсангез бо рӯҳияи худшиносию 

худогоҳии миллӣ ҷавоб пайдо кардааст. Дар ин таҳқиқоти пурарзиш муаллиф саҳми 

мардуми эрониро дар ташаккули фарҳанги араб нишон дода, ҳамзамон ба кадом васила 

ворид шудани фарҳанги эрониро ба муҳити илмию адабии араб нишон додааст. Дар ин 

замина профессор Н. Зоҳидов як омили муҳимтарини пойдорӣ ва идомаи фарҳанги эронӣ 

дар қарнҳои нахустини исломро нишон дода, гурӯҳе аз таборони эрониро ба мушоҳида 

мегирад, ки баҳри аз байн нарафтани фарҳанги ориёӣ кӯшишҳо ва ҷоннисорӣ кардаанд. 

Профессор Н. Зоҳидов дар бораи ибтикороти ин гурӯҳ чунин менигорад: «Гурӯҳи дигар 

(эрониён дар назар аст – Н. О.) забони арабиро дар ғояти камол омӯхта, муҳимтарин 

дастовардҳои адабиёту таърихи фарҳанги ниёгони худро дар ин забон (арабӣ – Н. О.) 

тарҷума карда ва бад-ин васила ба онҳо умри дубора бахшиданд» [2, с. 18]. 

Аз ин андешаи воқеан илмӣ ба чунин хулоса метавон расид, ки «Поэтика»-и Арасту 

дар радифи ҳазорҳо осори паҳлавӣ ба забони арабӣ баргардонда шуда бошад ҳам, 

бедиранг тарҷумаи паҳлавии ин рисола барои ба вуҷуд омадани тарҷумаи суриёнӣ ва 

арабӣ чун заминаи асосӣ хизмат кардааст. Чунин ба назар мерасад, ки тарҷумаи паҳлавии 

ин рисоларо сиёсатмадорони араб ба нестӣ бурдаанд. 

Барои таҳкими ин андеша профессор Н. Зоҳидов ин вазъро дар нисбат ба балоғати 

араб ва дар баробари он бартарии балоғати эрониро зикр намуда, ба чунин хулоса меояд, 

ки арабҳо дар исботи бартарии балоғати хеш кутубе дар радифи балоғати Аҷам таълиф 

кардаанд. 

Оё бо чунин рӯҳияи ғосибона арабҳо ба мавҷудияти тарҷумаи паҳлавии «Фанни 

шеър»-и Арасту имкон медоданд? Ба назари мо, ҳаргиз не! Тарҷумаи паҳлавии ин 

рисолаи муътабар дар қатори дигар мероси фарҳангии ниёкони мо ба коми оташи ғазаби 

истилогарони араб нест шуданаш аз эҳтимол дур нест. Устод Худоӣ Шариф ҳанӯз 50 сол 

қабл бо назари махсус ба худ, ки саршор аз рӯҳияи худогоҳии илмию фарҳангии миллӣ 

мебошад, аз мавҷудияти тарҷумаи паҳлавии рисолаи «Фанни шеър»-и Арасту дифоъ 

карда бошад ҳам, мутаасссифона, ин талоши адолатҷӯёнаи таърихии ӯ дар муҳити илму 

адаби тоҷик ҳамовозӣ пайдо накард.   

Яке дигар аз хадамоти фарҳангии муҳимми Худоӣ Шариф тарҷумаи китоби 

«Фанни шеър» («Поэтика»)-и Арасту аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ мебошад [6, с. 

192]. Китоберо, ки Худоӣ Шариф ҳамроҳи профессор Шарифҷон Ҳусейнзода таҳти 

унвони «Фанни шеър» ба нашр омода ва чоп кардаанд, аз тарҷумаи китоби Арасту 

«Фанни шеър» ва шарҳҳои Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд ва Насируддини Тӯсӣ ба он 

асар иборат аст.   

Ҳамин тариқ, далелҳо ва андешаҳои мастур шаҳодат медиҳанд, то бияндешем, ки 

то давраи зуҳури ислом на фақат тарҷумаи «Фанни шеър»-и Арасту ба забони паҳлавӣ, 

балки теъдоди хеле зиёди осори даврони бостони ақвоми эронитабор маҳз бо сиёсати 

истилогаронаи  араб аз саҳифаи ҳастӣ нест карда шуданд. Бо вуҷуди ин, «Фанни      

шеър»-и Арасту дар асрҳои минбаъда мавриди истиқболи мутафаккирони тоҷик, чун 

Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд, Хоҷа Насируддини Тӯсӣ ва дигарон қарор гирифта, 

баҳри ташаккули назариёти адабиву андешаҳои зебоишинохтии ниёгони мо таъсири 

худро расонид. 
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Дар миёни донишмандони муосири тоҷик саҳми профессор Худоӣ Шариф дар 
муаррифӣ ва тарҷумаи китоби «Фанни шеър» («Поэтика»)-и Арасту ва таҳқиқи паҳлуҳои 
ҷудогонаи он ниҳоят бузургу назаррас ва шоистаи тамҷид аст. Махсусан, тарҷумаи асари 
мазкур аз ҷониби Худоӣ Шариф ба забони тоҷикӣ, ки бевосита аз рӯйи тарҷумаи русии 
он сурат гирифтааст, дар амри дастраси хонандаи тоҷик қарор гирифтани асари мазкур 
хидмати шоистаи арҷгузории махсус мебошад.      
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 ТАЪСИРИ «ФАННИ ШЕЪР» - И АРАСТУ ДАР ТАШАККУЛИ   

НАЗАРИЁТИ АДАБИИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола оид ба аввалин тарҷумаҳои рисолаи «Фанни шеър»- и Арасту сухан меравад. 

Муаллиф дар асоси таҳқиқоти солҳои охири муҳаққиқони назариёти адабӣ ба хулосае меояд, ки 

«Фанни шеър» и Арасту дар солҳои 30-юми қарни сеюми мелодӣ ба паҳлавӣ тарҷума шуда, барои 

тарҷумаи суриёнӣ ва арабии ин рисола заминаи воқеиро ба вуҷуд овардааст.  

Дар адабиётшиносии тоҷик саҳми Худоӣ Шариф дар муаррифӣ, тарҷума (аз забони русӣ 

ба забони тоҷикӣ) ва таҳқиқи китоби «Фанни шеър» («Поэтика»)-и Арасту назаррас ва шоистаи 

арҷгузории махсус мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: шеър, адабиёт, мантиқ, тарҷума, араб, эрон, китоб. 
 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ «ПОЭТИКИ» АРИСТОТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРСИДСКО-

ТАДЖИКСКОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В данной  статье речь идёт о первых переводах  «Поэтики» Аристотеля.  Автор статьи  на 

основе последних исследований приходит к выводу, что «Поэтика» Аристотеля была переведена 

на пахлавийский язык в 30-ые годы III века, и в дальнейшем этот перевод  послужил   основой 

для арабского и сирийского переводов.  

Автор подчеркивает, что Худои Шариф в таджикском литературоведении занимает особое 

место в представление перевода (с русского на таджикский) и исследовании «Поэтики» 

Аристотеля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стих, литература, логика, перевод, араб, иран, книга.  
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THE IMPACT OF ARISTOTLE’S «POETICS» ON FORMATION OF TAJIK-

PERSIAN LITERATURE  
 

In this article we are talking about the first translation of the «Poetics» of Aristotle. The author of 

the article on the basis of recent studies concludes that the «Poetics» of Aristotle was translated into 

palavicchi language in the 30-ies of the third century, and in the future, this translation served as the 

basis for the Arabic and Syrian translations.  

The author emphasizes that Khudoi Sharif in Tajik literary studies occupies a special place in the 

presentation of translation (from Russian to Tajik) and the study of Aristotle's «Poetics».  

KEY WORDS: verse, literature, logic, translation, Arab, Iran, book. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Одинаев Нурмухаммад, кандидат филологических наук, ст. 

научный сотрудник ИЯиЛ имени Абуабдуллах Рудаки АН РТ. 

 

НИЗОМИИ АРӮЗӢ ВА «ЧАҲОР МАҚОЛА»-И Ӯ  
 

Раҳимов Т.Ф. 
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино  

Одинаев С.П., Қурбонмамадов С.Х. 
Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 

 

Таърихи адабиёти форсу тоҷик, ки то имрӯз таҳқиқи он идома дорад, аз дурри ноб 

– асори илмиву адабӣ тиҳӣ набудааст. Дар баробари асарҳои ҷудогонае, ки ба ин ё он 

илм тахсис дода шудааст, асарҳои алоҳидае мавҷуданд, ки дар онҳо бобҳои алоҳида ба 

ин ё он соҳа бахшида шудаанд. 

«Маҷмаъ-ун-наводир» - маъруф ба «Чаҳор мақола» таълифи Аҳмад бини Умар 

бини Алӣ Низомии Самарқандӣ низ аз зумраи чунин осорест, ки ҳар боб ё мақолаи он ба 

соҳае – дабирӣ, шоирӣ, шеър, нуҷум ва тиб бахшида шудааст.  

Оид ба Низомии Арӯзии Самарқандӣ Садридин Айнӣ дар «Намунаи адабиёти 

тоҷик» маълумоти мухтасар дода, порае чанд аз абёти ӯро ба тариқи намуна овардааст. 

Дар бораи «Чаҳор мақола» ба ҷуз аз унвони бобҳо ва чанд сатр аз боби дабирӣ маълумоти 

бештаре надодааст. 

Дар адабиётшиносии Эрон дар бораи осор ва аҳволи Низомии Арӯзӣ ва «Чаҳор 

мақола»-и вай Муҳаммад Қазвинӣ (соли 1910 мелодӣ) ва Муҳаммади Муин дар 

пешгуфтори «Чаҳор мақола», ки барои чоп омода гардондааст, маълумоти пурқимати 

адабӣ дода, арзиши адабиву бадеии асарро муайян намудаанд.  

«Чаҳор мақола», бо вуҷуди мухтасару фишурда буданаш, яке аз китобҳои адабии 

бисёр муҳимми адабиёти пурғановати форсу тоҷик аст ва аҳамияти он аз чанд ҷиҳат 

рӯнамо мегардад. Яке аз боби қадимӣ будани он ки дар ҳудуди санаи 550-и ҳиҷрӣ таълиф 

шудааст ва маълум аст, ки пас аз қатлу ғорати қабоили арабу муғул ва турку ғузза ва 

дигарон осори қадимаи адабию илмии мардуми форосизабон тақрибан ба куллӣ аз миён 

рафтааст ва он чи боқӣ мондааст, ба ғояти андак ва ангуштшумор аст. Ва ин китоб яке аз 

беҳтарин ва дилкаштарини осори адабӣ ба ҳисоб меравад. Дигар, аз ҳисоби муҳтаво, 

китоби мазкур дар бораи бисёре аз ҳодисаҳои таърихӣ ва тарҷумаи ҳоли донишмандони 

маъруф маълумот медиҳад, ки дар ҳеҷ як аз китобҳои адабӣ ва таърихии дигаре зикр 

намешаванд. Баъдан, аз ҳайси сабки таълиф, «Чаҳор мақола» равону сода ва хеле 

фаҳмову ботароват аст ва барои хонандаи худ душворӣ эҷод намекунад.  

Номи фаслҳои «Чор мақола» бар чунин тартиб аст:  

1. Мақолоти аввал: «Дар моҳияти дабирӣ ва кайфияти дабири комил ва он чӣ бад-

ин тааллуқ дорад». 

2. Мақолоти дувум: «Дар моҳияти илми шеър ва салоҳияти шоир». 

3. Мақолоти савум: «Дар илми нуҷум ва ғазорат (фиреб хӯрдан)-и мунаҷҷим дар 

он илм». 

4. Мақолоти панҷум: «Дар илми тиб ва ҳидояти табиб». 
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Ин китоб, чунонки аз номи он маълум мешавад, аз чаҳор мақола иборат аст ва ҳар 

мақола дар баёни мақоми чаҳор табақа аз мардумонест, ки подшоҳон дар идораи 

қаламрави худ ба онҳо муҳтоҷ мебошанд, яъне дабир, шоир, мунаҷҷим ва табиб. 

Муаллиф зимни асари худ дар бораи ҳар кадом аз ин ихтисосҳо маълумот медиҳад ва 

ақидаи худро бо даҳ ҳикояи таърихӣ асоснок мекунад. Мақолаи якум ба дабир – мирзо 

ва чигунагии кори дабирӣ, дабири комил бахшида шудааст. Китоби дуюм ба шоирон 

бахшида шудааст, ки дар бораи аҳволу осори чанд тан аз шоирони маъруфи форсизабони 

хонадони Сомониён, Ғазнавиён, Хония, Дайламиён, Салҷуқиён ва Ғуриён ба монанди 

Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, Фирдавсӣ, Рашиди Ватвот ва Масъуди Саъди Салмон 

маълумоти арзишманде медиҳад, ки аз ҷиҳати адабӣ аҳамияти азим дорад. Дар мақолаи 

савуми китоб баъзе маълумот дар хусуси Умари Хайём оварда шудааст. «Чаҳор мақола» 

аввалин китобе аст, ки номи Умари Хаём дар он зикр шудааст. Аз мутолиаи ин асар 

бармеояд, ки мусанниф худ муосири ӯ будааст ва бо вай мулоқот намудааст. Ва аввалин 

сарчашмае, ки дар боби пешгӯйии Умари Хайём, ки «Гӯри ман дар мавзее бошад, ки ҳар 

баҳор боди шамол бар ман гулафшонӣ кунад» [4, с. 121] маълумот медиҳад, низ «Чаҳор 

мақола» аст.     

Тавре зикр гардид, боби чорум – мақолоти чоруми ин китоб «Дар илми тиб ва 

ҳидояти табиб» ном гирифтааст.  

Ба пиндори Низомии Арӯзӣ «Тиб саноатест, ки бад-он саноат сиҳҳатӣ дар бадани 

инсон нигоҳ доранд ва чун зоил шавад, боз оранд ва биороянд ӯро ба дарозии мӯй ва 

покии рӯй ва хушии бӯй ва кушодагӣ» [4, с. 127]. 

Инчунин Низомии Арӯзӣ дар фасли чоруми «Чаҳор мақола» вобаста ба дониши 

табиб, ки кадом китобҳоро мутолиа кардааст ва вобаста ба китобҳои хондааш то кадом 

андоза метавонад ба тиб ҷиддӣ машғул шавад, низ ақидаи худро иброз доштааст. Ба 

пиндори Низомии Арӯзӣ табиб дар ин илм бояд фаслҳо аз Буқрот ва масъалаҳои 

«Ҳунайнӣ»-и Исҳоқ ва «Муршид»-и Муҳаммади Закариёи Розӣ ва «Шарҳи нилӣ», ки ин 

ҳамаро хулоса намудааст, мутолиа кунад. Баъд аз он китобҳое, ки дар илми тиб миёна ба 

ҳисоб мераванд, ба монанди «Захира»-и Собитӣ Қира ё «Мансур»-и Муҳаммади 

Закариёи Розӣ ё «Ҳидоя»-и Абӯбакр Ахавайнӣ ё «Кифоя»-и Аҳмади Фараҷ ё «Иғроз»-и 

Сайид Исмоили Ҷузҷонӣ ба саъйи комил дар назди устоди мушфиқ таълим гирад. Сипас, 

дар вақтҳои холигии худ ба мутолиаи китобҳои нисбатан мураккабтар чун «Ситта 

ашара»-и Ҷолинус ё «Ҳовӣ»-и Муҳаммад Закариёи Розӣ ё «Комил-ус-саноа» ё «Сад 

боб»-и Бусаҳли Масеҳӣ ё «Қонун»-и Бӯалӣ Сино ё «Захираи Хоразмшоҳӣ» пардозад. 

Агар хоҳад, ки аз ин ҳамаро фаро гирифта бошад, «Қонун»-ро хуб аз худ кунад, ки дар 

ин китоб шинохтан (ташхис)-и дард ва сабабу моддаи илоҷи дардҳо пурра оварда 

шудааст. 

Мавзӯи ахлоқи табиб – деонтологияи табибӣ дар ин рисола аз мадди назари 

Низомии Арӯзии Самарқандӣ дур намондааст. Бо вуҷуди он, дар оғози рисола дар бобати 

одоби табиб нуктаеро махсусан қайд мекунад, ки ин аст: «Аммо табиб бояд, ки 

рақиқулхулқ (нармхӯй), ҳакимуннафс (донодил), ҷойидулҳадс (некусухан) бошад. Ва 

ҳадиси ҳар кӣ бошад, ки нафсро бошад дар орои сойибаи аънӣ, ки суръати интиқолӣ 

бувад аз маълум ба маҷҳул (номаълум). Ва ҳар табиб, ки шарафи нафси инсонро 

нашиносад, рақиқулхулқ набувад ва то мантиқ надонад, ҳакимуннафс набувад ва то 

муайид (дастгирӣ кардан) набувад, ба таъйид (мадад) ҷойидулҳадс набувад. Ва ҳар кӣ 

ҷойидулҳадс набувад, ба маърифати иллат нарасад, зеро ки далел аз набз мебояд гирифт 

ва набз ҳаракати инқибозу (дарҳам кашидашавӣ) инбисот (кушодашавӣ) аст ва сукуне, 

ки миёни ин ду ҳаракат афтад...» [4, с. 127] ақидаи худро дар ҳикояҳое, ки ба таври 

намуна аз ҳаёти табибону фозилон меорад, пурра мекунад.  

Масалан, зимни ҳикояти дуюм, ки Бахтишиюъ бемори гирифтори мусҳилро 

муолиҷа менамояд, дар ҳикояти сеюм ҳангоми муолиҷати табиб аз хонадони Сомониён 

беморие, ки бо «сабаби риҳи ғализ, ки дар мафосили ӯ ҳодис» [4, с. 135] мешавад, дар 
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ҳикояти чорум муолиҷат кардани Закариёи Розӣ Амир Мансур бинни Нӯҳ бинни Насрро, 

дар ҳикояти панҷум зимни дарёфтани иллати ҷавоне, дар ҳикояти ҳафтум ҳангоми 

муолиҷаи бемори молихулиё аз ҷониби Ибни Сино ин иддао равшантар ифода меёбад. 

Ҳангоми муолиҷаи бемори гирифтори молихулиё Низомии Арӯзии Самарқандӣ 

донишманд, равоншинос ва дар соҳаи мантиқ дониши хуб доштани устодаш Синоро 

нишон медиҳад, ки оғози ин  муолиҷа чунин сурат мегирад: «Пас гуфт: «Он ҷавонро 

башорат диҳед, ки қассоб ҳамеояд то туро бикушад». Ба ҷавон расониданд. Ӯ шодӣ 

ҳамекард. Пас, Хоҷа барнишаст ҳамчунон бо кавкаба ба дари саройи бемор омад ва то бо 

тане ду даррафт ва корде ба даст гирифта гуфт: «Ин гов куҷост то онро бикушам?» Он 

ҷавон ҳамчу гов бонге кард, яъне ин ҷост. Хоҷа гуфт: «Ба миёни сарой оредаш ва дасту 

пойи ӯ бибандед ва фурӯ афканед!» бемор чун он шунид, бидавид ва ба миёни сарой омад 

ва бар паҳлуйи рост хуфт, пойи ӯ сахт бибастанд. Пас, Хоҷа Абӯалӣ биёмад ва корд бар 

корд молид ва фурӯ нишаст ва даст бар паҳлуҳои ӯ ниҳод, чунон ки одати қассобон буд. 

Пас, гуфт: «Ваҳ! Ин чӣ гови лоғаре аст! Инро нашояд куштан, алаф диҳедаш то фарбеҳ 

шавад». Бархост ва берун омад ва мардумро гуфт, ки дасту пойи ӯ бигшоед ва хӯрданӣ 

он чӣ фармоям, пеши ӯ баред ва ӯро гӯед: «Бихӯр то зуд фарбеҳ шавӣ» [4, с. 148-149]. 

Зимни ҳикояти шашум, ки Абӯалӣ ибни Сино сабаби бемории яке аз муқаррабони 

Қобус ибни Вушмагирро дар Гургон пайдо менамояд, далели гуфтаи Низомии Арӯзӣ аз 

«ҳакимуннафс» ва «ҷойидулҳадс» будани табиб аст, зеро «далел аз набз мебояд гирифт 

ва набз ҳаракати инқибозу (дарҳам кашидашавӣ) инбисот (кушодашавӣ) аст ва сукуне, 

ки миёни ин ду ҳаракат афтад...» [1, с. 127]. Ба қавли худи Сино: «Чун набз ва тафсираро» 

бидидам, маро яқин гашт, ки иллати ишқ аст ва аз катмон (пинҳон доштан)-и сари ҳол 

бад-ин ҷо расидааст. Агар аз вай суол кунам, рост нагӯяд, пас даст бар набзи ӯ ниҳодам, 

номи маҳаллот бигуфтанд, чун ба маҳаллоти маъшуқ расид, ишқ ӯро биҷунбонид, 

ҳаракат бадал шуд. Донистам, ки дар он маҳаллот аст, бигуфтам то номи кӯйҳо 

бигуфтанд. Чун номи кӯйҳои маъшуқи хеш шунид, ҳамон маънӣ ҳодис шуд. Номи кӯй 

низ бидонистам, бифармудам то саройҳоро ном бурданд. Чун ба номи саройи маъшуқ 

расид, ҳамон ҳолат зоҳир шуд. Сарой низ бидонистам. Бигуфтам, то номи ҳамаи аҳли 

сарой бурданд, чун номи маъшуқи худ бишунид, бағоят мутағайир шуд, маъшуқро низ 

бидонистам. Пас, бад-ӯ гуфтам ва ӯ мункар натавонист шудан, муқар омад» 1, с. 161.  

Ҳамин нуктаро Ҳаким Майсарӣ дар «Донишнома» зимни муолиҷаи пиронсолон ва 

кӯдакон хуб шарҳ медиҳад:  

Набояд кӯдаконро раг кушодан, 

На худ исҳолро дору бидодан. 

Ба ҷуз гар хун бар эшон ғалба дорад, 

Ва эшонро ҳиҷомат нек шояд. 

Ва эшонро зи ҳалво дур бояд, 

Ки он бар кӯдакон иллат физояд.... 

... Нигар то ҳеҷ дору низ хӯрдаст, 

Ва дору худ ба ӯ исҳол кардаст. 

Ва гар дору нахӯрдаст, з-ӯ ҳазар кун, 

Мар ӯро ту аз ин худ бохабар кун          3, с. 29-30. 

Сипас аз ҳаёти табибон-донишмандони варзида ва маъруф ҳодисаҳоеро ривоят 

мекунад, ки ба муолиҷати яке аз бемориҳо тааллуқ дорад ва мақсад аз ин ҳикоятҳо  

нишон додани заковату дониши табибони зираку чирадаст мебошад.  

Аз ҳаёти Бӯалӣ Сино қиссаҳои таърихӣ ва бо кадом усул муолиҷа намудани 

бемории молихулиё (меланхолия) нақл карда мешавад, ки пас аз Низомии Арӯзӣ каси 

дигар аз он ёд накардааст. Инчунин аз ҳаёти табибону донишмандони дигар ҳикоятҳо 

оварда шудааст. 

Чунин ба назар мерасад, ки «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ, бо 

вуҷуди асари сирф тиббӣ набуданаш, дар бораи табибон-донишмандони соҳаи мазкур ва 
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усули муолиҷаи бархе аз бемориҳо ва нуктаҳои ҷолиби илми тиб – ахлоқи табиб, тарзи 

муомила ва рафтори табиб дар вазъиятҳои мухталиф маълумоти арзишманде медиҳад. 
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НИЗОМИИ АРӮЗӢ ВА «ЧАҲОР МАҚОЛА»-И Ӯ  
 

Дар мақола оид ба асари машҳури адабиёти классикии форсу тоҷик «Чаҳор мақола», ки 

таълифи Аҳмад бинни Умар бинни Алӣ Низомии Самарқандӣ мебошад, сухан меравад. Асар аз 

чаҳор фасл ё худ мақола иборат аст, ки ба самти гуногуни илму фан бахшида шудаанд: дар 

моҳияти дабирӣ ва кайфияти дабири комил; дар моҳияти илми шеър ва салоҳияти шоир, дар илми 

нуҷум ва дар илми тиб ва ҳидояти табиб.  

Муаллифон бештар ба мақолоти чаҳорум, яъне андешаву ҳикояти муаллиф дар бораи илми 

тиб ва вижагиҳои он ҳусни таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО:  «Чаҳор мақола», дабирӣ ва кайфияти дабири комил, илми шеър, 

нуҷум, илми тиб ва ҳидояти табиб, қиссаҳои таърихӣ. 
 

НИЗАМИ АРУЗИ САМАРКАНДИ И ЕГО «ЧАХОР МАКОЛА» («ЧЕТЫРЕ БЕСЕДЫ»)  
 

В статье говорится о знаменитом произведении персидско-таджикской литературы «Чахор 

макола» («Четыре беседы»), автором которого является Ахмад ибн Умар ибн Али Низоми 

Самарканди. Книга состоит из четырех разделов, в которых Арузи доказывает невозможность 

управления государством без четырех придворных ученых - дабира, поэта, астролога и врача.  

Авторы особое внимание обратили на четвертый раздел, то есть медицинской науке и 

наставления врачам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  «Четыре беседы», дабир (секретарь) и  особенности безупречного 

секретаря, поэтическая наука, астрономия, медицинская наука, наставления врачам, 

исторические легенды. 
 

NIZAMI ARUZI SAMARKANDI AND HIS «CHAHOR MAKOLA» (FOUR TALK) 
 

The article is about the famous work of Persian-Tajik literature «Chahor makola» (Four talk) 

authored by Ahmad ibn Umar ibn Ali Nizomi Samarkandi. The book consists of four sections, in which 

Aruzi shows the impossibility of governing the state without four court scientists - a dabir, a poet, an 

astrologer and a doctor. The authors paid special attention to the fourth section, that is about medical 

science and guidance to doctors. 

KEY WORDS: «Chahor makola» (Four talk), dabir (secretary) and features of an unblamable 

secretary, poetic science, astronomy, medical science, doctors' direction, historical legends. 
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Гениальный таджикский энциклопедист Гияс-ад-дин Абу-л-Фатх Ибрахим ибн 

Омар ал-Хайям ан-Нишапури (1048-1131), известный во всем мире как Омар Хайям был 

в основном математиком, астрономом, физиком, философом и историком, занимался 
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также медициной и музыкой. В свободное время от научного занятия сочинял свои 

философские, любовные и гедонистические четверостишия (рубаи). Омар Хайям 

отлично разбирался в поэзии, премного почитал Абу Абдуллаха Рудаки, Абу Али ибн 

Сина, Носири Хусрав и многих других великих звезд таджикско-персидской поэзии, 

которые жили до него. И это не могло не оставить след на его творчество. 

Рубаи великого поэта полны мудрости, откровения, любви, тайного смысла и 

смысла жизни. В его четверостишьях каждый найдет свое, волшебное действие. Его 

рубаи не знающие ни границ, ни времени не могут оставить равнодушным никого. До 

сих пор ни одно другое произведение так не помогает человеку психологически 

преодолевать душевные расстройства, радоваться жизни, ценить каждое мгновение, 

любить и принимать жизнь такой, какой она есть. Конечно же, человек, который писал, 

эти стихи не мог быть случайностью, он был одаренным, и воистину гениальным 

человеком. Воистину прав русский поэт, драматург и переводчик Самуил Яковлевич 

Маршак (1887-1964) писавший: 
 

                               Четыре строчки источают яд, 

                               Когда живет в них злая эпиграмма, 

                               Но раны сердца лечат «Рубайат» - 

                               Четверостишья старого Хайяма                  (С. Я. Маршак). 
 

Рубаи, приписываемых Хайяму, насчитывают более пяти тысяч. Конечно же, не все 

они Хайямовские, но принимая во внимание то, что Омар Хайям начал писать еще 

молодым и прожил не малую жизнь их должно быть не мало. 

В марте 1857 г. английский санскритолог Кауэлл в библиотеке Калькутта в Индии 

под названием «Азиатского общества» обнаружил серию персидско-таджикских 

четверостиший Омара Хайяма, и выслал их английскому поэту и переводчику Эдварду 

Фицджеральд. 

Благодаря переводу Фицджеральда (1809-1883) [3; 8] Хайям был открыт для 

европейского читателя. И занял свое место в созвездии таких имен, как Фирдоуси, Саади, 

Хафиз, Руми и другие классики таджикской поэзии. Затем популярность его в Европе и 

Северной Америке стала даже значительно выше. Одновременно появился и 

закономерный исследовательский интерес к проблеме жизни и творчества Хайяма. Сразу 

же возникло немало вопросов. Многие не решены учеными и исследователями и по сей 

день. Кем же все-таки по своим взглядам, спрашивали востоковеды, был Хайям? Так ли 

прозрачны и ясны его рубаи, как кажутся с первого взгляда? Как следует трактовать 

отдельные его четверостишия? Все ли рубаи, приписываемые Хайяму, в 

действительности принадлежат ему? Нет ли в его наследии других жанров литературно-

художественного творчества, кроме знаменитых четверостиший? и т.п. 

Появилось целое направление в персидском литературоведении - хайямоведение. 

Со временем возникли и конкурирующие группы, которые различным, иногда 

противоположным образом, трактовали и образ самого Хайяма, и его рубаи. 

В процессе изучения Хайяма, исследователи столкнулись с очень важной 

проблемой: как подтвердить действительное авторство приписываемых ему рубаи? 

Подсчитано, что Хайяму приписывалось около пяти тысяч рубаи, хотя ни одна из 

древних рукописей не содержала более 300-400 четверостиший. Где же тот ясный и 

четкий критерий, который помог бы безошибочно определить истинно хайямовские 

четверостишия? Каждая новая работа, вызывала новую волну споров и дискуссий. 

Среди русскоязычных аудиторий Омар Хайям стал широко известным во много 

благодаря знаменитой работе «Омар Хайям и странствующие четверостишия» 

известного русского ориенталиста, языковеда и этнографа Жуковского Валентина 

Алексеевича (1858-1918) [1; 2]. Как только не изощрялись ученые в остроумных 

догадках, прибегая к различным научным приемам, чтобы определить авторство 

«странствующих четверостиший» (термин, впервые употребленный Жуковский), 
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приписываемых традицией то Хайяму, а то другим известным поэтам или анонимных. 

Поиск растянулся на долгие годы. 

Таким образом, началось научное издание текстов рубайята Омара Хайяма. Одним 

из первых стало парижское издание прозаического перевода Б. Николя 1867 года [10]. В 

вышедшей через тридцать лет работе В. Жуковского «Омар Хайям и странствующие 

четверостишия» он показывает, что из 464 рубаи парижского издания Николя 82 

приписываются Хайяму и в то же время тридцати девяти другим поэтам, жившим 

позднее Хайяма. Эти-то рубаи он и назвал «странствующими». Затем были 

опубликованы труды англичанина Денисона Росса (1871-1940) [5] и датского 

востоковеда Артура Кристенсена (1875-1945) [6; 7], в которых они сообщали о 108 

найденных ими «странствующих» четверостишиях. Жуковский предложил считать 

подлинными только те рубаи, которые относят к Хайяму древнейшие исторические 

сочинения. Таких рубаи он насчитал всего шесть, которые нашел в сочинениях авторов 

XIII-XIV веков. 

В 1904 году Кристенсен публично объявил о своем новом взгляде на поэтическое 

наследие Хайяма. В традиции таджикско-персидской поэзии, заявил он, входило 

обыкновение указывать имя автора. Таких четверостиший он сам обнаружил только 

двенадцать. Многочисленных поклонников поэзии Хайяма подобный принцип отбора не 

убедил. В конце концов, традиции традициями, но ведь и они не канонизированы 

жесткими правилами, тем более в отношении рубаи, не всегда и не все таджикско-

персидские поэты придерживались их. И потом, это не может служить доказательством 

подлинности, - ведь автор подделки, например, начал бы именно с этого.  

Спустя два десятилетия 1925 году немецкий востоковед Ф. Розен в Берлине 

опубликовал рукопись, содержавшую 329 четверостиший [12]. Розен справедливо 

заметил, что приписывание произведений одного автора другому может быть 

двухстороннее. Если Омару Хайяму приписывались чужие четверостишия, то и его 

собственные не избежали, возможно, той же участи. Он показал, например, что 

Жуковский ошибался, приписывая Талибу Амули, умершему в 1626 году, два рубаи. Эти 

четверостишия имеются в рукописи Хайяма, хранящейся в Бодлеянской библиотеке 

Оксфордского университета и датированной 1460 годом, то есть были написаны, по 

крайней мере, за полтора века до смерти Амули. 

Ф. Розен предложил считать подлинными шесть рубаи с упоминанием имени 

Хайяма (определенные Кристенсеном) и шесть других, которые приписываются Хайяму 

в древнейших исторических сочинениях. После тщательного отбора к этим 

четверостишиям он прибавил еще тринадцать из рукописи «Мунис ал-ахрāр фи дакāик 

ал-аш’āр» Казвини. Но поскольку два из них повторялись, то прибавилось всего 

одиннадцать. Вот эти 23 рубаи и должны были стать, по мнению Ф. Розена, пробным 

камнем, с которого следует приступать к изучению творческого наследия великого 

поэта. 

Через двадцать три года после своей первой публикации А. Кристенсен вновь 

возвращается к проблеме установления подлинного поэтического наследия Омара 

Хайяма. На этот раз датский ученый положил в основу исследования шестнадцати самых 

древних из известных рукописей: Оксфордского университета (Бодлеянской 

библиотеки), Британского музея, Национальной библиотеки (Париж), Берлинской 

библиотеки, а также двух изданий: калькуттского и Ф. Розена. Подлинными 

исследователь назвал те рубаи, которые приводились несколькими древнейшими, 

наиболее авторитетными рукописями. В результате ученый получил 121 рубаи. 

В 1936 году Христиан Ремпис, немецкий востоковед, публикует новые 

исследования [11]. Четверостишия, приписываемые Хайяму, он сгруппировал по 

времени их упоминания в источниках или рукописях. В первой группе оказались рубаи, 

датированные от 1122 до 1220 года, во второй - от 1221 до 1315-го, в третьей - от 1316 
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до 1410-го, в четвертой - от 1411 до 1505-го, в пятой - от 1506 до 1600-го. Для каждой из 

групп он вводит систему баллов. Чем дальше отстоит то или иное рубаи, упоминаемое в 

рукописях от времени, в котором жил и творил Хайям, тем меньшее количество очков 

оно получает. Таким образом, Ремпис отобрал 255 рубаи, но затем счел целесообразным 

добавить к ним еще 47 близких по духу. 

Индийский филолог и ориенталист Свами Говинда Тиртха [9], решив на деле 

испробовать прочность теории Ремписа, подверг такому тестированию все 

приписываемые Хайяму рубаи, и оказалось, что к тем 302 четверостишиям, которые 

отобрал Ремпис, следует еще, как минимум прибавить 402. Сам Тиртха в 1941 году 

опубликовал работу - одну из лучших в истории хайямоведения, - в которой как бы 

подытожил исследования ученых о Хайяме. Он приводит 1096 рубаи с подробным 

указанием источников, в которых они встречаются. 

Одна из вспомогательных дисциплин современного литературоведения - 

текстология - широко использует для атрибуции текстов сравнительные и 

статистические методы. С этой целью составляются специальные словники 

сравнительных текстов, частотные словари, устанавливается процентное содержание в 

текстах ключевых слов, словосочетаний, образных выражений. Но все это при 

достаточно большом объеме, как подлинного текста, так и текста, вызывающего 

сомнения. Для установления авторства приписываемых Хайяму рубаи этот метод 

применить нельзя, так как объем четверостишия слишком мал, чтобы проводить 

статистические подсчеты и сопоставления. 

Итак, проблема остается, по-видимому, это обусловлено еще и тем, что в 

творчестве Хайяма сочетаются самые противоречивые идеи и мотивы. К сожалению, это 

«досадное недоразумение» не устранено до сих пор: и по сей день вопрос о подлинности 

поэтического наследия Омара Хайяма остается нерешенным. Поднять завесу 

таинственности помогут лишь новые находки, бесспорные методы исследования. 
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РОҶЕЪ БА МАСЪАЛАИ АСЛИЯТИ РУБОИЁТИ УМАРИ ХАЙЁМ 
 

Донишманди овозадори тоҷик Ғиёсиддин Абулфатҳ Умари Хайёми Нишопурӣ (1048-

1131), ки дар ҷаҳон ҳамчун шоири рубоисаро маъруф аст, асосан риёзидон, ситорашинос ва 

файласуф буд. Ба қалами сеҳрулэҷоди ӯ ҳамчунин рисолаҳои физикӣ ва таърихӣ низ тааллуқ 

доранд. Вале ҳаройина бо сабаби оммафаҳмию ҷаззобият ва инчунин бинобар ба забонҳои 

гуногун тарҷума гардидани рубоиёташ ӯ бештар ҳамчун муаллифи таронаҳои ҷовидона 
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шуҳратёр гардидааст. Дар мақола масъалаи аслияти рубоиёти ӯ ба таври иҷмолӣ мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст, зеро шоирони дигаре низ дар пайравии вай рубоиёт эҷод кардаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: Умари Хайём, рубоӣ, муаллифият, назми порсии дарӣ (тоҷикӣ), 

Рӯдакӣ, Ибни Сино, Носири Хусрав. 
 

ОБ АТРИБУЦИИ РУБАЙЯТА ОМАРА ХАЙЯМА 
 

Гениальный таджикский учёный-энциклопедист Гияс-ад-дин Абу-л-Фатх Омар ал-Хайям 

ан-Нишапури (1047-1131), известный в основном как поэт был главным образом математиком, 

астрономом и философом. Его перу принадлежат также трактаты по истории и физики. 

Благодаря общедоступности и перевода его стихов – четверостишия (рубаи) на разных языках, 

он все-таки известен широкой аудиториии как автор бессмертных стихов в форме рубаи. Статья 

посвящена проблемам оригинальности его рубаи, поскольку другие поэты, подражая ему также 

сочиняли стихи в форме рубаи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Омар Хайям, атрибуция, рубаи, таджикско-персидская поэзия, 

Рудаки, Авиценна, Носир Хусрав. 
 

ON ATTRIBUTION OF OMAR KHAYAM'S RUBAIYAT 
 

The brilliant Tajik scientist-encyclopedist Giyosiddin Abu-l-Fath Omar al-Khayyam al-Nishapuri 

(1047-1131), known mainly as a poet, was mainly a mathematician, astronomer and philosopher. He 

also owns the treatises on history and physics. Thanks to the accessibility and translation of his poems 

– quatrains (rubai) in different languages, he is still known to a wide audience as the author of immortal 

poems in the form of rubai. The article is devoted to the problems of originality of his rubai, as other 

poets, imitating him also wrote poems in the form of rubai.  

KEY WORDS: Omar Khayam, attribution, rubai, Tajik-Persian poetry, Rudaki, Avicenna, Nosir 

Khusrav. 
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ТАСВИРИ РӮЗГОРИ ҲУНАРМАНДОН ВА РОҲАНДОЗИИ ТЕАТРҲОИ ХАЛҚӢ 

ДАР ҚИССАИ «ДАР ҶУСТУҶӮИ КАРИМ-ДЕВОНА» 
                         

Ҳасани Муродиён, Фақиров Х.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳабибулло Назаров аз қисмати 6-уми қиссаи «Дар ҷустуҷӯи Карим-Девона» сар 

карда, рӯзгори бофандагии шоири мардумӣ Карим-Девонаро дар Қаратоғ ҳикоят 

мекунад.  

Номбурда аввал бо Яъқуб Юнусови 73-сола, сокини мавзеи Қаратоғи ноҳияи 

Шаҳринав сӯҳбат меорояд. Яқуб-бобо Карим-Девона – марди зардинаи миёнақади 

газгӯшти ришаш қайчизадаро хуб мешинохтааст, зеро онҳо як сол бофандаи батраки 

Ҳоҷӣ Муллоюсуф будаанд. Баъдан Карим-Девона дар корхонаи Ортуқбой батраки 

Устобеки Ниёз мешавад. Сипас, оид ба маҳорати шеъргӯии Карим-Девона сухан меронад 

ва мегӯяд, ки агар Карим-Девона се шабонарӯз шеър хонад ҳам, шеърҳои ӯ тамом 

намешудаанд. Бофандагони Қаратоғ як ҷамъияте доштаанд ва зуд – зуд шабҳо як ҷо ҷамъ 

мешудаанд. Юнусов аз Ашӯр – биқ-биқ, Сайиди рангрез, Ҳоҷӣ Рабеи рангрез, Ҳофизи 

телба, Раҳмони ҷӯшонӣ, мулло Фозили бошабоз, Шарифи Сироҷ, Абдуқодир, Мурод – 

ҳофизи Ғариб, Яъқуби масхарабоз барин ҳамнишину улфатҳояшон ёд мекунад.  

Ба гуфтаи Яъқуб Юнусов Яъқуби масхарабоз дар тӯйҳо нақши раисро мебозидааст. 

«Гӯё дар бозор мансабдорону бойҳоро дастгир мекард, ҷарима меситонд, мегуфт, ки 

шумо рафтори нохуб доред, расму русуми исломро вайрон кардаед» [1, с. 253]. Яъқуб 

Юнусов аз дастаи ҳунарии Яъқуб низ ёдовар шудааст: Ҳоҷӣ Булҳасан, Ҳоҷӣ Насим, 
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Очилдии Чархак, ки ҳангоми роҳравӣ гоҳ – гоҳ чарх мезад, Ниёз Андрей, ки сурудҳои 

урусӣ мехондааст, Набии дойразану Билоли Нойӣ ва дигарон. 

Яъқуб гурӯҳашонро дастаи ҳунарии оворагард меномад. Пасон аз саҳнаи ҳаҷвии 

«Ҳиндубозӣ» ёдовар мешавад, ки онро дар тӯйи амалдори амир Ҳамидбеки Ясавулбошӣ 

иҷро кардаанд. Барои ҳангоми намоиш амаки Ҳамидбекро дасту пояшро баста, дар 

атрофаш пахта монда, пахтаро оташ дар додан онҳоро ҳафтдаррагӣ мезананд ва аз 

тӯйхона пеш мекунанд.  

Яъқуб аз Ҳоҷӣ Булҳасан, ки роҳбари намоишҳои онҳо буд, ёдовар шуда, мегӯяд, ки 

замоне ӯ масхарабози амири Бухоро Абдулаҳад будааст, аз дасти амир фирорӣ шуда, ба 

Қаратоғ паноҳ бурдааст. Бисёр камбағалона мезистааст, зеро ягон касб надоштааст, ҳатто 

рӯзҳои бозор гадоӣ мекардааст. Булҳасан дар намоишҳо нақши судхӯр, дигаре – нақши 

дӯсти судхӯр ва сеюмӣ – нақши писари бебоки судхӯрро мебозидаанд. «Ҳамон рӯзе, ки 

судхӯр фоизи даромадашро намегирад, бемор мешавад, вазнин-вазнин нафас мегирад, 

дар дами марг аст, нафасаш аллакай намебарояд. Дар ҳамин лаҳза дӯсти ӯ фиғон 

мекунад: «Ба ту чӣ шуд, дӯстам, бархез!» Аммо судхӯр хомӯш аст, ҳарчанд дӯсташ фиғон 

мекунад, аз ӯ садое нест. Ногоҳ мегӯяд: «Фоизи даромад расид!» Судхӯр ҳамин ки 

калимаи «фоиз»-ро мешунавад, сиҳат мешавад, даррав аз ҷо бармехезад, ҳатто табассум 

мекунад. Аммо ӯ ҳанӯз ба худ наомада, писари бебокаш аз расидани фоизи даромад 

хабар ёфта, бо шодӣ фарёд мезанад: «Пул пайдо шуд, кайф мекунем, ҷӯраҳо, кабоб 

мехӯрем, шароб мехӯрем, аз нашъаи зиндагӣ баҳра мебардорем!» Аз суханони писараш 

дили судхӯр мекафад ва ҷон медиҳад. Писари судхӯр мебинад, ки падараш мурдааст, 

мегӯяд: «Не, не, мо ба қимати як тин канаб мехарем, як ҳафта пӯсташро мехӯрем, ҳафтаи 

дигар мағзашро мехӯрем, ҳафтаи савум аз ҳисоби донааш зиндагӣ мекунем. Фоизҳоро 

ҷамъ мекунем, кӯзаи калонеро аз тилло пур мекунем. Дар ҳамин лаҳза судхӯри мурда 

атса мезанаду аз ҷо бармехезад» [1, с. 254].        

Нависанда дар ин лаҳза аз Яъқуб Юнусов мепурсад, ки Карим-Девона дар чунин 

намоишҳо чӣ нақше дошт. - Нақши Карим-Девона зиёд буд, - посух медиҳад мусоҳибаш. 

– Ҳоҷӣ Булҳасан ҳама масъалаҳоро бо Карим-Девона маслиҳат мекард. Мо ӯро роҳбари 

асосии даста ҳисоб мекардем» [1, с. 254]. 

Яъқуб ба пурсиши нависанда дар хусуси он, ки ӯ шеърҳои Карим-Девонаро азёд 

медонад, ҷавоби мусбат медиҳад, сабаби фаромӯш кардани шеърҳои шоирро аз пирӣ ва 

заиф шудани хотирааш медонад ва ба хондани сатрҳои «Як муноҷот бишнав аз девонаи 

пири Ҳисор» оғоз мекунад. Дар посухи саволи нависанда аз дӯсташ Ниёз Андрей, ки дар 

замонҳои пеш дар заводҳои Фарғонаву Тошканд кор карда, бо забони русӣ гап задан ва 

ҳатто суруд хонданро аз бар карда буд, ёдовар мешавад, зеро пеш аз инқилоб чунин суруд 

хондан навгонӣ буд: 
 

Искай ёрдим (ман кофтам) 

Подавай, бердим (подавай – бидеҳ (русӣ), бердим – додам (ӯзбекӣ), 

Кавказский канторга (идораи қафқозӣ), 

Персиной залатой (ангуштари тиллоӣ), 

Наконес Майнахон (ниҳоят Майнахон), 

Суда будет, дарагой (Ба ин ҷо меояд азизонам) [1, с. 355-356]. 
 

Яъқуб нақл мекунад, ки аъзои дастаи ҳунарии онҳо - Билол Меҳтар ва Ҳоҷӣ 

Булҳасан баъд аз шикояти амалдорон, ки гӯё номбурдагон ашхоси баобурӯйи Ҳисорро 

масхара мекардаанд, бо фармони амири фирорӣ – Олимхон парронда мешаванд, ҳол он 

ки ба қавли ноқил «Онҳо ҳамеша ба умеди зиндагии хуш ва рӯзҳои равшан буданд» [1, 

с. 257]. 

Яъқуб Юнусов аз нақши судхӯрии Булҳасан дар оила ёд намуда, мегӯяд, ки дар 

кисаи судхӯр чиҳил калид буд, зеро ҳар дари хонааш 6-7 намуди қулф дошт ва ягон аъзои 

оилааш дари анбори хӯрокаи ӯро кушода наметавонист, зани бечорааш аз гуруснагӣ 



28 

 
 
 
 

ҳаракат надошт ва аз бӯйи равғани хонаи ҳамсоя дилаш гум мезад, зеро «… барои ӯ як 

нон ғизои серӯза муқаррар шуда буд» [1, с. 258]. 

Аз Ҳоҷӣ Булҳасан барои нақшҳои масхараомезаш борҳо амалдорони Қаратоғ ба 

бек шикоят бурда буданд, вале азбаски ҳазорон косиб пушту паноҳаш буданд, бинобар 

ин, беки Қаратоғ аз ҷазо додани ӯ ҳазар мекард, агарчи ӯро «нафратзадаи Худованд» 

гуфта, куштанашро раво мешумурд. 

Ба гуфтаи Яъқуб қариб ҳамаи бофандагон муҷаррад будаанд. Ҳар бегоҳ баъди кор 

ё дар чойхона, ё соҳили дарёча ва ё дар ягон хона ҷамъ меомадаанд ва дар атрофи намоиш 

дар рӯзҳои бозор баҳс мекардаанд. Карим-Девона аз кори онҳо қаноатманд шуда, ба 

амали онҳо баҳои баланд медодааст. «Офарин, бачаҳо, ба муқобили бойҳо бояд ҳамеша 

ҳамин хел рафтор кард. Онҳо бояд пасту разил будани худро донанд…», - мегуфтааст ӯ 

[1, с. 258].  

Яъқуб Юнусов оид ба Ҳоҷӣ Насим сухан ронда истода, мегӯяд, ки ӯ масхарабози 

олиҷаноб, миёнақад, сиёҳҷурда, шонапаҳн буда, теззабону гапдон буд, риши дарози 

найзамонанд дошт ва ҳамеша нақши зани аз дасти шавҳараш ҷабру зулми бисёр дидаро 

мебозид. Ниёз Андрей бошад, нақши шавҳари ӯро мебозид, ки хеле сахтгиру беадолат 

буда, ҳатто ба занаш иҷозат намедод, ки барои об ба лаби дарё равад. Агар медид, ки 

занаш аз роҳи дар ба берун менигарад, ӯро ба зери мушту лагад мекашид. Нақлкунанда 

– Яъқуб бошад, нақши қозиро мебозидааст. Зан (Ҳоҷӣ Насим) ба назди қозӣ (Яъқуб) аз 

болои шавҳараш (Андрей) шикоят мебарад: «Ҷаноби қозӣ, ман медонам, ки шавҳар 

Худост, аз ӯ шикоят кардан маъно надорад, қозию амир ҳам мард ҳастанд ва албатта 

ҳаққу ҳуқуқи шавҳари маро ҳимоят хоҳед кард. Ба ҳар ҳол ман ба шумо муроҷиат 

мекунам» [1, с. 259]. 

Ғайричашмдошти гуфтаҳои зан қозӣ шикояти ӯро шунида қарор мекунад: «Аз 

ҳамин рӯз сар карда, ба занҳо ҳаққу ҳуқуқи ба бозор баромадан, харид кардан, хулоса, 

ҳама коре, ки мардон мекунанд, вогузор карда шавад. Мардон кори занҳоро ба ҷо оранд» 

[1, с. 259]. 

Аз қозӣ мепурсанд: «Таваллуд кардани фарзанд чӣ?», аммо ӯ ҷавоби ин саволро ба 

фардо вогузор мекард, вале иддао менамуданд, ки фавран ҷавоб гӯяд. «Бигузор мардон 

ҳам инро санҷида бинанд, донанд, ки занҳо чӣ гуна қаҳрамон ҳастанд, зоидан, тарбия 

кардан, калон кардан кори осон нест» [1, с. 259]. 

Албатта ҷавоби қозӣ байти Ҳаким Фирдавсиро ба ёд меоварад: 
 

Занонро ҳамон бас бувад як ҳунар, 

Ки шинанду зоянд шерони нар. 
 

Қозӣ ба занҳо рӯ оварда, мегуфтааст: 

«Бачаҳо зоеду калон кунед, аммо чунон тарбия кунед, ки ҳаргиз марди беинсофу 

нобакор ба камол нарасанд» [1, с. 259]. 

Нависанда бо овардани ин ҳикоят таъкид карданӣ аст, ки масъалаи баробарҳуқуқии 

мардону занон кайҳо диққати Карим-Девона ва ёронашро ҷалб карда будааст ва онҳо бо 

намоиши саҳнаҳо мардонро ба адлу инсоф нисбати занҳо даъват мекардаанд. 

Оид ба Ҳоҷӣ Насим ва сабаби чунин унвон гирифтани ӯ нақл мекунад. Гӯё Ҳоҷӣ 

Насим дар хобаш пайғамбарро дидааст, ки ӯро ба ҳаҷ даъват кардааст ва озими хонаи 

Худо мегардад. Мардум ба ӯ бовар карда, ба андозаи тавон маблағ медиҳандаш. Ӯ то 

деҳаи ҳамсоя рафта, бегоҳ бармегардад. Баъди ин ҳама ӯро Ҳоҷӣ меномидагӣ мешаванд.  

Яъқуб ба нависанда ҳикоят мекунад, ки боре Юсуфбой ба ивази меҳнаташ ба Ҳоҷӣ 

Насим баррачаи касали аз дилберунашро медиҳад. Дере нагузашта баррача мемирад. 

Ҳоҷӣ Насим дар болои ҷасади баррача нола мекунад ва ҳамин вақт Юсуфбой пайдо шуда, 

сабаби навҳакашиашро мепурсад. Ҳоҷӣ Насим дар ҷавоб мегӯяд: «Агар ба ҷойи баррача 

ту мемурдӣ, ман ҳеҷ гоҳ чунин ғам намехӯрдам» [1, с. 260].  

Ба гуфти Яъқуб Карим-Девона на танҳо бо косибон, балки бо одамони баобрӯи 

Қаратоғ, бо олимону шоирон робита дошт. Баъдан аз нишастухези Карим-Девона бо 
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шоири ишқсаро Тағоймуроди Танбӯр, бо мӯйсафеди олитабор Устоболтуи чӯбтарош 

ёдовар мешавад.  

Яъқуб аз Қаратоғ, ободӣ ва обу ҳавои мусоиди он забон ба тавсиф кушода, шаҳри 

сарнуфус буданашро таъкид мекунад. То заминҷунбии соли 1907 ҷойи фароғати беки 

Ҳисор будани Қаратоғро махсус қайд мекунад ва мегӯяд, ки беки Ҳисор баъди 

заминҷунбӣ аз тарси мардум Душанберо ҷойи истироҳати худ қарор медиҳад, зеро дар 

натиҷаи ин офат 1500 хоҷагӣ, 8500 нафар зери хок рафтанд. Дар ин ҷо номбурда аз шеъри 

ба ин муносибат навиштаи шоир Карим-Девона «Шаҳаншоҳе, ки лоиқ нест, мурданаш 

матлаб» низ ёдовар шудааст.  

Дар фуроварди ин боб нависанда аз мусоҳибаш Яъқуб Юнусов дар бораи он 

мепурсад, ки оё дар Қаратоғ ягон Карим-Девонаи дигаре буд ё не? Яъқуб дар ҷавоб 

мегӯяд, ки мулло Карим ном шахсе гоҳ-гоҳ шеър мегуфтааст, вале вай ба Карим-Девона 

ягон умумияте надоштааст, зеро вақте ки Карим-Девона соҳибном буд, мулло Карим 

бача буд ва баъдан гоҳ-гоҳ дар васфи паёмбари ислом шеър мегуфт, ки ҳамаи инҳо баъди 

сари Карим-Девона иттифоқ афтодаанд. Мулло Карим дар синни 50-солагӣ андаке пеш 

аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ вафот мекунад.  

Нависанда то ин вақт ҳодисаву воқеаҳоро аз номи Яъқуб Юнусов нақл мекард, вале 

боби 8-умро аз нақли саргузашти Яъқуби бофанда, яъне шахси мавриди назари мо оғоз 

мекунад. Ин мӯйсафедро дар Қаратоғ Арбоб Яъқуб меномидаанд. Ӯ дар бораи зиндагии 

фақиронаи Карим-Девона, барои шоир пул партофта, кафш фармоиш додани бофандаҳо, 

пас аз заминҷунбии Қаратоғ соли 1911 ё 1912 ба корпартоӣ даст задани тамоми 

бофандаҳо ба шумули косибони дарбори мир ва баъди муҳосираи қалъа ба ҳарос 

афтодани мир, ба каме зиёд гардидани музди меҳнат ноил шудани бофандаҳо, ки 

пешсафи онҳо Карим-Девона буд, нақл мекунад. Мӯйсафед таъкиди Карим-Девонаро 

баъди корпартоӣ ёдрас менамояд: «Дидед, бародарҳо, кам ҳам бошад, чизе ба даст 

овардем. Шумо бошед, бовар надоштед» [1, с. 267]. Мӯйсафеди Яъқуб бо ин гуфтанист, 

ки дар хаёли шоир ҳамеша фикри беҳбудӣ бахшидан ба рӯзгори камбағалон чарх мезад 

ва ӯ барои анҷоми ин кори хайр ҳатто ҷонашро низ нисор намудан мехост.  

Нависанда дар боби 9-ум муҳтавои суҳбаташро бо Абдусаттор Ғуломови 62-сола 

овардааст ва дар боби 10-ум боз ба суҳбати бо Яъқуб Юнусов доштааш баргаштааст. 

Нависанда аз сафараш ба ноҳияи Шаҳринав ёдовар шуда, тафсилоти мулоқоташро бо 

мӯйсафеди Яъқуби 73-сола тасвир менамояд, аз мавзеи зебои Қаратоғ, макони шоирони 

хушбаён Тағоймуроди Танбӯр (Хиҷил), Мирзо Мукман, Қорӣ Болту, Ғуломӣ ва дигарон 

будани Қаратоғ хонандаро огоҳ месозад, аз шеъри оламгири М. Турсунзода, ки аз ҷӯйи 

чунин фарзонагон об хӯрдааст, ҳушдор медиҳад. Нависанда аз номи Яъқуби бофанда 

рӯзгори Карим-Девонаро дар Дашнободи Ӯзбекистон, мулоқоту ҳамнишинии 

бофандаҳои Қаратоғу Дашнобод, рӯзгори Карим-кӯҳнадӯзро, ки шеърҳои Карим-

Девонаро мехондааст, шарҳ медиҳад, аз номи Карим-кӯҳнадӯз шеърҳои ба забони ӯзбекӣ 

навиштаи Карим-Девонаро зикр менамояд. Баъдан аз саҳнаҳои мардумӣ, ки як навъ 

василаи мубориза алайҳи сардамдорони давр буданд, дар мисоли тӯйи Ҳамидбек-

девонбегӣ ёдовар шудааст. 

Тавре ки ба нависанда Яъқуб Юнусов нақл мекунад, саҳнаи онҳо «Ҳиндубозӣ» ном 

доштааст. Онҳо барои амалдоронро масхараву шармсор кардан ба тӯйи Ҳамидбек-

девонбегӣ – амалдори Авлиё-Қулбек – мири Ҳисор рафта, барои хандондани тӯякиҳо 

иҷозати соҳибтӯйро мегиранд. Пеш аз ҳама, ҳадафи онҳо аз ин саҳна ба масхара 

кашидани амаки тӯйдор – марди қадбаланд, шикамкалон, паҳнриши бадқаҳр буд. 

«Масхарабозон» иброз медоранд, ки барои иҷрои саҳна ба кӯмаки шахси беруна эҳтиёҷ 

доранд. Ҳамин вақт шахси мавриди назар, ки аз банг сархуш буд, табассумкунон 

дандонҳои ашки гургмонандашро намоиш дода, худаш ба наздашон меояд. Вайро ба 

занбар мешинонанд, дасту пояшро бо ҳалқаҳои занбар мебанданд, болояшро бо пахта 

мепӯшонанд ва оташ мезананд. Пахта дармегирад, риши амалдор месӯзад, дар рӯяш низ 
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обилачаҳо пайдо мешаванд. Ҳарчанд фарёд мезанад, касе ба имдодаш намерасад, зеро 

ҳозирин чунон банди ханда буданд, ки ба ёдашон амалдор намерасид. Тамошобинон 

барои чунин саҳна таҳсин мекарданд ва ба амалдор нафрин. 

Ҳамин вақт аз дур миршаб – сардори политсияи бекигарии Ҳисор намоён мешавад. 

Ҳамин вақт саҳнаи дигарро оғоз мекунанд. Раис фармон медиҳад: «Сардори политсия 

кӯри Ёрматро дастгир кунед!» Дар як дам ӯро дастгир карда, назди раис меоранд. Раис 

ҳамон лаҳза гуноҳҳояшро ба гардашан бор мекунад: 

 «-Миршаб тартибу низомро риоя намекунад, шаҳр аз ҳанноту савдогар пур 

шудааст, онҳо мардумро фиреб медиҳанд, даллолу миёнараву дуздон ғоратгарӣ 

мекунанд, дар бозор нонҳои нимхомро мефурӯшанд, кабоби хом, ҳалво ва нишоллои 

бадсифат ба дил задааст. Одамон касал мешаванд, дарунрав мешаванд» [1, с. 273]. 

Миршаб ҳафт дарра ҷазо мебинад (Дарра аз шуши ҳайвон сохта шуда буд). Раис 

мебинад, ки саҳнаро худи мир Аблиёқул ва қозию раис тамошо мекунанд, фармон 

медиҳад, ки ҷаноби беку қозию раисро ба пеши ӯ оранд ва ӯ аз онҳо хоҳад пурсид, ки 

«… чаро деҳқононро таҳқир мекунанд, андоз ва молиёти аз ҳад зиёд меситонанд, чаро 

фармудаи Қуръони муқаддасро вайрон мекунанд, чаро гуфтаҳои муқаддаси Муҳаммад 

(с) – пайғамбарро ба ҷо намеоранд, чаро амалдорони онҳо ҳамеша масти бангу 

шаробанд? Бигузор дар назди халқ ҷавоб гӯянд» [1, с. 273]. 

Вақте ки ёрдамчии раис барои иҷрои фармон меравад, онҳоро аз тӯй пеш мекунанд, 

зеро эшон обрӯи одамони калон – мир, қозӣ ва раисро мерезондаанд. 

Дар охири суҳбаташ мӯйсафед хулосаи суханро иброз дошта, таъкид мекунад, ки 

яроқи муборизаи онҳо лашкару қудрату силоҳи онҳо сухан буд. Бинобар ин роҳҳои 

гуногуни муборизаро фикр мекарданд, гоҳ худро ба аблаҳон монанд карда, ба ҳоли онҳо 

механдиданд, гоҳ сурудҳои ҳаҷвӣ эҷод карда, дар мазаммати онҳо месурудаанд ва 

корпартоӣ созмон дода, зиёд кардани дастмуздашонро талаб мекардаанд.  

Бо омодани муаллим Абдухалил Имомов суҳбати нависанда сари падари ӯ – 

бофанда, машшоқ ва овозхон Имом – ҷӯраи Яъқуб Юнусов мечархад. Азбаски ӯ шахси 

ғаюр ва мағрур буд, назди касе сар хам намекард, барои «шикастанаш» амалдорон ба ӯ 

гуноҳе бофта баровардаанд, ки гӯё вай дар замони батраки амалдори амир Исмоилбек 

буданаш сандуқи тиллои ӯро дуздидааст ва зиндониаш сохтанд. Ӯро 75 чӯб заданд, чор 

маротиба муҷозот карданд. Баъдан миш – миш паҳн мешавад, ки гӯё зани ҳамон амалдор 

гуфтааст, ки сандуқи тиллоро худи шавҳараш пинҳон кардааст ва ӯ ҷойи онро медонад. 

Бо супориши амалдор занаш аз миён бардошта мешавад, вале мардум аз асли гап бохабар 

мешаванд.  

Амалдор ночор эълон мекунад, ки сандуқро дӯстони Имом Назар бо тиллояш аз 

болои девор ба ҳавлии ӯ партофтаанд. Имом Назари беҳушро бо занбар ба хона меоранд, 

бо шикам як соли дароз то барқарор гардидани Ҳукумати шӯравӣ мехобад ва вуруди 

аскарони сурхро бо такяи асо пешвоз мегирад. Мудири анбор таъин мегардад. Сохти 

навро бо хушнудӣ мепазирад. 

Писари Имом Назар – Абдухалил Имомов рӯзи дувуми Ҷанги Бузурги Ватанӣ 

ихтиёрӣ ба ҷанг меравад. Дар муҳорибаҳои Сталинград, дар ҷабҳаи Калининград хизмат 

намуда, ба сари баланд ва пеши бари пур аз ордену медал бармегардад ва касби 

муаллимиро идома медиҳад. 

Боби 11-уми китоби 2-юм «Карим-Девона ё мулло Карим?» номида шудааст. 

Нависанда дар ин бахш гумону тахминҳои ҳамсӯҳбатонашро оид ба шахсияти Карим-

Девона ва муваллиди кадом макон будани ӯ зикр кардааст. Ба қавли адиб гурӯҳе ӯро 

қубодиёнӣ, бархе қаратоғӣ ва гурӯҳе ёвонӣ меномиданд. Баъзеҳо ҳатто мавҷудияти ӯро 

рад карда, Қаландар Бодомак меномидандаш. Адиб ҳамаи ин гумону шубҳаҳоро дар 

тарозуи ақл бармекашид ва бо сӯҳони фикр сайқал медод, то ки хармуҳраро тасодуфан 

бо дур ҳамсон напиндорад. Вале далели шайъӣ ашъори худи шоир буд, ки ӯро ба 

тафаккури солим ва роҳи рост ҳидоят намуд, чунки «Шеърҳои Карим-Девона… 
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шамшери буррое буданд ба муқобили амалдорони хунхори амир, бою муллою 

думбардорони онҳо. Сухани шоир мардуми бенаворо ҳимоят мекард, ҳаёти хуши ояндаи 

онҳоро тараннум менамуд, ба сохти пӯсидаи ҳукумати амирӣ лаънату нафрин 

мефиристод» [1, с. 278]. 

Ҳамчунин нависанда мулло Карими Ҳисорӣ ва ашъори ӯро бо Карим-Девона 

муқоиса намуда, ба хулосае омадааст, ки ин ду нафар як кас нестанд, балки ба сари худ 

ашхоси мустақиланд. Аз қавли Абдусаттор Ғуломови 62-сола ба хулосае меояд, ки 

Мулло Карим табибию муллогӣ мекардааст, тӯмор медодааст, вале шоири машҳур 

набудааст. Ҳақиқатан ҳам дар тақлид ба шеъри Карим-Девона «Шӯриён бозор шуд» ба 

бозори Тӯда шеъре бахшида будааст: 
 

Шукр гӯям, ки дар ин дам Тӯда ҳам бозор шуд, 

Аминона бист ҳазор – Санги Сафо тайёр шуд [1, с. 279]. 
 

Шеърҳои номбаршудаи Карим-Девона ва мулло Каримро, агар қиёсан дида бароем, 

маълум мегардад, ки шеъри аввалӣ дар даврони амирӣ, вале шеъри дуюмӣ дар солҳои 

1926-27-ум суруда шудааст. Баъдан Карим-Девона соли 1918 даргузашт, вале мулло 

Карим пеш аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ дунёи фониро падруд гуфтааст. Касби Карим-

Девона баръакси мулло Карим бофандагӣ ва шоирӣ будааст.  

Боби 12-ум таҳти унвони «Номаи Абдусаттор Ғуломов» садо медиҳад. Нависанда 

хотироти Абдусаттор Ғуломовро оид ба рӯзгори бофандаҳои Қаратоғ аз номи падари 

ноқил овардааст. Дар Қаратоғ кулли бофандаҳо саркор доштанд ва аз хатти маши ӯ касе 

берун по намениҳод. Дар ин ҷо ваъдахилофии Солеҳбой ном заминдори калони хасисро 

зикр мекунад. Ӯ ба шаҳри Китоб рафта, аз он ҷо абрешиму пиллаи зиёде харида меорад. 

Вай дӯкони бофандагӣ кушода, истеҳсоли шоҳии абрро роҳандозӣ менамояд. Саркори 

бофандаҳо Қорӣ-бобо барои ӯ беҳтарин бофандаҳо – Абдуқодир, Зариф ва Абдукаримро 

бо меъёри барои истеҳсоли ҳашт оршин додани ду танга таъин менамояд. Аммо бо 

гузашти муддате бой ваъдахилофӣ намуда, дастмузди онҳоро ба ним танга поён 

мефурорад. Онҳо ба сардори худ шикоят мебаранд. Бо супориши Қорӣ-бобо тамоми 

бофандагони Қаратоғ коршиканӣ мекунанд. Солеҳбой ба ҷойи бо косибон гуфтушунид 

кардан аз мулоқот бо онҳо гурехта, ба Остонақул - беки Ҳисор шикоят мебарад, то ки 

коргарон таҳти зарби мусиқии ӯ рақс кунанд. Вақте ки бо талаби бек Қорӣ-бобо – 

саркорро ба назди ӯ бурданӣ шуданд, тамоми беш аз ҳазор нафар бофандагон ба қалъаи 

Ҳисор ҳамроҳи саркорашон ҳозир мешаванд. Бек, ки чунин вазъиятро чашмдор набуд, 

бо гумоштагонаш ба истиқболи издиҳом мебарояд. Мир аз тарс на танҳо Солеҳбойро 

мефармояд, ки музди кори бофандаҳоро тибқи қарордоди аввалааш пардохт кунад, балки 

ба саркор Қорӣ Бобо аз номи худ хилъат низ мепӯшонад. Тибқи гуфтаи нависанда дар 

миёни бофандаҳо тавре ки ёдрас кардем, Карим-Девона (Абдукарим) низ буд ва ин воқеа 

қабл аз зилзилаи Қаратоғ рух додааст.  

Дар боби 13 («Қарорӣ (коргарони мавсимӣ)») сухан аз коргарони қарории мавсимӣ 

меравад, ки онҳо низ саркор доштанд ва танҳо бо иҷозати саркор аз кор рафта ё муҳлати 

корро дароз карда метавонистанд. Оҳангарону кулолҳо низ бо ҳамин дастур кор 

мекарданд. Баъдан нависанда аз корпартоиҳо сухан карда, таъкид месозад, ки аввалин 

коршиканиҳо таҳти роҳбарии Қорӣ Бобо, Зариф, Абдуқодир ва Абдукарим ба амал 

меомаданд.  

Дар боби 14 «Суҳбат бо Бобораҳим Саидови 75-сола» зикр шудааст. Бобораҳим 

мегӯяд, ки Карим-Девонаро аслан аз Ғозималик Набӣ ном марде ба Қаратоғ оварда буд. 

Онҳо дар тӯе шинос мешаванд. Шоир чанде дар хонаи Набӣ зиндагӣ мекунад. Баъдан 

дар хонаи Юсуфбой бофандагӣ мекардааст. Овози форам дошта, сурудҳои дилнишин 

мехондааст. Баъдан Карим-Девона ҳамроҳи Юсуфбой ва Ҳоҷӣ Мирзомурод ба 

Самарқанд меравад. Карим-Девона дар наздикии деҳаи Киштути ноҳияи Панҷакент бо 

Бобораҳим, ки ӯ низ озими он шаҳр буд, дучор мешавад. Ба гуфти Бобораҳим он вақт 
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Карим-Девона 25-сола буд. Дар Самарқанд дар меҳмонхона 10-15 нафар дохундаҳо ҷамъ 

шуда, бонавбат хӯрок мепухтанд ва ҳар кас ба кори дилхоҳаш машғул мешудааст, вале 

Карим-Девона дар ин гуна маҳфилҳо кам иштирок мекардааст, зеро ӯ улфатҳои худро 

доштааст. Дар охир Бобо-раҳим Саидов қиёфаи Карим-Девонаро мекашад: «Нағз дар ёд 

дорам, вай гӯё дар пеши дидагонам намоён мешавад: миёнақад, чашмони кабуд, риши 

начандон калони зард. Шеърҳои хандаовар месуруд» [1, с. 283]. Дар боби 15 «Суҳбат бо 

мӯйсафед Дурман Насриддинови 68-сола» зикр шудааст. Аз рӯйи навиштаи адиб 

мӯйсафеди Дурман орзу мекардааст, ки Карим-Девонаро бубинад. Барои ин ба деҳаи 

Ҷӯрак меравад ва дар хонаи дӯсти оҳангараш меҳмон мешавад. Бегоҳӣ шоирро низ 

даъват мекунанд. Баъдан ноқил портрети марди аз дар даромадаро мекашад: миёнақад, 

газгӯшт бо риши зард. Нақлкунанда Каримро шинохтааст. Аз рӯйи гуфтаи ӯ шоир ба даст 

тақсимча гирифта, суруд хондааст. Овозаш қавӣ ва форам будааст. Вай аз дидаву 

шунидаҳояш дар Қаратоғ, Деҳнав, Шаҳрисабз қиссаҳои шавқовар мекардааст. 

«Шеърҳое, ки месуруд, - мегӯяд Дурман-бобо, - ба муқобили амалдорон, муллоҳо, бойҳо 

буданд ва онҳо ба мо маъқул буданд ва мо бо завқ механдидем. Камбағал бошад ҳам, 

ҷасур буд, аз чизею касе наметарсид. Ба ҷуз як хар дигар чизе надошт. Ҳа, вай шоири 

калон буд» [1, с. 284].  

Боби 16-умро нависанда «Илова. Карим-Девона дар Қаратоғ» ном гузоштааст. Дар 

ин қисмат адиб мақсад мегузорад, ки муҳити кору эҷод, муқаррабони ҳамондавраи 

Карим-Девона ва таъсиргузорони ӯро дар Қаратоғ таъину таҳқиқ намояд. Бинобар ин, 

муҳаққиқ аз Тағоймуроди Танбӯр (тахаллусаш Хиҷил), Мирзо Нуъмон мутахаллис ба 

Мафтун, Болтуи Мирзо Ғулом (тахаллусаш Ғуломӣ), Қаҳрӣ Иброҳими рассом, оҳангар 

барин шоирони ҳамнишини Карим-Девона ёд мекунад. Онҳо мунтазам баъди кор ҷамъ 

меомадаанд, суруд мехондаанд, шеърҳои ишқию ҳаҷвӣ қироат мекардаанд. Баъдан, 

шеъри бо забони ӯзбекӣ эҷодкардаи шоири оҳангар Иброҳимро дар тарҷумаи таҳтуллафз 

аз ӯзбекӣ меорад, ки ӯ аз сохти амирӣ нафрат дорад ва хоҳони марги амиру бек аст. Дар 

идома нависанда номи онҳоеро, ки Қаҳрӣ барояшон лаънату нафрин мефиристад, як – як 

шарҳ медиҳад: Давлат – мирохӯр, Юсуфбой, Иброҳимбой, Арбоб – Раҳим. Сипас, аз 

номи Давлат Назаров қисса мекунад, ки аз падараш Давлат – мирохӯр 30 килограмм 

гандум барои амир гуфта, талаб мекунад. Ба ӯ Зокирбойи заргар ба ивази пӯшонидани 

хонааш 20 кило гандум медиҳад, вале вақте ки ӯ онро ба назди Давлат мебарад, «10 кило 

кам аст» гуфта, ба пушти падараш 25 дарра зада, сад танга ҷаримааш мебанданд. 

Адиб боби 17-умро барои он «Вохӯрии ғайричашмдошт» номидааст, ки нависанда 

ба хотири дарёфти маълумот оид ба Карим-Девона озими Дашнободи Ӯзбекистон буд, 

вале тасодуфан дар шахси Уроқ-акои дашнободӣ - сокини Душанбе роҳбалади хуберо 

пайдо намуд. Аз ҳама муҳимаш ӯ низ Карим-Девонаро медонистааст.  

Бинобар ин, нависанда дар боби 18-ум «Суҳбати якум»-и худро бо Уроқ Ҳамидов 

доир намудааст, ки 30 июни соли 1957 сурат мегирад. Уроқ Карим-Девонаро бо чашми 

худ дида будааст. Тоҷик буданашро тасдиқ мекунад. Дар тасаввури Уроқ Карим-Девона 

дорои «… риши зардинаи дароз, рӯяш сафед, чашмонаш кабуд буда, харобак» [1, с. 291] 

аст. Ба гуфтаи Уроқ Карим-Девона баъди як ё ним соли заминҷунбии Қаратоғ ба 

Дашнобод омада будааст. Карим-Девона дар хонаи Раҳмон-оқсақол бофандагӣ 

мекардааст ва он овон 25-30 сол доштааст. Уроқ бачаи 14-15-сола буда, дар ҳамсоягии 

онҳо мезистааст. Баъдан аз Абдусолеҳов, Юлдош – бедонабоз, Аҳмад Муродов, Аҳмад – 

полвон Олимов ва Раҳмат Олимов баринҳо ном мебарад, ки онҳо ё бо Карим бофандагӣ 

кардаанд, ё бо ӯ қаробат доштаанд ва шеърҳояшро азёд медонистаанд. Карим-Девона бо 

падари Уроқ, ки бофанда буд, шиносоӣ доштааст.  

Ба ҳамин тариқ, Ҳабибулло Назаров дар қисмати дуюми қиссаи «Дар ҷустуҷӯи 

Карим-Девона» бо зикри рӯзгори аҳли ҳунар саҳифаҳои хираи зиндагиномаи Карим-

Девонаро равшан сохта, бо тасвири намоишномаҳои мардумӣ аз тарафи шоир ва ёронаш, 
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ки воситаи хеле ҷолиби даъват намудани омма ба мубориза алайҳи нобаробарии иҷтимоӣ 

буданд, дар шуури шоир падид омадани бедории синфиро таъкид намудааст. 
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Devona» which reflects the performances of folk theaters in Karatag, Hissar organized on the initiative 

of Karim Devona and his associates, as a means of criticism of the spoilers and appeals of the masses to 

fight against social inequality. 

KEY WORDS: weaver, public person, rich, poor, moneylender, judge, overseer, laborer, Emir. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Хасани Муродиён, доктор филологических наук, 

профессор кафедры таджикской литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 93-762-26-

26. 

Факиров Хурсандмурод, докторант Phd БГУ имени Носира Хусрава.  

  

МАСЪАЛАИ НОМУ НАСАБ ВА АЛҚОБИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ ДАР 

САРЧАШМАҲОИ АДАБӢ-ТАЪРИХӢ ВА АДАБИЁТИ ИЛМӢ 
 

Ҳакимов С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои таърихиву адабӣ асри XIII дар таърих яке 

қарнҳои фоҷиабору даҳшатбарангез ва нобасомон дониста мешавад. Иллати ин, пеш аз 

ҳама, ба забти сарзамини паҳновар ва куштору ғорати бераҳмонаи мардумони бегуноҳи 

мамолики соҳибтамаддун аз ҷониби муғулҳо бастагӣ дорад. Ҳамлаи муғул мӯҷиби 

хисороти зиёде дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодии аксар кишварҳо, бахусус 

Мовароуннаҳру Хуросон, гардид. Сарфи назар аз ин, садаи мазкур дар ҳаёти адабиву 

фарҳангии мардуми форс-тоҷик яке аз пурбортарину дурахшонтарин қарнҳо маҳсуб 

мешавад, зеро шеъру адаби форсӣ-тоҷикӣ, ки ҳанӯз дар асрҳои гузашта фарозу фуруди 

камолотро тай намудаву дар ҳама мароҳил аз таҳаввулу танаввӯи вижае бархурдор шуда 

буд, дар ин давра боз ҳам ба нуқтаи баландтаре дастрасӣ пайдо кард. Ворид шудани 

саноеи бадеии зиёд дар шеър ба василаи Қатрони Табрезӣ, омехтани фалсафа бо шеър 

тавассути Носири Хусрави Қубодиёнӣ ва чандин ибдооти дигар, ки аз мухтареоти 
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шуарои гузашта маҳсуб мешуданд, пасон барои суханварони асри минбаъда роҳеро 

ҳамвор кард. Ба таври дигар, шоирони қарни XIII бар осори шуарои мутақаддами худ 

назар доштанд ва бешубҳа, ибтикороти эшонро дар коргоҳи эҷодии худ, ба ҳайси 

дастуруламал на танҳо мавриди истифодаву татбиқ қарор доданд, балки онҳоро ба қадри 

тавону қобилияти хеш ҷониби беҳтар аз беҳ самт дода, ба сарҳади камолот расонданд. 

Ин амалкард саранҷом заминаи мусоидеро барои равиши ҷадид дар шоирӣ фароҳам 

овард. Дар баробари ин, дар асри мутазаккира аксар асарҳое, ки фарогири донишҳо дар 

қаламрави улуми инсонӣ ба шумор мераванд ва иборат аз таърихи адабиёт, назарияи 

адабӣ, нақди адабӣ, балоғат, бадеъ, арӯзу қофия, луғат, анвои адабӣ, фалсафаву мантиқ, 

таърих, сабкшиносӣ, забоншиносӣ, равоншиносӣ, мардумшиносӣ ва амсоли инҳо 

мебошанд, дар шакли устувору ҳамоҳанг ва камолёфтаву равишманд арзи ҳастӣ карданд, 

ки то ин давр назир надоштанд.  

Бо назардошти ин ҳама, вазъи баамаломадаи сиёсиву иҷтимоиро дар асри XIII 

маншаъ ва авомили ҷадиди адабиву фикрӣ метавон номгузорӣ кард. Гузашта аз инҳо, дар 

ин аҳд дар қаламрави шеъри форс-тоҷик шуарои бузурге мисли Фаридуддини Аттор, 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳумоми 

Табрезӣ, Камолуддини Исмоил ва даҳҳо нафари дигар аз дарвозаи таърих гузаштанд, ки 

навовариву ибтикороти эшон дар соҳаи офаринишу ҳунари адабӣ на танҳо боиси азамату 

шукӯҳ ва шуҳрату ифтихори мо – тоҷикон, балки мӯҷиби фурӯғ ва ҷилои адабиёти 

халқҳои тамоми сайёра гардид. 

Чизи дигаре, ки дар мавриди азамату бузургии адибони дараҷаи аввали ин аср, ки 

аз бархеи онҳо ном бурда шуд, метавон афзуд, ин аст, ки осори адабиву ҳунарии сатҳи 

олӣ ва оламшумули шоирони номбаршуда боиси як андоза пойин фуромадани рутбаи 

эҷодиёти як даста шоирони дигар, ки соҳибдевону тавонманд ва дар қарни худ аз 

маҳбубияти хоссе низ бархурдор буданд, гардид. Саранҷом, шарҳу баррасии 

зиндагинома ва осори адабиву маънавии ин қабил шоирон, ба иллати мансубияташон ба 

эҷодкорони дараҷаи дувум ва ё савум, аз мадди назари баъзе муаллифони сарчашмаҳои 

таърихиву адабӣ ва адабпажӯҳони баъдӣ дур монда, мероси маънавии эшон ба таври 

боиставу шоиста мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор нагирифт ва худи онҳо ҳамчун 

шахсиятҳои эҷодӣ ношинохта ё худ камшинохта боқӣ монданд. Агар асомии ҳама 

адибоне, ки дар садаи XIII умр ба сар будаву ба фаъолияти эҷодӣ шуғл варзидаанд, вале 

ҳамчун шоирони дарҷаи дуюму сеюм муаррифӣ шудаанд, дар ин ҷо барчида шавад, 

чандин саҳифаро фаро хоҳад гирифт, аммо барои собит сохтани гуфтаҳои хеш ном 

бурдани бархе аз онҳоро дар ин мавқеъ, ки осори бузургӣ дар ҳунари эҷодии эшон эҳсос 

мешавад, ногузир мешуморем. Аз ҷумла: Бадруддини Ҷоҷармӣ, Асируддини Уммонӣ, 

Рафеъуддини Лубнонӣ, Фаридуддин Аҳвали Исфаҳонӣ, Довуд бинни Муҳаммади 

Банокатӣ, Фахрии Исфаҳонӣ, Маликушшуаро Фахруддин Абӯсулаймон, Пурбаҳои 

Ҷомӣ, Фахруссодот Амир Ҳусайн бинни Олим Ҳусайнии Ҳиравӣ, Маликушшуаро 

Саъдуддини Ҳиравӣ, Маликушшуаро Баҳоуддин Аҳмад бинни Маҳмуд бинни Дақоиқии  

Тӯсӣ, Қутбуддин бинни Ҷалолуддини Атиқӣ, Шарафуддини Табрезӣ, Сироҷуддини 

Қамарӣ, Фахруддин Ироқии Ҳамадонӣ, Маликушшуаро Тоҷуддин ибни Баҳо, Низори 

Қаҳистонӣ, Рукнуддин Даъвидори Қумӣ, Соинуддини Шерозӣ, Маҷдуддини Ҳамгири 

Яздӣ, Қозӣ Усмони Мокӣ ва чандин тан аз афроди дигари эҷодкори ин асрро метавон 

номбар кард, ки зиндагинома ва мероси адабии онҳо ба хонандаи имрӯзӣ ба таври боиста 

муаррифӣ нашудааст. 

Бо дарназардошти мавҷудияти чунин ишколот мо тасмим гирифтем, ки дар ин 

мақола роҷеъ ба баъзе гӯшаҳои зиндагӣ, мушаххасан, ном, номи падару аҷдод, тахаллус, 

унвонҳо, алқоб ва дигар масоили ба ин мавзӯъ рабтдоштаи як тан аз шоирони бузург, 

вале камомӯхтаи адабиёти форс-тоҷик, бахусус Имомии Ҳиравӣ, ки зиндагинома ва 

осораш аз лиҳози интишор, таҳлилу таҳқиқ ва баррасии шоиста дар канор мондааст, 

изҳори назар намоем. Зимнан бояд ёдовар шуд, ки Имомии Ҳиравӣ дар қарни ҳафтуми 
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ҳиҷрии қамарӣ (садаи XIII мелодӣ – С.Ҳ.) зиндагиву эҷод карда, аз худ мероси адабии 

арзишманде ба ёдгор гузоштааст. Бо вуҷуди он ки Имомии Ҳиравӣ дар фазлу дониш ва 

шеъру адаб ҷойгоҳи баланде дорад, аҳвол ва зиндагии вай чандон равшану дақиқ нест. 

Тибқи маълумот ва шаҳодати аксар муаллифони маъхазҳои адабиву таърихӣ ва нуқтаи 

назари муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, ки оид ба замони зиндагӣ ва аҳволу осори Имомии 

Ҳиравӣ дахл кардаанд, ӯро ҳамчун шоири тавонманду нодирагуфтор қаламдод карда, аз 

мутабаҳҳир ва беҳамто будани вай дар фазлу дониш ва фасоҳату балоғат сухан ба миён 

оварда, ба ҳамин хотир бархурдории ӯро аз эҳтироми хоссу ом ва мақому мартабаи 

чашмгир таъйид кардаанд.  

Шоистаи зикр аст, ки маълумоти муаллифони сарчашмаҳои таърихиву адабӣ ва 

нуқтаи назари муҳаққиқон роҷеъ ба паҳлуҳои гуногуни аҳвол ва осори адабии Имомии 

Ҳиравӣ мухталиф буда, орои ҳар муаллиф дар иртибот ба завқу ҷаҳонбинии онҳо сурат 

гирифтааст. Дар аксар манбаъҳо матолибе, ки дар бораи зиндагӣ ва мероси адабии ӯ 

навишта шудаанд, ағлаб кӯтоҳ, такрори якдигар ва ғайривоқеӣ сурат гирифтааст. 

Маъмулан ягона манобеи муътабар ва қобили итминон, ки ба василаи он метавон 

гӯшаҳои гуногуни зиндагӣ ва эҷодиёти ин ва ё он адибро мушаххасу муайян кард, осори 

худи адиб мебошад, вале, мутаассифона, дар ашъори Имомии Ҳиравӣ ин вижагиҳо хеле 

камранг аст ва наметавон вақоеи зиндагиашро ба таври куллӣ аз осораш берун овард. Аз 

иттилооти дар сарчашмаҳо мавҷуд танҳо метавон тасвири умумӣ ва аксаран мубҳам аз 

рӯзгор ва осори ин шоир ба даст овард. Илова бар ин, дар нашрҳои гуногуни сарчашмаҳо 

санаҳои таърихӣ ва нуқтаи назари муллифон ба тағйирот мувоҷеҳ шудааст, ин амалкард 

аз он шаҳодат медиҳад, ки таҳиягарони маъхазҳо ва ноширони онҳо дар нашрҳои баъдӣ 

ба матни аслӣ тасарруф карда, даст ба таҳриру тасҳеҳ задаанд. Бо назардошти фаровон 

будани матолиби зидду нақиз дар сарчашмаҳо, мо кӯшиш мекунем, ки куллияи онҳоро 

мавриди баҳсу баррасӣ қарор дода, натоиҷи илман собитшударо низ арзёбӣ намоем. 

Ҳамчунин мо дар таҳия ва баррасии зиндагиномаву мероси адабӣ ва арзишдовариҳои 

муаллифони баъзе маъхазҳо ба эҷодиёти ин шоир саъй меварзем, то аз он чи мавҷуд ва 

дар дастрас қарор дорад, ба таври мушаххас истифода кунем, то ин ки хонанда нуқтаи 

назар ва орои назарии ҳар муаллифро ба суҳулат дарёбад. 

Яке аз куҳантарин китоби таърихие, ки дар он роҷеъ ба Имомии Ҳиравӣ маълумот 

дода шудааст, китоби Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинӣ - «Таърихи гузида» мебошад. 

Зимнан бояд гуфт, ки Қазвинӣ китоби хешро соли 730 қ./(1330 м. - С.Ҳ.) таълиф кардааст, 

ки ин ба 44 соли баъди вафоти Имомӣ рост меояд. Маълумоти Қазвинӣ дар бораи ному 

насаби шоири мавриди назар дар ду нашр андаке ихтилоф дорад. Масалан, дар 

қадимитарин нусхаи ин китоб, ки соли 857 қ. (1453-54 м.) китобат шудааст, чунин 

мехонем: «Имомии Ҳиравӣ: Ва ҳува Абдуллоҳ бинни Муҳаммад бинни Абӣ Бакр бинни 

Усмон - маддоҳи салотин ва вузарои Кирмон буд» [1, с. 814]. Дар нашри нисбатан ҷадиди 

ин китоб, ки ба кӯшиши Абдулҳусайни Навойӣ соли 1360 ш. дар Теҳрон мунташир 

шудааст, дар фасли панҷуми боби панҷуми китоб, ки «Дар зикри уламо ва асҳоби вуҷуҳу 

мазоҳиби суннату аҳли қироат ва тафсиру ҳадис ва тиб ва фиқҳу ғайра залик» ном дорад, 

роҷеъ ба Имомӣ чунин маълумот дарҷ гардидааст: «Имомии Ҳиравӣ: Ва ҳува 

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӣ Бакр бинни Усмон…» [2, с. 716].   

Чунонки ба мушоҳида мерасад, дар ду нусхаи як китоб, ки солҳои нашрашон 

мутавофит аст, аз Имомӣ бо ду ном – дар яке Абдуллоҳ ва дар дигаре Абӯабдуллоҳ ёд 

шудааст. 

Муаллифи сафинаи «Мунис-ул-аҳрор фӣ дақоиқ-ул-ашъор» (таълифаш соли 741ҳ. 

қ./1341 м.) – Муҳаммад ибни Бадри Ҷоҷармӣ дар баробари забти тахаллус ва унвонҳои 

Имомӣ мисли: «Маликулҳукамо» «Имомулҳукамо ва ш-шуаро» [3, с. 60]; Афсаҳулҳукамо; 

Маликушшуаро; Имомушшуаро» [3, с. 657] «Маликулфузало ва л-муҳаққиқин» [3, с. 697] 

аз ин шоир бо алқоби «Рукнуддин» [3, с. 836] ва «Разиуддин» [3, с. 879] низ ёд кардааст. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» (таълиф: 892 қ./1487 м.) Имомиро бо 
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номи «Имомушшуаро, Мавлоно Имомии Ҳиравӣ» зикр месозад [4, с. 166]. Ғиёсуддин 

бинни Ҳумомуддин Ҳусайнии Хондамир дар китоби таърихи «Ҳабиб-ус-сияр» (таълиф: 

927 то 930 қ./1521-1524 м.) ном ва кунияи Имомиро ба тариқи зайл зикр кардааст: «Ва 

дигаре аз он ҷумла Имомии Ҳиравист ва ҳува Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӣ Бакр 

бинни Усмон» [5, с. 118]. Соҳиби тазкираи таърихӣ-ҷуғрофии «Ҳафт иқлим» (таълиф: 

996 то 1002 қ./1588-1594 м.) - Амин Аҳмади Розӣ дар ҷилди дуюми китоби хеш роҷеъ ба 

Имомӣ гуфтаҳои муаллифи «Ҳабиб-ус-сияр»-ро айнан такрор кардааст [6, с. 144]. 

Муаллифи «Таърихи Язд» - Ҷаъфар бинни Муҳаммад бинни Ҳасан Ҷаъфарӣ (таълиф: 

қарни IX қ./ XV м.) Имомиро ба тариқи зайл муаррифӣ кардааст: «Имомулкалом, Имомии 

Ҳиравӣ» [7, с. 113]. 

Мавлоно Муҳаммад Абдулғанихони Фаррухободӣ дар тазкираи «Армуғони 

Осафӣ», ё худ «Тазкират-уш-шуаро» (таълиф: 1290 то1292 қ./1873-75 м.) Имомиро ба 

исми Абӯабдуллоҳ мехонад, чунончи: «Имомӣ Абӯабдуллоҳ аз умаро ва уламои номдори 

Хуросон аст. Дар Кирмон нашвунамо ёфта, дар улуми арабия ва равиши сухан камоли 

маҳорат дошт. Соҳибдевон аст. Маддоҳи атобакони форс ва муосири Саъдии Шерозӣ 

ва Имоди Кирмонист. Дар Исфаҳон фавт шуд» [8, с. 18]. Муаллифи тазкираи «Хулосат-

ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» (таълиф: 975 то 985 қ./1568-1578 м.) – Тақиуддини 

Кошонӣ дар баробари 651 нафар шоирони мутақаддаму мутааххар аз Имомии Ҳиравӣ 

ёдоварӣ карда, ӯро «Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ бинни Абӣ Бакр» муаррифӣ мекунад [9, с. 

353]. Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар Ҳусайни Сабо дар тазкираи «Рӯзи равшан» (таълиф: 

1296 қ./1879 м.) Имомиро «Афсаҳушшуаро ва Имомулҳукамо Мавлоно Имомии Ҳиравӣ» 

мехонад [10, с. 347].  

Маҷди Хофӣ дар «Равзаи хулд», (таълиф: 733 қ./ 1377 м), [11, с. 274], Шаҳобуддин 

Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳи Хофӣ дар китоби «Ҷуғрофиёи Ҳофизи Абру», (таълиф 

823ҳ.қ/ 1420 м.), [12, с. 13], Амир Низомуддин Алишер Навойӣ дар тазкираи «Маҷолис-

ун-нафоис», (таълиф: 1491 м.), [13, с. 327], Алии Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф», (таълиф 

1532 м.), [14, с. 128], Мирзо Муҳаммадтоҳири Насрободии Исфаҳонӣ дар «Тазкираи 

Насрободӣ», (таълиф: 1672-79 м.), [15, с. 493], Шералихони  Лудӣ дар «Миръот-ул-хаёл», 

(таълиф: 1690-91 м.), [16, с. 33], Озари Бекдилӣ дар «Оташкада», (таълиф: 1760-61м.), 

[17, с. 150], Ризоқулихони Ҳидоят дар бахши аввал аз ҷилди якуми «Маҷмаъ-ул-фусаҳо», 

(таълиф: 1857 м.), [18, с. 359], Абдулҳусайни Оятӣ дар китоби «Таърихи Язд ё Оташкадаи 

Яздон», таълиф: 1317 қ./1899-1900 м. [19, с. 132],  мураттибони тазкираи «Гулшани 

адаб», (нашр: 1975), [20, с. 56],  мураттиб ва таҳиягари тазкираи «Суханварони Ҳирот», 

(нашр: 2011), [21, с. 145] - Муҳаммадиқболи Садриддин ва муаллифону мураттибони 

дигар сарчашмаҳои таърихӣ-адабӣ, фарҳангномаҳо ва қомусу луғатномаҳо Имомиро бо 

тахаллуси шоирӣ, яъне «Имомии Ҳиравӣ» (баъзан Ҳиротӣ - С. Ҳ.) зикр кардаанд. 

Он чи дар масъалаи ном, номи падару аҷдод, куния, алқоб,  тахаллус ва дигар 

ановини ифтихории Имомӣ, ки дар сарчашмаҳои адабиву таърихии барои мо дастрас 

баррасӣ гардид, дарбаргирандаи ному насаби ин шоир ба таври мушаххас нест, яъне 

муаррихин ва муаллифони тазкираҳои адабӣ дар арзёбии номи падару аҷдоди ӯ иттифоқи 

назар надоранд, ҳамин ноҳамгунӣ боис гардида, ки ҳар кадоме аз онҳо масъалаи 

мазкурро ба шакли мухталиф ироа доранд.  

Ҳамин тариқ, агар нуқтаи назар ва орои муаллифони маъхазҳои адабиву таърихиро 

дар масъалаи мавриди назар, ки иҷмолан арзёбӣ гардид, ба таври умумӣ хулоса кунем, 

танҳо ба чунин натиҷа хоҳем расид, ки тахаллуси шоир ба таври яқин «Имомӣ» аст, зеро 

нахуст, худи шоир дар фарҷоми аксар аз ғазалҳояш, ҷиҳати риояти анъанаи пешиниён, 

зикри тахаллус кардааст, сониян, иттифоқи назари ҳамасрони шоирро бо муаллифони 

маъхазҳои таърихиву адабии баъдӣ дар ҳаллу фасли дурусту илмии қазияи мазкур 

метавон далели раднашаванда ба шумор овард. Сарфи назар аз ҳамаи ин, мо ба баҳсу 

баррасии масъалаи мазкур нуқтаи таммат намегузорем, зеро пиромуни ин мавзӯъ миёни 

бархе адабпажӯҳон нуқтаи назари инфиродӣ ҷой дорад ва мо саъй меварзем, ки баъдан 
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ин масъаларо ба баҳсу баррасӣ дар оварем.  

Чунонки аз иттилои сарчашмаҳо маълум шуд, ном, номи падар, аҷдод, алқоб ва 

дигар масоили ба ин мавзӯъ марбути Имомии Ҳиравӣ ба таври мушаххас равшан 

нагардид. Масъалаи мазкур дар таҳқиқоти илмии адабпажӯҳони ватаниву бурунмарзӣ ва 

ховаршиносон низ баҳсбарангез аст ва ҳаллу фасли дурустро тақозо дорад. Иллати 

дуруст мушаххас нашудани масъалаи мавриди назар дар таҳқиқоти донишмандон, пеш 

аз ҳама, ба корбурди маъхазҳо рабт дорад, зеро дар сарчашмаҳо ному насаби Имомии 

Ҳиравӣ сурату шаклҳои гуногун дошта, баъзе муҳаққиқон ҳангоми арзёбии ин мавзӯъ 

дар доираи маводи дастрасшудаашон маҳдуд монда, саранҷом мувоҷеҳ ба иштибоҳоти 

мавҷуд дар  сарчашмаҳо шудаанд, ки ҳадафи меҳварии ин навишта ба омӯзишу пажӯҳиш, 

таҳлилу таҳқиқ ва мавриди арзёбӣ қарор гирифтани масъалаи мазкур нигаронида 

шудааст.  

Аз китобҳои оид ба таърихи адабиёти форс-тоҷик навиштаи шарқшиносон ба хубӣ 

ошкор мегардад, ки маҳсули адабии ин шоир ҳанӯз аз охирҳои асри  XIX сар карда 

таваҷҷуҳи ховаршиносони Аврупоро ба худ ҷалб кардааст. Аз ҳамин рӯст, ки роҷеъ ба 

зиндагинома ва нусхаҳои осори ӯ дар феҳристи китобхонаҳои ҷаҳон маълумоти 

фаровоне фароҳам омадааст. Зимнан бояд гуфт, ки аксар маълумоти мавҷуд маъмулан 

нақли мухтасар ё баъзан тавзеҳёфтаи ахбори сарчашмаҳо буда, бисёр масоили осори 

шоирро ба ваҷҳи аҳсан ҳаллу фасл намекунанд. Гузашта аз ин, ағлаб муаллифон на танҳо 

ба ислоҳи саҳву хатоҳои дар бораи ном, номи падар, лақаб, унвонҳои ифтихорӣ, санаҳои 

таърихӣ ва дигар масоили ба маҳсули адабии шоир мутааллиқ, ки дар маъхазҳо низ ба 

назар мерасанд, напардохтаанд, балки нуқсонҳои мавҷудро аз як асар ба асари дигар 

мунтақил сохтаанд. Сарфи назар аз камбудиҳои ҷойдошта, маълумоти феҳрастҳо дар 

масъалаи ба доираи васеи намояндагони илми ховаршиносӣ ва адабиётшиносони 

ватаниву бурунмарзӣ расондани иттилоъ роҷеъ ба зиндагинома ва мероси адабии 

адибони камшинохтаву ношинохтаи адабиёти классикии форс-тоҷик, бахусус Имомии 

Ҳиравӣ ва эҷодиёти ӯ, дорои аҳамияти вижае мебошад. Масалан, дар феҳрастҳои баъзе 

китобхонаҳои ҷаҳон, ки зери назари мураттиби «Девони комил»-и Имомии Ҳиравӣ – 

Ҳумоюн Шаҳидӣ [22] қарор доштааст, дар баробари хабари маҳфуз будани нусхаҳои 

осори Имомӣ дар ин ва ё он китобхона, дар бораи худи ӯ низ маълумоте метавон ба даст 

овард. Аз ҷумла, дар феҳрасти таҳиянамудаи  Рив  [23], феҳрасти асомии катаби хаттии 

форсӣ ва арабӣ, мавҷуд дар китобхонаи миллии Ҳинд [24], феҳрасти мураттабнамудаи 

ховаршиноси шинохта Ҳ. Эте [25, с. 670], феҳрасти кутуби арабӣ ва форсии китобхонаи 

Бонкипури Бангола, мураттиб Мавлавӣ Абдулқадир [26, с. 88] ва монанди инҳо аз Имомӣ 

ва нусхаҳои девони ӯ иттилоъ дода шудааст.  

Яке аз маъруфтарин донишмандоне, ки дар бораи Имомии Ҳиравӣ ва эҷодиёти ӯ 

тафсилоти нисбатан мукаммал додааст, шарқшиноси англис Эдуард Браун мебошад. 

Номбурда дар китоби «Таърихи адабиёти Эрон» (иборат аз чаҳор ҷилд - С. Ҳ.), бахусус 

дар ҷилди дуюм (аз Фирдавсӣ то Саъдӣ) номи комили Имомии Ҳиравиро тибқи гуфтаи 

соҳиби «Таърихи гузида» - Ҳамдуллоҳи Муставфӣ «Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӣ 

Бакр Усмон» сабт кардааст [27, с. 66].  

 Мураттибони китоби «Таърихи адабиёти Эрон», ки таҳти роҳбарии шарқшиноси 

шинохтаи Чех - Ян Рипка таҳия гардидааст, аз Имомӣ дар ду маврид ёдовар шуда бошанд 

ҳам, ному насаби мукаммали ӯро дарҷ накардаанд ва танҳо ба зикри тахаллуси вай, яъне 

ҷое «Имомии Ҳиравӣ» ва ҷои дигар «Имомии Ҳиротӣ» иктифо варзидаанд [28, с. 170; 

357]. Дигар аз мусташриқин, бахусус Ҳерман Эте, И.С. Брагинский ва дигарон, ки дар 

таълифи китобҳои Таърихи адабиёти форс-тоҷик дасту панҷа нарм кардаанд, роҷеъ ба 

Имомии Ҳиравӣ хомӯшӣ ихтиёр карда, дар ин мавзӯъ иттилое надодаанд, дар сурате, ки 

Ҳ. Эте дар феҳрасти мураттабкардаи худ, ки қаблан ба он ишора шуда буд, аз мавҷудияти 

девони ин шоир дар  китобхонаҳои бархе кишварҳо хабар додааст.  

Адабиётшиноси варзида, донишмади фарҳехтаи эронӣ - Забеҳуллоҳи Сафо дар 



38 

 
 
 
 

китоби хеш таҳти унвони «Ганҷи сухан» (шоирони бузурги порсигӯй ва мунтахаби осори 

онон, ҷилди дувум, аз Низомӣ то Ҷомӣ), дар бораи Имомии Ҳиравӣ ахбори нисбатан 

қобили мулоҳизае дарҷ карда бошад ҳам, муаллиф дар баъзеи онҳо ба иштибоҳ мувоҷеҳ 

шудааст. Аз ҷумла, ӯ ному насаб, куният ва алқоби Имомиро ба тариқи зайл ифода 

кардааст:  «Имомӣ (Разиуддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӯбакр)» [29, с. 115]. Аз 

забти Сафо бармеояд, ки ӯ маълумоти мазкурро аз китоби «Таърихи адабиёти Эрон»-и 

Эдуард Браун дар тарҷумаи Алиасғари Ҳикмат айнан рӯбардор кардааст, зеро худи вай 

дар идомаи сухан чунин таъкид мекунад: «Дар бораи ӯ (Имомӣ – С. Ҳ.) руҷӯъ шавад «Аз 

Саъдӣ то Ҷомӣ»-и оқои Асғари Ҳикмат. – Теҳрон 1327 ш. саҳ. 137-140, тарҷума аз ҷилди 

сеюми «Таърихи адабиёти Эрон»-и Эдуард Браун» [29, с. 115]. Муллифи мазбур дар 

нигориши санаи фавти Имомӣ низ ба иштибоҳ рӯ ба рӯ шудааст, ки дар ин бора баъдан 

таваққуф хоҳад шуд. 

Муҳаққиқ ва адабиётшиноси машҳур ва пуркори дигари эронӣ, устод Саид Нафисӣ 

дар як таълифи хеш таҳти унвони «Назму наср дар Эрон ва забони форсӣ» (то поёни 

қарни даҳуми ҳиҷрӣ, ҷилди якум) ҳангоми баррасии асомӣ ва вижагиҳои ашъори шуарои 

қарни шашуму ҳафтуми ҳиҷрӣ (XII–XIII мелодӣ - С. Ҳ.) агар аз Имомӣ танҳо ба зикри 

тахаллус – «Имомӣ» ва нисбаи ӯ ба Ҳирот, яъне «Ҳиравӣ» ба таври куллӣ иктифо карда 

бошад, баъдан зимни арзёбии аҳволу осори ӯ ба таври мушаххас ба ҷузъиёти ин шоир, 

яъне ному насаб, зиндагинома ва хусусиёти ашъори вай муфассалтар таваққуф кардааст. 

Аз ҷумла: «Разиуддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Усмон Имомии Ҳиравӣ аз 

донишмандони Ҳирот буд ва подшоҳони Оли Картро мадҳ мегуфт ва сипас ба Кирмон 

рафт ва муддате подшоҳону умарои он диёрро мадҳ мегуфт ва баъд ба Исфаҳон омаду 

бозмондаи умри худро дар Исфаҳон гузаронд» [30, с. 161]. 

Агар суханони устод Саид Нафисӣ дар сабти ному алқоби Имомии Ҳиравӣ бо 

гуфтаҳои Забеҳуллоҳи Сафо мавриди муқоиса қарор дода шавад, байни онҳо тафот ва 

ноҳамгунӣ ба мушоҳида мерасад, чунонки дар зикри Сафо «Муҳаммад бинни Абӯбакр» 

ба чашм мерасаду дар забти Нафисӣ «Муҳаммад бинни Усмон». Аз ин баррасиҳо 

мантиқан маълум мегардад, ки аз ин ду муҳаққиқ бояд яке дар сабти ному насаб, унвон 

ва алқоби Имомӣ ба иштибоҳ рафта бошад, аммо ҳақиқат он аст, ки ҳар ду донишманд 

дар зикри ному насаби ин шоир роҳи ихтисорро ихтиёр кардаанд.  

Муаллифони китоби «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV» - Е.Э. Бертелс, 

А.Е. Бертелс, А.Н. Болдирев, М.Н. Усмонов, Р. Ҳодизода ҳангоми таҳлилу арзёбии 

мавзӯи «Ҳаёти адабии асри XIII ва аввали асри XIV» се маротиб аз Имомӣ ёд кардаанд, 

ки ду мавриди он бо зикри тахаллусу нисбаи вай, яъне «Имомии Ҳиравӣ» ва як дафъаи 

дигар бо тафсилоти бештаре дар бораи ном, насаб, алқоб ва тахаллуси Имомӣ ба таври 

нисбатан возеҳтар мебошад. Муаллифон ҳамчунин аз пурбортарин давраҳои адабиёт 

маҳсуб шудани ин аср хабар дода, таъкидан ёдовар шудаанд, ки аксар шоирони ғазалсаро 

ва мадеҳагӯи ин аср, махсусан Имомии Ҳиравӣ ва дигар ҳамасрони вай, ба мисли Маҷди 

Ҳамгар, Мавлоно Камолиддини Кошӣ, Ҳумомиддини Табрезӣ, Асириддини Авмонӣ, 

Абдулқодир Ноинӣ, Бадри Ҷоҷармӣ, Ибни Насуҳи Форсӣ, Ибни Ҳисоми Ҳиравӣ, 

Ҷалолиддин Ҷаъфари Фароҳонӣ ва дигарон дар ҳаёти адабии он давр мақоми баланде 

доштанд. Чунончи: «Худи як номгӯи шоир ва нависандагоне, ки дар ин аср дар 

марказҳои мухталифи адабӣ хурӯҷ карда, аз худ осори фаровони манзум ва мансур боқӣ 

гузоштаанд (мутаассифона, қисми зиёди онҳо бо мурури замон ва дар талотуми ҳамон 

даврон аз байн рафтаанд), ки аз дараҷаи баланди инкишофи адабиёти он аср гувоҳӣ 

медиҳад» [31, с. 273]. Тафсилоти нисбатан мукаммалтари муаллифон роҷеъ ба ин шоир 

дар шакли зайл аст: «Имомии Ҳиравӣ:  Номи пурраи ин шоир Абӯ Абдулло Муҳаммад 

бинни Абӯ Бакр Усмон Имомии Ҳиравӣ мебошад» [31, с. 290].  

Агар ба баррасии ин муаллифон дар ному насаби Имомии Ҳиравӣ таваҷҷуҳ шавад, 

ба хубӣ ошкор мегардад, ки ин муаррифӣ, ба истиснои исми «Разиуддин», ки дар ду 

таълифоти қаблан изҳоршуда мавҷуд буду ин ҷо ба назар намерасад, фарогири ному 
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насаби Имомӣ дар шакли ҷомеътар аст. Сарфи назар аз мукаммалтар арзёбӣ гардидани 

ном ва номи аҷдоди Имомӣ дар китоби муаллифони баъдӣ, андешаи онҳоро наметавон 

ба таври комил орӣ аз иштибоҳ қаламдод кард, зеро мантиқан эҳсос мегардад, ки ин 

муаллифон ба орои муаллифони кутуби қаблӣ назар доштаанд, ба ин иддао якрангӣ ва 

ҳамгунии суханони эшон  шаҳодат медиҳад. 

Дар китоби «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик», ҷилди якум мақолае таҳти 

унвони «Имомии Ҳиравӣ» аз муаллиф А. Раҳмонов, мавҷуд аст. Муаллифи мақола роҷеъ 

ба Имомӣ маълумоти мухтасар дода, ному насаби Имомиро чунин арзёбӣ кардааст: 

«Имомии Ҳиравӣ - Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абӯбакри Усмон (с. тав. номаълум – ваф. 

1277, Исфаҳон), шоир ва олими форс-тоҷик. Бо лақаби Некӣ низ машҳур аст. Зодгоҳаш 

Ҳирот. Дар ҷавонӣ ба Кирмону Исфаҳон сафар кардааст ва муддате дар хизмати 

дарбор будааст. Ба сабаби дар Кирмону Исфаҳон зистанаш баъзе сарчашмаҳо ӯро ба 

нисбаи «Кирмонӣ» ва «Исфаҳонӣ» ҳам ёд кардаанд» [32, с. 504].  

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар навиштаи муаллиф чанд иштибоҳ вуҷуд дорад, 

ки зикри бархе аз онҳоро зарур мешуморем. Иштибоҳи аввал ин аст, ки муаллиф ному 

насаби Имомиро аз китобҳои қаблан дар ин мавзӯъ таълифгардида, ки аз хатову 

камбудиҳо мубарро набудаанд, айнан иқтибос кардааст. Дувум, адабиёти мавриди 

истифодаи муаллиф қароргирифта ба таври мушаххас баррасӣ нагардидааст, дар ин миён 

тазкираи «Гулшани адаб», ҷилди дуюм, мустасност. Сеюм, дар ному насаб ва соли фавти 

Имомӣ иштибоҳи муаллифони сарчашмаҳо ва китобҳои доир ба таърихи адабиёт 

навиштаи баъзе муҳаққиқон такрор шудааст. Чаҳорум, лақаби ин шоирро «Некӣ» 

медонад, ки мо ба чунин лақаб доштани Имомӣ дар ягон сарчашма дучор нашудем ва 

чанд камбудии дигар, ки дар мавриди зарурӣ ироа хоҳад шуд. 

Ногуфта намонад, ки мақолаи зикргардидаи муаллифи мазкур бо ҳамин ном қаблан 

дар китоби «Энсиклопедияи советии тоҷик». Ҷ. 2. – Душанбе, 1980, саҳ. 567-568 мавҷуд 

буд, аммо мо ба хотири он ки шояд дар нашри баъдӣ мақола таҳрир ва иштибоҳоти 

мавҷуда ислоҳ шудааст, аз он истифода накарда, нашри баъдиро мавриди корбурд қарор 

додем, вале, мутаассифона, ин амал аз ҷониби мураттибон сурат нагирифтааст. 

Алоқамандон ҷиҳати мазиди маълумот метавонанд ба китоби номбурда муроҷиат кунанд 

[33, с. 567-568]. 

Муаллифи китоби «Райҳонат-ул-адаб» - Мирзо Муҳаммадалии Мударриси 

Табрезӣ, ки мухтасарбаёнӣ шеваи хосси ӯ дар таълиф аст, ҳангоми арзёбии аҳволу осори 

Имомии Ҳиравӣ низ сабку шеваи нигориши худро риоят карда, дар бораи ному насаби 

ин шоир мухтасаран чунин мегӯяд: «Имомии Ҳиравӣ - Абдуллоҳ бинни Муҳаммад – аз 

фузало ва машоҳири удабо ва шуарои Эрон мебошад» [34, с. 172].  

Бо назардошти он ки муаллиф ному насаб, лақабҳо ва унвонҳои Имомиро ба таври 

мукаммал баррасӣ накардааст, дурустиву нодурустии сухани ӯ дар ин масъала мушаххас 

намегардад. Он чи ки дар нигориши муаллиф ба чашм мерасад, сарфи назар аз 

номукаммал буданаш, орӣ аз иштибоҳ аст.  

Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар китоби оид ба таърих таълифкардаи хеш, ки «Таърихи 

муғул» (аз ҳамлаи муғул то ташкили давлати темурӣ) ном дорад, оид ба шоирону 

донишмандоне, ки дар ин давра зиндагӣ ва эҷод кардаанд, таваққуф карда, дар бораи 

онҳо маълумоти муфиде ироа доштааст. Имомии Ҳиравӣ, ки дар давраи мавриди таҳқиқи 

Оштиёнӣ зиндагиву эҷод кардааст, аз мадди назари ин муҳаққиқ дар канор намондааст. 

Ӯ дар китоби мутазаккира Имомии Ҳиравиро ба тариқи зайл муаррифӣ мекунад: 

«Разиуддин Абдуллоҳ бинни Муҳаммад Имомии Ҳиравӣ аз уламо ва шуарои Ҳирот буда 

ва мулуки Карту салотину вузарои Кирмонро мадҳ мегуфта» [35, с. 537].   

Дар мавриди муаррифии Имомии Ҳиравӣ аз ҷониби Аббос Иқбол метавон гуфт, ки 

муҳаққиқи номбурда дар муқоиса бо дигар донишмандоне, ки роҷеъ ба мавзӯи мавриди 

назар изҳори ақида кардаанд, бартариҳои зиёд дорад, зеро ӯ  ном, номи падару аҷдоди 

шоирро хеле дақиқ, бо мадракҳои гӯёву пӯё баррасӣ кардааст. Сабаби дурустии кори ӯ, 
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ба назари мо, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки вай қабл аз таълифи ин китоб дар 

бораи Имомии Ҳиравӣ мақолае таҳти унвони «Як рисолаи арабӣ» (аз таълифоти Ҳиравӣ 

Имомӣ – шоири маъруф) дар шумораи панҷуми маҷаллаи «Армуғон», соли чаҳордаҳум, 

мурдодмоҳи 1312 ш./ 1933 м. таълиф карда, дар он дар баробари мавзӯи меҳварӣ ба 

масъалаи ному насаби дурусти Имомии Ҳиравӣ, ки дар он рисола худи муаллиф аз номи 

худу аҷдоди хеш ёдовар шудааст, бо дигар муаллифони сарчашмаву муҳаққиқон ба баҳс 

пардохтааст. 

Бо назардошти он ки ҳадафи марказии ин мақола таҳқиқи масоили ном, номи 

падару аҷдод, алқоб, ановин ва тахаллуси Имомии Ҳиравӣ ба таври дурусту саҳеҳ аст, 

ногузир мешуморем, ки андеша ва матолиби ироадоштаи Иқболи Оштиёнӣ дар ин 

мавзӯъ, бо баъзе ҷузъиёташ, ба баррасӣ гирифта шавад. Муҳаққиқи мазбур таъкид 

меварзад, ки зимни пажӯҳишоти хеш ба як нусхаи хаттие дучор мегардад,  ки ба забони 

арабӣ таълиф шудааст. Ин нусха дар таърихи 27 шаҳри рабеулохири соли 828 ҳ./ 1425 м. 

таҳрир шуда, дар 38 варақи бо хатти рез ва ҳар саҳифа дорои 21 сатр  фароҳам омадааст. 

Пас аз ковиши жарф маълум мегардад, ки ин навишта рисолаест дар шарҳи яке аз 

қасоиди шоири машҳури араб – Абулҳорис Ғайлон бинни Ақба бинни Масъуд бинни 

Умар бинни Рабиа, машҳур ва мулаққаб ба Зӯррама (мутаваффо117 ҳ./ 735 м.) ва соҳиби 

он Имомии Ҳиравист. Чунончи: 

«Ин шарҳ, ки шомили баёни латофати ғариба ва нукоти адабия ва масоили наҳвия 

ва дақоиқи луғавияи қасидаи мазбур аст. Аз муаллифе аст, ки номи худро дар дебочаи 

он чунин менигорад: «Абдуллоҳ бинни Муҳаммад, бинни Алӣ ал-Имомӣ ал-Ҳиравӣ» [36, 

с. 313].  

Чунонки қаблан таъкид шуд, беҳтарин манбае, ки тавассути он метавон паҳлуҳои 

камшинохтаи аҳволу осори ин ва ё он адибро дақиқу мушаххас кард, эҷодиёти худи адиб 

аст, вале ин вижагӣ дар  осори Имомии Ҳиравӣ камранг аст, девони ин шоир дар назар 

буд, зеро воқеан ҳам ин масоил дар девони шоир тамоман беранг аст. Зикри ном, номи 

падару аҷдод, тахаллус ва амсоли инҳо аз ҷониби Имомӣ дар рисолаи ба забони арабӣ 

таълифкардааш далели раднопазири гуфтаҳои қаблист.  

Дар идомаи мақола Аббос Иқбол ба бархе муаллифоне, ки ному насаби Имомии 

Ҳиравиро дар навиштаҳояшон нодуруст дарҷ кардаанд, эрод гирифта, чунин мегӯяд: 

«Номи Имомии Ҳиравӣ - шоири машҳур ва падару ҷадди ӯро муаррихин ва 

тазкиранависон ҳар кадом ба шакле забт кардаанд ва байни эшон дар ин бора иттифоқ 

нест. Аз он ҷумла Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, ки «Таърихи гузида»-ро дар соли 730, яъне 44 

сол пас аз фавти Имомӣ навишта, ӯро чунин муаррифӣ мекунад: Абдуллоҳ (дар нашри 

ҷадиди ин асар «Абӯабдуллоҳ» дарҷ шудааст - С. Ҳ.) бинни Муҳаммад, бинни Абӣ Бакр, 

бинни Усмон, вале соҳиби «Ҳабиб-ус-сияр» ва «Ҳафт иқлим» ва ғайра ӯро Абӯабдуллоҳ 

Муҳаммад бинни Абӣ Бакр бинни Усмон хондаанд ва ин зоҳиран таҳрифе аст аз 

навиштаи Ҳамдуллоҳи Муставфӣ ба ин шакл, ки Абдуллоҳ - номи ӯро Абӯабдуллоҳ 

карда ва Муҳаммад - номи падари ӯро ба ҷои исми шоир гирифтаанд» [36, с. 313-314]. 

Пас аз арзёбии ин матлаб, Аббос Иқбол нуқтаи назари Муставфии Қазвиниро дар 

«Таърихи гузида» бо он чи ки Имомӣ дар муқаддимаи рисолаи арабии худ роҷеъ ба ному 

насаби хеш зикр кардааст, мавриди муқоисаву муқобала қарор дода, саранҷом ба натиҷаи 

зайл мерасад: «Аз муқобалаи Абдуллоҳ бинни Муҳаммад бинни Алӣ ал-Имомӣ ал-

Ҳиравӣ, ки дар муқаддимаи рисолаи арабӣ мазкур аст, бо Абдуллоҳ бинни Муҳаммад 

бинни Абӣ Бакр бинни Усмон, ки Ҳамдуллоҳ дар «Таърихи гузида» оварда, возеҳ 

мешавад, ки номи шоир Абдуллоҳ ва номи падараш Муҳаммад аст. Фақат дар теъдоди 

аҷдод ӯ ё Ҳамдуллоҳ иштибоҳ карда ва ё Имомӣ дар муқаддимаи он рисола роҳи ихтисор 

рафта ва ба ҷои ҷадду падари ҷадди худ номи яке аз аҷдоди аълои хешро зикр кардааст. 

Лақаби Имомии Ҳиравӣ Разиуддин аст ва ӯ дар хидмати мулуки қарохитоии Кирмон 

симати маликушшуароӣ дошта» [36, с. 314]. 

Аз мавриди муқоисаву муқобала қарор гирифтани ном, номи падару аҷдоди 
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Имомии Ҳиравӣ дар муқаддимаи рисолаи ба забони арабӣ таълифкардааш бо баррасиҳои 

дар ҳамин замина ҷойдоштаи Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинӣ дар китоби «Таърихи 

гузида», «Ҳабиб-ус-сияр»-и Мирхонд ва «Ҳафт иқлим»-и Амин Аҳмади Розӣ, ки аз 

ҷониби  Аббос Иқбол сурат гирифтааст, муайян мегардад, ки андеша ва хулосабарориҳои 

ин муҳаққиқ воқеан мантиқӣ ва илман асосноканд, зеро нахуст, ҳеҷ кас дар ҳеҷ сурат 

дурустии гуфтаҳои Имомиро роҷеъ ба ному насаби худ инкор карда наметавонад, 

сониян, ҳангоми зикри ному насаб бо роҳи ихтисор рафтани муаллиф сад дар сад имкон 

дорад, баъдан, Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, ки китоби хешро пас аз 44 соли фавти Имомӣ 

таълиф кардааст, шояд қаблан дар ҷавонӣ бо аҳли ин хонадон унсу ошноӣ дошт ва шояд 

ба ҳайси як таърихнигор ному насаб ва аҷдоди Имомии Ҳиравиро аз касоне пурсидаву 

дар китобаш дарҷ карда бошад, ки аз гузаштагону пайвандони ин хонадон комилан огоҳ 

буданд. Дигар муаррихон, ки Оштиёнӣ аз онҳо ёдовар шудааст, шояд сарчашмаи 

маълумоташон китоби Муставфӣ ва маъхазҳои дигар бошад. 

Сарфи назар аз мабоҳиси миёни донишмандон дар масъалаи ном, номи падар, 

аҷдод, лақаб, ановин ва тахаллуси Имомӣ суратгирифта, мо баҳси мазкурро дар ҳамин 

ҷойгоҳ анҷомпазируфта намешуморем, зеро барои ҳаллу фасли мусбати масъалаи 

мариди назар ва ба як натиҷаи нисбатан илмӣ дастрасӣ пайдо кардан баъзе ҷузъиёти 

дигареро, ки ба ҳамин мавзӯъ рабт дорад, бояд ошкор кард. Барои ҳамин ҳам, мо зарур 

донистем, ки натиҷа ва хулосаи худро дар ин мавзӯъ пас аз арзёбии матолиби дигаре, ки 

бевосита ба баъзе ҷузъиёти зиндагии ин шоир марбут аст, ироа дорем. 

Чизи дигаре, ки зимни зикри ному насаби Имомии Ҳиравӣ дар адабиёти илмӣ 

метавон гуфт, ин аст, ки баъд аз интишори мақолаи Аббос Иқбол дар маҷаллаи 

«Армуғон» (соли нашр 1312 ш. - С. Ҳ.) аксар муҳаққиқону донишмандони баъдӣ ва 

мураттибони девони Имомии Ҳиравӣ дар китобу мақолаҳои хеш ҳангоми муаррифии 

шоири номбурда тавзеҳоти Оштиёниро мавриди корбурд қарор додаанд. Аз ҷумла 

мураттиби «Девони комил»-и Имомии Ҳиравӣ – Ҳумоюн Шаҳидӣ дар муқаддимаи девон 

оид ба ному насаби шоири мавриди назар мухтасаран таваққуф карда, каме ба баҳс 

мепардозад ва баъд аз баёну тавзеҳоти муаллифони сарчашмаҳои таърихиву адабӣ дар 

ин мавзӯъ чунин мегӯяд: «Бо таваҷҷуҳ ба тавзеҳоте, ки марҳум Аббос Иқболи Оштиёнӣ 

дар маҷаллаи «Армуғон», соли 14 ба даст додаанд, муносибтарин номе, ки метавон ба 

қурби яқин интихоб кард, Разиуддин Абдуллоҳ бинни Муҳаммад бинни Абӣ Бакр Усмон, 

Имомии Ҳиравӣ аст» [22, с. 7]. 

Мураттиби нашри ҷадиди девони Имомӣ – Исмат Хӯинӣ низ дар муқаддимаи девон 

ба масъалаи ному насаби ин шоир таваҷҷуҳ зоҳир карда, тавзеҳоти соҳиби «Таърихи 

гузида» - Муставфии Қазвиниро бо он чи, ки Имомӣ дар рисолаи «Дар шарҳи қасидаи 

«боия»-и Зӯррама» ва  Аббос Иқбол дар «Як рисолаи арабӣ аз таълифоти Имомии 

Ҳиравӣ -  шоири маъруф» зикр кардаанд, мавриди муқобалаву муқоиса қарор медиҳад, 

вале нуқтаи назари хешро дар ин бора ошкор намекунад. Чунончи: «Имомии Ҳиравӣ аз 

шоирони саршиноси қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ аст. Номи ӯ дар куҳантарин нусхаи «Таърихи 

гузида» - муаррах 857 қ. «Абдуллоҳ бинни Муҳаммад бинни Абӣ Бакр бинни Усмон», дар 

нусхаҳои ҷадидтари «Таърихи гузида» номи шоир Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӣ 

Бакр бинни Усмон ва дар дастнависи рисолае аз ӯ «Дар шарҳи қасидаи боияи Зӯррама» – 

муаррах 828 қ. (1424-25 м. – С.Ҳ.) «Абдуллоҳ бинни Муҳаммад бинни Алӣ ал-Имомӣ ал-

Ҳиравӣ» омадааст»  [37, с. 11).  

Чунонки қаблан ишора шуд, адабиётшиноси эронӣ Забеҳуллоҳи Сафо дар китоби 

«Ганҷи сухан» ному насаби Имомиро бо нақл аз китоби  «Таърихи адабиёти Эрон»-и 

Эдуард Браун, дар тарҷумаи Алиасғари Ҳикмат, иштибоҳан ба тариқи зайл: «Разиуддин 

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӯбакр» зикр карда бошад, баъдан дар китоби «Таърихи 

адабиёт дар Эрон» (бахши аввали ҷилди сеюм - аз авоили қарни ҳафтум то поёни қарни 

ҳаштуми ҳиҷрӣ) якчанд иштибоҳе, ки дар китоби нахуст роҳ ёфта буд, (мо ба бархе аз 

онҳо ишора карда будем – С.Ҳ.) ислоҳ кардааст. Аз ҷумла, Сафо Имомии Ҳиравиро дар 
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китоби баъдӣ чунин муаррифӣ кардааст: «Маликушшуаро Разиуддин бинни Абдуллоҳ 

Муҳаммад бинни Абӣ Бакр бинни Усмони Ҳиравӣ, мутахаллис ба Имомӣ, аз шоирони 

маъруфи Эрон дар авоили аҳди элхонӣ аст» [38, с. 546].  

Ғолибан чунин ба назар мерасад, ки ислоҳоти аз ҷониби Сафо анҷомгирифта пас аз 

тавзеҳоти Иқболи Оштиёнӣ сурат гирифтааст. 

Алии Мирансорӣ дар мақолае, ки таҳти унвони «Имомии Ҳиравӣ» дар китоби 

«Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ» ба нашр расондааст, ному насаби шоири мазкурро 

айнан аз тавзеҳоти Аббос Иқбол нақл  мекунад. Аз ҷумла: «Имомии Ҳиравӣ - Разиуддин 

Абдуллоҳ Муҳаммад бинни Алӣ (даргузашт - муҳаррами 686/ марти 1287). Адибу шоир ва 

маликушшуарои дарбори қарохитоиёни Кирмон. Асли вай  аз Ҳирот аст [39, с. 177]. 

Дар китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ», навиштаи Муҳаммад Шарифӣ, ному 

насаби Имомӣ ба тариқи зайл омадааст: «Имомӣ (Ҳиравӣ). Шуҳрат: «Разиуддин Абдуллоҳ 

ибни Муҳаммад… шоир, мутахаллис ба «Имомӣ» [40, с. 198]. Аҳмадризо Ялмаҳо - 

донишёри гурӯҳи забон ва адабиёти форсии Донишгоҳи озоди исломӣ, дар мақолае бо 

номи «Баррасӣ ва таҳлили таҳрифоти девони Имомии Ҳиравӣ бо мутобиқа бо 

куҳантарин нусхаи мавҷуд» Имомиро чунин муаррифӣ кардааст: «Разиуддин Абдуллоҳ 

бинни Муҳаммад, маъруф ба Имомии Ҳиравӣ – адиб ва шоири қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ, 

муосири Саъдӣ ва Маҷди Ҳамгар ва малиушшуарои дарбори қарохитоиёни Кирмон 

будааст» [41, с. 111]. Доктор Ризо Ашрафзода дар мақолае таҳти унвони «Таркиббанди 

Имомии Ҳиравӣ дар мадҳи имом Алӣ бинни Мӯсо ар-Ризо (а)» зимни баррасии ном, 

номи падару аҷдод, тахаллус, лақаб ва унвони Имомӣ чунин менигорад: «Маликушшуаро 

Разиуддин Абдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӣ Бакр Усмон, мутахаллис ба Имомии Ҳиравӣ» 

[42, с. 62]. 

Сарфи назар аз он ки ному насаби Имомӣ дар таълифоти худи ӯ, бахусус дар 

муқаддимаи рисолаи ба забони арабӣ таълифкардааш, баён ва тавассути Аббос Иқбол 

кайҳо боз ба таври дақиқ тавзеҳ ёфтаву илман асосноку мунташир шудааст, баъзе 

муҳаққиқону мураттибон дар мақолаву китобҳои навиштаву таҳиякардаашон нисбат ба 

ин масъала беэътиноӣ зоҳир кардаанд. Аз ҷумла, муаллифи китоби «Фарҳанги адабиёти 

форсӣ» - доктор Заҳро Хонларӣ ҳангоми муаррифии Имомии Ҳиравӣ номи ӯро 

иштибоҳан «Абӯабдуллоҳ» зикр карда, дар забти санаи вафоташ низ ба хато рафтааст. 

Чунончи: «Имомии Ҳиравӣ - Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӯбакр, бинни Усмон» [43, 

с. 198].  

Суҳайл Ёрии Гулдарра – докторанти бахши забон ва адабиёти форсии Донишгоҳи 

Бӯалии Ҳамадон дар мақолаи хеш зери унвони «Тасҳеҳи девони Имомии Ҳиравӣ ба 

кумаки ҷунгҳо ва сафинаҳо» бо он ки роҷеъ ба ному насаби дурусти Имомӣ иттилоъ 

мавҷуд буд, аммо ин муаллиф дар мақолаи худ номи ӯро «Абӯабдуллоҳ» зикр кардааст. 

Аз ҷумла: «Маликушшуаро Разиуддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӣ Бакр бинни 

Усмон Ҳиравӣ, мутахаллис ба Ҳиравӣ аз шоирони асри элхонӣ аст» [44, с. 12]. 

Аз он чи дар масъалаи ному насаб, тахаллус, алқобу ановини Имомии Ҳиравӣ дар 

сарчашмаҳои адабӣ-таърихӣ ва таҳқиқоти донишмандон баррасӣ гардид, маълум 

мегардад, ки то кунун ихтилофи назарҳо дар ин масъала ҷой дорад ва ба ҳалли дурусту 

саҳеҳи он нуқтаи анҷом гузошта нашудааст. Мо бар он назарем, ки ҷиҳати ҳалли илмӣ 

ва дақиқи мавзӯи мазкур бояд ба масъалаи тахаллуси  шоир, ки интихоби худи ӯст, 

иҷмолан дахл карда шавад. 

Чунонки қаблан ҳам ишора шуда буд, тахаллуси шоир, бидуни шакку тардид, 

«Имомӣ» аст. Маҳз интихоби ҳамин калима ба ҳайси тахаллус баъдан боиси ба вуҷуд 

омадани баъзе нуқтаи назарҳо дар хусуси ба  кадом мазҳаб гароиш доштани Имомии 

Ҳиравӣ гардидааст. Бо вуҷуди он ки муаллифони таърихномаҳо ва тазкираҳо аз мазҳаби 

Имомӣ сухан ба миён наёвардаанд, аммо бархе муҳаққиқон ба ин мавзӯъ дахл карда, 

масъалаи мавриди назарро ба баҳсу баррасӣ кашидаанд. Масалан, мураттиби девони 

Имомӣ – Ҳумоюн Шаҳидӣ бо нақли қавл аз китоби «Таърихи адабиёт дар Эрон»-и 



43 

 
 
 
 

Забеҳуллоҳи Сафо изҳор медорад, ки: «Падарони Имомӣ низ ҳамагӣ аз аҳли ташайюъ ва 

аз маноқибиён буданд, вай тахаллуси «Имомӣ»-ро ба иллати мадҳи хонадони рисолат, 

хусусан имоми ҳаштум ҳазрати Алӣ бинни Мӯсо ар-Ризо (а) интихоб намудааст. 

Таркиббанди бисёр зебое дар мадҳи ҳазрати Ризо дорад, ба матлаи: 

Эй сипеҳри рафъати қадри ту дар васфунниол, 

Каъбаи дунёву динӣ, қиблаи ҷоҳу ҷалол» [22, с. 54].  

Ногуфта намонад, ки калимаи «васфунниол», ки Шаҳидӣ зикр кардааст, саҳеҳ ба 

назар намерасад, шакли дурусти калимаи мазкур «саффунниол» бояд бошад, ки баъдтар 

хоҳад омад. 

Дар ин замина бояд изҳор дошт, ки мо барои сидқи гуфтаҳои Шаҳидӣ ба китоби 

Забеҳуллоҳи Сафо муроҷиат кардем, аммо чунин нуқтаи назарро вонахӯрдем. Дар 

китоби мазбур Сафо ҳангоми баррасии мавзӯи «Ашъори динӣ» (дар асри XIII - С.Ҳ.) аз 

Имомӣ ном бурда, чунин менигорад: «Ба ҳар ҳол, аз шоироне, ки дар зикри  маноқиби 

паёмбар ва хонадони ӯ ва ё дар рисои онон ашъоре суруда бошанд, дар ин давра Имомии 

Ҳиравӣ, Фахруддини Ироқӣ, Сайфуддини Фарғонӣ, Салмони Соваҷӣ, Хоҷуи Кирмонӣ… 

ва иддаи зиёде дигарро зикр мекунем, ки дар зимни осори онон қасоиде дар зикри 

маноқиб ё маросии аҳли байт дида мешавад» [38, с. 336]. 

Сабаби асосие, ки андешаи муҳаққиқони номбурдаро барои мазҳаби шиа доштани 

Имомӣ во доштааст, як таркиббанди иборат аз панҷ бандии ин шоир таҳти унвони «Дар 

мадҳи имом Алӣ бинни Мӯсо ар-Ризо (алайҳиссалом)» мебошад, ки  матлааш ба тариқи 

зайл аст:  

Эй сипеҳри рафъати қадри ту дар саффунниол, 

Каъбаи дунёву динӣ, қиблаи ҷоҳу ҷалол  [22, с. 188]. 

Пас аз ёддошти Сафо дар бораи ашъори динӣ дар қарни XIII ва ном бурдан аз 

шоироне, ки дар васфу рисои бузургони мазҳаби шиа ашъоре сурудаанд, бахусус 

Имомии Ҳиравӣ, ҳамчунин таъйиди Ҳумоюн Шаҳидӣ дар муқаддимаи девони ин шоир 

роҷеъ ба шиамазҳаб будани вай аксар муҳаққиқони эронӣ низ мазҳаби Имомии Ҳиравиро 

шиа қаламдод кардаанд, чунонки Алии Мирансорӣ дар китоби «Доират-ул-маорифи 

бузурги исломӣ» дар ин мавзӯъ чунин мегӯяд:  «Ӯ (Имомӣ – С.Ҳ.) тахаллуси худро ба 

воситаи эътиқод ба мазҳаби шиа ва алоқа ба мадҳи хонадони рисолат «Имомӣ» 

баргузидааст» [39, с. 178]. Доктор Ризо Ашрафзода дар мақолаи хеш - «Таркиббанди 

Имомии Ҳиравӣ дар мадҳи имом Алӣ бинни Мӯсо ар-Ризо (а)» чунин менигорад: 

«…Маликушшуаро – Разиуддин Абдуллоҳ Муҳаммад бинни Абӣ Бакр Усмон, 

мутахаллис ба Имомии Ҳиравӣ… аз ҷумлаи шоиронест, ки иродату ихлосе комил ба 

хонадони рисолат ва Оли Алӣ (а) доштааст. Падаронаш низ аз аҳли ташаюъ ва аз 

маноқибиён будаанд ва тахаллуси вай низ ба ҷиҳати вобастагии рӯҳӣ ба имомони 

маъсум, хусусан имом Ризо (а), будааст» [42, с. 62]. Суҳайл Ёрии Гулдарра дар мақолае 

таҳти унвони «Тасҳеҳи девони Имомии Ҳиравӣ ба кумаки ҷунгҳо ва сафинаҳо» андешаи 

Шаҳидиро таъйид карда, дар ин масъала чунин мегӯяд: «Ногуфта намонад, ки тахаллуси 

«Имомӣ»-ро ба сабаби мадҳи аҳли байти набӣ, ки дуруди Худованд бар онон бод, 

баргузидааст» [44, с. 12]. 

Гузашта аз инҳо, дар девони ба тозагӣ интишорёфтаи Имомӣ, ки ба кӯшиши Исмат 

Хӯинӣ мураттаб шудааст, мураттиб ва муаллифи муқаддима роҷеъ ба масъалаи мавриди 

баҳс дахл карда, зимнан чунин изҳори андеша кардааст: «Таркиббанди Имомӣ дар наъти 

паёмбар (а) ва манқабати имом Ризо (а) нишонгари гароиши ӯ ба ташаюъ аст. Зимни ин 

ки дар ашъори худ аз се халифаи нахуст сухан нагуфта ва чунонки шеваи шоирон аст, 

дар мадҳи мамдӯҳон аз номи онон истифода накардааст» [37, с. 12]. 

Бо назардошти ба эътибор гирифтани муҳтавои таркиббанди мутазаккира, нуқтаи 

назари муҳаққиқон дар ин хусус, забти ному насаби худ дар рисолаи ба забони арабӣ 

таълифкардааш ба сурати: «Абдуллоҳ бинни Муҳаммад бинни Алӣ ал-Имомӣ ал-Ҳиравӣ» 

ва махсусан зикри исми Алӣ дар насабномаи хеш, ки дар дигар манобеи таърихиву адабӣ 



44 

 
 
 
 

ба чашм намерасад, ба қурби эҳтимол метавон ҳадс зад, ки Имомӣ аз назари эътиқод ба 

мазҳаби ташайюъ гароиш дошта, тахаллуси худро маҳз ба хотири доштани эътиқоду 

иродати хос ба аиммаи бузурги ин мазҳаб «Имомӣ» интихоб кардааст. Аммо мазҳаби 

падару аҷдоди ӯро ба дурустӣ наметавон муайян кард, зеро номҳои Абӯбакр ва Усмонро, 

ки муаллифони сарчашмаҳо ба ҳайси падарбузург ва падари бобои Имомӣ дарҷ кардаанд, 

Имомӣ дар рисолаи шарҳи қасидаи боияи Зӯррама, шояд амдан ва шояд ба ҷиҳати 

мухтасарбаёнӣ, аз эшон ёд накарда, баръакс, исми «Алӣ»-ро, ки дар ягон манобеи дигар 

зикре аз он нарафтааст ва тибқи андешаи Аббос Иқбол гӯё «номи яке аз аҷдоди аълои» 

вай бошад, боифтихор сабт кардааст. Ба дигар сухан, мо  «таҳриф» ё «иштибоҳ»-и 

Ҳамдуллоҳи Муставфиро дар ин масъала, ба истиснои он ки дар нашри ҷадиди «Таърихи 

гузида» ноширон ба ҷои «Абдуллоҳ» иштибоҳан «Абӯабдуллоҳ» навиштаанд, қобили 

пазириш намедонем.  

Ҳамин тариқ, аз муқоисаи гуфтори Имомӣ дар рисолаи арабии шарҳи қасидаи 

боияи Зӯррама бо манобеи таърихиву адабӣ ва нуқтаи назари адабпажӯҳони ватаниву 

бурунмарзӣ роҷеъ ба ному насаб, алқоб, ановин, тахаллус ва нисбаи Имомии Ҳиравӣ 

возеҳ мегардад, ки номи ӯ Абдуллоҳ, номи падараш - Муҳаммад, исми бобояш - Абӯбакр, 

номи падари падарбузургаш – Усмон ва исми падари Усмон Алӣ будааст. Дар маҷмӯъ 

ном, номи падару аҷдод ва кунияи ин шоирро ба сурати зайл метавон барчид: Абдуллоҳ 

ибни Муҳаммад, ибни Абӯбакр ибни Усмон ибни Алӣ - Имомии Ҳиравӣ. (Тартиби асомии 

насабномаи Имомии Ҳиравӣ мантиқан ҳар касро ба чунин мулоҳиза меорад, ки шояд пас 

аз исми Абӯбакр номи падари падарбузургаш на Усмон, балки  бояд Умар бошад, аммо 

бо баъзе сабабҳо (қасдан ва ё саҳван) ин исм аз қалам афтодааст – С.Ҳ.) 

Чунонки пештар зикр шуд, муаллифони сарчашмаҳо Имомиро бо алқоби 

«Рукнуддин» [3, с. 657] ва маъмулан «Разиуддин» [3, с. 836, 879; 36, с. 313 ва дигарон] ёд 

кардаанд. Бо назардошти фазоил, камолоти иктисобӣ, дониши мукаммал, мақоми илмӣ 

ва таҷрибаи вофир доштани Имомӣ дар заминаҳои мухталифи адабӣ, илмию динӣ, касбӣ 

ва аз мақбулияту эҳтироми вижаи хоссу омми аҳли замон бархурдор будани вай дар 

манобеи адабиву таърихӣ ва таҳқиқоти донишмандон аз ин шахсият бо унвонҳои 

ифтихории гуногун аз қабили «Имомулҳукамо», «Афсаҳулҳукамо», «Афсаҳушшуаро», 

«Маликушшуаро», «Имомушшуаро» ва амсоли инҳо ном бурда шудааст. Ҳарчанд дар 

хидмати мулуки қарохитойии Кирмон симати маликушшуароӣ доштани вай ҷойи тардид 

нест. Тахаллуси шоир, чунонки зикр гардид, «Имомӣ» аст, ки худи шоир дар хотимаи 

аксар ғазалҳояш ин исмро ба сифати тахаллус мавриди корбурд қарор додааст. Калимаи 

«Ҳиравӣ» бозгӯи мансубияти шоир ба шаҳри Ҳирот буда, бо он ки бархе муалифон ӯро 

Кирмонӣ ва ё ду Имомӣ муаррифӣ кардаанд, (аз ҷумла Ризоқулихони Ҳидоят дар 

«Маҷмаъ-ул-фусаҳо» роҷеъ ба ин масъала чунин ишора кардааст: «ба ин далел, ки дар 

Кирмон тавтан намуда, баъзе ӯро Кирмонӣ хондаанд ва бархе ба ду Имомӣ, яке, Кирмонӣ 

ва дигаре, Ҳиравӣ қоил шудаанд, аммо якест») [18, с. 359], мувофиқи андешаи аксар 

муаллифони тазкираҳо, таърихномаҳо ва адабпажӯҳони муосир шаҳри Ҳирот макони 

валодат, боландагӣ, таҳсил, касби камол ва иштиҳор ёфтани ӯст. Аз ин рӯ, зодгоҳи 

Имомиро ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон ба дигар шаҳр мансуб донист. 
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МАСЪАЛАИ НОМУ НАСАБ ВА АЛҚОБИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ ДАР САРЧАШМАҲОИ 

АДАБӢ-ТАЪРИХӢ ВА АДАБИЁТИ ИЛМӢ 
 

Муаллиф дар мақола роҷеъ ба ном, номи падару аҷдод, тахаллус, куният, нисба, ановин, 
мазҳаб ва дигар мавзӯоти марбут ба шоири маъруфи қарни XIII - Имомии Ҳиравӣ дахл кардааст. 
Барои ҳаллу фасли илман асосноки масоили мазкур муаллиф аз манобеи зиёди адабиву таърихӣ 
ва илмӣ баҳрабардорӣ карда, андешаҳои бархе аз онҳоро ба баҳсу баррасӣ кашидааст. Андешаву 
орои муаллифи мақола саҳеҳ ва илман асоснок буда, риояти ин амалкард боиси ҳаллу фасли 
дурусти мавзӯи меҳварии мақола гаштааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ном, насаб, тахаллус, аҷдод, ановин, куният, нисба, мазҳаб, шарҳ, 
қасида, рисола. 

 

ВОПРОС ФАМИЛЬНЫХ ИМЕН, ПРОЗВИЩ И ПСЕВДОНИМОВ ИМОМИИ ХИРАВИ В 

ЛИТЕРАТУРНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Автор в данной статье рассматривает фамильных имен, прозвищ, псевдониомов, 
уважительное обращение, духовных званий, вероисповеданий и других тем, связанных со 
знаменитым поэтом XIII века Имомии Хирави. С целю научного обоснования названных 
вопросов, автор приводит многочисленные факты из художественной, исторической научной 
литературы, вступая с их авторами в полемику. Размышления автора статьи соответствует 
научной истине, соблюдение которых позволило ему решать ключевую тему статьи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имя, фамильное имя, псевдоним, предки, звание, уважительное 
обращение, вероисповедание, комментарий, поэма, трактат. 

 

 

THE ISSUE OF FAMILY NAMES, NICKNAMES AND PSEUDONYMS OF IMAMII HIRAVI 

IN THE LITERARY, HISTORICAL SOURCES AND SCIENTIFIC LITERATURE 
 
 

The author in this article considers family names, nicknames, pseudonyms, respectful treatment, 
spiritual titles, religions and other topics related to the famous poet of the XIII century Imomii Hiravi. 
For the purpose of scientific substantiation of these questions, the author cites numerous facts from 
fiction, historical scientific literature, entering into controversy with their authors. Reflections of the 
author corresponds to the scientific truth, the observance of which allowed him to solve the key topic of 
the article.  

KEY WORDS: name, family name, pseudonym, ancestors, titles, respectful treatment, 
confession, comment, poem, treatise. 
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МАВҚЕИ МАҶОЗ ВА РАМЗ ДАР УСЛУБИ БАДЕӢ (НАЗМ) 
 

Назаров М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Услуби бадеӣ бо тамоми вижагиҳое, ки дорад, барои инъикоси афкори адабии 

адибон заминаҳои мусоидеро фароҳам месозад. Албатта, баръакси услубҳои дигари 

забон ин услуб ҷанбаи фарқкунандае дорад. 

 Яъне, ифода ва тасвири мафҳуму ашёи гуногуни табиат ва ҳодисаю воқеаҳо ба ҳар 

як адиб таъсири яксон намерасонад, яке онро бо диди хеле зебою дақиқ мебинад ва 

дигаре бо назари фардии хоси худ. Дар ин маврид вожаҳо низ бо тамоми тобишҳои 

семантикии худ барои аҳли эҷод манбаи муҳими эҷодӣ ба шумор мераванд ва танҳо он 

шоире метавонад, аз ин олами вожаҳо самаранок ва мақсаднок истифода намояд, ки 

қобилияти баланди дарки маънои калимаҳоро дошта бошад ва дар мушаххасгардонӣ 

(абстраксиякунонӣ)-и онҳо маҳорати баланди эҷодӣ дошта бошад. Ин раванди эҷодӣ, 

пеш аз ҳама, ба таҷрибаи андӯхта ва ҳунару истеъдоди аҳли қалам вобастагӣ ва робитаи 

зич дорад. Дар услуби бадеӣ, махсусан забони назм, маҷоз нақши бориз дорад. Аксари 

муҳаққиқон ба ин назаранд, ки моҳияти асосии забони шеър ва умуман, таъсирбахшии 

шеър бештар тавассути маҷоз сурат мегирад. Дар корҳои илмию таҳқиқотие, ки 

муҳаққиқони бахши услубшиносӣ ба анҷом расонидаанд, ба ин масъала ишораҳои зиёде 

шудааст. Аз ҷумла, М. Саломов дар рисолаҳои илмии худ ба ин масъала таваҷҷуҳ карда, 

андешаҳои муҳаққиқони зиёдеро муқоисаву баррасӣ намудааст ва доир ба хусусиятҳои 

ифодаи маҷоз дар забони шеъри тоҷикӣ баъзе нуктаҳои ҷолибро иброз намудааст: “Дар 

забони шеър корбаст шудани маҷоз, пеш аз ҳама, ба услуби шоир, ҷаҳонбинӣ, тарзи баён 

барин унсурҳои муҳими эҷодӣ вобастагӣ дорад. Яъне, овардан ва ё баёни маҷоз ба услуби 

баёни адиб робитаи наздик дорад. Муҳаммад Шафеии Кадканӣ дар роҳи шинохти 

маънои калимаҳо чунин андеша дорад: «Роҳҳои шинохташудаи тамоюзи забон ё 

растохези калимаҳоро дар сутӯҳи мухталифи огоҳиҳое, ки мумкин аст, аҳли забон дошта 

бошанд, метавон ба ин сурат тақсимбандӣ кард, агарчи ҳама дар ҳавзаи забон аст, вале 

дар тақсимбандии кучактар метавонад, бад-ин гуна мақулабандӣ шавад:  

1) гурӯҳи мусиқиёӣ: 

2) гурӯҳи забоншиносӣ  [8, с. 7]. 

Дар ҳамин маврид ӯ ба мафҳуми маҷоз дар забони шеър таваҷҷуҳ карда, чунин 

гуфтааст: «Маҷоз яке аз бунёдҳои аслии шеър аст ва ин маҷозҳо дар тӯли таърихи як 

забон андак-андак бар асари касрати истеъмол мубтазил шуда ва дохили ҳавзаи қомусии 

забон мешаванд, бинобар ин марзи ҳақиқат ва маҷоз дар забон як марзи қарордодӣ аст». 

Пас, бармеояд, ки дар шеър маҷоз мавқеи муҳим дошта, воситаи муҳими муайян кардани 

услуби шоир аст. Агар аз як тараф, дар услуб дараҷаи истифода шудани санъатҳои бадеӣ 

баррасӣ шавад, аз ҷониби дигар, муассирии сухани ӯ ва тарзи ифодаи суханвар бо 

истифода аз маҷозу васоити забонӣ аст» [15, с. 123]. 

Мавриди таъкид аст, ки дар таҳқиқоти ин муҳаққиқ маҷоз ба таври хеле густурда 

мавриди баррасӣ қарор дода шуда, вазифаи семантикию нақши он дар ташаккули 

ифодаҳои маҷозӣ ва воҳидҳои фразеологӣ нишон дода шудааст. 

Яке аз вижагиҳои дигари услубие, ки дар забони шеър ба назар мерасад, ин ифода 

ва баёни мармуз аст. Яъне, баъзан калимаҳоро шоирон тавре ифода менамоянд, ки онҳо 

дар шакли рамз барои ифодаи ягон ашё ё ҳодисаю воқеаи муҳиме хизмат менамоянд. Дар 

ҳамин маврид низ нақши маҷоз бараъло ба назар мерасад. М. Саломов рамзу рамзофарӣ 

дар забони шеърро ба таври васеъ мавриди баррасӣ қарор надода бошад ҳам, доир ба ин 

масъала баъзе ишораҳо кардааст. Аз ҷумла, дар рисолаи худ ба ин масъала чунин ишора 

кардааст: “Кам гардидани теъдоди мисраъҳои ғазал нисбат ба қасида аз шоирони 

ғазалсаро ҳунару истеъдоди махсуси суханшиносӣ ва абстраксиякунонии мафҳуму 

ашёҳоро тақозо менамуд. Мавқеи маҷоз дар рамзофарӣ хеле муҳим мегардад. Бояд 
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таъкид кард, ки забони шеър забони рамз аст, дар сатҳ ҳаракат намекунад, ҷараёнест дар 

жарфо, абҳом дорад ва рози он дар мубҳам будан аст. Шоир номи шайъеро дар ҳайати 

калимае бозмегӯяд ва шайъи дигареро таърифу ирода мекунад. Дар сатҳи қобили 

фаҳмтаре «худ»-ро мегӯяд ва «халқ»-ро ирода мекунад, «ман»-ро менависад ва «мо»-ро 

дар назар мегирад» [16, с. 33]. 

Муҳаққиқи мазкур зимни таҳлили забони ғазал ба натиҷае расидааст, ки забони 

жанрҳои лирикӣ аз шоир тақозо менамояд, ки мафҳумҳои мавриди назарашро вобаста ба 

мавзӯи асар хеле мухтасар ва бо истифода аз рамзу ишораҳо ифода намояд.  

Рамз низ чун калимаҳои сермаъно ва ифодаҳои маҷозию воҳидҳои фразеологӣ бар 

пояи маҷоз ифода меёбад ва танҳо бо он хусусияташ фарқ мекунад, ки вақте калима 

вижагии рамзро касб менамояд, маънои ифодакардааш то андозае устувор боқӣ мемонад, 

яъне рамзҳое, ки барои ифодаи маънои луғавию семантикӣ равона шудаанд, зуҳуроти 

нисбатан устувор буда, ба тағйирот камтар дучор мешаванд. 

Пас, бояд мафҳуми рамзро аз нигоҳи назариявӣ мавриди баррасӣ қарор дод. Дар 

истилоҳи байналмилалии лингвистӣ рамзро символ номидаанд. Майманат Мирсодиқӣ 

дар китоби “Вожаномаи ҳунари шоирӣ» мафҳуми рамзро бо истилоҳи “намод» муродиф 

дониста, онро чунин шарҳ додааст: «Намод (symbol) чизе аст, ки чизе дигарро аз тариқи 

қиёс бо тадоӣ нишон медиҳад, монанди ранги сафед, ки маъмулан намоди бегуноҳӣ ва 

гули сурх, ки намоди зебоӣ аст» [7, с. 281]. 

Дар баъзе фарҳангҳои адабӣ намодро чун мафҳуме шарҳ додаанд, ки он ҷойгузини 

чизи дигаре шуда бошад. Яъне, баъзе аломатҳо ва нишонаҳо аз қабили ҳарфҳои алифбо, 

аломатҳое, ки дар мусиқӣ (нота) ё арӯз ба кор мебаранд, аломатҳое, ки дар илми риёзӣ 

истифода мешаванд, парчамҳои давлатҳо ва ҳаракатҳое, ки дар байни як миллат ва ё дар 

миёни ҳамаи мардуми ҷаҳон муштаракан ба маъно ва мафҳуми хос далолат мекунанд, 

намод маҳсуб мешаванд, вале намод, дар ҳақиқат, маънои васеътар ва печидатаре дорад. 

Бинобар ин намод аз аломат, ки танҳо мафҳуми мушаххасро мефаҳмонад ва барои ҳамаи 

касоне, ки онро истифода мебаранд, маънои ягонаи қобили дарк дорад, ҷудо бояд 

дониста шавад. 

«Калимоте, ки ба унвони намод ба кор мераванд, печидагӣ ва вусъате доранд, ки 

боис мешавад, бисёре аз намодҳо тамоми маъно ва мафҳуми худро ба хонанда мунтақил 

накунад ва ҳамчунон, ки асли калимаи юнонии «symbollon» (симболиюн) ниме аз чизе 

аст, ки ба ду қисмат шуда, мафҳумҳое, ки аз як намод ба зеҳн интиқол мешавад низ беш 

аз бахше аз мафҳуми аслиро нишон намедиҳад. Барои мисол, гули сурх илова бар зебоӣ, 

метавонад барои мафоҳими дигаре аз қабили ишқ, тароват, ҷавонӣ ва умри кӯтоҳ ва 

бисёре мафоҳими ношинохтаи дигар намод қарор гирад» [7, с. 281]. 

Муҳаққиқи мазкур мафҳуми намод (рамз)-ро ба таври хеле густурда шарҳу эзоҳ 

дода, нақш ва мавқеи онро дар адабиёти бадеӣ хеле муҳим арзёбӣ менамояд ва ба чунин 

натиҷа мерасад: «Намод дар адабиёт нақши беш аз нишона ё аломатро дорад ва он 

калима, таркиб ё иборате аст, ки бар маънӣ ва мафҳуме ғайр аз он чи дар зоҳир ба назар 

мерасад, далолат кунад ва ба хотири мафоҳими мутааддаде,ки дар худ пинҳон дорад, 

дастёбӣ ба маънии дақиқи он мумкин набошад» [7, с. 281]. 

Байти зерини Ҷалолуддини Балхӣ бар ҳамин нукта ишора менамояд:    

Ҳазор рамз бо ҳам гуфта, ҷони ман, бо ишқ, 

Дар он румуз нағунҷида назми ҳарфу калом                                  [18, с. 654] 

Аз ин нигоҳ, маълум мегардад, ки рамз низ дар асоси маҷоз бунёд меёбад, зеро вожа 

ё иборае, ки барои ифодаи рамз омадааст, далолат ба маънои дигар мекунад. Пас, аз ин 

муҳокима бармеояд, ки байни маҷоз ва воҳидҳои луғавии дар заминаи маҷоз бунёдёфта 

робита, умумият ва фарқияти ҷиддие ба назар мерасад, ки дар ин муносибат нақши маҷоз 

ба ҳайси категорияи маъноӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. 

Дар раванди инкишофи улуми адабӣ ва лингвистӣ, вобаста ба мактабҳои 

мухталифи илмӣ, доир ба мафҳуми маҷоз андешаҳои зиёде баён гардидаанд. Ба андешаи 
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муҳаққиқи ҳамин бахш - В. Иванов: «Муҳимтарин вазифаи таърихии мактабҳои 

рамзшиносӣ аз он иборат буд, ки табиати калима ҳамчун рамз ва табиати шеър (назм) ба 

ҳайси рамзи ҳақиқати реалӣ кушода шавад. Мутаассифона, то ҳол рамзгароӣ 

(символизм) ҳаёт ва санъатро мураккаб гардонидааст [1 с.4]   

     Бинобар ин зарур аст, ки нақш ва мавқеи маҷозро дар робитаю бунёду рамз ва 

воҳидҳои дигари маъноӣ мавриди баррасӣ қарор дода, мавқеи семантикии онҳоро дар 

услуби бадеӣ, махсусан забони шеър, муайян созем. 

Маҷоз ба ҳайси категорияи маъноӣ дар ташаккул ва бунёди воҳидҳои гуногуни 

маъноии забон нақши муҳим дорад. Бунёди калимаҳои сермаъно, метонимия, синекдоха, 

ифодаҳои маҷозӣ, воҳидҳои фразеологӣ ва дигар воситаҳои ифодаи услубии забон дар 

асоси маҷоз бунёд ёфтаанд, ки аксари ин мафҳумҳо аз ҷониби муҳаққиқон мавриди 

таҳлилу таҳқиқи васеъ қарор дода шуда бошанд ҳам, доир ба ифода ва бунёди мафҳуми 

рамз чандон таваҷҷуҳ нашудааст.  

Аксари муҳаққиқони маъношинос бар он назаранд, ки нахустин воситае, ки 

калимаро аз маънои аслияш дур месозад ва маънои калимаро дигар мекунад, маҷоз аст. 

Вале дар байни калимаҳое, ки тавассути маҷоз тобиши маънои иловагии нав гирифтаанд, 

як робитаи хеле муҳими маъноӣ мавҷуд аст, ки он аз ягон ҷиҳат ба маънои луғавии 

калима наздикӣ дорад. Чунин тарзи ифодаи калимаҳо, ки дар сохторҳои гуногун маънои 

маҷозиро ифода менамоянд, дар услуби бадеӣ боиси он мегардад, ки ба эҷодкор шароити 

ифодаи баёни бадеияш фароҳам оварда шавад, то ки ӯ мафҳуми дарназардоштаро ба 

таври муассиру образнок ва ҷолиб баён намояд. Аз ин назар маълум мешавад, ки маҷоз 

дорои заминаи муайяни ифода мебошад, яъне барои ифодаи ин унсури маъноӣ 

заминаҳои хосе дар забон вуҷуд дорад. Доир ба заминаи нахустини бунёди ифодаҳои 

маҷозӣ Б. Камолиддинов чунин изҳори назар кардааст: «Ифодаҳои маҷозӣ дар забони 

тоҷикӣ дар заминаи монандии зоҳирӣ ё ботинии зинда тасвир ёфтани ашёҳои беҷон бо 

ёрии санъатҳои ташбеҳ, истиора ва ташхис ба вуҷуд меояд» [2, с. 69]. Дар ин ифода ду 

заминаи асосии ташаккули ифодаҳои маҷозӣ баррасӣ шудааст: 

Якум, монандии зоҳирӣ ё ботинии тасвири зиндаи ашё; 

Дуюм, бо ёрии санъатҳои бадеӣ.  

1. Афкори назарии муҳаққиқон ва шарҳи муаллифони баъзе луғатҳои қадима доир 

ба маҷоз басе ҷолиб ба назар мерасад: «...лафзро бар маънии дигаре итлоқ кунанд, ки дар 

асли вазъ на барои он ниҳода бошанд. Лекин бо ҳақиқати он лафз ваҷҳи алоқате дорад» 

[17, с. 82].  

Таърифи нисбатан муфассалтарро дар шарҳи Муҳаммад Ғиёсуддин Ромпурӣ 

мебинем: «Маҷоз –роҳ ва ҷойи гузаштан ва зидди ҳақиқат; ва ба маънии калимае, ки дар 

ғайри маънии ҳақиқии худ мустаъмал шавад ва маънои мавзӯи ҳақиқии он матрук 

нашуда бошад, балки дар маънии мавзӯъ лаҳ алоқаи мушобаҳат ё зарфият ё сабабият ва 

ғайри он мутаҳаққиқ бошад, чунончи, хар дар асл ба маънии ҳайвони ноҳиқ аст ва ба 

алоқаи мушобаҳат, ки ҳамоқат бошад, бар марди аҳмақ итлоқ кунанд; ва алоқаи зарфият, 

чунончи, хон хостанд, яъне таом хостанд; ва алоқаи сабабият чунончи, итлоқи шамс бар 

завъ (зуъ)….» [10, с. 233]. Қисмати аввали ин шарҳ маънои луғавӣ (роҳ ва ҷои гузаштан) 

ва қисмати дуюмаш маънои истилоҳии кадимаи маҷозро дар бар мегирад. Аз ин бар 

меояд, ки маънои истилоҳии калимаи маҷоз чунон аст, ки калима аз маънои ҳақиқии худ 

дур нашуда, балки бо он алоқаи мушобаҳат (монандӣ) ё зарфият ё сабабият ва монади 

инҳоро дорад. 

Тавре ки дар боло зикр кардем, аксари муҳаққиқон зимни шарҳи истилоҳи маҷоз 

ба ду ҷанбаи он – ҳақиқат ва зидди ҳақиқат, ибрози назар кардаанд ва дар тамоми осоре, 

ки маҷоз шарҳ дода шудааст, ин масъала баррасӣ гардидааст. Дар забоншиносии аврупоӣ 

низ то андозае ба ин мавзӯъ таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Дар забоншиносии аврупоӣ 

маҷозро бо истилоҳи метафора ном мебаранд, ки он аз калимаи юнонии метафора—

»перенос», - «кӯчонидан», «переносное значение» - «маънои кӯчида» гирифта шудааст. 
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[5, с. 296]. Андешаҳои мазкур дар таҳқиқот М. Саломов ба таври муфассал шарҳу эзоҳ 

дода шуда, вижагиҳои хоси истилоҳию маъноии маҷоз муайяну муқаррар шудааст. 

Забоншинос Ҳ. Маҷидов маҷозро яке аз восита ва усулҳои бунёди маънои луғавӣ 

номида, чунин овардааст: «Усули маҷозии пайдоиши маъноҳои луғавиро аз маънои 

маҷозӣ бояд фарқ кард. Дар ин маврид маҷоз ҳамчун воситаи бавуҷудоварандаи 

маъноҳои ҷудогона, ҳамчун тариқи пайдоиши ин ё он маънои луғавӣ фаҳмида мешавад. 

Аз ин ҷост, ки мафҳуми маънои маҷозӣ на ба навъи ҷудогонаи маънои луғавӣ, балки ба 

усули ташаккули он маъно далолат мекунад. Аз ҷониби дигар, маҷози луғавӣ аз анвои 

гуногуни маҷозот, ки ҳамчун санъати бадеии анъанавӣ шинохта шудаанд, бояд фарқ 

кунад. Ба ҷумлаи маъноҳои луғавии бо усули маҷоз бавуҷуомада на ҳама гуна маҷозот, 

балки чунин воситаҳои тасвири бадеӣ дохил мешаванд, ки дар шакли калимаи алоҳидае 

шах шуда монда, ба ҳукми анъана даромадаанд» [12, с. 53]. 

Нуктае, ки дар бахши охири ин иқтибос оварда шудааст, хеле ҷоиб буда, онро ба 

мафҳуми рамз низ мутааллиқ донистан мумкин аст, зеро маъноҳое, ки дар рамз ифода 

меёбанд, то андозае маъноҳое мебошанд, ки дар шакли шахшуда мавриди истифода 

қарор мегиранд. Яъне, рамз низ бар асоси маҷоз бунёд меёбад ва калимаҳое, ки ба ин 

вазифа омадаанд, дар худ тобишҳои маъноиеро ифода менамоянд, ки ба маънои аввала 

(луғавӣ) аз ягон ҷиҳат робита ва алоқаи маъноӣ доранд.  

Пас, рамз чист ва дорои кадом вижагиҳои луғавию семантикӣ аст ва бо маҷоз чӣ 

иртиботе дорад? 

«Рамзҳо ҳамеша фарогири ҳаёти инсонӣ мебошанд. Ҳар як вожае, ки дорои маънои 

луғавӣ аст, дар мавридҳои муайян метавонад ба ҳайси рамз истифода шавад. Вобаста ба 

арзиши маъноӣ анвои гуногуни рамзҳоро, аз қабили таърихӣ, мифологӣ, идеологӣ ва 

бадеӣ ҷудо кардаанд. Вижагии асари ҳунарӣ, аз ҷумла шеър, ҳамчун рамзи бадеӣ дар он 

зоҳир меёбад, ки арзиши муҳим ва ҷудонашавандаи онро ҷанбаи эстетикӣ ташкил 

медиҳад. Забони шоирона ба ҳайси рамз ифодагари зебоӣ ва ҳамчун аломат фарогири 

иттилоот дар бораи фаъолияти инсон аст.  

Истилоҳи рамз (символ) гуногунпаҳлу буда, онро ба таври мухталиф шарҳу эзоҳ 

додаанд. Дар Юнони қадим зери вожаи рамз (символ) ҳама гуна аломати ашё, ки барои 

як гурӯҳ одамон маънои махфии шартиро ифода мекард. Асоси истилоҳи юнонии 

«символ»-ро ду вожа ташкил додааст: symbolon - шартан аломат, алоқа, моҳияти баъзе 

аломатҳо ва symboloo - ба мувофиқа омадан, алоқамандии ду оғоз дар яктои он. Аксари 

сарчашмаҳо бар он ақидаанд, ки рамз: 

1) аломати шартиест, ки барои ифодаи ягон мафҳум, зуҳурот ва ё ғоя хизмат 

менамояд; 

2) образи бадеие, ки ягон фикр, ғоя, афсӯсу надоматро ифода менамояд; 

3) шартан ифода кардани ягон бузургӣ, мафҳум, ки аз ҷониби ин ва ё он илм 

пазируфта шудааст. Ҳамин тариқ, рамз-ин аломати махсус, ашё, амалиёт, ҳодиса, 

сифатест, ки барои ифодаи ягон мафҳум ё ғоя хизмат менамояд» [3, с. 2125]. 

Муҳаққиқи забоншинос бар он назаранд, ки «Рамз (символ) образи эҳсосотии 

мушаххасест, ки ҳамчун аломати мушаххаси мафҳум фаҳмида мешавад» [14, с. 58]. 

Забоншинос В.П. Москвин муносибати рамзу аломатро дар китоби «Русская 

метафора» ба таври густурда мавриди баррасӣ қарор дода, ба чунин натиҷа расидааст: 

«Дар аксари таърифҳо рамзро ҳамчун аломат шарҳ додаанд. Бояд таъкид кард, ки доир 

ба таърифе, ки дар мавриди рамз дода шудааст, муносибати мафҳуми «рамз» бо «аломат» 

мушаххас нашудааст. Масалан, дар яке аз донишномаҳои машҳур оварда шудааст, ки 

рамз як чизи ивазкунандаест, ки ифодакунанда ва ифодашавандаро ба таври дигар ифода 

менамояд» [13 с. 151]. Ин муҳаққиқ дар идомаи таҳқиқоти худ муносибати байни маҷоз 

ва рамзро низ мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба ин мафҳумҳо андешаҳои 

муҳаққиқони зиёдеро мавриди баррасӣ қарор медиҳад ва назари худро ба таври зайл 
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ҷамъбаст менамояд: «Дар таҳқиқот тарзи бунёди луғавии рамз муайян нашудааст. Як 

гурӯҳ олимон рамзро як навъи махсуси маҷоз меноманд. 

Ҷонибдорони ин андеша асосан намояндагони фалсафаи динӣ буданд ва онҳо 

таъкид мекарданд, ки мафҳуми “рамз» ва “маҷоз» шабеҳи якдигаранд, дар фалсафа ҳама 

гуна рамз маҷоз ва маҷоз ин рамз аст. Барои илоҳиётшинос рамз як чиз дар шакли дигар 

тасаввур мешавад, ки ҳамчун ду чиз, ду маъно ва ду ҷаҳон шарҳ дода мешавад. Гурӯҳи 

дигар ҷанбаи фарҳангӣ ва динии рамзро “ҳамчун ҳодисаи махсуси метаномия» шарҳ 

медиҳанд. К.Ф. Тарановский рамзро ҳамчун маҷоз ва метонимияе, ки бо кадом фикри 

мушаххас ифода ёфтааст, шарҳ медиҳад. Таҳлили ин мавзӯъ нишон медиҳад, ки 

муҳаққиқон зимни баррасӣ воситаҳои услубӣ - метонимия ва маҷозро сарфи назар 

кардаанд. 

Мавқеи рамз дар низоми категорияҳои омехта баҳснок аст. Аз ҷумла, Н.Д. 

Арутюнова рамзу образ ва маҷозу аломатро бо ҳам муқоиса кардааст. Дар осори А.Ф 

Лосев муқоисаи рамзу аломат, маҷоз, истиора, нишон (эмблема), образҳо, ғояҳо ва мисли 

инҳо бо ҳам муқоиса мешаванд» [13 с. 153]. 

Дар забоншиносии тоҷик муҳаққиқи лексикаи орифона З. Мухторов ба мавзӯи рамз 

ва ҷанбаҳои лингвистии он таваҷҷуҳ зоҳир карда, доир ба ҷанбаи истилоҳӣ ва категорияи 

услубию семантикӣ будани он чунин изҳори назар кардааст: “Осори сӯфиёна далели 

қотеъ аст бар он, ки рамз чун хусусияти семантикии калима барои ибрози андешаи 

баланд истифода мешавад. Рамзро ба таври зайл метавон шарҳу тавзеҳ дод, чунонки ҳарф 

ифодаи идеалии воҳиди овозӣ аст, рамз низ чун ҳодисаи мазкур ифодаи идеалии 

зуҳуроти фикрии инсон аст. Мансубияти дигар рамз ба илми забоншиносӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки рамз, пеш аз ҳама, аломат аст. Рамз аломат аст, аммо ҳар гуна аломат рамз 

буда наметавонад. Рамз аломату хусусияти кӯчидаи як чиз ба чизи дигар аст ва ҳамеша 

чизи дуюм рамзи чизи якум аст. Рамз ҳамеша маънои мафҳуми дигарро ифода намудани 

калимаест, ки аз ифодаи маънои асосии худ дур рафтааст. Яъне, айният ва ягонагии 

комил пайдо мекунад ва мафҳуми рамзикунонидашуда бо маъно ва мазмуни 

навкасбкарда боз ҳам пурра ва образноктар инъикос меёбад. Бинобар ин гуфтан месазад, 

ки калима чун рамз истеъмол шавад, аз ифодаи асосии худ хеле дур меравад ва ҳатто, 

ҷудо мешавад» [9 с. 61]. 

Аз ин муҳокимаҳо бармеояд, ки рамз низ тавассути калимаҳое, ифода меёбад, ки 

онҳо тобиши маънои маҷозӣ гирифтаанд. Маънои рамзӣ дар пояи маънои аслӣ (луғавӣ)-

и калима сурат гирифта бошад ҳам, аз калимаҳои сермаъно ва ифодаҳои маҷозӣ то 

андозае фарқ мекунад, зеро маъное, ки дар калимаҳои рамзшуда ифода ёфтаанд, 

мушаххас (абстрактсия) шудаанд ва маънои он то андозае дар ҳамин қолаби калима шах 

шуда мондааст ва ба хонандаю шунаванда фаҳмо мебошад. Масалан, вожаҳои гул рамзи 

зебоӣ, кӯҳ рамзи устуворӣ ва побарҷоӣ, дарахт рамзи сарсабзӣ, об рамзи рӯшноӣ ва ҳаёт 

ва мисли инҳоро дар забони тоҷикӣ ифода менамояд. 

Масалан, дар байтҳои зер «об» рамзи ҳаёту зиндагӣ ва рӯшноӣ ва дарахт маънои 

муҳташамию мондагориро ифода кардааст: 

Номам мадеҳ, обам мадеҳ, осоишу хобам мадеҳ, 

Эй ташнагии ишқи ту сад ҳамчу моро хунбаҳо                      [18, ғ. 33]. 
 

Ба оби равшани май орифе таҳорат кард, 

Алассабоҳ, ки майхонаро зиёрат кард                                     [20, ғ. 132]. 
 

Ҳаво масеҳнафас гашту бод нофакушой, 

Дарахт сабз шуду мурғ дар хурӯш омад                                 [19, ғ. 175]. 
 

Аксарияти муҳаққиқон бар он назаранд, ки рамз ва рамзикунонии вожаҳо дар 

адабиёти тасаввуфию ирфонӣ арзи ҳастӣ кардааст, зеро мазмун ва муҳтавои осори ин 

қабил шоирон тақозо менамуд, ки вожаю мафҳумҳо дар баробари сермаъноию ифодаи 

маҷозӣ боз дорои вижагии рамз гарданд. Рамз дар ашъори шоирони суфӣ воситаи 
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муҳими ифодаи андешаи орифона аст. Мушаххасгардонӣ (абстраксикунонӣ)-и калимаҳо 

ба шоирони ин аҳд имконият фароҳам меовард, ки маънои мавриди назари худро ба 

таври образноку муассир ифода намоянд. Вале ин ҷанбаи моҳияти рамз дар 

забоншиносии кунунии тоҷик мавриди баҳсу баррасӣ қарор нагирифтааст. Агар ба таври 

жарф ба ин мафҳум назар кунем, рамз яке аз категорияҳои муҳими услубӣ-семантикӣ дар 

забон ба шумор меравад. 

Ҳамин тариқ, калима ба ҳайси рамз ифода гардад ҳам, бунёди он на аз ашё, балки 

аз идея (ғоя) сарчашма мегирад. «Вақте ки шоир калимаро чун рамз истифода мебарад, 

ҳамоно маълум мешавад, ки ӯ бо олами идеяҳо сару кор дорад, ҳамеша калимае рамз 

буда метавонад, ки зимни маънои асосӣ ашёро номбар кунад, яъне исми конкрет бошад... 

Аз ин ҷо калимае рамз буда метавонад, ки қаробат ва ё айнияти моҳияти ашё ва мафҳуми 

идеалиро якбора ифода карда тавонад»  [9, с.61]. 

Аз ин муҳокимаҳо бармеояд, ки маҷоз асосан дар асоси исмҳои конкрет сурат 

мегирад ва ин вижагӣ хоси исмҳои мушаххас (абстракт) нест, зеро рамз 

абстраксикунонии ашёҳои конкрет аст. Масалан, дар байти зер вожаи офтоб-ро Мавлавӣ 

ҳам ба маънои луғавӣ ва ҳам ба ҳайси рамз барои ифодаи Худованд истифода кардааст: 
 

Эй Офтоби ҷону дил, эй офтоб аз ту хиҷил, 

Охир, бубин ин обу гил чун баст гирди ҷони мо                                [18, ғ. 29]. 
 

Истифода ва баёни рамз аз ҳар як адиб дар баробари донистани маънои калима, 

сермаъноӣ ва маҷоз тафаккури баланди абстраксиякунии ашёро тақозо менамояд. 

Шоирони ғазалсарое, ки мо дар ин таҳқиқоти худ осори онҳоро мавриди баррасӣ қарор 

додаем, дар баробари он ки шоирони орифу сӯфӣ буданд дар истифода ва баёни рамзҳо 

маҳорати баланди эҷодиро низ доро буда, бо таълифи ғазалҳои дилошӯби хеш дар рушду 

такомули рамзофарӣ ва умуман, каломи мавзун хидматҳои шоёнеро ба анҷом 

расонидаанд.  
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МАВҚЕИ МАҶОЗ ВА РАМЗ ДАР УСЛУБИ БАДЕӢ (НАЗМ) 
 

 Дар мақолаи зерин муаллиф кӯшиш намудааст, ки мафҳумҳои «рамз»-у «маҷоз»-ро аз 

нигоҳи забоншиносӣ таҳлилу таҳқиқ намояд. Бо ин мақсад ӯ истифодаи ин истилоҳро дар осори 

илмии забоншиносони гуногун пайгирӣ намуда, фикру андешаҳои донишмандонро вобаста ба 

масъалаи мавриди назар оқилона хулоса ва ҷамъбаст намудааст.  

КАЛИДВОЖА: рамзу маҷоз, услуби баён, забони шеър, баёни мармуз, рамзофарӣ, 

санъатҳои бадеӣ 
 

МЕСТО МЕТАФОРЫ И  АЛЛЕГОРИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ (ПОЭЗИЯ) 
 

Автор этой статьи попытался анализировать и исследовать понятия «метафора» и 

«аллегория» с точки зрения языкознания. С этой целью он исследовал эти термины в научных 

произведениях различных лингвистов. Учитывая мнения и точки зрения этих лингвистов 

связанных этой темой, автор приводит свои выводы и заключения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метафора, аллегория, художественный  стиль, язык 

стихотворения, аллегорические выражения, шифровка, художественное искусство. 
 

THE PLACE OF METAPHOR AND ALLEGORY IN ARTISTIC STYLE (POETRY) 
  

The author of this article tried to analyze and research the meanings of «metaphor» and «allegory» 

from the point of view of Linguistics.  

With this purpose he had researched these terms in scientific works of different Linguists. Taking 

into consideration these linguist’s opinions and points of view according to this theme, the author 

reasonably comes to his own conclusion. 

KEY WORDS: metafaphor, allegory, artistic style, the language of the poem, allegory 

expressions, coding, art skills.   
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МАСЪАЛАҲОИ ШЕЪРУ ШОИРӢ ДАР МАСНАВИИ  

«ТУҲФАТ-УЛ-АҲРОР»- И ҶОМӢ 
 

Собиров Л.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мавлоно Ҷомӣ роҷеъ ба масоили гуногуни адабӣ нақду назарҳое дорад, ки аз 

замони худ ба «ин тараф ҳамвора мавриди писанди донишмандону адибон будааст. Қайд 

бояд кард, ки Ҷомӣ донишманду адиби соҳибназарест, ки андешаҳои хешро роҷеъ ба 

масъалаҳои назария ва амалияи эҷоди бадеӣ бисёр муъҷаз ва дақиқ баён намуда, аз 

тақлид дур ва мустақил аст. Назари адабии Ҷомӣ дар асарҳои илмию адабии ӯ, чун 

«Рисолаи арӯз», «Рисолаи қофия», рисолаҳо доир ба муаммо, равзаи ҳафтуми 

«Баҳористон», дар хилоли ашъори ғиноӣ ва маснавиҳои «Ҳафт авранг» баён ёфтаанд. 

Бояд гуфт, ки масъалаҳои марбут ба  назари адабию эстетикии Мавлоно Ҷомӣ аз ҷониби 
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донишмандони тоҷик, чун Шарифҷон Ҳусейнзода, Расул Ҳодизода, Абдунабӣ 

Сатторзода ва дигарон  мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтааст [5-10].  

Мавлоно Ҷомӣ дар баробари осори дигари худ дар маснавиҳои «Ҳафт авранг» ба 

масъалаҳои адабӣ, хусусан шеъру шоирӣ, моҳият ва хусусияти шеър, рисолати шоир, 

сохт ва мазмуни шеър, шоирони гузаштаю муосир ва шеъри онҳо ва ғайра, андешаҳои 

ҷолибе баён намудааст. 

Дар маснавиҳои «Ҳафт авранг» Мавлоно Ҷомӣ дар мавридҳои муносиб доир ба 

шеъру шоирӣ андешаҳои худро баён намуда, дар ин замина афкори адабии даврро ҳам  

дар осори худ инъикос намудааст. Дар баробари осори худи шоир, сарчашмаҳои 

муҳимми зиндагӣ ва осори ӯ, чун «Мақомоти Ҷомӣ»-и Абдулвосеи Низомии  Бохарзӣ, 

«Такмилаи ҳавошии «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдулғафури Лорӣ, «Рашаҳот айн-ал-ҳаёт»-и 

Фахрудддин Алии Сафӣ, «Хамсат-ул-мутаҳайирин»-и Навоӣ низ дар мавриди нақду 

назарҳои адабии Ҷомӣ қайдҳои ҷолиб доранд. 

 Чунончи, Абдулвосеи Низомӣ дар «Мақомоти Ҷомӣ» ривояти аҷибе аз забони 

Ҷомӣ дар мавриди шеър овардааст: «Рӯзе магар сухани шуаро дар маҷлиси эшон бар ин 

ваҷҳ мегузашт, ки Ҳақ субҳона бо ҳазрати рисолат [с] дар шаби меъроҷ навад ҳазор сухан 

фармуд ва муқорини он ҳол аз рӯйи ҳикмати Илоҳӣ фармуд, ки сӣ ҳазор аз он ҷумла ба 

самъи тавоифи халоиқ расон ва сӣ ҳазори дигар дар канафи ҳифзу сиёнат дошта, ба ҳеҷ 

як аз эшон магӯй ва дар самоу имтинои сӣ ҳазор татимаи вайро мухайяр гардонид. Ва 

ҳазрати рисолат бар забони муъҷизбаён мегузаронид, ки аз ҷумлаи сӣ ҳазор, ки бар ҳасби 

фармон дар садади ихфои он мебудам, баъзе дар ин асно бар забони шуарои замон ҷорӣ 

меёбам...» [1, с. 233].   

Дар муқаддимаи боби ҳафтуми «Баҳористон» Мавлоно Ҷомӣ шеърро таъриф 

намуда, зарурати вазну қофияро таъкид мекунад, ба ҳадде ки тахайюлро чандон зарурӣ 

намеҳисобад: «Шеър дар урфи қудамои ҳукамо каломест муаллаф аз муқаддамоти 

мухайяла, яъне шаъни он бошад, ки дар хаёли сомеъ андозад маониеро, ки мӯҷиби иқбол 

бошад бар чизе ё эъроз аз чизе, хоҳ фӣ нафсиҳӣ содиқ бошад ва хоҳ не... Чунонки гӯянд: 

«Хамр лаълест музоб ё ёқутест сайёл»... Ва мутааххирини ҳукамо ба он вазну қофияро 

эътибор кардаанд. Фааммо дар урфи ҷумҳур ҷуз вазну қофия дар он муътабар нест. Пас, 

шеър каломе бошад мавзуну муқаффо ва тахайюлу адами тахайюл ва сидқу адами сидқро 

дар он эътибор не» [12, с. 437]. Дар ин таърифи шеър, ки Ҷомӣ додааст, ба таърифи 

Шамси Қайс наздик аст. Шамси Қайси Розӣ шеърро чунин таъриф мекунад: «Бидон, ки 

шеър... аз рӯйи истилоҳ суханест андешида, мураттаби маънавии мавзун, мутакаррари 

мутасовӣ, ҳуруфи охирини он ба якдигар монанд» [3, с. 161]. Чунонки профессор А. 

Сатторзода таъкид мекунад, «дар таърифи мазкур моҳияти шеър, яъне ҷиҳати 

мундариҷавии он камтар зикр ёфтааст. Дар он бештар хусусиятҳои шаклии шеър: вазн 

ва қофия ифода гардидаасту халос» [7, с. 70].  

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар бахши муқаддимавии маснавии «Туҳфат-ул-Аҳрор» се 

фаслро ба фазилати сухан, фазилати каломи мавзун ва танбеҳи суханпарварони ҳунарпарвар 

бахшидааст. Дар ин фаслҳо хулосаи андешаҳои адабии худро баён намудааст, ки бо мақолаи 

нуздаҳум такмил мешавад. 

Ҷомӣ бо ишорат ба лафзи кофу нун мегӯяд, ки аввалин бӯйи боғи сухан насими 

чаманорои «кун» аст, чун дар азал бо ин лафз ҷаҳон офарида шудааст. Аз ҳамон нафаси 

аввал қалам офарида шудааст. Дар тафсиру ривоёти исломӣ омадааст, ки «аввалин чизе, ки 

Худованд биёфарид, қалам буд» [2, с. 236]. Ба гуфтаи Ҷомӣ, агарчи қалам доди сухан 

додааст, худ аз сухан зода шудааст: 
 

   Пештарин нафҳаи боғи сухун 

   Ҳаст насими чаманорои «Кун». 

   Субҳдам он нафҳа чу бархостаст, 

   Хушку тари ин чаман оростаст. 
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   З-он нафас аввал қалами сарзада 

   Сар зи найистони адам барзада. 

   Гарчи қалам доди сухан додааст, 

   Бе сухан ӯ ҳам зи сухан зодааст               [13, с. 487]. 
 

 Мавлоно Ҷомӣ шеърро туҳфаи ғайбӣ дониста, ҳангоми шеър навиштан «худро дар 

базмгоҳи Илоҳӣ тасаввур менамояд ва ҳангоми бозгашт ҳар чӣ, ки аз хони поки он базмгоҳи 

муқаддас гирифт, нисори ҳарифони хок мекунад» [6, с. 20]. Чунонки худ мегӯяд: 
 

   Шаб, ки маро дил сӯйи ӯ раҳбар аст, 

   Курсиям аз зоную пой аз сар аст. 

   Баҳра чу баргирам аз он базмгоҳ, 

   Аз пайи риҷъат кунам оҳанги роҳ. 

   Ҳар чӣ диҳад дастам аз он хоки пок, 

   Залла кунам баҳри ҳарифони хок. 

   Бар табақи назм ба дасти адаб, 

   Бар намате дилкашу тарзи аҷаб. 

   Парда зи ташбеҳу маҷозаш кунам, 

   Туҳфаи ҳар маҳфили розаш кунам. 

   Ҷомӣ, агар аҳли дилӣ, ҳуш кун, 

   Сомеаро бадрақаи гӯш кун. 

   Ҳуш бад-ин туҳфаи ғайбӣ супор, 

   То хирадат ном ниҳад ҳушёр                [13, с. 488]. 
 

Дар фаслҳои дигар Ҷомӣ фазилат ва хусусиёти каломи мавзун ва лавозими шеърро 

баён намудааст. Ҷомӣ дар мақолаҳои ин маснавӣ фазилатҳои шеър, аносири созандаи он, 

нақши вазну қофия, санъатҳои бадеӣ ва рисолати шоирро баррасӣ намудааст: 
 

   Эй пур аз овозаи кӯси сухан, 

   Шоҳиди ҷонҳост арӯси сухан. 

   Турфа арӯсе, ки зи зевар тиҳӣ, 

   Ояд аз ӯ дилбарию дилдиҳӣ. 

   Чунки ба зевар шавад ороста, 

   Таъна занад бар маҳи нокоста. 

   Чун гуҳари назм ҳамоил кунад, 

   Ғорати сад қофилаи дил кунад. 

   Чун кунад аз қофия халхоли пой, 

   Пойи хирадманд билағзад зи ҷой. 

   Чун зи ду мисроъ кунад абрувон, 

   Рахна шавад қиблаи пиру ҷавон. 

   Маънии рангин чу кашад ғозааш, 

   Боғ шавад дил зи гули тозааш                  [13, с. 489]. 
   

Шоир ба масъалаи лафзу маънӣ дахл карда, маънии дақиқу латиф ва лафзи 

мустаҳкамро аз лавозимоти умдаи шеъри хуб медонад. Дар  масъалаи лафзу маънӣ, ки 

Ҷомӣ дар ин ҷо ва чанд ҷойи дигар зикр мекунад, андешаҳои адабиётшиноси маъруфи 

тоҷик Абдунабӣ Сатторзода қобили таваҷҷуҳанд. Ба назари ин олим, мафҳумҳои шаклу 

мазмун назар ба лафзу маънӣ аз ҷиҳати баҳс бовусъат буда, муроди адибони асрҳои 

миёна  аз лафз «калом, сухан ва иборат» ва мақсуд аз маънӣ «баёни мулоҳизаву ақидаҳои 

шоирона» мебошад [6, с. 58]. Адабиётшиноси маъруфи тоҷик Х. Шарифов низ ягонагии 

мафҳумҳои «лафзу маъно»-ро бо «шаклу мазмун» дуруст нашумурда, қайд кардааст: 

«...фаҳмиши лафзу маъно ба вазифаи шаклу мазмун омада наметавонад ва дар бораи онҳо 

ба таври алоҳида сухан рондан дуруст нест» [14, с. 163-164].  Ҳамин тариқ, ба назари 

Ҷомӣ, агар лафзу маънии ин шеър дар ваҳдату ягонагӣ қарор дошта бошад, яъне 
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маъниҳои дақиқу латиф ва каломи маҳкаму устувор дошта бошад, машҳур мешавад ва 

муаллифи худро шуҳраи олам месозад.  

Ҷомӣ ба таносуби лафзу маънӣ диққати зиёд дода,  риояи ҳадди эътидолро дар 

истифодаи алфозу санъатҳои бадеӣ зарур медонад. Ифодаи маънии ғариб дар «лафзи 

ҷаҳонгашта», яъне маънои тоза дар лафзи маъмул, қофияи камёб, вазни хафифу сабук, 

дурӣ аз такаллуфу тасаннӯъ ва лофу худситоӣ, эътидол дар санъату тасвир, ба назари 

шоир ҳама «дар боисти шеър аст, то мақбули тибоъ ва матбуи асмоъ афтанд» [13, с. 489]: 
 

 

   Қофиясанҷон чу дари дил зананд, 

   Дар ба рӯйи тирадилон гил зананд. 

   Рӯй чу дар қофиясанҷӣ кунанд,     

Пушт бар ин дайри сипанҷӣ кунанд... 

   Назм, ки нисбат ба гуҳар бошадаш, 

   Беҳ зи гуҳар бошад, агар бошадаш. 

   Лафзи ҷаҳонгаштаву маънӣ ғариб, 

   Лек на бегона зи фаҳми лабиб. 

   Қофия камёб чу дебои Чин, 

   Вазн сабуксанг чу мои муин. 

   Не рақами килки такаллуф дар ӯ, 

   Не калафи доғи тасаллуф дар ӯ. 

   Ёфта аз санъату диққат ҷамол,     

Лек на берун зи ҳадди эътидол            [13, с. 490]. 
 

Дар баробари ин, Ҷомӣ дар баъзе бахшҳои маснавии мавриди назар андешаҳои 

интиқодии худро нисбат ба навоқиси шеър ва шоироне, ки муродашон аз шеъргӯйӣ фақат 

манфиати моддӣ аст, баён намудааст. Дар  мақолаи нуздаҳуми маснавии «Туҳфат-ул-

Аҳрор» бо унвони «Дар ҳасби ҳоли хомтамаъоне, ки аз шаъри шеър доме барсохтаанд ва 

дар дасту пойи ҳар пухтаву хоме андохта» Ҷомӣ ба интиқоди шоирони маддоҳ 

пардохтааст, ки ба умеди силаву подош арзиши шеърро коста, шахсони нолоиқро 

меситоянд. Дар мавриди баъзе шоирони замон, ки аз шеър ба хотири мақсадҳои дунявии 

худ истифода мекунанд, Ҷомӣ назари манфӣ дорад. Ин мардум аз рӯйи ҳирсу тамаъ 

тоифаи лаимро карим хонда, мамдӯҳи худро ба авҷи фалак мебардоранд, вале дар асл 

арзише надоранд: 

Ҳайф, ки ин қавми гуҳарношинос 

Муҳракаши силки умеду ҳарос. 

Ҳар чи бар он номи гуҳар бастаанд, 

Муҳрасифат бар думи хар бастаанд         [13, с. 544]. 
 

Бо шеъре бо қофияи маъюбу вазни пуриллат, хатти ғалату имлои норост, бо умеди 

подоше коғаз сиёҳ менамоянд, бар сари дастор зада, ба пойбӯсии мамдӯҳи худ 

мешитобанд: 

       Қофия маъюбу равӣ нораво, 

       Иллати вазнаш алами бедаво. 

       Куҳнадавоте чу дилат тору танг, 

     Коғазе аз тирарухат бурда ранг. 

     Хома чу назми суханат сахту суст, 

     Имло норост, хати нодуруст. 

     Гашта дуто,  майли саводаш кунӣ, 

     Воситаи найли муродаш кунӣ. 

      Дар сари дастор занӣ субҳгоҳ 

      Қатразанон то дари асҳоби ҷоҳ. 

     Хоҷа ба рӯе, ки мабинод кас 

     Мунтазири ӯ манишинод кас. 
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      Чун бадар ояд, паси сад интизор 

      Бар забари беҳтаре аз худ савор, 

     Пеш равӣ, бӯса ба пояш диҳӣ, 

       Лобакунон баски санояш диҳӣ               [13, с. 545].     
  

Бинобар ин, шоир ба ин нафарон хитоб менамояд, ки қаламро дар роҳи савоб ба 

кор баранд ва аз рӯзи ҳисоб ғофил набошанд: 
 

  Эй чу қалам сурати худ карда рост, 

  Майли рақамҳои каҷ аз ту хатост. 

  То қаламосо ба сари худ равӣ, 

  Гарчи ҳама нек равӣ, бадравӣ. 

  Ҳар кӣ ба як ҳарф қалам каҷ ниҳод, 

  Ҳарфи вай аз лавҳи бақо маҳв бод. 

  Чанд ба дафтар рақами носавоб, 

  Ёд кун аз дафтари явму-л-ҳисоб               [13, с. 530]. 
 

Инчунин, шоир ба мазаммати шоироне пардохтааст, ки бо шеъри каммояву пурайб 

даъвои сухандонӣ менамоянд: 
 

  Баркашӣ аз шоҳиди атлас либос, 

  Атласу созеш либос аз палос. 

  Қофия маъюбу равӣ нораво, 

  Иллати вазнаш алами бедаво. 

  Садру аҷуз бемазаву хом аз ӯ, 

  Ҳашв хабар дода худ ин ном аз ӯ                 [13, с. 545].  
 

Дар ин ҷо шиор бо ном бурдани аносири шаклии шеър, чун қофия, вазн, аркони 

вазн ва нуқсонҳои марбут ба он нишон медиҳад, ки роҷеъ ба илми шеър ва аносири 

созандаи он донишу маълумоти васеъ дорад ва  нуқсонҳое, ки дар унсурҳои шеъри 

шоирони замон рух медодааст, аз назари ӯ дур намондаанд.  

Ба назари Ҷомӣ, баъзе шоирони маддоҳи замон шеърро мояи ғурур ва таъмини 

ҳирсу тамаи худ намудаанд ва дар ба дари сарватмандон пайи мадҳу санои онон 

мегарданд: 
 

   Гашта дуто майли саводаш кунӣ, 

   Воситаи найли муродаш кунӣ. 

   Дар сари дастор занӣ субҳгоҳ, 

   Қатразанон то дари асҳоби ҷоҳ. 

   Хоҷа ба рӯе, ки мабинод кас, 

   Мунтазири ӯ манишинод кас. 

   Чун бадар ояд, паси сад интизор 

   Бар забари беҳтаре аз худ савор. 

   Пеш давӣ, бӯса ба пояш диҳӣ, 

   Лобакунон доди санояш диҳӣ. 

  Руқъаи шеър оварӣ аз сар бурун, 

  Сад рақам аз ҳирсу тамаъ дар дарун           [13, с. 545]. 
 

Тавре ки мебинем, Мавлоно Ҷомӣ ҳамчун олиму адиби барҷастаи замони худ роҷеъ 

ба назария ва амалияи шеъри форсии тоҷикӣ дар осори худ, махсусан маснавиҳояш, 

андешаҳои қобили аҳаммияте баён намудааст. Ҷомӣ, ки нисбат ба шеъри худу 

ҳамзамонони худ сахтгир буд, аз нуқсонҳое, ки дар шеъри ҳамзамононаш вуҷуд дошт, 

огоҳӣ меёфт ва дар баробари маҳофили адабӣ, дар осори худ, махсусан, маснавиҳои 

«Ҳафт авранг» баён менамуд. Дар маснавии «Туҳфат-ул-Аҳрор» Ҷомӣ роҷеъ ба фазилат 

ва хусусиёти каломи мавзун, аносири созандаи он, нақши вазну қофия, санъатҳои бадеӣ ва 
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рисолати шоир андешаҳои омӯзанда баён намудааст. Афкори танқидии шоирро масъалаҳои 

шаклу мундариҷаи шеър ва шахсияти шоирони замон дар бар гирифтаанд. Ҷомӣ шоиронеро, 

ки бо шеъре дорои қофияи маъюбу вазни пуриллат, хатти ғалату имлои норост, бо умеди 

подоше коғаз сиёҳ менамоянд, сахт мазаммат намудааст. Андешаҳои Ҷомӣ дар мавриди 

шеър ва шоирони ҳамзамонаш бисёр арзишманд ва шоёни таҳқиқу омӯзиши жарф 

мебошад. 
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МАСЪАЛАҲОИ ШЕЪРУ ШОИРӢ ДАР МАСНАВИИ «ТУҲФАТ-УЛ-АҲРОР»-И ҶОМӢ 
 

Дар мақолаи пешниҳодшуда нақду назарҳои Ҷомӣ дар бораи шеъру шоирӣ ва шахсияти 
шоирон дар асоси маснавии «Туҳфат-ул-Аҳрор» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Мавлоно 
Ҷомӣ ҳамчун олиму адиби барҷастаи замони худ роҷеъ ба назария ва амалияи  шеъри форсии 
тоҷикӣ дар осори худ, махсусан маснавиҳояш, андешаҳои қобили аҳаммияте баён намудааст. 
Ҷомӣ, ки нисбат ба шеъри худу ҳамзамонони худ сахтгир буд, аз нуқсонҳое, ки дар шеъри 
ҳамзамононаш вуҷуд дошт, огоҳӣ меёфт ва дар баробари маҳофили адабӣ, дар осори худ, 
махсусан маснавиҳои «Ҳафт авранг», баён менамуд. Дар маснавии «Туҳфат-ул-Аҳрор» Ҷомӣ 
роҷеъ ба фазилат ва хусусиёти каломи мавзун, аносири созандаи он, нақши вазну қофия, санъатҳои 
бадеӣ ва рисолати шоир андешаҳои омӯзанда баён намудааст. Масъалаи таносуби лафзу маъно низ 
аз назари адиб дур намондааст. Афкори танқидии шоирро масъалаҳои шаклу мундариҷаи шеър ва 
шахсиятии шоирони замон дар бар гирифтаанд. Ҷомӣ шоиронеро, ки бо шеъре дорои қофияи 
маъюбу вазни пуриллат, хатти ғалату имлои норост, бо умеди подош даъвои шоирӣ менамоянд, 
сахт мазаммат намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: нақд, назарияи эҷоди бадеӣ, тақлид, рисолаи арӯз, рисолаи қофия, 
муаммо, эстетика, шеър, шоир, рисолати шоир, вазн, тасаввур. 
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ВОПРОСЫ ПОЭЗИИ И ПОЭТА В МЕСНЕВИ «ТУХФАТ-УЛ-АХРОР» ДЖАМИ 
 

В данной статье рассматриваются критические взгляды Джами на поэзию и личность 

поэтов на основе месневи «Тухфат-ул-Ахрор». Джами в месневи «Тухфат-ул-Ахрор» выражает 

поучительные взгляды на сущность и особенности художественного слова, их компонентов, роль 

рефрена и рифмы, средства художественного изображения и миссии поэта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критика, теория художественного творчества, подражание, 

правила аруза, правила рифмы, загадка, эстетика, стихотворение, поэт, миссия поэта, ритм, 

воображение. 
 

THE ISSUES OF POETRY AND POET IN JOMI’S MESNEVI «TUHFAT-UL-AHROR»  
 

This article considers the critic opinions of Jomi to poetry and poet’s personality on the base of 

mesnevi «Tuhfat-ul-Ahror». Jomi expresses educative opinions on the essence and peculiarities of 

artistic word, their components, the role of refrain and rhyme, the mean of artistic image and poet’s 

mission. 

KEY WORDS: critic, theory of artistic creation, imitation, the rule of aruz, the rule of rhyme, 

riddle, esthetics, poem, poet, the mission of the poet, rhythm, imagination. 
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БОЗТОБИ ШАХСИЯТИ ҲОТАМ ДАР НАСРИ АХЛОҚӢ-ТАРБИЯВӢ 
 

Туманов Н.Д. 

Донишигоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ҳотами Тойӣ, ё мухтасаран Ҳотам, ки дар тӯли беш аз ҳазор сол яке аз симоҳои 
бадеии мондагори адабиёти араб, форсу тоҷик, халқҳои туркизабон ва урдузабонони 
Ҳиндустон шӯҳрат дошта, қиссаи саргузашти ӯ дар асрҳои XVIII-XIX ба забонҳои 
туркманӣ ва урду ҳам тарҷума шудааст [1, с. 16-20; 2, с. 118]. Дар адабиёти форс-тоҷик 
дар таърихи ташаккул ва таҳаввули худ чун образи бадеии осори манзуму мансур 
метавон гуфт, ки се марҳалаи асосиро аз сар гузаронидааст. 

Марҳалаи аввали ташаккули симои бадеии Ҳотам аз оғози адабиёти форс-тоҷик, 
яъне аз асри X ҷараён ёфта, дар асрҳои минбаъда ривоҷ пайдо кардааст. Дар ин марҳила 
дар шеъри Рӯдакӣ, Носири Хусрав, Манучеҳрӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, Қатрони Табрезӣ, 
Муиззӣ, Масъуди Саъди Салмон ва дигар шуарои форсигӯ, алалхусус шуарои 
мадеҳасаро чун рамзи саховату шуҷоат ва ҷавонмардиву мурувват чун ишорати талмеҳӣ 
ва василаи қиёсу ташбеҳ ё тарҷеҳ бо мамдӯҳон мавриди истифода қарор мегирад. 

Аз асри XII ба баъд ишорати талмеҳӣ ба Ҳотам ва саховату хайри ӯ дар ашъори 
ғиноии шоирон ва бештар аз ҳама, дар қасоиду ғазалиёт идома меёбад, вале дар баробари 
ин дар назму насри ахлоқӣ-тарбиявӣ ва ирфонии форсӣ аз қабили «Ҳадиқат-ул-     
ҳақиқа»-и Саноӣ, «Махзан-ул-асрор»-и Низомӣ, Маснавиҳои шайх Аттору Ҷалолиддини 
Румӣ, «Бӯстон» ва «Гулистон»-и Саъдӣ, «Кимиёи саодат»-и Муҳаммади Ғаззолӣ, 
«Қобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Кашф-ул- 
маҳҷуб»-и Ҷуллобии Ҳуҷвирӣ, «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ва амсоли онҳо 
ҳикоятҳо дар бораи Ҳотам ва ҷуду саховати ӯ пайдо мешаванд, ки ин ҳолатро марҳалаи 
дуюми таҳаввули образии бадеии ӯ метавон маҳсуб донист. 

Дар марҳалаи сеюми таҳаввули худ, яъне аз асри XV ба баъд, Ҳотам ба симои 
бадеии осори алоҳидаи адабиёти форс-тоҷик табдил меёбад, ки намунаи нахустини он 
«Рисолаи Ҳотамия» ё «Ҳафт сайри Ҳотам» аст, ки дар байни мардуми Эрон ва 
Мовароуннаҳр шӯҳрати зиёд доштааст. Дар «Рисолаи Ҳотамия» симои Ҳотам чун 
шахсияти ниматаърихӣ ва нимабадеӣ инъикос ёфта бошад, дар «Саргузашти Ҳотам» ӯ 
қаҳрамони қиссаест, ки пур аз моҷароҳои ишқӣ ва воқеоти хаёливу сеҳромез буда, бо 
шахсияти Ҳотам ат-Тойӣ - шоири қабл аз исломии араб ва саргузашти аслии ӯ ҳеҷ 
муносибате надорад, вале дар баробари ин, дар байни тамоми ишороти талмеҳӣ, ҳикоят 
ва қиссаву ривоёти марбут ба Ҳотам, ки дар назму насри форс-тоҷик ба назар мерасанд, 



60 

 
 
 
 

умумияте мавҷуд аст. Ин умумият дар он зоҳир мегардад, ки дар тамоми чунин 
навиштаҳо шахсияти Ҳотам чун «Таҷассуми дасткушодӣ, некукорӣ, ҳоҷатбарорӣ, 
ҷавонмардӣ ва саховат тасвир ёфтааст ва муаллифони ин асарҳо даҳҳо насли худро ба 
воситаи образи идеалии Ҳотам дар рӯҳияи хислатҳои неки инсонӣ тарбият кардаанд. 
Аҳамияти эстетикӣ ва ахлоқии образи Ҳотам низ маҳз дар ҳамин аст» [2]. 

Дар ин мақола мо тасмим гирифтем, ки дар бораи ҳикоёти марбут ба Ҳотам, ки дар 
насри ахлоқӣ-тарбиявии адабиёти форс-тоҷик, аз қабили «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, 
«Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, «Гулистон»-и Саъдӣ, «Баҳористон»-и Ҷомӣ 
ва амсоли онҳо мушоҳида мешаванд, изҳори мулоҳиза намоем. 

Аз ҷумлаи нахустин муаллифони осори тарбиявӣ-ахлоқӣ, ки доир ба Ҳотам ва 
саховату ҷавонмардии ӯ дар ҳикояти махсусе ишора намудаанд, Низомулмулки Тӯсӣ 
мебошад. Ӯ дар «Сиёсатнома» дар боби «Андар тартиби ниҳодани хонҳои некӣ ва 
тартиби додани он» ҳикояте дар бораи саховат ва меҳмондории Иброҳим Халилуллоҳ ва 
саховату ҷавонмардии Амиралмӯъминин Алӣ ибни Абӯтолиб меорад. Низомулмулк 
ҳангоме, ки зикри меҳмондӯстӣ ва дасткушодии Иброҳими пайғамбарро мекунад, 
саховату ҷавонмардии Ҳотамро низ ба ёд меорад ва мегӯяд: «Ва Иброҳим 
алайҳиссаломро Эзад таъоло меситояд аз ҷиҳати нон додан ва меҳмондӯстӣ ва Ҳотами 
Тайро аз ҷиҳати саховату меҳмондӯстӣ, тани ӯро Худои азза ва ҷалла бар оташи дузах 
ҳаром гардонид ва то ҷаҳон бошад аз ҷавонмардии ӯ гӯянд» [4, с. 104]. Чун хулосаи 
ҳикоят Низомулмулк таъкид мекунад, ки барои одамӣ ҳеҷ хислате беҳ аз саховат ва 
меҳмондорӣ нест ва Ҳотами Той ҳарчанд ки дар аҳди ҷоҳилият зиста ва ба ислом 
нагаравида буд, маҳз ба туфайли саховат ва ҷавонмардии худ дар биҳишт роҳ ёфт.  

Ҳикоёту ишорате ба Ҳотам, ки дар осори ахлоқӣ-тарбиявӣ оварда шудаанд, якчанд 
нуктаро таъкид менамоянд. Аввалан, таъкид мешавад, ки саховат ва ҷавонмардӣ 
беҳтарин хислати инсонист. Сониян зикр мегардад, ки саховат ва ҷавонмардӣ боиси 
саодати ду дунё, яъне дунёи фонӣ ва дунёи боқист. Ҳамчунин тасдиқ мешавад, ки 
саховату эҳсон боиси некномии соҳиби он аст. Чунончи, дар «Гулистон»-и Саъдӣ 
ҳикояте кӯтоҳ ба ин маънист: «Ҳакимеро пурсиданд: Аз саховат ва шуҷоат кадом беҳтар 
аст? Гуфт: Он киро саховат аст ба шуҷоат ҳоҷат нест». 

Намонд Ҳотами Тойӣ, валек то ба абад, 
Бимонд номи баландаш ба некӣ машҳур. 
Закоти ман бадар кун, ки фазлаи разро, 
Чу боғбон бизанад, бештар диҳад ангур. 
Набистаст бар гӯри Баҳроми Гур, 
Ки дасти карам беҳ зи бозуи зӯр         [5, с. 89-90]. 

Дар ҳикояти дигари «Гулистон»-и Саъдӣ аз забони Ҳотам, асари саховат ва 
моҳияти ҷавоби суоли «Сахитарин шахс чи гуна бояд бошад?» баён мегардад. Дар 
ҳикояти мазкур чунин омадааст: «Ҳотами Тойиро гуфтанд: Аз худ бузургҳимматтар дар 
ҷаҳон дидаӣ ё шунидаӣ? Гуфт: Бале. Рӯзе чиҳил шутур қурбон карда будам умарои 
арабро. Пас ба ҳоҷате бурун рафта будам. Хорканеро дидам пушта фароҳам оварда. 
Гуфтамаш: Ба меҳмонии Ҳотам чаро наравӣ, ки халқе бар самоти ӯ гирд омадааст? Гуфт: 

Ҳар ки нон аз амали хеш хӯрад, 
Миннати Ҳотами Тойӣ набарад. 

Ман ӯро ба ҳиммат ва ҷавонмардӣ аз худ бартар дидам [5, с. 96-97]. 
Дар баъзе мавридҳо мебинем, ки Саъдӣ дар «Гулистон» аз Ҳотам ва саховати ӯ чун 

шахсияти мутазод бо бахилон ё чун далели тақвияти фикр ё баҳс истифода мебарад. 
Масалан, дар ҳикояте дар бораи бахиле сухан меронад ва бухли ӯро бо саховати Ҳотам 
дар тазод дида мегӯяд: «Молдореро шунидам, ки ба бухл чунон маъруф буд, ки Ҳотами 
Тойӣ дар карам. Зоҳири ҳолаш ба неъмати дунё ороста ва хислати нафси ҷибиллӣ дар 
вай ҳамчунон мутамаккин то ба ҷое, ки ноне ба ҷоне аз даст надодӣ ва гурбаи 
Бӯҳурайраро ба луқмае нанвохтӣ ва саги Асҳоб-ул-каҳфро устухоне наяндохтӣ. 
Филҷумла хонаи ӯро кас надидӣ даркушода ва суфраи ӯро саркушода» [5, с. 101]. 
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Дар ҷои дигар, дар ҳикояте, ки «Ҷидоли Саъдӣ бо муддаӣ дар баёни тавонгарӣ ва 
дарвешӣ» ном дорад, Саъдӣ зимни сухан бо мусоҳиби худ дар бораи сахтии ҳолати 
дарвешиву гуруснагӣ аз Ҳотами Тойӣ ёд меорад: «Ҳотами Той, ки биёбоннишин буд. 
Агар шаҳрӣ будӣ, аз ҷӯши гадоён бечора шудӣ ва ҷома бар ӯ пора кардандӣ» [5, с. 155]. 

Бояд гуфт, ки дар теъдоде аз ҳикоёти марбут ба Ҳотам, ки дар насри ахлоқӣ-
тарбиявӣ дида мешавад, суоли «Оё аз Ҳотам сахитар касе ҳаст?» ба миён гузошта 
мешавад. Чунонки қаблан ҳикояти Саъдиро аз «Гулистон» дар бораи аз Ҳотам 
олиҳимматтар ва сахитар будани марди хоркане (ҳезумкаше) иқтибос намуда будем, 
ҳамон маъниро дар шаклу мазмуни дигар ва дар ҳаҷми васеътар дар «Баҳористон»-и 
Абдурраҳмони Ҷомӣ низ пайдо карда метавонем. Дар равзаи чаҳоруми «Баҳористон», ки 
«Дар васфи мевабахшии дарахтони боғистони ҷуду карам ва шукуфарезиашон ба базли 
динору дирам» ҳикояти зерин омадааст: 

«Ҳотамро пурсиданд, ки: 
- Ҳаргиз аз худ каримтаре дидӣ? 
Гуфт: 
- Бале! Рӯзе дар хонаи ғуломе ятим фуруд омадам ва вай даҳ сар гӯсфанд дошт. 

Филҳол як сар гӯсфандро кушт ва пухту пеши ман овард ва маро қитъае аз вай хуш омад. 
Бихӯрдаму гуфтам: Валлоҳ ин басе хуш буд. Он ғулом берун рафт ва як-як гӯсфандро 
мекушту он мавзеъро мепухт ва пеши ман меовард, ман аз он огоҳ не. Чун берун омадам, 
ки савор шавам, дидам, ки беруни хона хуни бисёр рехтааст. Пурсидам, ки ин чист? 
Гуфтанд, ки: Вай ҳамаи гӯсфандони худро кушт. Вайро маломат кардам, ки: чаро чунон 
кардӣ? Гуфт Субҳоналлоҳ, туро хуш ояд, чизе, ки ман молики он бошам ва дар он бахилӣ 
кунам, ин зиштсиратӣ бошад дар миёни араб. 

Пас Ҳотамро пурсиданд, ки: Ту дар муқобили он чӣ додӣ? Гуфт сесад шутури 
сурхмӯй ва понсад гӯсфанд. Гуфтанд: Ту каримтар бошӣ. Гуфт: Ҳайҳот, вай ҳар чи дошт, 
дод ва ман аз он чи доштам, андаке беш надодам. 

Қитъа: 
Чун гадое, ки ними нон дорад, 
Ба тамомӣ диҳад зи хонаи хеш. 
Бештар з-он бувад, ки шоҳи ҷаҳон, 
Бидиҳад ниме аз хизонаи хеш              [6, с. 69]. 

Дар ҳикояти мазкури Ҷомӣ мебинем, ки Ҳотам ҷавони ятимро ба сабаби он ки 
тамоми дороии худ, яъне даҳ гӯсфандашро барои ӯ қурбон кардааст, аз худ каримтар 
медонад. Вале дар ҳикоёте, ки дар насри ахлоқӣ-тарбиявӣ аз ҷумла, дар «Ахлоқи 
мӯҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ мехонем, Ҳотам дар сахову карам беназир аст, зеро: 

Ҳаст ҷавонмарди дирам сад ҳазор, 
Кор чу бо ҷон фитад, он ҷост кор    [7, с. 175]. 

Дар ҳақиқат, саховатмандони мол дар олам зиёд пайдо мешаванд, вала «саховату 
ҷавонмардии Ҳотам ҳадду марзе надорад. Ӯ дар ин роҳ то андозае иртифои амал 
меварзад, ки тайёр аст, аз баҳри амалӣ гардидани андешаву амали шахси ношиносе ба 
азизтарин дороии хеш - ҷони худ падруд гӯяд» [8, с. 23]. 

Ҳамин тавр, аз баррасии ҳикоёти воридшудаи марбут ба Ҳотам ба насри ахлоқӣ-
тарбиявии адабиёти асрҳои XII-XV форс-тоҷик маълум мегардад, ки дар ин фурсати 
замонӣ заминае барои таълифи осори алоҳида, ки Ҳотам чун симои асосии бадеӣ дар 
онҳо таҷассум гардад, ба вуҷуд омадааст. Дар ҷамъоварии ҳикоёти таърихӣ ва бадеии 
марбут ба Ҳотам хидмати Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва рисолаҳои ӯ «Ахлоқи мӯҳсинӣ» ва 
«Рисолаи Ҳотамия» хеле бузург аст ва пас аз замони Ҳусайн Воиз ба вуҷуд омадани 
китоби қиссаҳо дар бораи саргузашти Ҳотам дар адабиёти форсизабон низ бесабаб нест. 
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БОЗТОБИ ШАХСИЯТИ ҲОТАМ ДАР НАСРИ АХЛОҚӢ-ТАРБИЯВӢ 
 

Мақола ба таҳлилу баррасии масъалаи ташаккул ва таҳаввули шахсияти Ҳотам чун образи 
бадеӣ дар насри ахлоқӣ-тарбиявии асрҳои XII-XV чун «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, 
«Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Гулистон»-и Саъдӣ, «Баҳористон»-и Ҷомӣ, «Ахлоқи    
муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ бахшида шудааст. 

Муаллифи мақола ба хулосае омадааст, ки ба василаи асарҳои насри ахлоқии асрҳои XII-
XV теъдоди зиёди ҳикоёт ва нақлу ривоятҳои таърихӣ ва бадеӣ дар бораи Ҳотам ҷамъоварӣ шуда, 
барои таълифи қиссаҳои алоҳида дар бораи Ҳотам замина фароҳам омадааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёти тоҷику араб, осори манзуму мансур, шоирони мадеҳасаро, 
саховату шуҷоат, мурувват, талмеҳ, ташбеҳ, ғазал, шахсияти таъризӣ, образ, аҳамияти эстетикӣ, 
ҷавонмардӣ. 

 

ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ХОТАМА В МОРАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ 
 

Статья посвящена анализу и исследованию проблемы формирования и совершенствования 
личности Хотама как художественного образа в персидско-таджикских морально-дидактических 
прозаических произведений, таких как «Кабуснаме» Унсуралмаали Кайковус, «Сиясатнаме» 
Низамулмулка, «Гулистон» Са’ади, «Бахаристан» Джами, «Ахлоки мухсини» Хусайн Ваизи 
Кашифи. 

Выводы автора заключаются в том, что в моральных прозаических произведениях XII-XV 
веков собрано большое количество исторических и художественных рассказов, высказываний и 
преданий, что заложило основу появления в последующие века отдельных повестей подобных 
«Приключения Хотама». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикская и арабская литература, наследие прозы и поэзии, 
поэты-панегирики, щедрость и отвага, снисхождение, намек, эпитет, газель, историческая 
личность, образ, эстетическое значение, мужество. 
 

A REFLECTION OF THE PERSONALITY OF HOTAM IN ETHICAL DIDACTIC PROSE 
 

The article is devoted to analysis and research of problems of formation and personality 
development of Hotam as an artistic image in the Persian-Tajik ethical and didactic prose works such as 
«Kobusnoma» of Unsuralmaali Kaykovus, «Siyasetname» of Nizamulmulk, «Guliston» Sa'di 
«Baharistan» Jami, «Akhloki muhsini» Husayn Waizi of Kashifi. The conclusion of the author is that in 
the ethical prose works of the XII-XV Centuries collected a large number of historical and artistic 
stories, sayings and legends, which laid the Foundation for the appearance in the next century of 
individual stories such as «The Adventure of Hotam». 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Туманов Насимжон Давлатович, соискатель кафедры 
арабской филологии ТНУ. Тел.: (992) 911-10-10-15. 

 

МАҚОМИ  РУБОӢ ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО МИСРАЪ 
 

Қурбонова Р.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Худованд дар ҳар давре ва дар ҳар қавме миёни инсонҳо афродеро муваззаф ба 

даъвати мардум ба роҳи рост менамояд, ки баъзе басо нақши муҳим доранд ва онҳоро 

метавон аз атои илоҳӣ   донист. Яке аз он зумра ашхос Абдуллоҳ Муродмуҳаммад 

Мисраъ (Сафир) аст, ки дар як замони муайян ӯро ба мардуми Роғи Бадахшон, Зоти 
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муборак  ато фармудаанд. Исмашон Абдуллоҳ фарзанди домулло Сӯфӣ Муродмуҳаммад 

дар қарияи Фариштаҷои вулусволии Роғи вилояти Бадахшон пой ба арсаи вуҷуд 

гузоштааст.  

Муддати мадиде ҷустӯҷӯ намудем, то таърихи валодат ва фавти шоирро дақиқ 

пайдо ва дарҷ намоем. Далеле, ки қаноатбахш бошад ва таърихи валодату фавташро 

гувоҳӣ бидиҳад, аниқ наёфтем. Дар такя ба ҳаводиси рӯзгор ва ишороти худи шоир дар 

куллиёти ашъораш, ки хушбахтона, дастраси мо гардид, метавон ҳадс зад, ки 

Муродмуҳаммад Мисраъ тахминан дар солҳои 1243-1245 ҳ.қ. баробар ба соли 1828-1830 

мелодӣ дар Фариштаҷо ном мавзеи Роғи Бадахшони Афғонистон ба дунё омадааст.  

Дар асару мақолаҳои илмие, ки роҷеъ ба Мисраъ ва эҷодиёти ӯ баҳс ба миён 

омадааст, роҷеъ ба мероси адабӣ ва миқдори абёти ашъори ӯ маълумоти нисбатан 

муфассалу дақиқ дода шудааст [3; 5-9]. 

Муҳимтарин сарчашмае, ки дар мавриди мероси адабии Мисраъ ва кӯшишҳои ӯ 

дар мураттаб намудани девонаш ахбори нисбатан саҳеҳ медиҳад, девони ашъори худи 

шоир мебошад. Шоир дар хилоли ашъораш, махсусан рубоиёташ, аз соҳибдевон 

буданаш ва таърихи таълифу танзими он борҳо хотирнишон  кардааст. Мавзӯъ ва 

мундариҷаи девони ашъори Мисраъ бой ва рангин аст. Як қисми он ба масъалаҳои ишқӣ, 

қисмати дигар мавзӯъҳои ҳасбиҳолӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқиро дар бар гирифтаанд. 

Оҳангҳои ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ мағз андар мағзи ашъори ӯро ташкил 

додаанд.  

Аз пажӯҳиши муҳаққиқони адабиёт маълум мегардад, ки рубоӣ аз қадимтарин 

навъи эҷоди адабӣ ба ҳисоб рафта, намунаҳои аввалини он дар сурудаҳои Шаҳиди Балхӣ, 

Кисоии Марвазӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳамасрони онҳо мушоҳида мегарданд. Дар 

давраҳои минбаъдаи инкишофи адабиёт Умари Хайём, Анварӣ, Бобо Афзал, Шайх 

Аттор, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва дигарон дар рушду такомули рубоӣ саҳм гузоштаанд. 

Муҳаққиқи адабиётшинос Абдушукури Абдусаттор доир ба масъалаҳои ташаккули 

рубоӣ ҳамчун қолиби мустақили шеър, махсусияти умумии ин жанр аз ҷиҳати сабки 

суханварӣ, забону воситаҳои тасвири бадеӣ, вазну қофия, сохтору банду баст, 

муносибати рубоӣ ба жанрҳои дигари лирикӣ таҳқиқоти арзишманде ба анҷом расонида, 

андешаҳои ҷолиб ва судманд баён намудаанд. Ба қавли ин муҳаққиқ, ки дар заминаи 

андешаҳои Шамси Қайси Розӣ баён шудаанд, «дар асри ХIII бо номи «тарона» ва 

«дубайтӣ» истилоҳи рубоӣ низ зам шуд ва жанри мазкур номи сеюми худро соҳиб 

гардид» [2, с. 10].  

Дар эҷодиёти Абдуллоҳ Мисраъ рубоӣ мавқеи муҳим дорад. Тибқи девони матбӯи 

шоир 136 рубоии ӯ боқӣ мондааст. Аз мутолиаи рубоиёти шоир бармеояд, ки вай дар 

сурудани ин навъи шеър маҳорати баланд дорад. Бо мурур дар рубоиёти Мисраъ метавон 

бо ҷаҳонбинӣ ва олами андешаҳои ӯ ошноӣ пайдо кард. Аз як рубоии шоир маълум 

мешавад, ки ӯ мусулмони покэътиқод буда, аз мазоҳиби чаҳоргонаи аҳли суннат ва 

ҷамоат шомили мазҳаби Ҳанафӣ будааст:  

Ё Раб, ба ҳаққи зоту сифоти сармад, 

Бо муъҷизи анбиёву шаръи амҷад.  

Дар мазҳаби Бӯҳанифаам дор муқим,  

Дар кеши Халилу дини поки Аҳмад                      [7, с. 471]. 

Рубоиёти Мисраъ ба мавзӯъҳои гуногун бахшида шудааст. Ба таври умумӣ метавон 

мавзӯъҳои рубоиёти Мисраъро ба тартиби зайл дастабандӣ кард: мавзӯъҳои диниву 

фалсафӣ, тасаввуф ва ирфон, панду андарз, шукру шикоят аз рӯзгор, танқиди қишрҳои 

гуногуни ҷомеа. 

Ин табақабандиро метавонем идома диҳем, вале бо таваҷҷуҳ ба рубоиёти шоир 

маълум мешавад, ки муҳимтарин мавзӯъҳои ин навъи шеъри ӯ дар ҳамин бахшҳо ҷамъ 

омадаанд. 
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Ҳанӯз дар рубоиёти ҳакимонаи Умари Хайём ва шоирони дигари форсизабон 

андеша ва тааммул дар мавриди зоти Худо ва сифатҳои Ӯ зиёд вомехӯранд ва Мисраъ 

низ дар чанд рубоӣ ба ин мавзӯъ дахл кардааст. Чунончи: 

Эй Зоти барӣ зи ҷавҳару ҷисму араз, 

Авсофи Ту доим аст холӣ зи ғараз. 

Чун холиқи лам язал, ҳакими азалӣ, 

Бар банда чӣ ғам зи ранҷу асқому мараз                  [7, с. 477]. 

Шоир ба масъалаи офариниш ва сифати бахшандагии Худованд дахл карда, аз 

неъматҳои бахшидаи ӯ ёд менамояд ва забонро дар гуфтани шукр қосир медонад: 

Аз лутфи атия ҷисму ҷонам додӣ, 

Дар ҳайтаи бандагӣ маконам додӣ. 

Шукронаи неъматат накардам ҳаргиз, 

Бо кому забон, гарчи забонам додӣ                        [7, с. 489]. 

Гоҳо шоир бо камоли аҷзу ниёзмандӣ ба Худо муроҷиат менамояд ва аз ӯ давои 

дарду илоҷи кори худро талаб менамояд, ки бо риояти одоби хоси бандагӣ ифода 

ёфтааст: 

Эй зоти ҳакиму қодиру бешаку райб, 

Халлоқи ҷаҳон, муназзаҳ аз иллату айб. 

Дардам зи табибе напазируфт илоҷ, 

Бифрист давое зи шифохонаи ғайб                      [7, с. 465].  

Ҳамчунин, дар рубоие дигар бо ҳамин аҷзу ниёз ба Худо муроҷиат намуда, дар рӯзи 

ҳашр аз шармандагӣ паноҳ меҷӯяд ва барои ин расули Худо (с), хулафои рошидин ва 

бузургони динро шафеъ меорад: 

Ё Раб, ба вилояти расули маданӣ,  

Бӯбакру Умар, Аливу Усмони ғанӣ. 

Шарманда макун маро ба рӯзи арафот, 

Бо Олу Абову Саҳбу Вайси Қаранӣ                        [7, с. 488]. 

Баъзе рубоиёти шоир рангу бӯйи ирфонӣ доранд ва шоир бо истифода аз вожаҳои 

маъмул дар миёни ин гурӯҳ аз Худованд ҳидоят мехоҳад: 

Эй воқифи сирри маънии ҳарфу ҳиҷо 

Дорам зи карам миёнаи хавфу риҷо. 

Дастам гиру сӯйи худ ҳидоят фармо, 

Варна раҳ куву ман куҷову Ту куҷо                        [7,с.  465]. 

Гоҳо аҳли зуҳдро ба зери тозиёнаи танқид мегирад, ки бо зуҳди риёӣ ва намозу 

тасбеҳ худнамоӣ намуда, мардумро фиреб менамоянд ва шиками худро пур намуда, мол 

ҷамъ меоранд: 

Зоҳид, ки намози бениёзӣ мекард, 

Дар дидаи халқ худтирозӣ мекард. 

Рӯзона ба саҷҷодаву тасбеҳу ба шаб 

Чун гурги гурусна турктозӣ мекард              [7,  с. 472].  

Дар илми калом аз мабоҳиси қадимӣ ва муҳим масъалаи ҷабру ихтиёр аст. Дар ин 

маврид донишманди эронӣ Забеҳулло Сафо менависад: «Баҳсҳои каломӣ, чунон ки аз 

таворих истифода мешавад, аз нимаи қарни аввали ҳиҷрӣ оғоз шуд. Дар миёни баҳсҳои 

калом зоҳиран аз ҳама қадимтар баҳси ҷабру ихтиёр аст. Масъалаи ҷабру ихтиёр дар 

дараҷаи аввал як масъалаи инсонист ва дар дараҷаи дувум як масъалаи илоҳӣ ё табиӣ» 

[4, с. 11]. Аз миёни фирқаҳои каломӣ пайравони ҷараёни Ашъария, ки аксаран аҳли 

суннат ва ҷамоат ҳастанд, бар ин назаранд, ки инсон дар иҷрои аъмоли худ ихтиёре дар 

даст надорад ва ҳама пешакӣ барои ӯ аз ҷониби Офаридгор муқаррар шудааст. Дар ин 

маврид Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар рисолаи «Дуррат-ул-фохира» менависад: 

«Шайх Абулҳасани Ашъарӣ (раҳмати Худо бар ӯ бод) бар ин бовар аст, ки афъоли 

ихтиёрии бандагон танҳо бо қудрати Илоҳӣ воқеъ мешавад ва қудрати онҳо ҳеҷ таъсире 
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дар аъмолашон надорад, балки одати Худо ба ин тааллуқ гирифтааст, ки дар банда 

қудрату ихтиёре эҷод кунад ва вақте монее дар кор набошад, феъли мақдури бандаро 

муқорин бо он қудрат ва ихтиёр эҷод намояд. Пас, дар воқеъ феъли банда махлуқи 

Худост, ибдоан ва эҳдосан ва максуби Худо. Ва манзур аз ин ки банда феъли хешро касб 

мекунад, ин аст, ки феъли ӯ муқорин бо қудрату иродаи Вай мебошад, бидуни ин ки ҳеҷ 

гуна таъсир ё мадхалияте дар эҷоди феъл дошта бошад. Танҳо нақше, ки банда дорад, ин 

аст, ки маҳалли вуқӯи феъл аст» [1, с. 88]. 
 

 Онро ки ҳидоят шавад аз Рабби ҷалил, 

Бе муршиду раҳнамо дарояд ба сабил.  

Бе марҳаматаш бор наёбад, ҳарчанд 

Ҷӯяд раҳи васли ӯ ба бурҳону далел                       [7, с. 481]. 
 

Дар баъзе рубоиёти ӯ оҳанги эътироз қавитар аст, ки хайёмвор бо муроҷиат ба 

Офаридгор як навъ норизоии худро баён менамояд.  

Гоҳо шоир бо такрори баъзе вожаву ибора ва таркибот мазмунҳои наздик ва гоҳо 

якхеларо таъкидан дар чанд рубоӣ адо менамояд, ки гувоҳи табъи салим ва завқу қареҳаи 

хосси шоиранд. Масалан, дар чанд рубоӣ шоир бо такрор овардани зарбулмасали «Соле, 

ки накуст, аз баҳораш пайдост» ба васфи ҳусни маҳбуба пардохтааст, ки бисёр дилчаспу 

зебо баромадаанд: 

Аз сабзаи хатти мушкбораш пайдост, 

В-аз лаъли лаби шакарфишораш пайдост. 

Бикшо назару таровати ҳусн бубин, 

«Соле, ки накуст, аз баҳораш пайдост»                [7, с. 468]. 
 

Дар рубоии дигар шоир аз васфи ҳусну ҷамоли маъшуқ ба тасвири кирдору 

пиндори ӯ гузашта, бо овардани зарбулмасали мазкур андешаи худро тақвият мебахшад: 
 

Шӯхе, ки ягон-ягон нигоҳаш бар мост, 

Бар сар зада аз накуӣ гулҳо чапу рост. 

Назри қадамаш ҷаҳон кунӣ меарзад, 

«Соле, ки накуст, аз баҳораш пайдост»               [7, с. 468]. 
 

Тавре ки мебинем, доираи мавзӯъ ва мундариҷаи рубоиёти Мавлоно Мисраъ васеъ 

буда, шоир ба мавзӯъҳои гуногуни ҳаётӣ рӯй овардааст. Дар рубоиёти Мисраъ 

ҷаҳонбинӣ ва олами андешаҳои ӯ инъикос ёфта, аз дониши васеи ӯ дар масоили динию 

ирфонӣ, калому фалсафа ва дигар масоили фикрӣ гувоҳӣ медиҳанд. Бо таваҷҷуҳ ба 

мавзӯоти рубоиҳои шоир маълум мешавад, ки онҳо дар давраҳои гуногуни умри ӯ суруда 

шуда, таҳаввули фикрии шоирро ифода менамоянд.  
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МАҚОМИ  РУБОӢ ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО МИСРАЪ 
 

Дар ин мақола муаллиф кӯшиш намудааст, ки мақоми рубоиро дар ашъори яке аз шоирони 

охири асри 19 ва ибтидои асри 20 тоҷик Муродмуҳаммад Абдуллоҳ Мисраъ муайн намояд. 

Муаллиф барои тақвияти андешаҳои хеш аз осори адабии шоир чанд рубоиро ба ҳайси намуна 

пешниҳод намуда, муҳтавову моҳияти бадеии онҳоро мавриди баррасӣ қарор додааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: эҷодиёт, ашъор, абёт, рубоӣ, тарона, дубайтӣ, сабк, услуб, ирфон, 

фалсафа, тасаввуф, ҷабр, ихтиёр. 
 

МЕСТО РУБОИ В ПОЭЗИИ МАУЛЯНА МИСРАЪ 
 

В данной статье автор сделал попытку определить место рубои в поэзии одного из 

таджикских поэтов конца ХIХ и начало ХХ веков Мирзомухаммада Абдуллох Мисраъ. Автор в 

доказательство своих мыслей приводит в качестве примера многочисленные рубаи из 

литературного наследия самого поэта. 

КАЛИДВОЖАҲО: творчество, поэзия, стихи, рубаи (четверостишие), песня, двустишие, 

стиль, язык, мистика, философия, софистики, фатализм, волность. 
 

THE PLACE OF RUBAI IN THE POETRY OF MAVLONO MISRA 
 

In this article the author made an attempt to determine the place of rubai in the poetry of one of 

Tajik poets of the late ХIХ and early ХХ centuries Mirzamuhamad Abdullah Misra. The author in proof 

of his thoughts cites as an example numerous rubai from the literary heritage of the poet. 

 KEY WORDS: creativity, poetry, poems, Ruba'i (quatrain), the song, the couplets, the style, 

language, mysticism, philosophy, sophistry, fatalism freedom. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Курбонова Рахёнгул Муминовна, преподаватель кафедры 

журналистики БГУ имени Носира Хусрава. (+992) 93-506-96-84. 

 

БОЛТА ОРТИҚОВ АЗ ДИДГОҲИ НАҚДИ АДАБӢ 
 

Муродов А.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар марҳалаи таҳаввули адабиёти тоҷики даврони шӯравӣ як зумра адибон, чун 

Мирсаид Миршакар, Убайд Раҷаб, Пӯлод Толис, Гулчеҳра Сулаймонӣ, Акобир Шарифӣ 

ва дигарон тамоми умри пурбаракати худро сарфи адабиёти хурдсолону наврасон 

намудаанд ва назму насри адабиёти бачагонаи тоҷикро бе эҷодиёти онҳо тасаввур кардан 

маҳол аст. Аз ҷумлаи чунин адибон Болта Ортиқов ҳисоб меёбад, ки солҳои шастуми 

қарни бист ба майдони адабиёт қадам ниҳода, то охири умри хеш, яъне то соли 2001, беш 

аз бист маҷмӯаи осори худро ба табъ расонида, чун нависандаи тавонои хурдсолону 

наврасон шинохта шудааст.  

Саҳми Болта Ортиқов алалхусус дар ривоҷи жанрҳои ҳикоя ва қисса дар адабиёти 

бачагонаи нимаи дуюми қарни бист назаррас аст. Бо вуҷуди ин, имрӯз дар нақди адабӣ 

ва адабиётшиносии тоҷик арзишҳои адабӣ ва ҳунарии офаридаҳои бадеии ин нависандаи 

соҳибистеъдод ба таври бояду шояд мавриди баррасӣ қарор нагирифтаанд. Дар бораи 

шарҳи ҳол ва осори ӯ маълумоти хеле мухтасар дар осори маҷмӯии тазкиравие, ба 

монанди «Энсиклопедияи советии тоҷик», «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» 

ва «Адибони Тоҷикистон» ба мушоҳида мерасанд.  

Болта Ортиқов аввалин қадамҳои худро ба ҷодаи нависандагӣ солҳои панҷоҳуми 

асри бист гузоштааст. Қиссаи «Таътил»-и ӯ соли 1959 дар курс – конференсияи адибони 

ҷавон дар қатори осори дигар нависандагони ҷавон муҳокима гардида, аз тарафи устод 

Сотим Улуғзода баҳои сазовор гирифт, инчунин аз ҷониби устод баъзе мулоҳизаҳо доир 

ба беҳбудии он гуфта шуд. Баъдтар устодон Фазлиддин Муҳаммадиев ва Пӯлод Толис 

дар таҳрири ин қисса ба муаллиф мадад расониданд. Пас аз чопи ин қисса Болта Ортиқов 

чун нависандаи соҳибистеъдоди адабиёти бачагонаи тоҷик шинохта шуд ва сазовори 

баҳои муносиби устодон М. Турсунзода, П. Толис ва Ф. Муҳаммадиев гардид.   Аз ҷумла 

устод Турсунзода дар мақолаи худ «Замон ва нависанда» қаноатмандии хешро аз қиссаи 
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«Таътил» изҳор намуда, воқеӣ будани рӯйдодҳои асар ва дар хотири бачагон хуб нақш 

баста тавонистани образҳои онро ёдовар мешавад [1].  

Фазлиддин Муҳаммадиев, ки дар таҳрири қиссаи «Таътил»-и Болта Ортиқов 

ширкат карда буд, дар бораи ин асар чунин менависад: «Хубтарин асари эҷодкардаи 

Болта Ортиқов қиссаи «Таътил» аст. Нависанда дар ин повест дар асоси материалҳои 

нав, мушоҳидаҳои тоза бо забони фасеҳу равон чунин фикрро бори дигар талқин 

мекунад, ки иштироки бачаҳо дар меҳнати ҷамъиятӣ яке аз самарабахштарин роҳҳои 

тарбияи бачагон ва такомул ёфтани онҳост» [2, с. 6-7]. 

Фикру мулоҳизаҳо дар бораи баъзе ҷиҳатҳои эҷодиёти Б. Ортиқов дар асарҳои 

мунаққидону адабиётшиносони тоҷик М. Шакурӣ, С. Табаров, М. Мулоҷонов, Ҷ. 

Бақозода, А. Набиев ва дигарон низ зимни баррасии масълаҳои насри муосири тоҷик ва 

вазъи жанрҳои он ба назар мерасад. Аз ҷумла, академик М. Шукуров дар китоби худ 

«Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстикӣ» зимни баррасии тасвири психологии 

қаҳрамони наврас дар жанри қиссаи солҳои шастуму ҳафтодуми қарни бистум чунин 

изҳори мулоҳиза мекунад: «Қаҳрамони ҷавоне ба адабиёт, аз ҷумла ба эҷодиёти 

нависандагони тоҷик омад, ки мактаби миёна ё олиро нав хатм кардааст ва дар зиндагонӣ 

раҳе интихоб кардан мехоҳад. Вай ҳанӯз тамоман бетаҷриба аст ва тайёр нест, 

масъалаҳоеро, ки ҳаёт пеш мегузорад, мустақилона ҳал намояд. Бо вуҷуди ин, водор аст, 

ки хатти ҳаракати худро дар зиндагӣ худ таъйин кунад. Шахсияти қаҳрамон, принсипҳои 

ахлоқии вай дар раванди ҳамин ҷустуҷӯҳо муайян мегардад. 

«Повести ҷавонон»-и солҳои шаст, ки ба қалами нависандагони ҷавон тааллуқ 

дошта, бештар ба зиндагии ҳамсолони онҳо бахшида шуда буд, аксаран асоси 

автобиографӣ дошт. Ин ба нависандагони ҷавон имкон дод, ки ба зиндагии қаҳрамон аз 

назари худи вай нигоҳ кунанд, ҳаётфаҳмӣ ва фикру ҳиссиёти ӯро дар асар пурратар акс 

намоянд» [3, с. 310-311]. 

Устод М. Шукуров дар китоби дигари худ «Паҳлуҳои тадқиқи бадеӣ» низ бо зикри 

қиссаи «Тобистон»-и П. Толис ба пайдо шудани қаҳрамони нав дар қиссаҳои насри 

тоҷикӣ ишора мекунад, ки қаҳрамонони қиссаҳои «Таътил» ва «Палвон»-и Б. Ортиқов 

низ ба гурӯҳи ҳамин қаҳрамонони нав дохил мешаванд. Ӯ менависад: «Бо повести П. 

Толис» Тобистон (1959) дар насри тоҷик як қаҳрамони нав пайдо шуд. Ин қаҳрамон 

рӯҳияи чунин ҷавонону наврасони ҳамзамони моро ифода менамояд, ки ба зиндагӣ, ба 

муҳити худ чашми диққат дӯхтаанд, рӯйдодҳои гуногуни воқеияти иҷтимоиро ба 

мулоҳиза гирифта ва некию бадиро санҷида, тадриҷан идеали ҷамъиятии худро ташаккул 

медиҳанд, дар ҳаёт роҳи худро интихоб ва мавқеи худро таъйин мекунанд» [4]. 

Аз ҷумлаи мунаққидон ва адабиётшиносони тоҷик, ки дар бораи Б. Ортиқов ва 

баъзе хусусиятҳои қиссаву ҳикояҳои ӯ таваққуфи нисбатан бештар кардаанд, академик 

Раҷаб Амонов ва профессор Ҷонон Бобокалонова мебошанд. Баъзе мулоҳизаҳои ҷолиби 

академик Р. Амонов дар китоби ӯ «Детская литература Таджикистана» ва қисми якуми 

ҷилди шашуми китоби «Таърихи адабиёти советии тоҷик», ки ба адабиёти бачагона 

бахшида шудааст, ифода ёфтаанд. Муҳаққиқи мазкур дар асарҳои номбурда аз таъсири 

сабку услуби нависандагии П. Толис ба эҷодиёти Б. Ортиқов, М. Шарқӣ, А. Шарифӣ, Ш. 

Ҳаниф, Д. Раҷабӣ ва дигар адибони ҷавони тоҷик сухан ронда, «Қандалот» ном ҳикояи 

Б. Ортиқовро аз лиҳози мазмуну мундариҷа таҳлил менамоянд ва табиӣ будани вазъи 

психологии қаҳрамони наврас, аҷиб ва боварибахш будани тасвири рафтору гуфтори 

онҳоро дар ҳикоя бозгӯ менамояд [5]. 
Инчунин академик Р. Амонов қиссаҳои «Таътил» ва «Палвон»-и Б. Ортиқовро 

таҳлил намуда, менависад, ки «Болта Ортиқов дар қиссаҳои «Таътил» ва «Палвон» дар 
бораи саргузашти тобистонии мактаббачагон нақл мекунад. Вале ҳар дуи ин қиссаҳо аз 
«Тобистон» бо як хусусияти ҷиддии худ фарқ мекунанд. Онҳо дар бораи воқеаҳои 
ғайриодӣ ҳикоят менамоянд. Агар қаҳрамони Толис бо таҳрики амаки савдогари худ ва 
аз рӯи тақозои замони ҷанг роҳу рафтори зиддиҷамъиятӣ касб намуда, танҳо дар натиҷаи 
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дарки дурусти зиндагӣ ба роҳи меҳнати ҳалол баргашта бошад, қаҳрамонони Б. Ортиқов 
аз оғоз роҳи дурусти зиндагиро интихоб кардаанд» [6, с. 145]. Муҳаққиқ зимни таҳлили 
қиссаи «Палвон» баъзе эроду мулоҳизаҳои худро нисбат ба мазмуну мундариҷаи асар 
баён менамояд. Аз ҷумла, ба андешаи ӯ, дар қиссаи мазкур, ки мавзӯи асосии баҳсаш 
саги чӯпонӣ – Палвон аст, муаллиф ба тасвири моҷароҳои афсонавии Носир ва баҳсу 
мунозираҳо дар атрофи Палвон дода шуда, аз мавзӯи асосӣ дур меравад. Ба андешаи 
муҳаққиқ, шояд Б. Ортиқов мехостааст, ки ба ин васила ба асараш обу ранги бештари 
романтикӣ бахшад, вале ин кор ӯро аз тасвири амиқи ҳақиқати воқеии зиндагӣ дур 
кардааст [7, с. 140]. 

Ба ҳамин ҷиҳати қиссаи «Палвон» мунаққид М. Муллоҷонов низ ишора намуда, 
камбудии ин асари Б. Ортиқовро дар он мебинад, ки «муаллиф қаҳрамонони худро 
даркору нодаркор ба вазъиятҳои ногувор ва хатарнок мегузорад ва бо ёрии Палвон 
онҳоро халос мекунад» [8, с. 104]. Чун далели фикр мунаққид воқеаҳои бо хирс ва аждаҳо 
вохӯрдани Носир ва бо кумаки Палвон халос шудани ӯ ва дигар моҷароҳои бемаънии 
асарро ёдовар мешавад. 

Андешаву мулоҳизоти ҷолиб доир ба эҷодиёти Б. Ортиқов дар китобу мақолаҳои 
мунаққид ва донишманди адабиёти бачагонаи тоҷик профессор Ҷ. Бобокалонова 
мушоҳида мешаванд. Ӯ дар асарҳои худ - «Материалҳо оид ба адабиёти бачагонаи 
тоҷик», «Таджикская детская литература», «Мулоҳизаҳо оид ба адабиёти бачагонаи 
тоҷик» ва ғайра эҷодиёти Болта Ортиқро нисбат ба дигар муҳаққиқон муфассалтар 
таҳлил намудааст. Аз ҷумла, ӯ зимни таҳлили ҳикояҳои маҷмӯаи «Себи орухӯр»-и Б. 
Ортиқов менависад: «Аксарияти ҳикояҳои маҷмӯа исботи онанд, ки Болта Ортиқов 
махсусан дар ҳикоянависӣ маҳорат дорад. Дар ҳикояҳои «Доғ», «Маҳмуд», «Себи 
орухӯр» муаллиф қаҳрамонҳои худро водор мекунад, ки аз рафтору кирдорҳои худ 
хулоса бароранд ва то андозае ба тасвири рӯҳияи онон муваффақ мегардад. Аммо 
ҳикояҳои «Ҳамроҳи сунъии замин», «Полшӯяк» суст баромадаанд, дар онҳо нависанда 
барои кушода додани амалиёт ва симои қаҳрамонҳояш кӯшиши ҷиддӣ зоҳир нанамуда, 
суханро кашол додааст. Ҳар як образ бо хусусиятҳои хосаш фарқ мекунад. Аз ин рӯ, онҳо 
бештар умумӣ ва якранг баромадаанд» [9, с. 116]. 

Дар китоби дигари худ «Таджикская детская литература» низ профессор Ҷ. 
Бобокалонова дар қатори ҳикояҳои Б. Ортиқов дар бораи қиссаҳои ин нависанда – 
«Таътил», «Палвон», «Гули садбарг», «Муаллим», «Бачаҳои лолазор» ёдовар мешавад ва 
таъкид мекунад, ки ӯ дар офаридани образи қаҳрамони ҷавон муваффақият ба даст 
овардааст. Вале дар таҳқиқи ин мунаққид низ баъзе мулоҳизаҳо фақат дар бораи ду 
қиссаи Б. Ортиқов – «Таътил» ва «Палвон» баён карда шудааст. Аз ҷумла, ба андешаи Ҷ. 
Бобокалонова маҳорати бадеии Б. Ортиқов дар офариниши портрети персонажҳои асари 
ӯ зоҳир мегардад. Чун далели мулоҳизаи худ мунаққид пораи зеринро аз қиссаи 
«Таътил» иқтибос менамояд: «Малла бачае буд калонҷуссаи фарбеҳ, сурхинарӯи 
бинипучуқ. Мӯйсар ва абрувони ӯ монанди тилло зардча метобиданд. Чашмони майда-
майдаи осмониранги тез ва тобон дошт. Номи аслии вай Шариф буда, бинобар зардии 
мӯйсар ва абрувонаш ҳама ӯро Малла меномиданд» [10, с. 133]. Ҳамчунин аз дидгоҳи 
профессор Ҷ. Бобокалонова яке аз хусусиятҳои хоси эҷодиёти Б. Ортиқов дар он аст, ки 
ӯ дар характер ва амалиёти қаҳрамонони асарҳояш унсурҳои ҳазлу мутоибаро ворид 
менамояд ва ин амр яке аз вазифаҳои адабиёти бачагону ҷавонон дар марҳалаи муосир 
ҳисоб меёбад. 

Ҳамин тавр, маълум мегардад, ки то имрӯз аз дидгоҳи нақди адабӣ ва 
адабиётшиносии тоҷик асосан теъдоде аз ҳикоёти Б. Ортиқов ва қиссаҳои «Таътил» ва 
«Палвон»-и ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд ва қисмати асосии қиссаву ҳикоёти ӯ, 
ки ба осори арзишманди адабиёти бачагонаи тоҷик маҳсубанд, аз назари муҳаққиқон дур 
мондаанд.  
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БОЛТА ОРТИКОВ АЗ ДИДГОҲИ НАҚДИ АДАБӢ 
 

Мақола ба таҳлилу дараҷаи инъикоси насри бадеии Болта Ортиқов дар нақди адабии тоҷик 

бахшида шудааст. Маълум мегардад, ки сарфи назар аз миқдори зиёди маҷмӯаи қиссаву 

ҳикояҳои ба бачаҳо бахшидаи Болта Ортиқов, ба ҷуз Р. Амонов, Ҷ. Бобокалонова, М. 

Муллоҷонов аз тарафи дигар адабиётшиносону мунаққидон дар ин масъалакамтаваҷҷуҳӣ зоҳир 

шудааст.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ҳикоя, қисса, адабиёти бачагона, нақди адабӣ, сабк, образ, 

маҳорат, мактаб, тарбия.   
 

БОЛТА ОРТИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 
 

Статья посвящена анализу степени освещения художественной прозы Болта Ортикова в 

таджикской литературной критике. Выясняется, что несмотря на изрядное количество сборников 

повестей и рассказов Б. Ортикова к его творчеству интересовались лишь Р. Амонов, Дж. 

Бобокалонова, М. Муллоджонов, но в целом, творчество писателя остается неоцененным со 

стороны литературоведов и литературных критиков.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рассказ, повесть, детская литература, литературная критика, 

стиль, образ, мастерство, школа, воспитание.   
  

BOLTA ORTIQOV FROM LITERARY CRITISISM’S POINT OF VIEW 
 

This article is devoted to the degree analyze of showing Bolta Ortoqov’s art prose in Tajik literary 

critique. It is found out that in spite of considerably number collections of novels and stories of B. 

Ortiqov to his creation had interested only R. Amonov, J. Bobokalonov, M. Mulojonov, but generally it 

is unvalued by specialists in literature and literary critics. 

KEY WORDS: story, novel, child literature, literary criticism, style, image, masterity, school, 

education. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Муродов Алишер Асламхонович, соискатель кафедры 

таджикской литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-49-15-11.  

 

КОРБУРДИ НОДУРУСТИ БАЪЗЕ ИСТИЛОҲОТИ РАСМӢ ДАР МАТБУОТИ 

ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН 
 

Қодиров Д.С. 

 Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Истилоҳот ҳиссае аз луғати китобӣ буда, қабати махсуси таркиби луғавии забонро 

ташкил медиҳанд. Онҳо мафҳумҳои илмию фанниро дақиқу фаҳмо ва мушаххас ифода 

намуда, дорои вижагиҳои хоси якмаъноӣ, беобурангӣ, маҳрум аз муродифот, мутааллиқ 

ба ягон соҳаи илму фан мебошанд [2; 3]. Дар ин мақола мо тасмим гирифтем, ки дар 

хусуси корбурди нодурусти истилоҳоти расмӣ дар матбуоти ВМКБ ва мушкилоти ин 

соҳа баъзе андешаҳои худро изҳор намоем.  

Аз нимаи аввали асри гузашта соҳибони забон, хусусан аҳли қалам, ба масъалаи 

покизагии забон таваҷҷуҳ зоҳир карда, кӯшиши ивази истилоҳоти иқтибосиро ба 

истилоҳоти аслӣ намуданд. Ин амал бештар дар истилоҳоти маишию иҷтимоӣ ва сиёсию 
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фарҳангӣ вусъати бештаре пайдо кард [1, с. 28]. Дар зарфи чанд соли охир баъди ба даст 

овардани истиқлолияти давлатӣ теъдоди зиёди истилоҳоти иқтибосии русию аврупоӣ 

ҳаммаънои тоҷикии худро пайдо карда, дар истеъмоли умум роиҷ гардиданд. Аз сӯи 

дигар, маҳфумҳои тоза ҳамарӯза ба вуҷуд меоянд ва барои ифодаи онҳо дарёфти 

истилоҳоти созгор лозим меояд. Вожагоне, ки ба сифати истилоҳ қабул мегардад, аввал 

аз тариқи радио ва телевизион садо дода, сипас дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо 

пайдо мешавад. Ба ин васила барои ворид шудан ба забони адабӣ роҳ меҷӯяд [1, с. 29]. 

Одатан, дар марҳилаи аввали пайдоиши мафҳуми нав зуд вожа ва ё иборае, ки хосиятҳои 

онро бекаму кост ифода кунад ва писанди ҳамагон гардад, ёфт намешавад, зеро чунин 

истилоҳи созгорро дарёфтан ва ё сохтан кори саҳлу осон нест. Аз ин рӯ, ба мақсади 

ифодаи мафҳуми нав дар забон чанд истилоҳ пайдо мешавад, ки байни аҳли қалам дар 

ҳамгун сохтан ва ба рӯҳияи забони адабӣ мувофиқ буданашон баҳсу мунозира оғоз 

мегардад. Метавон гуфт, ки ҳоло дар матбуоти тоҷик дар ифодаи як мафҳум баъзан ба 

тариқи мувозӣ корбурди чанд вожаистилоҳ ба расмият даромадааст. Бояд дар назар 

дошт, ки чунин ҳолат дар истифодаи вожагони муқаррарии забон ҷоиз бошад ҳам, дар 

корбурди истилоҳот қобили қабул нест, зеро истифодаи чандин истилоҳи ҳаммаъно ба 

саҳеҳ баён кардани матлаб ва кушодани моҳияти масъалаҳои мураккаби печ дар печи 

илмӣ мусоидат намекунад. Аз тарафи дигар, дар низоми истилоҳу истилоҳгузинӣ хараҷу 

мараҷ ба вуҷуд меояд. Ба ақидаи муҳаққиқи истилоҳоти техникӣ Т.Қ. Ҷӯраев қабл аз он 

ки вожаеро ба сифати истилоҳ қарор диҳем, бояд имконияти вожасозию таркиббандии 

он пурра санҷида шавад [1, с. 30]. Муҳаққиқони соҳаи истилоҳоти забони тоҷикӣ ба 

чунин хулоса омадаанд, ки имконоти истилоҳсозии забонамон хеле фарох аст. Муҳаққиқ 

Ф.Р. Амонова бо ҷузъи вожасози шинос дар забони форсии муосир сохта шудани 115 

истилоҳро ба маъноҳои мухталиф (аз қабили мурғшинос – орнитолог, моҳишинос – 

ихтиолог ва ғайра) далел оварда, ин андешаро тақвият мебахшад [1, с. 30]. 

Дар забони тоҷикӣ бо асоси феълии каш истилоҳи боркаш ба вуҷуд омада, маъмул 

шудааст. Чунончи: мошинаи боркаш, қатораи боркаш, нақлиёти мусофиркаш ва ғайра. 

Дар ин самт аҳли қалам низ саҳми бузург доранд. Масалан, нависанда Ф. Муҳаммадиев 

дар асараш «Палатаи кунҷакӣ» як миқдор вожаистилоҳоти соҳаи тандурустиро кор 

фармудааст, ки дар байни онҳо истилоҳоти сара кам нестанд.  

Бояд иқрор шуд, ки истилоҳсозӣ кори саҳл нест. Дар сохтани луғатномаҳои соҳавӣ 

ба худсариҳо набояд роҳ дод. Ба назари мо, чанд омил вазъи истилоҳсозӣ ва 

истилоҳгузиниро дар забони имрӯзаи тоҷик изтиробангез намудааст: 

1. Истилоҳот ҳамчун вожаҳои якмаъно қаринанокиро асосан намепазиранд, аммо 

дар матбуоти имрӯзаи ватанӣ барои ифодаи як мафҳум чанд истилоҳ истифода мешавад. 

Сабаби ба амал омадани чунин вазъият, ба андешаи мо, дар он аст, ки ҳар кас кӯшиш 

дорад, ки дар ислоҳотсозӣ саҳм гузорад. 

2. Дар забони муосири адабии тоҷик истилоҳот дорои як силсила муродифоти 

иқтибосиву аслӣ мебошанд. Дар ин маврид раванди ҳамгунсозии истилоҳот бояд ба 

вуҷуд ояд.  

3. Яке аз меъёрҳои истилоҳшавии калима тарзи талаффузи он мебошад. Дар забони 

тоҷикӣ вожаҳои зиёди иқтибосие мавҷуданд, ки айнан қабул шудаанд ва аксари онҳо ба 

табиат ва рӯҳи савтии забони тоҷикӣ мувофиқ нестанд. 

4. Дар сохтани истилоҳот мураттибон ба як камбудии ҷиддӣ роҳ додааанд. Ин 

камбудӣ аз он сар задааст, ки роҳи басо осони айнан иқтибос намудани истилоҳотро пеш 

гирифтаанд. Дар натиҷа дар луғатномаҳои соҳавӣ, ки чанде аз онҳо нашр шудаанд, 

бештарини истилоҳотро вожаҳои иқтибосӣ ташкил медиҳанд.  

5. Дастури илмии таҳияи луғатномаҳои соҳавӣ ҳанӯз ҳам мураттаб нашудааст. Ба 

таълифу таҳияи луғатномаҳои ин ё он соҳаи илм бояд муҳаққиқони босаводи 

ихтисосманд ва хушқалам дар ҳамкорӣ бо забоншиносон ҷалб карда шаванд. 

Истилоҳот қабати махсуси таркиби луғавии забонро ташкил дода, дорои 

қонуниятҳои ба худ хос мебошанд, ки риояи ин қоидаҳо ҳангоми таълифи китобу 
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дастурҳои таълимӣ ва навиштани мақолаву маърӯзаҳо ҳатмист. Мутаассифона, дар 

саҳифаҳои матбуоти даврӣ ва маҳаллӣ на ҳамеша ба ин талабу қонуниятҳои истилоҳсозӣ 

ҳайати таҳририя диққат медиҳанд. Номи муассисаҳои таълимию илмӣ, номи факултетҳо 

ва ихтисосҳо ҳам истилоҳ буда, дигар кардани онҳо аз ҷониби гурӯҳе беэътиноӣ ва боиси 

бесарусомонӣ дар оиннома, низомнома ва иҷозатномаи фаъолияти муассисаҳои 

таълимию илмӣ мегардад. Чунончи: Факултаи филологияи тоҷик, кафедраи адабиёти 

тоҷик аз замони ташкил шудани Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба фаъолият шурӯъ 

намуда, дар ин фосилаи мавҷудият корҳои зиёди назарраси тадрисӣ, тарбиявӣ ва 

пажӯҳиширо анҷом додаанд (Фурӯғи маърифат, 01.09.2006, с.3); Аз ҷумла 7 нафар аз 

факултаи математика-физика ва 6 нафар аз факултаи филология баҳои ғайриқа-

ноатбахш гирифтанд (Фурӯғи маърифат, 01.09.2006, с.2); …профессори кафедраи 

таҳлили математикаи Донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ… ва мудири кафедраи 

таҳлилӣ-математикии Донишкадаи шаҳри Хоруғ (Фурӯғи маърифат, № 1, с. 2). 

Дар ҷумлаи аввал сухан дар бораи факултети филология ва кафедраи адабиёти 

Донишгоҳи давлатии Хоруғ меравад. Дар Донишгоҳи давлатии Хоруғ факултети 

филология ва дар таркиби он кафедраи адабиёт мавҷуд аст. Аммо ин донишгоҳ 

факултете бо номи филологияи тоҷик ва дар таркиби он кафедраи адабиёти тоҷик 

надорад. Ихтисосҳои филологияи тоҷик, филологияи тоҷикӣ-англисӣ, забонҳои шарқ ва 

рӯзноманигорӣ ихтисосҳои амалкунандаи факултети филология мебошанд. Ивази 

худсаронаи истилоҳи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба Донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ 

ва Донишкадаи Хоруғ дар ҷумлаи сеюм дуруст ва саҳеҳ нест. Агар чунин бошад, пас ҳам 

факултети филологияи тоҷик, ҳам кафедраи адабиёти тоҷик ва ҳам Донишгоҳи 

давлатии шаҳри Хоруғ ва Донишкадаи Хоруғ-ро тибқи қарори Шӯрои олимони донишгоҳ 

қонунӣ кардан зарур аст. Дар ҷумлаи дуюм сухан дар хусуси факултети физика ва 

математика меравад. Ҳол он ки дар донишгоҳ кайҳо боз чунин факултет амал 

намекунад. Дар гузашта дар донишгоҳ факултете бо номи физика ва математика (на 

математика ва физика) амал мекард, ки баъдтар ихтисосҳои физика ва методикаи 

таълими ибтидоӣ аз таркиби он ҷудо шуда, дар факултети мустақил бо номи физика ва 

методикаи таълими ибтидоӣ муттаҳид шуданд. Таваҷҷуҳ шавад ба ин ҷумлаҳо аз 

матбуоти маҳаллӣ: … дар арафаи Рӯзи Истиқлолият хишти нахустини бинои хобгоҳ 

барои донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ гузошта мешавад (Оинаи зиндагӣ, 

№9, июни 2007). Аммо то калон шудани ман Донишгоҳи Давлатии Хоруғшаҳр кушода 

шуд… (Бадахшон, 06.09.2001, с. 3). Дар ҷумлаи дуюм вожаи давлатӣ бо ҳарфи калон 

навишта шудааст, ки мувофиқи имло он бояд бо ҳарфи хурд навишта мешуд. Донишгоҳи 

давлатии шаҳри Хоруғ, ба номи Моёншо Назаршоев ҳамагӣ 9 сол аст, ки фаъолият 

дорад ва бешубҳа, кору фаъолияти он бе мушкилӣ нахоҳад буд… (Бадахшон, 06.09.2001, 

с. 3). Дар ин ҷумла ба аломати вергул пас аз вожаи Хоруғ зарурат нест. Инчунин қайд 

кардан ба маврид аст, ки агар вожаи туфайлии «бешубҳа» дар байни ҷумла ояд, аз ду 

тарафи он аломати вергул гузошта мешавад. Феъли «нахоҳад буд» дар ин ҷумла дар 

мавқеи худ наомадааст.  

Воҳидҳои ҷуғрофӣ, ки номи мамлакат, вилоят, шаҳру ноҳия, деҳот, водӣ, кӯҳ, дашт, 

маҳалла, кӯча ва амсоли инро дар бар мегиранд, ҳамчун истилоҳ (истилоҳоти топонимӣ) 

корбаст мешаванд ва дар ҳамаи санадҳои давлативу ҳукуматӣ, харитаҳо бо ҳамон ном 

сабт мегарданд. Аз ин рӯ, бо хости касе ё ягон гурӯҳе тағйир додани ин гуна номҳо 

худсарӣ ва бемасъулиятист. Албатта, ба мақсадҳои услубӣ истифодаи онҳо дар асарҳои 

бадеӣ ҷой дорад, аммо ин аз доираи баҳси мо берун аст. Вақтҳои охир ба ҷои номи шаҳри 

Хоруғ ва ноҳияҳои Шуғнон, Рӯшон, Дарвоз баъзан истифода шудани вожаҳои Хоруғшаҳр, 

Шуғнонзамин, Рӯшонзамин, Дарвоззамин расм гардидааст. Ба ҷумлаҳо аз матбуоти 

маҳаллӣ таваҷҷуҳ шавад: … соли 1947 маро ба нахустин студияи назди театри 

Хоруғшаҳр овард (Оинаи зиндагӣ, 06.09.2001, с. 3); Ба наздикӣ Театри мусиқӣ-

мазҳакавии ба номи М. Назарови Хоруғшаҳр серодам буд (Оинаи зиндагӣ, 06.09.2001, с. 

3); Дар Рӯшонзамин… (Бадахшон, 06.09.2001, с. 3); Мардуми баору номуси Рӯшонзамин 
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баъд аз пойдории сулҳу амонӣ дар кишварамон ба меҳнати бунёдкорона оғоз намуданд 

(Пайғоми Рӯшон, июни 2008, с. 1). …мардуми шуғнонзамин ду бор ба Дидори мубораки 

Ҳозиримом мушарраф гаштанд (Маърифати Шуғнон, 07.09.2001, с. 1); … дар эроншаҳр, 

Помир як ҷузви ногусастании он шумурда мешуд… (Маърифати Шуғнон, 07.09.2001, с. 

4). Дарвоқеъ, дар ду ҷумлаи охир се ғалати имлоӣ мавҷуд аст: Шуғнонзамин ва Эроншаҳр 

бо ҳарфи хурд ва дидор бо ҳарфи калон навишта шудааст.  

Дар хусуси дараҷаҳои илмӣ ва ихтисосҳо бояд гуфт, ки онҳо низ истилоҳоти соҳаи 

маориф ва илм буда, тибқи хулосаи комиссияҳои олии аттестатсионӣ ва замимаи 

иҷозатномаи фаъолияти таълимӣ дода мешаванд. Аз саҳифаҳои нашрияҳои маҳаллӣ 

бармеояд, ки дараҷаҳои илмӣ ва ихтисосҳо дорои қаринаҳои зиёде гардидаанд. Чунончи: 

… кафедраи ботаника сарварии онро доктори илмҳои биологӣ Д.Наврӯзшоев ба ӯҳда 

дорад (Фурӯғи маърифат, 03.01.2007, с. 4); Н.Шакармамадов, доктори илми филологӣ, 

профессор (Маърифати Шуғнон, 10.03.2009, с. 2). Ҳамин яқин аст, ки номзади илмҳои 

филологӣ, декани факултаи забонҳои хориҷӣ, дотсент М.Мамадасламов бо як ҷаҳон 

таассурот ва таҷрибаи навтарин баргашт (Фурӯғи маърифат, 17.02.2008, с. 3). 

Дар саҳифаҳои матбуоти маҳаллӣ ва умуман, дар матбуоти ватанӣ нодуруст кор 

фармудани дараҷаҳои илмӣ дар таъсири тарҷумаи ноқис ба вуҷуд омадаанд. Дар ин 

маврид доктори (номзади) илми биология (филология) гуфтан ва навиштан лозим меояд. 

Дар имлои забони тоҷикӣ низ дар ҳамин шакл омадаанд. Қоидаи имло қонун аст ва онро 

ҳукумат тасдиқ менамояд. Дар ҳамаи навиштаҳои мо ин қоида бояд қатъиян риоя карда 

шавад. Албатта, ин чунин маъно надорад, ки имло тағйирнопазир аст. Имло бо мурури 

замон тағйиру такмил меёбад, вале тағйиру такмили имло ҳамеша пас аз мунозираву 

баррасиҳо ва тасдиқи ҳукумат ба расмият медарояд ва риояи имлои ҷорӣ то тасдиқи 

ҳукумат ҳатмист [4, с. 287]. 

Худсарона дигар кардан ё ки ихтисори ном, ё илова ба номи шахсони таърихӣ ба 

мисли Пури Балхӣ, Пир Носири Хусрав, А. Ҷомӣ, домулло Кошифӣ… мумкин нест. 

Масалан: Дар ин марҳилаи асоси Пир Носири Хусрав (яъне Носири Хусрав – Қ.Д.С.) 

бунёди мазҳабро, ки дар кӯҳистони Бадахшон қаблан пайрезӣ шуда буд, мустаҳкам 

намуда буд (Пайғоми Рӯшон, октябри 2008, с. 6); ... мардумони мерафтагӣ аз болои 

рафки Шоҳносири Хусрав мегузаранд ва мушоҳида менамоянд ва худи Шоҳ Носири 

Хусрав низ дар муқобили Шуғнон ба кӯҳистони шарқии шимоли Бадахшон, ба ғори 

Юмгон осуда аст (Дарвоз, 01.01.2007, с. 2). 

Ихтисори номҳои шоирон ва нависандагони классик, ки дар матбуоти маҳаллӣ ба 

расмият даромадааст, нодуруст аст. Чунончи: А. Ҷомӣ гуфтааст; А. Фирдавсӣ 

мефармояд, кӯчаи С. Шерозӣ (Сарыкол, марти 2009, с. 3). Агар мо А. Ҷомӣ бинависем, 

хонанда намедонад, ки сухан дар бораи Абдурраҳмони Ҷомӣ меравад ё ки Аҳмади Ҷомӣ. 

Аз ин рӯ, номи шахсони таърихиро пурра навиштану гуфтан даркор аст. Ин гуна мисолҳо 

дар нашрияҳои вилоятӣ зиёд вомехӯранд.  

Ҳамин тариқ, тағйири муассисаҳои таълимию илмӣ, сохторҳои таркибии онҳо ва 

дараҷаҳои илмӣ (истилоҳоти соҳаи маориф ва илм) воҳидҳои марзию маъмурӣ: номи 

мамлакат, вилоят, шаҳру ноҳия, деҳот, водӣ, кӯҳ, дашт, маҳалла, кӯча (истилоҳоти 

топонимӣ) ва ихтисори номи ашхоси таърихӣ (лексикаи антропонимӣ), ки дар матбуоти 

ВМКБ зиёд дучор мешаванд, ҷоиз нест. Тағйири худсарона боиси ба вуҷуд омадани 

истилоҳоти нав гардида, мушкилоти ҳамгунсозии онҳоро ба вуҷуд меорад. 
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КОРБАСТИ ҒАЛАТИ БАЪЗЕ ИСТИЛОҲОТИ РАСМӢ ДАР МАТБУОТИ 

ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН 
 

Дар мақола вижагиҳои истилоҳат ва фарқи онҳо аз луғати умумиистеъмолӣ баррасӣ 
гардидааст. Ақидаю андешаҳои забоншиносон нисбат ба вижагиҳои луғати истилоҳотӣ, аз ҷумла 

оид ба истифода ва суфтагардонии онҳо дар матбуоти минтақавии Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон таҳлил ва ҷамъбаст гардидаанд. Дар асоси таҳлили адабиёти назариявӣ, муаллиф 

талаботи асосиро, ки донишмандон нисбат ба воҳидҳои истилоҳот ва истифодаи онҳо пегниҳод 
кардаанд, ҷудо мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: истилоҳ, суфтагарӣ, вижагиҳо, талабот, рӯзнома, маҷалла, матбуоти 
минтақавӣ, дараҷаи илмӣ, тахассус, луғати номшиносӣ. 
 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

 В ПРЕССЕ ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
 

Статья имеет своей целью рассмотреть основные характеристики терминов и их отличия 
от общеупотребительной лексики. В данной статье проанализированы и обобщены взгляды 

лингвистов относительно характерных особенностей терминологической лексики, в частности, 
и их использовании, и унификации в региональной прессе Горно-Бадахшанской автономной 

области в целом. На основе анализа теоретической литературы автор выделяет основные 

требования, предъявляемые учеными к терминологическим единицам и их использовании.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: термин, унификация, характерние черты, требования, газета, 

журнал, региональная пресса, ученая степень, специальность, ономастическая лексика. 
 

WRONG USE OF SOME OFFICIAL TERMS IN THE PRESS OF THE GORNO 

BADAKHSHAN AUTONOMOUS REGION 
 

The purpose of the article is to consider the main characteristics of terms and their differences 

from common vocabulary. The article analyzed and summarized the views of linguists on characteristic 
features of terminological vocabulary, in particular, and their use and unification in the regional press 

of Gorno Badakhshan autonomous region as a whole. On the basis of analysis of theoretical literature, 
the author chooses the main basic requirements that scientists show to terminological units and their 

use. 
KEY WORDS: term, unification, characteristic features, requirements, newspaper, magazine, 

regional press, academic degree, specialty, onomastic vocabulary. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Кодиров Дилшод Сайдалоевич, кандидат филологических 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ             ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

ТАҶРИБАИ ПЕДАГОГӢ-ОМИЛИ РУШДИ КАСБИЯТИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА 
 

Шодиев М.С., Ҳасанов Ш.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дигаргуниҳои куллие, ки дар ҷумҳурии мо дар даҳсолаҳои охир рух дод, боиси 

тағйирёбии ҷиддии низоми таҳсилоти олии касбӣ гардид. Дар чунин шароит ташаккул 

додани этиқоднокии касбӣ-гуманитарии омӯзгорони оянда, бо мақсади муайян кардани 

арзиши шахсияти фард (хонанда), ҳамчунин ҳуқуқу озодиҳои инсон, рушд ва зоҳир 

намудани қобилияти хонанда, сифати хуби баҳодиҳии фаъолияти педагогӣ ба ҳисоб 

рафта, равандҳои муҳим  маҳсуб меёбанд. 

Яке аз самтҳои тайёр намудани мутахассисони дар бозори меҳнат рақобатпазир ин 

баланд бардоштани малакаи касбии онҳо ҳангоми гузаронидани таҷрибаомӯзиҳои 

таълимӣ, истеҳсолӣ ва омӯзгорӣ мебошад. Тибқи фармони вазири маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 августи соли 2008 №1823 «Дар бораи амалисозии қарори 

мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҷрибаомӯзиҳои таълимӣ, 

технологӣ, истеҳсолӣ, омӯзгорӣ ва касбӣ дар давоми нимсола (семестр), дар раванди 

ҷараёни таълимӣ бефосила гузаронида мешавад [6, с. 177]. 

Таҷрибаомӯзӣ шакли мустаҳкамнамоии донишҳои назариявӣ ва амалӣ, баланд 

бардоштани сатҳи маҳорату малакаи касбӣ, сайқал додани таҷриба, маҳорат ва 

истеъдоди касбии донишҷӯ мебошад, ки татбиқи комили он омезишёбии назария ва 

амалияро таъмин менамояд [4-5]. 

Таҷрибаомӯзии педагогии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ қисми 

таркибии Барномаи асосии таҳсилоти олии касбӣ ба шумор рафта, ҳаҷм, мақсад ва 

вазифаҳои он дар асоси талаботи стандартҳои давлатии таълимии ихтисосҳои 

амалкунандаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муқаррар карда мешавад [8]. 

Дар шароити имрӯзаи рушд ва инкишофёбии Ҷумҳурии соҳибистиқлоли 

Тоҷикистон дар қатори дигар кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон тайёр намудани 

мутахассисони дорои маълумоти олӣ ва дар бозори меҳнат рақобатпазир тақозои замон 

мебошад. Имрӯзҳо мутахассисони ояндаи соҳаи омӯзгорӣ бояд натанҳо бо донишҳои 

амиқи назариявӣ ва донистани фанҳои тахассусӣ ба мактаб ворид шаванд, балки 

ҳамзамон малака ва маҳорати татбиқи амалии ин донишҳоро дошта, аз уҳдаи ташкил 

кардан ва гузаронидани соатҳои таълимӣ, чорабиниҳои гуногуни тарбиявӣ ҳам баромада 

тавонанд [6, с. 177]. 

Яке аз чунин фанҳои тахассусие, ки донишҷӯ дар ҷараёни таълим дар баробари 

фанҳои психология ва методикаи таълими фанҳои тахассусӣ то ба таҷриба сафарбар 

гардидан меомӯзад, фанни педагогика мебошад. Омӯхтани педагогика ҳамчун фан дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба мақсаду вазифаҳое нигаронида шудааст, ки 

донишҷӯ онҳоро бояд: 

- дар асоси «Консепсияи мактаби миллии тоҷик», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи маориф», «Консепсияи миллии таҳсилот», «Стандартҳои давлатии 

таҳсилот», «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва талаботи имрӯзаи 

ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ташкили корҳои таълимию тарбиявиро асоснок 

намояд; 

- дар шароитҳои гуногун мувофиқи мақсад интихоб ва истифодаи методу воситаҳои 

самарабахши таълиму тарбияро арзёбӣ намояд; 

- бо хонандагон ҳангоми ташкил кардани машғулиятҳои таълимӣ ва чорабиниҳои 

гуногуни тарбиявӣ мақсаднок роҳбарӣ карда тавонад; 

- дар асоси нақшаҳои тақвимӣ ва нақшаҳои пешакӣ тартибдодашудаи тарбиявӣ 

хонандагонро ба иҷрои вазифаҳои гузошташудаи педагогӣ сафарбар карда тавонад; 
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- вазифаҳои роҳбари синф, самаранок ташкил кардани корҳои беруназсинфӣ ва 

беруназмактабӣ ва дар ин самт барқарор намудани робита бо падару модари хонандагон, 

аҳли ҷомеа ва созмонҳои талабагиро арзёбӣ намояд; 

- натиҷаҳои бадастовардаи таълиму тарбия, ҳавасмандгардонии фаъолият ва 

рафторҳои мусбати хонандагон, ошкор кардани мушкилот, фаъолият, рафтори талабагон 

ва андешидани чораҳои зарурӣ баҳри рафъ намудани камбудию норасоиҳоро таҳлил 

карда тавонад [1-4]. 

Таҷрибаи педагогӣ як зинаи пайвасткунанда байни таълими назариявӣ ва 

фаъолияти мустақили ояндаи донишҷӯён дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. Ҳамзамон 

таҷрибаи педагогӣ омодагии донишҷӯёнро барои фаъолият ба сифати омӯзгор ва 

мураббӣ таъмин намуда, онҳоро ба маҳорату малакаҳои касбию эҷодӣ мусаллаҳ 

мегардонад ва дар як вақт барои ба амал баровардани ҳама намуди корҳои таълимию 

тарбиявӣ ва ҷамъиятӣ сафарбар месозад [6, с. 177]. 

Сохтори маориф низ айни замон талаб мекунад, ки мактаби миёна на танҳо коргоҳи 

асосии тайёр намудани бачагон ба ҳаёт, заминаи пурзӯри омода намудани ҷавонон ба 

мактабҳои олӣ, балки илова бар ин, он бояд макони ҷамъ овардани захира ва таҷрибаи 

пешқадами омӯзгорӣ, ҳамзамон паҳнкунандаи захираю таҷрибаҳои ҷамъоваришуда бояд 

бошад.  

Мақсаду вазифаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, дар навбати аввал, 

инкишофи ҳаматарафаю мутаносиби шахсияти хонандагон ва баланд бардоштани 

ахлоқи ҳамидаи онҳост. Дар «Консепсияи мактаби миллии тоҷик» қайд шудааст, ки 

«муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд савияи баланди умумии маданӣ, ҳуқуқӣ ва 

дониши ҷавононро барои иҷрои вазифаҳои иҷтимоӣ, меҳнатӣ, маърифатомӯзӣ, оилавӣ 

таъмин созад, то ки онҳо дар дигаргунсозӣ ва пешрафти ҷамъият эҷодкорона иштирок 

намоянд». 

Таҷрибаомӯзии педагогӣ ба таҳкими донишҳои назариявии азбаркардаи 

донишҷӯён дар раванди таҳсил ва такмили малакаю маҳорати амалӣ дар касби 

интихобкарда равона гардида, бо мақсади аз ҷониби донишҷӯён аз худ кардани касби 

омӯзгорӣ, нишон додани таҷрибаи пешрафта ва истифодаи он дар корҳои таълимӣ, 

ҳамзамон дар ниҳоди онҳо тарбия намудани ҳиссу муҳаббат нисбат ба касби омӯзгорӣ 

ташкил ва баргузор мегардад. 

Касби омӯзгорӣ ҷустуҷӯи доимии эҷодиро тақозо дорад, чунки фаъолияти омӯзгор 

ба тарбияи шахсият равона карда шудааст. Хусусиятҳои ҳар фард гуногунанд, бинобар 

ин, бо қолаби ягона рафтор кардан мумкин нест. Шароити пурсамари кори муаллим – ин 

шавқу ҳавас ба омӯзгорӣ, дилгармӣ ба фаъолияти педагогӣ ва муҳаббат ба кӯдакон аст. 

Дар назди мактабҳои олии омӯзгорӣ вазифа меистад, ки кори мунтазам ва мақсаднокро 

оид ба тарбияи ҳисси баланди ҳурмату эҳтром ба касби омӯзгорӣ, масъулиятшиносиро 

нисбат ба кор дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар байни донишҷӯён ташкил 

намояд. 

Алоқамандии назария ва амалия яке аз масъалаҳои муҳимми педагогӣ мебошад. 

Ҷараёни тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси соҳаи омӯзгориро бе таҷрибаи 

педагогӣ тасаввур кардан имконнопазир аст. Илми педагогика ва муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ дар ин самт таҷрибаи ғанӣ ба даст овардаанд. 

Таҷрибаи омӯзгорӣ дар муассисаҳои олии касбӣ байни омӯзиши назариявии 

донишҷӯён ва кори мустақилонаи ояндаи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

зинаи пайвасткунанда аст. Таҷрибаи омӯзгорӣ тайёрии донишҷӯёнро баҳри фаъолият 

ҳамчун омӯзгор таъмин мекунад. Онҳоро барои ба амал баровардани ҳамаи намудҳои 

кори таълимию тарбиявӣ ва ҷамъиятӣ бо малакаю маҳорати эҷодӣ мусаллаҳ мегардонад 

[2, с. 7]. 

Тибқи бандҳои 6 ва 7-и Низомномаи таҷрибаомӯзии педагогии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори мушовараи Вазорати 
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маориф ва илми  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи  соли 2017, таҳти №1/16 тасдиқ 

шудааст, вазифа ва принсипҳои ташкили таҷрибаи педагогӣ инҳоянд: 

- ҷалби донишҷӯён ба раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ; 

- фароҳам овардани шароит ҷиҳати истифодаи эҷодкоронаи дониш ва рушди 

маҳорату қобилияти касбии донишҷӯён; 

- мусоидат ба ташаккули ақидаҳои шахсии донишҷӯён оид ба консепсияҳои муосири 

таълим ва тарбия дар муассисаҳои таълимӣ; 

- ташаккули қобилияти донишҷӯён барои фаъолияти  мустақилона дар самти рушд 

ва худинкишофдиҳии шахсияти хонандагон, омода намудани онҳо барои 

фаъолияти навоварӣ (инноватсионӣ) дар соҳаи таҳсилот ва дуруст истифода 

кардани воситаҳои он; 

- рушди маҳорат ва малакаи донишҷӯён ҷиҳати татбиқи муваффақонаи раванди 

таълиму тарбия; 

- ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва ғоявии донишҷӯён, аз худ намудани шаклҳои 

маъмули фаъолияти тарбияи ғоявӣ; 

- ба даст овардани сифатҳои касбии омӯзгори оянда, ки ба талаботи ҷомеаи муосир 

ҷавобгӯ бошанд; 

- тарбияи муҳаббат ва иззату эҳтироми донишҷӯён нисбат ба касби омӯзгорӣ; 

- ба роҳ мондани фаъолияти амалии донишҷӯён, ташаккули маҳорату малакаҳои 

касбии онҳо ҷиҳати аз бар намудани усулҳои муосири таълиму тарбия; 

- татбиқи амалӣ ва таҳкими донишҳои назариявӣ, ки донишҷӯён ҳангоми омӯзиши 

фанҳои ҷамъиятӣ, тахассусӣ ва равоншиносиву омӯзгорӣ аз худ намудаанд; 

- ба роҳ мондани муносибати педагогии донишҷӯён бо хонандагон ва омӯзиши 

хислатҳои синнусолӣ ва фардии онҳо;  

- коркарди муносибати эҷодӣ ва тадқиқотӣ нисбат ба фаъолияти омӯзгорӣ, аз худ 

намудани малакаҳои таҳлилӣ ва коркарди натиҷаҳои бадастомада. 

Аз вазифаҳои дар боло зикргардида бармеояд, ки дар ҷараёни таҷрибаи омӯзгорӣ 

натанҳо тайёрии назариявӣ ва амалии донишҷӯён ба кори мустақилона озмуда мешавад, 

балки имкониятҳои васеъ фароҳам меояд, то захираҳои эҷодии худро барои касби 

ояндаашон ғанӣ гардонанд. 

Принсипҳои ташкили таҷрибаомӯзии педагогӣ чунинанд: 

- мувофиқати омодагии назариявӣ ва амалии донишҷӯён дар давраи таҷрибаомӯзӣ; 

- баҳамоии омодагии умумипедагогӣ, психологӣ ва тахассусии донишҷӯён; 

- рушди тафриқавии имкониятҳои донишҷӯ ҷиҳати аз худ намудани маҳорату 

малакаи педагогӣ ва ташаккули сабки инфиродии фаъолияти омӯзгорӣ; 

- муносибати муттасил ба ташаккули мазмун ва муҳтавои таҷрибаомӯзии педагогӣ; 

Таҷрибаи педагогӣ ҳамчун ҷузъи муҳимми низоми маълумоти олии педагогӣ, 

қисми таркибии тарбияи касбӣ ва низоми сохтори ягонаи фаъолияти педагогӣ дорои 

хусусиятҳои зерини таълимӣ, тарбиявӣ, комплексӣ (маҷмӯӣ), таҳқиқотӣ ва эҷодӣ 

мебошад: 

1. Хусусияти таълимӣ-омӯзишӣ (амалӣ)-и таҷрибаи педагогӣ. 

Вобаста ба ин донишҷӯ: 

- донишҳои назариявии дар донишгоҳ ҳосилкардаи хешро пурра, амиқу равшан ва 

мустаҳкам мегардонад; 

- асосҳои назариявии илмҳои омӯхтаашро дар амал татбиқ мекунад; 

- малакаю маҳорати касбиашро инкишоф медиҳад; 

- ҷанбаҳои гуногуни ҷараёни таълиму тарбияро мушоҳида ва таҳлил мекунад; 

- усулҳои дарсдиҳиро меомӯзад; 

- машғулиятҳои беруназдарсиро ташкил мекунад ва бо хонандагон корҳои тарбиявӣ 

мебарад; 

- худро ба фаъолияти педагогӣ мутобиқ сохта, ба он одат мекунад; 
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- бо таҷрибаи пешқадами омӯзгорони соҳибихтисос ва бомаҳорат шинос мегардад ва 

ғайра. 

2. Хусусияти тарбиявии таҷрибаи педагогӣ. 

Вобаста ба ин донишҷӯ: 

- аз санҷиши омӯзгорони мактаб ва мушовирони донишгоҳ гузашта, ба иҷрои кори 

пуршарафи муаллимӣ шуруъ мекунад; 

- илова ба таъсирҳои тарбиявии донишгоҳ, коллективи мактабро эҳсос ва қабул 

мекунад; 

- дар назди хонандагон масъулият ва ҷавобгарӣ  эҳсос мекунад, ба худтарбия 

ҷиддитар машғул мешавад. 

3. Хусусияти комплексӣ (маҷмӯӣ)-и таҷрибаи педагогӣ. 

Вобаста ба ин донишҷӯ: 

- ба иҷрои ҳама гуна вазифаҳои касбию ҷамъиятӣ машғул мешавад; 

- намудҳои гуногуни дарс, аз ҷумла машғулиятҳои факултативӣ ташкил мекунад; 

- вазифаи роҳбари синфро иҷро мекунад, бо хонандагони синфаш корҳои тарбиявӣ 

мебарад; 

- оид ба ихтисос шаклҳои гуногуни корҳои беруназсинфиро ташкил мекунад; 

- нақшаи тақвимӣ, яксоатаи дарс, барномаи тадбирҳои тарбиявиро мураттаб месозад; 

- бо созмонҳои талабагӣ «Ахтарон», «Ворисони Сомонӣ» ва «Сомониён» ҳамкорӣ 

мекунад; 

- робитаи байни муаллимон, ҳамкории мактабу оила ва аҳли ҷамъиятро ба амал 

мебарорад. 

4. Хусусияти таҳқиқотии таҷрибаи педагогӣ. 

Вобаста ба ин донишҷӯ: 

- дарсҳоро таҳлили педагогию психологӣ мекунад; 

- машғулиятҳои тарбиявӣ ташкил карда, ба самаранокии онҳо эътибори ҷиддӣ 

медиҳад; 

- шахсияти алоҳида ё аҳли синфро меомӯзад; 

- барои таҳияи кори курсию рисолаи дипломӣ озмоишҳои педагогию психологӣ 

ташкил карда, аз онҳо натиҷагирӣ менамояд. 

5. Хусусияти эҷодии таҷрибаи педагогӣ. 

Вобаста ба ин донишҷӯ: 

- таҷриба, санъат ва маҳорати педагогии устодони мактабро омӯхта, эҷодкорона 

истифода мебарад; 

- доир ба шахсияти як хонанда ё аҳли синф тавсифнома менависад; 

- воситаҳои аёнӣ ё маводи дидактикӣ тартиб медиҳад; 

- дар корҳои ҷамъиятии мактаб фаъолона иштирок менамояд. 

Таҷрибаомӯзии омӯзгорӣ бо фанҳои таълимии ҳатмӣ мақоми баробарро соҳиб 

буда, ҷузъи асосии муайянкунандаи маҳрук (траекторияи)-и таҳсилоти донишҷӯ 

мебошад. Таҷрибаомӯзии омӯзгорӣ дар нимсолаҳои 6-ум ва 7-ум ба муҳлати панҷ ва шаш 

ҳафта дар ҳаҷми 6 кредит (96 кр./соат), бефосила дар давоми нимсолаи соли таҳсил бо 

мақсади омода намудани мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ва маориф амалӣ гардонида 

мешавад [5, с. 195]. 

Бояд қайд кард, ки таҷрибаомӯзии педагогӣ аз ҷониби шуъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор 

бо мутахассисони ҷавон, садорати факултетҳо, кафедраҳои тахассусӣ ва кафедраҳои 

умумидонишгоҳии самти педагогӣ-психологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

ташкил карда мешавад. То оғози таҷрибаомӯзии педагогӣ садорати факултетҳо, 

кафедраҳои тахассусӣ ва кафедраҳои умумидонишгоҳии самти педагогӣ-психологии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ конференсияи ифтитоҳӣ баргузор менамоянд, ки 

донишҷӯён дар рафти он бо вазифаҳо, мазмун, мундариҷа ва тартиби баргузории 

таҷрибаомӯзӣ шинос мешаванд. 
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Кафедраи тахассусӣ дар якҷоягӣ бо бахши таҷрибаомӯзӣ ҳангоми ба итмом 

расидани ҷараёни таҷрибаомӯзӣ  бо ҷалби  роҳбарони таҷрибаомӯзӣ аз муассисаҳои 

соҳаи маориф конференсияи ҷамъбастӣ ва намоиши корҳои дар давраи таҷрибаомӯзии 

педагогӣ иҷрокардаи донишҷӯёну хонандагонро гузаронида, дар он натиҷаҳои 

таҷрибаомӯзии донишҷӯён муҳокима гардида, роҳҳои боз ҳам такмили он  муайян карда 

мешавад [7]. 

Хулоса, таҷрибаи педагогӣ дар омода кардан ва рушд додани касбияти омӯзгорони 

оянда вақте самараи хуб медиҳад, ки агар он хусусияти муттасил дошта бошад. Яъне 

таҷрибаомӯзӣ дар ҳамаи давраҳои таълими донишҷӯён ба роҳ монда шавад. Ин принсип 

иштироки донишҷӯёнро ба шаклҳои гуногун дар ҳаёти мактаб, коллективи кӯдакон ва 

амсоли инҳо дар тамоми ҷараёни таълим дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ тақозо менамояд. 
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ТАҶРИБАИ ПЕДАГОГӢ - ОМИЛИ РУШДИ КАСБИЯТИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА 
 

Муаллифон дар мақолаи худ ба яке аз масъалаҳои мубрам ва рӯзмараи педагогӣ-таҷрибаи 

омӯзгорӣ дикқат додаанд. Онҳо ба сарчашмаҳои назариявӣ ва таҷрибаи пешқадами мактабҳои 

оливу миёна такя намуда, мақсад, мазмун, вазифаҳо, принсипҳо ва хусусиятҳои махсуси раванди 

мазкурро дар шароити имрӯзаи ҷумҳурӣ мавриди таҳқиқ карор додаанд. Инчунин бартарии кор 

аз он иборат аст, ки дар мақола бештар ба омилҳои рушди касбияти омӯзгорӣ диққати 

ҳаматарафа дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолияти педагогӣ, таҷриба, таҷрибаи омӯзгорӣ, омилҳо, шароити 

педагогӣ, мақсад, вазифа, принсипҳо. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Авторы в своей статье обращают особое внимание на одну из актуальных проблем 

педагогики, то есть педагогическую практику. Они в свою очередь опираясь на теоретические 

источники и на опыт ведущих средних и высших школ, исследовали цель, содержание, задачи, 

принципы и особенности этого процесса в нынешних условиях республики. Также 

преимущество работы состоит в том, что в статье указано о факторах, которые способствуют 

развитию педагогической профессии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая деятельность, практика, педагогическая практика, 

факторы, педагогические условия, цель, задача, принципы. 
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PEDAGOGICAL PRACTICE – THE DEVELOPMENT FACTOR  

OF PROFESSIONALISM OF THE FUTURE TEACHERS 
 

The authors in their article pay a great attention to one of the actual issues of pedagogics that is 

pedagogical practice. They rest to theoretical sources and leading practice of the secondary and high 

institutions, had researched the aim, content, tasks, principles and special peculiarities of this process in 

current conditions of the republic. The advantage of this article is also that more factors of the teaching 

specialty development has shown within it. 

KEY WORDS: pedagogical activity, practice, pedagogical practice, factors, pedagogical 

conditions, aim, tasks, principles. 
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БАЪЗЕ МАНОБЕИ ТАЪРИХИИ ШАКЛҲО ВА РОҲҲОИ АСОСИИ ТАШКИЛ ВА 

РУШДИ МУАССИСАҲОИ БЕРУНАЗМАКТАБӢ 
 

Абдураҳимов Қ.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Саидзода Б.С. 

Коллеҷи омӯзгории ба номи Носири Хусрав  
 

Дар раванди рушди ҷомеаи муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон, вақте ки ҳамкориҳо 

байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои беруназмактабӣ пурзӯр 

гардид, мафҳуми «муассисаҳои беруназмактабӣ» тавсеа ёфт, банақшагирии ягона ва 

мутобиқсозии самараноки ҳамаи қувваҳои тарбиявӣ, ки ба МТМУ дар тарбияи 

хонандагон кӯмак мерасонанд, амалӣ мегардад. Ин мафҳумҳо аксаран ба як мафҳум 

«кори беруназмактабӣ» омехта ва муттаҳид карда мешавад. Истилоҳҳои кори тарбиявии 

«беруназдарсӣ» ва «беруназмактабӣ»-ро чун кори берун аз вақти таълимӣ 

гузаронидашуда баррасӣ намудан мумкин аст. Дар баёни минбаъда фарқиятҳои дар боло 

номбаршудаи мафҳумҳои кори «беруназсинфӣ» ва «беруназмактабӣ» ҳифз мегарданд. 

Аз қадамҳои аввали бунёди шабакаи муассисаҳои беруназмактабӣ ва оғози корҳои 

тарбиявии беруназмактабӣ бо кӯдакон зарурат ба коркарди асосҳои илмӣ ва принсипҳои 

умумии ин кор, муайянсозии мазмун, шакл ва методҳои кор аз рӯи самтҳои алоҳида ба 

вуҷуд омад. Агар мо рӯ ба таърих оварда, саҳфаҳои онро варақгардон намоем, мо 

мебинем, ки баъди ғалабаи инқилоби соли 1917 дар давлати навтаъсиси Иттиҳоди 

Шӯравӣ соли 1923 бо ин мақсад институти илмӣ-педагогии методҳои корҳои 

беруназмактабӣ ва дар назди Комиссариати халқии маорифи ҶШФСР (РСФСР) Шӯрои 

тарбияи бадеӣ (1924) ташкил гардид. Аз соли 1929 дар назди Комиссириати халқии 

маорифи Иттиҳоди Шӯравӣ Шӯро доир ба корҳои беруназмактабӣ созмон дода шуд. Дар 

он солҳо барои кормандони муассисаҳои беруназмактабӣ маҷаллаи «Внешкольный» 

нашр мегардад, баъдан ин маҷалла номи «Организуйту детвору»-ро гирифт. Н.К. 

Крупская яке аз таъсисдиҳандагони ин муассисаҳои беруназмактабӣ асосҳои илмӣ-

педагогии корҳои беруназмактабӣ бо кӯдаконро коркард намуда, як қатор асарҳое 

таълиф кард, ки ба ташкилу фаъолияти муассисаҳои беруназмактабӣ асоси илмӣ 

медиҳанд: «Диққати бештар ба кори беруназмактабӣ бо кӯдакон», «Дар бораи 

китобхонаҳои кӯдакона», «Дар бораи кинои кӯдакона» ва ғайра. Ин асарҳо аз ҷониби 

аввалин комиссари халқии маориф А.В. Луначарский дастгирӣ ёфтанд. Дар мақолаи худ 

«Маориф чист?» А.В. Луначарский ба вазифаҳои асосии ҷалби кӯдакон ба фарҳанг 

ишора намуда, роҳҳои асосии татбиқи ин вазифаро қайд карда, навиштааст: «Вазифаи 

таълими беруназмактабӣ ин ташкилу истифодаи он марказҳои фарҳангие мебошад, ки 

тавассути онҳо инсон ҳаёти худро на чун вақтгузаронии одӣ, на чун ҷараёни одӣ ба роҳ 

мемонад. Ана барои чӣ ба мо таълими беруназмактабӣ (осорхонаҳо, китобхонаҳо, 
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театрҳо, университетҳои халқӣ, курсҳо, ҷамъиятҳои гимнастикӣ ва ғайра) зарур аст» 4, 

с. 316-317.  

Дар осори худ Н.К. Крупская бурдани корҳои беруназмактабиро аз рӯи як қатор 

самтҳои асосӣ тавсия дода буд. Ба онҳо корҳои тарбиявӣ-сиёсӣ ва муфиди ҷамъиятӣ, 

машғулиятҳо доир ба меҳнат ва техника, хониши беруназсинфӣ, эҷодиёти бадеӣ, 

саёҳатҳо, сайругаштҳо, корҳои ҷисмонӣ-варзишӣ ва бозиҳо мансубанд [3]. Н.К. 

Крупская ҳамчунин навишта буд, ки асоси кори муассисаҳои беруназмактабиро бояд 

принсипҳое ташкил диҳанд, ки дар асоси ташкили пионерҳои ҷавон гузошта шудаанд. 

Дар ин ҷо самти ҷамъиятии корҳои ташкилшаванда, хусусиятҳои синнусолии кӯдакон, 

худфаъолиятии онҳо дар мадди аввал меистад.  

Аввалин муассисаи беруназмактабии кӯдакона Стансияи биологии дӯстдорони 

ҷавони табиат буд. Он соли 1923 ба Стансияи марказии биологии табиатшиносони ҷавон 

табдил ёфт. Стансия корҳои калони таҷрибавиро мебурд, идҳои оммавӣ, рӯзи беша, рӯзи 

парандаҳо ва ғайраро мегузаронд. Шаклҳои гуногуни машғулиятҳо дар соҳаи техника ва 

эҷодиёти техникӣ (маҳфилҳои техникӣ, стансияҳои техникҳои ҷавон, сексияҳо дар назди 

Хонаи техника) дар рушди тафаккури техникӣ, ташаккули рағбатҳои касбӣ нақши калон 

мебозад. Баъдан ин стансияҳо ба марказҳои методӣ-дастурдиҳӣ гузаштанд. Онҳо кори 

маҳфилу клубҳои техникиро дар Қасру хонаҳои пионерон, дар Хонаҳои маданият, дар 

мактабҳо ва ҷойи истиқомат ба низом медароварданд. Баъдан дар ҷалби хонандагон ба 

эҷодиёти техникӣ Ҷамъияти умумииттифоқии кашшофон ва такмилдиҳандагон (ҶУКТ) 

фаъолона иштирок карда, дар мактабҳо ва муассисаҳои беруназмактабӣ корхонаҳои 

истеҳсолии худро ташкил менамуданд. Масалан, дар назди Комбинати металлургии 

Магнитогорск ба номи В.И. Ленин Хонаи техники ҷавон ташкил ёфт ва он стансияҳои 

техникӣ, лабораторияҳо, маҳфилҳоро муттаҳид сохт. Илова бар ин, Хона филиалҳое 

дошт, ки аз рӯи ҷойи истиқомати мактаббачагон кор мекард. Вазорати маорифи ИҶШС, 

Шӯрои марказии ҶУКТ мунтазам ҷамъомадҳои кашшофону конструкторонро 

мегузаронданд. Ба ҷамъомадҳо намоиши корҳоро аз рӯи фаслҳои зерин омода месохтанд: 

«Техникҳои ҷавон ба мактаб», «Кашшофон ва конструкторони ҷавон ба саноат, 

кишоварзӣ, сохтмон, нақлиёт, артиш ва ҳавопаймо. Стансияи марказии техникҳои ҷавон 

нақши бузурги методӣ мебозид. Он якҷоя бо Вазорати маорифи ИҶШС барои роҳбарон 

ва ташкилотчиёни эҷодиёти техникии мактаббачагон маводу дастурҳои махсуси методӣ 

омода месохтанд. Ин корро Стансияҳои марказии ҷумҳуриявии техникҳои ҷавон низ 

иҷро мекарданд. Аз ҷумлаи маводи методӣ маҷмӯи масоили конструкторӣ барои 

мактаббачагон, мавзӯот (номгӯи масоили мавзӯӣ)-и пешниҳодоти ратсионализаторӣ 

(саноатӣ ва кишоварзӣ), тасвири бозиҳои оммавӣ, ки ба рушди маҳоратҳои техникӣ 

мусоидат менамояд ва ғайра буданд.  

Ташкили муассисаҳои беруназмактабӣ (ташкили маҳфилҳои равияҳои гуногун, 

чорабиниҳои гуногуни оммавӣ ва ғайраҳо), пеш аз ҳама, ба ташаккули қобилияту 

истеъдоди кӯдакону наврасон, қонеъ гардонидани шавқу ҳавас ва талаботи маънавии 

онҳо равона карда шуда, барои амиқтару дақиқтар аз бар намудани барномаҳои 

таълимии мактабӣ ва дар таҷриба амалӣ намудани донишҳои назариявии дар мактаб 

омӯхташуда, имконият фароҳам меовард.     

Соли 1923 бунёди Стансияи марказии Сайёҳии кӯдакона дар Москва ба рушди 

корҳои сайёҳӣ бо кӯдакон оғоз бахшид. Худи ин самт серсоҳа буд ва маҳфилҳои сайёҳии 

пиёдагардӣ, сайёҳии лижарониҳо, сайёҳии велосипедронҳои ҷавон, сайёҳии 

дарёнавардон, сайёҳии кӯҳиро дар бар мегирифт. Инчунин маҳфилҳои кишваршиносии 

адабӣ ташкил карда шуд. Омӯзиши кишвари худ аз рӯи маводи эҷодиёти шифоҳии халқ, 

адабиёти бадеӣ ва ёддоштӣ, маҳфилҳои бостоншиносони ҷавон ба онҳо асос гузоштанд.  

Аввалин мактабҳои варзиши кӯдакона соли 1936 ба вуҷуд омаданд. Вазифаи асосии 

онҳо тайёр кардани варзишгарони ҷавон буд. Ҳоло навъҳои зерини мактабҳои варзишӣ 

барои кӯдакон ва мактаббачагони синфҳои болоӣ мавҷуданд: мактабҳои варзишии 
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кӯдакону наврасон (МВКН)-и типи умумӣ; МВКН-и махсусгардонидашудаи захираи 

олимпӣ ва мактабҳои маҳорати олии варзишӣ (ММОВ); МВКН-и шуъбаҳои 

махсусдошта. Дар ин мактабҳо машғулиятҳо аз рӯи ҳамаи намудҳои варзиш гузаронида 

мешуданд.  

Дар ташкили корҳои ҷисмонӣ-варзишӣ ба мактаббачагон майдонҳои махсуси 

кӯдакона, инчунин секторҳои кӯдакона ё шаҳракҳое, ки дар назди ҳамаи майдонҳо барои 

калонсолон сохта шудаанд, хизмат мерасонданд. Аксари Хона ва Қасрҳои пионерон 

базаву иншоотҳои варзишӣ доштанд. Шабакаи васеи муассисаҳои беруназмактабӣ 

тарбияи эстетикии кӯдаконро амалӣ мегардонд. Аввалин Хонаи тарбияи бадеӣ соли 1925 

ташкил гардид ва дар он маҳфилу студияҳои гуногун кушода шуда буданд. Мактабҳои 

мусиқии кӯдаконаи ҳафтсола на танҳо дар шаҳру ноҳияҳои калон, балки дар аксари деҳот 

низ рушди васеъ ёфтанд. 

Соли 1918 дар шаҳри Саратов аввалин театри кӯдакона ба номи «Театри мактабии 

барои кӯдакони коргарону деҳқонон ройгон ба номи доҳии инқилоби коргарону 

деҳқонон В.И. Ленин» арзи вуҷуд кард. Соли 1920 бошад, дар Москва аввалин Театри 

давлатии кӯдаконаи Комиссариати халқии маориф, ки яке аз роҳбарони он А.В. 

Луначарский буд, кушода шуд. Соли 1922 дар Ленинград театри кӯдакона ва дар Москва 

театри дуюми кӯдакона кушода шуд. Илова бар ин, аксари театрҳо барои калонсолон 

намоишномаҳои кӯдаконаро низ пешкаш менамуданд.  

Н.К. Крупская ба ташкили корҳои беруназмактабӣ бо кӯдакон шуғл варзида, ба 

таъсири ба кӯдакон доштаи кино диққати махсус медод. Оғози истифодаи махсуси 

мақсадноки кино барои кор бо мактаббачагон ба бунёди кинотеатри сайёр дар назди 

шуъбаи маорифи халқи ш. Москва (с. 1927), ки аз рӯи дархости муаллимон ба мактабҳо 

хизмат мерасонд, алоқаманд аст. Кинотеатрҳои мактабӣ хусусан дар охири солҳои 50-

уми қарни ХХ босуръат рушд ёфтанд. Ғайр аз он ки дар ҳамаи кинотеатрҳо барои 

калонсолон таъиншуда киносеансҳои кӯдакона пешбинӣ шуда буданд, кинотеатрҳои 

махсусгардонидашудаи кӯдакона низ мавҷуд буданд. Дар як қатор мактабҳо филиалҳои 

кинотеатрҳо ташкил карда шуд. Онҳо аз рӯи принсипҳои худидоракунии кӯдакон зери 

назорати педагогҳо кор мекарданд. Дар чунин шароит кино воситаи таъсиррасонанда ва 

идоракунандаи педагогӣ мегардид, зеро ки худи МТМУ бо ҷалби мактаббачагон номгӯи 

филмҳоро тартиб медоданд. Зуд-зуд филмҳои соҳавӣ намоиш дода мешуд, масалан 

силсилаи «Ҷанговари оянда» ё «Кӣ будан мехоҳӣ» эълон мегардид, маърӯзаҳо дар бораи 

кино хонда мешуданд. Солҳои охир киноро МТМУ асосан ҳамчун барои филмҳои 

таълимӣ гузаронидани машғулиятҳои факултативӣ истифода менамояд.  

Кори гуногунро бо мактаббачагон боғҳои истироҳатии кӯдакона гузаронида, барои 

машғулият бо намудҳои гуногуни варзиш, ҷалб ба адабиёт ва санъат шароит фароҳам 

меоварданд. Аксари онҳо базаҳои варзишӣ, китобхонаҳо, биноҳо барои намоиш додани 

филмҳо ва намоишномаҳои театрӣ, гузаронидани бозиҳо ва аттраксионҳо доштанд. 

Боғҳои истироҳатии кӯдакона аввалин маротиба соли 1936 дар Москва пайдо шуданд. 

Илова бар ин, дар боғҳои фарҳангӣ барои калонсолон майдончаҳо барои кӯдакон ҷой 

доштанд. Дар тарбияи кӯдакон боғҳои ҳайвонот ва намоишгоҳҳои сайёр, ки аз ҷониби 

Сирки давлатӣ ташкил карда мешавад, саҳми калон мегузошт. Инчунин, 50 

планетарийҳо бо мактаббачагон корҳои ҷолиб мегузаронданд. Дар назди онҳо 

маҳфилҳои астрономӣ ташкил карда, маърӯзаҳо хонда мешуданд. Кино ва театр, 

мактабҳои бадеӣ ва мусиқӣ, студияҳо ва боғҳои фарҳангӣ, ки бо кӯдакон корҳои зиёде 

мегузарониданд, дар ихтиёри Вазорати маданияти ИҶШС буданд. Ба муассисаҳои 

беруназмактабӣ лагерҳои пионерӣ ва лагерҳои меҳнату истироҳат ва фароғатӣ барои 

хонандагони синфҳои болоӣ мансубанд.  

Бояд зикр намуд, ки кай ва дар кадом шакл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 

ёфтани чунин муассисаҳои беруназмактабӣ ба мо маълум нест. Аммо маълумоте, ки мо 

дар даст дорем, аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар шаҳри Қӯрғонтеппа (ҳоло Бохтар), дар 
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вилояти феълии Хатлон моҳи сентябри соли 1949 Хонаи пионерон (Дом пионеров) 

таъсис дода шуда буд. Аввалин роҳбари Хонаи пионерон Грошев Фёдор Михайлович 

будааст. Дар навбати аввал дар ин муассиса се маҳфил амал мекардааст: хор (суруди 

хор), созҳои тордор, ҳунарҳои дастӣ; рақс, расоми ҷавон. Ин маҳфилҳо ду роҳбар ва се 

аъзо доштаанд.  

Аз маълумот бармеояд, ки дар оғози солҳои 80-уми асри ХХ «Хонаи пионерон» ба 

номи «Техникони ҷавон» табдил дода шуда, то соли 2007 фаъолият кардааст.  

Соли 2007 дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июн таҳти 

№348 ба «Муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ» табдил дода шудааст.  

Дар шароити муосири Тоҷикистон таҳсилоти иловагии таълимгирандагон дар 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти иловагӣ, ки дар шакли академияи хурди илмҳо, 

марказҳо, аз ҷумла марказҳои эҷодии кӯдакону наврасон, қасрҳо, хонаҳои эҷодии 

кӯдакону наврасон, стансияҳо, студияҳо, мактабҳои санъат, муассисаҳои таълимии 

ибдоии махсуси бадеӣ, мактабҳои касбии варзишӣ, клубҳо, варзишгоҳҳои кӯдакона, 

муассисаҳои солимгардонӣ фаъолият намоянд, тибқи барномаҳои таҳсилоти иловагӣ 

амалӣ гардонида мешаванд.         

Лагерҳои махсусгардонидашудаи соҳавӣ, ки аз тарафи муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ барои аъзоёни маҳфилҳои бо мақсади идома ва мустаҳкамсозии корҳо дар 

давоми соли хониш ташкил карда мешавад, падидаи нисбатан наве мебошад. Дар лагери 

соҳавӣ аъзоёни маҳфилҳо як қатор корҳоро ба сомон расонида, дар соҳаи интихобшуда 

донишҳои худро чуқур ва ҷамъбаст мекунанд. Баъзе лагерҳои соҳавӣ самти варзишӣ ё 

сайёҳӣ доранд. Аввалиҳо бештар дар назди мактабҳои варзишӣ барои кӯдакону наврасон 

фаъолият дошта, аз рӯи барномаи муайян машғулиятҳо мегузаронанд. Дар лагерҳои 

сайёҳони наврас дар таҷриба донишҳо дар бораи маҳал мустаҳкам карда мешаванд, 

маҳоратҳои амалии барои роҳпаймову экспедитсияҳо зарур коркард мегарданд.  

Дар тобистони соли 2017 Раёсати маорифи вилояти Хатлон дар ин самт корҳои 

зиёдеро ба сомон расонидааст. То чи андоза амалӣ шудани корҳои онҳо аз ҳисоботи 

Раёсати маорифи вилояти Хатлон маълум мегардад.  

Фарогирии кӯдакон ва наврасони вилояти Хатлон ба истироҳати тобистона ва 

солимгардонӣ дар лагеру истироҳатгоҳҳо соли 2017 182 ҳазору 581 нафар кӯдакону 

наврасон, аз ҷумла дар муассисаҳои томактабӣ 33650 нафар, муассисаҳои интернатӣ 

6070 нафар, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 31380 нафар, лагерҳои меҳнатӣ-истироҳатӣ 

4410 нафар, варзишӣ – беҳдоштӣ 10004 нафар, фароғатӣ – таълимӣ 90040 нафар ва лагеру 

истироҳатгоҳҳои беруназшаҳрӣ 7027 нафар дар назар дошта шуда буд.  

 Дар басти якум истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар сатҳи вилоят бо 

мақсади пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, худкӯшию худсӯзӣ, нашъамандӣ 75219 нафар 

фаро гирифта шуданд, ки 41,2%-и нақшаро дар бар мегирад.  

 Дар басти дуюм дар 1001 истироҳатгоҳҳои вилоят 69343 нафар кӯдакону наврасон 

ба истироҳат фаро гирифта шудаанд, ки ин 37,9 фоизи нақшаро дар бар мегирад.  

 Дар басти сеюм дар 1001 истироҳатгоҳҳои вилоят 38080 нафар кӯдакону наврасон 

ба истироҳат фаро гирифта шудаанд, ки ин 20,9 фоизи нақшаро дар бар гирифт.  

 Дар маҷмӯъ дар тобистони соли 2017 дар назди 1417 муассисаҳои таълимӣ 

истироҳатгоҳҳои фароғатӣ – таълимӣ бо ҷалби 117102 нафар, 348 истироҳатгоҳ дар назди 

муассисаи томактабӣ бо ҷалби 31777 нафар, 42 истироҳатгоҳ дар назди муассисаҳои 

интернатии вилояти Хатлон бо ҷалби 3034 нафар кӯдакону наврасони ятиму бепарастор, 

бепадар, бемодар ва кӯдакони оилаҳои камбизоат, дар назди 338 муассисаҳои таълимӣ 

истироҳатгоҳҳои солимгардонии наздимактабӣ бо ҷалби 12358 нафар аз ҳисоби 

маблағҳои буҷаи маҳаллӣ, заминҳои ёрирасони муассисаҳои таълимӣ ва падару модарон, 

161 меҳнатӣ-фароғатӣ бо ҷалби 4636 нафар, 313 варзишию беҳдоштӣ бо ҷалби 12381 

нафар ва ба истироҳатгоҳҳои беруназшаҳрӣ 1416 нафар, дар маҷмӯъ дар 2622 
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истироҳатгоҳҳои вилоят 182704 нафар кӯдакону наврасон ба истироҳат фаро гирифта 

шудаанд, ки ин 100,1 фоизи нақшаро дар бар мегирад.  

Басти сеюм дар қаламрави вилоят истироҳатгоҳҳои беруназшаҳрӣ «Истиқлол»-и 

назди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, «Офтобак»-и дараи Пехои шаҳри Норак ва 

«Шарора»-и дар мавзеи ноҳияи Муъминобод ҷойгирбудаи шаҳри Кӯлоб фаъолият 

намуданд. 

Бояд қайд кард, ки дар давраи муосири рушди давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар назди худ вазифа мегузоранд, ки тамоми кӯдаконро 

новобаста аз аълохону сустхон будани онҳо, хусусан наврасонро, ки ба худ диққати 

калонро талаб менамоянд, ба таълими иловагӣ ҷалб кунанд.  

Яке аз шаклҳои ҳамкориҳои анъанавии мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ якҷоя гузаронидани азназаргузарониҳо, озмунҳо ва мусобиқаҳо аз рӯи самтҳои 

алоҳидаи корҳои тарбиявӣ мебошад [1]. Солҳои охир кори маҳфилҳо ва фаъолияти 

клубҳо, ки дар базаи МТМУ бо қувваи кормандони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

ташкил шудаанд, рушд ёфтааст. Муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ташкили клубҳои 

рӯзҳои истироҳатӣ фаъолона иштирок мекунанд. Муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ба 

ҷараёни таълимию тарбиявии мактаб чуқуртар сарфаҳм мерафтагӣ шуданд. Қайд кардан 

муҳим аст, ки мураббиён ба хонандагони қафомонда диққати бештаре медиҳанд. 

Ислоҳшавии онҳо аксаран дар муассисаи таҳсилоти иловагӣ ибтидо мегирад, 

муваффақиятҳои бадастомада обрӯи онҳоро дар мактаб баланд мебардоранд, рағбати 

онҳоро ба дарс бештар мегардонанд.  

Алоқаи МТМУ бо муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ баъд аз дар МТМУ пайдо 

шудани вазифаи ташкилотчии корҳои тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

мустаҳкам гашт. Шаклҳои корҳои солҳои охир ёфташуда дар нақшаҳои кори якҷояи 

мактаб ва муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ инъикос меёбад. Алоқаи МТМУ ва 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ бо иттиҳодияҳо, ҷамъиятҳои эҷодӣ (илмӣ-техникӣ, 

ҳифзи табиат, ҳифзи ёдгориҳои меъморӣ ва ғайра), идораҳо ва ташкилотҳо васеъ 

мегардад. Хонаҳо, Қасрҳо бо ин муассисаҳо дар алоқа буда, мунтазам роҳбарони 

маҳфилҳоро даъват мекунанд ва онҳо аз он ҷо супоришҳо барои кор дар маҳфилҳо, 

мавзуъҳо барои тадқиқот мегиранд. Барқарорсозии алоқаҳо байни мактабу корхонаҳо 

вижагии муҷиби ташкили эҷодиёти техникии хонандагон дар солҳои охир гашт, дар 

натиҷаи он мактаббачагон дар маҳфилҳое шуғл меварзанд, ки ба ниёзҳои ҳақиқӣ ва 

талаботи истеҳсолоту кишоварзӣ равона гардидаанд.  

Солҳои охир шакли нави ҷалби хонандагон ба илм ва методҳои он - ташкили 

ҷамъиятҳои илмии хонандагон дар МТМУ тавсеа меёбад. Вижагии онҳо дар он аст, ки 

барои роҳбарӣ ба онҳо, ғайр аз муаллимони МТМУ, донишҷӯён, омӯзгорон ва олимони 

МТОК ва пажӯҳишгоҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ҷалб карда мешаванд. Машғулиятҳоро дар 

базаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва ПИТ мегузаронанд, мактаббачаҳо 

супоришҳое мегиранд, ки бо корҳои таҳқиқотии ин коллективҳо бевосита алоқаманданд.  

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон академияи хурди илмиро ташкил карда, 

мактаббачагонро зери роҳбарии олимони академия ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ҷалб 

намуданд. Аксари донишгоҳҳо, масалан донишгоҳҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб 

бо хонандагони синфҳои болоӣ корҳои зиёде мегузаронанд: барои онҳо маърӯзаҳо 

мехонанд, озмунҳо ва олимпиадаҳо ташкил мекунанд. Дар доираи корҳои илмӣ алоқаи 

макотиби олии омӯзгорӣ бо мактабҳо пурзӯр гаштааст. Масалан, дар Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мактаббачагонро ба эҷодиёти техникӣ, корҳои 

илмӣ ҷалб мекунанд. Аксари муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мактабҳои муаллими 

ояндаро созмон дода, корҳои касбинтихобкуниро бурда, касби муаллимиро тарғиб 

менамоянд. Донишгоҳҳои Кӯлобу Бохтар дар ин ҷода корҳои зиёдеро ба сомон 

мерасонанд. Ба мактабу муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ иттиҳодияҳои эҷодӣ кӯмаки 

калон мекунанд. Театрҳо барои мактаббачагон консерту маърӯзаҳо ташкил менамоянд. 
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Барои мактаббачагон абонементҳои махсусро ба консертҳо мебароранд. Чунин корҳо аз 

тарафи театрҳои вилоятии Бохтару Кӯлоб низ гузаронида мешавад.  

Дар давраи соҳибистиқлолӣ охир дар ҷумҳурии мо муттаҳидсозии муассисаҳои 

маданӣ-равшаннамоӣ дар ташкили тарбияи муассисаҳои таҳсилоти иловагии хонандагон 

рӯй дода истодааст. Бо кинотеатрҳо, маҷмааҳои варзишӣ, мактабҳои мусиқӣ, боғҳои 

истироҳатӣ, китобхонаҳои кӯдакона бо мақсади истифодаи самараноктари имкониятҳои 

тарбиявии онҳо барои ташкили кори мақсаднок бо мактаббачагони ноҳия алоқа барқарор 

сохта мешавад. Барои таъмини мутобиқсозӣ ва ташкили хубтари чунин корҳои тарбиявӣ 

коллективи педагогии мактаб ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар якҷоягӣ 

нақшаи ягона тартиб медиҳанд. Чунин иттиҳодия ва банақшагирии якҷоя корҳои 

тарбиявии мактаб, муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва дигар муассисаҳои маданӣ-

равшаннамоӣ чун яке аз зуҳуроти муносибати комплексӣ ба тарбия метавонад баррасӣ 

гардад.  

Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар кишвари мо низоми мукаммали 

таъсиррасониҳои гуногунтарафаи тарбиявӣ ба насли наврас амал мекунад ва тарбияи 

хонандагонро, ки аз тарафи мактаб, созмонҳои ҷамъиятии мактаб ва муассисаҳои 

махсуси тарбиявии беруназмактабӣ амалӣ мегардад, ба таври ҷиддӣ дастгирӣ менамояд. 

Типологияи муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, ки ҳоло ба вуҷуд омадааст, такмили худро 

идома медиҳад. Ҳоло тамоюли мубаддалгардонии Хона (Қаср)-ҳои ноҳиявӣ ба маркази 

мутобиқсозии умумӣ ва коркарди методикаи кор барои ҳамаи муассисаҳои 

муттаҳидшаванда, ки бо корҳои беруназмактабии тарбиявӣ бо мактаббачагон 

машғуланд, ҷой дорад. Муттаҳидсозии кӯшишҳои МТМУ ва муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ барои амалигардонии ҷараёни мунтазами мақсадноки тарбиявӣ шароити мусоид 

фароҳам меорад. Гузаронидани семинарҳо барои роҳбарони синфҳо дар кори 

ташкилотчигии корҳои беруназмактабӣ ҷузъи муҳим мебошад. Мавзӯи машғулиятҳо чун 

вазифаҳои умумии тарбиявии мактаб ва бо назардошти хоссагиҳои он муайян мегардад.  
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БАЪЗЕ МАНОБЕИ ТАЪРИХИИ ШАКЛҲО ВА РОҲҲОИ  

АСОСИИ ТАШКИЛ ВА РУШДИ МУАССИСАҲОИ БЕРУНАЗМАКТАБӢ 
 

 Муаллифони мақола, таваҷҷуҳи асосиро ба яке аз масъалаҳои муҳимми рӯз аз таърихи 

шаклҳо ва роҳҳои ташкил ва рушди муассисаҳои беруназмактабӣ зоҳир кардаанд. Масъалае, ки 

дар мақола мавриди таҳлил қарор гирифтааст, метавонад дар раванди ташаккул ва рушди 

муассисаҳои мазкур таъсири хеле назаррас дошта бошад.  

 Муаллифон кӯшидаанд, ки масъалаи шаклҳо ва роҳҳои ташаккулёбӣ ва рушди 

муассисаҳои беруназмактабиро аз диди таърих ба риштаи таҳлил кашида, раванди ташаккул ва 

рушди онҳоро пайгирӣ карда, вазъи фаъолият ва рафти кори муассисаҳои мазкурро дар шароити 

ҷомеаи муосир муайян намоянд.  

    КАЛИДВОЖАҲО: муассиса, шаклҳо, ташаккул, рушд, беруназмактабӣ, таҳсили иловагӣ, 

маҳфилҳо, стансияҳо, хонаҳо, қасрҳо, иттиҳодияҳо, лагерҳо, машғулиятҳо.     
 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ОСНОВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
  

Авторы статьи, основное внимание акцентируют на одну из актуальных проблем 

современности из истории форм и методов организации и развития внешкольных учреждений. 
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Проблема, которая анализируется в данной статье, может оказать большое оптимальное влияние 

на процесс формирования и развития данных учреждений.  

 Авторы стремятся с исторической и научной точки зрений анализировать проблему форм 

и методов формирования и развития внешкольных учреждений, а также определить состояние 

деятельности и способы работы данных учреждений в условиях современного общества.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учреждение, формы, формирование, развитие, внешкольное, 

дополнительное образование, кружки, станции, дома, объединение, лагеря, занятий.         
 

SOME HISTORICAL SOURCES OF THE BASIC FORMS AND METHODS OF 

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF OUT-OF-SCHOOL INSTITUTIONS 
 

The author of the article focuses on one of the urgent problems of modernity from the history of 

forms and methods of organization and development of out-of-school institutions. The problem, which 

is analyzed in this article, can have a great optimal impact on the process of formation and development 

of these institutions.  

 The authors seek from a historical and scientific point of view to analyze the problem of forms 

and methods of formation and development of out-of-school institutions, as well as to determine the 

state of activity and methods of work of these institutions in modern society.  

 KEY WORDS: establishment, form, formation, development, out-of-school, additional 

education, clubs, stations, houses, association, camps, classes. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Абдурахимов Кудратулло Саидович, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики и психологии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-

27-46-43. 

Саидзода Бибишамсия Саид, директор педагогического колледжа БГУ имени Носира 

Хусрава.  

 

МАСЪАЛАИ МАҚОМ ВА МАНЗАЛАТИ ИНСОН ДАР «БАҲОРИЁТ»-И 

МИРОБИД САЙИДОИ НАСАФӢ 
 

Раҷабов Ҷ.  

Коллеҷи энергетикии ноҳияи Ҷ. Балхӣ  

Абдураҳимов Қ.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

 Дар раванди сохтмони давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 

иҷтимоӣ нақши педагогикаи миллӣ, аз ҷумла афкори гаронбаҳои пандуахлоқии 

мутафаккирони бузурги халқи тоҷик, дар раванди таълиму тарбияи насли ҷавон мақоми 

арзандаи хешро касб карда истодааст.  

 Табиист, ки яке аз омилҳои асосии пешрафт ва тараққиёти ҷомеа аз сатҳу сифати 

тарбияи насли ҷавон вобастагии бениҳоят бузург дорад. Аз ин рӯ, низоми тарбияи 

ҷомеаи муосир, пеш аз ҳама, бояд ба дастовардҳо ва натиҷаҳои таҳқиқоти илм, фарҳанг 

ва таърихи ниёгонамон такя кунад. Чунки асоси онро арзишҳои инсондӯстӣ, 

ватанпарварӣ, башардӯстӣ, ифтихори миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва худогоҳиву 

худшиносии миллӣ ташкил медиҳад.  

 Мутафаккирони бузурги халқи тоҷик, қабл аз ҳама, худ инсонпарвару башардӯсти 

ҳақиқӣ буданд ва ҳамзамон мехостанд, ки ин ҳисси ахлоқи волои инсонӣ дар ниҳод ва 

қалби ҳар як фарди тоҷик ташаккул ва рушд ёфта бошад. Аз ин рӯ, эшон кӯшиш ба харҷ 

додаанд, ки дар сиришти одамон меҳру муҳаббатро нисбат ба инсон бедор намуда, ин 

ҳисси олии одамиро дар онҳо парвариш намоянд.  

 Масъалаи муносибатҳои инсон ва мақому манзалати ӯ дар ҷомеаро мутафаккирони 

халқи тоҷику форс аз замонҳои хеле дури таърихӣ дар асарҳои хеш, ки то ба имрӯз омада 

расидаанд, мавриди баррасӣ қарор дода, то давраи муосири мо ин ғояи инсонпарварона 

ва башардӯстонаро идома дода истодааст.  

 Дар ин росто, дар раванди ташаккул ва рушди муносибатҳои нави сиёсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, илмию фарҳангӣ ва сохтмони давлати соҳибистиқлол масъалаи риояи мақом 
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ва манзалати инсон дар асоси ин бою ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ ва солимию 

покизагию зебоии ахлоқи мардум нақши ба худ хосеро касб кардааст. Баҳри ноил гаштан 

ба ин ҳадаф ҷомеаи муосири Тоҷикистон рӯ ба таҳқиқу тадқиқ ва тарғибу ташвиқи осори 

гаронбаҳои мутафаккирони гузаштаи тоҷику форс, омӯзиши аҳволу осори онҳо 

овардааст. Чунки дар амал татбиқ намудани масъалаи мазкур, яъне дар раванди тарбия 

ва рушди ҳаматарафаи шахс яке аз вазифаҳои умдатарини ҷомеаи муосир ба ҳисоб 

меравад.  

 Бояд зикр намуд, ки олимон, адибон ва умуман мутафаккирони ҳама давру замони 

халқи тоҷику форс оид ба масъалаи мақом ва манзалати инсон андешаҳои хешро мавриди 

баррасӣ қарор додаанд. Алалхусус, асарҳои мутафаккирони бузурги гузаштаи халқи 

тоҷику форс дар тарбияи шахси бакамол ва ташаккулу рушди хислатҳои волои ахлоқи 

ҳамида, ба монанди инсонпарварӣ, ватандӯстӣ, башардӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, зебоипарастӣ, 

дӯстиву рафоқат, поквиҷдонӣ, некиву накӯкорӣ, ростиву росткорӣ, ҳақиқату 

ҳақиқатпарастӣ, далериву шуҷоатмандӣ, эҳтироми калонсолон, раҳму шафқат ба ятимон, 

бечорагону бенавоён ва ғайра бахшида шудаанд, ки дар бою ғанӣ гардонидани ҷаҳони 

маънавӣ ва покизагию зебои руҳу равони инсон нақши бениҳоят беназиреро бозидаанд.  

 Яке аз чунин адиб, шоир ва файласуфи бузурги халқи тоҷик, ки осори гаронбаҳои 

ӯ дар бою ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ, покизагӣ ва солимии ахлоқ, ташаккул ва 

рушди ҷаҳонбинӣ ва маданияти муносибат, муошират, рафтор ва умуман дар раванди ба 

воя расонидани шахси баркамол нақши ба худ хосеро бозидааст, шоир ва адиби бузурги 

асри XVII Миробид Сайидои Насафӣ мебошад.  

 Шоир ва адиби бузурги халқи тоҷик Миробид Сайидои Насафӣ дар эҷодиёти хеш, 

дар баробари дигар масъалаҳо, масъалаи мақому манзалати инсон дар ҷомеа, муносибати 

ӯ бо ҷомеа, роҳу равиш ва тарзу усули дар ҳаёт амалӣ гардонидани онро ба таври ба худ 

хос мавриди таҳлил қарор додааст. Сайидои Насафӣ ин масъаларо дар баробари 

ғазалиёташ дар яке аз асарҳои мукаммал ва бузургаш «Баҳориёт» ба риштаи таҳқиқ 

кашидааст. Асари мазкур дар доираи адабӣ таҳти унвони «Баҳориёт» ё «Ҳайвонотнома» 

маълуму машҳур мебошад.  

 Аз аҳвол ва осори Сайидои Насафӣ маълум мегардад, ки саховатмандӣ, 

ҳимматбаландӣ ва накӯкории шоир мақому мартабаи инсонии ӯро хеле баланд 

мегузорад, сурату симои ӯро дар назари хонанда чун инсонпарвари бузург ҷилвагар 

месозад. Дуруст аст, ки шоири инсонпарвар дар амалӣ намудани хайру сахо имконияти 

камтар дошт. Худи ӯ дар муҳтоҷиву дармондагӣ мезист, аз ин рӯ, ба бечорагону бенавоён 

дасти ёрӣ дароз карда наметавонист.  

 Агар ба мазмун, мундариҷа ва мақсаду мароми аслии асари Сайидои Насафӣ 

«Баҳориёт» чуқуртар ва васеътар таваҷҷуҳ намоем, ба чунин андеша меоем, ки шоир дар 

баробари масъалаҳои фалсафӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ба масъалаи ахлоқӣ-маънавӣ, 

яъне тарбиявӣ диққати махсус додааст. Дар «Баҳориёт» аз оғоз то анҷом кибру ғурур, 

худтаърифкунӣ, худситоӣ, худпарастӣ ва таърифу тавсифи аҳлу авлод бо баҳсу мунозира 

ва низоъҳои байни ҳайвонҳо давом меёбад. Мақсади асосии шоир аз он иборат аст, ки 

хонандаро ба он бовар кунонад, ки ҳама гуна баҳсу мунозира, ҷангу ҷидол оқибат ба 

сулҳу салоҳ ва оштии тарафайн оварда мерасонад. Аз ин рӯ, ӯ мақсаднок достонро ба 

чунин анҷом меоварад, ки ҳатто ҷонварон аз ҳамдигар узрпурсӣ менамоянд. Шоир, 

махсус ба хонанда таъкид карданӣ аст, ки ҳама гуна ҷангу ҷидол, кибру ғурур, 

худписандиву худпарастӣ умри дароз надорад ва чунин рафтору муносибат оқибат ба 

пушаймонӣ оварда мерасонад. Ин ақидаи шоир, мардумро ба хоксорӣ, одаму одамгарӣ, 

ҳурмату эҳтироми якдигар ва дигар хислатҳои неки инсонӣ ҳидоят мекунад, ки ин асоси 

афкори тарбиявии Сайидои Насафиро ташкил медиҳад.  

 Сайидои Насафӣ таъкид менамояд, ки барои он ки ахлоқи ҷомеа солим бошад, 

шаҳрвандони ҷомеа бояд дорои хислатҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, ба монанди 

инсондӯстӣ, хоксорӣ, фурӯтанӣ, парҳезкорӣ, шикастанафсӣ, дурандешӣ, меҳнатдӯстӣ, 

таҳаммулпазирӣ, хайрхоҳӣ, зиндадилӣ, накукорӣ, ватандорӣ, худогоҳӣ, худшиносӣ ва 
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ғайра бошанд. Омӯзиш ва таҳлили асари «Баҳориёт»-и Сайидои Насафӣ моро ба хулосае 

водор месозад, ки шоир хислатҳои ахлоқии инсониро аз ду диди назар – хислатҳои нек 

ва шарр баррасӣ кардааст. Чи тавре мушоҳида мегардад, ҷонварон вақте, ки дар бораи 

худашон сухан мегӯянд дар бораи хислатҳои манфии хеш умуман забон намекушоянд. 

Ҳар як ҳайвон мекӯшад, ки танҳо беҳтарин хислатҳои писандидаи авлод ва аҷдоди хешро 

таърифу тавсиф намояд ва бо ин обрӯ ва эътибори худро баланд карда, худ ва авлоди 

худро аз дигарон хубтару беҳтар ва болотару авлотар ҳисобад.   

 Сайидои Насафӣ, аз диди сиёсию иҷтимоӣ раванди тезу тунд шудани муносибатҳои 

байни табақаҳои ҷомеаро хеле моҳирона нишон дода, хонандаро ба ҷустуҷӯи роҳи 

ҳақиқат водор месозад. Аҳамияти таълиму тарбиявии андешаҳои Сайидои Насафӣ ҳам 

дар он аён мегардад, ки роҳи баромадан аз вазъияти ба амаломадаро муайян кардааст. 

Нуктаи муҳимми дигар он аст, ки шоир ҳалли мушкилотро дар оштӣ, якдигарфаҳмӣ ва 

созгории табақаҳои иҷтимоии ҷомеа медонад. Ба андешаи Сайидои Насафӣ, дар ҷомеа 

ҳар як табақаи иҷтимоӣ мақом, манзалат ва мавқеи худро дорад. Бинобар ин, ӯ таъкид 

менамояд, ки як табақа ҳуқуқҳо ва эҳтироми дигар табақаҳоро риоя карданаш шарт ва 

зарур аст. Ба қавли шоир, маҳз риояи ҳуқуқу озодиҳо ва эҳтироми як табақаи иҷтимоии 

ҷомеа нисбати табақаи дигар оромию осудагии ҷомеаро таъмин менамояд.  

 Сайидои Насафӣ ба монанди дигар мутафаккирони форсу тоҷик ҳамчун 

инсонпарвари ҳақиқӣ дар асарҳояш инсони бечораю бенаворо тарафдорӣ карда, месуруд. 

Дар баробари ин, зулмкунандагони халқи меҳнаткашро, помолкунандагони ҳуқуқҳои 

инсониро танқид мекард, яъне ба воситаи қалам ба муқобилашон мубориза мебурд ва 

кӯшиш мекард, ки нобаробариҳои сохти ҷамъиятии замонро фош сохта, мардумро ба 

муҳофизати ҳуқуқҳо ва озодиҳои худ даъват намояд. Ӯ подшоҳон ва ҳокимонро даъват 

менамуд, ки бо бечорагон, камбизоатон ва умуман мардуми аҳли заҳмат бо ҳисси 

дилсузӣ ва меҳру муҳаббат муносибат намоянд, зеро аз ҳама табақаҳои аҳолӣ дида онҳо 

ба ёрӣ ва мадад эҳтиёҷ доранд.  

 Аз таълимоти Сайидои Насафӣ чунин бармеояд, ки ӯ дар ҳақиқат ҳам аз аҳволи 

халқ аз ғаму кулфати вай ба хубӣ огоҳӣ дорад. Ӯ дар ин хусус чунин изҳор кардааст:  
 

   Баҳри ризқ дар пирӣ мекунам тараддудҳо,  

   Бар чӣ гуна хоҳад буд, кишти бемаҳал дорам?  

   Ҳамчу осиё, бо ман нест як дам оромӣ,  

   Баҳри рӯзии мардум рӯзу шаб ҷадал дорам  [1, с. 399].  
 

 Чи тавре маълум мегардад, Сайидои Насафӣ, ҳарчанд, ки ба ҳамдиёрони худ аз 

ҷиҳати моддӣ ёрӣ расонида наметавонист, аммо бо вуҷуди ин, ба василаи асарҳои 

баландмазмуну рӯҳбахшаш тавонист, ки онҳоро аз назари маънавӣ дилбардорӣ ва 

дастгирӣ намояд, дар қалби онҳо меҳру шафқат ва муҳаббатро ба вуҷуд биёрад, то инсон 

аз тарафи инсон хорӣ ва мазаллат набинад. Дар ин мавзӯъ шоири инсонпарвару дилсӯз 

чунин овардааст:  
 

   Мекунам бо неку бад чун оина яксон сулук,  

   Соддалавҳам, синаи соф аз ҳасад бошад маро.  

   Ҳар куҷо афтодае бинам, бар сар ҷо медиҳам,  

   Хори ин саҳро гули рӯи сабад бошад маро  [1, с. 90].    
  

Ҳамин тавр, бояд зикр кард, ки «Баҳориёт»-и Сайидои Насафиро, пеш аз ҳама, рӯҳи 

инсонпарварона фаро гирифтааст. Дар асари мазкур, ҳарчанд сухан дар бораи ҳайвонҳо 

равад ҳам, вале шоир ҳамаи ин суханҳоро маҳз барои инсон гуфтааст.  Ӯ рафти мубоҳиса, 

муноқиша ва таърифу тавсифи байни ҳайвонҳоро барои хонанда пешкаш намуда, 

намояндагони табақаҳои болоии ҷоемаро ҳушдор кардааст, ки рӯ ба инсоне биоранд, ки 

ӯ дар ҳақиқат ҳам истеҳсолкунанда ва офарандаи сарватҳои бебаҳои халқ, яъне табақаи 

меҳнаткашон мебошад. Аз он тавсифномае (характеристикае), ки муаллифи асар дар 

хусуси намояндагони ҳар як ҳайвон медиҳад ҳамон қадар ҳисси инсонпарварона 
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доштани асари мазкур муайян мегардад. Аз ин бармеояд, ки шоир мақому манзалат ва 

ҳурмату эҳтироми инсонро дар мадди аввал мегузорад.     

 Шоири ширинкалом, ба чунин хулоса меояд, ки ҳар як шахс нисбат ба инсон бояд 

бепарво набошад. Ӯ бояд ғами одами кулфатзада, бечорамонда ва рӯҳафтодаю 

дилшикастаро хӯрад, зеро ғами дигаронро хӯрдан, дасти тараҳҳум дароз кардан маҳз ба 

инсон тааллуқ дорад.  

 Сайидои Насафӣ ба он кӯшидааст, ки ба асари худ «Баҳориёт» рӯҳи 

инсонпарварона бибахшад. Ӯ худ ба чунин андеша буд, ки на ҳама кас ба қадру қимат ва 

манзалати инсон расида метавонад. Аз ин лиҳоз, асари худро, пеш аз ҳама, барои он 

иншо кард, ки мардумро дар рӯҳи одаму одамгарӣ ва инсонпарварию инсондӯстӣ тарбия 

намояд.  

 Асари машҳури Сайидои Насафӣ, ки таҳти унвони «Баҳориёт» ё «Ҳайвонотнома» 

ба хонандагон маълум, аст аз диди адабиёт асари тамсилӣ буда, соли 1680 таълиф 

шудааст. Дар ин хусус, худи шоир чунин ишора кардааст:  
 

   «Ин нусха, Сайидо ба ду-се рӯз шуд тамом,  

   Дар рӯзгори ҳазрати Абдулазизхон.  

   Таърих аз ҳазору навад як гузашта буд, 

   Аз ҳиҷрати Расул-шаҳи охируззамон»  [3, с. 84].  
 

 Дар ҳамин ҷо шоир чунин изҳори андеша мекунад, ки бо мақсади рафъи хастагӣ ва 

табъи малолоти мардумон дар айёми навбаҳорон ба тарафи саҳро равон мешавад ва 

мушакеро мебинад, ки сифати худ ва аҳлу авлодашро карда, худро хеле таърифу тавсиф 

карда истодааст:  
 

   …Мехоҳам аз вуҳуш замоне сухан кунам,  

   Дафъи малол то шавад аз табъи мардумон.  

   Рӯзе мани ғариб дар айёми навбаҳор,  

   Аз кунҷи хона ҷониби саҳро шудам равон,  

   Дидам нишаста бар дари сӯрох мушаке,  

   Мекард худ ба худ сифати хешро баён  [1, с. 651].  
 

 Чи тавре, ки аён мегардад, шоир худ бо қадом мақсад навишта шудани достонро 

муайян карда, сипас ба изҳори мавзӯи асосӣ мегузарад.  

 Сайидои Насафӣ дар охири достон мурчаро оварда, исбот карданӣ мешавад, ки дар 

байни ҳамаи табақаҳои ҷомеа на шер, балки мурча бартарӣ дорад. Вақте, ки мо суханони 

мурчаро мешунавем, боварӣ ҳосил мекунем, ки ӯ аз номи халқ, мардуми меҳнаткаш ва 

дигар табақаҳои поёнии ҷомеа муроҷиат карда истодааст.  
 

   Доим пур аст хонаам аз шербаччагон.  

   Тифлони ширмасти ман имрӯз шергир,  

   Хешони нотавони мананд аз ту комрон.  

   Мӯре шунидаӣ, ки Сулаймони вақтро 

   Бар аҳди худ ба рони малах карда меҳмон?  

   Ин рутба шуд муяссари ӯ аз шикастагӣ,  

   В-арна чӣ ҳади мӯрчаву лашкари гарон».  

   Чун аз забони мӯрча ин ҳарф шуд баланд,  

   Таслим карда-карда расиданд ваҳшиён…       [1, с. 670].   
   

 Чи хеле маълум мегардад, Сайидои Насафӣ дар асари худ ба тариқи рамз образи 

мӯрча тамоми табақаи истеҳсолкунандаи мамлакатро нишон дода, итминони қавӣ дорад, 

ки ин табақа аз тамоми табақаҳои иҷтимоии дигари ҷомеа боло меистад.  

 Шоир вақте мегӯяд, ки «Аз иттифоқи мурчагон ғофилӣ магар», таъкид кардааст, ки 

агар халқ ё намояндагони мардуми заҳматкаш дар иттифоқ бошанд, ҳар кореро, ки дар 

назди худ мақсад гузоранд, аз уҳдааш ба осонӣ мебароянд. Бо ҳамин суханон, Сайидои 

Насафӣ аҳли заҳматро ба ягонагӣ, иттифоқ ва ваҳдат даъват кардааст. Зеро ӯ медонист, 
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ки мардуми заҳматкашро маҳз иттифоқу ягонагӣ метавонад аз зулму ситам раҳоӣ 

бахшад.         

 Омӯзиш ва таҳлили осори Сайидои Насафӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ба қавли ӯ 

асоси давлат ва мамлакатро халқ ташкил дода, қувваи асосӣ низ халқ мебошад. Ӯ таъкид 

кардааст, халқ на фақат қувваи асосӣ, балки қувваи муқаддасе мебошад, ки ҳар касе агар 

муқобили вай бархезад, худ маҳв мегардад.  
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МАСЪАЛАИ МАҚОМ ВА МАНЗАЛАТИ ИНСОН ДАР  

«БАҲОРИЁТ»-И МИРОБИД САЙИДОИ НАСАФӢ 
 

 Дар мақолаи мазкур, муаллифон дар бораи ақидаҳои яке аз шоирони бузурги асри XVII-и 
халқи тоҷик Миробид Сайидои Насафӣ оид ба мавзӯи мақому манзалати инсон дар «Баҳориёт»-
ӯ ибрози ақида кардаанд.  
 Муаллифон, асари «Баҳориёт»-и шоири маъруфи тоҷикро мавриди таҳқиқ қарор дода, ба 
чунин андеша омадаанд, ки ҷавҳари таълимоти Сайидои Насафиро масъалаи қадру қимат ва 
мақому манзалати Инсон ва муносибати ҷомеа нисбат ба ӯро ташкил кардааст. Аз ин ҷост, ки ӯ 
дар асари безаволи худ яке аз масъалаи умдаи ҳама давру замон, ба монанди некиву накӯкорӣ, 
инсондӯстиву башардӯстӣ, ватандориву ифтихори миллӣ, адлу инсоф, садоқату вафодорӣ, 
дӯстиву рафоқат, меҳру муҳаббат, ростиву росткорӣ, худогоҳиву худшиносӣ ва дигар арзишҳои 
ахлоқи ҳамидаи инсониро мавриди баррасӣ қарор додааст.  
 Дар мақола андешаҳои Сайидои Насафӣ оид ба масъалаи шаклҳо, роҳҳо, тарзу усул ва роҳу 
равиши баланд бардоштани мақом ва манзалати Инсон дар ҷомеа ба риштаи таҳлил кашида 
шудааст.  
 КАЛИДВОЖАҲО: мақом, манзалат, ҷомеа, муносибат ба инсон, дӯстӣ, рафоқат, эҳтиром, 
арзишҳои ахлоқии инсон, ғояи асосӣ, маънавиёт, меҳру муҳаббат ба инсон, маънавиёти бою ғанӣ, 
фарҳанги баланд.  
 

МЕСТО И ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА В «БАХОРИЁТ»  

МИРОБИДА САЙИДО НАСАФИ 
 

 В данной статье, авторы анализируют идеи одного из великих поэтов таджикского народа 
XVII века Миробида Сайидо Насафи по теме место и достоинство Человека в одном из его 
известных од «Бахориёт».  
 Авторы, анализируя произведение великого поэта «Бахориёт» заключают, что основу 
учения Сайидо Насафи составляет проблема положения, и достоинства человека, а также 
отношения общество к нему. Именно поэтому он в своём бесценном произведении анализирует 
такие важные проблемы всех времён как: добро и добродеятельность, гуманизм и 
человеколюбие, патриотизм и национальную гордость, преданность, правдивость и 
справедливость, дружбу и товарищество, любовь и сердечность, честность и правдивость, 
самосознание и самопознание и другие ценности человеческой нравственности.  
 В статье, анализируются взгляды Сайидо Насафи о проблеме форм, методов и приёмов 
повышения положения, места и достоинства человека в обществе.  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: достоинство, место, положение, общество, отношение к человеку, 
дружба, товарищество, уважение, человеческие нравственные ценности, основные идеи, 
духовность, любовь к человеку, богатая духовность, высокая культура.  
         

THE PROBLEM OF THE PLACE AND DIGNITY IN WORK»,  

BAHARYOT» OF MIROBID SAYIDO NASAFI 
 

In this article, the authors analyze the ideas of one of the great poets of the Tajik people of the 
XVII century Mirobid Sayido Nasafi on the theme of the place and dignity of the Person in one of his 
famous works «Bahareot».  
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The authors, analyzing the work of the great poet «Bahoriet» conclude that the basis of the 
doctrine of Sayido Nasafi is the problem of positivity, and the dignity of man, as well as the attitude of 
society to him. That's why he's in his invaluable work analyzes one of the important problems of all 
time, as good and well-doing, humanism and humanity, patriotism and national pride, devotion, 
truthfulness and justice, friendship and partnership, love and warmth, honesty and truthfulness, self-
awareness and self-knowledge and other values of human morality.  

The article analyzes the views of Sayido Nasafi on the problem of forms, methods and methods 
of increasing the position, place and dignity of a person in society.  

KEY WORDS: dignity, place, position, society, attitude to a person, friendship, partnership, 
respect, human, moral values, basic ideas, spirituality, love to a person, rich spirituality, high culture. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Раджабов Джурахон, соискатель кафедры педагогики и 
психологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 990-15-08. 

Абдурахимов Кудратулло Саидович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и психологии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-27-46-43. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ  

АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Широкое распространение глобализационных процессов и экономические 

интеграции Таджикистана к различным мировых и региональных сообществ, 

обосновывают необходимость адаптации всех сфер к новым стандартам. Безусловно, эти 

процессы являются многосторонними и потому для системы образования они имеют 

последствия различного уровня.  

Следует отметить, что новые вызовы, показывают, что только внедрения новых 

форм контроля и надзор в сфере образования оказывают существенное влияние на 

повышении эффективности и качество образование и особое место среди которых 

занимает проверка и оценка качество образование в Республики Таджикистан. Вместе с 

этим на современном этапе развития системы образования для ее эффективности 

целесообразным было бы оценивать органов государственной службы надзора, в том 

числе аккредитационной комиссии в сфере образования. Действительно, проверка и 

оценка качества образования, а также оценка деятельности органов надзора является 

необходимой частью образовательного процесса, так как от их правильной постановки 

во многом зависит успех [3, с. 84]. 

Таким образом, ясно что на первоначальных этапах интеграции образования с 

существующей системой в целых странах мирового сообщество, образование в большей 

мере сталкивается с новшествами, к которым применяются термины на подобие: 

«международное образование», «транснациональное образование», «глобальное 

образование» или «сравнительное образование», и др. По мнению международных 

экспертов, такие типы образования дают больше возможностей будущим специалистам 

и кадрам трудоустроится за переделами одного государства, а саму систему образования 

сделать конкурентно способным.  Только, таким образом образование сможет исполнять 

роль мощнейшую движущую силу от чего будет завысить увеличения роста 

экономического характера и естественно эффективности народного хозяйства в целом, а 

значит и основным фактором обеспечения благосостояния, безопасности и мощи, как 

страны, так и любого народа или каждого гражданина [5, с. 48]. 

Под влиянием новых ориентированных на качественное управление образование, 

разделение обязанностей между государством и его университетами и колледжами 

количество способов возрастает. Подробные правительственные постановления и 

руководящие принципы постепенно заменяется саморегулированием и внутренним 

управлением. Поле для них значительно расширилась в вопросах, связанных с 

содержанием и организацией учебных программ, набор студентов и преподавателей, 
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управление и внутренней организации, а также финансирования, та есть исходя из 

перечисленных требования к различным формам подотчетности и отчетности 

увеличивается. Расширение саморегуляции сбалансирована с новыми инструментами 

контроля в качестве аккредитации, обеспечения качества оценки (ревизии) и оценки 

программ или дисциплины, становится одним из важного звена, в этом смысле [1, с. 25]. 

Кроме того, высшее образование пережило период огромного расширения, 

поскольку начале 1990-х годов, в то время как государственное финансирование не 

увеличилось по соответствующем, а увеличилась зависимость от внешнего 

финансирования. В этом контексте качество высшего образования, научно-

исследовательская подготовка и исследования были поставлены под сомнение. Большие 

усилия были направлены на попытки определить простые измеримые показатели 

качества, в то же время отрицательные эффекты слишком много полагалось на контроль 

такими индикаторами. Эта развитие очень очевидно в Таджикистане, где много энергии 

были поставлены на установление баланса между контрольными и усиленными мерами 

в национальных системах внешнего контроля качества.  

Всего в образовательных учреждениях, как и в любых других учреждениях, 

которые работают на благо общества, практически все можно анализировать на предмет 

качества. Есть три основные группы показателей, по которым можно проводить оценку: 

ресурсы, процессы и результаты. К первой группе относят то, что характеризует 

материальную и кадровую базу образовательных учреждений, учебные программы, 

обеспеченность учебно-методическими материалами, финансирование, библиотеку, а 

также конкурс абитуриентов, традиции и имидж образовательных учреждений, то есть 

все то, что имеем «на входе» и призвано обеспечить качественное образование [2, с. 13].  

«Процессы» характеризуют учебную атмосферу учебных организаций, 

менеджмент и стратегическое планирование, самооценку и совершенствование, методы 

обучения и преподавания, нагрузку преподавателей, сотрудничество с работодателями, 

мобильность преподавателей и слушателей или учеников, инновационную деятельность, 

открытость и коммуникативность.  

То, что руководство страны считает своим важным обязательством в повышении 

качество образования, мы уже отметили в предыдущих главах, но когда мы хотим 

остановиться на оценке качества образования, то первым делом можно опять 

констатировать тот факт, что в Таджикистане важным и перспективным являются наказы 

руководства суверенного Таджикистана. Примером этого может стать, хотя бы недавнее 

выступление Основателя мира и национального примирения, Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан Э. Рахмона, который подчеркнул: «Государственная служба 

надзора в сфере образования обязывается, используя свои структуры на местах взять 

деятельность образовательных учреждений под строгий контроль, принять меры для 

улучшения уровня и качества обучения и в каждые 6 месяцев проводить рейтинг 

учреждений высшего профессионального образования, определить уровень освоения 

знаний студентами, мастерства и профессиональных навыков педагогов и реализации 

новаторства и инновации в системе высшего профессионального образования. О 

результатах проделанных работ докладывать Правительству страны и опубликовать в 

средствах массовой информации».  

Вместе с тем, совершенствования знаний и мастерства педагогов образовательных 

учреждений являются важнейшим фактором в улучшении качества обучения. 

Результаты образовательной длительности можно измерять путем анализа рейтингов, 

количество полученных грантов, публикаций или изобретений, уровня оставшихся 

знаний, трудоустройства. Штудируя вышеупомянутое выступление также можем 

столкнуться со следующим высказыванием: «Наряду с этим, Государственной службе 

надзора в сфере образования, как единственному уполномоченному органу в плане 

аттестации, аккредитации и лицензировании образовательных учрежденный, 
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независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности, необходимо 

принять действенные меры для проведения проверки уровня и качества обучения 

прозрачно и на высоком профессиональном уровне, и в целом, для реальной оценки 

функционирования образовательных учреждений страны».  

Исследования, которые мы проводили в Таджикистане в 2015-2017 годах, 

показало, что различные учреждения интерпретируют «хорошая образовательная база», 

ориентируясь на различные группы показателей. В частности, претенденты на учебу в 

большей степени ориентированы на результаты образовательной деятельности, 

представителей государственных органов власти оценивают качество учебных 

заведенный по имеющимся в них ресурсам, а для студентов и преподавателей большую 

роль играют процессы.  

Во время традиционной для нас процедуры государственной аккредитации, как 

известно, большое влияние обращается показателям ресурсов, в меньшей степени – 

результатам, и почти вообще не оцениваются процессы. Это закономерно в условиях 

доминирования государства над высшим образованием. В последнее время в свете 

реформ рекомендуют обращать все больше внимание результатам образовательной 

деятельности, а также тенденции к существенному повышению требований к этим 

показателям. Несмотря на то, что результаты образовательной деятельности могут 

выглядеть приоритетным аспектом, надо понимать, что высокие результаты невозможны 

без системного улучшения ресурсов и хорошо организованных процессов. Поэтому при 

оценке качества необходимо сбалансировано оценивать все эти три группы показателей.  

Анализ процессов является едва ли не самим сложным, потому что его трудно 

измерить и для его анализа необходимо применять количественные, а не качественные 

методы. Анализ процессов - это, прежде всего, анализ мотивации работников 

образовательного учреждения к работе, а студентов к обучению. В процессе оценки 

качества образования необходимо определять факторы, влияющие на эту мотивацию, и 

предлагать соответствующие решения, которые бы способствовали созданию 

оптимальных условий для обучения и образовательной деятельности.  

Не секрет, что большинство дисциплин читаются не по призванию, а только 

потому, что это нужно «для нагрузки», стандарты многих программ от регулированные 

и не оставляют место для внедрения научных или инновационных знаний в процессе 

преподавания. Очевидно все это влияет и на качество учебного процесса. Необходимо 

подвергать оценке уровень общего психологического комфорта работы преподавателей, 

а процедура оценки качества должна помогать преподавателю осуществлять 

саморефлексии по поводу его профессионального самосовершенствования. 

Дискомфортным может быть и процесс обучения. Например, во многих 

образовательных учреждениях ученики или студенты-договорники подвергаются 

кредитной дискриминации. С одной стороны, их почти не отчисляют, поскольку они 

приносят «живые» деньги, а с другой преподаватели меньше уделяют им внимания, 

потому что не ждут от них высоких результатов. В целом атмосфере отношений в 

учебном заведении, культура взаимоотношений между студентами и преподавателями, 

администрацией и преподавателями, администрацией и учениками является важной 

составляющей учебного процесса, существенно влияет на качество высшего 

образования. 

Следует понимать, что уравновешивания несколько противоречивых интересов в 

различных учебных учреждениях возможно, и только оно даст нашему образованию 

действительно необходимый уровень качества. Поиск механизмов, которые бы помогли 

обеспечить качество с точки зрения различных групп, это отдельная задача, которая 

требует много усилий и, вполне возможно, создание новых институтов. Одним из видов 

таких институтов могут стать независимые агентства оценки качества высшего 

образования, о которых следует отметить особо.  
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Проверка и оценка деятельности органов Государственной службы надзора в сфере 

образование выполняют контролирующие (надзорные) и регулирующие функции. С их 

помощью выявляется эффективность деятельности органов надзора, которые на каждом 

этапе обучения участвуют в оценке деятельности образовательных учреждений и 

выявляют достижения и недостатки в процессе образования, эффективность работы 

системы. На основе проверки и оценки деятельности, проходит аттестация, 

аккредитация и лицензирования учебных заведений и определяется готовность к 

дальнейшему процессу обучения.  

Среди определенных программ, необходимых шагов в реформировании системы 

образования важными для образования являются:  

- выработка единой образовательной политики, обеспечения преемственности 

между уровнями образования;  

- повышение самостоятельности учебных заведений в расположении финансовых 

ресурсов;  

- оптимизация сети учебных заведений с учетами демографических и экономных 

реалий и необходимости повышения качества образования, просмотр устаревших 

типовых штатных нормативов.  

Для повышения качества и конкурентоспособности образования нужно:  

- разработка национальной системы оценки качества образования;  

- создание квалификации в европейской системе стандартов;  

- стимулирование создания независимых национальных рейтингов в школах, 

лицеях, колледжах, вузах;  

- широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебных 

заведениях;  

- согласование квалификационных характеристик, стандартов и учебных программ 

по образовательно - квалификационным требованиям рабочих мест;  

- мотивация работодателей к участию в подготовке учебных программ, 

согласование с ними образовательных и профессиональных стандартов;  

- переориентация учебных планов на увеличение части практического компонента;  

- масштабное внедрение программ во взаимосвязи с производством; 

- распределение учебных программ академического и практического профиля; 

- разработка профессионально-ориентированного образования. 

Для обеспечения доступности образования надо: 

- внедрение национальной рамки квалификаций; 

- стимулирование развития системы «непрерывное образование в течение жизни». 

Для повышения эффективности финансирования образования: 

- разработка и переход к единому стандарту стоимости обучения одного человека; 

- переход в финансировании учебных заведений от принципа содержания 

заведений к принципу формирования их бюджетов, исходя из количества учеников и 

стандарта стоимости обучения одного студента;  

- расширение возможностей учебных заведений привлекать дополнительные 

средства на благотворительные целевые не коммерческие фонды; 

- использование грантовой поддержки исследовательских проектов и 

образовательных проектов инноваций;  

- расширение списка платных услуг учебными заведениями;  

- изменение подходов к формированию государственного заказа на основе 

внедрения прогноза потребностей экономики (регион). 

От того, как осуществляются проверка и оценка, во многом зависит их 

образовательная деятельность, отношение к обучению, формирование интереса к 

обучению, а также такие важнейшие качества личности обучающего как 

самостоятельность, инициатива, трудолюбие. 
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Многосторонняя значимость экспертной оценки под стать и сложной деятельности 

работников образования. Во многом эксперты признают самой сложной из своих 

функций оценку деятельности, при которых даже наличие стажа не снимает трудностей. 

Проблема проверки и оценки деятельности многогранна и рассматривалась 

исследователями в самых различных аспектах. 

В нашей стране число работ, касающихся функций, методов, принципов проверки 

и оценки общих и частных вопросов, почти не проводились и поэтому мы вынуждены 

при разработке данной части нашей работы ссылаться на некоторые основные 

направления в изучении этой проблемы в российские и казахстанские науки. 

Таким образом, качество образования должно иметь общемировую основу, а 

проведение процедуры аккредитации носить имиджевый характер. 

Другой фактор, влияющий на обоснованность оценки, - наличие различных 

объектов контроля. Для одних объектов оценки - фактический результат, для других - 

способность применять на практике, для третьих - способность решение новых задач и 

т.д. 

Первым звеном в системе контроля и надзора в сфере образования является 

механизм предоставления дела к рассмотрению аккредитации. При рассмотрении 

документов эксперт изучает материалы дела и в работе экспертов также ощущается 

единый методический, технологический подход в трактовке материалов или даже самой 

структуры дела. Сейчас напомним: некоторые пункты постановления «Об аккредитации 

образовательных учреждений» определяют, что к заявлению необходимо приложить 

еще несколько позиций, о которых мы упоминали выше. К тому же есть целый ряд 

внутренних указаний по материалам дела, неизвестных для большинства формирующих 

дело. В основном такие рекомендации субъективно трактуются как обязательные. Нет 

ссылок на некоторые документы, номера, даты, названия приказов, зато используются 

общие фразы типа: в результате часто требуют дополнительные документы, которые не 

обязательны или вообще не указаны. Разработанные порядки лицензирования 

образовательных услуг и положение об аккредитации учебных заведений и основные 

документы, регламенты, регламентирующие процедуру лицензирования и аккредитации 

в сфере образования – четко дают знать, что современная динамика сферы образования 

требует созданий по вопросам лицензирования и аккредитации. Однако желание и 

реальность принципиально разные вещи. 

Модернизация и реформа образования напрямую связана с выполнением 

Болонских договоренностей, интеграцией таджикской системы образования в мировое 

образовательное пространство. В Таджикистане активное развитие Болонского процесса 

начался фактически с принятием МОН приказа «Об утверждении Программы действий 

по реализации положений Болонской декларации в системе образования и науки 

Таджикистана на 2000-2005 годы» [4, с. 27]. 
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БАҲОДИҲИИ СИФАТИ ТАЪЛИМ ТАВАССУТИ ТАТБИҚИ РАВАНДИ 

АККРЕДИТАТСИЯ ДАР ТАҲСИЛОТ 
 

Дар мақолаи мазкур дар хусуси арзёбии сифати таҳсилот тавассути ҷорӣ намудани 

равандҳои аккредитатсия дар соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан меравад. Муаллиф 

дар асоси воқеият, бо ишора ба натиҷаҳои санҷиш, ҳолати баландшавии сифати таълим дар 

муассисаҳои таълимӣ ва баҳодиҳиро қайд мекунад. 

Афзалияти ислоҳот имрӯз он аст, ки самаранокӣ ва сифати таълим дар сатҳи миёна ҷойгир 

аст, аммо ҷорӣ намудани чунин равандҳо, ба монанди аккредитатсия, дар ояндаи наздик барои 

ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас имконпазир аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: арзёбӣ, баҳодиҳӣ, сифати таълим, раванди таълим, назорат, 

сертификатсия, иҷозатномадиҳӣ, аккредитатсия. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ  

АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается вопрос об оценке качества образования путём внедрения 

аккредитационных процессов в сфере образования Республики Таджикистан. Исходя из 

современных реалий автор, ссылаясь на многочисленные проверки и, на осное фактических 

результатов, описывает состояние системы. 

Результаты реформы является внимание к качеству образования, которая находится на 

среднем уровне, но внедрение таких процессов как аккредитация возможно уже в ближайшее 

время позволит добиться существенных результатов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка деятельности, качество образования, образовательный 

процесс, надзор, аттестация, лицензирование, аккредитация. 
 

EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATION BY IMPLANTATION OF 

ACCREDITATION PROCESSES IN THE SPHERE OF EDUCATION 
 

In the article the problem of evaluation of the quality of education by implantation of accreditation 

processes in the sphere of education of Republic of Tajikistan being considered. Based on present 

realities the author, referring to many tests and giving practical results, describes the state of the system. 

The advantage of the reform is the attention to the quality of education. At present time, the quality 

of the education is on the average level, but implantation of such processes as accreditation probably in 

the nearest future could let achieve considerable results.  

KEY WORDS: evaluation activity, quality of education, educational process, inspection, 

attestation, licensing, accreditation.  
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САМТҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ҲИССИ ВАТАНДӮСТӢ  

ДАР ПЕДАГОГИКАИ ХАЛҚӢ 
 

Атабаева Ҳ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Ҳаминро бояд таъкид намуд, ки дар баробари дигар намудҳои тарбия халқ доир ба 

ташаккул ва рушди ҳисси ватандӯстии насли наврас шаклҳо, роҳҳо, тарзу усул ва 

воситаҳои худро ба миён гузоштааст. Барои ба ин масъала рӯ овардани халқ сабабҳои 

зиёде арзи вуҷуд доштанд. Аз ҷумла, ба миён омадани масъалаи дар байни мардум зиёд 

шудани нафарони бемасъулият, бе нангу номуси ватандорӣ, хиёнат ба ватан ва халқу 

миллат, дар сиришти одамон мавҷуд набудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз ватану 

миллат, ҳифзи марзу буми ватан ва ғайра, ки ин проблема дар давраи ҳозира низ мавзӯи 

мазкурро яке аз мавзӯҳои мубрами рӯз муаррифӣ менамояд.  

Тарбияи ватандӯстӣ, ба фарҳанги ватандорӣ ва ватанхоҳӣ, ба яке аз унсурҳои 

инкишофи ҳамаҷонибаи инсон табдил ёфт. Ба вижа, ҳифзи марзу бум ва халқу миллат. 

Дар педагогикаи халқӣ ба ин паҳлу ва унсурҳои ташаккул ва рушди ҳисси ватандӯстии 

насли наврас таваҷҷуҳи хоса изҳор карда шудааст.  
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Чи тавре маълум аст, ҳар як ҳиссиёт дар вуҷуди инсон дар рафти ҳаёт аз ягон ҳодиса 

ва ё воқеае сарчашма мегирад. Дар баробари дигар ҳиссиётҳо, ҳисси ватандӯстӣ. Ҳисси 

ватандӯстӣ сарнавишт ва роҳу равиши ташаккулёбии хоси худро дорад, ки он ба шароити 

иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пайвастагии ногусастанӣ дорад. Ҳамаи инро мо 

дар зарбулмасалу мақолҳо, афоризму рӯбоиҳои халқие, ки ба масъалаҳои иҷтимоӣ 

бахшида шудаанд, хеле баръало ҳис менамоем. Мо аз сарчашмаҳои таърихӣ хеле хуб 

медонем, ки дар замонҳои хеле дур ҳам шароити иқтисодӣ, воқеаҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ, 

аз ҷумла зулму шиканҷа ва азобу уқубати амалдорони маҳаллӣ ва амирону ҳокимон, ба 

вижа, мардуми кӯҳистонро маҷбур мекард, ки аз мулку диёри азизи хеш, аз ҷоҳу ҷалол  

хешу табор, ниҳоят пайвандон, ё худ, ёрону дилдодагони худ ҷудо шуда, пои пиёда, аз 

ағбаҳои баланду дараҳои касногузар гузашта, баҳри пайдо кардаи рисқу рӯзӣ, як порча 

нон ба мулки дуре сафар кунанд ва ҳаёти мусофирӣ-ғарибӣ ба сар баранд. Масалан, дар 

даҳсолаҳои охир, мо шоҳиди он ҳастем, ки мардуми Тоҷикистон ба дигар кишварҳои 

дуру наздик, хусусан ба Федератсияи Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ҳамчун 

муҳоҷири меҳнатӣ солҳои зиёд аз зану фарзанд, хешу ақрабо ва наздикони худ ба сар 

мебаранд.  

Албатта, мардуме, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба дигар диёру кишварҳо мерафтанд, 

дар ғарибӣ гирифтори сахтиҳо, нокомӣ, азобу шиканҷа, сарсону саргардонӣ шуда, аз 

бенавоӣ ё ба ватан баргашта наметавонистанд, ё аз ночорӣ ва дармондагию бесоҳибӣ дар 

ғарибӣ сарсону саргардон доимӣ мемонданд, ғулом мегаштанд ё баъзе аз онҳо дар ҳамон 

ҷо ҳалок мешуданд.  

Қисми дигаре, бо музди ночизе ба ватан бармегаштанду дар бораи ҳаёти сангине, 

ки дар ғарибӣ аз сар гузарониданд нақлу ҳикояҳо ва ривоятҳо мекарданд. Дар асоси 

нақлу ҳикояҳо нафарони боақлу хирад, зираку доно зарбулмасал, мақол ва афоризму 

рубоиҳо офарида, ба он кӯшиш мекарданд, ки дарду алам, азобу шиканҷа, дили ғамзадаи 

ин мардум, ё пайвандони онҳоро то дараҷае ҳам бошад таскин бахшанд. 

Масалан, гирем ба монанди:  

   Сарчашмаи боғи булбулонай ватанам,  

   Хуш боду ҳавою бӯстонай ватанам.  

   Як бор агар бод барад бар ватанам,  

   Дил пора кунам, ёди ғарибӣ накунам                   [1, с. 220].    

 Ё ин ки:  

   Ма булбули мастему чаман нест маро,  

   Ма марди мусофирем, ватан нест маро.  

   Ин умри азиз бе ватан мегузарад,  

   Кардам сафари дуру кафан нест моро                 [1, с. 220].  

 Ё худ:  

   Лаънат ба касе, ки аз ватан канда шавад,  

   Афтад ба ғарибиву ба кас банда шавад.  

   Чархи фалако гардаву ояд ба ватан 

   Ин мурдаи садсола аз нав зинда шавад?               [1, с. 220].   

Чи тавре мебинем, мардум ҳамаи он азобу шиканҷа, ғаму андуҳ ва тамоми 

нокомиҳое, ки дар ғарибӣ ба сари инсон меояд ба пуррагӣ дар ин рубоиҳо хеле равшан 

ва саҳеҳ дарҷ кардаанд. Маҳз ҳамин гуфтаҳою сурудаҳо буданд, ки ҳисси ватандӯстӣ яке 

аз гӯшаи ҷаҳони маънавии одамонро ташкил мекард ва дар дили онҳо нисбати ватан 

меҳру муҳаббатро мустаҳкам ва устувор менамуд.  

Илова бар ин, дар ташаккул ва рушди ҳисси ватандорӣ зарбулмасалу мақол ва 

афоризмҳои халқӣ низ нақши хеле калон мебозад. Дар ҳар яке аз онҳо ҳисси меҳру 

муҳаббат ва садоқат ба ватан баръало мушоҳида мешавад.  

Дар ин ҷо барои исботи андешаи худ аз афкори халқ зарбулмасал, мақол ва 

афоризмҳоро меорем: «Хоки ватан аз тахти Сулаймон беҳтар», «Бе чашм зиндагӣ кардан 
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мумкин аст, аммо бе ватан не», «Шахси беватан, булбули бечаман», «Қурбони ватан бош 

ки қурбонат шавам», «Дӯстдорони ватан, дӯстдорони халқанд», «Ҳар киро ҳубби ватан 

нест, саодат нест» ва ғайраҳо.  

Аз рафт ва тарзи зиндагии халқ ва он сарчашмаҳои таърихие, ки то имрӯз ба дасти 

мо расидаанд шаҳодат аз он медиҳанд, ки одамон дар давоми асрҳо нисбати деҳа, 

қишлоқ, диёр ва макони худ дилбастагӣ пайдо карда, меҳру муҳаббат ва садоқати худро 

ба ватан дар дили худ мустаҳкам нигоҳ дошта, ин ҳиссиётро аз як насл ба насли дигар 

мерос мегузоштанд. Насли калон кӯшиш мекард, ки ҳисси меҳру муҳаббат ва садоқат ба 

ватани худ, муҳофизат намудани Ватан, меҳнати софдилона баҳри ободии Ватан, ба вижа 

ҳисси муҳаббат ва садоқат ба Ватани худ, ба маҳалли азизи худ, ба манзараҳои дилнишин 

ва зебои табиати он ифода ёфтааст.  

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки дар зарбулмасалу мақолҳо, афоризму рубоиҳои халқӣ 

инчунин дар бораи он сухан меравад, ки бобову падарон, модарон, бародарон хоҳарон 

ва калонсолон, чи тавр барои ҳаёти беҳтарин, ободӣ ва осудагии мардум бо меҳнату 

муборизаҳои худ Ватанро ободу зебо гардониданд. Ба восилаи зарбулмасалу мақолҳо, 

афоризму рубоиҳо насли наврасро дар рӯҳи суннатҳои гузаштагон тарбия карда, дар 

қалби онҳо нисбати меҳани худ меҳру муҳаббатро ташаккул ва рушд доданд.  

Чи тавре маълум гашт, дар зарбулмасалу мақол, афоризму рӯбоиҳо ҳисси сидқу 

вафо ва муҳаббат ба Ватан, мубориза бурдан баҳри озодию ободии Ватан ва ҳифзи он 

хеле равшан ба назар мерасад.  

Бояд зикр кард, ки зарбулмасалу мақол, рубоию афоризмҳои халқӣ чунон гуфта 

шудаанд, ки кутоҳ, мушаххас ва мақсадноку нишонрас мебошанд. Мушоҳидаҳо нишон 

медиҳанд, ки ҳар он чӣ халқ гуфтааст, ҳамеша бо ҳодисаю ҳолатҳои зиндагӣ ҳамрангу 

ҳамоҳанг мебошад. Аз онҳо чунин бармеояд, ки ҳама он ҳаёти рӯҳии аз сар гузаронидаи 

одамон бе каму кост ифода ёфтааст. Дар онҳо сузу гудоз, доғи ҷудоӣ - ҷудоӣ аз ватан, 

ёру дӯстон, хешу ақрабо, ки дар ҳар як инсон ҳисси муҳаббат ба Ватанро бедор карда, 

ӯро ба андеша водор мекунад, ҳисси Ватандӯстиро дар дили онҳо пурзур, мустаҳкам ва 

пойдор менамояд.  

Дар рубоиҳои халқӣ нисбат ба зарбулмасал, мақол ва афоризмҳо ҳисси ватандӯстӣ 

васеътар, серпаҳлу омада, таъсираш низ зиёдтар ва чуқуртар аст. Дар рубоӣ ин ҳисси 

ватандорӣ, меҳру муҳаббат, садоқатмандӣ, ҳифзи он, меҳнати содиқона кардан баҳри 

ободӣ ва озодагию зебоии манзараҳои Ватан ва дигар паҳлуҳои ин ҳисси волои инсонӣ 

изҳори андеша карда мешавад.  

 Масалан, дар рубоии зерин чунин омадааст:  
 

   Дар ғариби гашта-гашта ранги зард овардаам,  

           Ранги зардамро ба пеши аҳли дард овардаам.  

   Ранги зардамро бубину аз хазонам ёд кун.  

   Дар сари қабрам нишину як даме фарёд кун                      [1, с. 220].  
 

 Аз ҳамаи ин далелҳо чунин бармеояд, ки халқ дар давоми қарнҳо бо воситаи 

эҷодиёти даҳонакии худ наслҳои навраси хешро дар рӯҳи меҳру муҳаббат, садоқатмандӣ, 

вафодории бепоён ва ҳифзи марзу буми Ватан тарбия мекарданд. Дар одамон меҳру 

дилбастагии беназирро нисбат ба Ватан ва диёру макони зист ташаккул ва рушд 

медонанд, то ин ки наслҳои баъдӣ барои ободӣ ва ҳифзи Ватан ҳамеша тайёр бошанд.  

 Як нуктаи дигарро бояд зикр намоем, ки халқ зарбулмасалу мақол ва афоризму 

рӯбоиҳоро чунон нозукбинона, санъаткорона ва бо як маҳорати баланд баён кардааст, ки 

маҳз ба тори нозуктарини ҳиссиёти инсон таъсир расонида, дар дили одамон меҳри 

ҳақиқии дӯстдоштани Ватанро доимӣ ҷой мекунад.  

 Ҳама ин, қувва ва таъсири аҳамияти тарбиявии зарбулмасалу мақол ва рӯбоию 

офаризмҳои халқиро бештар афзуда, ҷаҳони маънавии насли ҷавонро бою ғанӣ 

мегардонад.  
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САМТҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ҲИССИ ВАТАНДӮСТӢ  

ДАР ПЕДАГОГИКАИ ХАЛҚӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф ба яке аз масъалаҳои мубрами рӯз - муайян намудани 
самтҳои муҳимми ташаккул ва рушди ҳисси ватандӯстӣ дар педагогикаи халқӣ таваҷҷуҳи хоса 
зоҳир намудааст. 

Муаллифи мақола, самтҳои асосии ташаккул ва рушди ҳисси ватандӯстиро дар асоси 
зарбулмасалу мақол ва рубоию афоризмҳои халқӣ таҳлил карда, зикр намудааст, ки ҳамаи ин ба 
шароити иқтисодӣ ва воқеаҳои сиёсию иҷтимоӣ алоқамандии устувор дорад.  

Муаллиф раванди ташаккул ва рушди ҳисси ватандӯстиро дар асоси мисолҳои мушаххас 
пайгирӣ намуда, таъкид кардааст, ки халқи тоҷик сад солаҳо боз наслҳои ҷавонро ба василаи 
зарбулмасалу мақол ва рубоию афоризмҳо дар рӯҳияи ватандӯстию ватандорӣ тарбия карда 
истодааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: зарбулмасал, мақол, афоризмҳо, рубоӣ, ватандӯстӣ, ҷаҳони маънавӣ, 
мавзӯъҳои иҷтимоӣ, рушд, ҳиссиёти баланд.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА 

ПАТРИОТИЗМА В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 

В данной статье, автор основное внимание уделяет на одну из актуальных проблем-
определение важных направлений формирования и развития чувства патриотизма в народной 
педагогике.  

Автор статьи, анализируя основные направления формирования и развития чувства 
патриотизма на основе народных пословиц, поговорок, афоризмов, четверостиший (рубои) и др., 
заключает, что всё это тесно взаимосвязано с экономическими условиями, политической и 
социальной ситуацией.  

Автор, анализируя процесс формирования и развития чувства патриотизма на основе 
конкретных фактов подчёркивает, что таджикский народ на протяжении столетий воспитывает 
молодое поколение посредством народных пословиц, поговорок, рубаи и афоризмов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пословицы, поговорки, афоризмы, рубаи, патриотизм, духовный 
мир, социальные темы, развитие, высокое чувство.  

         

THE MAIN DIRECTIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT 

 OF PATRIOTISM IN FOLK PEDAGOGY 
 

 In this article, the author focuses on one of the urgent problems-the definition of important areas 
of formation and development of a sense of patriotism in folk pedagogy.  

 The author of the article, analyzing the main directions of formation and development of 
patriotism on the basis of folk proverbs, sayings, aphorisms, quatrains (ruboi), etc., concludes that all 
this is closely linked with economic conditions, political and social situation.  

 The author, analyzing the process of formation and development of patriotism on the basis of 
specific facts, emphasizes that the Tajik people for centuries educates the younger generation with folk 
proverbs, sayings, rubai and aphorisms.  

 KEY WORDS: proverbs, sayings, aphorisms, rubai, patriotism, spiritual world, social themes, 
development, high feeling. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Атабаева Хикоят, преподаватель кафедры педагогики и 

психологии началбного обучения БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 93-594-00-22. 

 

ТАШАККУЛИ ҲАВАСМАНДИИ КАСБӢ ВА ҚОБИЛИЯТИ ДОНИШҶӮ ДАР 

АЗХУДКУНИИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ (ЗАБОНИ АНГЛИСӢ) 
 

Сабзаалӣ Раҷаб 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Фаъолияти асосии донишҷӯ дар муассисаи таълимӣ ин соҳиб гардидани 
ихтисосеро, ки ба талаботи муассисаи таълимӣ мувофиқат мекунад, дар бар мегирад. 



99 

 
 
 
 

Бинобар ин, омӯзиши забони хориҷӣ аз тарафи донишҷӯ чун муносибати бевосита ба 
касби оянда дида мешавад. Албатта, дар назар доштани он, ки шакли муайяни муносибат 
ба касб метавонад ҳавасмандии касбиро ба вуҷуд оварад, ҳастанд ва дар навбати худ 
омилҳои бавуҷудоварандаи ҳавасмандӣ ба омӯзиши забони хориҷӣ низ имкон доранд. 

Дар таҳқиқоти худ мо чунин принсипҳои асосии сохтори шаклиро дида баромадем. 
Алгоритми сохти тамсилаи ҳавасмандӣ ба омӯзиши забони хориҷӣ (ҲОЗХ) аз 

мақсадҳои асосии азхудкунии забони хорҷӣ ва ба қобилияти муоширатӣ расидан аз 
тарафи омӯзандагон, муайян карда мешавад.  

Таҳлили таркиб ва хусусиятҳои (ҲОЗХ) дар донишҷӯёни макотибҳои олӣ, ки 
фаъолияти забономӯзӣ барои онҳо дар мадди аввал намеистад, дар тартиби сохтори 
шакли (ҲОЗХ) моро водор месозад, ки онро ба назар гирем. 

Хусусиятҳои иҷтимоии забон чун воситаи муошират, муҳиммияти омӯзиши забони 
хориҷиро чун муоширати махсус омодашуда, бо риояи принсипҳои муносиб, талқин 
мекунад. 

Ҳамоҳангии омӯзиш ва ташаккул ҳақиқати ҳисоби фарқиятҳои индивидуалиро дар 
таҳқиқи проблемаҳои ҳавасмандӣ ва сохтори (ҲОЗХ) муайян мекунад.  

Дар қисмати аввали сохтор мо ҳавасмандии касбиро мешуморем. 
Ба ҳама маълум аст, ки мутахассиси касбӣ гардидани донишҷӯ ҳанӯз дар зинаҳои 

мактаби олӣ сурат мегирад. Дар ин ҷо донишҷӯ дониш, малака, таҷрибаеро, ки ба касби 
ояндаи худ алоқа дорад гирифта, онро бо дурустии интихоби худ муқоиса намуда, равияи 
ба дил наздик, қобилиятҳои худ ва мувофиқат кардани онҳоро ба фаъолияти касбии 
ояндаи худ, муқоиса мекунад.  

Яке аз шароитҳои муҳимми тарбияи мутахассиси оянда ин мувофиқ омадани шавқу 
ҳавас, равияи мувофиқ ва қобилияти ӯ дар интихоби касби оянда ва кадом омилҳо 
донишҷӯро ба ин интихоб талқин мекунад, вобаста мебошад. Розӣ будан аз касби 
интихобнамудаи худ, ба кори худ шавқманд будан ин маънои мувофиқ будани қобилияту 
малака ва дониши шахс нисбат ба касби интихобнамудааш мебошад. 

Агар касби интихобгардида бе назардошти хоҳиши шахс ва ҳолатҳои дигаре, ки ба 
шахс дар интихоби касб таъсир мерасонанд, сурат гирифта бошад, он гоҳ ин ба норозигӣ 
аз касби худ, хастагӣ, беъэтиноӣ ва дигар ҳолатҳои манфиро ба вуҷуд меоварад. 

Барои ҳамин, ҳавасмандӣ дар интихоби касб бо ақидаи Ярошенко В.В.  ин дар шахс 
ташаккули таркиби шавқмандӣ ба интихоби касби маҳсулнок, бо дар назардошти 
моҳияти он дар ҷамъият ва имкониятҳои шахсӣ мебошад.  

Ткачева Н.Ю. мушкилоти ҷараёни касбиро таҳкиқ намуда, се марҳилаи асосиро 
нишон медиҳад: 

1) пешакӣ, то донишгоҳӣ, интихоби роҳи зиндагӣ, дар ин замина пайдоиши 
зарурият ба интихоби касби оянда;  

2) асосӣ, донишгоҳӣ, дар ин марҳила ташаккули самти касбият дар ҷараёни таҳсили 
донишҷӯ дар мактаби олиро дар бар мегирад;  

3) баъди донишгоҳӣ, расидан ба ҳадафҳои касбӣ дар ҷараёни фаъолияти корӣ [4, с. 
35].  

Ковалёв В.Н. бошад, чор марҳилаи фаъолияти зиндагии шахсро, ки бевосита ба 
ташаккули ҳавасмандӣ дар ин самт алоқаманд аст, пеш меорад: пеш аз касбият, интихоби 
касб, таҳсили касбӣ ва фаъолияти касбӣ. Ҳавасмандӣ ба тайёрии касбӣ ба ақидаи Ковалёв 
В.И. аз муносибати хонанда ба таҳсил дар мактаби миёна (дараҷаи таҳсилнокӣ) ва назари 
ӯ ба касби интихобнамуда (омезиши сабабу мақсади интихоби касб) вобастагӣ дорад [2, 
с. 87]. 

Алоқаи байни ҳавасмандӣ ба касб ва таҳсилро мо метавонем дар таҳкиқоти дигар 
олимон низ мушоҳида намоем. Агар дар бораи фаъолият дар омӯзиши касб сухан гӯем, 
ин гуна сабабу мақсадҳоро ҷудо мекунем: касбӣ-маърифатӣ, касбӣ-арзишӣ бо шарофати 
ин таҳсил чун ҷараёни тайёрӣ ба фаъолияти касбии оянда дониста мешавад. Фаъолият 
дар тайёр намудани мутахассисон дар мактаби олӣ бошад, таълими касбӣ номида 
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мешавад. Инчунин мафҳумҳое, ба монанди комплекси ҳавасманди таълимӣ - касбӣ 
оварда мешаванд, ки он комплексҳои ҳавасмандии таълимӣ-касбӣ ва илмӣ-касбиро дар 
бар мегирад, ки ҳар кадоме аз онҳо зинагузории сабабу мақсадҳо ва ҳавасмандии 
фаъолияти таълимӣ-касбии донишҷӯро фаро мегирад. 

Агар дар бораи асосҳои ҳавасмандии эҳтиёҷоти фаъолияти таълимӣ-касбӣ сухан 
равад, Дусавицкий Н.К. талабот (эҳтиёҷот)-и касбӣ-маърифатиро нишон медиҳад, ки он 
шавқу завқ ба донишомӯзӣ, барои фаъолияти касбии оянда ва талабот барои маълумоти 
олӣ чун кӯшиши расидан ба мавқеи муайяне дар ҷамъиятро талқин мекунад. Ба сифати 
талаботи аввалиндараҷа дар фаъолияти таълимии донишҷӯ ба ақидаи олим, бояд 
талаботи касбӣ-маърифатӣ ҷой дода шавад [1 с. 46]. 

Аз лиҳози ҳавасмандӣ ва боз ҳам беҳтар намудани омӯзиш, Шкуркин В.И. ва 
Аврамков Д.В. ду гурӯҳи ҳавасмандиро муайян намуданд ва табиати дучанди фаъолияти 
таълимии донишҷӯ дар мактаби олиро асос намуданд. Ба монанди касбӣ ва 
дохилитаълимӣ [6 с. 53]. 

Дар ҳавасмандии касбӣ муаллифон гӯё ду самтро нишон медиҳанд: муносибати 
расмӣ ва ғайрирасмӣ ба таҳсил. Ин ҳавасмандиҳо ба монанди «маълумоти олӣ гирифтан» 
ва «дар оянда мутахассиси хуб шудан мехоҳам». Аз дохилитаълимӣ бошад, асосан 
ҳавасмандии маърифатӣ мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифт. Нишон дода шуд, ки 
ҳасмандии касбӣ аз дохилитаълимӣ бартарӣ дорад. 

В.Д. Федоров ҳавасмандиҳои дорои аҳамияти касбидоштаро пеш меорад, ки 
муносибати шахсии донишҷӯро нисбат ба қарзи ӯ дар назди ҷомеа, салоҳияти касбии 
худро чун шахси фаъолияти касбидошта нишон медиҳад. Чун компонентҳои 
пешбарандаи ҳавасмандӣ муаллиф адо кардани қарз назди ҷамъият, кӯшиши соҳиб 
гардидан ба касбият, худбаҳогузорӣ ва мувофиқи табъ будани касбро қайд мекунад [5 с. 
38]. 

В.И. Ковалёв ҳавасмандиҳои касбиро аз сарчашмаҳои пайдоиш ба иҷтимоӣ, 
коллективистӣ, ҷараёнӣ ва ҳавасмандкунанда ҷудо мекунад. Вазифаи ташаккули 
ҳавасмандӣ, ба ақидаи вай, таъмини пурраи ҳавасмандии аҳамияти оммавидоштаро 
нишон додан аст. Бо вуҷуди ин, рафтор ва фаъолият на аз тарафи як далелу сабаб, балки 
аз ҷамъи онҳо ба танзим дароварда шудааст. 

Аз чор гурӯҳи ҳавасмандиҳо, ки В.И. Ковалёв қайд мекунад, мавқеи аввалро, ба 
ақидаи вай, ҳавсмандии иҷтимоӣ ишғол мекунад. В.И. Ковалёв аслан мафҳумҳои 
«Ҳавасмандии касбӣ», «сабабнокии интихоби касб», «ҳавасмандиҳои касбӣ», сабабҳои 
интихоби касбро қиёс мекунад [2, с. 88]. Ба фикри мо, мафҳуми «ҳавасмандии касбӣ» 
нисбат ба «ҳавасмандиҳои касбӣ» дида васеътар мебошад. Ба ақидаи мо, ҳавасмандии 
касбӣ на танҳо ҳавасмандии лозима, мақсад, шавқу рағбат ба касби оянда, инчунин 
равияву қобилияти шахсиро низ нисбат ба фаъолияти оянда дар бар мегирад. 

Таҳлили адабиёти педагогӣ оид ба масъалахои ҳавасмандии касбӣ ба мо имконият 
дод. ки дар он чунин сохти компонентҳоро муайян созем: 

-кӯшиши гирифтани маълумоти олӣ; 
- шавқу рағбат ба касб; 
- кӯшиши дар оянда мутахассиси хуб шудан; 
-ҳавасмандии дохилӣ – таълимӣ; 
- қобилияти азхудкунӣ. 
Масъалаи қобилиятҳо аз тарафи Б.М. Теплов мавриди таҳлилу таҳқиқи мушаххас 

қарор гирифтааст. Ба ақидаи вай, зери мафҳуми қобилият чунин хусусиятҳои психологии 
шахс фаҳмида мешавад: 

1. Як шахсро аз шахси дигар фарқ мекунонад;  
2. Барои муваффақ шудан дар коре алоқа дорад;  
3. Ба донишу малакаи мавҷуда рабт надоранд, аммо азхудкунии тезу осони онро 

мефаҳмонад [3]. 
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Қобилиятҳо ирсӣ набуда, танҳо дар ҷараёни фаъолият ва дар асоси ин ё он 
нишонаҳои истеъдод пайдо шуда, ташаккул меёбанд. Ду навъи қобилиятҳо - умумӣ ва 
махсус муайян карада шудаанд. Қобилиятҳои умумӣ ин азхуд кардани донишу 
малакаҳои гуногунро, ки шахс онҳоро дар ҷараёни фаъолияташ истифода мебарад, дар 
бар мегиранд. Қобилиятҳои махсус бошанд, муносибати шахсро нисбат ба фаъолияти 
махсус ва ҷудогона, ифода карда, имконият медиҳад онро ба намудҳои фаъолият ҷудо 
созад. Масалан, қобилият доштан ба фанни муаяйне, аз ҷумла, нисбат ба риёзӣ, физика, 
фаннҳои педагогӣ ва ғайраҳо. 

Қобилият дар инсонҳо як хел инкишоф намеёбад. Чунончи, шахс метавонад 
қобилияти хуб дар омӯзиши фанҳои дақиқ дошта бошад, аммо ҳамзамон метавонад на 
он қадар пешравиҳои назаррас дар омӯзиши забонҳоро соҳиб гардад. 

Чӣ тавре ки дар боло зикр карда будем, қобилиятҳо дар фаъолияти корӣ пайдо ва 
инкишоф меёбанд. Донистани қобилияту имконияти худ метавонад дар фаъолияти касбӣ 
онҳоро инкишоф ва ташаккул диҳад. Алоқаи ҳавасмандӣ ва қобилияти ҳавасмандӣ ва 
шавқу рағбат ба намуди фаъолият ин ҷо аён мебошад. Мо метавонем ин ҷо оид ба 
қобилияти шахс дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ сухан гӯем. Гуфта метавонем, ки агар 
шахс ба забономӯзӣ таваҷҷуҳ надошта бошад, доштани қобилияти хуб ҳам имкон 
намедиҳад, ки ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад.  

Ҳамин тавр, нақши шавқу ҳавас ба фан ба он далолат мекунад, ки донишҷӯ дар 
самти омӯзиши он фане, ки ба дилаш наздик аст, фаъолият намуда, ҳамзамон агар дар 
донишҷӯ ин шавқ бедор шавад, он гоҳ метавонад ба муваффақияти калон ноил мегардад. 
Инро нисбат ба дилхоҳ фан гуфтан мумкин аст. Аз ҷумла, дар омӯзиши забони хориҷӣ 
ҳам. Албатта, агар ҳавасмандӣ баланд бошад, қобилияти миёна ҳам нисбати фан 
метавонад ба натиҷаи назаррас оварда расонад.  

Дар охир метавон гуфт, ки агар қобилият ва ҳавасмандӣ якҷоя амал намоянд, 
омезиши онҳо сурат гирифта, дар забономӯзӣ ва баъдан фаъолияти касбии ояндае, ки 
шахс дар он кор мекунад, имконияти бештареро дар бораи ноил гардидан ба ҳадафҳои 
худ пайдо мекунад. 
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ТАШАККУЛИ ҲАВАСМАНДИИ КАСБӢ ВА ҚОБИЛИЯТИ ДОНИШҶӮ  

ДАР АЗХУДКУНИИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ 
          

Дар мақола сухан оид ба омилҳои ташаккули ҳавасмандӣ ба омӯзиши забонҳои 

хориҷӣ дар ниҳоди мутахассиони ояндаи забонҳои хориҷӣ меравад. Ҳавасмандии касбӣ 

мафҳум, маҷмӯи омилҳо ва равндҳоеро дар бар мегирад, ки шахсро водор ва равона ба 

фаъолияти касбӣ месозад. Шумораи зиёди донишҷӯён ҳавасмандии касбӣ ва ҳавасмандӣ ба 

омӯзиши забони хориҷиро дар сатҳи кифоя доранд, аммо дар донишҷӯёни дигар низ 

манбаъҳо ва қобилиятҳои хуб вуҷуд доранд, ки онҳоро фаъол кардан лозим аст. Ин омил 

метавонад ба ташаккули қобилияти забономӯзӣ ва ҳавасмандии шахсии донишҷӯ ба 

омӯзиши забон таъсири мусбат расонад. 
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КАЛИДВОЖАҲО: забони хориҷӣ, фаъолият, ҳавасмандӣ, ташаккул, инкишоф, 

маҷмӯъ, касбият, худинкишофдиҳӣ, шавқу ҳавас, қобилият.  
 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И 

СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

В данной статье рассматривается, как и внешние так и внутренне пути формирования 
мотивации к изучению языка у будущих учителей иностранных языков в современном мире. 
Профессиональная мотивация в ней понимается как совокупность факторов и процессов, 
которые, побуждают и направляют личность к будущей профессиональной деятельности. 
Большая часть студентов имеет достаточный уровень профессиональной мотивации и 
мотивации овладения иностранным языком, но и у остальных студентов имеются 
мотивационные резервы и хорошие способности которые можно задействовать, что может 
влиять на студента для развития языковых навыков и умений, личная заинтересованность 
и потребность в процесс овладения иностранным языком.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранный язык, деятельность, мотивация, формировать, 

развивать, совокупность, профессиональность, саморазвитие, интерес, способность.  
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION AND THE STUDENT'S  

SKILLS IN LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE 
 

This article considers either the external or internad ways of forming motivation to learning 

foreign languages of   the future teachers of the foreign languages in modern world. Professional 

motivation means the factors and process which directs the person to future professional activities. Many 

of the students have enough level of professional motivation but other students also have good skills 

which must make them active. Тhat can improve language skills and the personal interest in the process 

of learning a foreign language.  

KEY WORDS: Foreign language, activity, motivation, formation, improving, professionality, 

self- developing, interest, skills. 
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НАҚШИ АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАР ТАРБИЯИ ОИЛАВӢ 
 

Баротова Р.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Чи тавре ба ҳамагон маълум аст, тарбия карда ба воя расонидани кӯдак ва ба 

тарбияи дуруст фаро гирифтани ӯ масъулиятести бузург, ки аз падару модар ва 

тарбиятгарон меҳнат, заҳмат, сабру таҳаммул ва донишу хирадмандиро тақозо 

менамояд.  

Дар раванди ташаккул ва рушди ҷаҳони маънавии кӯдакон ва таълиму тарбияи 

дурусту ҳадафмандонаи онҳо анъанаҳои миллӣ нақши бениҳоят калону барҷаста доранд.  

Дар байни мардуми тоҷик ҳанӯз аз давраҳои хеле дури таърихӣ зарбулмасалу 

мақолҳо, расму русум ва анъанаҳои зиёде дар боби таълиму тарбияи кӯдак, 

муносибатҳои байни одамон ва қадру манзалати худи инсон ва ғайраҳо арзи вуҷуд дорад.  

Бояд ҳамин нуктаро таъкид кард, ки мардуми мо вобаста ба анъанаҳо ва дигар урфу 

одатҳои худ аз дигар халқу миллатҳо фарқ мекунад. Анъанаҳои халқи тоҷик асрҳо боз бо 

мардум ҳамроҳӣ карда, дар покизагии ахлоқи ҷомеа, бою ғанӣ гардонидани ҷаҳони 

маънавии насли ҷавон ва умуман пешрафти дигар паҳлуҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нақши 

босазоеро соҳиб аст.  

Мутаассифона, солҳои охир мо шоҳиди амалҳои номатлуб ва ғайриахлоқӣ на танҳо 

дар муносибат, рафтор ва гуфтор мегардем, балки дар дигар паҳлуҳои зиндагии одамон, 

ба монанди одоби муошират, ҳурмату эҳтиром, инсондӯстӣ, ватандорӣ, ифтихори миллӣ 

ва дигар паҳлуҳои ахлоқи инсонӣ низ шуда истодаем.  

Албатта, барои аз байн бурдани ин падидаҳои номатлуб лозим меояд, ки насли 

ҷавонро тарбияи дуруст дода ва дар ниҳоди онҳо ҳисси ифтихори миллӣ, инсондӯстӣ, 
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ватанхоҳӣ, дӯст доштану эҳтиром намудани ниёгон ва ҳамчун инсони комил ба воя 

расонем.  

Муҳаққиқони соҳаи педагогикаи халқиро педагогикаи оилавӣ ва ҷомеавӣ 

меноманд, ки ин асосу далели раднашаванда дорад. Барои он ки нақши аҳли ҷомеа, ба 

вижа насли калонсол низ дар тарбия хеле назаррас буд. Дар байни мардум чунин муҳит 

ба миён омада буд, ки калонсолон ба масъалаи тарбияи бачагон, наврасон, ҷавонон ва 

ҳатто насли миёнасол ҳам дахолат мекарданд. Онҳо ҳамеша маҳкумкунандагони ҳар як 

рафтору кирдори бад, хулқу одоби ношоистаи эшон буданд. Калонсолон дар ҳаёт чунин 

муносибат мекарданд, ки оид ба ягон масъалаи нописанд, бетарафӣ нишон намедоданд. 

Бинобар ин, ягон камбудӣ, нуқсон аз зери назари онҳо дур намемонд ва дар ҷойҳои 

ҷамъиятӣ мавриди муҳокима қарор дода мешуд. Аз ин ҷост, ки насли калонсоли ҷомеа 

дар раванди тарбияи насли ҷавон мақом ва нуфузи бениҳоят калон доштанд. Насли ҷавон 

кӯшиш мекарданд, ки гирифтори маломат ва сарзаниши онҳо нагарданд. Аз ин нуқтаи 

назар фаъолияти онҳо шоистаи таҳсину офарин ва эътироф аст.  

Дар педагогикаи халқӣ таъкид шудааст, ки тарбияи бачагон дар оила, танҳо кори 

шахсии падару модар набуда, балки вазифа ва уҳдадории онҳо дар назди давлат ва 

ҷамъият ҳам мебошад. Чунки ба тарбияи насли ҷавон аҳли ҷомеа низ машғул мешуд. Аз 

ин рӯ, мо бояд дар бораи анъанаҳои пешқадами халқие, ки ба ҷашнҳои оилавӣ мансубанд, 

маълумот диҳем. Масалан, ба мактаб рафтани фарзанд, қабул ба сафи ахтарон, ворисони 

Сомониён, Сомониён, соҳиби шиноснома ва номаи камол шудан ва ғайраҳо аҳамияти 

калони тарбиявӣ доранд. Ин анъанаҳои мазкур аз рӯи мазмуни ғоявии худ ба бачагон 

таъсири бебаҳои тарбиявӣ доранд.  

Илова бар ин, боз анъанаҳои дигари халқие ҳам низ ҳастанд, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи 

оила ба ҷо оварда мешаванд. Аз ҷумла, анъанаҳои халқие ҳастанд, ки ба муносибати 

байни оила, ба рафтори ахлоқии онҳо, ба монанди риояи меъёрҳои ахлоқӣ аз тарафи ҳар 

як аъзои оила, рӯзи мавлуди аъзоёни оила, дар якҷоягӣ қайд намудани рӯзи ташкили оила 

ва ғайраҳо. Дигар хел карда гӯем, дар бораи он ахлоқу одоб ва тартибу низоми оила, ки 

ҳар як аъзои оила ҳамчун меъёрҳои муқарраркардаи инсонӣ ва ҷамъиятӣ мувофиқ буда, 

хусусияти хоси тарзи таъсиррасонии ҳамон оила мебошад, баъзан инро сиру асрори 

ҳамон оила мешуморанд.  

Аз мушоҳидаҳо ба мо маълум аст, ки оилаҳое ҳастанд, ки бачагон дар ин оила хеле 

хуб ба воя мерасанд, ахлоқу одоби хуб доранд. Дигарон аз ин ҳасад мебаранд.  

Ба назари мо ба фоидаи кор мебуд, агар таҷрибаи пешқадами чунин оилаҳоро дар 

боби тарбияи бачагон омӯхта, таҳлил намуда, тарзу усули оқилона истифода намудани 

афкори халқ роҳандозӣ карда шавад.  

Тарафи дигари масъала дар он аён мегардад, ки педагогикаи халқӣ дар ҷараёни 

таълиму тарбия дар мактаб, дар раванди таълими фанҳои алоҳида истифода бурда шавад. 

Аз ҷумла, истифодаи педагогикаи халқӣ дар рафти омӯхтани фанҳои алоҳидаи таълимӣ, 

истифодаи педагогикаи халқӣ ҳангоми корҳои тарбиявии беруназсинфӣ ва 

беруназмактабӣ, мақоми бозиҳои халқӣ дар тарбияи ҷисмонии бачагон, дар бораи 

педагогҳои халқӣ, инчунин дар бораи тайёр намудани тарбиятдиҳандагон ва санъату 

маҳорати тарбиявии онҳо ва ғайра.  

Бо мақсади амалӣ намудани масъалаҳои мазкур, пеш аз ҳама, ҳамон фанҳоеро 

интихоб кардан лозим аст, ки дар рафти таълими онҳо истифодаи педагогикаи халқӣ 

(зарбулмасалу мақол, чистону афсонаҳо ва ғайраҳо) ба манфиати кор аст.  

Дар раванди тарбия, пеш аз ҳама, ба он таваҷҷуҳи махсус додан лозим аст, ки дар 

педагогикаи халқӣ масъалаҳои муносибати байни худи бачагон, байни бачагон ва 

калонсолон, муносибати онҳо ба Ватан, ба меҳнат, ба табиат ва ҷамъият, муносибати як 

ҷинс ба ҷинси дигар, ба зебоӣ чи гуна тасвир шудааст.  

Бояд ба як нуктаи муҳимми дигар эътибор додан зарур аст, ки дар педагогикаи 

халқӣ дар бораи саломатии насли наврас ва тарбияи ҷисмонӣ чӣ тавр ва ба кадом роҳу 
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равиш ноил гуштан, характери тарбиявии таълимии инкишофдиҳанда ва бозиҳои 

бачагон чӣ гуна маълумот (тавсияҳо) дода шудааст.  

Дар раванди истифода намудани анъанаҳои халқӣ нишон додани мақоми 

тарбиятдиҳандагони шуҳратёр, камшуҳрат ва номаълуми халқӣ бо овардани мисолҳои 

аниқу мушаххас аз доираи маҳал аз аҳамият холӣ нест. Дар заминаи ҳамаи ин зарурати 

аз тарафи ҳар як тарбиядиҳанда аз худ намудани санъати тарбиявиро кушода додан зарур 

аст. Масалан, санъати педагогӣ, технологияи педагогӣ, одоби педагогӣ ва ғайраҳо.  

Дар ин ҷо, педагогҳои мо бояд ба методҳои тарбияи педагогикаи халқӣ ва тибқи 

талаботи консепсияи тарбияи шахси комилро вобаста ба шароити ҷомеаи муосир ба 

вуҷуд оваранд. Чунки педагогикаи халқӣ ҳамеша дар раванди тарбияи насли наврас чӣ 

аз ҷиҳати назариявӣ ва чӣ амалӣ ширкат меварзад.  

Бояд зикр кард, ки тарбияи халқӣ, дар асл ин худ тарбияи ҷамъиятӣ ба ҳисоб 

мерафт. Дар тарбияи халқӣ бошад нақши фаъолонаи маҳал, деҳот, қишлоқ хеле калон 

аст. Онҳо дар рафти ташкили чорабиниҳои ҷамъиятӣ, тӯйҳо, ки дар ҷойҳои махсуси 

ҷамъиятӣ баргузор мегардид, ба масъалаи рафтору кирдор ва одоби кӯдакону наврасон 

ва ҷавонон диққати махсус дода мешуд. Чунки фаъолони маҳалла дар байни мардум 

мақому манзалати баландро соҳиб буданд, суханҳои онҳо ба мардум таъсир расонида, 

самараи хуб медоданд.  

Яке аз анъанаҳои халқӣ ин парастиши калонсолон ба ҳисоб меравад. Тибқи анъанаи 

мазкур, ба одамони калонсолон бо овози баланд ё дурушту дағал ҷавоб гуфтан беодобӣ 

ҳисоб карда мешуд. Ё ба назди калонсолон бо табъи хира ҳозир шудан боиси мазаммат 

мегардид. Ин қоидаҳои рафтор то ба имрӯз дар байни мардуми тоҷик риоя мешавад.  

Барои мисол гирем, дар ҳолати ба шахси калонсол рӯ ба рӯ шудан қатъи назар аз 

он, ки ӯ шинос аст ё не, аввалин шуда салом додан ва агар лозим бошад ба ӯ ёрӣ 

расонидан низ ҳамчун як шакли эҳтиром намудани калонсолон ба шумор меравад.  

Ё ин, ки мувофиқи анъанаи халқи тоҷик гуфтаи калонсолонро муҳокима 

намекунанд. Вале дар баробари ҳамин хурдсол -дӯстрӯяк оила ба шумор рафта, ҳама ӯро 

навозиш мекунанд ва дар ҳаққи ӯ ғамхорӣ менамоянд. Ҳамин тавр, муносибати онҳо ба 

ҳурмати байниякдигарӣ асос ёфтааст.  

Яке аз анъана ва одати хуби халқи тоҷик ин мехнатдӯстӣ ва меҳмоннавозӣ 

мебошад. Падару модар ҳаракат мекарданд, ки дар ниҳоди фарзандони худ аз синни 

хурдсолӣ ҳисси меҳмондӯстиву меҳмоннавозиро тарбия намоянд. Ҳисси меҳмондӯстӣ 

ва меҳмоннавозии халқи тоҷик дар бисёр зарбулмасал ва мақолҳои халқӣ низ ифода 

ёфтаанд. Меҳмондӯстӣ ва меҳмоннавозии халқи тоҷик асосан на дар густурдани 

дастурхони пурнозу неъмат, балки дар пешвозгирӣ ва қабули самимона, меҳрубонона, 

хушҳолонаи онҳо зоҳир мегардид. Аз ҳамин ҷост, ки дар халқ чунин мегӯянд: «Нон 

надорӣ - рӯйкушод ҳам надорӣ», «Нон надорӣ-забони хуш ҳам надорӣ» ва ғайра.  

Дар мардум ҳамин хел анъана буд, агар дар оилае меҳмон ташриф меовард, 

ҳамсояҳои гирду атроф бо дастовезҳои худ дар он ҷо ҷамъ меомаданд ва суҳбати гарму 

ҷӯшон меоростанд. Кӯшиш мекарданд, ки меҳмон худро озурда ҳис накунад, худро озод, 

хушҳол чун дар хонаи худ ҳис кунад, куфти роҳро барорад.  

Бояд як нуктаи муҳимми дигарро зиқ намоем, ки дар педагогикаи халқӣ масъалаи 

эстетикаи (фарҳанги зебоипарастӣ) рӯзгор мақоми хосеро ишғол менамояд. Ҳамзамон 

дар кӯдакон ташаккул додани ҳисси меҳру муҳаббат нисбат ба зебоӣ ва зебоипарастӣ низ 

мақоми махсус дорад. Масъалаи фарҳанги зебоипарастии рӯзгор дар халқи тоҷик нақши 

хосеро дошта, завқу табъи эстетикии мардум дар онҳо хеле равшану возеҳ инъикос 

ёфтаанд. Сатҳи завқ ва фарҳанги зебоипарастии халқи тоҷик, пеш аз ҳама, дар 

гулдӯзиҳои гуногун, ба монанди куртаҳои чакан, сӯзаниҳои рангоранг, сачоқҳои 

гулдӯзӣ, рӯкашакҳои болиштҳои гулдӯзӣ ва ғайраҳо аён мегардад.  

Ё ин, ки дар кандакориҳою нақшу нигорҳои миллӣ, ба монанди сутунҳои 

кандакорӣ, хонаҳо ва пешайвонҳо, дару тирезаҳо, дарвозаҳо, гулмонии шифт ва девори 
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хонаҳо, ки бо як санъати баланд ва воло иҷро карда шудаанд, аз завқи фарҳанги 

зебоипарастии халқи тоҷик дарак медиҳанд.  

Дигар масъалаи муҳиме, ки дар педагогикаи халқӣ мушоҳида мешавад ин тарбия 

намудани ҳисси меҳру муҳаббат нисбат ба табиат аст. Халқи тоҷик аз қадимулайём дар 

насли наврас парвариш намудани ҳисси меҳру муҳаббат ба табиат, онро ҳамеша ҳифз 

кардан, ба моҳияти муҳити гирду атроф сарфаҳм рафтан, аз рӯи ҳаракатҳои ҳайвонҳо, 

парандаҳо ва дигарҳо рух додани ҳодисаҳои табиат ва дигарҳоро ёд медоданд. Ҳамин 

тариқ, калонсолон ба он кӯшиш мекарданд, ки ҳамаи нозукиҳо ва ҳодисаҳои табиатро ба 

кӯдакону наврасон ёд дода, ба ин васила онҳоро ба ҳаёти мустақилона тайёр намоянд.  
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НАҚШИ АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАРТАРБИЯИ ОИЛАВӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф мавзӯи нақши анъанаҳои миллиро дар тарбияи оилавӣ 

мавриди баррасӣ қарор додааст, ки дар шароити ҷомеаи муосир хеле муҳим ва зарур аст.  

Муаллиф таъкид мекунад, ки халқи тоҷик урфу одат ва анъанаҳои зиёди ба худ хосеро доро 

мебошад, ки асрҳо боз дар таълиму тарбияи насли наврас самаранок истифода шуда истодааст.  

Муаллифи мақола, масъалаи мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, ба чунин хулоса 

омадааст, ки анъанаҳои миллии халқи тоҷик дар худ арзишҳои беҳтарини ахлоқи волои инсониро 

нуҳуфта, метавонад дар тарбияи насли ҷавон ва покизагию тозагии ахлоқи ҷомеа нақши бениҳоят 

арзандаеро дошта бошад. Дар мақола зикр шудааст, ки истифодаи анъанаҳои миллӣ дар раванди 

тарбияи оилавӣ имконият медиҳад, ки падару модар фарзандони худро аз синни хурдӣ дар 

рӯҳияи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия карда, ба воя расонанд.    

КАЛИДВОЖАҲО: анъанаҳо, калонсолон, уҳдадориҳо, педагогикаи халқӣ, тарзи 

таъсиррасонӣ, муносибати бачагон, санъати педагогӣ, эҳтироми калонсолон, меҳмоннавозӣ, 

нақши хоса.  
 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 
  

В данной статье, автор анализирует роль национальных традиции в семейном воспитании.  

Автор утверждает, что таджикский народ имеет очень много обычаев и традиций, которые 

вот уже сотни лет как используются в обучении и воспитании молодого поколения.  

Автор статьи, анализируя данную проблему приходит к выводу, что национальные 

традиции таджикского народа впитаны самыми лучшими нравственными ценностями, с 

помощью которых в процессе воспитания молодого поколения и оздоровления морали общества 

сыграют огромную роль. В статье, отмечается, что оптимальное использование национальных 

традиций в процессе семейного воспитания даёт возможность родителям воспитывать у детей с 

раннего возраста нравственные качества и формировать их как личность.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиции, старшее поколение, основные задачи, народная 

педагогика, способ влияния, использовать, взаимоотношение детей, педагогическое мастерство, 

уважение старших, гостеприимство, особая роль.  
       

THE ROLE OF NATIONAL TRADITIONS IN FAMILY EDUCATION 
 

In this article, the author analyzes the role of national traditions in family education.  

The author argues that the Tajik people have a lot of customs and traditions that have been used 

for hundreds of years in the education and upbringing of the younger generation.  

The author of the article, analyzing this problem, comes to the conclusion that the national 

traditions of the Tajik people are absorbed by the best moral values, with the help of which the education 
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of the young generation and the improvement of the morality of society will play a huge role. The article 

notes that the optimal use of national traditions in the process of family education enables parents to 

raise children from an early age moral qualities and form them as a person.  

KEY WORDS: traditions, older generation, main tasks, folk pedagogy, method of influence, use, 

relationship of children, pedagogical skill, respect of elders, hospitality, special role. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Баротова Рузигул, преподаватель кафедры педагогики и 

психологии начального обучения. Тел.: (+992) 919-06-71-72. 

 

ТАҲЛИЛ ВА ТАҶДИДИ БАРНОМАҲОИ ТАЪЛИМИИ МАКТАБҲОИ ОЛИИ 

ПЕДАГОГӢ ОИД БА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ АХБОРОТӢ 
 

Бобоева Г.Ш., Гулов А.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Солҳои охир дар низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайёр намудани 

омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тағйироти зиёд ба вуҷуд омадаанд. Бо 

вуҷуди ин, низоми тайёр намудани омӯзгорон, бо таъминоти методӣ пурра фаро гирифта 

нашудаанд. Дар бораи ташаккули салоҳияти ахборотӣ дар низоми салоҳиятҳои касбӣ, ки 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, ҳангоми таҳлили барномаҳои омода намудани 

омӯзгорони оянда, ба он такя намудем [1, с. 73-80]. 

Бо мақсади муайян намудани инъикоси ташаккули салоҳияти ахборотӣ дар нақша, 

барнома ва китобҳои дарсии кафедраҳои ба таҳқиқот фарогирифташуда, аз Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ва Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав, онҳоро мавриди омӯзиш қарор додем. 

Мақсади омӯзиш, ошкор намудани вазъияти омодагии омӯзгорони оянда ба роҳи 

таҳлили мундариҷаи барнома ва методҳои истифодашаванда, такмили раванди омодагии 

омӯзгорон тавассути ворид намудани тағйироту иловаҳо ба барномаҳои таълимӣ буд. 

Дар раванди таҳқиқот мудирон ва кормандони кафедраҳои педагогика, психология, 

педагогика ва психологияи таҳсилоти ибтидоӣ, методикаи таълими ибтидоӣ, методикаи 

таълими забон ва адабиёти тоҷик, методикаи таълими математика дар синфҳои болоӣ ва 

ибтидоӣ, инчунин мутасаддиёни таҷрибаи педагогӣ ҷалб гардида буданд. Дар маҷмӯъ 8 

нафар мудирони кафедра – 3 нафар аз ДДОТ ва 5 нафар аз ДДБ ва 52 нафар омӯзгорон 

иштирок доштанд [2, с. 109-113]. 

 Барномаҳои корӣ дар аксар маврид хусусияти умумӣ доранд. Зарур аст, ки 

барномаҳо ба ҳадафҳои мушаххас равона карда шаванд. Дар барномаҳои педагогика, 

психология ва методикаҳои хусусӣ, бояд ҷанбаъҳои мушаххаси донишҳои касбӣ, 

салоҳият ё қобилияту малакаҳои методӣ – аз қабили таҳияи нақшаи машғулиятҳо, 

омӯхтан ва татбиқи методҳои навини таълим, аз худ намудану истифодаи воситаҳои 

гуногуни арзёбии ҷараён ва натиҷаҳои таълим пешбинӣ карда шаванд. 

Таҳлилҳо собит сохтанд, ки дар тартиб додани барномаҳои корӣ ягон 

нишондиҳандаҳои барои таҳқиқот муқарраршуда, ба инобат гирифта нашудаанд. 

Ҳангоми таҳқиқот методи асосӣ пурсишнома ва таҳлили барномаҳои таълимӣ ва маводи 

истифодамебурдаи донишгоҳҳо буданд. Пурсишнома барои мусоҳиба аз чунин қисматҳо 

иборат буд: саволҳо оид ба истифодаи методҳои интерактивии таълим; дониш дар бораи 

таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият; истифодаи методҳои арзёбии 

ташаккулдиҳандаи муваффақият; ҳамчунин тавсияҳои иштирокчиён оид ба омодагии 

муаллимон.  

Ҳамин равияҳо ба сифати меъёрҳои шарҳи адабиёти мавҷуда, барномаҳо ва маводи 

таълимӣ истифода шудаанд. Барои таҳлили барномаҳои таълим як зумра меъёрҳо 

истифода шудаанд, ки интихоби онҳо ба ислоҳоти амалишаванда дар соҳаи такмили 

ихтисос ва ҷавобгӯи талаботи мактаб вобаста буданд. Аз ин ҷо, мақсади таҳқиқот 

пайгирӣ намудани ҳолати омодагии муаллимони оянда ва такмили ихтисоси минбаъдаи 

онҳо дар фаъолияти амалӣ ва тавассути бозомӯзӣ қарор доштанд. Ин меъёрҳо имкон 
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доданд, ки барномаҳои таълимиро аз нуқтаи назари самаранокии шинос намудани 

донишҷӯён бо талаботи муассисаҳои таълимии ҳозира ва татбиқи муносибати 

салоҳиятноки азхуднамудаи онҳо ва технологияи таълимӣ дар шароити таҳсилоти ба 

рушди шахсият нигаронидашуда таҷдиди назар намоем. 

Натиҷаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки қариб ҳамаи меъёрҳои таҳияшуда дар 

барномаҳои таълимӣ хеле суст инъикос ёфтаанд ва ё ба таври кофӣ риоя намегарданд. 

Ҳамин манзара аз натиҷаи пурсиши омӯзгорони кафедраҳои мавриди таҳқиқ 

мушоҳида гардид. 

Таҳлили пурсишнома муайян намуд, ки аксарияти иштирокчиёни пурсиш бо 

методҳои таълими интерактивӣ, усулҳои коркарди ахборот, таълими таваҷҷуҳ ба 

инкишофи шахсият ва арзёбии ташаккулдиҳандаи муваффақият «шинос нестанд». 

Ҳамин натиҷаҳо ҳангоми шарҳи барнома ва маводи таълимии истифодамекардаи 

донишгоҳҳои педагогии дар боло зикршуда аён гардиданд, яъне бо чунин номгӯ 

мавзӯъҳо мавҷуд нестанд. Натиҷаи таҳлил ошкор сохт, ки дар нақшаҳои таълимӣ 

омӯхтани назарияҳои дидактикӣ хеле муфассал дар нақшаҳои таълим инъикос ёфтаанд, 

вале ба меъёрҳои ҷавобгӯи замона мувофиқ нестанд. Иштирокчиёни пурсиш пешниҳод 

намуданд, ки такрори баъзе мавзӯю проблемаҳо, ки дар мундариҷаи якчанд фан 

омадааст, бартараф карда шавад. Инчунин онҳо муносибати навро ба такмили 

барномаҳои таълимии донишгоҳҳои педагогӣ таҳия намуданд.  

Ба барномаҳои таълимии донишгоҳҳо чунин тағйирот ворид карда шуданд: 

 мақсадҳои умумӣ ва натиҷаҳои интизоршаванда, аз натиҷаи омӯхтани фанҳо дар 

шакли салоҳиятҳо; 

 принсипҳои асосии назарияи фан, хусусият ва сохтори таҷрибаи педагогӣ; 

 истифодаи методҳои интерактивии таълим, муносибатҳо ба ҳамгироӣ, 

тафриқанамоӣ ва фардикунонии таълим ва мушаххасгардонии алоқаҳои байнифаннӣ; 

 ҳам дар қисмати назариявӣ ва ҳам дар қисмати амалӣ, мақсадҳои таълимӣ дар 

шакли натиҷаҳои ниҳоӣ мушаххас гардонида шудаанд; 

 меъёрҳо ва талаботи умумӣ ба салоҳияти муаллим таҳия гардидаанд; 

 мавзӯъ ва мавзӯъчаҳо, мавод, методҳо ва воситаҳои арзёбии расидан ба мақсадҳои 

таълимӣ муайян карда шудаанд.  

Ҳамин тариқ, кӯшиши таҳияи барномаи корӣ дар шакли силлабус амалӣ гардид, ки 

дар он тамоми қисматҳои технологӣ, муайян намудани салоҳиятҳо, мақсадҳои таълим, 

мундариҷаи дарс, методу усулҳо, шаклҳои фаъолияти донишҷӯён ва воситаҳои арзёбии 

дастовардҳои донишҷӯён инъикос ёфтаанд. Инҳо дар барномаи нави педагогика, ки аз 

ҷониби кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав мураттаб гардидааст, дидан мумкин аст [3]. 

Натиҷаи пурсиш ва ҷавоби иштирокчиёни пурсиш аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 

татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар раванди таълим, бо як қатор сабабҳо мушкилӣ пеш 

меорад: 

 аксарияти омӯзгорон бо технологияҳои замонавии таълим шинос нестанд; 

 фарогирии омӯзгорон ба курсҳои такмили ихтисос, ки ҷавобгӯи замони ҳозира 

бошад, маҳдуд аст; 

 маълумоти гуногундараҷа аз сарчашмаҳои гуногун ва муносибатҳои гуногун ба 

ҷараёни таълим аз ҷониби омӯзгорон; 

 номуназзам истифода бурдани методҳои инноватсионӣ; 

 дастрас набудани адабиёт ҳангоми таҳияи барномаҳои таълимӣ, барои низоми 

таҳсилоти кредитӣ; 

 нарасидани адабиёти таълимӣ барои донишҷӯён. 

Мазмуни барномаи таълим: - мафҳумҳои асосӣ, мавзӯъҳо ва фаъолияти амалӣ оид 

ба методикаи таълим, чун як қисмати барномаи таълим, ки мудирони кафедра ва 

муаллимони фаннӣ дар ҳарду донишгоҳҳо оид ба методикаи истифода мекардаи онҳо 

ҳангоми раҳнамоӣ ба маълумоти мудирони кафедраҳо нишондода мухолиф аст. Дар 
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ҷадвалҳои зерин фоизи миёнаи категория мувофиқи дараҷаи баландтарини ҷавоб ба 

саволҳо оварда шудаанд, ки ба ҳамаи ихтисосҳои ба таҳқиқот фарогирифташуда, умумӣ 

мебошанд. 

Маълумотҳо шаҳодат медиҳанд, ки: 

1. Дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба ҳар 

сурат доир ба методҳои интерактивӣ ва технологияҳои замонавии таълим, нисбат ба 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав огоҳии зиёд доранд (58%, 

муқобили 27%); 

 
2. Ҳайати профессорону омӯзгорони ДДОТ тавонистанд, ақаллан ба саволҳое, ки 

кадом методҳои интерактивиро истифода мебаранд, ҷавоб доданд, дар ҳоле, ки 80%-и 

омӯзгорони ДДБ дар ҷавоби саволҳо душворӣ кашиданд; 

3. Ҳайати профессорону омӯзгорони ДДОТ чунин ба назар мерасад, ки дар бораи 

захираҳои таҳиянамудани барномаҳои байналхалқӣ, маълумоти бештар доранд, дар 

ҳолате, ки омӯзгорони ДДБ асосан ба китобҳои дарсии нашршуда такя мекунанд;  

4. Инчунин нофаҳмӣ ва духурагӣ нисбати методҳои ба ташаккули салоҳияти 

хонандагон равонашуда, вуҷуд дорад, ки кормандони ҳарду донишгоҳ ҳам ҷавобҳои 

гуногун доданд: 51%-и омӯзгорони ДДБ ҷавоб доданд, ки дар бораи ин методҳо умуман 

маълумот надоранд;  

5. Ҳанӯз ҳам, фаҳмиш дар бораи методҳои ташаккулдиҳандаи муваффақият дар ҳарду 

донишгоҳ кофӣ нест; 

6. Нуқтаи назари зиёди кормандони донишгоҳ дар бораи беҳтар кардани сифати 

таълим тағйир додани нақшаи таълим ва китобҳои дарсӣ мебошанд; 

7. Кормандони ҳарду донишгоҳ ҳам муҳим ва зарур будани тайёрии касбии 

донишҷӯён ва такмили ихтисоси муаллимони донишгоҳҳоро эътироф мекунанд. 
 
 

 
 

Адабиёти таълимӣ, ки дар барномаҳои таълими донишгоҳҳо пешниҳод шудаанду 

дар китобхонаи донишгоҳҳо мавҷудбуда, ки шогирдону муаллимони кафедраҳои 

номбаршуда истифода мекунанд, дар зер оварда шудааст. Дар он китобҳо аз рӯи мӯҳлати 

чоп, яъне, кӯҳнатарин ва навтарин оид ба тахассусҳои мувофиқ нишон дода шудаанд.  

Маводе, ки дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мавриди 

истифода қарор дорад: 

Шумораи умумии адабиёт 68 номгӯй қайд гардидааст. Барои ҳар як кафедра 

китобҳоро аз рӯи мӯҳлати чопашон, новобаста аз забон ва номи китоб ҷой додем. Ин кор 

бо мақсади худдорӣ кардан аз ҷузъиёти зиёд карда шуд. Дар зер хулосаи мухтасари 

китобҳое, ки дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав аз тарафи 

омӯзгорону донишҷӯён мавриди истифода қарор дорад, аз рӯи категория ҷудо карда 

шудааст (аз 68 китоби мавҷуда):  
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1) 42 номгӯи китобҳо ё худ 62%-и адабиёти мавҷуда дар Донишгоҳи давлатии Бохтар 

ба номи Носири Хусрав дар давраи Шӯравӣ, яъне то соли 1992 ба нашр расидааст, ки 

кӯҳнатаринаш солҳои 60-ум ва навтаринаш соли 1992 мебошад; 

2) 52 номгӯи китобҳо ё худ 76%-и адабиёти мавҷуд то соли 2000-ум ба нашр 

расидааст; 

3) 23 номгӯи китобҳо ё худ 34%-и адабиёти таълимии мавҷуда бо забони русӣ нашр 

шудааст. Ин китобҳо аксар ба фанҳои педагогика, психология, математика тааллуқ 

доранд, ки забони русӣ ҳамчун забони ахборотии ҳамин фанҳо маҳсуб меёбад; 

4) 15 номгӯй ё худ 22%-и китобҳои истифодашаванда баъд аз соли 2000 ба нашр 

расидааст. 

Маводи таълимие, ки дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

Садриддин Айнӣ мавриди истифода қарор дорад: 

54 номгӯи маводи чопӣ, ки дар китобхонаи ДДОТ мавриди истифодаи се кафедраи 

дар боло номбаршуда қарор дорад, нашри аз ҳама куҳантарин соли 1954 буда ва аз ҳама 

навтарин соли 2008 аз чоп баромадааст. Хулосаи мавод дар ҷадвали зер оварда шудааст: 

1) 42 китобҳо ё худ 78% маводҳо бо забони русӣ нашр шудаанд; 

2) 39 номгӯй ё худ 72% адабиёти таълимӣ, ҳанӯз аз давраи Шӯравӣ боқӣ мондаанд; 

3) 15 номгӯй ё худ 28%-и адабиёт дар даҳсолаи охир ба чоп расидаанд. 

Дар натиҷаи муқоисаи умумӣ ва нисбии ду донишгоҳ, ба чунин хулосаҳо омадан 

мумкин аст: 

1) оид ба мавод, эътибори асосӣ ба маводу сарчашмаҳои русӣ дода мешавад, яъне аз 

адабиёте истифода мебаранд, ки бо забони русӣ нашр шудааст; 

2) ҷисмати зиёди адабиёти таълимӣ аз ҷиҳати замон ва маънавиёт кӯҳна шудаанд; 

3) адабиёти таълимӣ аз таҷрибаи байналхалқӣ дар ҳар ду донишгоҳ умуман мавҷуд 

нестанд; 

4) мазмуни адабиёти мавҷуда аз ҷониби мудирони кафедра таҳлил карда нашуданд. 

Онҳо танҳо номгӯи адабиётро хотиррасон карда, оид ба мувофиқати он барномаҳои 

имрӯза хулосае набаровардаанд. 
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Дар хулосаи таҳлили адабиёт ва пурсишномаи омӯзгорони кафедраҳои мавриди 

санҷиш қарорёфта, мудирони кафедраҳо оид ба такмили нақшаи стандартии корӣ ва 

барномаҳои таълим як қатор тавсияҳо пешниҳод намудаанд, ки хулосаи мухтасари 

тавсияҳои мудирони кафедраҳоро, ки бо мақсади беҳгардонии стандартҳо ва барномаҳои 

таълим пешниҳод шудаанд, овардем. 

Аз ҷумла, чунин тавсияҳоро пешниҳод намудаанд: 

1) стандартҳои давлатии таҳсилоти олии касбӣ бояд таҷдиди назар карда шаванд; 

нақшаҳои стандартӣ ва барномаҳои таълим бо стандартҳои давлатии таҳсилоти олии 

касбӣ алоқаманд карда шаванд; 

2) ҳангоми таҳияи барномаҳои таълимӣ, фикру мулоҳизаҳои кафедраҳои донишгоҳро 

ба инобат гирифта, талаботи воқеии муассисаҳои таҳсилотиро дар нақша, барномаҳои 

таълим ва китобҳои дарсӣ инъикос намоем; 

3) таҳияи як барномаи таълимии ба стандартҳо мувофиқ барои ҳамаи донишгоҳҳои 

такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф махсусан барои омӯзгорони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ зарур ва саривақтист; 

4) таҳияи барномаи нав ва такмилдодашудаи таълим, китобҳои дарсии нав ва дигар 

маводи омузишӣ барои донишгоҳҳо, ҳарчи зудтар бояд нашр шаванд, зеро барномаҳои 

таълимии мавҷуда кӯҳна буда, дар онҳо диққати асосӣ ба омӯзиши назарияҳо, бе 

алоқамандӣ ба амалияи имрӯзаи мактабҳо дода мешавад ва баъзе фанҳои муҳим таълим 

дода намешаванд ва соҳаҳои зиёде ҳастанд, ки оид ба онҳо адабиёти таълимӣ тамоман 

мавҷуд нестанд – ин адабиётро дар аксар маврид бояд аз нав таълиф намуд ва ё аз 

забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ тарҷума бояд кард; 

5) барномаҳои таълимии мавҷуда, бояд бо илова намудани ҳамаи муносибатҳои 

байни фаъолиятҳои донишҷӯёну омӯзгорон, ба монанди салоҳиятҳо, қобилиятҳои асосӣ, 

маҳоратҳо, адабиёти асосӣ ва иловагӣ, методу усулҳои кор бо ахбор такмил дода шавад; 

6) оид ба методикаи таълими фанҳои хусусӣ, миқдори соатҳои таълимӣ бештар ҷудо 

гардида, бояд равияи амалӣ дошта бошад; 

7) барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии аз нав таҳиямешуда, бояд аз ҷиҳати 

алоқамандии омӯзиши назариявӣ ба фаъолияти амалии касбии ояндаи донишҷӯён қавӣ 

гардонида шаванд; 

8) курсҳои махсуси банақшагирии раванди таълим, воситаҳои муосири арзёбии 

натиҷаҳои таълим, таҳияи мақсадҳои таълим бо меъёрҳои SMART, арзёбии 

ташаккулдиханда дар ихтисосҳои омӯзгорӣ ҷорӣ карда шавад; 

9) зиёд намудани соатҳои таҷрибаомузӣ - масалан, дар нақшаҳои имрӯза 7,2%-и вақти 

умумии ба курси забон ва адабиёти тоҷик ҷудошударо ташкил мекунад ва он бояд то 30 

фоиз зиёд кардаа шавад; 

10) таълими курсҳои махсус бо таваҷҷуҳи асосӣ ба малакаҳои амалӣ (банақшагирии 

дарс, усулҳои муосири таълиму омӯзиш ва арзёбӣ), ки аз муаллимони ҷавон дар соли 

пеш аз хатм, пеш аз рафтан ба таҷрибаомӯзӣ талаб карда мешавад. Ҳамин нукта бояд дар 

нақшаҳои стандартӣ ва барномаҳои таълим таъкид карда шавад; 

11) ислоҳи норасоиҳо дар барномаи таълим ва адабиёти мавҷуда. Баъзе самтҳое 

мавҷуданд, ки ягон дастур ва ё китоби таълимӣ оид ба онҳо мавҷуд нест, масалан 

методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик, курсҳои махсус оид ба мушаххас омӯхтани 

забон ва адабиёти тоҷик ва ғайра, ки бояд таҳия шаванд, аз дигар манбаъҳо дастрас карда 

ва ё ба забони тоҷикӣ тарҷума карда шаванд; 

12) ҳамгиро кардани баъзе курсу фанҳое, ки кариб мазмуни якхела доранд, ба 

монанди «Таърихи забони тоҷикӣ» ва «Таърихи забони адабии тоҷик» (семестри 3-юм 

ва 4-ум), «Диалектология» ва «Омӯзиши забонҳои маҳаллӣ» (семестри 6-ум ва 7-ум), 

«Услубшиносӣ» ва «Омӯзиши зада» (семестри 7), «Этикаи забон» ва «Зебогии баён» 

(семестри 9), «Адабиёти ҳамсояҳои мо» (семестри 6) ва «Адабиёти хориҷӣ» (семестри 2, 
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4) - ду курси охиринро якҷоя намуда, ба он «Адабиёти ҷаҳонӣ» номгузорӣ намудан 

мумкин аст. 
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ТАҲЛИЛ ВА ТАҶДИДИ БАРНОМАҲОИ ТАЪЛИМИИ МАКТАБҲОИ ОЛИИ 

ПЕДАГОГӢ ОИД БА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ АХБОРОТӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон доир ба таҳия ва мураттаб намудани барномаҳои таълимии 

муассисаҳои олии таҳсилоти касбии равияи педагогӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори андеша 

намуда, роҷеъ ба таҷдиди назар кардани барномаҳои таълимии фанҳои педагогика, психология 

ва методикаҳои хусусӣ андешаҳои қобили мулоҳиза ироа карданд. Натиҷаи таҳқиқи муаллифон 

тавсияҳоро оид ба ворид намудани тарзу усулҳои салоҳияти ахборотӣ дар таҳияи барномаҳо 

инъикос мекунанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: саволнома, пурсишнома, таҳқиқот, салоҳият, салоҳияти ахборотӣ, 

технология, методика, технологияи инноватсионӣ. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

В этой статье авторы представляют сведения по исследованию образовательных программ 

педагогических вузов Республики Таджикистан. По результатам исследования разработаны 

рекомендации по пересмотру образовательных программ, касающиеся методам и способам 

формирования информационной компетентности студентов по таким предметам, как педагогика, 

психология и методика преподавания частных наук. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анкета, вопросник, исследование, компетенция, информационная 

компетенция, технология, методика, инновационная технология. 
 

THE RESEARCH AND REVISION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES OF 

PEDAGOGICAL UNIVERSITIES ON THE FORMATION OF INFORMATION 

COMPETENCE 
 

In this article, the authors provide information on the research of educational programs of 

pedagogical universities of the Republic of Tajikistan. Based on the results of the research, 

recommendations for updating educational programs related to the formation of information competence 

of the students in such subjects as pedagogy, psychology and methods of teaching private sciences.  

KEY WORDS: application form, questionnaire, research, competence, information competence, 

technology, methodology, innovative technology. 
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ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ МАКТАББАЧАГОН ДАР МУАССИСАҲОИ 

БЕРУНАЗМАКТАБӢ 
 

Саидзода Б.С.  

Коллеҷи омӯзгории ДДБ ба номи Носири Хусрав  
 

Мазмуни таълим ва тарбияи беруназмактабии ҷавонон бо ҳаёту таҷрибаи сохтмони 

ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ алоқаи ногусастанӣ дорад.  

Зикр кардан зарур аст, ки тарбияи насли наврас дар шароити рушди ҷомеаи 

муосири мо бояд афзалияти давлатӣ гардад. Он ба вижагиҳои миллӣ, минтақавӣ ва 

иҷтимоии муҳит асос меёбад.  

Таълим ва тарбияи беруназмактабӣ қисми ҷудонашавандаи тамоми низоми 

маълумот мебошад: он ба рушди қобилиятҳои кӯдакон, ба қонеъгардонии манфиатҳои 

онҳо, ташаккул ва рушди сифатҳои ахлоқӣ, талаботи маънавӣ дар соҳаҳои гуногуни илм, 

техника, адабиёт, санъат, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш равона шудааст.  

Дар тафовут аз таълиму тарбия дар дарсҳо принсипи асосии бароҳмонии 

машғулиятҳо хусусияти амалӣ, таҷрибавӣ дорад. Аъзоёни маҳфилу студияҳо моделҳоро 

тайёр мекунанд, бозиҳоро меомӯзанд. Саҳнаҳоро аз намоишномаҳо иҷро менамоянд, 

расм мекашанд, сенарияи шабнишиниҳову идҳоро менависанд ва мегузаронанд, яъне 

донишҳои гирифташуда ва маҳоратҳои ҳосилкардаро дар натиҷаҳои бевоситаи муфиди 

ҷамъиятӣ муҷассам месозанд.  

Шаклҳои хоссаи корҳои беруназмактабӣ чорабиниҳои гуногуни оммавӣ мебошанд, 

ки дар онҳо ҳамаи аъзоёни маҳфил иштирок мекунанд - идҳо, ҷамъомадҳо, истироҳати 

коллективӣ, экскурсияҳо, инчунин корҳои якҷояи меҳнатӣ, ки дар ҷараёни 

амалигардонии онҳо барои рушди коллективизм, дӯстию рафоқат, ёрии ҳамдигарӣ ва ҳ.к.  

Дар низоми умумии корҳои беруназмактабӣ муассисаҳои беруназмактабӣ нақши 

асосӣ мебозанд. Ба низоми муассисаҳои беруназмактабӣ инҳо дохил мешаванд: қасрҳо, 

хонаҳо, стансияҳо, клубҳо ва марказҳои эҷодиёти кӯдакон ва наврасон, мактабҳои 

варзишии кӯдакону наврасон, студияҳои бадеӣ, мусиқӣ, муассисаҳои беҳгардонии 

солимӣ ва ғайра.  

Муассисаҳои беруназмактабӣ яке аз қисмҳои сохторӣ буда, масъалаҳои тарбияи 

насли наврасро дар вақти берун аз дарс ҳал мекунанд; онҳо «қисми ҷудонашавандаи 

низоми маориф мебошанд», фаъолияти онҳо «ба инкишофи қобилиятҳову истеъдодҳои 

кӯдакон, қонеъгардонии манфиату талаботи онҳо равона шудааст».  

Муассисаҳои беруназмактабии ҷумҳурӣ марказҳои эҷодӣ доир ба таълиму тарбияи 

кӯдакон ва наврасон мебошанд. Базаи методии созмону муассисаҳои ҷамъиятии 

кӯдакона ташкили маҷмӯии кори тарбиявиро бо кӯдакон дар вақти беруназдарсӣ, ки 

рағбати кӯдакону наврасонро ба табиат, ҷомеа, ба инсон, ба соҳаҳои гуногуни фаъолият 

қонеъ мегардонаду ба худмуайянкунии касбии онҳо мусоидат менамояд, дар назар 

дорад.  

Муассисаҳои беруназмактабӣ захираи калонтарини ташаккули инсон, пеш аз ҳама, 

албатта, зеҳну ақли ӯ, сифатҳои ахлоқӣ-маънавӣ, қобилиятҳои эҷодии ӯ ҳисоб меёбанд. 

Асоси тамоми кори беруназмактабиро майлу рағбати худи кӯдакон, муносибати неку 

боваринок ва эҳтиромонаи калонсолон ба онҳо ташкил медиҳанд. 70 фоизи 

тарбиягирандагони маҳфилҳои техникӣ тибқи донишу маҳорату малакаҳои соҳавии дар 

он ҷо гирифташуда касбҳоро интихоб мекунанд; 80 фоизи ҷавонони эҷодкор маҳз дар 

муассисаҳои беруназмактабӣ қадамҳои аввалини худро дар санъат гузоштанд.  

Дар низоми муассисаҳои беруназмактабии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Марказҳо ва Қасрҳои наврасону ҷавонон чун яке аз намудҳои асосӣ мавқеи 

муҳим доранд. Дар фаъолияти худ онҳо қариб ҳамаи самтҳои кори навъҳои дигари 

муассисаҳои беруназмактабиро пайваст мекунанд.  
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 Самти муҳимтарини тарбияи ахлоқии мактаббачагони ҷумҳурӣ тарбияи онҳо дар 

мисоли ҳаёт ва фаъолияти мутафаккирони бузурги форсу тоҷик ва қаҳрамонони дигари 

халқии гузашта мебошад, зеро ки тарбия дар рӯҳияи инсондӯстӣ ва ватандӯстӣ асоси 

ғоявии ташаккули шахсияти инсони нав буд, ҳаст ва мемонад. Дар муассисаҳои 

беруназмактабии ҷумҳурӣ дар ин самт чунин шаклҳои мазмундори корҳои тарбиявӣ, 

мисли «Рӯдакихонӣ», шоми назм, дарсҳои кушод (барои хонандагони синфҳои болоӣ), 

семинарҳо, университетҳои маърӯзачӣ, нотиқи ҷавон, кори гурӯҳҳои лекторӣ, сафарҳои 

воқеӣ ва ғоибона ба ҷойҳои таърихӣ, ҷустуҷӯйҳои сайёҳӣ-кишваршиносӣ, ки бо ташкили 

гӯша, осорхонаи мутафаккирони бузург, роҳпаймоиҳои гуногун, вохӯрӣ бо 

собиқадорони ҶБВ, собиқадорони меҳнат ва ҷанговарони интернатсионалист, бунёди 

боғҳо ва ғайра ба шарафи рӯзҳои таърихӣ истифода карда мешавад.  

 Барои мактаббачагони шаҳри Бохтар гузаронидани ҷамъомадҳо, қабул кардани 

«ахтарони сомонӣ» дар осорхонаи таърихӣ, дар назди ҳайкали ососгузори давлати 

тоҷикон Исмоили Сомонӣ, асосгузори адабиёти классикии форсу тоҷик А. Рӯдакӣ ва 

ғайра анъанаи хубе гаштааст. Ин рӯз, чӣ тавре ки дар ҷараёни мусоҳиба бо мактаббачагон 

аён гашт, аз ҳама хотирмон дар ҳаёти онҳо буд. Наврасонро дар мисоли ҳаёт ва 

фаъолияти мутафаккирони бузург ва қаҳрамонони халқи тоҷик тарбия намуда, 

педагогҳои муассисаҳои беруназмактабӣ, мекӯшанд, ки хонандагон на танҳо порчаҳои 

алоҳидаро аз ҳаёти онҳо дониста гиранд, балки мисли онҳо зистан, кор кардану 

омӯхтанро ёд гиранд, мисли гузаштагони бузурги худ ба халқу Ватани худ содиқона 

хизмат кунанд.  

 Ба тарбияи ахлоқии наврасон дар муассисаҳои беруназмактабӣ, инчунин, тамоюли 

дуруст дар масоили содиқӣ ва муҳаббат ба ватану халқи худ мусоидат менамояд. 

Таҳлили кори як қатор муассисаҳои беруназмактабӣ нишон дод, ки дар ин самт шаклҳои 

зерини кор истифода мегардад: гузаронидани маърӯзаҳо бо хонандагони синфҳои болоӣ, 

мусоҳибаҳо, ҳамоишҳо, викторинаҳо дар атрофи мавзӯъҳои зерин, чун: «Ватани ман», 

«Дар давоми солҳо корҳои садсолаҳо иҷро шуданд», «Рақамҳои сохтмонҳои бузург нақл 

мекунанд», «Аз рӯи хатсайри сохтмони роҳҳои оҳан», «Мо барои халқи худ кор ва 

зиндагӣ мекунем», «Ватани ман-Тоҷикистон» ва ғайра.  

 Зимни гузаронидани суҳбатҳо бо аъзоёни маҳфилҳо педагогҳо мекӯшанд, ки 

ғояҳои ҷомеаи демократиро, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта 

шудаанд, тарғиб карда, онҳоро ба зарур будани иҷрои Қонуни Асосии мамлакат, 

қоидаҳои он, ҳуқуқу уҳдадориҳои шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бовар мекунонанд.  

 Банақшагирии кор аз рӯи боби «Тарбияи ахлоқӣ» ҳалли масоили зерини 

тарбиявиро дар бар мегирад: кушода додани қавоиди консепсияи миллии тарбияи 

ахлоқӣ, дар аъзоёни маҳфилҳо ташаккули мавқеи фаъоли ҳаётӣ, самтнокии ҷамъиятӣ, 

сифатҳои баланди ахлоқии шахсият, тарбия дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва инсондӯстӣ, 

озодандешӣ ва интернатсионализм, коллективизм ва рафоқат, коркарди муносибати 

оштинопазир ба рафтори бадахлоқона, коркарди интизомнокии бошуурона ва маданияти 

рафтор, муносибати масъулона ба таълим, меҳнат, омодагӣ ба такмилдиҳии ахлоқӣ.  

 Таҷрибаи мусбии банақшагирии комплексӣ (маҷмӯӣ)-и корҳои таълимӣ-тарбиявии 

Хонаи ноҳиявии Кӯшониён ҷолиби диққат аст. Коллективи педагогии ин муассисаи 

беруназмактабӣ омӯзиш, ҷамъбасткунӣ ва паҳнкунии таҷрибаи пешқадами корҳои 

беруназмактабӣ, расонидани ёрии амалӣ ба мактабҳо дар ташаккули фаъолнокии 

маърифатӣ, инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, дӯстию рафоқат, меҳнатдӯстӣ, коллективизм, 

интизомнокии бошууронаро дар аъзоёни маҳфилҳо асоси вазифаи худ ҳисоб мекунад.  

 Ҳамасола коллективҳои педагогӣ ва кӯдаконаи Марказҳои эҷодӣ ба дӯши худ 

нақша-уҳдадорӣ мегиранд, ки ба санаҳои таърихӣ дар ҳаёти халқи тоҷик бахшида 

шудааст. Масалан, бахшида ба 2700-солагии ш. Кӯлоб, соли ориёиҳо, 800-солагии 

Ҷалолуддини Балхӣ уҳдадор гардиданд, ки Осорхонаи ба номи Ҷ. Балхиро созанд, байни 
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мактаббачагони ноҳия амалиёти «Боғи ориёӣ»-ро бунёд кунанд, кабудизоркунии 

ноҳияро ба роҳ монанд, ҳайкали Ҷ. Балхиро созанд, бо наврасон аз рӯи маҳалли зисташон 

кор баранд ва ғайра. Дар рӯзҳои ҷашни 16-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон моҳи созандагию кабудизоркунӣ эълон гашт ва ба он як қатор чорабиниҳое 

дохил шуданд, ки қаблан аз рӯи нақшаи махсус мураттаб сохта шуда буд.  
 

Сохтори намунавии идоракунии коллективи кӯдаконаи муассисаи таҳсилоти 

иловагӣ: 

 
 Таҷриба нишон дод, ки вобаста ба хусусиятҳои ин ё он типи муассисаи 
беруназмактабӣ баъзе дуршавиҳо аз сохтори овардаи мо вомехӯрад. Аммо яқин аст, ки 
сохтори баррасигардида беҳтарин нест. Вақт ҷустуҷӯи шаклҳои нави ташкили 
худидоракунии коллективи кӯдаконаро талаб менамояд ва онҳо барои ҳамаи аъзоёни 
маҳфилҳо мактаби обутобдиҳии ахлоқӣ ва коркарди мавқеи фаъоли ҳаётӣ мегарданд.  
 Чӣ тавре ки омӯзиши таҷрибаи кори як қатор муассисаҳои беруназмактабӣ нишон 
дод, аксари педагогҳои муассисаҳои беруназмактабӣ устодони ҳақиқии аъзоёни маҳфили 
худ буда, донишҳои худро ба онҳо медиҳанд, майлу рағбатро ба касби худ, ба таълиму 
меҳнат талқин мекунанд. Аз ҷумлаи чунин устодони кори худ С.К. Салимов – роҳбари 
маҳфили худфаъолияти стансияи техникҳои ҷавони н. Вахш – мебошад. Собиқаи кории 
педагогии ӯ 26 сол буда, бештар аз 20 сол ӯ дар стансия кор мекунад.  
 60 фоизи наврасон аъзои ин маҳфил буда, аксарияти онро писарони душвортарбия 
ташкил медиҳанд. Дар суҳбат бо мо С.К. Салимов гуфт, ки бо наврасон кор кардан ба ӯ 
маъқул аст, зеро ки кор бо онҳо донишҳои амиқи педагогӣ, одоби педагогиро талаб 
менамояд. Бинобар ин, аз болои худ кор кардан, дуруст сухан гуфтану рафтори нек 
кардан зарур аст. С.К. Салимов, пеш аз ҳама, мекӯшад, ки наврасонро бо кори ҳақиқӣ 
ҷалб кунад, муҳаббатро ба кори эҷодӣ талқин намуда, сифатҳои зарури ахлоқӣ-иродавии 
шахсият (қувваи ирода, матонат дар роҳи мақсади гузошташуда, серғайратӣ, 
интизомнокӣ, тозакорӣ, ташаббускорӣ ва ғайра)-ро рушд диҳад. Ӯ ба наврасон 
супоришҳои инфиродӣ медиҳад, онҳоро ба корҳои муфиди ҷамъиятии маҳфил, стансия, 
ба гузаронидани мусобиқаҳо, ба иштирок дар намоишҳои техникӣ, ба кор дар маркази 
эҷодиёти кӯдакона ва ғайра ҷалб менамояд.  
 Фарогирии миқдори ками наврасон дар кори маҳфилҳо ва клубҳо норасоии дигар 
дар кори муассисаҳои беруназмактабӣ ҳисоб меёбад. Наврасоне, ки мебоист бештар ба 
корҳои беруназмактабӣ ҷалб мегардиданд, бинобар фикри нодурусте дар хусуси он ки 
онҳо ба ягон чӣ шавқу ҳавас надоранд ва ҳатман ягон кори бад мекунанд, дар канор 
мемонанд. Бинобар ин, онҳо вақти холии зиёде доранд ва ин вақташонро бефоида 
мегузаронанд. Ва дар натиҷа, кори шавқовар наёфта, фароғати худро мақсаднок 
гузаронида натавониста ва ҷойи худро дар коллективи синф пайдо накарда, наврас барои 
худсобиткунии шахсияти хеш роҳҳои нодурустро интихоб менамояд. Дар баромадҳои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо ба ин ишора шудааст. 

Шўрои мањфилњо 

Сардорони мањфилњо, клубњо, сомониён 

Шуъбаи 
ѓоявї-
ахлоќї 

Шуъбаи 

мењнат 

Шуъбаи 

башефигирї 

 Маркази 

матбуотї  

Масъули кори 

«ахтарон-

инструктор» 
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Бинобар он ки теъдоди ками наврасони ба қонунвайронкунӣ майлдошта дар маҳфилҳои 
мактабу муассисаҳои беруназмактабӣ шуғл меварзанд, чун қоида, фароғати онҳо ташкил 
карда нашудааст, бинобар масъалаи беҳгардонии роҳбарӣ ба фаъолияти мактаб ва 
муассисаҳои беруназмактабӣ дар амалигардонии чораҳо доир ба пешгирии 
қоидавайронкунии мактаббачагон, пурзӯрсозии диққати коллективҳои педагогӣ ба 
ташкили корҳои инфиродии наврасон, дар бораи фарогирии миқдори ҳар қадар бештари 
кӯдакону наврасон бо маҳфилҳои гуногуни мактабҳо ва муассисаҳои беруназмактабӣ 
гузошта мешавад.   
 Ба қатори норасоиҳо, ҳамчунин, номавҷудияти ҳамкориҳои аниқ дар корҳои 
тарбиявии муассисаҳои беруназмактабӣ, мактаб ва оила мансуб донистан мумкин аст. 
Чунончи, дар аксари мактабҳо кори тарбиявии роҳбарони синфҳо бо ҷараёни таълим ва 
гузаронидани дар мактаб чорабиниҳои хусусияти маданӣ-равшаннамоидошта маҳдуд 
мегардад, барои онҳо рафтори мактаббачагон дар вақти берун аз дарс, фароғатӣ, майлу 
рағбати онҳо ва ғайра муҳим ҳисоб намеёбад. Дар навбати худ, педагогҳои муассисаҳои 
беруназмактабӣ намедонанд, ки аъзоёни маҳфили онҳо чӣ тавр мехонанд, дар мактаб, 
хона ва ҷойҳои ҷамъиятӣ чӣ тавр рафтор ва дар синф чӣ гуна супоришҳоро иҷро 
мекунанд, бо кӣ дар муошират ҳастанд, ба китобхона мераванд ё не ва ғайра.  
 Таҳлили фаъолияти педагогҳои муассисаҳои беруназмактабӣ, ҳуҷҷатҳои 
омӯхташуда, аз ҷумла нақшаҳои корҳои таълимӣ-тарбиявӣ нишон доданд, ки дар кори 
онҳо як навъ муносибати яктарафа ба ҳалли вазифаҳои тарбияи ахлоқии аъзоёни маҳфил 
мушоҳида мегардад ва он аксаран ба ташкили маърифати ахлоқии мактаббачагон оварда 
мерасонад. Дар ин кор шаклҳои шифоҳии тарбия бартарӣ доранд. Масалан, аз 100 
нақшаи корҳои тарбиявии роҳбарони маҳфилҳои муассисаҳои беруназмактабии вилояти 
Хатлон дар 70 нақша ё 70 фоизи онҳо шакли асосии тарбияи ахлоқӣ суҳбат мебошад, дар 
30 нақша ё 30 фоизи онҳо дар баробари суҳбат ба нақша гирифта шудааст: ташкили 
вазъиятҳои махсуси тарбиядиҳанда, истифодаи намунаи мусбӣ-ҳамасри мо, корҳои 
меҳнатии муфиди ҷамъиятӣ, консертҳои шеърӣ, намоишҳои сайёри эҷодӣ дар мактабҳои 
деҳот, ҷамъоварии китобҳои бачагона барои мактаб, кӯдакистони мактаби ба шефӣ 
гирифтаи деҳот, дар ҷойи зист гузаронидани амалиётҳои «Шодию хурсандӣ ба одамон», 
«Орден дар хонаи ту» ва шаклҳои дигари кор. Аммо, чӣ тавре ки маълум аст, танҳо 
суҳбатҳо дар бораи ахлоқ бе ташкили фаъолияти мувофиқи амалии наврасон натиҷаи 
мусбии тарбиявиро намедиҳанд. Бартарафсозии норасоиҳои дар боло номбаршуда, ки 
дар кори муассисаҳои алоҳидаи беруназмактабӣ ҷой доранд, ба такмили минбаъдаи 
тарбияи ахлоқии кӯдакон ва наврасон дар умум мусоидат хоҳад кард.  
 Фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тарбияи ахлоқии насли 
навраси мамлакат ба мероси илмӣ-фарҳангии мутафаккирони бузурги гузашта, 
анъанаҳои халқӣ оид ба ахлоқ асос меёбад. Омӯзиши мероси бойи ахлоқӣ моро муътақид 
месозад, ки дар коркарди асосҳои назариявии низоми тарбияи ахлоқии насли наврас 
хизмати онҳо бузург аст.  
 Тарбияи ахлоқӣ, тибқи таълимоти онҳо, ба сифати аносири асосии таркибӣ дар бар 
мегирад:  

  тарбияи инсондӯстӣ, некӣ ва накӯкорӣ;  

  тарбияи ватандӯстӣ, қаҳрамонӣ, ҷасурӣ, поквиҷдонӣ ва одилӣ;  

  тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи муҳаббат ва эҳтиром ба меҳнат ва меҳнаткашон;  

  тарбияи ҳисси эҳтиром ба калонсолон, меҳрубонӣ бо хурдсолон ва камбағалон;  

  баланд бардоштани сатҳи муташаккилӣ ва интизомнокӣ;  

  тобеъсозии майлу хоҳишҳои шахсӣ ба манфиатҳои ҷомеа;  

  тарбияи сифатҳои мусбии ахлоқии шахсият ва ғайра.  
Қайд кардан зарур аст, ки ба сифатҳои муҳимтарини ахлоқии шахсияти инсон 

мутафаккирони бузург ин хислатҳоро мансуб медонанд:  

  инсондӯстӣ;  

  ватандӯстӣ; 
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  некӣ;  

  одилӣ; 

  ростқавлӣ;  

  Поквиҷдонӣ; 

  хоксорӣ;  

  меҳнатдӯстӣ ва ғайра.  
Онҳо эътиқодот ва фаъолияти инсон, муборизаи фаъолонаи ӯро бо бадахлоқии як 

қисми ҷавонон ва зуҳуроти гуногуни идеология ва ахлоқи буржуазӣ, майли мунтазам ба 
такмили шахсияти худ меъёри асосии инсони тарбиягирифта ҳисоб мекунанд.  

Дар низоми умумии тарбияи ахлоқӣ тарбия ва таълим нақши муҳим мебозанд, ки 
ба ақидаи онҳо, барои азнавсозии ҷомеа ва ҳаёти инсон зарур мебошад.  

Муваффақиятҳое, ки мамлакати мо дар давраи муосири рушди он дар соҳаи тарбия 
ва таълими насли наврас ба даст овардааст, исбот менамоянд, ки дар ташаккул ва рушди 
мактаб ва илми педагогӣ осори оламшумули А. Рӯдакӣ, А. Фирдавсӣ, Ибни Сино, 
Носири Хусрав, А. Берунӣ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Умари Хайём, Ҳофизи Шерозӣ, 
Саъдӣ, А. Ҷомӣ, С. Айнӣ ва дигарон нақши ҳалкунанда бозидаанд.  

Дар истифодаи амалии мероси ахлоқии мутафаккирони бузурги форсу тоҷик ва 
педагогикаи халқӣ, дар коркарди минбаъдаи масоили тарбияи ахлоқии насли наврас 
педагогҳои намоёни ҷумҳурии мо М. Орифӣ, И. Обидов, Б. Раҳимов, М. Лутфуллоев, А. 
Паҳлавонов, К. Қодиров, Қ. Абдураҳимов ва дигарон саҳми калон гузоштанд.  

Афкору қавоиди онҳо дар бораи моҳияти иҷтимоии тарбияи ахлоқии насли наврас, 
дар бораи зарурат ба ташкили корҳои тарбиявӣ дар мактаб ва берун аз он бо назардошти 
вазифаҳои мушахасси сохтмони ҷомеаи ҳуқуқбунёди дунявию демократӣ дар мамлакат 
дар асарҳои олимони ҷумҳурии мо ва хориҷа рушди худро ёфтаанд.  

Муҳимияти таълимоти мутафаккирони бузурги гузашта дар бораи моҳияти 
тарбияи ахлоқии насли наврас, дар онҳо ташаккул додани ахлоқи мусбӣ дар давраи 
муосир - давраи сохтмони ҷомеаи демократӣ аҳамияти беандоза дорад, зеро ки дар 
баробари азнавсозии калони сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ташаккули инсони нав, 
шахсияти ҳаматарафа рушдёфта, бинокори ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ 
ҷараён мегирад.  

Воридсозии ислоҳот дар соҳаи маълумоти миёнаи умумӣ, серборӣ ва мураккабияти 
кори мактаби муосир, гуногунии шаклу методҳои корҳои беруназсинфӣ ва 
беруназмактабӣ бо хонандагон ба илми педагогика талаботи наву баландро пеш 
мегузоранд. Чунончи, кор доир ба масъалаи таҳқиқот собит месозад, ки ҷустуҷӯи роҳу 
воситаҳои нави таъсиррасонии самараноктари тамоми низоми корҳои тарбиявӣ дар 
мактаб ва берун аз мактаб ба такмили минбаъдаи таҷрибаи тарбияи ахлоқии 
мактаббачагон ҷанбаи ҷиддӣ коркарди назарияи тарбияи ахлоқӣ дар давраи муосир 
мебошад. Ба ақидаи олимони муосир, васеияти соҳаи таъсиррасонии тарбиявӣ ба 
инкишофи ахлоқии мактаббача, ки дар ҷараёни таълим ва дар корҳои беруназсинфӣ ва 
беруназмактабӣ, дар созмонҳои ҷамъиятии бачагона, дар меҳнати муфиди ҷамъиятӣ 
хусусияти фарқкунандаи тарбияи ахлоқӣ мебошад.  

Омӯзиш ва таҳлили таҷрибаи амалии корҳои тарбиявии муассисаҳои 
беруназмактабии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки дар муассисаҳои 
беруназмактабӣ шароити мусоид ва имкониятҳо барои рушди ахлоқии наврасон, дар 
онҳо тарбия кардани сифатҳои баланди ахлоқии шахсияти инсон, ташаккули таҷрибаи 
мусбии ахлоқии рафтор, муошират ва фаъолият, баланд бардоштани сатҳи маълумотӣ ва 
фарҳангии онҳо, зуҳуроти фаъолнокии марифатӣ ва худфаъолияти эҷодӣ, талқини майлу 
рағбати устувор ба соҳаи маҳфил, клуб, омодагӣ ба интихоби бошууронаи касби оянда 
оварда нашудааст.  

Дар муассисаи беруназмактабӣ муносибати байни педагог ва аъзои маҳфил 
хусусияти эҷодӣ пайдо мекунад. Якҷоя модели амалкунандаро сохта, дар роҳпаймоиҳо 
ва мусобиқаҳо ширкат варзида, педагогу аъзои маҳфил якҷоя ба кори иҷрошуда баҳо 
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медиҳанд, фикру ғояҳои худро асоснок менамоянд, кори якҷояи минбаъдаро ба нақша 
мегиранд. Кори эҷодии коллективонаи педагог ва наврас ба охирин дар ҳосил кардани 
маҳорату малакаҳои меҳнатӣ, таҷрибаи ахлоқии муоширату рафтор ёрӣ мерасонад, 
муносибати масъулонаро ба кори супоридашуда, поквиҷдонона меҳнат кардан ва 
мустақилона ноилгардӣ ба мақсади гузошташударо ёд медиҳад. Ҳамаи ин шахсияти 
тарбиягирифтаи наврасро тавсиф медиҳад.  

Дар муассисаҳои беруназмактабӣ ҷалби доираи васеи мутахассисон аз рӯи соҳаи 
маҳфилу клуб ба ҷараёни таълиму тарбия анъана гаштааст. Иштироки олимон, артистҳо, 
муҳандисон, коргарони пешқадам, варзишгарон ва одамони дигар, ки завқманди касби 
худ ҳисоб меёбанд, мактаби хуби обутобдиҳии ахлоқии наврасон, интихоби дурусти 
касби оянда аз ҷониби онҳо мебошад. 
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ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ МАКТАББАЧАГОН ДАР МУАССИСАҲОИ БЕРУНАЗМАКТАБӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф яке аз масъалаҳои умдаи ҷомеаи муосир - тарбияи ахлоқии 
мактаббачагон дар муассисаҳои беруназмактабиро мавриди баррасӣ қарор додааст.  

Масъалае, ки дар мақола ба риштаи таҳлил кашида шудааст, яке аз мавзӯъҳое мебошад, ки 
дар ташаккул ва рушди сифатҳои ахлоқии ҳамидаи насли наврас ва солим гардонидани муҳити 
ахлоқии ҷомеаи муосир нақши хеле назаррас дорад.  

Муаллиф мавзӯи мазкурро баррасӣ намуда, ба чунин хулоса омадааст, ки дар муассисаҳои 
беруназмактабӣ шакли мустақилонаи кор бартарӣ дорад. Аз ин лиҳоз, кори мустақилона арзиши 
калони педагогӣ дошта, барои табдилдиҳии наврас аз объекти таъсиррасонии тарбиявӣ ба 
субъекти фаъоли тарбия шароити мусоид фароҳам меорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: маҳфил, хусусияти эҷодӣ, муошират, муассисаҳои беруназмактабӣ, 
сифатҳои ахлоқӣ, худфаъолиятӣ, ташаббус, мустақилият, интихоб, озодӣ, тафовут, 
машғулиятҳои махсус.    

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В данной статье, автор анализирует нравственное воспитание школьников во 
внешкольных учреждениях.  

Проблема, подвергающаяся в статье научному анализу, является из числа тех проблем, 
которая способствует формированию и развитию нравственных качеств молодого поколения, и 
оздоровлению нравственной атмосферыобщества.  

Автор, анализируя данную тему, приходит к выводу, что во внешкольных учреждениях 
самостоятельная форма работы является приоритетным. Исходя из этого, самостоятельная 
работа имеет большую педагогическую ценность, а также для превращения подростка из объекта 
воспитательного влияния в активный субъект воспитания, создаёт необходимые оптимальные 
условия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кружки, особенности творчества, общение, внешкольные 
учреждения, нравственные качества, самодеятельность, инициатива, самостоятельность, выбор, 
свобода, различие, специальные занятия.  

 

MORAL EDUCATION OF PUPILS IN OUT-OF-SCHOOL INSTITUTIONS 
 

In this article, the author analyzes moral education of schoolchildren in out-of-school institutions.  
The problem exposed in the article the scientific analysis, is one of those problems, which 

contributes to the formation and development of the moral qualities of the young generation, and 
improve the atmosphere of the society.  
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The author, analyzing this topic, comes to the conclusion that in out-of-school institutions an 
independent form of work is a priority. On this basis, independent work has a great pedagogical value, 
as well as to transform a teenager from an object of educational influence in the active subject of 
education will convene the necessary optimal conditions.  

KEY WORDS: circles, peculiarity creativity, communication, out-of-school institutions, moral 
qualities, initiative, initiative, self-dependence, choice, freedom, difference, special training. 
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СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ, ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ КАК ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Шарифходжаева С. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 
 

Современное таджикское общество реальным образом осознаёт необходимость 

решения проблем воспитания молодёжи республики, особенно связанных с реализацией, 

таких конкретных целей воспитания, как формирование патриотизма, важным 

компонентом которого является патриотическое самосознание, нравственность и 

гражданственность [3, с. 96]. Гражданственность — это интерактивная характеристика 

личности человека, понятие характеризует гражданскую патриотическую позицию 

человека, его ценностную ориентацию подразумевающую ответственность за судьбу 

своей родины, сопричастность с его судьбой. 

В связи с тем, что патриотическое воспитание и патриотическое самосознание 

молодежи республики, в том числе и молодых учительских кадров, являются 

востребованием гражданского общества, то считали необходимым вкратце 

охарактеризовать сущность и особенности гражданского общества.  

По отношению определения сущности и особенности гражданского общество в 

науке имеется различные точки зрения. Так, например, гражданское общество - это 

сфера самоуправления свободного гражданина и добровольно сформировавшийся 

некоммерческий неопределённый от прямого вмешательства и произвольной власти, и 

бизнеса, а также других внешних факторов. 

Райхлина Е.А даёт гражданскому обществу следующее определение: 

«Гражданское общество характеризуется как социальная целостность, интегрирующая в 

той или и структур, и структур иной степени и государственные структуры, вместе с тем 

оно трактуется и как совокупность структур, независимых от государства» [2, с. 186]. 

Общество, по определению Столяренко А.М., это сложившаяся на определенной 

территории в процессе исторического развития общность больших и малых групп людей 

с определенными организацией власти, типом связей и отношений. Люди в этой 

общности не абсолютно свободны в своей жизни и поступках. Жизнь в обществе, среди 

людей и быть свободным от них невозможно. Жизнь, деятельность, поступки, 

благополучие, будущее каждого человека неизбежно испытывает влияние особенностей 

общества, в котором он живёт [4, с. 213]. 

На основе анализа различных точек зрения, мы пришли к выводу, что гражданское 

общество - это общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и 

политическими отношениями, независимое от государства, но взаимодействующее с 

ним, общество граждан высокого социального, политического, культурного и морально- 

патриотического статуса, создающих совместно с государством развитые правовые 

отношения. Это определение идеального общества, которое провозгласило, построение 

гражданского общества своей целью. Это фактически бесконечный процесс 

совершенствования общества, власти, политики, воспитания, образования и человека, 

охвативший все без исключения стороны жизни, подготовки высококвалифицированных 
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педагогических кадров, умеющие совершенствовать патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и молодёжи. После приобретения независимости, именно в 

этих направлениях, идет процесс развития гражданского общества Республики 

Таджикистан. Важным вопросом в понимании сущности гражданского общества также 

является осознание ее формирования. Формирование гражданского общества в 

Республике Таджикистан, как и в других странах связанно с тремя факторами: человек, 

коллектив, власть. И поэтому, в идее гражданского общества заложено непрерывное 

движение: постоянное изменение, совершенствование и переход от менее развитого 

состояния человека, общество и власти к более развитому, и более цивилизованному. 

Таким образом, гражданское общество это более совершенное, цивилизованное 

общество с цивилизованным всесторонне развитыми гражданами, формировавшими в 

себе высокого уровня идейно-политических, морально-патриотических взглядов, 

убеждений патриотического сознания и самосознания. Цивилизованными гражданами 

на наш взгляд, можно называть прежде всего тех, которые наряду с образованностью, 

культурностью, политической сознательностью имеют высокое чувство патриотизма, 

преданы Отечеству, своему народу, избранной профессии, любящие родной язык, 

национальные традиции, обычаи и тд. За годы независимости Правительством 

Республики Таджикистан принято ряд нормативных документов, направленных на 

повышение цивилизованности граждан, совершенствованию уровня профессиональной 

подготовки будущих учителей, определяющие основные пути патриотического 

воспитания подрастающего поколения и молодёжи, совершенствованию системы 

патриотического воспитания во всех образовательных учреждениях. «Именно система 

патриотического воспитания должна стать интегрирующей основой таджикской 

государственности, консолидации граждан таджикской республики и укрепления 

государства» [1, с. 49].  

Мы глубоко убеждены в том, что ведущим педагогическим фактором 

формирования патриотического самосознания будущих учителей является процесс 

преподавания курсов Истории таджикского народа и Педагогики. В педагогических 

вузах Республики Таджикистан ведущая роль принадлежит процессу преподавания 

курса Истории таджикского народа. В процессе преподавания данного курса будущие 

учителя вооружены системой научно-исторических знаний составляющие основу 

формирования их патриотического самосознания; умением и навыками 

самообразовательной деятельности, исторических процессов также играющие важную 

роль в формировании патриотического самосознания будущих учителей. С другой 

стороны, преподавание предмета История таджикского народа включает в себя 

огромный учебный, научный, исследовательский, информационный материал, усвоение 

которого оказывает положительное влияние на возбуждение и развитие патриотических 

взглядов, чувств, убеждений будущих учителей. 

Процесс преподавания предмета История таджикского народа, по свой сущности 

является социальным. Он включает в себя когнитивный, эмоционально-оценочный, 

рефлексивный, патриотический, деятельный компоненты структуры патриотического 

самосознания будущих учителей. Преподавание предмета История таджикского народа 

является процессом самоопределения, самосознания, самовоспитания, самооценки 

формирования патриотического самосознания в общей системе профессиональной 

подготовки будущих учителей.  

Как показал наш опыт, в формировании патриотического самосознания будущих 

учителей в процессе преподавания предмета История таджикского народа важную роль 

занимает взаимодействия преподавателей и студентов. Деятельность преподавателя 

истории, и ее взаимодействие с патриотической деятельностью студентов в процессе 

преподавания предмета Истории таджикского народа в области формирования 

патриотического самосознания будущих учителей реализуется через систему 
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функциональных компонентов обучения: целевой постановки преподавателей истории и 

принятие студентом целей совместной деятельности в направлении формирования 

патриотического самосознания; стимулирование мотивационного использования 

методов, форм, приемов, направленных на формирование положительного, 

мотивационного обучения и активизацию учебно-патриотической деятельности 

студентов, содержательно-отобранного и адаптированного материала предмета истории 

таджикского народа с патриотическим содержанием, который подлежит усвоению 

студентами; операционно-деятельного-организация и формирование учебной 

деятельности студентов имеющие патриотическое содержание; контрольно-

регулированный, контроль рефлектированных результатов учебной и 

преподавательской деятельности как со стороны преподавателей, так и со стороны 

студентов во время работы по формированию патриотического самосознания будущих 

учителей; оценочный-результативная оценка и самооценка полученных результатов в 

формировании  патриотического самосознания студентов в процессе преподавания 

предмета Истории таджикского народа и определения дальнейших перспектив 

патриотического действия. Умелое осуществление преподавателем логики учебного 

процесса в ходе преподавания курса Истории таджикского народа играет важную роль в 

формировании патриотического самосознания будущих учителей, которое представляет 

собой совокупность последовательных действий преподавателя и студентов, 

направленные на сознательное и прочное усвоение систематизированных 

патриотических знаний, взглядов. А также профессиональных умений и навыков 

выполнения патриотических работ, развитию самостоятельного патриотического 

мышления, познавательной и оценочной способности студентов; овладение ими 

элементов культуры и технологии патриотического воспитания и формирования 

патриотического убеждения. 
Немаловажное значение в формировании патриотического самосознания будущих 

учителей имеет понимание преподавателями истории педагогических вузов. Сущность 
педагогической закономерности формирования патриотических качеств у студентов в 
процессе преподавания курса Истории Таджикистана, который мы рассматриваем как 
объективно существующие, устойчивые, повторяющиеся, необходимы как причинно-
следственные связи между педагогическими воздействиями и их результатами: ее 
образованностью, воспитанностью, обученностью и развитостью качественно 
соответствующие целям формирования патриотического самосознания студентов. 
Понимание общих закономерностей и анализ опыта по формирования патриотического 
самосознания студентов в процессе преподавания курса Истории таджикского народа 
находят отражение в общих педагогических принципах формирования патриотического 
самосознания, которыми должны руководствоваться преподаватели. Основными 
принципами являются: 

1. Целеустремленное и сознательное формирование патриотического самосознания 
в интересах студентов и их будущей педагогической профессии; 

2. Максимальное приближение целей, содержания, методов, психолого-
педагогических условий патриотического воспитания формирования 
патриотического самосознания будущих учителей; 

3. Непрерывность, систематичность и преемственность процесса формирования 
патриотического самосознания будущих учителей в процессе преподавания курса 
Истории таджикского народа; 

4. Единство педагогического воздействия и самоформирования патриотизма в 
процессе преподавания курса истории таджикского народа в педагогических 
вузах республики; 

5.  Принцип опережающего формирования патриотического сознания и 
самосознания в духе основных тенденций современного общественного развития 



121 

 
 
 
 

Республики Таджикистан: гуманизма, демократизма, патриотизма, законности, 
гражданственности. 

Все названные принципы и особенности с одной стороны воздействует на 
формирование личностных качеств учителя, а с другой стороны возложить на него 
обязанность быть высококвалифицированным в области воспитания и обучения, 
особенно патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Целесообразно 
также отметить, что гражданское общество представляет собой негосударственную 
ассоциацию граждан объеденных по ряду различных признаков с целью удовлетворения 
их индивидуальных потребностей на которых влияют социально-психологическая 
деятельность государственных, силовых, хозяйственных, информационных структур, 
уровень педагогической подготовленности и др. Всё выше сказанное влияет на развитие 
патриотического самосознания будущих учителей на преподавательский состав 
педагогических вузов и факультетов. Исходя из того положения что задачи 
патриотического воспитания лежит на плечи учителя общеобразовательной школы, что 
требует соответственно изменений профессиональной подготовки будущего учителя. 
Это объективное требование гражданского общества и независимого государства, ибо 
уровень профессиональной подготовки достаточное количество учителей как показало 
изучение проблемы, находится на желаемом уровне. Система профессионального 
образования современного педагога как особый аспект содержания воспитания, 
неразрывно связана с основами общественного устройства социально-экономической и 
политической организации, с характером доминирующей направленностью 
общественной жизни Независимой Республики Таджикистан. 
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МОҲИЯТИ ТАРБИЯИ ХУДОГОҲИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА, ТАШАККУЛИ ОН 

ҲАМЧУН ТАЛАБОТИ ҶОМЕАИ МУОСИР 
  

Дар мақолаи мазкур ғояҳои ватандустӣ ва худогоҳӣ ҳамчун асоси ҳамгироии давлатдории 
тоҷик ва мушкилоти тарбияи ҷавонон бо назардошти дастовардҳо ва сабақҳо аз гузашта, 
таҳаввулоти иқтисодӣ ва иҷтимоии амиқ дар Тоҷикистон оварда шудааст. Ҳамчунин дар мақола 
оид ба мафҳумҳои ватандорӣ, тарбияи ватандӯстӣ, шартҳои ташаккули психологӣ ва педагогии 
он сухан меравад. Худогоҳии миллии омӯзгор бо хусусиятҳои ба худ хос фарқ карда, омӯзгор 
худро танҳо ҳамчун субъекти хизматгори Ватан ҳалли масъалахои тарбияи ватандӯстии 
хонандаро дар мадди аввал мемонад.  

КАЛИДВОЖАҲО: ватандустӣ, тарбияи ватандӯстӣ, шароити педагогӣ, талабот ба 
ақидаҳо, ҳалли мушкилот. 
 

СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ, ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЕ КАК ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В данной статье рассматривается востребованность идеи патриотизма и самосознания, как 

интегрирующей основы таджикской государственности и проблемы воспитания молодежи с 

учетом достижений и уроков прошлого, глубоких социально-экономических перемен, 

происшедших в Таджикистане. Также в статье говорится о понятиях «патриотизм», 

«патриотическое воспитание», и психолого-педагогические условия его формирования. 

Отмечается то, что патриотическое самосознание учителя отличается своими особенностями это 

представление о себе не только как субъекта служения Отечеству, но и как о профессионале, 

решающем задачи патриотического воспитания школьников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотическое 

самосознание, педагогические условия, востребованность идей, решение задач. 
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THE ESSENCE OF PATRIOTIC CONSCIOUSNESS OF FUTURE TEACHERS, ITS 

FORMATION AS THE DEMAND OF CIVIL SOCIETY 
  

The demand of idea of patriotism and consciousness as an integrating basis of the Tajik statehood 

and the educating young people taking into account the achievements and lesson of past was considered 

in article. The article also contains such concepts as: patriotism, patriotic education and forming of 

patriotic self-conscious of students, suggested the psychology-pedagogical terms of its formation. 

Also it is noted that the patriotic consciousness of the teacher differs the features this 

representation about itself not only as the subject of service to Fatherland but as the professional solving 

problems of patriotic education of pupils. 

KEY WORDS: patriotism, patriotic education, pedagogical terms, demand of ideas, solving 

problem. 
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ТАРБИЯИ ИНСОН АЗ ДИДГОҲИ АКАДЕМИК 

МУҲАММАДУЛЛО ЛУТФУЛЛОЗОДА 
 

Маҷидов У.Х., Шарипов Ш.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав     
                  

Халқи тоҷиқ аз қадимтарин халқҳои Осиёи Марказӣ буда, ба нажоди ориёӣ 

мутааллиқ аст ва симои хеле латифу зебо дорад. Фарзандони миллати тоҷик дар тӯли 

таърихи беш аз 6 ҳазорсолаи ин миллат ба тамаддуни башарӣ дурдонаҳои бебаҳо зам 

намудаанд. Яке аз ин риштаҳо, ки тоҷикон дар ташаккул ва инкишофи он саҳми босазое 

доранд, ин тарбия мебошад. Инсон аз рӯзе, ки дар батни модар арзи ҳастӣ мекунад ба 

тарбия ниёз дорад. Ин тарбия аст, ки инсонро обу тоб медиҳад ва одамияти ӯро боло 

мебарад. Дар атрофи тарбия ва мақоми ӯ чӣ дар адабиёти муосир, чӣ дар адабиёти 

классикӣ ва ё адабиёти халқҳои ҷаҳон гуфтаҳои зиёде мавҷуд мебошанд. Мо дар 

адабиёти форсу тоҷик устод Саъдӣ Шерозиро дорем, ки ӯро абулахлоқ, яъне падари 

ахлоқ меномиданд. Ин силсила идома ёфта истодааст ва имрӯз низ донишмандони зиёде 

ҳастанд, ки идомадиҳандаи кори аслофи хеш мебошанд. Дар илми педагогикаи муосири 

тоҷик академик Муҳаммадулло Лутфуллозодаро ҳамагон мешиносанд ва эҳтиром 

мекунанд. Академик Лутфуллозода бо сабку услуби барои худ хос ва осори 

гармонмояаш дар педагогикаи мусоири тоҷик ҷойгоҳи хосса доранд. Устод 

Лутфуллозода бо сабки Саъдӣ ва устод Айнӣ менигоранд, аммо зимни мутолиаи осори ӯ 

сабку хатти хос доштани устод возеҳ ва равшан аст.  

Ӯ дар мавриди инсон сӯҳбат карда чунин мегӯяд: «Инсон зарраест аз хуршед» [4, 

с. 12]. 

Пас агар инсон заррае аз хуршед бошад, ӯ бояд мисли хуршед тобад ва ба тамоми 

мавҷудот нафъу гармӣ биорад. Гармӣ дар тамаддуни мо рамзи сурхӣ, хубӣ ва серию 

пуррӣ мебошад. 

Устод аз дасти онҳое, ки вақти пурқимати худро барҳадар медиҳанд, ба кори 

муфиде ба мутолиа ё кори судманде машғул намешаванд, вақтро сарфа намекунанд, хеле 

нороҳат шуда чунин менигоранд:  

«-Вақте мебинед, ки ҷавонони зиёде дар кӯчаҳою автовбусҳо бекор дастҳо дар ҷайб 

бемақсад мегарданд, дил хун мегиряд. 

-Вақте мебинед, ки толори театру қироатхонаҳо аз ҷавонону донишҷӯён холист 

хунҷигар мешавед. 

-Вақте мебинед, ки одамон назди оинаи нилгун вақти қимати худро мегузаронанд, 

дил ба нола меояд. 

-Вақте мебинед, ки одамон ҳангоми адои вазифа вақти худро ба гапҳои пучу 

муҳокимаҳои беҳуда мегузаронанд, қафаси сина тангӣ мекунад. 
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-Вақте мебинед, ки сарваре бо дупула гап тобеонашро ҷамъ намуда, вақти қимати 

онҳоро мегирад, дил афсӯс мехӯрад. 

-Вақте мебинед, ки аз сӯҳбати омӯзгоре ва ё устоде шогирдон баҳра 

намебардоранд, ба вақти сарфшуда афсӯс мехӯред. 

-Вақте шаби дароз тайёрӣ дида, саҳарӣ ба дарс меравед, вале шогирди коҳиле дер 

меояд, худро маломат мекунед» [4, с. 43-44].  

Воқеан устод Лутфуллозода имрӯз пири хиради тоҷикон аст ва вақте ба осори ӯ рӯ 

оварда, онро мутолиа мекунед, дар олами зебоиҳо, дар олами амиқи панду насибат қарор 

мегирад. Устод дар симо ва пайкори худ тамоми афкори педагогии халқи тоҷик ва 

умуман мардумони эронинажодро инъикос намудааст. Ӯ имрӯз солоре мебошад, ки моро 

мисли аслофи гузашта, ба худи мо шиносонида, ба он даъват мекунад, ки таърих ва 

гузаштаи худро бештар омӯзем, то битавонем дар ҷомеаи муосири башарӣ ҷой ва мавқеи 

худро пайдо кунем. Устод Лутфуллозода ба маврид ва паҳлуҳои гуногуни тарбия 

муроҷиат карда, чизҳоеро ошкор месозад, ки дар назари аввал хеле сода ва 

назарногиранд, Аммо онҳо шаҳсутунҳои тарбия мебошанд. Яке аз ин нишонаҳо салом 

мебошад. Салом калимаи арабӣ буда, ба тоҷикӣ онро дуруд мегӯянд. Устод дар китоби 

хеш дар мавриди салом менависанд: «Салом нишонаи одаму одамгарӣ, нишонаи 

одамест, ки тарбия гирифтааст» [4, с. 69]. Дар мавриди салом ва одоби салом 

донишмандони зиёде ибрози ақида кардаанд ва ҳамаи онҳо ба хулосае омадаанд, ки 

салом мифтоҳи ҳамаи корҳост, ҳар мулоқоте, ки бо вохӯрии гарму ҷӯшон ва саломи 

самимӣ оғоз мешавад, поёни нек низ дорад. Бидуни истисно ҳамаи бузургони форсу 

тоҷик нисбат ба салому дуруд ва хусусияти сеҳрноки ӯ суханони зиёде гуфтаанд. 

Масалан, академик Абдуҷаббор Раҳмонов дар китоби худ бо номи «Одоби салом» чунин 

мегӯяд: «Яке аз фазилатҳои неки инсонӣ, ки обрӯву нуфуз ва манзалати ӯро баланд 

мебардорад, ин гуфтани салом ба хурду бузург ва риояи одоби он мебошад. Пешиниён 

ин ҳусни одобро дар вуҷуди фарзандон парвариш намуда, аз хурдӣ таълим медоданд. Он 

аз амалҳои солеҳи фарзандон маҳсуб меёфт. Дар ҷомеаи асримиёнагӣ ин амал ҷойгоҳ ва 

аҳамияти махсус дошт ва аз бузургсолон то хурдсолон онро риоя мекарданд. Аксари 

адибон ва олимон низ дар осори худ ба тарзи одоб ва фазилатҳои салом изҳори андеша 

кардаанд ва амали онро низ хостор мешуданд. Бо мақсади расидан ба камоли инсонӣ 

кӯшиш мекарданд, ки ба атфол аввал одоби салом доданро омӯзонанд» [1, с. 3]. 

Устод Лутфуллозода паҳлуҳои гуногуни тарбияро матраҳ мекунад. Ӯ ба умқи 

тамаддун ва фарҳанги тоҷик мисли як ғаввоси моҳир ғуттавар шуда, аз он ҷо дурру 

марҷонҳоеро берун овардааст, ки ба хироҷи мамлакат меарзанд. Имрӯзҳо устод бо 

чеҳраи нуронии хеш бузургони хирадманди моро мемонанд. Дар симои ӯ мо таҷассуми 

ҳамаи бузургони хирманди миллатро мебинем. Аз каломи ширини устод шаҳд мерезад. 

Каломаш хеле ширин ва гуворост ва моро ба умқи таърихи тоҷик мебарад ва боз ба 

замони муосир меорад. Вақте дар суҳбат ва гуфтори устод менишинед, тамоми бузургӣ, 

ҳашамат ва хирадмандии ӯ бармало мешавад.   

Акнун ба гуфтори устод дар мавриди тарбия мепардозем. Мо медонем, ки тарбия 

меъёр надорад ва тарбия кори хеле сахту сангин аст.  Устод мефармояд: «Анвори тарбия 

вақте ба камолоту ташаккули инсон таъсири муассир мебахшад, ки мисли нурҳои офтоб 

гарму пурҳарорат бошад» [4, с. 66]. Бале, тарбиятгар бояд бо ҳарорату гармии зиёд ба 

тарбият машғул шавад, дар ғайри ин сурат тарбия натиҷаи хуб ба бор нахоҳад овард. Мо 

ҳамагон медонем, ки неру ва қудрати Офтоб беҳаду бепоён мебошад. Аз ин рӯ, устод ба 

офтоб, яке аз ситораҳои пурқудраттарини коиноти мо рӯ оварда, хоҳиш мекунад, ки 

тарбия бояд ба он шабеҳ бошад, он вақт вай самараи муносиб ба бор хоҳад овард. Вақте 

мо дар пайроҳаҳои осори гаронмояи устод қадам мезанем, мебинем, ки чӣ тавр худи 

устод рушд ёфта ба камол расида, ба пири хиради тоҷикон табдил ёфтааст. «Меҳри 

яктарафа дар тарбия дарахти бесамарро мемонад, ки соя дораду ҳосил не, меҳри 

дутарафа дар тарбия дарахтеро мемонад, ки ҳам сояд дораду ҳам ҳосил» [4, с. 66].  Бале 
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сад дар сад ҳам ҳамин тавр аст. Агар байни мураббӣ ва тарбиятгиранда тафоҳум 

набошад, тир ба ҳадаф наҳоҳад расид. «Тарбия шитобу тохтанро намепазирад» [4, с. 68], 

дар тарбия одам набояд саросема шавад, мақсадро муайян карда, тамоми паҳлуҳои онро 

ба назар гирифта, сипас муррабӣ ба кори худ оғоз мекунад. Барои он ки дар роҳи тарбия 

ба натиҷа бирасем, мо набояд шитоб кунем. Устод мефармояд: «Азизон, ҳаминаш 

равшан аст, ки саманди тарбия ҳеҷ гоҳ шуморо дар нимароҳ намемонад, ба роҳи рост 

мебарад ва ҳатман ба мақсад мерасонад» [4, с. 68]. Чи суханони пурқимат, вақте устод 

ин суханони худро мегуфтанд, ба эҳтимоли қавӣ ба синни мубораки пиронсолӣ расида 

буданд ва аз боло ба поён, ба ақиб, ба ҳаёти пурбаракати худ нигоҳ карда, ин суханонро 

гуфтаанд. Бале, саманди бодпои устод ба мақсад расидааст. Дар симои устод бузургони 

шеъри форсӣ ва пирони хиради тоҷикро мебинем. «Тарбия бар одами тарбиятдида ҳам 

қалъа мешавад, ҳам ҷавшан ва ҳам сипар» [4, с. 68]. Суханони осмонӣ. Комилан ҳамин 

тавр аст. Сипари инсон тарбия аст. Ҳеҷ чиз ба андозаи тарбия инсонро пӯшиш 

намедиҳад. Ҳар гуна сипари дигар бар асари тобиши боду борон хароб мешавад, аммо 

сипари тарбия абаду абад бо инсон аст ва хароб нахоҳад шуд. Ба қавли устод чизе, ки 

тарбияро ба вуҷуд меорад дониш аст, шахси донишманд, донишдор, огоҳ, босавод худ 

ба худ тарбиятдида аст. «Ҳар ҷо, ки дониш аст, тарбия низ ҳаст, яъне дониш вақте 

баракат дорад, ки тарбиятро инкишоф диҳад» [4, с. 69]. 

Нуктаи дигар ин масъала баракат аст, ки болотар устод дар мавриди он зикр карда 

буданд. Зиндагии хуб бо баракат мебошад. Баракат дар фарҳанги мо атои Худованд аст, 

аз ин рӯ, мардум аз номи Парвардигори олам мегӯянд: «Аз ту ҳаракат аз ман баракат». 

Мо низ дар ҳар сари қадам баракатро ба ёд меорем ва гоҳан дар баҳои коре ва ё амали 

худ аз тарафи муқобил мехоҳем, ки ба мо дуо диҳад, то баракат биёбем. Шояд ин нукта 

дар ягон фарҳанги дигар ба ҷузъ аз фарҳанги исломӣ, фарҳанги тоҷикӣ-ориёӣ вуҷуд 

надошта бошад. Хелеҳо дар рӯйи замин баракатро намедонанд ва онро як чизи нолозим 

мепиндоранд. Аммо, бараъкс, фикр мекунем, баракат яке аз рукнҳои фарҳанги миллии 

мо буда, аз аъмоқи тамаддун ва фарҳанги мо маншаъ мегирад. Мо ба он ифтихорем дорем 

ва ба олами ғайримоддӣ эътиқоди қавӣ дорем. Ин эътиқод ҷузъи муҳимтарини фарҳанги 

мо мебошад. Шояд дар ҳамин ҷост, ки тамаддун мо аз тамаддуни ва фарҳанги Ғарб фарқ 

мекунад ва мо бештар ба маънавиёт фикр мекунем.  

Устод масъалаи тарбияро инкишоф дода, ба паҳлуҳои мухталифи он сару кор 

мегиранд, ба қавли маъруф, ин масъалаи муҳимро зеру рӯ кардааст. «Нон додан ба 

муҳтоҷон тарбия аст» [4, с. 69].  Бале, ин комилан дуруст аст. Аммо дар рӯйи олам на 

ҳама ин тавр фикр мекунад. Дар олами сармоядорӣ, дар он ҷое, ки инсон ба ҳамаи чиз аз 

чаҳорчӯбаи дороӣ ва сарват нигоҳ мекунад, инсон қадри ончунонӣ надорад ва кам андар 

кам ба фикри инсонҳо мебошад. Агар ин тавр намебуд, дар 10-20 соли охир кишварҳои 

абарқудрати Ғарбӣ барои ким-кадом идея ва андешаҳои ба ном демократӣ як идда 

кишварҳои шарқиро қалъу қамъ намекарданд. Сипас мегӯянд, ки онҳоро гул заданд, онҳо 

иштибоҳ карданд, набояд ин тавр муносибат мекарданд. Онҳо ин суханонро вақте иқрор 

мешаванд, ки миллионҳо нафар кушта ва миллионҳои дигар овора шуда бехонумон 

гаштаанд. Магар онҳо намедонистанд, ки гомҳои бардоштаи онҳо мунҷар ба ин 

бадбахтиҳо мешавад, медонистанд. Аммо чун инсонҳоро онҳо ба сорту навъ ҷудо 

кардаанд ва осиёиву шарқиҳо ба назари онҳо зиёд муҳим нестанд. Онҳо бо ин қисмати 

кураи арз ҳар чи дилашон бихоҳад мекунад. 

Устод масъалаи тарбияро идома дода менависад: «Ҳар кас, ки ба тарбия машғул 

бошад, пеш аз ҳама, маданияти тарбияро омӯзад ва баъд поймон шавад. Зиндагӣ мантиқе 

дорад, ки ҳамаамон ҳам тарбиятдиҳанда ҳастему ҳам тарбиягиранда. Бинобар ин, 

фарҳанги тарбия дарди ҳамаро давост. Он кас тарбия карда метавонад, ки худ тарбиядида 

бошад» [4, с. 71]. Бале, комилан дуруст аст, он касе тарбият карда метавонад, ки 

тарбиянок бошад. Инсони комил бошад ё ба қавли маъруф инсон бо ҳарфи калон бошад. 
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«Мо, тоҷикон, ҳам дар тарбия, ҳам дар фалсафа симои хоси худро дорем» [4, с. 71]. 

Бале, ин суханони устод Муҳаммадулло Лутфуллозода комилан дуруст аст, мо, тоҷикон, 

симои асли худро дар ҳамаи ҷабҳаҳо, аз он ҷумла дар тарбия низ дорем. Китобу 

навиштаҳое, ки бузургони тоҷик перомуни тарбия рӯйи кор овардаанд, дар рӯйи олам 

назир надоранд.  

«Он тавре ки камолоти инсон ҳудуд надорад, тарбия низ сарҳад надорад» [4, с. 77]. 

Мо ҳар чи қадар дар бораи тарбия бигӯем, боз ҳам кам аст. Воқеан тарбия на меъёр 

дораду на ҳудуд ва на марзи мушаххас, он мисли коинот беҳудуду беохир аст.  

Вақте мо дар пайроҳаҳои осори устод қадам мезанем, гуфта ва нигоштаҳои 

ҷолиберо дучор меоем, масалан «Тарки шаҳват озодии нафс аст» [4, с. 77]. Ин воқеияти 

бе бабаҳс аст. Агар инсон битавонад аз қайду банди шаҳват берун биояд, дар тӯли умри 

бобаракти худ чӣ қаҳрамониҳое, ки мекард. Чӣ қадар инсонҳо пойбанди шаҳват шуда, 

зиндагӣ ва умри худро мебозанд. Дар заминаи шаҳват ва шаҳватпарастӣ ҳамарӯза дар 

рӯйи олам чӣ ҷиноятҳои ваҳшатборе, ки рӯй намедиҳанд. Ин ҳодисаҳои нангин ҷони чӣ 

қадар одамонро аз байн мебаранд.  

Суханони устодро идома медиҳем, эшон бо такя ба бузургони гузашта фармудаанд: 

«Чор чизро ҳамеша нигоҳ доред: дер хуфтан, зуд хестан, кам гуфтан, кам хӯрдан» [4, с. 

77]. Ин суханоне мебошанд, ки ба хироҷи мамлакат меарзанд ва ҳар инсоне, ки мехоҳад 

дар зиндагӣ муваффақ шавад, бояд ба ин асл пайравӣ кунад. Он вақт ӯ ба тамоми орзую 

омоли худ мерасад. Воқеан, умри инсонҳо он қадар зиёд нест, аз ин рӯ, инсони зирак аз 

ҳисоби дер хуфтану зуд бархостан ҳаёти худро тамдид мекунад. Чун хоб ба масобаи марг 

аст. 

«…Дар анъанаи мардуми мо иззату эҳтироми ашхоси калонсол шарт мебошад» [4, 

с. 91]. Ин масъалае аст, ки имрӯзҳо то андозае латма дидаст ва гоҳ-гоҳ мебинем, ки ҳатто 

дар ҷомеаи мо ба қадри калонсолон намерасанд. Хотири мӯйи сафеди онҳоро 

намебинанд. Нисбат ба калонсолон дағалӣ мекунанд, ба онҳо эҳтиром намегузоранд. 

Фаромӯш мекунанд, ки дунё косаи давр аст ва рӯзе онҳо низ пир мешаванд. Аз ин рӯ, 

агар бихоҳӣ эҳтиром бубинӣ, бояд худат ба калонсолон эҳтиром бигузорӣ. Умуман, 

шахси калонсол дар тасаввур ва фарҳанги мо ҳеҷ гоҳ бад нест ва аз ин рӯ, мо вақте ягон 

одами калонсолро бубинем, ҳатто заррае ҳам дар зеҳнамон андешаи бад нуфуз 

намекунад. Яъне одами калонсол, ришсафед барои мо аз дунёбунёд шахси муаддаб ва 

солиму боодоб мебошад. Мо тарзи дигарро қабул надорем ва дигаргуна наметавонем 

чунин ашхосро тасаввур кунем.  

Устод дар ҷойи дигар мефармоянд: «Одами комил он аст, ки ҳам аз таърихи 

гузаштагон ва ҳам аз воқеаҳои пеши назар, ки баъд аз ғалбери даҳр гузашта, дар китоби 

бузурги таърих қарор мегиранд, меомӯзад, сабақ мегирад» [4, с. 115]. Мову шумо хуб 

медонем, ки тамоми талоши моён барои расидан ба камолот мебошад ва инсони комил 

шудан кори осон ва саҳл нест. Дар ин ҷо мехоҳем таъкид кунем, ки масъалаи комил 

шудан яке аз масоили асосии ҷомеаи башарӣ маҳсуб мебошад. Аз ин рӯ, тамоми адибон 

ва бузургони шеъру адаби тоҷик ва донишмандон перомуни ин масъала ибрози назар 

намудаанд. Аз ҷумла, шоири зиндаёд Лоиқ Шералӣ низ перомуни ин масоил ибрози 

назар намудааст. Минҷумла дар муқаддимаи «Куллиёт»-и шоир омадааст. Дар нақди 

муосир қазияе маъмул аст, ки ҳар суханвари тавоно ба майдони адабиёт қоидатан бо 

шахсияти адабии худ, бо сабку шеваи баёни худ, бо асбобу афзори ҳунарии худ ворид 

мешавад. Тавре ки дидем, Лоиқ аз ҷумлаи ҳамин гуна адибони қудратманд буд. Вай 

бовар бар он дошт, ки «қасди шоир аз сухан одамгарист» ва моҳияти «тамоми 

навиштаҳои башарро» низ маҳз бузургдошти одамизод ташкил медиҳад: 
 

                              Аз тамоми навиштаҳои башар, 

                              Ки нависандааш худодод аст, 

                              Беҳтарин сафҳае, ки ман хондам, 

                              Сафҳаи рӯи одамизод аст. 
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«Лоиқ иброз дошта буд, ки «кеши ӯ одамист» ва худи ӯ «инсонгаро». Ва ҳангоме 

ки рӯзноманигоре аз вай пурсидааст, ки муродаш аз гуфтани шеър чист, ҷавоб додааст, 

ки «одамонро ҳушёртар, бедортар, зеботар кардан. Шинохтани одам ва шиносондани 

одам ба худаш, ӯро дар рӯбарӯи худаш қарор додан, ботинашро дар оинаи тасвир нишон 

додан» [3]. Ва ин маъниро ба қолаби назм ҳам даровардааст: 
 

                                Шеър гуфтам барои он, ки шумо 

                                Қадри худро дуруст бишносед. 
 

Қаҳрамони Лоиқ парвардаи обу ҳавои хоки Тоҷикистон, фазои ҷомеаи мо мебошад. 

Аммо худро фарзанди тамоми одамизод, номбардори Замину Замон, пайвандгари соҳили 

дирӯзу имрӯзу фардо, чун сабза миёнҷии Замину Хуршед, посбони зиндагону рӯҳбони 

мурдагон, яъне ҷузъи Инсоният мешуморад. Инсоният низ дар навбати худ комил набуду 

нест. Чанд миллиард кас дар чандин миллион сол комил нагаштем: ҳамон буғз, кина, 

ҷангу ҷидол, куштору ғорату тороҷи чандинҳазорсолина дар вуҷуди мо боқӣ монда. 

Инсони комил нест ва умеди инсони комил гаштан шоиреро тавлид месозад...» [3, с. 11]. 

Дар ҷойи дигар устод ҳамаро ба он даъват мекунанд, ки ба панди пирон гӯш диҳанд 

ва дар ҳаёти хеш аз онҳо ба таври васеъ истифода намоянд: «Азизон, ба панду насиҳатҳои 

донишмандону пирони хирад, ки онҳо ҳам фарзандони ҳамин диёранду дилашон ба 

Ватану миллат месӯзад, гӯш диҳед» [4, с. 116].  

Ҷаҳони имрӯз моломоли даргирӣ ва нуқтаҳои доғ мебошад. Дар рӯйи олам гурӯҳ 

ва комиссиюнҳои мухталиф барои ҳаллу фасли он муноқиша ва даргириҳо талош ва 

кӯшишҳои зиёд ба харҷ медиҳанд. Бузургони мо дар ин маврид роҳи ҳалли масъаларо 

дар музокираву мадоро мебинанд.  Ҳанӯз хоҷаи бузургвор Ҳофизи Шерозӣ 500 сол қабл 

чунин фармуда буданд: 
 

                    Осоиши ду гетӣ тафсири ин ду ҳарф аст, 

                    Бо дӯстон мурувват, бо душманон мадоро [2, с. 36]. 
 

Устод низ дар ин пайравӣ мефармоянд: «Тавассути маслиҳату машварат ҳамаи 

масъалаҳоро ҳал намоем» [4, с. 118].    

Устод Муҳаммадуллои Лутфулло ҳамаи паҳлуҳои зиндагиро таку рӯ карда, дар ҳар 

кунҷи он тарбияро мебинад, ки ба чашми ҳар кас он чизҳо аён нестанд. Дар ҳама ҳаракат 

ва аъмол тарбияро ҷустан ва онро дида ба мардум пешкаш кардани устод аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки ӯ пири хиради тоҷикон аст ва моро мисли аслофи пешин ба ин нозукбинӣ 

ва нозукфаҳмӣ ҳидоят мекунанд. Яке аз шаҳсутунҳои фарҳангу тамаддуни тоҷикон ин 

тарбия ва панду насиҳат мебошад. Дар ҳақиқат устод аз болои синни камолоти худ нигоҳ 

карда, моро ба роҳи дурусти тарбия ҳидоят мекунанд.   

Ин суханоне, ки мо дар мақолаи худ аз осори гаронмояи устод гирд овардем, қатрае 

аз гуфтаҳои эшон мебошад ва онҳо баёнгари хеле чизҳо мебошанд. Вақте осори устодро 

мутолиа мекунем, ба як нуктаи бисёр ҷолиб мерасем, ки фарҳангу тамадуни бузург дар 

ҷойи хушку холӣ ба вуҷуд намеоянд. Яъне рӯйи кор омадани устод Муҳаммадуллои 

Лутфуллозода мантиқ ва қонунияти худро дорад, ки он мантиқ ва қонуният ба фарҳангу 

тамаддуни пурғановати миллати мо асос ёфтааст. Ба қавли Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ: 
 

              Ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, 

              Ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. 

              Ҳеҷ Мавлоно нашуд муллои Рум, 

              То муриди Шамси Табрезӣ нашуд. 
 

Ҳамин тариқ, ба андеша ва афкори устод Муҳаммадуллои Лутфуллозода 

бузургтарин сармояи инсон ин тарбия аст, ки бар пояи ақлу хирад, илму дониш ва 

тамаддуну фарҳанги амиқи миллат асос ёфтааст. Масъалаи тарбия ва роҳҳои ба роҳ 

мондани он аз мубрамтарин масоили ҳамаи давру замонҳо мебошад.  
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ТАРБИЯИ ИНСОН АЗ ДИДГОҲИ АКАДЕМИК МУҲАММАДУЛЛО ЛУТФУЛЛОЗОДА 
 

Дар ин мақола муаллифон дар бораи тарбия аз дид ва назари академик Муҳаммаддуллои 

Лутфуллозода, нақши тарбия дар ҳаёти инсон ва амсоли инҳо ибрози андеша намуда, тарбияро 

бузургтарин сармояи инсон шуморидаанд. Инчунин таъкид кардаанд, ки масъалаи тарбия ва 

роҳҳои ба роҳ мондани он яке аз мубрамтарин масоили ҳамаи давру замонҳо мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: устод, тарбия, инсон, Ватан, фарҳанг, тамаддун, гузаштагон, аслоф  
 

ВОСПИТАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АКАДЕМИКА МУХАММАДУЛЛО ЛУТФУЛЛОЗОДА 
 

В этой статье авторы рассматривают воспитание человека, опираясь на взгляды известного 

таджикского академика Мухаммадулло Лутфуллозаде, в частности они считают воспитание 

огромным капиталом человека. Авторы так же подчеркивают, что воспитание и пути его 

реализации являются актуальными проблемамы всех времен. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наставник, воспитание, человек, Родина, цивилизация, культура, 

предки.  
 

EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW ACADEMICIAN  

MUHAMMADULLAH LUTFULLOVNA 
 

The authors of the article consider the education of man, resting on the opinions of the famous 

Tajik academician Muhammad Lutfullozade, particulary they regard education as a huge capital of a 

man. The authors also underline that education and its realization ways are actual problems of all times. 

KEY WORDS: mentor, education, man, motherland, civilization, culture, ancestors.  
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ТАРБИЯИ ЗЕБОИПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСҲОИ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Неъматов Л.Х., Таирова М.М., Ӯзбекова М.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров  
 

Зебоипарастӣ яке аз сифатҳои муҳимми инсонро ташкил медиҳад, ки он дар инсон 

ҳар гуна зуҳуроти эҳсос намудани зебоиро ба вуҷуд меоварад. Манбаи зебоӣ табиат ҳар 

гуна аксҳо, мусаввараҳо, ҳайкалу иншоот, асарҳои саҳнавӣ, суруду мусиқӣ, сару либос, 

ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, лавозимоти рӯзгор ва ғайраҳо мебошанд, ки дар инсон 

эҳсоси зебопарастӣ ба вуҷуд меоранд. Шинохтани зебоӣ ба шахс илҳом мебахшад, ӯро 

рӯҳбаланд намуда, дар олами зебоӣ сайр мекунонад. Қобилияти зебоифаҳмӣ ба шаҳрванд 

имконият медиҳад, ки боигарии ахлоқӣ, маънавӣ ва маърифатии хешро ғанӣ гардонад ва 

зиндагии зебо ташкил кунад.  

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Ҷаноби олӣ, мӯҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ чандин маротиба қайд кардаанд: «Ҷавонон ояндаи 

мо ҳастанд. Дар оянда тақдири давлату миллати мо ба зиммаи онҳо вогузор мегардад. 

Барои он ки онҳо ҳамчун ворисони сазовори давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ва 
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миллати тамаддунофари худ ба камол расанд, мо ҳоло вазифадор ҳастем таъмину 

тарбияашонро бо назардошти тараққиёти ҷаҳони муосир ба роҳ монем». 

Аз ин рӯ, омӯзгор бояд ба воситаи гузаронидани самтҳои тарбиявӣ дар рӯҳияи 

хонандагон ҳисси ватанпарастӣ, одобу ахлоқи нек, ҳурмати калонсолону падару модар, 

зебопарастӣ барин хислатҳои ҳамидаи инсониро омӯзонад.  

Маҳз дар фаъолияти мактабу оила тарбияи зебоипарастӣ яке аз қисмҳои асосии 

тарбия ва инкишофи ҳаматарафаи хонандагон буда, шахсро маънан бой мегардонад, 

дар вай хоҳиши эҷодкорӣ, лутфу марҳамат, шавқи зебогардонии муҳити табиатро бедор 

мекунад.  

Дар тарбияи зебоипарастии хонандагон муҳимаш он аст, ки тасаввуроти 

зебоишиносӣ барои афзун гардидани зебоӣ онҳоро ба шуҷоат, олами маънавӣ ва 

бунёдкорӣ ҳидоят намояд. Парвариши қобилияти дарк намудан ва дуруст фаҳмидани 

зебоӣ дар санъату ҳаёти ҷамъиятӣ, дар ҳаёти маишӣ ва табиат, парвариш кардани 

муҳаббат нисбат ба зебоӣ ва парвариши қобилияти эҷодкорона, ба ҳаёт ҷорӣ намудани 

зебоӣ тарбияи эстетикӣ номида мешавад. 

Тарбияи эстетикӣ маънои васеъ дорад, он тамоми паҳлуҳои ҳаёти инсонро фаро 

мегирад, фақат онро дарк карда тавонистан лозим аст. Моҳияти тарбияи эстетикӣ дар 

талабагон ташаккул додани қобилияти дарккунии зебоии арзанда ва дуруст фаҳмидани 

он дар санъат, ҳаёт, омӯзиши мафҳумот, рағбат ва идеалҳои эстетикӣ баҳри инкишофи 

аломатҳои эҷодӣ ва истеъдод нисбат ба соҳаҳои санъат мебошад. 

Мафҳуми тарбияи эстетикӣ бо истилоҳи «эстетика» зич алоқаманд аст. Онро бори 

аввал ҳамчун истилоҳи илмӣ дар қарни ХVII файласуфи немис Александр Готлиб 

Баумгартин (1714-1762) баробари истилоҳи этика ва мантиқ истифода намуда, онро 

қисми мустақили фалсафа пиндоштааст. Эстетика аз истилоҳи юнонии atsthynkos 

гирифта шуда, маънояш ҳис кардан, дарк кардани зебоиро дорад. Аммо худи таълимоти 

эстетикӣ хеле қадимӣ буда, онро дар Афина ва Спарта васеъ истифода бурдаанд.   

Тарбияи эстетикӣ мустақим ва ғайримустақим ба ҳалли проблемаҳои иқтисодиёт вобаста 

acт. Ин ба талаботу таъминоти баланди рӯҳӣ ва моддии одамон, истеҳсоли ҷамъиятӣ мусоидат 

мекунад. Ҳар қадаре, ки иқтидори шуурнокӣ, маданияти умумӣ ва эстетикии одамон боло равад, 

талабот ба худ, ба ғановати маънавӣ, сифати маводи истеъмолкунанда, ба шакл ва тарзи истеҳсоли 

маводи ниёзи мардум ҳамон қадар афзоиш меёбад. Ин раванди объективӣ моҳияти эстетикии 

маводи истеъмолиро дар шароити кунунии иқтисоди бозоргонӣ сифатан беҳтар мегардонад. 

Ба одами даврони мо на танҳо санъат, инчунин дигар паҳлуҳои эстетикии ҳақиқат: меҳнат, 

муносибатҳои иҷтимоӣ, муҳити атроф, маишат, табиат ва рафтори одамон низ таъсир мекунад. 

Тавассути воқеияти зебоӣ ва санъат вай дар шуури худ идеалҳои ҷамъиятиро дарк ва мустаҳкам 

намуда, дар муносибат бо дигарон бо лутфу латофат мегардад. Ин қабил ҳодисаҳои эстетикӣ, ки 

муайянкунандаи муносибати шахсият мебошанд, омили муҳимми ҳақиқии фаъолияти иҷтимоӣ 

мегарданд Дар ҳаёти инсон нафосат ҳамеша боиси иқтидори тавоно аст. Аз давраи кӯдакии 

бармаҳал он ба зебоӣ майл дорад. Хонандагон бо он калонсолону ҳамсолон кӯшиши алоқамандӣ 

доранд, ки онон хусусиятҳои арзандаи эстетикӣ дошта бошанд.  

Барои он ки кӯдакон бо донишҳои эстетикӣ мусаллаҳ гарданд, пеш аз ҳама, фаъолияти 

меҳнатӣ моҳияти калон дорад. Фаъолияти меҳнатии худи кӯдакон бояд босамару босифат бошад 

ва ба дараҷаи зарурии зебоӣ баланд бардошта шавад. Дар ҳамин қатор эҷодкории онҳо низ ошкор 

мегардад. Фаъолияти меҳнатӣ ба кӯдак ҳассосӣ, ҳавасмандии руҳӣ, ҷиҳатҳои ахлоқию 

эстетикиашро бедор мекунад. 

Тарбияи эстетикӣ дар мазмуни худ пайваста ба ташаккули ахлоқӣ нисбати донистани 

ҷамъият ва табиат ҳам аҳамияти зиёд дорад. Гуногунии машғулиятҳои эҷодии кӯдакон ба 

инкишофи фикр ва тасаввурот, ташаккули маҳорат ва малакаҳои меҳнатӣ сифатҳои ахлоқӣ: 

мақсаддорӣ, ирода, мардонагӣ, суботкорӣ муташаккилӣ, интизомнокӣ мувофиқат мекунад. 

Вазифаи тарбияи эстетикӣ на танҳо аз инкишоф додани ҳолатҳои бадеӣ - эҳсосии кӯдакон, 

инчунин аз такмил додани неруи маънавӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ - тамоми паҳлуҳои санъат иборат аст. 
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Вазифаҳои тарбиявии ҳисси зебоӣ дар мактаб аз инҳо иборат аст: аввало, ба кӯдак ёрӣ расонидан, 

то ки зебоии табиат ва муносибатҳои ҷамъиятиро фаҳмад ва азхуд карда тавонад,  дуюм, дар 

симои маънавию ҷисмонии кӯдакон нишонаҳои зебоӣ такмил дода шавад, сеюм, қобилиятҳои 

бадеиву эҷодӣ, кӯшиши ба ҳаёт, пиромуни атроф зебоӣ зам кардан, то ки ҳаёт ва зиндагӣ боз ҳам 

ҳаловатбахш гардад. 

Азбаски дар воқеияти ҳаррӯзаи худ кӯдакон ба ғайр аз чизҳои хуб бо чизҳои бад низ дучор 

меоянд, як вазифаи дигари хеле зарури тарбияи эстетикӣ ба миён меояд, яъне онҳоро тавре тарбия 

кардан лозим аст, ки бо рафторҳои зишти ғайриэстетикӣ муносибати оштинопазирӣ зоҳир 

намоянд. 

Раванди педагогӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти кӯдаконро фаро мегирад ва барои он ки ҳамаи 

сифатҳои тарбиявии онҳо дуруст сурат гирад, бо таъсири ягонаи системаи таълимӣ-тарбиявӣ, ки 

на танҳо дар образҳои асарҳои санъат, инчунин дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти шахсии кӯдакон 

зебоӣ бояд зуҳур ёбад, онҳоро дар таълим, меҳнат, ҳаёти ҳамарӯзаи пай дар пай ба дидан, ҳис 

кардан ва зебо гардонидан бояд омӯхт. 

 Хонандагон одатан ҳиссиёт ва таассуроташонро  бевосита: дар ханда, дар 

гапгардонӣ, дар суханронӣ - зоҳиркунандаи ҳисси таҳсин, хайрхоҳӣ ё мазаммат ифода 

мекунанд. Ана ҳамин хусусият ба мо имконият медиҳад, дар бораи муносибати 

хонандагон ҳукм кунем, тасаввуроти эмотсиявии онҳоро ба роҳи муайян андохта, 

онҳоро мувофиқи вазифаҳои тарбия мукаммал ва бой гардонем. 

Қувваи осори санъат дар ҳамин аст, ки ба шуур, эмотсия ва иродаи бача таъсир 

карда, муносибати ӯро ба ин ё он ҳодиса ташаккул медиҳад. Хонандагон аз нағмаи 

суруди шодиангез хурсанд мешаванд, бо диққати тамом гӯш мекунанд. Аммо асарҳои 

санъат дар он сурат ба хонандагон зӯртар таъсир мебахшанд, ки агар муаллим дар дарк 

намудани идеяи асар ба хонандагон ёрӣ расонад, мукаммалтар фаҳмидани ҳодисаҳои 

дар он аксёфта, аз зебоӣ лаззати эстетикӣ бурдану нисбат ба бадӣ нафрат карданро ёд 

диҳад. Барои ин, ки хонандагон осори бадеиро дарк карда тавонанд, бояд мазмуни 

ҳаётиро, ки дар он инъикос ёфтааст, бифаҳманд. Дар назди муаллимони синфҳои 

ибтидоӣ вазифа истодааст, ки хонандагонро, хусусан хонандагони калонсолро ба якҷоя 

дарк кардани мазмун ва шакли асари бадеӣ тайёр кунанд. 

В.Г. Белинский мегӯяд, ки: «То кас ба инкишоф додани ҳисси зебоии худ тайёрӣ 

набинад, ҳирс надошта бошад, меҳнат накунад, қатъият нишон надиҳад, ҳаргиз ба 

санъат намеравад» [1, с. 231 ]. 

В.А. Сухомлинский низ омӯхтани ғояҳои бузурги маънавӣ ва ақидаҳои педагогии 

халқро зарур дониста, аҳамияти бузурги тарбиявӣ доштани онро махсус таъкид 

кардааст  [4, с. 56 ]. 

Принсипҳои тарбияи халқӣ дар оила аз рӯзҳои ба дунё омадани кӯдак, аз суруди 

басо пурмазмун, пурэҳсос, пуробуранг, ширинлафз, дилнавоз ва форами модар – 

«Алла» оғоз мегардад. «Алла»-и тоҷикӣ, аслан суруди маъмули халқӣ буда, ҳангоми 

хобидани кӯдак хонда (суруд) мешавад. Он матни ягона ё махсусро надорад. Дар ҳар 

минтақаи ҷумҳурӣ модарон онро мувофиқи табъу завқи эстетикии худ дар вақти 

гаҳвораҷунбонӣ замзама мекунанд.  

Модарон дар орзуҳои худ ба тифли навзод, пеш аз ҳама, сиҳату саломатӣ, 

далериву тавоноӣ ва чусту чолокӣ ва дигар сифатҳои наҷиби инсониро орзу мекунанд. 

«Алла» - ро умуман рози дили модарон метавон гуфт, дар он рӯҳия ва эҳсосоти модар, 

орзую умедҳои ӯ ифодаи худро меёбанд. 

Абӯалӣ ибни Сино оид ба хусусиятҳои суруди «Алла» дар «Ал-Қонун» ду чизро 

махсус таъкид кардааст:  

1. Мавзӯи ҷунбонидани гаҳвораи кӯдак  

2. Алла гуфтан. 
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Ба ақидаи Ибни Сино суруди «Алла» вобаста ба завқ ва қобилияти мусиқафаҳмӣ 

ва зебоишиносии модар дар замири кӯдак «майлу рағбатро ба варзиш ва мусиқӣ ба 

вуҷуд меорад.» 

Бинобар ин Н.К. Крупская ба инкишофи нутқи адабиёти кӯдак эътибори зиёд 

дода, таъкид мекард, ки модарон дар оила ба кӯдакони худ бояд бо забони бурро, адабӣ 

сухан кунанд. Ба ақидаи Н.К. Крупская «Забони модарӣ барои кӯдак аслиҳаи 

худифодакунӣ, воситаи баёни фикр ва рӯҳия мебошад» [2, с. 96]. 

Ба ҳамин минвол, модарон дар ҳар гӯшаю канори ҷумҳурӣ вобаста ба талаботи 

маънавӣ ва орзую омоли худ дар суруди «Алла» ин ё он сифатҳои омили инсонро ҷой 

медиҳанд. Барои баланд бардоштани доираи назари зебоишиносии талабагон тамошои 

санъати меъморӣ, кандакорӣ, нақшу нигорҳои санъати волои миллӣ, ки дар қасру 

биноҳо, чойхонаю меҳмонхонаҳо, биною театрҳо, пайкараю муҷассамаҳо, шаҳрҳо зебу 

зинат медиҳад, аҳамияти калони эстетикӣ доранд. Талабагон аз толори намоишгоҳи 

рассомони ватанӣ олам-олам ҳаловат мебардоранд ва ба ваҷуд меоянд. 
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ТАРБИЯИ ЗЕБОИПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСҲОИ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Дар мақолаи мазкур доир ба ташаккули завқи зебоипарастӣ (эстетикӣ)-и инсон дар муҳити 
зисти ӯ маълумот дода шуда, қайд мешавад, ки зебоипарастӣ яке аз сифатҳои нозуку муҳимми 
хислати инсонӣ мебошад. Зебоӣ ба шахс илҳом бахшида, ӯро рӯҳбаланд менамояд, ба инсон 
имконият медиҳад, ки бойигарии ахлоқӣ, маънавӣ ва маърифатии хешро ғанӣ гардонад ва 
зиндагии зеборо барои худ ва атрофиёнаш ташкил кунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: зебоипарастӣ, қобилияти зебоифаҳмӣ, ватанпарастӣ, зебоишиносӣ, 
тарбияи эстетикӣ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 В данной статье  приведены примеры из проведенных практик о том, что формирование 
эстетического воспитания позволяет человеку глубже воспринять красоту окружащей среды, 
которые являются одним из наилучших черт в его характере. 

Эстетическое воспитание придаёт человеку вдохновение к совершенству,    нравственному  
воспитанию и моральному развитию, позволяет создать красивую жизнь для себя и 
окружающих. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстетика, познания красоты, любовь к родине, эстетическое 
воспитание, красота, окружающая среда. 

 

AESTHETIC EDUCATION OF PUPILS AT LESSONS OF TECHNOLOGY 
 

In this article, examples are given of the conducted practices that the formation of aesthetic 
education allows a person to more deeply perceive the beauty of the environment, which are one of the 
best features in his character. 

Aesthetic education gives a person an inspiration for perfection, moral education and moral 
devolopment allows you to create a beautiful life for yourself and others. 

KEYWORDS: aesthetics, awareness of beauty, love of the motherland, aesthetic education, 
beauty, the environment. 
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САЛОҲИЯТ ВА САЛОҲИЯТНОКИИ ОМӮЗГОР ДАР  

РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ 
 

Гулова Н.А.  

Донишгоҳи давлатии Данғара  
 

Дар шароити имрӯза дар амалияи маълумоти касбӣ инкишофи инноватсионӣ зарур 

аст, ки аз тағйироту дигаргуниҳо дар системаи маориф бармеояд ва бо стратегияи 

бадастории сиафти баланд алоқаманд аст. Мазмуну мундариҷаи тағйироту дигаргуниҳо 

намунаҳои таълимии насли нав дар асоси салоҳиятнокӣ, талабот ба салоҳиятҳои умумӣ 

ва касбии хатмкунандагон ва омӯзгорон аз тарафи корформоён, равандҳои 

интегратсионии муассисаҳои касбии таълимӣ, ворид намудани технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсионӣ ва педагогӣ дар раванди таълиму тарбия, системаи 

сифатан нави баҳогузории таълиму тарбия мебошад.  

Қайд намудан зарур аст, ки асоси консептуалии тағйироту дигаргуниҳо фаъолияти 

омӯзгор муносибати салоҳиятнокӣ ба ҳисоб меравад. Муносибати салоҳиятнокӣ 

имконият медиҳад, ки хонандагон қобилияти муайянро аз худ намоянд, то ин ки дар 

ҳолатҳои муайян амал намуда, проблемаҳои пайдошударо бартараф созанд. 

Аз ин хотир, дар системаи тайёр намудани омӯзгорон ба салоҳияти касбии омӯзгор 

диққати махсус дода мешавад, зеро маҳз бо чунин восита метавон омӯзгори ояндаро 

ташаккул дод, ки дорои ғояҳои баланди маънавӣ буда, бо инсондӯстӣ ва сифатҳои 

баланди инсонӣ, маҳорату қобилият фарқ кунад. Дар давраҳои бӯҳронӣ ва гузариш, 

талаботи иҷтимоӣ ба тарбияи ҷавонон ва баланд бардоштани самтгирии маънавии 

раванди педагогӣ зиёд мегардад. 

Аз ин хотир, зарурат ба миён меояд, ки ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалии унсурҳои 

асосии салоҳият ва салоҳиятнокӣ, маданияти робитаи педагогӣ, инкишоф ва мукаммал 

гардонидани сифатҳои шахсӣ, қобилият ва маҳорати омӯзгори оянда, ки муносибати 

адеквативии психологии ӯро бо хонандагон, волидайни онҳо ва ҳамкорон таъмин 

менамояд, мавриди дақиқи баррасии илмӣ қарор дода шаванд.  

Дар масъалаи тайёр намудани кадрҳои баландихтисос, пеш аз ҳама, зарур аст, ки 

салоҳияти касбии омӯзгорон мавриди баррасии илмӣ қарор дода шавад. Баррасии илмии 

салоҳияти педагогӣ, ба ақидаи мо, аз таснифоти мафҳумӣ оғоз мегардад, зеро бе муайян 

намудани мафҳум, фаҳмиши илмии он ғайриимкон мегардад. 

Мафҳуми «салоҳият», «салоҳиятнок», «босалоҳият» аз решаи лотинии 

«competentis» гирифта шудааст, чунин маъноҳоро дорад: 

- қобилияти хуб ва самарабахши иҷро кардани кори мушаххас (амал); 

- мутобиқу мувофиқ будан ба талаботи вазифавӣ (касбӣ); 

-доро будан ба қобилияти иҷрои вазифаҳои махсуси меҳнатӣ, супоришҳои 

гуногунсатҳ ва ғайра [2, с. 18]. 

Дар забони тоҷикӣ мафҳуми «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» мафҳумҳои нав 

нестанд, лекин доираи истифодаи онҳо дар гузашта маҳдуд буда, ба ҷои онҳо мафҳумҳои 

«дониш», «маҳорат», «малака» мавриди истифода қарор дода мешуданд. Маҳз аз ҳамин 

хотир, аксарияти муҳаққиқон пешниҳод менамоянд, ки истифодаи мафҳумҳои 

«салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» шарт нест, зеро мафҳумҳои «дониш», «маҳорат», 

«малака» маънои онро медиҳанд.  

Лекин муҳаққиқи тоҷик М. Луфтуллозода қайд менамояд, ки маънои салоҳияту 

салоҳиятнокиро мафҳумҳои «дониш», «малака», «маҳорат» дар якҷоягӣ дода 

наметавонанд. Дониш ин маҷмӯи муайяни илмҳост, ки онро аз фанҳои гуногун 
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меомӯзанд, малакаву маҳорат дар натиҷаи машқ ва фаъолияти такрорӣ ҳосил мегардад, 

доираи салоҳият ва салоҳиятнокӣ бошад, васеъ буда, унсурҳои дигарро низ фарогир аст.  

Ба тариқи умумӣ таркиботи салоҳият аз чунин унсурҳо иборат аст: салоҳияту 

салоҳиятнокии касбии омӯзгор, маҳорат ва қобилияти омӯзгорӣ, технологияи таълими 

фан, фарҳанги омӯзгорӣ, маънавиёт ва ахлоқи омӯзгорӣ, сифатҳои касбии омӯзгорӣ, 

малакаҳои касбии омӯзгорӣ, иштироки фаъол ва шахсияти талабаву донишҷӯ, аҳли 

ҷомеа, падару модарон, муҳити созгор, воситаҳои ахбори умум, стандарти давлатии 

таъмини салоҳиятнокӣ, назорат ва роҳбарии салоҳиятнокии талабаҳо [1, с. 4].     

Ҳамин тариқ, дар забони тоҷикӣ маънои «competentis» -и лотинӣ бо калимаҳои 

салоҳият, салоҳият доштан, соҳибихтиёрӣ, соҳибҳуқуқ, салоҳиятдор, комилҳуқуқ, 

кордонӣ, қодир будан, сазовор будан, шоиставу шоистагӣ ифода карда мешавад. Қайд 

намудан зарур аст, ки баъзе муҳаққиқон мафҳумҳои «тавоноӣ» ва «тавонистан»-ро низ 

ба салоҳият ворид менамоянд. Лекин муҳаққиқи тоҷик М. Лутфуллозада таъкид 

менамояд, ки ин мафҳумҳо ба маънои салоҳияту салоҳиятнокӣ истифода шаванд ҳам, аз 

ҷиҳати доираи истифода ҳамарзиши салоҳият ва салоҳиятнокӣ нестанд. 

Маҳз чунин муносибат нисбати мафҳуми «салоҳият» боиси таснифоти мухталифи 

ин мафҳум гардидаанд. Барои таҳлил ва баррасии минбаъда якчанд таснифоти мафҳумро 

пешниҳод менамоем.  

Салоҳияти омӯзгорӣ ин дониш ва таҷриба аст, ки дар ҳалли босаводонаи 

масъалаҳои таълиму тарбия имкон фароҳам меоварад [1, с. 5]. Салоҳият ин соҳиб будан 

ба донишҳоест, ки имкони дар бораи чизе муҳокима ронданро фароҳам меоварад. Сохтор 

ва мазмуни салоҳияти касбӣ асосан бо хусусияти фаъолият ва мансубияти он муайян 

карда мешавад [1, с. 6]. Салоҳияти омӯзгор соҳиб будан бо маҷмӯи донишҳо, қобилиятҳо 

ва малакаҳои касбӣ мебошад, ки фаъолият ва муоширату шахсияти педагогӣ ташаккул 

меёбанд. Салоҳияти касбӣ доираи ваколатҳои ягон мақомот ё шахси вазифадор, инчунин 

масъалаҳоест, ки касе хуб огоҳ аст [1, с. 6]. 

Дар ин таснифоти салоҳияти касбии омӯзгор ба маҷмӯи донишу таҷриба ва 

малакаҳои касбӣ диққат дода мешавад. Лекин қайд намудан зарур аст, ки як қатор 

муҳаққиқон ба чунин таснифоти салоҳияти касбии омӯзгор розӣ нестанд. Масалан, 

муҳаққиқи тоҷик М. Лутфуллозода таъкид менамояд, ки салоҳият на ба маҷмӯи дониш, 

малакаву маҳорат ва таҷриба, балки ба қобилият ва сазовору шоиста будан равона карда 

шудааст. Зеро малакаву маҳорат ва таҷриба ин натиҷаи фаъолият аст, на худи фаъолият.  

 Дар стандартҳои фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ мафҳуми «салоҳият» чунин 

шарҳ дода шудааст: 

- маҷмӯи дониш, малака, ва маҳоратҳои амалие, ки ба ҳалли масъалаҳои мушаххаси 

ҳаётӣ, маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешавад; 

- маҷмӯи маҳоратҳое, ки шахс онҳоро тавассути маърифат ва таҷрибаи хеш ҳосил 

мекунад; 

- натиҷаи таҳсили арзёбӣ гардида, ҳамчун қобилияти истифода бурдани дониш, 

малака ва маҳорат ҳангоми ҳалли масъалаҳои соҳаи муайян зоҳир мегардад [2, с. 18]. 

 Бояд зикр намуд, ки маҳз чунин нозукӣ аксариятро ба иштибоҳ бурдааст. 

Салоҳият ин қобилият, кордонӣ, ба амале қодир будан, сазовор будан аст, ки натиҷаи 

дилхоҳро таъмин менамояд. Аз ин рӯ, салоҳият ва салоҳиятнокии омӯзгор дар натиҷаи 

фаъолияти омӯзгор таҷассум мегардад. Ҳамин тариқ, салоҳият бештар ба қобилият 

наздик аст.      

 Салоҳият аз салоҳиятнокӣ фарқ дорад. Салоҳият ба омӯзгор дода мешавад, лекин 

салоҳиятнокӣ дар асоси машаққатҳои зиёд, дар асоси аз худ намудани нозукиҳои касби 

омӯзгорӣ ба даст оварда мешавад.  

Дар асоси муайян намудани мафҳуми салоҳиятнокӣ метавон таърифи умумии 

салоҳияти омӯзгорро пешниҳод намуд. Салоҳияти омӯзгор ҷаббидани дониш, маҳорату 

малака, таҷрибаи амалӣ, технологияи педагогӣ, маънавиет ва фарҳанги ӯст, ки дар 
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мустақилият, иҷтимоӣ-коммуникативӣ, ахбор, тафаккури интиқодӣ, таҳқиқотӣ, 

тафаккури эҷодӣ, эҳсос, арҷгузорӣ ва ғайра ифода мегардад. 

Ҳамин тариқ, салоҳиятро ба омӯзгор сазовор медонанд, салоҳиятнокиро худи 

омӯзгор ба даст меорад. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳият ва салоҳиятнокӣ дар асоси 

саъйу кӯшишҳои зиёд ба даст оварда мешавад. Маҳз сатҳи баланди салоҳият ва 

салоҳиятнокӣ ба самаранок гардидани раванди таълиму тарбия мусоидат менамояд. Аз 

ин хотир зарур аст, ки ба ташаккули салоҳият ва салоҳиятнокии омӯзгор диққати ҷиддӣ 

зоҳир карда шавад. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳият таълим дода намешавад, он дар 

натиҷаи азхудкунии дониш ва татбиқи амалии он ташаккул меёбад [2, с. 32].  

Дар таърифҳои салоҳият унсурҳои муҳимми ҷараёни педагогӣ ҷой доранд, ки ба 

самаранокии фаъолияти омӯзгор мусоидат менамоянд. Яке аз ин унсурҳо ҷаҳонбинӣ ва 

доираи назари омӯзгор ба ҳисоб меравад. Омӯзгори муосир барои барои самаранок 

намудани фаъолияти педагогии худ бояд ба як қатор талабот ҷавобгӯ бошад, ки дар 

маҷмӯъ сатҳи ҷаҳонбинии омӯзгорро нишон медиҳанд. Метавон чунин талаботро 

махсусан ҷудо намуд: 

- донистани донишҳои касбӣ, педагогика, психология, методика ва технологияи 

таълим; 

- доираи ҷаҳонбинии васеи илмӣ –фалсафавӣ дошта бошад; 

- қонунҳои инкишофи табиат ва ҷамъиятро донад, тавонад, ки ба онҳо аз диди илмӣ 

баҳо диҳад; 

- панду андарзҳои шахсиятҳои таърихии миллатро ба тариқи мунтазам омӯзад; 

- аз мазмун ва мундариҷаи қарору қонунҳо, консепсияҳо, ки Ҳукумат ва Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул менамояд, бохабар бошад; 

- аз мазмун ва мундариҷаи фанҳои ҷомеашиносӣ ва иқтисодӣ огаҳӣ дошта бошад; 

-аз навоварӣ, навгониҳои илму техника, навиду иттилооти ҷаҳону кишвар бохабар 

бошад; 

- дар чорабиниҳои гуногуни сиёсиву ҷамъиятӣ, ба монанди озмунҳо, олимпиадаҳо, 

семинару конференсияҳо, ки ба ихтисос марбутанд, фаъолона ширкат намояд; 

- дар курсу семинарҳои такмили ихтисос, ки мувофиқи нақша гузаронида мешавад, 

иштирок намояд [1, с. 9].   

Унсури дигари салоҳият ва салоҳиятнокии омӯзгор омӯхтан ва донистани 

донишҳои касбӣ ба ҳисоб меравад. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳияту салоҳиятнокӣ 

дар асоси заҳмати пурмашаққати ақлии омӯхтан, дидан ва мушоҳида намудан ба даст 

оварда мешавад.  

Бояд зикр намуд, ки омӯхтан дар фаъолияти омӯзгорӣ маънои васеъро доро 

мебошад: 

- аз худ намудан ва мукаммал намудани донишҳои назариявӣ ва амалии донишҳои 

касбӣ, ки барои фаъолияти омӯзгорӣ заруранд; 

- худомӯзӣ ва бозомӯзии омӯзгорон, ки яке аз омилҳо ва шартҳои асосии инкишоф 

дониста мешаванд; 

- аз худ намудани раванду ҳодисаҳои гуногуни ҷомеа, зиндагӣ ва дархостҳои 

асосии он; 

- омӯхтани матбуоти даврӣ, асосҳои методологии маориф; 

- омӯхтани таҷрибаи пешқадам; 

- омӯхтани хусусиятҳои психологиву педагогии хонандагон, шароити хонавода ва 

муносибати калонсолон нисбат ба ҳамдигар ва таҳсили фарзандон; 

- омӯхтан ва баҳогузорӣ намудани муҳит, ки хонандагонро фаро гирифтааст; 

- аз худ намудан дониш, маҳорат ва малакаҳои касбии худ ва баҳогузории 

объективии он [1, с. 9]. 

Дар муассисаҳои педагогӣ омӯзгорони оянда бояд асосҳои илмиву амалии 

фанҳоеро, ки аз онҳо дарс мегӯянд, омӯзанд. Лекин ин маънои онро надорад, ки омӯзгор 
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танҳо бо донистани асосҳои илмиву амалии фанни таълимии худ омӯзгори хуб мешуда 

бошад. Омӯзгори ояндаро зарур аст, ки асосҳои умумии илмҳои психология, педагогика 

ва воситаҳои фанни таълимиро омӯзад.  

Таҳлил ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки раванди омӯзиши омӯзгор бо хатми 

муассисаи олӣ ба итмом намерасад. Омӯзиши омӯзгор тамоми умри идома меёбад ва дар 

давраи муайян омӯзгорро зарур аст, ки курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисосро 

гузарад, ки дар ба роҳ мондани худомӯзии ӯ нақши муҳим дорад.  

Дар шароити муосир тамоми одамон худро ба сиёсат ворид намуда, мавқеи худро 

нисбати ҳодисаву падидаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ муайян менамоянд, аз ин рӯ, ба 

масъалаҳои мухталиф мароқ зоҳир менамоянд. Барои фаҳмидан ва муайян намудани 

шавқу ҳаваси баҷаҳо, барои ба мақсади муайян равона намудани онҳо, омӯзгорро зарур 

меояд, ки на танҳо фанни худ, балки донишҳои муайяни ҷомеашиносиро омӯзад. Аз ин 

хотир, омӯзгорро зарур аст, ки аз сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ истифода намояд.  
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САЛОҲИЯТ ВА САЛОҲИЯТНОКИИ ОМӮЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ 
 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои асосии салоҳият ва салоҳиятнокии омӯзгорон дар раванди 

таълиму тарбия мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки мазмуну 

мундариҷаи тағйироту дигаргуниҳои стандартҳои таълимӣ дар шароити муосир дар асоси 

салоҳиятнокӣ, талабот ба салоҳиятҳои умумӣ ва касбии хатмкунандагон ва омӯзгорон аз тарафи 

корформоён, равандҳои интегратсионии муассисаҳои касбии таълимӣ, ворид намудани 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва педагогӣ дар раванди таълиму тарбия, 

системаи сифатан нави баҳогузории таълиму тарбия ба ҳисоб меравад.  

Муаллиф мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро муайян намуда, таснифоти 

гуногуни онҳоро баррасӣ намудааст. Дар таърифҳои салоҳият ва салоҳиятнокӣ унсурҳои 

муҳимми ҷараёни педагогӣ ҷой доранд, ки ба самаранокии фаъолияти омӯзгор мусоидат 

менамоянд. Яке аз ин унсурҳо ҷаҳонбинӣ ва доираи назари омӯзгор ба ҳисоб меравад. Омӯзгори 

муосир барои самаранок намудани фаъолияти педагогии худ бояд ба як қатор талабот ҷавобгӯ 

бошад, ки дар маҷмӯъ сатҳи ҷаҳонбинии омӯзгорро нишон медиҳанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: педагог, салоҳият, салоҳиятнокӣ, тарбия, таълим, маориф, фаъолияти 

педагогӣ, омӯзиш, ҷаҳонбинӣ, дониш, маҳорат, малака.  
 

КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В УЧЕБНОМ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматриваются основные проблемы компетенции и компетентности педагогов 

в учебном и воспитательном процессе. Автор подчеркивает, что предметом изменения учебных 

стандартов в современности являются компетентность, потребности в общей и 

профессиональной компетенции педагогов со стороны работодателей, процесс интеграции 

профессиональных учебных учреждений, внедрения информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий в учебном и воспитательном процессе, новая система оценки 

учебного и воспитательного процесса.  

Автором определены понятия «компетенция» и «компетентность» и рассмотрены их 

различные определения. В определениях компетенции и компетентности имеют место важные 

компоненты педагогического процесса, которые способствуют эффективной деятельности 

педагога. Одним из таких компонентов является мировоззрения и круг точки зрения педагога. 

Современный педагог для эффективности педагогической деятельности должен отвечать 

некоторым требованиям, которые, в совокупности, показывают уровень мировоззрения педагога.              

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог, компетенция, компетентность, воспитания, учеба, 

образования, педагогическая деятельность, мировоззрения, знания, мастерство, опыт.   
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COMPETENCE AND THE TEACHER'S COMPETENCY IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS 
 

The article deals with the main problems of the competence of teacher's competence in the 

educational process. The author emphasizes that the subject of changing educational standards in the 

modern world are competence, the needs for the general and professional competence of the teachers by 

employers, the process of integrating professional educational institutions, the introduction of 

information and communication technologies in the educational process, a new system for assessing the 

educational process. 

The author defines the concepts of «competence» and competency and considers its various 

definitions. In the definitions of competence important components of the pedagogical process take 

place that contribute to the effective work of the teacher. One of such component is the world outlook 

and the circle of the teacher's point of view. The modern teacher for the effectiveness of pedagogical 

activity must meet certain requirements, which, in combination, show the level of the teacher's 

worldview. 

KEY WORDS: teacher, competence, competency, upbringing, education, pedagogical activity, 

world outlook, knowledge, skill, experience.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБА 

НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 
 

Расулов С.П. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Научное мышление является методологической и утверждающей частью науки, а 

также одной из обобщающихся форм, которая входит в научную волю, и отражает 

сложный вид исследования и его результаты.  

Рассмотрим некоторые психологические свойства научного творчества, как 

развития способа научного мышления. В [1] отмечается, что в науке специальное место 

отведено творческому процессу, а художественно-логическое мышление имеет 

преимущества, но в случае вдохновения логическое мышление задерживается, на первое 

место выходят другие положения, как представления, художественное мышление, 

чувства и понятия.  

Свободное мышление своё начало находит обычно из задержки принятия всех 

проблем одновременно. Человек в этом случае приходит к ответу, который может быть 

правильным или ошибочным. Поэтому важны заключения свободного мышления в 

проверке, с помощью аналитических средств. Но только предварительные чувства и 

понятия дают возможность быстрого предложения гипотезы или разделения 

характерных признаков понятия, до тех пор, пока определится его ценность. 

Творческие начинания не опираются на приобретенный опыт, и направляют 

требования на поиск удовлетворительных средств. 

Начальный период творчества защищает гипотезу и идеи от старого понимания 

сознания, от зацикленных норм. Он также необходим в научном творчестве, образном 

сознании. 

Мыслительный образ по своей природе имеет двусторонний источник 

детерминации. С одной стороны, он включает в себя чувственный опыт, в котором образ 

является индивидуальным и чувствительным, и важен для личности. 

Пространственное мышление является одним из видов создания пространственных 

образов и их использования в процессе решения практических и теоретических задач. 



136 

 
 
 
 

В пространственном мышлении происходит постоянное видоизменение образов, то 

есть переход от действительных объектов пространства к графикам, от трёхмерности 

образа к двухмерности и наоборот [2]. 

Уровень развития абстрактного мышления влияет на аналитическую деятельность, 

которая является одной из научных характеристик творчества. Анализируемым 

объектом деятельности являются научные факты, теории, законы, модели, периоды 

эксперимента. 

В процессе обучения прогнозированием последовательной системы являются 

действия мыслительной деятельности, которые связывают один объект с другим. 

Неповторимость способа научного мышления обеспечивает относительные 

изменения, конкретные и абстрактные, прямые и косвенные, а также другие показатели 

мышления в себе. Во время ознакомления учащихся с этой    умственной деятельностью 

у них формируется теоретическое мышление.  

Принятие сведений во время предложения отдельных фактов производится в 

системе научных понятий, основа которых начинается с абстракции и конкретизации [3]. 

Если абстракция - это выделение результата какого-нибудь явления или предмета 

в каком-нибудь существующем положении, оно требует конкретизации понятия, в 

котором из наблюдаемого объекта необходимо выделить то, которое имеет в себе 

признаки приобретенного понятия. 

Для абстрактного обучения необходимо предоставить знания, как результат 

мышления в понятном виде. Но, по-видимому, во время выявления каких-либо 

закономерностей научного понятия, недостаточно использование абстрактного способа 

и конкретизации. Глубокое понимание объекта, выявление его свойств требует анализа 

и синтеза, сравнения и нахождения отличий.  

Сравнение даёт возможность определения единообразия, единства, схожести и 

отличий. В работе [4] в процессе понимания выделены три вида сравнения: 

относительное сравнение, объемное и классифицируемое сравнение. 

Сравнение берет своё начало с оперирования умственных способностей, таких, как 

анализ и синтез, которые составляют две стороны полноты, и в процессе мышления 

остаются неизменными и взаимосвязанными. 

Методы анализа и синтеза определяют путь исследования и взаимосвязи с 

сущностью предмета или построения нового теоретического объекта, который является 

объектом познания. Например, в химии во время глубокого проникновения в мир 

явлений при рассмотрении кинетики химических реакций необходимо понимание 

механизмов химических связей, структуры веществ и т.д., так как в основном не 

существует достаточного опыта в доказательство того или иного явления. Это всё 

приводит к быстрому формированию абстрактного мышления. Отношения 

синтетического анализа в обучении ускорят формирование аналитического и 

логического мышления. 

Успешность научной деятельности человека зависит от его способностей и 

желаний.  

Психологи определили, что способность состоит из трёх частей:  

1) признаки способности (таланта);  

2) развитие на основе признаков таланта;  

3) положительные черты личности. 

Признаки способности – это врождённые черты мозга и нервной системы, на 

основе которых формируются способности и профессиональные качества. Обучение и 

воспитание помогает в развитии признаков способностей, которые могут по истечении 

времени превратиться в характерные черты способности. 

Психологический материал научного творчества считается ключом познания, 

формирует способ научного мышления на рефлексной основе. Рефлексный процесс 
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показывает, что в действительности человек полностью отвечает за свои поступки, 

понимает правила и схемы, логически правильно выполняет действия. Формирование 

рефлексного мышления в процессе познания действует не только в кругу знания 

предмета, а также направлено на себя и говорит о развитой личности, как субъекта 

изучения. 

Процесс формирования рефлексного мышления имеет проблемный характер, 

появляется тогда, когда перед человеком не возникнет какая-либо преграда, неверный 

результат. 

Раскрывая способ научного мышления, не стоит забывать о диалектическом 

мышлении в процессе познания. С.А. Рубинштейн [5] рассматривает диалектическое 

мышление, как адекватный вид бытия, который в постоянном виде в процессе 

формирования, изменения, развития, возрождения нового мышления отражает нашу 

жизнь в многосторонних связях, включая внутренние связи развития.  

Признаки диалектического мышления у детей можно увидеть уже в дошкольном 

возрасте, во время наблюдений непрерывных изменений в природе, в повседневной 

жизни и согласно нравственным возможностям, восстановления связей между 

явлениями. Учащиеся старших классов должны уметь самостоятельно анализировать 

события, выделять их сущность, видеть их теоретический уровень, понимать 

закономерности. В этом случае мышление проходит путь от химии к философии и, 

наоборот, от философии к химии. 

Таким образом, в психологии раскрываются характерные черты личности, 

происходит развитие способностей и умственных действий, которые составляют основу 

формирования способа научного мышления. 

Способ научного мышления, как синтез различных методологий, рассматривается, 

как вид познания. Его центром является система методологических принципов, которая 

выявляет отношения к исследованию и результат отражения и понимания реальности, 

закономерностей его развития в разработке путей поступка и практического действия. 

Таким образом, способ научного мышления является продуктом деятельности, как 

приказывающая система, определяет отношения субъекта к бытию и его результатам. 

В связи с этим, процесс формирования способа научного мышления учащихся 

может найти свое отражение в научном и учебном процессах, с целью определения 

общих и индивидуальных свойств. Учащийся (а также учитель) должен приобрести 

каждый признак новых знаний, и не всю систему, а только их одну часть.  В этом и 

заключается несоответствие между научным и учебным познанием в научном 

исследовании, которое определяет объективно новые знания, являющиеся результатом 

научного познания, и во время своего существования изменяют свой вид: от проблемы с 

помощью гипотезы, к фактам, закономерностями и теориями. В учебной деятельности 

учащийся воспринимает знания в виде полной информации, в короткий период изучает 

несколько предметов. Каждый предмет требует специального отношения, например, 

причина и следствие в физике, структура в химии, функциональность в биологии. 

Научное мышление является одним из видов общего мышления. Основные свойства 

научного мышления, а также сравнение научного и учебного мышления показаны в 

табл.1. 

Таблица 1 

Сравнение научного и учебного мышления 

Основные 

свойства мышления 
Научное мышление Учебное мышление 

Относительность 

признаков системы 

знаний  

Косвенное исследование всех 

систем знаний и теорий 

Косвенное периодическое 

исследование признаков 

приобретённых знаний  
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Законы возникновения 

новых знаний  

Новые знания являются 

результатом познания, 

которые изменяют свой вид: 

проблема – гипотеза – закон – 

теория.  

Новые знания 

приобретаются в виде 

полной информации 

 

Способ научного мышления в своей полноте проходит все системы нравственной 

последовательности, определяется в единстве методического принципа, который 

составляет его основу.  

Способ научного мышления определяет синтез учебных предметов, которые 

выполняют задачу синтеза, а также единство отношений в процессе познания 

естественных наук. 

Общность научных знаний определяют изобразительные и приказывающие знания. 

Предметные знания влияют на содержание учебно-нравственной деятельности, и 

объясняют содержание предметов, и находятся на уровне познания. Образные знания 

включают в себе понятия, факты, теории, законы, состояние мира. Знания (приказы, 

методы, принципы, способ мышления) указывают субъекту познания путь для познания 

предметных знаний. 

Предметные знания составляют часть деятельности и считаются способом 

обучения. Знания превращаются в средство, когда они являются способом познания, в 

результате которого происходит микроизменения деятельности субъекта. В единстве 

они выступают, как «приобретение ребёнком новых способностей, то есть нового 

способа действия и научного понятия действительных предметов». 

Способ научного мышления определяет свойства, пути, уровень учебно-

нравственной деятельности, и переход от одного элемента к другому обеспечивает 

ценность самой деятельности. 

Таким образом, с философской точки зрения можно рассмотреть способ научного 

мышления, как сумму методологических, аксеологических, исторических и логических 

отношений. Знакомясь с сущностью способа научного мышления, мы отмечаем 

необходимость формирования основных свойств научного творчества. Нормирование 

способа научного мышления не позволяет нравственной деятельности выйти на первое 

место, даёт возможности его правильного определения. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ПСИХОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ТАФАККУРИ ИЛМИИ 

МАКТАББАЧАГОН ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ХИМИЯ 
 

Дар ин мақола асосҳои психологии ташаккули тарзи тафаккури илмии мактаббачагон ва 

ҷанбаҳои ташаккули мафҳуми «тарзи тафаккури илмӣ» ҳамчун тафаккури бадеӣ, озод, фазоӣ ва 

мавҳум таҳқиқ гардидааст. Таърифҳои гуногуни категорияи тафаккур пешниҳод гардида, 

аҳамияти он дар таълими мактаббачагон нишон дода шудааст. Тафаккури илмӣ ва таълимӣ ба 

таври муқоиса таҳлил карда шудааст. 



139 

 
 
 
 

КАЛИДВОЖАҲО: педагогика, тафаккури илмӣ, маърифат, тарзи тафаккур, тафаккури 

эҷодӣ. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБА НАУЧНОГО 

МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 
 

В статье рассмотрены психологические основы формирования способа научного 

мышления школьников, рассматриваются такие   аспекты формирования понятия «способ 

научного мышления», как художественное, свободное, пространственное, абстрактное 

мышление, даются определения различных категорий мышления и показано их значение при 

обучении школьников. Дан сравнительный анализ научного и учебного мышления.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, научное мышление, познание, способ мышления, 

творческое мышление. 
 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE FOMING METHOD OF SCIENTIFIC  

THINKING IN STUDENTS STUDYING CHEMISTRY 
 

The article deals with the psychological basis of the formation of the foming method of scientific 

thinking of schoolchildren, discusses such aspects of the formation of the concept of "method of 

scientific thinking" as artistic, free, spatial, abstract thinking, gives definitions of different categories of 

thinking and shows their importance in teaching students. The comparative analysis of scientific and 

educational thinking is given.  

KEY WORDS: pedagogy, scientific thinking, cognition, way of thinking, creative thinking. 
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МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 
 

Назаров Т.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Методы обучения сами по себе являются упорядоченной системой принципов и 

целевых правил деятельности педагога и студента, которые совместно реализуют 

методические способы определенных дидактических задач. 

Методы в процессе обучения и воспитания действуют совместно. Поэтому, когда 

речь идёт об использовании того или иного метода, говорят об их взаимозависимости, 

которая определяет дидактические цели, экологическое содержание, уровень подготовки 

студентов и другие важные факторы. Следует напомнить, что каждый метод используют 

в ситуации, при которой хорошо и эффективно выполняются учебные, воспитательные 

и развивающие задачи не только в единстве, но и совместно с другими методами 

обучения. 

В процессе исследования мы использовали различные учебные методы, но 

преобладало в основном проблемное и исследовательское обучение. Потому что 

экологический материал требует всесторонних знаний и привлечения широкой 

дополнительной информации. Применяемые методы здесь соответствовали задачам, 

которые были поставлены перед студентами – будущими учителями. 

Вид обучения – это часть организации учебного процесса, включает в себя 

структуру, распределение студентов по группам, структуру занятий, место и период их 

проведения, роль и особенности деятельности обучающего. Традиционный вид обучения 

включает: лекции, практические занятия, лабораторные работы, групповую 

деятельность, семинары, дипломные работы и т.д. Во время экологического обучения 

тип проведения занятий остаётся прежним, но в том случае его содержание и вид его 

проведения изменяется, что, прежде всего, зависит от выбора метода обучения. В этом 

случае они являются разносторонними и направлены на активизацию нравственной 

деятельности учащегося. При экологическом обучении методам обучения свойственны 



140 

 
 
 
 

проблемность, эмоциональность, высокая активность в создании характерной ситуации. 

Поэтому во время планирования технологии экологического обучения студентам 

предоставляются такие актуальные виды занятий: проблемная лекция, лекция-

консультация, семинар-беседа, целевые игры. 

В последние годы в стране активно развиваются различные методы обучения и 

активное изучаются: системное мыслительное развитие, навыки исследовательской 

деятельности, технологии проблемного обучения. Поэтому во время подготовки 

учителей биологии этому необходимо уделять особое внимание. 

Таким образом, в настоящее время под понятием проблемного обучения обычно 

понимается такое обучение, которое в широком смысле последовательно решает все 

проблемные ситуации, с целью творческого обучения. Существует два вида проблемной 

ситуации: психологическая и педагогическая. 

Учебно-исследовательский метод имеет многовековую историю, и появление этого 

метода приходится на эпоху Возрождения. В 18 в. передовые педагоги обучали своих 

учеников приобретать навыки наблюдения и описания, самостоятельному изучению 

фактов, без использования чужих мыслей и слов (из книг и рассказов, таблиц), по 

конкретным и реальным ситуациям окружающей среды. Как говорил известный 

немецкий педагог А. Дистеверг: «Плохой учитель предлагает ученикам готовую истину, 

хороший учитель - пути её нахождения», ясно и понятно раскрывает роль учителя того 

времени [1]. 

Использование исследовательской работы в процессе формирования 

экологической ответственности, по сравнению с другими видами деятельности, 

формирует у студентов качества для важной социальной адаптации. 

Исследовательскую методику можно использовать в различных видах обучения, 

лабораторная практика в исследовательском методе может применяться на начальном 

этапе изучения объекта. Педагог при помощи речи так руководит студентами, что они, 

исходя из особенностей наблюдаемого объекта, применяют необходимые знания. 

Метод описания исследовательской работы также осуществляется различными 

видами. Биологический опыт в исследовательском методе служит, как описание 

биологической информации педагога, поэтому приводится в конце нравственного 

процесса. Студенты получают сведения об организмах и явлениях непосредственно со 

слов педагога, лабораторная работа (опыт) является доказательством переданной 

педагогом информации (это является третьим видом совместного использования 

практики и речи педагога). Педагог может вначале раскрыть сущность явления, 

представить биологические знания на основе научных теорий и отношений, а затем 

предложить студентам опыт и практику (это является четвертым видом речи и опыта). 

Принципы и система дидактического процесса обучения имеют преимущество по 

сравнению с другими принципами, входящими в эту группу. Они определяют, что 

дидактический процесс происходит тогда, когда возникает необходимость организации 

учебной деятельности на объективной основе, наблюдается зависимость устойчивых 

связей между обучением, изучением и содержанием обучения, когда даются 

рекомендации в соответствии с планом [2]. 

Принцип активного обучения показывает соответствие дидактической системы 

обучения и учебно-экологической базы содержания, формирует требования к условиям 

коллективного обучения, показывает достижения деятельности педагога и 

обучающегося. Основное требование этого принципа включено, определено в его 

содержании - что информационная культура вузов (кафедры, факультеты) должна 

соответствовать содержанию обучения и характеру дидактического процесса. 

Осуществление требований этого процесса и принципа возможно тогда, когда 

организация учебно-экологической базы соответствует основам научно-педагогических 

требований, которые разрабатывает педагог. 
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В этом случае технологию экологического обучения необходимо разделить на 

основные дидактические требования с целью усиления процесса обучения. К ним 

относятся [3]: 

 - основная роль педагога в проведении занятий; 

 - мотивация использования дидактических материалов; 

 - правильное определение назначения и времени использования экологического 

материала, его места и роли; 

 - обеспечение постоянной связи обратного действия обучения; 

 - соответствие стратегии проведения учебных занятий и методики обучения; 

 - учет включения комплекса учебных средств, признаков экологического 

обучения, рассмотрения всех компонентов системы, изменения общей методики 

обучения и т.д. 

Принцип интеграции и дифференциации обучения означает его единство и 

разделяется на группы в целостности обучения. 

Принцип гуманизации означает, что на его основе рассматривается гармоничное 

развитие человека и природы, как высшая ценность. В содержании экологического 

обучения этот принцип способствует укреплению роли и важности гуманитарных 

предметов. 

Принцип наглядности формируется, как важный принцип обучения, на основе 

наблюдений и принятия изучаемых объектов, представлений и понятий. Этот принцип 

необходим для проведения лабораторных занятий и получения практических знаний, в 

которых нравственные задачи решаются опытным путем. 
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УСУЛҲО ВА ПРИНСИПҲОИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ЭКОЛОГИИ 

МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ БИОЛОГИЯ 
 

Дар ин мақола усулҳо ва принсипҳои ташаккули салоҳияти экологии омӯгорони ояндаи 

биология ва истифодаи онҳо дар корҳои таҳқиқотӣ мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. 

Муаллиф ба технологияи таълими экологӣ дахл намуда, талаботи асосии дидактикиро бо 

мақсади пурзӯр кардани раванди таълим нишон додааст. Дар мақола инчунин дар хусуси 

принсипҳои асосии ташаккули салоҳияти экологии муаллимони ояндаи биология сухан рафта, 

моҳияти онҳо ошкор карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: метод, принсип, вазифаҳои дидактикӣ, омилҳои муҳим, мақсади 

дидактикӣ, машғулияти амалӣ, корҳои лабораторӣ, кори гурӯҳӣ, семинар, рисолаҳои дипломӣ. 
 

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 
 

В статье рассмотрены методы и принципы формирования экологической компетентности 

будущих учителей биологии и их использования в процессе научной работы. 

Автор, коснувшись вопросу технологии обучения с целью усиления процесса обучения 

выделяет основные дидактические требования. В статье также рассматриваются основные 

принципы формирования экологической компетентности будущих учителей биологии и 

раскрывается их сущность 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, принцип, дидактические задачи, важные факторы, 

дидактическая цель, практическое занятие, лабораторая работа, групповая работа, дипломная 

работа. 



142 

 
 
 
 

THE METHODS AND PRINCIPLES OF OF ECOLOGICAL FORMATION 

COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY 
 

The article deals with the methods and principles of ecological formation competence of biology 

future teachers and their use in the process of scientific work. The author, touching upon the issue of 

learning technology in order to strengthen the learning process highlights the basic didactic 

requirements. The article also discusses the basic principles of ecological formation competence of 

future teachers of biology and reveals their essence  

KEY WORDS: methodology, principle, didactic tasks, important factors, didactic purpose, 

practical training, laboratory work, group work, thesis. 
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Расулов С.П. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Модель технологии профильного обучения биологии, прежде всего, отражает всю 

методическую систему. Устойчивая структура является основным условием и 

отличительным признаком всей системы. Технология профильного обучения биологии 

является подсистемой методики обучения биологии в СОШ. Целостность методики 

обучения возникает, как качество и новые признаки (особенности) в результате их 

сотрудничества в определённой системе связей. Профильное обучение биологии, как 

система, имеет свои части и задачи. Определение его частей даёт возможность в 

определении функции этой системы и других методических систем обучения биологии, 

и соответствует целям, задачам и содержанию профильного обучения. 

Рассмотрение технологии профильного биологического обучения даёт 

возможность в упорядочении системы на основе системного отношения, а также в 

изучении объекта, как целостности связанных признаков, обладающих общностью и 

устойчивостью [1].   

Системное отношение показывает общую связь явлений и событий, окружающих 

нас. Преимущество системного отношения в том, что оно даёт возможность в 

определении частей и связей компонентов, не только для различия той или иной 

системы, но и изменения её, взаимовлияния, для её развития в общем. Характерной 

особенностью системного отношения является изучение объектов, определение способа 

сотрудничества их частей, механизмов определения частей системы, изучение её 

отдельных частей на основе изменения всей системы. Все это является основным 

условием целостности сущности системы, и полностью соответствует сущности 

профильного обучения. 

При профильном обучении творческая деятельность имеет огромное значение, 

потому что заставляет учащегося думать.  

Организация и решение вопросов дифференциального и индивидуального 

отношения в процессе обучения направляется на гармоничное формирование личности 

учащегося, усиление его возможностей в обучении, привлечение учащихся к активной 

школьной деятельности, несмотря на различные нравственные способности (знания, 

навыки и способности), успешность всего классного коллектива и т.д. 

Отличительным признаком индивидуального отношения является личностно-

психологическая особенность учащегося, выбор и использование методов и 

соответствующих способов, разновидность вариантов заданий, определенный объем 

домашних заданий. В специальном исследовании, которое посвящено индивидуальному 

отношению к ребёнку (учащемуся) в обучении, Е.С. Рабунский отмечает, что для 

осуществления целей и задач обучения учитель требует, чтобы были решены вопросы 
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несоответствия нормативных программ и характерных особенностей личности 

обучающихся [2]. 

Соблюдение единства учебного плана и программы способствует преодолению 

несоответствия между единством содержания обучения и некоторыми тенденциями, 

которые возникли по причине индивидуального требования и характерных особенностей 

учащегося. 

Процессуальная часть технологии обучения включает в себя формы организации, 

методы и способы обучения. Основное внимание необходимо направить на 

взаимозависимость всех частей технологии, в том числе, зависимость выбора формы, 

методов и средств, целей и содержания процесса общего образования. 

Профильное обучение биологии включает в себя формы научного направления - 

химию-биологию, биологию-географию, все формы обучения биологии. Формы связаны 

между собой, придают целостность процессу общего образования. Одной из основных 

форм организации биологического обучения в профильном обучении можно считать 

различные виды учебных занятий (эвристические и проблемные лекции, семинары, 

смешанные уроки, практические занятия, учебные игры, домашние задания с 

элементами творчества, исследовательская деятельность). 

Большую роль в профильном обучении играют внеклассные работы – это изучение 

научных статей, научно-тематические вечера, научные конференции, биологические 

научные общества школьников. Также важное значение имеют экскурсии на природу. 

В кругу профильного обучения экскурсия даёт возможность учащимся 

подключаться к работе производственных биолого-технологических предприятий, 

медицинских центров, исследовательских институтов, лабораторий, способствуют в 

определении выбора профессии и профессиональной деятельности. 

Активное привлечение учащихся в процесс обучения, получение нового материала 

открывает путь к проблемным лекциям, лекциям с признаками эвристической беседы. 

Мультимедийные лекции способствуют полному включению учащихся в 

информационную среду, индивидуальному обучению учащихся с учётом их 

способностей. 

Семинары активизируют учебную и самостоятельную работу учащихся, позволяют 

работать с дополнительной литературой. Семинары очень полезны во время 

всестороннего рассмотрения сложного материала и его обсуждения (например, при 

изучении гликолиза, цикла Кребса, выделения кислорода растениями). Большую роль во 

время профильного обучения играют активные формы семинара – беседы, круглый стол 

и т.д. 

Практикумы организуются и проводятся при достаточной самостоятельности 

старших классов. После объявления темы, цели и задачи лабораторной и практической 

работы, учащиеся самостоятельно выполняют задание, пользуясь учебниками и 

дополнительной литературой для последовательного проведения операций. 

Смешанные занятия являются неотъемлемой частью профильного обучения 

биологии.  

Учебные игры способствуют возникновению способностей, практических 

интересов, развивают представления и воображение. Игра изменяет мотив обучения: 

знание обеспечивает успешность учащегося в реальном существовании. 

В классах физического направления внеклассные работы служат, как продолжение 

деятельности, и должны быть направлены на самообучение старших классов и развитие 

творческих способностей. 

Домашнее задание даёт возможность каждому учащемуся работать согласно своим 

возможностям, использовать свои способности. Содержание домашних заданий 

представляет собой повторение и закрепление учебного  материала (получение 

информации из дополнительной литературы, составление планов, диаграмм, написание 
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конспектов и т.д.);  обобщение знаний (приведение дополнительных фактов и 

доказательств каких-либо  случаев); использование полученных знаний (постановка 

опыта, самостоятельное составление задач, поиск  их решения, показ нового на основе 

изучаемого явления, работа по исправлению ошибок, составление аннотаций к статьям, 

книгам); контроль усвоения знаний (составление вопросов, проверка знаний, дополнение 

планов и таблиц, вопросов практического использования знаний и т.д.). В профильном 

обучении эффективно проведение домашней творческой работы (по цитологии, основам 

генетики и селекции). 

На внеклассных занятиях учитель должен обращать внимание учащихся на 

вопросы изучения научных методов познания, ознакомление с математическими 

методами, моделирование методик по разработке использования экспериментальных 

сведений. 

Научные конференции являются заключительным этапом исследования и 

деятельности старшеклассников, проводятся под руководством учителя. 

К формам контроля, которые проводятся в профильном биологическом обучении, 

относятся проверки учебной деятельности школьников (при помощи устных или 

письменных заданий), защита рефератов, презентации по результатам выполненных 

практических заданий, контрольные работы, тесты, сопоставление «портфелей» 

успешности учащихся и т.д. 

Проверки знаний целесообразно проводить в конце изучения больших тем. 

Например, проверку можно проводить после изучения глав «Введение в общую 

биологию», «Структура и свойства клетки», как и в письменной, так и в устной и 

смешанной форме. 

Портфолио - это новая форма контроля и оценки достижений учащихся, обобщает 

и оценивает индивидуальную успешность учащегося в определенное время обучения.  

Портфолио дополняет традиционный способ контроля и оценки знаний, помогает 

учащимся усваивать различные виды деятельности – учебную, творческую, социальную, 

коммуникативную, и считается важнейшим признаком целевого отношения к обучению. 

Целью портфолио является продолжение отчета об успешности обучения учащегося, 

обеспечения наблюдения успешности ученика в кругу расширенного обучения и показа 

способности практического использования знаний и способностей. 

Основную роль в условиях моделирования обучения в Таджикистане играют тесты, 

в зависимости от внедрения единых государственных экзаменов по биологии. 

Влияние учителя на развитие самостоятельности школьников определяется 

системностью задач и целей профильного биологического обучения, а также 

применением соответствующих обучающих методов: информационные методы - с 

целью приобретения доказуемых сведений теорий и законов биологии; 

исследовательские вспомогательные методы, которые расширяют способности по 

решению проблем в кругу учебного исследования.  

Информационные методы способствуют организации работы с различными 

источниками информации, с целью поиска доказуемых сведений при изучении законов 

и теорий, формируют актуальное содержание предмета (работа с учебником, с 

дополнительными источниками для предоставления далее информации на семинарах, 

конференциях, при защите рефератов). 

Исследовательские методы помогают при исследовании живых объектов природы, 

с целью развития нравственных интересов, способностей и самостоятельности учеников. 

Эта деятельность соответствует одной из основных целей обучения биологии – 

знакомство школьников с формами и методами научного познания. 

Для развития признаков творческой деятельности (в моделировании процесса 

«сознательности» и «материализации» теорий) необходимы активные методы, которые 

должны находить своё широкое использование в обучении биологии. Здесь следует 
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учитывать то, что в физико-научных исследованиях необходимо раскрытие двух уровней 

[3]. 

Первый уровень – раскрытие явлений и процессов. Здесь осуществляется такие 

пути поиска: поиск аномалий при изучении явлений, поиск новых форм известных 

явлений, суммирование известных явлений, разделение на части известных явлений, их 

аналогия. 

Второй уровень – сравнение известных закономерностей и результатов 

практического исследования (фактов, которые не подчиняются закономерностям до тех 

пор, пока не будут раскрыты новые закономерности, например, открытие закона 

эволюции Ч. Дарвином); предложение новой гипотезы при объяснении возникших 

трудностей проведения эксперимента. Например, создание Г. Менделем «гипотезы 

чистоты гамет», учения о наследственности и выявление принципов передачи 

наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам. Во время 

скрещивания моно- и дигибридов, предоставление гипотезы, которая не отрицает 

известные законы, но расширяет их, предложение гипотезы путём перехода от 

известного теоретического состояния к практическому, суммирование известных 

закономерностей и на их основе предоставление нового решения проблемы. 

На этой основе предложен алгоритм проведения исследования: ознакомление с 

литературой, определение и постановка проблемы, определение неизвестных вопросов, 

которые составляют гипотезу, планирование и разработка учебных операций, сбор 

сведений, анализ и синтез собранных сведений, умственные заключения, упорядочение 

информации, выступление с подготовленной информацией, вторичная проверка 

результатов, составление списка вопросов и ответов по данному исследованию, проверка 

гипотезы, обобщение полученных результатов и составление окончательного  

заключения. 

Все методы обучения в процессе профильного обучения биологии взаимосвязаны 

между собой.  

Средства, которые используются в процессе профильного обучения биологии, 

предоставляются природными объектами (живые объекты), средствами наглядного 

изображения, научной и учебно-методической литературой, инновационными 

информационными технологиями, а также новейшими учебными средствами. В 

профильном биологическом обучении природа и окружающая природная среда 

рассматриваются в качестве средств воспитания и обучения учащихся. 

Согласно разработанной технологии,  в профильном биологическом  обучении 

одними из основных результатов являются: предоставление  знаний соответственно 

современным взглядам на биологическую науку, которая выбрана в соответствии с 

профилем;  история развития биологии, которая имеет глубокие корни, уходящие в 

древность; изучение законов природы и  общебиологических закономерностей; высокие 

уровни развития способностей для нахождения необходимой информации; анализ, показ 

нравственных способностей (наблюдение, абстракция, обобщение и т.д.); умение 

работать с живыми системами и технической аппаратурой; умение различать 

биологические понятия; формирование способности выбора профессии среди различных 

биологических профессий. 

Правильное использование технологии профильного обучения биологии в 10-11 

классах помогает при формировании всесторонней личности ученика и выборе будущей 

профессии.  
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МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ КАСБИИ БИОЛОГИЯ 

 ДАР ШАРОИТИ ТАҲҚИҚОТИ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар мақола модели технологияи таълими касбии биология дар синфҳои болоии 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шароити таҳқиқоти педагогӣ мавриди омӯзиш 

қарор гирифтааст. Муаллиф қайд мекунад, ки дар асоси муносибати системанок намудан 

дар технологияи таълими касбии биология, он имкон медиҳад, ки ҳодисаву тағйироти 

дар муҳити атрофи моро иҳотакунанда баамаломада дар алоқамандӣ омӯхта шавад. 

Бартарии чунин система дар он аст, ки ба туфайли он алоқаи байни қисматҳо, на танҳо 

барои фарқи ин ё он система, балки тағйироти он, таъсири мутақобили онҳо ва рушди 

умумиии онҳо муайян карда шавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: таълими биология, мақсад, вазифа, муносибати фардӣ, 

барнома, хонанда, метод, омӯзгор, дарс, машғулияти амалӣ, семинар. 
 

МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ёЭКСПЕРИМЕНТА 
 

В этой статье анализируется модел технологии профильного обучения биологии в 

старших классах общеобразовательной школе в условиях педагогического 

эксперимента. Автор отмечает, что рассмотрение технологии профильного обучения 

биологии на основе системного отношения показывает общую связь явлений и событий, 

окружающих нас. Преимущество системного отношения в том, что оно даёт 

возможность в определении частей и связь компонентов, не только для различия той или 

иной системы, но и изменения ее, взаимовлияния, для ее развития в общем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение биологии, цель, задача, индивидуальное 

отношение, программа, учащиеся, метод, учитель, урок, практическое занятие, семинар. 
 

THE MODEL TECHNOLOGY OF PROFILE EDUCATION OF BIOLOGY  

IN THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT 
 

In this article the model of technology of profile training of biology in the senior classes of 

comprehensive school in the conditions of pedagogical experiment is analyzed. The author notes that 

Consideration of technology of profile training of biology on the basis of the system relation shows the 

General communication of the phenomena and events surrounding us. The advantage of the system 

relationship is that it makes it possible to determine the parts and the relationship of the components. 

Not only to distinguish a system, but also to change it, mutual influence, for its development in 

General. 
KEY WORDS: biology training, goal, task, individual attitude, program, students, method, 

teacher, lesson, practical lesson, seminar. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Расулов Сорбон Пирмадович, преподаватель кафедры общей 

биологии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-87-29-43. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

УСУЛҲОИ МЕТОДИИ МУРАККАБГАРДОНИИ 

МАШҒУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА 
 

Раҷабов Н.Р., Шарифов Ҷ., Шарифов И.Ҷ. 

Донишгощи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар амалияи кори мактабҳо на ҳамаи он имкониятҳое, 

ки боиси фаъолонидани ҷараёни таълими математика мегарданд, пурра истифода карда 

мешаванд. Маълум, ки як роҳи асосии ислоҳи ин норасоӣ ба ҳар чӣ бештар ҳал кардани 

масъалаҳо алоқаманд мебошад. 

Дар рафти ҳалли масъалаҳо муҳокимарониҳои мустақилонаи хонандагон ва 

ташаббуси эҷодии онҳо инкишоф ёфта, гузариш аз фаъолияти таҷдидӣ ба эҷодӣ осон 

мегардад. Инро махсусан дар мавриди аз вариантҳои ботадриҷ мураккаб кардашудаи 

ҳамон як масъала ба осонӣ пай бурдан мумкин аст. 

Дар шаклҳои гуногун ифода карда тавонистани масъалаҳои таълимӣ на танҳо барои 

дуруст муайян намудани дараҷаи азхудкунии хонандагон ба аҳамият молик аст, инчунин 

барои минбаъд баланд бардоштани ин дараҷа кумак мерасонад. 

Мазмуни ин усулро ба таври зерин баён кардан мумкин аст: баъд аз он ки хонанда 

аз ӯҳдаи иҷро намудани амалиёти муайяни математикӣ мебарояд ё худ мафҳуму 

қоидаҳои математикиро дар ҳалли масъалаҳои ҳаммазмун истифода карда 

метавонистагӣ мешавад, ба ӯ барои кори мустақилона якчанд масъалаҳоеро пешкаш 

менамоянд, ки онҳо аз якдигар шаклан фарқ кунанд ҳам, вале вариантҳои гуногун ва ё 

тағйирдодашудаи ҳамон як мафҳум ва ё қонунияти математикӣ мебошанд. Яъне, доир ба 

масъалаи муоинашаванда вариантҳои гуногуни додашавии онро пайдо намудан мумкин 

аст. Ба таври дигар, масъалаҳои ҳосилавии пайдокардашуда вариантҳои дигари ҳамон 

масъалаи аввалаанд, ки дар шаклҳои андаке тағйирдодашуда баён ёфтаанд. 

Бартарии ин усул дар паёпай мураккаб намудани матни онҳо мебошад. То он дараҷа 

мураккаб намудани матнро бояд давом дод, ки дар айни замон аз хонанда талаб карда 

мешавад. Ин бошад, ба муаллим имконият медиҳад, ки ба ҳар як хонанда ба таври 

инфиродӣ рафтор намояд. 

Пайдост, ки барои ба хулосаҳои умумӣ овардани ҳар як хонанда миқдори гуногуни 

масъалаҳоро ҳал намудан лозим аст. Агар барои баъзеҳо ин ҳолат ба осонӣ ба даст ояд, 

барои дигарон дар натиҷаи ба таври васеъ тағйир додани шакли масъала ба даст меояд. 

Одатан, дар зери мафҳуми шаклан тағйир додани масъала баъзе тағйироти 

хусусиеро дар шарти он фаҳмидан лозим аст, ки ба мақсадҳои таълимӣ равона карда 

мешаванд. Пас, моҳияти ин усул басо гуногун мебошад.   

Азбаски асоси ҳар гуна масъалаи математикиро ягон қонуният ташкил менамояд, 

пас тағйир додани масъалаи муоинашаванда низ ба тағйири ин қонуният вобаста 

мебошад. Алоқманд намудани фаъолияти хонандагон ба ҳалли чунин масъалаҳо боиси 

мустақилона аз худ намудани донишҳои нав мегардад. 

Тағйир додани масъалаҳо имконият медиҳад, ки ба мазмуни маводи таълимӣ 

дараҷаҳои мураккаби дар айни ҳол зарурбударо дохил намоем. Ба ин вобаста майлу 

рағбат ва имкониятҳои гурӯҳҳои гуногуни хонандагон ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

Пай дар пай афзудани мураккабии масъалаҳо боиси фаъолонидани хонандагони 

сустхон гардида, имконияти пешравии онҳоро ба вуҷуд меоварад. Аз тарафи дигар, ба 

хонандагони аълохон имконият медиҳад, ки барои ҳалли масъалаи муоинашаванда ба 

таври эҷодӣ рафтор намоянд. Модоме ки ҳар кадоме аз хонандагон мувофиқан ба 

дараҷаи дониши худ ба ҳал намудани вариантҳои гуногуни ҳамон як масъала машғул 

мешаванд, пас дар синф ҳолати фаъолияти коллективона ба амал меояд [1]. 

Бояд қайд кард, ки дар китобҳои дарсӣ бештар масъалаҳои якшакла дода мешаванд 

ва аз хонандагон талаб карда мешавад, ки онҳоро ҳал карда, ҷавоби ёфтаашонро бо 
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ҷавоби дар охири китоби дарсӣ додашуда муқоиса намоянд. Таҷриба нишон медиҳад, ки 

ҷавобро ёфтан ҳамоно хонандагон корро аз болои масъала қатъ менамоянд. Аз ин рӯ, ба 

муаллим лозим меояд, ки шаклҳои имконпазири ҳамон як масъаларо ёфта пешкаши 

хонандагон намояд, то ки дар синф имконияти фаъолгардонии ҳамаи хонандагон ба амал 

ояд. Дар чунин маврид ба қисме аз масъалаҳо ҷавобро надодан беҳтар мебуд. Дар чунин 

маврид аз хонандагон талаб карда мешавад, ки аз усулҳои эътимодноки худназораткунӣ 

истифода баранд. Бо баъзе масъалаҳои душворфаҳм додани нишондод кофист [2]. 

Қайд намудан лозим аст, ки дар ҷараёни ҳалли масъалаҳои таълимии бо вариантҳои 

гуногун додашуда шароити синфи конкретиро ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Бо 

вариантҳои гуногун додани масъалаҳо якчанд талабот дорад: барои хонандагони синфи 

муайян дастрас бошанд; хусусияти хоси ҳар як масъала ба ҳисоб гирифта шуда, ба 

мақсадҳои таълимӣ мувофиқ будани онҳо ба эътибор гирифта шаванд; ҳалли масъалаҳо 

боиси фаъолонидани раванди таълим гарданд [3]. 

Вобаста ба талаботи баёнёфта усулҳои гуногуни тағйир додани масъалаҳоро тавсия 

намудан мумкин аст. 

Ин ҷо мо яке аз усулҳои имконпазир – истифода бурдани ҳамон як қонунияти 

математикиро дар вазъиятҳои гуногун муоина месозем. 

Амалия нишон медиҳад, ки ҳамон як қонунияти математикӣ асоси мантиқии 

якчанд масъала шуда метавонад. Истифода бурдани қонунияти математикӣ дар 

масъалаҳои гуногун боиси системанок ташаккул ёфтани дониши хонандагон гардида, 

малакаҳои эҷодии онҳоро инкишоф медиҳад; қобилияти гузариши  хонандагонро аз як 

вазъият ба дигараш инкишоф дода, доираи фаҳмиши хонандагонро доир ба мафҳумҳои 

изоморфизм ва моделиронидани масъалаҳо васеъ менамояд. Инро дар масъалаи зерин 

муояна месозем. 

Бигузор масъалаи муоинашаванда теоремаи Пифагор бошад. 

Масъала. Исбот карда шавад, ки дар секунҷаи росткунҷа квадрати гипотенуза ба 

суммаи квадратҳои катетҳои он баробар аст.  

Акнун дар зер гурӯҳи масъалаҳои ифодакунандаи теоремаи Пифагорро дар 

вазъиятҳои гуногуни тағйирдодашуда меоварем. 

Масъалаи 1. Исбот карда шавад, ки дар секунҷаи росткунҷа суммаи масоҳатҳои 

квадратҳое, ки дар катетҳои секунҷа сохта шудаанд, ба масоҳати квадрате, ки дар 

гипотенузаи он сохта шудааст, баробар мебошад. 

Масъалаи 2. Исбот карда шавад, ки квадрати диагонали росткунҷа ба суммаи 

квадратҳои ченакҳои он баробар аст. 

Масъалаи 3. Исбот карда шавад, ки суммаи квадратҳои диагоналҳои ромб ба 

суммаи квадратҳои тарафҳои он (чорчандкардашудаи квадрати тарафи он) баробар аст. 

Масъалаи 4. Агар тарафҳои секунҷа а, в, с ва с2 = а2 + в2 бошад, он гоҳ кунҷи 

муқобили тарафи с кунҷи рост аст. Инро исбот кунед. 

Масъалаи 5. Оё тарафҳои секунҷаи росткунҷа ба ададҳои 3, 4, 5, баробар шуда 

метавонанд? 

Масъалаи 6. Асоси секунҷаи росткунҷаи баробарпаҳлу ба 𝛼 баробар аст. Тарафи 

паҳлуиро ёбед. 

Масъалаи 7. Тарафи квадрат ба 𝛼 баробар аст. Диагонали квадратро ёбед. 

Масъалаи 8. Исбот карда шавад, ки суммаи квадратҳои масофаҳо аз нуқтаи 

ихтиёрии давра то охирҳои диаметр ба квадрати диаметр баробар аст (бузургии доимӣ 

мебошад). 

Масъалаи 9. Исбот карда шавад, ки агар ду секунҷаҳои росткунҷа монанд бошанд, 

он гоҳ суммаи ҳосилҳои зарби катетҳои мувофиқ ба ҳосили зарби гипотенузаҳои онҳо 

баробар мебошад (дар мавриди баробар будани секунҷаҳои росткунҷа ба теоремаи 

Пифагор баргаштан мумкин аст). 

Масъалаи 10. Дар яке аз ду хатҳои рости байни худ перпендикулярбуда нуқтаҳои 

А ва В, дар хати рости дуюм нуқтаҳои С ва Д қайд карда шудаанд. Исбот карда шавад, 
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ки АС2 +ВД2=АД2 + ВС2 мебошад (дар мавриди нуқтаҳои В ва Д ба нуқтаи буриши 

хатҳои байни худ перпендикулярбуда ҳамҷоя шудан теоремаи Пифагорро пайдо намудан 

мумкин аст, яъне АС2 = АВ2 + ВС2).  

Тавсия медиҳем, ки мавридҳои дигари дар масъалаҳо зуҳур ёфтани теоремаи 

Пифагорро худи хонандагон мустақилона давом диҳанд. 

Ҳамин тариқ, дар вазъиятҳои нав тағйир додани матни масъала ва пайдо намудани 

масъалаҳои мувофиқ боиси самаранокии таълим гардида, имконият медиҳад, ки 

хонандагон донишҳои назариявиашонро беш аз пеш дар амалия татбиқ намоянд.   
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УСУЛҲОИ МЕТОДИИ МУРАККАБГАРДОНИИ 

МАШҒУЛИЯТҲОИ МУСТАҚИЛОНА 
 

 Барои он, ки хонанда доир ба мавзӯи таълимӣ ва ё қонунияти математикие хулосаи умумӣ 
барорад, ба ӯ лозим аст, ки миқдори зиёди масъалаҳои шаклан тағйирдодашударо ҳал намояд. 

Дар мақола масъалаҳои шаклан тағйирдодашудае мавриди муоина қарор дода шудаанд, ки 
барои баланд бардоштани фаъолияти мустақилонаи хонандагон равона гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: методика, масъала, машғулиятҳои мустақилона, мураккабгардонӣ, 
хонанда. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОСЛОЖНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

Для формирования обобщённых выводов по той или иной теме или математическим 

закономерностям ученику необходимо решать разнообразные видоизменённые по форме задачи 
В статье рассмотрены видоизменённые задачи по степени трудности ориентированные на 

повышение эффективности самостоятельной работы учащихся. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, задачи, самостоятельная работа, осложнение, ученик.  
 

THE METHODIC COMPLICATION WAYS OF THE INDEPENDENT WORK 
 

For the formation of generalized conclusions on a particular topic or mathematical regularities, 
the student must solve a variety of modified in the form of the problem The article deals with the 

modified problemS of the degree of difficulty focused on improving the efficiency of THE independent 
work of the students.  

KEY WORDS: methodology, tasks, independent work, complication, student. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
 

Шевчук М.В., Шевченко В.Г., Лунина Г.А. 

Московский государственный областной университет 
 

Современную жизнь общества невозможно представить без процессов 

информатизации и компьютеризации, которые проникли во все сферы человеческой 

деятельности. Вся информация проходит через каналы связи, так или иначе связанные с 

вычислительной техникой, использование которой трудно переоценить в рамках 
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деятельности современного общества. Одной из наук, занимающейся методами и 

процессами сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации 

является информатика. Как правило, все методы и информационные процессы так или 

иначе связаны именно с вычислительной техникой и ее программно-аппаратными 

возможностями, которые постоянно модифицируются и модернизируются. Исходя из 

этого, можно говорить о том, что предмет школьного курса информатики является одним 

из необходимых предметов в образовательном процессе, так как хотя бы базовые знания 

данного предмета дают большие возможности по эксплуатации современного 

оборудования в повседневной и профессиональной жизни человека. Ввиду того, что 

технологии не стоят на месте и ежедневно развиваются в том или ином направлении, в 

школьный курс информатики достаточно часто необходимо вносить некоторые 

содержательные изменения, что позволит обучающимся иметь представление о самых 

современных информационных технологиях. 

Тема «Программное обеспечение» одна из ключевых тем, на которых строится все 

обучение информатике. Однако, того небольшого количества часов, выделяемого на ее 

изучение, явно недостаточно в базовом курсе информатики. Эту проблему могут решить 

элективные курсы, позволяющие расширить знания обучающихся в различных областях. 

Другой проблемой является несколько устаревшая материально-техническая база 

образовательных организаций, своевременное обновление которой является 

существенной проблемой образовательных организаций. Это вынуждает использовать в 

процессе обучения не самое новое программное обеспечение. 

С другой стороны, хорошие учебные программы, написанные для одного из видов 

программного и аппаратного обеспечения персонального компьютера, могут быть не до 

конца адаптированы к другим видам программ и компьютеров в приемлемые для 

учебного процесса сроки. К примеру, они могут быть ориентированными на устаревшую 

операционную систему, что, возможно, не будет соответствовать материально-

техническому оснащению образовательной организации. 

Решить вышеперечисленные проблемы возможно, внедрив в образовательный 

процесс программное обеспечение для виртуальных машин. Под виртуальной машиной 

понимают набор программных средств, имитирующих работу реального компьютера [1]. 

Она представляет из себя практически полностью изолированный программный 

контейнер, находящийся в реальной операционной системе, и который может работать с 

собственной операционной системой и прикладными программами, аналогично работе 

реального компьютера со своей операционной системой и своими прикладными 

программами [2]. 

Работая с таким виртуальным компьютером, пользователь не увидит разницу 

между работой на виртуальной машине и при взаимодействии с реальным, физически 

существующим компьютером. 

По сути, виртуальная машина представляет собой просто папку с набором файлов, 

таких как виртуальный жесткий диск, который выполняет функции реального жесткого 

диска компьютера, и файла с конфигурацией виртуальной машины, который содержит 

описание аппаратной части виртуальной машины; этот файл не так сильно важен, и 

поэтому для запуска достаточно иметь виртуальный жесткий диск, а конфигурацию 

машины можно заново создать при необходимости, задав некоторые технические 

параметры системы [1]. Таким образом, все происходящее в виртуальной машине не 

затронет реальную машину. 

Существует несколько особенностей, которые присущи виртуальным машинам: 

совместимость (виртуальные машины совместимы с большинством операционных 

систем), изолированность (виртуальные машины, работающие на одном компьютере, 

полностью изолированы друг от друга), инкапсуляция (все необходимое для работы 

виртуальной машины, вычислительная среда, хранится в одном файле) и независимость 
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от оборудования (характеристики виртуального аппаратного обеспечения виртуальной 

машины могут иметь настройки, которые полностью или частично не совпадают с 

настройками реального компьютера) [2]. 

Существует большое количество программного обеспечения для создания 

виртуальных машин, однако самым популярным программным обеспечением для 

создания виртуальных машин считаются Microsoft Virtual PC [3], Oracle VM VirtualBox 

[4] и VMware Workstation [5]. 

Все перечисленное программное обеспечение виртуальных машин является 

бесплатным и его можно загрузить с официального сайта компании-разработчика. 

Однако, каждое из перечисленных приложений имеет свои особенности. Например, 

программное обеспечение Microsoft Virtual PC поддерживает для развертывания 

виртуальных машин только операционные системы самой компании Microsoft, что не 

всегда является удобным, так как операционные системы от компании Microsoft 

являются проприетарным программным обеспечением. Программное обеспечение 

виртуальных машин Oracle VM VirtualBox является русифицированным программным 

обеспечением с открытым исходным кодом и поддерживает большое количество 

различных типов операционных систем, включая Unix-системы. Программное 

обеспечение виртуальных машин VMware Workstation не русифицированное 

программное обеспечение, поддерживает так же значительное количество 

операционных систем, включая 32-х и 64-х битные системы различных производителей. 

Кроме классических виртуальных машин существуют сервисы на базе облачных 

платформ для развертывания и поддержки виртуальных машин. Наиболее популярными 

из них являются облачные платформы Amazon Web Service [6] и Microsoft Azure [7]. 

Одним из часто используемых сетевых сервисов, предоставляющийся посредством 

данных платформ, является отдельный вид сетевого программного обеспечения – 

виртуальные рабочие столы, которые являются одним из современных направлений 

развития систем виртуализации. Они позволяют организовывать удаленную работу 

через сервера компании. Виртуальные рабочие столы также, как и платформы, которые 

предоставляют доступ к ним, имеют свои особенности, и, как правило, все сетевое 

программное обеспечение является условно-бесплатным и дает возможность получить 

доступ к виртуальной машине на сервере через специальное клиентское приложение или 

браузер. Примерами таких виртуальных рабочих столов являются Amazon WorkSpaces и 

Microsoft Azure. При этом сервисное обеспечение и программные компоненты Microsoft 

Azure, как правило, ориентированы под серверное программное обеспечение. 

Однако внедрить в образовательную деятельность программное обеспечение 

виртуальных машин и виртуальную сетевую инфраструктуру в большей степени 

возможно через введение в образовательный процесс специальных элективных курсов, 

которые будут содержательно дополнять и функционально расширять образовательный 

процесс за счет использования самого передового программного обеспечения и 

виртуальных систем при обучении основам работы с системным и прикладным 

программным обеспечением, что позволит эффективно развивать знания и умения 

обучающихся в различных областях, связанных с информационными технологиями.  

Одним из таких элективных курсов будет являться курс «Современное 

программное обеспечение в виртуальной среде», в котором актуальное программное 

обеспечение будет изучаться с помощью виртуальных машин. Задания, выполнение 

которых требует использования систем виртуализации, позволяют познакомить 

обучающихся не только с различным современным программным обеспечением, как 

прикладным, так и системным, но и с основными характеристиками персональных 

компьютеров, их параметрами для запуска различного вида программных систем, с 

функциональными возможностями и особенностями отдельных периферийных 

устройств. 
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Элективный курс состоит из следующих типов уроков: открытия новых знаний и 

уроков-практикумов. Однако, в основном, применяются именно уроки-практикумы, что 

позволяет обучающимся не только в теории владеть основами работы с программным 

обеспечением на виртуальных машинах, но и сформировать практические навыки 

работы с виртуальными системами. 

Для разработанного курса хорошо подходит такая структура, в которой изучение 

виртуальных машин и современного программного обеспечения начинается с 

рассмотрения общих вопросов, касающихся понятия виртуализации, определения 

функциональных возможностей и ограничений виртуальных машин, истории разработки 

виртуальных машин, видов и типов виртуальных машин и т.д. 

Далее следует обучение использованию программного обеспечения виртуальных 

машин, которое начинается с установки самого программного обеспечения, затем 

рассматривается интерфейс программы, после чего следует создание виртуальной 

машины для определенной операционной системы с соблюдением требований, 

предъявляемых к программно-аппаратному обеспечению от компании-разработчика 

системы. 

Во время установки и создания виртуальных машин у обучающихся могут 

возникать вопросы и предложения, решение которых может потребовать применение 

различных методов и способов управления деятельностью обучающихся. Кроме того, 

педагог должен быть готов к тому, что некоторые обучающиеся уже имеют 

представления о виртуальных машинах, процедуре установки операционных систем, и 

для таких обучающихся необходимо заранее продумать и подготовить более сложные 

задания, подразумевающие проявление обучающимися исследовательских и творческих 

способностей к решению поставленных задач. 

Подводя итоги, следует сказать, что такой технологический подход к обучению 

позволяет мотивировать обучающихся к знакомству и более глубокому изучению 

современных информационных технологий, без которых невозможно представить 

современный мир, а постоянная практика и возможность сделать что-то самому дает 

понять обучающимся важность проведения дальнейших изысканий и исследований в 

данной области. 
ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Гилев В.М. Виртуальные машины: сущность, возможности и применение [Электронный 

ресурс] // URL: https://goo.gl/Y3mpcf (дата обращения 10.02.2018). 

2. Лекция 3: Технологии виртуализации [Электронный ресурс] // URL: 

https://goo.gl/tfDKYR (дата обращения 19.02.2018). 

3. Официальный сайт программного обеспечения вириальных машин Microsoft Virtual PC 

[Электронный ресурс] // URL: https://microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx/ (дата 

обращения 19.02.2018). 

4. Официальный сайт программного обеспечения вириальных машин Oracle VM VirtualBox 

[Электронный ресурс] // URL: https://virtualbox.org/ (дата обращения 19.02.2018). 

5. Официальный сайт программного обеспечения вириальных машин VMware Workstation 

[Электронный ресурс] // URL: https://vmware.com/ (дата обращения 19.02.2018). 

6. Ссылка для доступа к AWS [Электронный ресурс] // URL: https://aws.amazon.com/ (дата 

обращения 19.02.2018). 

7. Ссылка для доступа к Microsoft Azure [Электронный ресурс] URL: 

https://azure.microsoft.com/ (дата обращения 19.02.2018). 
 

МАСЪАЛАИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДИИ ИСТИФОДАИ НИЗОИҲОИ ВИРТУАЛӢ ДАР 

РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКА 
 

Дар мақолаи мазкур масъалахое баррасӣ гардидаанд, ки ба истифодаи имкониятҳои 

мошинҳои виртуалӣ дар раванди таҳсилот, дар мисоли омӯхтани таъиноти замонавии барномавӣ, 

инчунин хусусиятҳои истифодаи мошини виртуалӣ ҳангоми таълими кор бо таъминоти 

барномавӣ дар курси информатикаи мактабӣ алоқаманданд 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
 

В статье рассмотрены вопросы использования возможностей виртуальных машин в 

образовательном процессе на примере изучения современного программного обеспечения, а 

также особенностей использования виртуальных машин при обучении основам работы с 

программным обеспечением в курсе информатики основной школы. 
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THE THEORETICAL AND METHODICAL ISSUES OF THE USE OF VIRTUAL 

SYSTEMS IN THE PROCESS OF TEACHING INFORMATICS 
 

The article considers the issues of the use of virtual machines in the educational process by 

examining modern software, as well as the peculiarities of using virtual machines in teaching the basics 

of working with software in the course of informatics of the basic school. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

УЧЕБНИКОВ ХИМИИ ДЛЯ 11 КЛАССА 
 

Кендиван О.Д-С. 

Тувинский государственный университет 
 

Важнейшие задачи полиграфического оформления учебника: сделать учебник 

удобным для чтения и пользования; облегчить школьнику работу над учебным 

материалом; сделать учебник достаточно прочным; сделать учебник красивым. Рисунок 

и размер шрифта оказывают большое влияние на удобочитаемость учебника, а формат – 

на удобство пользования учебником и на его портативность. Акцентировка некоторых 

элементов текста заставляет обратить на них особое внимание и лучше запомнить их. В 

зависимости от типа переплета увеличивается или уменьшается прочность учебника. 

Употребление больших форматов, утяжеленных переплетов, толстой бумаги, завышение 

объема учебника делают его неудобным в использовании, увеличивают массу ежедневно 

переносимого школьниками груза. Разработке теории учебника посвящены труды 

известных российских ученых: В.П. Беспалько, В.Г. Бейлинсона, Д.Д. Зуева, Г.М. 

Донского, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, В.М. Монахова, М.Н. Скаткина, H.M. 

Шахмаева, А.В. Хуторского и др. В их исследованиях достаточно полно раскрыты 

принципы формирования содержания общего образования, функции учебника и его 

структурные компоненты [1]. В работах [2-3] анализируются вопросы по созданию 

учебника химии. Целью данной работы является санитарно-гигиеническая оценка 

полиграфического оформления учебников химии для 11 класса и оценка учебников с 

позиции рационального и удобного их использования учениками общеобразовательных 

школ. Анализируются школьные учебники, созданные в период с 2000 по 2009 гг. под 

руководством следующих авторов: О.С. Габриелян [4], Л.С. Гузей [5], Г.Е. Рудзитис [6], 

Г.Е. Рудзитис [7], Е.В. Савинкина [8]. Рассматриваемые учебники предназначены для 
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обучения химии во всех видах общеобразовательных учреждений. Тираж и 

библиографические данные рассматриваемых учебников представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Тираж и библиографические данные школьных учебников по химии для 11 класса 

№  

Показатели 

Фактические данные 

Автор Г.Е. 

Рудзитис   

Автор Г.Е. 

Рудзитис   

Автор О.С. 

Габриелян  

Автор 

Л.С. Гузей  

Автор Е.В. 

Савинкина 

1 Первичная информация, необходимая для гигиенической экспертизы учебников 

1.1 Издательство Просвещение Астрель Дрофа Дрофа АСТ-ПРЕСС 

школа 

1.2 Год издания 2000 2004 2009 2004 2005 

1.3 Объем, стр 160 143 223 224 144 

1.4 Тираж, экз 50 000 10 100 60 000 60 000 5 000 

1.5 Уровень 

образования 

Для общеобр. 

школ 

Для 

общеобр. 

школ 

Для 

общеобр. 

школ 

Для 

общеобр. 

школ 

Для 

общеобр. 

школ 

1.6 Гриф издания 

 

 Рекомен-

довано Мин. 

образования 

РФ 

Рекомендо-

вано 

Минобр-

науки РФ 

Допущено 

Мин. обр. 

РФ  

Допущено 

Мин. обр. 

РФ 

 

Для создания наиболее благоприятных условий для зрительной 

работоспособности, а также для снижения утомляемости школьников большое значение 

имеют внешний вид книги, качество переплета и бумаги, разборчивость текста, наличие 

выразительных и красочных иллюстраций. Поэтому гигиеническая характеристика 

учебника складывается из оценки качества бумаги, печати, шрифта, набора, а также 

формата, массы и переплета. При оценке учебников использовалась «Методика 

проведения санитарно-гигиенической оценки изданий» [9]: 

1. Первичную информацию, необходимую для гигиенической экспертизы 

определяли в выходных сведениях изданий (сведения об авторах, год выпуска, название 

издательства, тираж). 

2. Формат издания определяли по информации в выходных сведениях издания. 

3. Масса издания определяли на весах с точностью до 1 г. 

4. Вид бумаги определяли по информации в выходных сведениях издания. 

5. Показателей качества бумаги (цвет, оттенок, поверхность) определяли 

визуально. 

6. Вид печати, гарнитура шрифта определяли по информации в выходных 

сведениях издания. 

7.Показатели качества печати текста (заголовки) определяли визуально. 

8.Внешнее оформление и способ скрепления определяли визуально. 

Вопрос о формате - один из узловых вопросов полиграфического оформления 

учебника. От формата зависит и возможность хорошо разместить на страницах учебника 

разнообразный учебный материал (текст, иллюстрации), и длина строки (а отсюда и 

удобочитаемость), и удобство пользования учебником [10]. Стандартные форматы книг 

принято обозначать сокращённо. Например, формат в шестнадцатую долю листа 60х90 

см обозначают как 60х90 1/16. Условно можно разделить стандартные форматы книг на 

большие, средние и малые. Для учащегося 5-11 класса наиболее удобны учебники 

средних форматов. При больших форматах учебники оказались бы слишком 

громоздкими, при малых - слишком толстыми. Из группы средних форматов почти для 

всех учебников 5-11 классов практически оказался наиболее подходящим удлиненный 

формат 60x90 1/16 (размер страницы после обрезки 143х215мм). Из таблицы 2 видно, 

что в учебниках О.С. Габриеляна, Л.С. Гузея для 11 класса используется удлиненный 

формат 60x90 1/16. При таком формате длина строки равна 108-113 мм, что с точки 
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зрения гигиены чтения считается для данного возраста наилучшим.  Для учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Е.В. Савинкиной, где применяется более крупный шрифт и поэтому 

желательна большая длина строки, оптимальным является широкий формат 70х90 1/16 

(формат страницы после обрезки 168 на 215 мм). 

Таблица 2 
Санитарно-гигиенические показатели учебников химии 

№ Показатели 

для оценки 

Фактические данные 

Автор Г.Е. 

Рудзитис  

Автор Г.Е. 

Рудзитис   

Автор О.С. 

Габриелян  

Автор 

Л.С. Гузей  

Автор Е.В. 

Савинкина 

2 Гигиенические требования к  формату, переплету, весу 

2.1 Переплет Твердый Твердый Твердый Твердый Твердый 

2.2 Масса, г 295 252 318 310 252 

2.3 Формат 

набора 

70х90 1/16 70х90 1/16  60х90 1/16 60х90 1/16 70х90 1/16 

2.4 Объем, п.л. 11,7 10,53 14,0 14,0 9,0 

3 Гигиенические требования к бумаге 

3.1 Цвет, 

оттенок 

Слегка 

желтоватый 

Слегка 

желтоватый 

Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Слегка 

желтоватый  

3.2 Поверхность Ровная, 

гладкая, 

чистая, без 

пятен, 

волосков, не 

просвечивает 

Ровная, 

гладкая, 

чистая, без 

пятен, 

волосков, 

не 

просвечивает 

Ровная, 

гладкая, 

чистая, без 

пятен, 

волосков, 

слегка 

просвечивает 

Ровная, 

гладкая, 

чистая, без 

пятен, 

волосков, 

слегка 

просвечивает 

Ровная, 

гладкая, 

чистая, без 

пятен, 

волосков, 

слегка 

просвечивает 

3.3 Тип  Офсетная Офсетная Офсетная Офсетная Офсетная 

4 Гигиенические требования к печати текста 

4.1 Печать Офсетная: 

четкая, 

равномерная, 

интенсивная по 

черному цвету 

Офсетная: 

четкая, 

равномерная, 

интенсивная 

по черному 

цвету 

Офсетная: 

четкая, 

равномерная, 

интенсивная по 

черному цвету 

Офсетная: 

четкая, 

равномерная, 

интенсивная 

по черному 

цвету 

Офсетная: 

четкая, 

равномерная, 

интенсивная 

по черному 

цвету 

4.2 Заголовки 

(выделены 

красками) 

Главы-

голубыми; 

параграфы-

черными 

Главы-

черными; 

параграфы-

голубыми 

Главы-

малиновыми; 

параграфы-

черными 

Главы-

черными; 

параграфы-

черными 

Главы-

черными; 

параграфы-

черными 

4.3 Рисунок 

шрифта 

(гарнитура) 

Таймс Школьная Школьная Школьная Pragmatica 

 

Вес рассматриваемых учебников не превышает установленных норм и лежит в 

интервале 252-318 г (таблица 2, пункт 2.2). В соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями вес издания не должен быть более 600 г для 10-11 классов. Самыми 

объёмистыми являются учебники О.С. Габриеляна и Л.С.Гузея (14,0 п.л.). 

Бумага. В учебниках О.С. Габриеляна, Л.С. Гузея, Е.В. Савинкиной бумага слегка 

просвечивает. Бумага не должна просвечивать печатный текст с подлежащей страницы 

или с обратной стороны листа. Просвечиваемость зависит от толщины бумаги, 

содержания в ней древесной массы, глубины проникновения типографской краски. 

Наилучшей для учебников с гигиенических позиций является бумага типографская № 1, 

офсетная № 1 и № 2; допускается использование бумаги типографской № 2. 

Категорически запрещается для изготовления школьных учебников использовать бумагу 

типографскую № 3 и газетную. В рассматриваемых учебниках химии используется 

бумага офсетная (таблица 2, пункт 3 «Гигиенические требования к бумаге»), что 

соответствует гигиеническим требованиям. 

Шрифтовое оформление. Влияние гарнитуры на удобочитаемость. Самое важное 

требование к шрифту для учебника - это его удобочитаемость. Она зависит и от размера 
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шрифта, и от его рисунка. Санитарно-гигиенические показатели качества печати текста 

учебников химии для 11 класса представлены в таблице 2 (пункт 4 «Гигиенические 

требования к печати текста»). Из таблицы видно, что в учебниках Г.Е. Рудзитиса, О.С. 

Габриеляна, Л.С. Гузея для 11 класса используется школьная гарнитура. При наборе 

учебников, книг для детей, перешедших к приемам целостного зрительного восприятия 

(для детей среднего и старшего школьного возраста), лучше всего использовать 

школьную гарнитуру с засечками на концах букв, которые как бы ведут взор читающего 

от буквы к букве, и тем самым помогают чтению. Однако засечки должны быть 

сравнительно короткими; в этом случае буквы имеют более открытый контур, который 

легко охватывается глазом. Длинные же засечки придают контуру букв закрытый 

характер. Они почти сливаются в одну горизонтальную линию, и это затрудняет чтение. 

В учебниках Г.Е. Рудзитиса, Е.В. Савинкиной используются «Таймс», «Pragmatica» 

гарнитуры.  

Умелым использованием шрифтовых средств можно выделить некоторые 

элементы текста (например, термины, химические названия веществ, правила) и таким 

образом обратить на них внимание читателя, чётко и ясно показать соподчиненность 

заголовков и тем самым выявить соподчинение частей учебника, ясно показать 

структуру таблиц и формул. Всё это облегчает школьнику работу над учебником, 

помогает быстрее понять и усвоить его содержание. Если выделения в тексте сделаны по 

определённой и понятной читателю системе (например, в учебниках Г.Е. Рудзитиса, О.С. 

Габриеляна заголовки глав выделены голубыми, малиновыми красками соответственно), 

соподчиненность заголовков ясно и систематично показано цветом и т.п., то 

полиграфическое оформление этих элементов текста достигает своей цели, оно 

выполнено правильно, хорошо. 

Внешние элементы учебника. На передней сторонке переплета помещают 

необходимые общие сведения об учебнике – фамилию автора, название учебника, для 

какого класса он предназначен. Эти же данные повторяются на корешке (если толщина 

его позволяет). С переплета начинается знакомство школьника с учебником. И очень 

важно оформить переплет так, чтобы он не только понравился школьнику, но и вызвал у 

него интерес к предмету. Поэтому в оформлении переплета учебников химии 

использована многокрасочная печать, облагороженная (лакировкой) бумага. 

Информация о внешних элементах учебников химии представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Внешние элементы учебников химии 

№ Показатели 
Автор Г.Е. 

Рудзитис 

Автор Г.Е. 

Рудзитис 

Автор О.С. 

Габриелян 

Автор 

Л.С. Гузей 

Автор Е.В. 

Савинкина 

5.1 
Бумага 

переплета 

Облагоро- 

женная 

Облагороженная 

лакировкой 

Облагороженная 

лакировкой 

Облагороженная 

лакировкой 

Облагороженная 

лакировкой 

5.2 
Печать 

переплета 

Много- 

красочная 
Много- 

красочная 
Много- 

красочная 
Много- 

красочная 
Много- 

красочная 

5.3 

 

Информация 

на корешке 
Химия 11 

Химия 11 

 

О.С.Габриелян 

Химия, 11 класс 
Химия, 11  класс 

Химия для школ 

гум. профиля  11 

класс 

5.4 
Передний 

форзац 

Таблица Д.И. 

Менделеева 
 

Таблица Д.И. 

Менделеева с 

указанием 

строки «Высшие 

оксиды» и 

«Водородные 

летучие 

соединения» 

Алгоритм 

составления 

названий 

органических 

соединений 

Таблица Д.И. 

Менделеева без 

строки «Высшие 

оксиды» и 

«Водородные 

летучие 

соединения» 

5.5 
Задний  

форзац 

Генетическая 

связь 

органических 

соединений 

 
Таблица 

растворимости 

Генетическая 

связь органичес-

ких соединений 

Таблица 

растворимости 
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Большая декоративность передней сторонки учебников О.С. Габриеляна, Л.С. 

Гузея, Г.Е. Рудзитиса, Е.В. Савинкиной вполне закономерна – с нее начинается 

знакомство школьника с учебником. Оформление передней сторонки переплета ясно 

говорит о содержании и назначении учебника. На титульном листе учебников химии для 

11 класса неодинаковая значимость различных элементов текста показана шрифтами 

различной графической силы. Различные по величине, но всегда пропорциональные 

пробелы между строками выявляют связь между ними. Можно сказать, что титульные 

листы учебников скомпонованы четко, правильно.  

Необходимым элементом книги в переплете являются форзацы – два 

четырехстраничных листка, которые соединяют книжный блок с передней и задней 

сторонками переплета [10]. Большую площадь форзацев можно хорошо использовать в 

учебной книге для материалов познавательного характера. В учебниках по химии для 11 

класса на переднем форзаце декоративно дан важный познавательный материал – 

«Таблица химических элементов Д.И. Менделеева». В данных таблицах в учебнике О.С. 

Габриеляна рассматриваются строки «Высшие оксиды» и «Водородные летучие 

соединения», а в учебниках Г.Е. Рудзитиса и Е.В. Савинкиной - без строки «Высшие 

оксиды» и «Водородные летучие соединения». Таблица растворимости находится на 

заднем форзаце, что очень удобно. Форзацы – парный элемент книги. И, естественно, 

оформление переднего и заднего форзацев должно быть выдержано в одном духе.  Есть 

на форзацах учебников Г.Е. Рудзитиса и Л.С. Гузея схема «Генетическая связь 

органических соединений», «Алгоритм составления названий органических 

соединений».                                                                                                                            

Проанализировав гигиенических показателей полиграфического оформления 

учебников химии для 11 класса можно дать следующую оценку: современные учебники 

в основном соответствуют санитарно-гигиеническим нормам по весу, цвету бумаги, 

шрифту и другим показателям. 

Выводы: 

1. Установлено, что вес рассматриваемых учебников не превышает установленных 

норм и лежит в интервале 251-318 г.  

2. В учебниках для 11 класса используются широкие 70х90 1/16 и удлиненные 

форматы 60x90 1/16, что с точки зрения гигиены чтения считается для данного возраста 

наилучшими.  

3. В рассматриваемых учебниках химии используется бумага офсетная, что 

соответствует гигиеническим требованиям.  

4. При наборе учебников используется школьная гарнитура.  

5. По оформлению и полиграфическому исполнению учебники химии отвечают 

гигиеническим требованиям. 
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АРЗЁБИИ ГИГИЕНИИ ОРОИШИ НАШРИЁТИИ КИТОБҲОИ ДАРСИИ  

ХИМИЯ БАРОИ СИНФИ 11 
 

Дар мақола муҳимтарин талаботи ба сифати нашри китобҳои дарсии химия 

пешниҳодшаванда баррасӣ гардидаанд. Талаботи гигиенӣ нисбат шакл, муқова, вазн, коғаз 

таҳлил гардидаанд. Муқоиса ва арзёбии китобҳои дарсии химия барои муассисаҳои миёнаи 

таҳсилоти умумӣ сурат гирифтааст. Муаллиф қайд менамояд, ки китобҳои дарсии 

баррасигардида аз ҷиҳати иҷроиши нашриётӣ ба талабот ҷавобгӯянд.  

КАЛИДВОЖАҲО: китоби дарс, синфи 11, талабот ба китоби дарсӣ, сифати китоби дарсӣ, 

сифати ноширӣ. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕБНИКОВ 

ХИМИИ ДЛЯ 11 КЛАССА 
 

В статье рассматриваются важнейшие требования к полиграфическому качеству 

школьных учебников химии. Анализируются гигиенические требования к формату, переплету, 

весу, бумаге. Проводится оценка качества и сравнительный анализ учебников химии для 

общеобразовательных организаций. Рассматриваемые учебники предназначены для обучения 

химии в 11 классе. Установлено, что вес рассматриваемых учебников не превышает 

установленных норм и лежит в интервале 251-318 г. В учебниках для 11 класса используются 

широкие 70х90 1/16 и удлиненные форматы 60x90 1/16, что с точки зрения гигиены чтения 

считается для данного возраста наилучшими. По оформлению и полиграфическому исполнению 

учебники химии отвечают гигиеническим требованиям. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. школьный учебник, 11 класс, требования к учебнику, качество 

учебника, полиграфическое качество. 
 

HYGIENIC ASSESSMENT OF POLYGRAPHIC DESIGN OF CHEMISTRY 

TEXTBOOKS FOR 11 GRADE 
 

The article considers the most important requirements for the polygraph quality of school 

textbooks of chemistry. Hygienic requirements to format, binding, weight, and paper are analyzed. 

Quality assessment and comparative analysis of textbooks of chemistry for general education 

organizations is conducted. The textbooks under consideration are intended for teaching chemistry in 

the 11th grade. It is established that the weight of the textbooks in question does not exceed the 

established norms and lies in the interval 251-318. Textbooks for the 11 grade use an elongated 60x90 

1/16 and wide formats 70x90 1/16, which is considered to be the best from the point of view of hygiene 

reading. According to the design and printing measures, the textbooks of chemistry meet hygienic 

requirements. 

KEY WORDS: school textbook, grade 11, textbook requirements, textbook quality, printing 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 
 

Азизов А.А., Яхъяев Ф., Бобоева Ш.Х. 

Худжандский государственный университет имени ак. Б. Гафурова 
 

Несмотря на экономические трудности, в нашей стране разработана Программа 

информатизации республики, одним из основных и первоочередных разделов которой 

стала информатизация высшего образования. Достижения как наших, так и зарубежных 

вузов в организации современного процесса познания во многом остаются 

недоступными и, главным образом, из-за определенной инерции, а порой и 

неосведомленности вузовских коллективов о тех новых информационных технологиях, 

с помощью которых многократно повышается уровень качества образования и 

воспитания. Компьютерзация учебного процесса сейчас становится столь же 

необходимой, как и переход на многоуровневую подготовку специалистов. 

«Государство уделяет большое внимание внедрению компьютерных технологий в 

учебные заведения, ибо ХХI век является эпохой информационных и 

коммуникационных технологий. Внедрение новой техники, особенно компьютеризация 

учебных заведений, даёт возможность улучшить уровень и качество учёбы, применить 

современные методы получения знаний» [5]. Использование новых информационных 

технологий в графической подготовке студентов - основные внутренние резервы 

повышения качества подготовки будущих учителей. Компьютеры могут хранить и 

обрабатывать большой объем информации, управлять процессом обучения, частично 

осуществлять его, незаменимы в научных исследованиях, т.к. позволяют производить 

большие объемы вычислений с высокой точностью за довольно небольшое время. Что 

особенно важно в графической подготовке - компьютеризация позволяет 

преобразовывать видимые объекты в изображения с их фиксацией и фильтрацией - 

промежуточной обработкой. 

Современные технологии, оснащенные соответствующими программным 

обеспечением, могут способствовать развитию творческих способностей студентов 

(развивающие программы по черчению, Avto-CAD, Kompas). Сегодня во всем мире 

создаются автоматизированные обучающие системы, обеспечивающие компьютерные 

технологии обучения, экспертную оценку, интенсификацию творческого труда, 

ускорение процесса разработки и проектирование новых изделий и другое. 

Педагогический эффект, достигаемый при использовании в учебном процессе 

педагогических средств обучения в значительной степени зависит от соответствия 

применяемой аппаратуры специфическому характеру данного учебного процесса. 

Говоря о графической подготовке студентов с применением информационных средств и 

информационных технологий, необходимо остановиться помимо компьютеризации на 

аудиовизуальных средствах обучения. 

Определяя стратегию развития современной технологии в системе образования 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 

образования Павел Иванович Пидкасистый отметил, что «Информационная технология 

- это процесс, состоящий из четко регламентированных правил выполнения операций, 

действий, этапов разной степени сложности с данными, хранящимися в компьютерах» 

[4, с. 264]. 

В своих исследованиях педагогической технологии С.И. Самыгин в своей книге 

пишет, что «Педагогическая технология отражает тактику реализации образовательных 

технологий и строится на знании закономерностей функционирования системы 

«педагог-среда-учащийся» в определенных условиях обучения (индивидуального, 

группового, коллективного, массового и т.п.)» [9, с. 79]. 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В психолого-педагогической науке все еще не осознана до конца необходимость 

введения понятия «педагогическая технология», под которой в данном случае 

понимается процесс и средства передачи определенным образом структурированной 

учебной информации, направленные на ее интенсивное усвоение, для формирования 

конкретного объема знаний, умений и навыков у обучаемых. 

Л.П. Крившенко в своей книге пишет, что «Педагогическая технология – это строго 

научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успехов 

педагогических действий» [2, с. 214]. 

Рассматривая роль технологии в развитии образования Г.М. Коджаспаирова 

подчеркивает, что «Педагогическая технология – система способов, приёмов, шагов, 

последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, 

обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена 

процедурно, т.е. как определенная система действий; разработка и процедурное 

воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, 

обеспечивающей гарантированный результат» [1, с.190]. 

О внедрение информатизаций в образования Г.К. Селевко в своей энциклопедии 

отметил, что «Основная задача–эффективное использование следующих важнейших 

преимуществ информационно-коммуникативных технологий (ИКТ): 

-возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный 

подход к учебному процессу во всех его звеньях в совокупности (потребности-мативы – 

цели – условия – средства – действия – операции); 

- индивуализация учебного процесса при сохранении его целостности за счет 

программируемости и динамической адаптируемости автоматизированных учебных 

программ; 

- коренное изменение организации процесса познания путём ее смещения в сторону 

системного мышления; 

- возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей 

каждому собственную траекторию обучения и самообучения; 

- создание эффективной системы управления информационно – методическим 

обеспечением (сопровождением) образования» [10, с. 151]. 

С целью усвоения и получения требуемых умений, и навыков в высших учебных 

заведениях нашей страны в процессе графической подготовки студентов применяются в 

качестве информационных технологий полиэкранная технология и обучение с 

применением современной технологии. 

Рассмотрим общие вопросы использования данных педагогических технологий. 

Как известно, непроизвольно запоминается необычный, образно представляемый 

материал. Кроме того, периодическое подкрепление знаний путем их повторения с 

привлечением новых примеров и фактов, приводимых с помощью соответствующих 

педагогических средств, также способствует запоминанию. Такое подкрепление знаний 

очень экономно по времени. Правильно, с учетом психологических закономерностей 

памяти подобранные этапы, число повторений и промежутков между ними 

предупреждают забывание. 

Выбранные нами средства информатизации позволили резко увеличить количество 

передаваемой слушателями информации. Однако всегда надо помнить предупреждение 

психологов о том, что человек способен усвоить сознательно от 25 до 100 бит 

информации в секунду. Превышение указанных норм ведет к нарушению запоминания. 

Предел от 25 до 100 бит составляет лишь тысячные доли информации, воспринимаемой 

нашими органами чувств. При прочих равных условиях объем сознательно усваиваемой 

информации существенно зависит от вида наглядности или их сочетания. Наглядность 

многогранна в своих появлениях, и мы выбрали наиболее эффективное ее сочетание. 
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Можно утверждать, что без наглядности нет процесса обучения. Более того, без нее 

невозможен и процесс познания в целом. 

При изложении нового материала на лекции с применением полиэкранной 

технологии учитываются индивидуальные возможности слушателей в восприятии, 

осмысливании и запоминании этого материала. 

Выбранные нами информационные технологии обучения с применением 

презентации обладают следующими научно педагогическими возможностями: 

- функциональные: способность обеспечивать необходимые режимы работы, как с 

аудиторией, так и индивидуально с каждым обучаемым; качество изображения 

(размер, яркость, резкость и т.д.); длительность работы (количество слайдов в 

презентации). 

- эстетические: целостность композиции (выразительность, объемно 

пространственность структуры изображения, соразмерность составляющих 

элементов, рациональность форм); гармония изображения (наглядное 

изображение, его масштаб, соразмерность). 

Основой любой педагогической технологии является дидактический процесс, 

структура которого учитывает основные дидактические принципы обучения, 

мотивационный компонент, собственно познавательную деятельность обучаемых и 

управление этой деятельностью со стороны педагога и применяемых им технических и 

педагогических средств обучения. 

Предлагаемые информационные технологии обучения, безусловно удовлетворяют 

таким дидактическим принципам, как активность и самостоятельность обучаемых, 

систематичность и последовательность, доступность, прочность усвоения знаний, 

соединение коллективной учебной работы с индивидуальным подходом в обучении, 

сочетания абстрактности мышления с наглядностью в обучении. 

Повышению активности обучаемых в ходе занятий с использованием новых 

информационных технологий способствует периодическое создание заранее 

продуманных и распределенных по учебному материалу так называемых проблемных 

ситуаций, в которых ответы на поставленные логикой изучения материала вопросы, 

студенты должны дать как бы самостоятельно. При этом в полиэкране содержатся 

внутрикадровые решения, строго сочетающиеся со словом преподавателя. 

Исключительную роль последовательности в накоплении знаний хорошо выразил 

академик И.П. Павлов. Обращаясь к молодежи, он говорил: «Последовательность, 

последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя 

к строгой последовательности в накоплении знаний. Никогда не беритесь за 

последующее, не усвоив предыдущего» [3, с. 35]. Обучение графике ведется в строгом 

соответствии с данным принципом. На нем построены обучающееконтролирующие 

программы, с учетом его составляется каждый слайд. 

Доступность обеспечивается как индуктивным, так и дедуктивным методом. Так, 

правило индуктивного метода «от известного - к неизвестному» успешно реализуется с 

помощью экрана, на котором вначале показывается ранее изучаемый материал. 

Роль аудиовизуального материала в дедуктивном методе также велика. Разделение 

общего понятия, закономерности, явления, процесса или предмета на его составляющие, 

выделение в последних главного - все это возможно сделать с помощью современной 

технологии. 

Соединение коллективной учебной работы с индивидуальным подходом в 

обучении с помощью современной технологии создает благоприятные условия для 

максимально возможного при коллективной учебной работе специального и общего 

развития обучаемых, воспитывает коллективизм, позволяет вести индивидуальную 

работу с каждым студентом, развивая его коммуникативные способности. 
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Более активно ведется диалог со студентом, беседующим в данный момент с 

преподавателем в присутствии всей группы. Выделение этапов решения конкретной 

задачи на экране, подготовка вопросов отвечающему и вместе с ним всей аудитории, 

тексты с формулировкой проблемы, предъявление нескольких вариантов решения задач 

и их обобщение, глубокий и всесторонний анализрезультатов - вот далеко не полный 

перечень возможностей, которыми может воспользоваться преподаватель, применяя 

указанные информационные технологии в процессе графической подготовки студентов. 

В современных условиях, когда резко выросли требования к профессиональному 

мастерству специалиста-педагога, необходимо ускоренное овладение преподавателями 

вузов педагогическими технологиями на базе современных средств автоматизации 

управления обучением. Необходимо создавать разнообразные комплексы технических и 

педагогических средств обучения. 

Рекомендуемый нами комплекс информационных технологий обучения 

удовлетворяет следующим технико-педагогическим условиям:простота эксплуатации; 

высокая надежность и безопасность в работе; достаточная освещенность (подсвет в 

полиэкранном классе); обеспеченность необходимыми средствами управления; 

обеспеченность всем необходимым для хранения информационных материалов; 

универсальность - возможность использования при изучении любых 

дисциплин;обеспечение демонстрационных объектов с достаточной резкостью и 

яркостью изображения синхронностью преподаваемой информации (речевой или 

текстовой);удобство в эксплуатации и стационарное подключение (необходимое 

оборудование установлено в специальных классах);хорошее затемнение, экран 

достаточных размеров с учетом восприятия информации с любого ряда, отсутствие 

посторонних шумов (для полиэкрана);возможность быстрой смены любой темы в 

течение лекции или занятия;наличие минимального числа отвлекающих 

факторов;наличие большой «памяти» и возможности смены программ;возможность 

самостоятельного индивидуального обучения. 

Эффективность обучения подтверждает тот факт, что его результативность зависит 

от того, как изучаемый материал структурирован, дозирован и распределен во времени. 

Таким образом, известным является тот факт, что один и тот же метод, одни и те 

же формы организации обучения, почти при одинаковых начальных условиях могут 

давать разные результаты. Прежде чем преподавать по какой-либо информационной 

технологии, желательно построить модель этого процесса. Моделирование в дидактике 

используется для оптимизации процесса обучения. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА:  
 

1. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах и таблицах. – М.: Проспект, 2016. – С. 190. 
2. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2015. – С. 214. 
3. Павлов И.П. Избранные труды. – М.: АПН РСФСР, 1951. – С. 35. 
4. Падкасистый П.И. и др. Педагогика. – М.: Академия, 2010. – 495 с.  
5. Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Парламенту страны от 20.04.2011, 

г. Душанбе. 
6. Рубина Г.В. Информационные технологии обучения студентов педвузов // Монография. 

Деп.в ОЦНП 17.10.94. - №137-94 - 4,1 п.л. 
7. Рубина Г.В., Симоненко В.Д. Применение ЭВМ в графической подготовке студентов. 

Учебное пособие для студентов. – Брянск: Грани, 1992. - 5,2 п.л. 
8. Савельев А.Я. Особенности управления познавательной деятельностью // Методы и 

средства кибернетики в управлении учебным процессом высшей школы. – Рига, 1985. – С. 
120. 

9. Самыгин С.И. и др. Педагогика. – Ростов на Дону: Феникс, 2015. – С. 79. 
10. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – М., 2006. Т. 2. – С. 151. 

 

 



163 

 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР ТАЙЁРИИ ГРАФИКИИ  

ДОНИШҶӮЁНИ ДОНИШГОҲҲОИ ПЕДАГОГӢ 
 

Компютерикунонии раванди таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон он қадар зарур аст, ки он 
ҳамчун василаи гузариш ба тайёрии мутахассисони бисёрдараҷа шуда истодааст. Дар шароити 
муосир, вақте ки талабот ба маҳорати касбии мутахассис – омӯзгор рушд ёфта истода, дар 
пойгоҳи воситаҳои муосири автоматикунонии раҳнамоии таълим зуд соҳиб шудани омӯзгорони 
муассисаҳои олии касбӣ ба технологияҳои педагогӣ зарур мебошад. 

Дар мақола масъалаҳои истифодаи технологияи ттилоотӣ дар тайёрии графикии 
донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва дурнамои рушди технологияи муосир дар низоми таҳсилот 
баррасӣ шудааст. Муаллифон чунин мешуморанд, ки як метод ва он ҳам шакли ташкили таълим 
ҳангоми дар шароитҳои ибтидоӣ якхела будан натиҷаҳои гуногун дода метавонад. Пеш аз он ки 
омӯзгор аз рӯи ягон технологияи иттилоотӣ таълим диҳад, бояд модели ин равандро коркард 
кунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияҳои иттилоотӣ, тайёрии графикӣ, компютеронӣ, 
технологияҳои муосир, қобилияти эҷодӣ, дурнамои рушд, моделиронӣ. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 
 

Компьютеризация учебного процесса сейчас становится столь же необходимой, как и 
переход на многоуровневую подготовку специалистов. В современных условиях, когда резко 
возросли требования к профессиональному мастерству специалиста-педагога, необходимо 
ускоренное овладение преподавателями вузов педагогических технологий на базе современных 
средств автоматизации управления обучением. Необходимо создавать разнообразные комплексы 
технических и педагогических средств обучения. 

В статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий в 
графической подготовке студентов педагогических вузов и стратегию развития современной 
технологии в системе образования. Авторы считают, что один и тот же метод, одни и те же 
формы организации обучения, почти при одинаковых начальных условиях могут давать разные 
результаты. Прежде чем преподавать по какой-либо информационной технологии, 
преподователь должен обработать модель этого процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, графическая подготовка, 
компьютеризация, современные технологии, творческие способности, стратегия развития, 
моделирование. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES THE GRAPHIC PREPARATION  

OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS 
 

Computerization of the educational process is now becoming as necessary as the transition to a 
multilevel training of specialists. In modern conditions, when the requirements for the professional skill 
of a specialist teacher sharply increased, it is necessary to master the pedagogical technologies on the 
basis of modern means of automation of teaching management. It is necessary to create a variety of 
technical and pedagogical training facilities. 

The article discusses the use of information technology in graphic preparation of students of 
pedagogical universities and the strategy for the development of modern technology in the education 
system. The authors believe that the same method, the same forms of training organization, with almost 
the same initial conditions, can give different results. Before teaching for any information technology, 
the teacher must devolment the model of this process. 

KEY WORDS: information technologies, graphic preparation, computerization, modern 
technologies, creative abilities, development strategy, modeling. 
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Работа над заимствованными словами предполагает осмысление теоретических 

основ разработанной методики, аргументацию общедидактических и 

лингводидактических принципов изучения и отбора учебного материала, его 

планирование, выбор целесообразных методов и приемов обучения, определение 

содержания обучающего эксперимента.  

Если дети будут пользоваться русским языком для передачи своих мыслей, своего 

отношения к окружающей жизни, они будут воспринимать его как средство 

удовлетворения своих потребностей, получения и передачи информации, что имеет 

большое воспитательное значение. 

Для оптимизации учебного процесса учитель должен строить обучение из 

проверенных практикой принципов, а именно он должен строить обучение русскому 

языку нерусских учащихся в соответствии с принципами дидактики, определяющими 

содержание, методы и организационные формы обучения в школе. Эффективная система 

обогащения русской речи, учащихся заимствованной лексикой предполагает принципы, 

выдвинутые дидактикой, теорию методов обучения и теорию урока. Принципы обучения 

очень важны при разработке вопросов содержания и построения уроков русского языка 

в национальной школе. Общедидактические принципы обучения выступают не 

изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи. 

Наиболее общие исходные положения, лежащие в основе обучения русскому языку 

в национальной школе, выражены в принципах: сознательности обучения, активности, 

практической коммуникативной направленности, учета особенностей родного языка, 

последовательности и систематичности, единство обучения и воспитания, развивающего 

обучения, научности, наглядности и доступности, коллективного характера обучения, 

индивидуального подхода к учащимся.         

Принцип сознательности обучения и активности. Применительно к преподаванию 

русского языка в национальной школе принцип сознательности и активности означает 

такой подход к изучению языковых явлений, при котором учащиеся ничего не должны 

воспринимать механически.  Поскольку язык и мышление взаимосвязаны, то изучение 

учащимися явлений русского языка должно быть осознанным. Знания и навыки, 

которыми учащиеся овладевают сознательно, надолго остаются в памяти, прочно 

усваиваются. Поэтому учитель должен добиться того, чтобы ни одного слова, ни одного 

правила, ни одного стихотворения или текста учащиеся не заучивали, не усвоив смысла 

[1, с. 15]. 

Теоретические знания вводятся не для механического заучивания, запоминание 

учебного материала без его ясного понимания, а с практической целью – помочь 

учащимся осознать свою речевую практику. Эффективность работы над усвоением 

системы русского языка в национальной аудитории в значительной степени зависит от 

того, насколько учителю удалось добиться сознательного восприятия указанных средств 

русского языка и преодоления автоматизма системы родного языка, для чего важно 

научить детей сознательно отталкиваться от них.  Также, с целью сознательного развития 

навыков употребления различных языковых единиц учащимся сообщались 
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необходимые сведения о функционировании, значении изучаемых явлений; в связи с 

этим значительное внимание уделялось сопоставительному изучению заимствованных 

слов русского и таджикского языков. 

Такой принцип показывает активную позицию учащихся в ходе учебного процесса 

и определяет значение таких этапов как: осознание-понимание-осмысление. К 

сожалению, учащиеся не всегда, понимая лексические явления, могут использовать их в 

речи или правильно и грамотно использовать их в контексте.  Поэтому при знакомстве 

учащихся с новым материалом в момент его объяснения необходимо, чтобы учащиеся 

его не вызубрили, а поняли, только затем уже сознательно заучили его. Объяснение 

учителем значений новых слов необходимо для осознанного усвоения языкового 

материала учащимися. Углубить осознание учащимися раннее усвоенного можно путем 

неоднородного возвращения к одному и тому же вопросу на последующих уроках. 

Нужно иметь в виду, что без навыков правильного произношения немыслимо активное 

использование русского языка для целей общения.  Недостатки в произношении не 

только мешают устному общению, но и отражаются на письменной речи учащихся. 

Степень активности учащихся в выполняемой работе позволяет говорить о степени 

сознательного усвоения.  

Интерес к изучению русского языка, обеспечивающий активность и 

самостоятельность детей, создается всей системой работы учителя, творческими 

заданиями, связью с жизнью, разнообразием в формах и методах объяснения, 

закрепления и повторения предусмотренного программой материала [2, с. 30].  Также 

эффективность развития русской речи учащихся при изучении заимствованной лексики 

повышается тогда, когда учитель интенсифицирует учебную деятельность, активизирует 

каждого ученика, старается сделать его активным участником не только на протяжении 

всего урока, но и в процессе всего обучения. Активизировать учебную деятельность 

учащихся в процессе работы над развитием их русской и родной речи можно при 

различных режимах работы: индивидуальной, парной, групповой, фронтальной, при 

составлении диалогов, монологов, при чтении художественной, публицистической 

литературы, при отработке произношения, при выполнении творческих работ. Наиболее 

благоприятные условия для учебной активности создаются при неподготовленной речи 

и чтении. Наблюдения показывают, что активность учащихся можно повысить, если 

учитель будет также опираться на уже известный учащимся материал. Для активизации 

учебной деятельности учащихся при изучении заимствованной лексики русского языка 

важно стимулировать их деятельность по порождению речевых высказываний с 

использованием изучаемых иноязычных слов.  

Таким образом, принцип сознательного и активного усвоения знаний является 

ведущим, так как определяет главное направление познавательной деятельности 

учащихся. Следовательно, реализация этого принципа в учебном процессе и подводит 

обучение и учение к успеху, так как это позволяет осуществлять главные функции 

обучения и, способствует воспитанию у учащихся осознанного отношения к изучаемым 

явлениям русского языка, вырабатывает умение творчески применять знания на 

практике. Сознательное усвоение обеспечивает познавательную активность и 

самостоятельность учащихся, вызывает у них интерес к изучаемому предмету и 

гарантирует прочность знаний и умений [1, с. 15]. Сознательное усвоение определенного 

грамматического материала играет важную роль в быстром и качественном 

формировании умений и навыков практического использования единиц. При этом 

учащиеся лучше осознают цель работы и стремятся полнее проявить и раскрыть свои 

способности.  

Принцип практической коммуникативной направленности. Главной задачей 

изучения русского языка в национальной школе является практическое владение 

русским языком как средством общения. Это значит, что и содержание, и процесс 
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обучения должны быть нацелены на привитие учащимся умений и навыков правильно 

говорить, читать и писать. Под практическим владением языком в наше время 

понимается умение общаться устно и письменно. Такое умение вырабатывается только 

в процессе речевой деятельности – коммуникации учащихся. Каждое новое слово, 

каждое новое явление русского языка ученик должен усвоить и закрепить в речи путем 

различных тренировочных упражнений.  

Этот принцип реализуется при условии ситуативной подачи материала, 

многократной повторяемости его в целях прочного усвоения, вовлечения учащихся в 

активное общение, широкое использование упражнений коммуникативного характера. 

Коммуникативная направленность обучения выдвигает на первый план обучение 

умениям и навыкам речепроизводства, а именно изучение заимствованной лексики 

должно быть направлено на развитие умений, учащихся использовать эти слова в своей 

речи в соответствии с нормами языка.  

Принцип учета особенностей родного языка. Поскольку учащиеся хорошо 

владеют своим родным языком, то, явления русского языка они воспринимают, 

уподобляя их закономерностям родного. Поэтому школьники в русской речи допускают 

ошибки, типичные для учащихся определенной национальности. Для предупреждения и 

преодоления их необходимо подбирать специальные упражнения. 

Принцип учета особенностей языка – один из основных принципов, которых 

придерживаются ученые и методисты при составлении программ, учебников, при 

объяснении и закреплении учебного материала. 

Учет особенностей родного языка при обучении русскому обеспечивает 

сознательность и эффективность обучения, повышает образовательный и научный 

уровень содержания обучения, позволяет лучше учитывать психологические основы 

обучения второму языку, активизирует познавательную деятельность учащихся, 

приучает их выражать мысль на втором языке. 

Принцип последовательности и систематичности. Систематичность и 

последовательность обучения вырабатывает у школьников умение обобщать 

разрозненные факты языка, осознать внутренние связи языковых явлений. 

Следовательно, языковые явления должны усваиваться детьми в определенной 

последовательности, вытекающей из системы языка и доступности учебного материала. 

Например, нельзя сообщать детям правило о правописании большой буквы, не объяснив, 

что значат собственные имена. Также будет неправильно сообщать о гласных звуках, не 

противопоставляя их согласным, или говорить только о глухих согласных, забывая о 

звонких, и т.д. 

Систематичность и последовательность в обучении русскому языку в 

национальной школе обеспечиваются также и тем, что учащиеся переходят к уяснению 

нового материала после основательного усвоения старого. В связи с этим Ян Амос 

Коменский писал: «Все занятия должны располагаться таким образом, чтобы 

последующее всегда основывалось на предшествующем, а предшествующее 

укреплялось последующим» [5, с. 27]. 

При изложении учебного материала учителю необходимо придерживаться строгой 

последовательности, вытекающей из логики сообщаемого материала, доступности и 

постепенного усложнения. Последовательность и систематичность имеют в виду также 

строгую преемственную связь изучаемого материала с пройденным и с тем, что 

намечается изучать в будущем. 

Принцип единства обучения и воспитания. Изучение русского языка в 

национальной школе предоставляет широкие возможности для морально-этического и 

нравственного воспитания детей. Тексты для иллюстраций, определений и правил, 

материал для чтения, наряду с сообщением учащимся новых знаний и умений по 

русскому языку, должны содержать новые для детей сведения о природе и обществе, 
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закономерностях их развития, о Родине, о дружбе между народами, трудовом и боевом 

героизме человека. Учебный материал и весь процесс обучения русскому языку должен 

воспитывать у детей аккуратность, честность, трудолюбие и уважение к людям. 

Принцип развивающего обучения. Для школьного процесса обучения всегда было 

важно общее развитие школьника. При изучении лингвистических дисциплин не следует 

ограничиваться изучением грамматических параметров речи, но необходимо 

использовать все существующие возможности для воспитания и развития учащихся. 

Процесс изучения заимствованной лексики, формирования навыков ее адекватного 

использования в речи расширяет кругозор учащихся, приближает их к мировой культуре, 

к общему информационному пространству. 

Принцип научности обучения. Этот принцип предполагает строгий отбор 

подлежащих усвоению сведений из науки о языке и освещение всех вопросов курса 

русского языка с точки зрения последних достижений лингвистической науки. Знания, 

которые сообщает учитель и которыми овладевают учащиеся, должны быть основаны на 

достаточно проверенных наукой и практикой положениях [2, с. 27]. 

Глубокое понимание методистом сути лингвистического явления позволит 

добиться правильной организации обучения. Так, знание этимологии заимствованных 

единиц поможет определить наиболее эффективную последовательность изучения 

заимствованных слов и заимствованных формантов (суффиксов, приставок, корней). 

 «У всякой науки есть своя логика. Есть она и у школьного предмета «Русский 

язык». Усвоить «основы» науки – это не означает только усвоить определенное 

количество фактов, получить определенный объем знаний. Далеко не безразлично и то, 

как усвоены эти знания, в какой системе, - пишет А.В. Текучев [4, с. 30] 

Принцип наглядности и доступности. Учащиеся младших классов мыслят 

конкретно. А не отвлеченно, абстрактно, поэтому в процессе обучения они лучше 

осмыслят и запомнят то, что можно непосредственно увидеть и услышать.  

Применение наглядности вносит в обучение чрезвычайно важный момент- живое 

созерцание, которое, как известно, является, в конечном счете, исходной ступенью 

всякого познания. Учитель должен идти в ногу со временем, разумно и полно 

использовать то, что ему предлагается, и вместе с тем изыскивать возможности для 

создания новых средств наглядности, помня слова К.Д. Ушинского: «Детская природа 

ясно требует наглядности. Учите ребёнка каким-нибудь пяти неизвестным словам, и он 

будет долго и напрасно мучиться над ними, но свяжите с картинками 20 таких слов, и 

ребенок схватит их на лету» [3, с. 71]. 

Принцип доступности вытекает из необходимости учета как возрастных 

особенностей детей, так и сопоставительной типологии родного и русского языков и 

степени владения изучаемым языком. Нельзя давать школьникам то, что недоступно, 

слишком трудно для усвоения или велико по объему для детей того или иного возраста. 

Этот же трудный материал будет усвоен, если его подавать постепенно, от легкого к 

трудному, от простого к сложному, от известного к неизвестному. Этот принцип 

распространяется на все содержание и систему обучения русскому языку в национальной 

школе. Его же должен придерживаться и учитель в своей повседневной работе. 

Принцип индивидуального подхода к учащимся. Уровень подготовки детей по 

русскому языку вначале обычно бывает разный. Одни приходят в школу с некоторыми 

знанием русского языка, другие совершенно его не знают, у одних дома говорят по-

русски, у других нет, одним легче дается изучение второго языка, другим труднее. Кроме 

того, у некоторых детей могут быть различные слуховые, двигательные, зрительные и 

иные недостатки [1, с. 17]. В связи с этим учителю следует хорошо знать свой класс, 

каждого ученика, соответственно индивидуальным особенностям отдельных учащихся 

или групп давать им облегченные или усложненные задания. Слабым учащимся нужно 

оказывать постоянное внимание на уроке (посадить ближе к доске, чаще спрашивать, 
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поощрять и т.д.) и вне уроков (давать посильные задания, помогать советами родителям). 

Но и сильные учащиеся должны быть загружены на уроке и дома учебной работой. Для 

этого рекомендуется давать таким ученикам дополнительный учебный материал 

(задание на дом, чтение, письмо на уроке и т.д.). Каждый ученик должен быть в поле 

зрения учителя и чувствовать себя активным членом учебного коллектива.  

Принцип связи теории с практикой. Это один из основных принципов, который 

применительно к преподаванию русского языка в национальной школе означает умение 

учащихся использовать полученные знания (правила, теоретические сведения) в своей 

речи. Например, ученик теоретически знает, что такое род и согласование в роде, но в 

своей речи допускает ошибки. 

Реализация принципа связи теории с практикой должна заключаться в том, что 

усвоенные на уроках русского языка морально-этические правила поведения должны 

стать привычкой, ими надо руководствоваться в жизни. 

Взаимосвязанное обучение устной и письменной речи. Непременным условием 

повышения уровня знаний, умений и навыков, связанных с заимствованной лексикой, 

обогащения их лингвистического кругозора является тщательно спланированная 

систематическая работа над развитием постоянного использования заимствованных слов 

во всех видах речевой деятельности: говорении, чтении, письме и аудировании.  

При интегрированном обучении разграничивают устную и письменную речь. 

Интеграция имеет место при отработке навыков произношения, письма, употребления в 

речи какой-то языковой единицы. 

Реализация межпредметных связей. Обучения русскому языку тесно связано с 

гармонизацией обучения русскому и родному языкам. Это положение соответствует 

общим принципам обучения (дидактическим, психологическим, методическим, 

лингвистическим). Подобный процесс предполагает опору на научные данные, 

полученные в результате сопоставления систем русского и родного языков, и на знании 

закономерностей и механизмов овладения родным и русскими языками.  

Немаловажная роль при изучении лексики, а тем более лексики заимствованной, 

отводится связи с другими курсами школьного обучения – математики, истории, 

географии и т.д. 

Реализация внутрипредметных связей. Усвоение заимствованных слов – процесс 

достаточно сложный. Изучение заимствованной лексики в национальной школе 

предполагает формирование навыков свободного использования этих слов, как в устной, 

так и в письменной речи учащихся.  

«Для того чтобы правильно употребить заимствованное слово в речи, необходимо 

учитывать нормы его произношения, изменения, сочетаемости с другими словами, а 

также произношения, изменения, сочетаемости с другими словами, и нормы 

орфографические» [4]. Из сказанного можно сделать вывод о необходимости 

всестороннего изучения заимствованных слов, не только на занятиях по лексике, но и 

ввод материала в морфологию, и синтаксис. 

Таким образом, все эти принципы способствуют интенсификации процесса 

обучения лишь при условии тесной взаимосвязи, и, если они лежать в основу системы 

упражнений, которая направлена на совершенствование навыков и умений при 

употреблении заимствованной лексики в русской речи учащихся-таджиков в процессе 

усвоения материала по заимствованной лексике на уроках русского языка. 

Также это создает благоприятные условия для изучения русского языка в 

национальной школе, для более глубокого и быстрого овладения им учащимися как 

средством общения в устной и письменной форме.  
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ПРИНСИПҲОИ УМУМИДИДАКТИКИИ ОМӮЗИШИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСӢ 
 

Дар ин мақола принсипҳои умумидидактикии омӯзиши калимаҳои иқтибосӣ мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки ҳангоми кор бо калимаҳои иқтибосӣ 

бояд асосҳои назариявии методҳои коркардшуда, боварибахшии принсипҳои лингводидактикии 

омӯзиш ва интихоби маводи таълимӣ, банақшагирии он, интихоби усулҳои мақсаднок ва тарзҳои 

таълим, ки мӯҳтавои таълими таҷрибавиро ташкил медиҳанд, бояд ба эътибор гирифта шаванд. 

Нуктаҳои ибтидоии нисбатан муҳиме, ки асоси омӯзиши забони русиро дар мактабҳои миллӣ 

ташкил медиҳанд, дар принсипҳои зерин: таълими тафаккурона, фаъолиятнокӣ, самти амалии 

коммуникативӣ, ба ҳисобгирии хусусиятҳои хоси забони модарӣ, пайдарпайӣ ва низомнокӣ, 

ягонагии таълим ва тарбия, таълими рушдёбанда, илмият, аёният ва дастрасӣ, хусусияти 

коллективии таълим, муносибати фардӣ ба хонанда зоҳир мегарданд. 

Ҳамин тариқ, ҳамаи ин принсипҳо барои фаъол гардонидани раванди таълим мусоидат 

намуда, ҳамон вақт самараи дилхоҳ ба бор меоваранд, ки агар дар алоқамандии зич истифода 

шаванд ва асоси низоми машқҳоеро, ки ба такмилёбии маҳорату малакаи хонандагони тоҷик дар 

истифодаи лексикаи нутқи русӣ дар раванди азхудкунии маводи ба калимаҳои иқтибосӣ 

тавсияшударо ташкил диҳанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: маводи таълимӣ, иттилоот, раванди таълим, забони русӣ, назарияи 

дарс, дидактика, таълим, тарбия, хонанда, омӯзгор, воҳидҳои забонӣ, забони тоҷикӣ, калимаҳои 

иқтибосӣ. 
 

ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 
                                       

В этой статье отражены общедидактические принципы изучения заимствованной лексики. 

Авторы отмечают, что работа над заимствованными словами предполагает осмысление 

теоретических основ разработанной методики, аргументацию общедидактических и 

лингводидактических принципов изучения и отбора учебного материала, его планирование, 

выбор целесообразных методов и приемов обучения, определение содержания обучающего 

эксперимента. Наиболее общие исходные положения, лежащие в основе обучения русскому 

языку в национальной школе, выражены в принципах: сознательности обучения, активности, 

практической коммуникативной направленности, учета особенностей родного языка, 

последовательности и систематичности, единство обучения и воспитания, развивающего 

обучения, научности, наглядности и доступности, коллективного характера обучения, 

индивидуального подхода к учащимся.         

Таким образом, все эти принципы способствуют интенсификации процесса обучения лишь 

при условии тесной взаимосвязи, и, если они лежать в основу системы упражнений, которая 

направлена на совершенствование навыков и умений при употреблении заимствованной лексики 

в русской речи учащихся-таджиков в процессе усвоения материала по заимствованной лексике 

на уроках русского языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебный материал, информация, учебный процесс, русский язык, 

теория урока, дидактика, обучение, воспитание, учащиеся, учитель, языковая единица, 

таджикский язык, взаимствованые слова. 
 

GENERAL DIDACTIC PRINCIPLES STUDY OF BORROWED WORDS 
  

This article reflects general principles of studying loanwords. The authors note that the work on 

borrowed words involves the understanding of the theoretical foundations of the developed 

methodology, the argumentation of general didactic and linguistic didactic principles of study and 

selection of educational material, its planning, the choice of appropriate methods and techniques of 

training, the definition of the content of the training experiment. The most general basic provisions 

underlying the teaching of the Russian language in the national school are expressed in the principles 

of: consciousness of learning, activity, practical communicative orientation, taking into account the 

peculiarities of the native language, consistency and systematicity, unity of training and education, 
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developing training, scientific, visibility and accessibility, collective nature of training, individual 

approach to students.  

Thus, all these principles contribute to the intensification of the learning process only if there is a 

close relationship, and form the basis of the system of exercises, which is aimed at improving the skills 

and abilities in the use of borrowed vocabulary in the Russian speech of Tajik students in the process of 

mastering the material on borrowed vocabulary in the lessons of Russian language. 

KEY WORDS: educational material, information, educational process, Russian language, lesson 

theory, didactics, training, education, students, teacher, language unit, Tajik language, borrowed words.  
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Ҳалли масъала ҷуъзи асосии ҷудонашавандаи таълими математика ва физика 

маҳсуб меёбад.  

Методҳои гуногуни ҷустуҷӯи ҳалли масъалаҳо мавҷуданд. Хонандагонро бо онҳо 

шинос намуда, нишон медиҳем, ки дар кадом мавридҳо аз ин ё он метод истифода 

намудан мумкин аст.   

Аз таҳлили адабиёти методӣ маълум мегардад, ки ҳалли масъалаи маълуми 

ёфташударо одатан бо методи синтез пешниҳод мекунанд, вале барои он ки тарзи ҳалро 

ёбанд аз таҳлил истифода менамоянд [1]. Синтез имконият медиҳад, ки ҳалли маълум 

зуд ва аниқ пешниҳод гардад. Аммо дар дигар маврид, ба хонанда номаълум мемонад, 

ки ҳал чӣ тавр ёфт шуд, худаш чӣ тавр метавонист он ҳалро ёбад. Таҳлил нисбат ба синтез 

сарфи бештари вақти таълимиро мегирад, аммо имконият медиҳад, ки ба хонанда нишон 

дода шавад, ки чӣ гуна ҳал ёфта мешавад, чӣ тавр хонанда худаш ҳалли масъаларо  

ҷустуҷӯ карда меёбад [2, с. 23-24]. 

Дар ҳамин ҷо аз методи тафриқавӣ истифода бурдан лозим меояд. 

Масъалаҳоро вобаста ба қобилияти хонандагон ба 3 гурӯҳ тақсим мекунем: 

масъалаҳо барои хонандагони қобилияташон суст, масъалаҳо барои хонандагони 

қобилияташон миёна, масъалаҳо барои хонандагони қобилияташон баланд. Барои 

кӯтоҳӣ масъалаҳо барои хонандагони қобилияташон сустро бо I, масъалаҳо барои 

хонандагони қобилияташон миёнаро бо II, масъалаҳо барои хонандагони қобилияташон 

баландро бо III ишора мекунем [3, с. 13-14].  

I. Масъалаи 1. Ҳосили зарби ду адади бутун ба 30 ва суммаашон ба 11 баробар аст. 

Ин ададҳоро ёбед. 

Ҳал: х - адади I;                                х2-11х +30 =0. 

(11-х) - адади II ;              D = в2  -  4ac =(-11)2 - 4∙1∙ 30 = 121 − 120 = 1. 

х∙ (11-х) = 30;                                             х1 =
−в ± √D

2𝑎
=

11−1

2
 = 5. 

11х - х2 = 30;                             𝑥2 =
11+1

2
= 6.                    Ҷавоб: 5 ва 6. 

Масъалаи 1.1. Аз намунаи ҳалли масъалаи 1 истифода бурда, масъалаи зеринро ҳал 

кунед: Ҳосили зарби ду адади бутун ба 42 ва суммаашон ба 13 баробар аст. Ин ададҳоро 

ёбед. 
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Масъалаи 2. Майдони замин шакли росткунҷадоштаро панҷара гирифтанд. Дарозӣ 
ва бари майдонро ёбед (расми 1). 

Ҳал: Р-периметр, яъне дарозии атроф, 
Р = 2а+2в = 2(а+в).             
Масъалаи 2.1. Аз намунаи ҳалли масъалаи 2 

истифода бурда, масъалаи зеринро ҳал кунед:  
Дарозӣ ва бари дафтаратонро чен кунед. 

Периметри онро ёбед. 
Масъалаи 3. Толори мактаб 192 ҷойи нишаст                         (Расми 1).  

дорад. Шумораи ҷойҳои нишасти ҳар як қатор  аз шумораи умумии қаторҳо 4− то зиёд 
аст. Дар толор чанд қатор ҷой ҳаст? 

Ҳал: х−шумораи қаторҳо, х+4−шумораи ҷойҳои нишаст дар қаторҳо 

х ∙ ( х+4)=192. 
х2 +4х = 192. 
х2 +4х -192 = 0. 

D= 42- 4∙ 1 ∙(-192) =16+784. 

𝑥1,2 = 
−4±√D

2
 = 

−4±√784

2
 = 

−4±√D

2
,  𝑥1,2 = 12. 

Масъалаи 3.1. Аз намунаи ҳалли масъалаи 3 истифода бурда, масъалаи зеринро ҳал 
кунед: Толори мактаб 60 ҷой нишаст дорад. Шумораи ҷойҳои нишасти ҳар як қатор  аз 
шумораи умумии қаторҳо 4-то зиёд аст. Дар толор чанд қатор ҷой ҳаст? 

II. Масъалаи 1. Дарозии тарафҳои ду квадрат бо ададҳои 4 ва 5 мутаносибанд. Агар 
тарафҳои ҳар як квадратро ба 3 см кам кунем, он гоҳ фарқи масоҳати квадратҳои 
ҳосилшуда ба 24 см2 баробар мешавад. Тарафҳои квадрати додашударо ёбед. 

Нишондод:  {

 𝑥

𝑦
=  

 4

5

(𝑦 − 3)2 − (𝑥 − 3)2 = 24.
  

Масъалаи 2. Дар ҳар як тарафи росткунҷа квадрат кашида шудааст. Ҳосили ҷамъи 
масоҳати квадратҳо ба 41 см2 ва масоҳати росткунҷа ба 20 см2 баробар аст. Дарозӣ ва 
бари росткунҷаро ёбед. 

Нишондод:  {
𝑥2 + 2(𝑦)2 = 41

𝑥𝑦 = 20
.  

Масъалаи 3. Дар адади дурақамаи мусбат рақами даҳиҳо аз рақами воҳидҳо ду 
маротиба калон аст. Ин ададро ёбед, агар ҳосили зарби он ба суммаи рақамҳояш ба 252 
баробар бошад.  

Нишондод:  {
𝑥 = 2𝑦

𝑥𝑦(𝑥 + 𝑦) = 252.
 

III. Масъалаи 1. Агар сурати касри одиро ба квадрат бардорем ва махраҷашро ба 9 

воҳид зиёд кунем, он гоҳ касри ба  
1

4
  баробар ҳосил мешавад. Агар сураташро ба 5 воҳид 

зиёд карда, махраҷашро бетағйир гузорем, он гоҳ адади 1-ро ҳосил мекунем. Касрро ёбед. 

Ҷавоб: 
2

7
. 

Масъалаи 2. Агар талаба ду адади дурақамаи дар тахтаи синф навишташударо 
дуруст зарб мекард, он гоҳ ӯ адади 2250-ро ҳосил мекард. Вале, ӯ ҳангоми 
рӯбардоркунии шарти мисол дар яке аз ададҳо ба ҷои раками 5 рақами 6 навишт ва  дар 
натиҷаи зарб 2300 – ро ҳосил намуд. Талаба бояд кадом ададҳоро зарб мекард? 

Ҷавоб: 46∙50. 
Масъалаи 3. Ду гурӯҳи сайёҳони ҷавон аз маҳалҳои А ва В, ки масофаи байнашон 

30 км аст, ба пешвози ҳамдигар ба роҳ баромаданд. Агар гурӯҳи якум нисбат ба гурӯҳи 
дуюм  2 соат пештар ба роҳ барояд, он гоҳ онҳо баъд аз 2,5 соати ба роҳ баромадани 
гурӯҳи дуюм вомехӯранд. Агар гурӯҳи дуюм нисбат ба гурӯҳи якум 2 соат пештар ба роҳ 
барояд, он гоҳ вохӯрӣ баъд аз 3 соати ба роҳ баромадани гурӯҳи якум ба амал меояд. 
Гурӯҳҳо бо кадом суръат ҳаракат мекунанд? 
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Ҷавоб: 5 км/с ва 3 км/с. 
Таълими тафриқавӣ баҳисобгирии хусусиятҳои инфиродии хонандагон дар ин ё он 

шаклест, ки онҳо дар асоси ягон махсусияти хоси хонандагон гурӯҳбандӣ карда 
мешаванд. 

Ҳар як хонанда, махсусан хонандагони сустхон, ба муносибати тафриқавӣ ниёз 
доранд, то ин ки қафомонии онҳо рафъ гардад. Дар мактаб бо омода набудани талабагоне 
вохӯрдан мумкин аст, ки фаъолнокии идроки кифоя, ба мисли хотира, идрок, эҳсос, 
тафаккур, нутқ, тасаввурот ва ғайра дошта бошанд. Дар чунин ҳолатҳо таълимро дар 
асоси махсусиятҳои синнусолӣ ва фардӣ, ба мисли намуд, ғайрат, майлу рағбатҳо 
қобилиятҳо, шавқу завқ, инкишофи  зеҳнӣ ва монанди инҳо ба роҳ мондан лозим  аст [4, 
с. 70-71]. 

Ба  назари мо истифодаи чунин метод, гарчанде барои он вақти зиёдтаре сарф 
шавад ҳам, барои беҳтаршавии сифати масъалаҳалкунии хонандагон ёрии калон 
мерасонад.                        
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ИСТИФОДАИ МЕТОДИ  ТАФРИҚАВӢ ДАР  ТАЪЛИМИ МАВЗӮИ «ҲАЛЛИ 

МАСЪАЛАҲО БО ЁРИИ МУОДИЛАҲОИ ДАРАҶАИ ДУЮМ» 
 

Дар мақола истифодаи методи  тафриқавӣ дар  таълими мавзӯи «Ҳалли масъалаҳо бо ёрии 
муодилаҳои дараҷаи дуюм» дида баромада шудааст. Ҳалли масъала ҷуъзи асосии 
ҷудонашавандаи таълими математика ва физика маҳсуб меёбад. Методҳои гуногуни ҷустуҷӯи 
ҳалли масъалаҳо мавҷуданд. Аз таҳлили адабиёти методӣ маълум аст, ки ҳалли масъалаи 
маълуми ёфташударо одатан бо методи синтез пешниҳод мекунанд, вале барои он ки тарзи ҳалро 
ёбанд, аз таҳлил истифода  менамоянд. Муаллифон дар бораи таҳлил (анализ) ва синтез мухтасар 
маълумот дода, доир ба методи тафриқаи дараҷагӣ мисолҳои мушаххас пешкаш кардаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: метод, масъала, ҳалли масъала, таҳлил ва синтез, таълими тафриқавӣ, 
рафтори тафриқӣ, тафриқаи дараҷагӣ, қобилият (суст, миёна, қобилиятнок), муодила, системаи 
муодилаҳо, периметри росткунҷа, масоҳат ва ғайраҳо.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО МЕТОДА ПРИ ОБУЧЕНИЕ ТЕМЫ  

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРИ ПОМОЩИ УРАВНЕНИЙ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ» 
 

В статье  рассмотрено использование дифференцированного метода при обучения темы  
«Решение задачи при помощи уравнении второй степени». Решение задачи яляются неотъелемой 
частью обучения математики и физики. Существуют различные методы отыскания решений 
задач. Анализ методической литературы, показал, что найденное, известное решение задачи 
обычно излагают синтетическим методом, а чтобы найти способ решения, пользуются анализом. 
Представляя краткую информацию об анализе и синтезе приведено кокретные примеры по 
методике уровневой диференциации.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы, задачи, решение задачи, анализ и синтез, 
дифференцированное обучение, дифференцированный подход, уровневая дифференциация, 
умение (слабые, средные, сильные), уравнения, квадратное уравнение, система уравнение, 
периметр прямоугольника, площадь и др. 

 

USING THE DIFFERENTIATED METHOD IN LEARNING THE THEME «SOLVING THE 

PROBLEM WITH THE AID OF THE SECOND DEGREES EQUATION» 
 

The article deals with the use of a differentiated method in teaching the topic «Solving the 

problem with the help of the second-degree equation». The solution of the problem is an inseparable 

part of the teaching of mathematics and physics. There are various methods to solve the problem. It can 
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be seen from the analysis of the methodological literature that the found, famous solution of the problem 

is usually expounded by a synthetic method, and in order to find a solution, they use analysis. Giving 

short information about the analysis and synthesis, cited specific examples of the method of level 

differentiation. 

KEY WORDS: methods, tasks, problem solving, analysis and synthesis, differentiated learning, 

differentiated approach, level differentiation, skill (weak, medium, strong), equations, quadratic 

equations, equation system, rectangle perimeter, area, etc. 
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Бубиев М.Ч., Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ислоҳоти соҳаи маориф, ки алҳол дар ҷумҳурӣ идома дорад, дар баробари дигар 

талабот, пеш аз ҳама, баланд бардоштани сифати таълимро дар назар дорад. Дар ин 

раванд имкониятҳои зиёде мавҷуд буда, муҳим он аст, ки омӯзгор аз онҳо бояд босамар 

истифода бурда тавонад.  

Фанни физика, ҳамчун фанни дақиқ, дар рушди илму техника нақши беандоза 

дорад ва ин ҳолат масъулиятнокии омӯзгорони фанни физикаро бештар мегардонад, то 

ки онҳо ҳангоми таълим аз озмоишгоҳ ва аз дигар имкониятҳо ҷиҳати баланд 

бардоштани завқи хонандагон нисбат ба ин фан босамар истифода намоянд. 

Тибқи нишондодҳои омории соҳаи маорифи вилояти Хатлон шумораи муассисаҳои 

таълимӣ дар соли хониши 2017-2018, ба ғайр аз муссисаҳои ибтидоӣ, дар маҷмӯъ 1260 

ададро ташкил медод. Аз ҷумлаи онҳо 13 муассиса дар хонаҳои шахсӣ ва 7-тои дигар дар 

ҷойҳои ҷамъиятӣ фаъолият мекарданд. Инҳо асосан муассисаҳои асосӣ, миёна, гимназия, 

литсей, мактаб-интернати кӯдакони ятим, мактаб-интернати ёрирасон, мактаб-

интернати бачаҳои лаёқатманд, интернати назди мактабӣ буданд. 

Қайд кардан зарур аст, ки на дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

синфхона ё озмоишгоҳи алоҳидаи физикӣ мавҷуд мебошанд. Худ аз худ маълум аст, ки 

имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои иҷро намудан ва гузаронидани 

машғулиятҳои озмоишӣ шароити зарурӣ мавҷуд нест, аз ин рӯ, омӯзгорон бештар ба 

ҳалли масъалаҳо такя мекунанд ва барои намоиши таҷрибаҳо бошад, вобаста ба 

имкониятҳо шароит фароҳам меоранд. Бархе аз муаллимон ҳатто кӯшиш ба харҷ 

намедиҳанд, ки бештари таҷрибаҳоеро, ки дар шароитҳои синф ва хона омода намудан 

мумкин аст, таҳия карда, барои хонандагони доништалаб пешкаш намоянд. 

Албатта, муҷаҳҳаз набудани синфхонаҳо бо асбобҳо ва дастгоҳҳои махсусу 

муосири физикӣ, барои пешравии омӯзиши фанни физика монеаҳои зиёдеро эҷод 

мекунад. Дураст аст, ки ба туфайли ҷаҳонишавии сифати таълим ҳар як хонанда рушд 

ёфта истодааст, вале масъалаи ташаккулёбии сифатҳои донишазхудкунӣ ва зеҳни 

хонанда заифтар боқӣ мемонад.        

Мушкилоти дигаре, ки солҳои охир ҳар як омӯзгори физика ба он рӯ ба рӯ мегардад, 

нарасидани асбобу дастгоҳҳо, олоту лавозимоти зарурӣ барои гузаронидани корҳои 

лабораторӣ ва озмоишӣ оид ба фаслҳои мухталифи физика мебошад. Он дастурҳои 

методие, ки то имрӯз бо забони русӣ нашр гардидаанд, барои омӯзгорони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии деҳот дастрас нест, маводи ёрирасон ба забони давлатӣ қариб, 

ки мавҷуд нестанд.  

Дар омӯзиши физика таҷриба барои азхуд кардани асосҳои инфанн мувофиқи 

мақсад буда, он боиси ташаккули тафаккури маърифатӣ ва рушди мустақилияти 

толибилм мегардад. Ҳалли ин вазифа дар бисёр ҳолатҳо аз омӯзгор вобаста аст. Бо ин 
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мақсад овардани суханони файласуфи олмонӣ Э. Кант хеле ба маврид аст: «Бе шубҳа 

тамоми дониши мо аз таҷриба оғоз меёбад». 

Маълум аст, ки омӯзиши пурра ва ҳаматарафаи хусусиятҳои асосии ҳар як фан барои 

ба таври васеъ ва чуқур фаҳмидану аз худ гардидани дониш мусоидат менамояд. Бо мақсади 

бедор кардани шавқу ҳаваси хонандагон нисбат ба фанни физика, мақсаднок ташкил 

намудани машғулиятҳои амалӣ, озмоишӣ, викторинаҳо ва шабнишиниҳо ва дар ин 

машғулиятҳо намоиш додани таҷрибаҳои шавқовар ниҳоят зарур аст. Дар ин маврид 

омӯзгорро лозим аст, ки ҳангоми омӯзиш моҳияти ин таҷрибаҳоро ба хонандагон ҳаматрафа 

фаҳмонида диҳад, то ин ки дар раванди таълим дарки онҳо ба хонандагон осон гардад. 

Гузаронидани таҷрибаҳои ҷолиби диққат ва шавқовар нишон медиҳанд, ки 

тамоюли иштироки хонандагон ба дарс фаъол гардида, хислати устуворӣ ва болоравии 

сатҳи дониши онҳо ба мушоҳида мерасад. 

Таҷрибаҳои намоишӣ аз рӯи мавзӯъҳои таълимдодашаванда бояд вобаста ба 

қобилияти фаҳмиши хонандагон гузаронида шаванд, зеро ба ин тариқ дарк ва аз худ 

шудани мавзӯъ дар мавриди намоиш, беҳтар мегардад. 

Омӯзгор дар ҷараёни таълим бо ёрии намоиш на танҳо ба хонандагон донишҳоро 

интиқол медиҳад, балки дар онҳо маҳорату малакаҳо, муносибати дилсӯзона кардан ба 

табиат ва ҳисси некию накӯкориро бедор мекунад. Ин ҷараён ҳамон вақт самараи дилхоҳ 

медиҳад, ки агар мазмуни таълим ба фаъолияти донишазхудкунии ҳамарӯзаи хонандагон 

мусоидат намояд. Бо роҳбарии бевоситаи омӯзгор дар ҷараёни таълим дар хонандагон 

ақидаронии мантиқӣ ташаккул ёфта, доираи фикрронӣ ва истеъдоди онҳо такмил меёбад. 

Ҳамин тавр, онҳо дар баробари аз худ кардани силсилаи донишҳои илмӣ малакаю 

маҳорати худро рушд медиҳанд.  

Аз ин ҷост, ки ҳар як омӯзгор бояд дар раванди дарс аз таҷрибаҳои намоишӣ васеъ 

истифода барад, барои иҷрои супориши хонагӣ ба хонандагон таҷриба пешниҳод намояд, 

зеро ҳар як таҷрибаи намоишӣ дар хонанда боиси рушди зеҳнӣ, ташаккули ҷаҳонбинии 

илмӣ, ихтироъкорӣ, аз худ кардани масъалаҳои умдаи физика ва дарки ҳодисоти олам 

мегардад.  

Таҷрибаҳои намоишӣ рағбату таваҷҷуҳи хонандагонро ба илми муосири техникӣ 

афзун намуда, донишҳои назариявиашонро мукаммал месозад. Гузаронидани 

таҷрибаҳои намоишӣ аз физика бояд дар худ татбиқи қонунҳо, ҳодисаҳои физикиро 

баръало инъикос намоянд. 

Далелҳо ва таҳқиқоти чандинсолаи олимони соҳаи физика исбот намудаанд, ки 

ҳангоми машғулиятҳои физикӣ истифода намудани асбобҳои физикӣ, таҷрибаҳои 

намоишии кӯтоҳмуддат ба баланд гардидани сифати таълим мусоидат менамояд. Аз ин 

лиҳоз, бояд ҳар як омӯзгор ба иҷроиши таҷрибаҳои намоишӣ дар раванди дарс диққати 

махсус диҳад. 

Бо мақсади мустаҳкам намудани мавзӯи муайян дар ин ҷо гузаронидани якчанд 

таҷрибаҳоро пешниҳод менамоем: 

Таҷриба доир ба мавзӯи «Қувваи Архимедӣ» дар синфи 7 бо номи «Киштии 

зериобӣ». 

Намоиши ин таҷриба барои хонандагон тибқи қувваи архимедӣ асоснок карда 

шудааст ва барои гузаронидани он омӯзгор чунин амалҳоро дар синф ё хона ба анҷом 

мерасонад. Ба хонандагон супоришҳои зерин пешниҳод мегардад: 

Аз тахтача сохти киштии зериобии дарозиаш 5-6 см омода созед. Онро ба зарфи 

шишагини обдор гузоред. Дар амал бояд киштии зериобӣ натанҳо рӯи об, балки зери об 

шино ва ҳаракат кунад. Барои ба ин ҳадаф расидан якчанд мехҳои сарпӯшдорро бо 

тартиб ба атрофи киштӣ занед. Мехҳоро чунон тақсим намуда занед, ки қисми пеш ва 

қафои он мувозинатро соҳиб гардад. Акнун, ки киштӣ каме ба об меғӯтад, метавонед ба 

он бор гузоред. Хоҳед, ки киштӣ пурра ба об гарқ шавад, ба он то лаҳзаи байни қаър ва 

сатҳи об қарор гирифтан ноқили мисин мечонед.   
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Таҷриба доир ба мавзӯи «Электромагнит ва истифодаи он» дар синфи 8 бо номи 

«Электромагнит». 

Ин таҷриба мушоҳида ва дарки моҳияти ҳодисаҳои электромагнитиро бо истифода 

аз ашёҳои хона маънидод мекунад. 

 Барои гузаронидани ин таҷрибаи намоишӣ мех, ноқили мисини дарозиаш 30 см, 

манбаи ҷараёни доимӣ - батарея, қирсак (скрипка) лозим аст. 

   Ноқилро аз ҳар ду тараф 10 см гузошта ба мех печонед. Як нӯги ноқилро ба 

манбаи мусбат ва нӯги дигарашро ба манбаи манфӣ пайваст намоед.  

 

 
 

Асбоби электромагнитӣ омода шуд. Лавозимоти оҳанини худро ба охири нӯги мех 

наздик биёред. Онҳо зуд ба мех ҷазб мешаванд. Дар ин амал батарея зуд гарм мешавад. 

Баъд аз иҷрои таҷрибаи намоишӣ дарҳол ноқилро аз манбаъ ҷудо намоед. Зеро таъсири 

оҳанрабо доимӣ мебошад ва он дилхоҳ вақт ҷисмҳои магнитнокшавандаро ҷазб карда 

метавонад. 

Оҳанрабои тайёрнамудаатон, танҳо бо таъсири ҷараён кор мекунад. Агар ҷараён 

қатъ гардад он дигар ҷисмҳоро ҷазб намекунад. 

Ҷараёни электрикие, ки аз ноқил мегузарад, молекулаҳоро тавре дар мех ҷойгир 

мекунад, ки филизҳои муайянро ҷазб менамояд. 

 

 
 

Таҷриба доир ба мавзӯи «Шикасти рӯшноӣ» дар синфи 9 бо номи «Линзаи дуошёна». 
 

Ҷисмҳои шаффоф нурҳои рӯшноиро ба таври гуногун мешикананд. Акнун биёед, 
аз ҳисоби нури рӯшноӣ дар моеъ таҷриба мегузаронем. Болои оби дар зарф буда, каме 
равғани беданҷир мерезем. Равған бояд қабати ғафсиаш 1 см ҳосил кунад. Ба зарф 
равшании хубро равона карда, ба маркази қабати равған сӯзанро дохил мекунем. Он 
равғанро гузашта, ба об 1 см меғӯтад. 
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Аз як канор сӯзан пурра намудор мешавад, аммо он аз ғафсии гуногун иборат аст. 
Қисми поёнии сӯзан, ки дар об ғӯтидааст аз қисмати бо ангуштон дошташуда ғафстар 
менамояд. Қисми миёнаи он, ки дар равған ҷойгир аст, аз ҳама ғафстар метобад. Вале 
агар сӯзанро каме ба тарафи рост ё чап ҷунбонем, он худ ба худ ба се қисм таҷзия ва 
пароканда мешавад. Қисми болои он, ки бо ангушт идора мекунед, беҳаракат монда, 
қисми поён ва миёнаи он канорҳои гуногунро ишғол мекунанд 

Агар сӯзанро боз ҷунбонед, маълум мешавад, ки қисми миёнаи он аз ҳама зудтар 
ва қисмати болои сӯзан аз ҳама сусттар ҳаракат мекунад.  

 

 
Чунин ҳолати ҷудошавии сӯзан танҳо аз ҳисоби қонунҳои оптикӣ ба амал меояд, 

зеро агар сӯзанро аз дохили зарф берун орем, он дар шакли аслиаш намудор мешавад. 

Сабаб дар он аст, ки шикаставии нурҳо аз тарафи сӯзан ба амал намеояд, вале дар 

равған ва об ба туфайли шикасти рӯшноӣ, дар ин моддаҳо, мо қисмҳои ҷудогонаи 

сӯзанро мушоҳида мекунем. 

Дар об ин омехташавӣ нисбат ба равған кам мебошад, зеро хусусияти шикасти он 

хурд аст.    

Хулоса, ба фикри мо истифода бурдани таҷрибаҳои намоишӣ дар раванди дарс 

донишазхудкунии хонандагон, дараҷаи сатҳи дониш, рушди хусусиятҳои асосии олами 

рӯҳии хонанда, фаҳмишу ҷаҳонбинии онҳоро торафт васеъ мегардонад. Илова бар ин, 

хонанда мавзӯро хуб дарк менамояд ва аз навовариҳои илм бархурдор мешавад. Зеро 

омӯзгор ҳангоми омода намудани таҷрибаҳо аз мавод ва маълумоти навтарин истифода 

мебарад. 
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ТАРЗҲОИ ТАКМИЛИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА БО ИСТИФОДА АЗ ТАҶРИБАҲОИ 

НАМОИШӢ 
 

Дар ин мақола нақш ва мавқеи таҷрибаҳои намоишӣ оид ба такмили таълими физика дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ қайд гардида, бо баъзе мисолҳо исбот карда шудааст. 

КАИДВОЖАҲО: таълими физика, таҷрибаҳои намоишӣ, такмили таълим. 
 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ 
 

В работе отмечается роль и место демонстрационных опытов по совершенствованию 

преподавании физики в общеобразовательных учреждениях, проводится некоторые примеры.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преподавание физики, демонстрационные опыты, 

совершенствование обучения. 
 

THE WAYS TO IMPROVE THE TEACHING OF PHYSICS USING 

DEMONSTRATIVE EXPERIMENTS 
 

The paper notes the role and the place of demonstrative experiments to improve the teaching of 

physics in educational institutions, some examples are given.  
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РАҲНАМОИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСҲОИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ 
 

Исломов О.А., Мирзабоев З.З., Азизов Ш.Ю., Неъматов Л.Х 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров  
 

Солҳои охир масъалаи касбинтихобкунии хонандагон яке аз самтҳои муҳимтарини 

ислоҳоти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маҳсуб меёбад. Тадбирҳо оид ба тарбия 

намудани насли наврас дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, фароҳам овардани ҳамаи шарту 

шароити муосир барои донишомӯзӣ ва касбомӯзии ҷавонону наврасон таҳти раҳнамоии 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самараи худро дода истодааст. Дар амалӣ  гардонидани ин 

тадбирҳо шиносонидани хонадагон бо касбҳо оид ба санъати тасвирӣ  дорои аҳамияти 

калон мебошад. Маълум аст, ки корҳои дар ҷараёни дарси санъати тасвирӣ ва 

машғулиятҳои беруназдарсӣ бурдашаванда хусусияти хоса доранд. Ҳамагон 

бархурдоранд, ки машғул будан бо касбҳои вобаста ба санъати тасвирӣ,  дар мадди аввал, 

ба нафосати баланд,  завқу шавқ ва қобилияти бадеӣ вобастагӣ дорад. Дар якҷоя бо он, 

санъати тасвирӣ дар иҷро намудани вазифаҳои тарбия аҳамияти хосса дорад, дар насли 

наврас тарбия намудани ҳисси завқу шавқ, мулоҳиза, эҷод, ки асоси тарбияи нафосатро 

ташкил мекунанд, нақши муҳим мебозад.  

Аз қадимулайём ниёгони мо ба кори мактаби устоду шогирд эътибори хоса зоҳир 

менамуданд. Дар қатори ба кӯдак дониш додан бо мақсади касбинтихобкунӣ ҳангоми 

расидан ба синни балоғат касбу ҳунарeро ба шогирд меомӯзонданд. Устод дар навбати 

худ чун инсони ҳаматарафа мукаммал ба шогирдаш сирру асрори касби худро 

омӯзонида, ҳамчун шахс дар ташаккулёбии ӯ саҳми хосса мегузошт. Яъне маълумоти 

ибтидоии мактаби ҳаётро шогирд аз устодаш мегирифт. Шояд мақоли «Ҳаққи устод аз 

падар беш аст» маҳз аз ҳамин пайдо шуда бошад. 

«Намуд ва жанрҳои санъати тасвирӣ гуногун буда, мутахассисони ин соҳа асосан 

дар яке аз намуд ё жанри он фаъолият мебаранд. Сабаби ин дар он аст, ки пурра аз худ 

кардани як жанри санъати тасвирӣ меҳнат, қобилият, донишу малакаҳои бисёрро талаб 

мекунад» [6, с. 4]. Метавонем намудҳои амалии санъати тасвирӣ ё худ санъати ороишӣ-

амалӣ чун наққошӣ, гаҷкорӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ, заргарӣ, кашидадӯзӣ, ороиши бадеӣ, 

ороиши бадеии мато, графикаи китобӣ, коркарди бадеии мис, миниатюраҳои ороишӣ, 

корҳои ороишии монументалиро ҳамчун мисол номбар кунем. Ҳамаи ин мисолҳо ва 

намудҳои дарс асосан ба таъмин намудани фаъолнокии тафаккури шогирдон дар дарсҳои 

санъати тасвирӣ равона карда шуда, хонандагонро бо роҳу усулҳои гуногуни таълим 

шинос менамояд. 

О. Исломов дар китоби «Марҳилаҳои тасвир» дар ин бора чунин қайд мекунад: 

«Санъати тасвирӣ дар ҳама давру замон инъикоскунандаи фарҳанг ва маданияти мардум ба 

ҳисоб рафта, дар ҷамъият ва тарбияи эстетикии халқ нақши муҳиммеро мебозад. Яке аз 

вазифаҳои асосии омӯзиши санъати тасвирӣ  инкишофи сатҳи  маърифат ва  ба 

зебопарастӣ  омода кардани хонандагон мебошад» [4, с. 10]. Дарси санъати тасвирӣ ба  

хонандагон асосҳои тасвирро  меомӯзонад, фаъолияти эҷодии онҳоро  ҳамаҷониба 

такомул медиҳад, ба  фаҳмидан ва эҳсос кардани зебоии табиат ва  санъат ёрӣ мерасонад, 

муносибати эстетикии бачаҳоро нисбат ба ҳодисоти муҳити атроф ташаккул медиҳад. 

Дар стандарти таълимии фанни санъати тасвирӣ чунин оварда шудааст: «Фанни 

санъати тасвирӣ барои синфҳои 5-7 дар нақшаи таълимӣ ҳамчун фанни ҳатмии таълимӣ 

дар нақша ҷойгиршуда, ҳаҷми сарбории хонандагон дар давоми соли таҳсил дар ҳар синф 
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дар ҳафта (ба истиснои рӯзҳои истироҳат ва идҳою ҷашнҳо) 1 соат ва дар як соли таҳсил 

34 соатро ташкил медиҳад» [3, с. 27]. Дарсҳои санъати тасвирӣ бояд дар вобастагӣ бо 

фанҳои забони модарӣ, адабиёт, таърих, забони русӣ, география, технология, ботаника 

ва ғайра ташкил карда шавад. 

Омӯзиш ва таҳлили асарҳои санъати тасвирӣ кушода додани мавзӯъ ва мазмуни 

ғоявии онҳо дониш ва малакаҳои хонандагонро мустаҳкам карда, дар муносибати дуруст 

намудан ба ҳодисаҳои санъат ва зиндагӣ, ҷараёни меҳнат ёрӣ мерасонад. Истифодаи 

васеъ аз аёниятҳои гуногун, инчунин истифода аз аёниятҳои тайёр ва аз тарафи 

хонандагони пешқадам омодашуда мувофиқи мақсад хоҳад буд. 

Маълум аст, ки ҳар яке аз намуд ва жанрҳои санъати тасвирӣ олами берунаро бо 

роҳи хосса меомӯзад ва инъикос мекунад. Ин гуна бисёрҷабҳагии санъати тасвирӣ барои 

омӯзгорон дар ҳалли масъалаҳои асосии таълиму тарбия аҳамияти муҳим дорад. 

Машғулияти санъати тасвирӣ дараҷаи маълумотнокии хонандагонро баланд 

бардошта, онҳоро ба меҳнати муфиди ҷамъиятӣ тайёр менамояд. 

Дар ҷараёни машғулиятҳои  санъати тасвирӣ  донишу малакаҳои аз ҷониби 

хонандагон азхудшаванда муносибати дурусти эстетикӣ ва ахлоқии онҳо нисбат ба 

мушоҳидаи ҳаёт, фикрронӣ ва ҳамаи намудҳои воқеаву ҳодисаҳои ҳамарӯзаро ташаккул 

медиҳад. Барои ин бояд дар хонандагон қобилияти фикрронии образиро инкишоф дод. 

Дар барномаҳои таълимӣ гузаронидани дарси суҳбатҳо оид ба шиносоӣ бо намунаҳои 

бузурги санъати тасвирии кишварҳову халқҳои гуногуни ҷаҳон пешбинӣ шудааст. Дар 

ҳамин ҷараён омӯзгор бояд ба хонандагон маълумоти асосӣ дар бораи касбҳои доир ба 

санъати тасвириро пешниҳод намояд. Гузаронидани ин дарсҳо мувофиқи талаботи 

ҳозира аз ҳар як омӯзгори санъати тасвирӣ омодагии ҷиддии назарӣ ва маҳорати 

педагогиро талаб мекунад. 

Ҳангоми тайёрӣ ба дарсҳои санъати тасвирӣ ба талаботҳои зерин бояд эътибор дод: 

а) ба эътибор гирифтани пешниҳоди асарҳои санъат ба воситаи суратҳо дар санъати 

тасвирӣ ё санъати амалии дар барномаи таълимӣ овардашуда; 

б) дар ҷараёни дарс таҳлил намудани асарҳои санъати тасвирии барои истифода 

таъиншуда; 

в) қаблан тайёр намудани саволҳои аз хонандагон дар давоми суҳбат 

пурсидашаванда; 

г) муайян намудани нақшаи дарс ва вазифаҳои ба хонандагон додашаванда; 

д) ба истифода аз воситаҳои техникӣ ва маводи маҳаллӣ эътибори алоҳида дода 

мешавад [1, с. 46]. 

Дар мавзӯъҳои вобаста ба санъати меъморӣ ва санъати ороишӣ-амалии дарсҳои 

санъати тасвирӣ дар синфи VI хонандагон дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия ёфта, ба касб 

равона карда мешаванд. Дар ин ҷо истифодаи  пешниҳоди асарҳои санъат бо воситаи 

тасвирҳои рангаи аз ҷониби ҷамъияти нигоҳдории ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ 

омодашуда мувофиқи мақсад хоҳад шуд. Дар давоми дарс саёҳати хаёлии хонандагон ба 

як чанд ёдгориҳои машҳури дар шаҳрҳои кишварамон буда ташкил карда мешавад. Дар 

бораи намудҳои унсурҳои ороиш, композитсияҳои нақшу нигор, рангҳо ва техникаи 

коркард нақл карда мешавад. 

Муҳаққиқ Ф. Қодиров менависад: «Ҳунарҳои амалии мардумӣ қисми 

ҷудоношавандаи дастовардҳои фарҳанги миллӣ ва таърихии сокинони ҷумҳурии 

тозаистиқлоли Тоҷикистон мебошад» [5, с. 76-90]. Таърихи рушди касбу ҳунарҳои 

ороиши амалии мардумӣ, ки ба қатори арзишҳои ҷудонашавандаи ҷомеа дохил 

мешаванд, дар Осиёи Марказӣ аз асрҳои IХ-Х ин ҷониб тараққӣ кардааст. Дар ин давра 

дар Осиёи Марказӣ ёдгориҳои меъморӣ ба ин гуна касбҳо дахлдор будаанд. Дар натиҷа, 

хонандагон дар ин дарсҳо аз нақшу нигори бадеӣ, кандакорӣ, ганҷкорӣ бохабар 

мегарданд. 
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Ба таърихи мактаби устоду шогирди Осиёи Марказӣ назар афканем, дар ин маврид 

метавонем ба манбаъҳои аз Абдул Вафо Бузxонӣ дар ин бора муроҷиат кунем. Риёзидон 

ва ҳандасашиноси шинохтаи асрҳои IХ-Х Осиёи Марказӣ Абдул Вафо дар шаҳраки 

Бузҷон, воқеъ дар қисми шимолии Хуросон ба дунё омадааст. Ӯ дар маҷмӯи 

«Ҳунармандон аз сохтҳои геометрӣ бояд чиро донист?»-и худ дар бораи мактабҳои 

устоду шогирди давраи худ маълумоти муфассал медиҳад. Аз ҷумла, дар бораи сатҳи 

серталабии устод нисбат ба шогирди худ, мақоми устод дар ҷомеа, вазифаву 

ӯҳдадориҳои шогирд дар назди устод, вазифаҳои иловагии ба зиммаи шогирд 

вогузошташуда маълумотҳои пурра меорад. Барои шогирд интихоб шудан касе мебоист 

аз санҷишҳои зерин гузарад:  

- ҳангоми интихоби шогирд тарбия ва рафтори ӯ омӯхта мешуд; 

- ба савияи дониш ва зеҳни ӯ эътибори алоҳида дода мешуд; 

- серталабӣ нисбат ба худ ба эътибор гирифта мешуд; 

- сабру қаноат, таҳаммулпазирии ӯ ба мушкилиҳо санҷида мешуд;  

- баъзе аз камбудиҳое, ки ҳангоми гузаштани санҷишҳои дар боло зикршуда 

мушоҳида мешуданд, ҳангоми гузаштани марҳилаи шогирдӣ бартараф карда мешуд. 

Дар марҳилаи охирин дар шӯрои устодони фаъолияткунанда ҳамаи донишу 

малакаҳои шогирд ва ҳамчунин дигар ҷиҳатҳои ӯ мавриди омӯзиш ва таҳлили 

ҳаматарафа қарор дода шуда, ба ӯ мақоми устои моҳир дода мешуд. Ин дараҷа низ 

ваколатҳои устодро дар доираи касби худ муайян мекард.  

Аз ин бармеояд, ки ташаккул ва рушди мактаби устоду шогирд дар Осиёи Марказӣ 

ба ҳазорсолаҳо мерасад. Ин мактабҳо дар ташаккули инсони ҳаматарафа мукаммал 

қонуну қоидаҳои хоссаи нотакрори худро дорад. 

Дастнависҳои ин асарҳои нодири Абдул Вафо Бузҷонӣ айни ҳол дар Аврупо, дар 

китбохонаии миллии шаҳри Парижи Фаронса нигоҳ дошта мешаванд. 

Барои муайян намудани сатҳи роҳнамоии касбии хонандагон аз фанни санъати 

тасвирӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ҷониби муаллифони мақола 

назарсанҷӣ ташкил карда шуд. Саволномаи назарсанҷӣ сатҳи маълумотнокии 

хонандагонро доир ба омӯзиши санъати ороишӣ-амалӣ, яъне ҳунарҳои кандакорӣ, 

гаҷкорӣ, наққошӣ, кулолгарӣ, заргарӣ, кашидадӯзиро дар бар мегирифт. Дар назарсанҷӣ 

150 нафар хонандагони синфҳои 5,6,7-уми МТМУ №22 ноҳияи Ҷ. Расулов ширкат 

варзиданд. Мувофиқи натиҷаҳои назарсанҷӣ 20% хонандагон дар бораи ҳунарҳои миллӣ 

огоҳии сатҳи баланд, 35% огоҳии сатҳи миёна ва боқимонда огоҳии 45% хонандагон дар 

сатҳи паст қарор дорад.  

«Дар замони муосир зарурияти омӯзиши ҳаматарфаю амиқи анъанаҳо ҳамчун 

омили тарбия дар педагогика ба вуҷуд омадааст» [2, с. 245]. Аз ин ҷо бармеояд, ки дар 

ин самт, яъне бевосита дар раванди дарсҳои санъати тасвирӣ барои хонандагон бо ҳам 

бештар маълумотҳоро оид ба ҳунарҳои миллӣ пешниҳод намоем, то ин ки сатҳи 

маърифати интихоби касб баланд гардад. Дар замони муосир зарурати омӯзиши 

ҳаматарфаю амиқи анъанаҳо ҳамчун омили тарбия дар педагогика ба вуҷуд омадааст. 

Дар даврае, ки илму техника рушд карда, ҷумҳуриамон рӯ ба тараққиёти босуръат 

ниҳода истодааст, мактабҳои устоду шогирд дар тарбия намудани насли наврас ва равона 

кардани он барои хизмат баҳри рушду нумӯи Ватан мавқеъи муҳимро дорост. Санъати 

тасвирӣ яке аз шаклҳои дарк кардани ҳақиқати воқеӣ буда, қисми муҳимми инкишофи 

ҳамаҷонибаи шахсияти инсон мебошад. Мавриди зикр аст, ки дар ҷомеаи мутамаддин 

ҷавонон ба сифати неруи пешбарандаи ҷомеа пазируфта шуда, месазад, ки онҳо дар 

ҷодаи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба рукнҳои санъатии бадеӣ тарбия ёфта, дар рӯҳияи 

хештаншиносиву худогоҳии миллӣ ба камол расанд.  
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РАҲНАМОИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАСРҲОИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ 
 

Мақолаи мазкур ба усулҳои мураттаб ташкил намудани мактаби устоду шогирд, мақсад ва 

вазифаҳои фанни санъати тасвирӣ дар асоси таълиму тарбия муайян карда шудааст. Дарси 

санъати тасвирӣ ба хонандагон асосҳои тасвирро меомӯзонад, фаъолияти эҷодии онҳоро 

ҳамаҷониба такомул медиҳад, ба фаҳмидан ва эҳсос кардани зебоии табиат ва санъат ёрӣ 

расонида, муносибати эстетикии хонандагонро нисбат ба ҳодисоти муҳити атроф ташаккул 

медиҳад. 

Масъалаи раҳнамоии хонандагон яке аз самтҳои муҳимтарини ислоҳоти муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ маҳсуб меёбад, ки дар маҷола бо далелҳо нишон дода шудааст. Бинобар 

ин, шакл, мазмун ва методҳои корҳои иҷрошаванда бо ҳамдигар вобаста буда, онҳо ҷараёни 

яклухт ва пурраи таълимро ташкил мекунанд. Чун дигар предметҳои таълимӣ дар ҷараёни 

омӯзиши санъати тасвирӣ низ бо ташаккули мафҳумҳо оид ба фанни санъати тасвирӣ, додани 

донишҳои назарӣ ба донишҷӯён, пайдо намудани маҳорат ва малакаҳои амалии онҳо дар назар 

дошта шудааст. Машғулияти санъати тасвирӣ дараҷаи маълумотнокии хонандагонро баланд 

бардошта, онҳоро ба меҳнати муфиди ҷамъиятӣ тайёр менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: санъати тасвирӣ, ҳунарҳои мардумӣ, касбинтихобкунӣ, мактаби устод 

- шогирд, дарс, касб, хонанда. 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУСТВА 
 

В данной статье рассмотрени методика поэтапной организации в школе 

профориентационной работы. Уроки изобразительного исскуства вооружает учеников основами 

исскуства, всестороне развивает их творческую деятельность, исскуство помогает познанию 

кросоты природы, развивает эстетические отношения к окружающей среды. 

Профориентация учеников является одним из важных направлений реформы средней 

образовательной школы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изобразительное исскуство, националные промыслы, 

профориентация, школа учиника и мастера, урок, профессия, ученик. 
 

CAREER GUIDANCE OF STUDENTS AT LESSONS OF GRAFIC ARTS 
 

This article is considered in accordance with the methods of organization of school career 

guidance wirk. The lesson of fine art teaches students the basis of art, all the side develops their creative 

activity, the art helps to cognize the beauty of nature, develops aesthetic approaches to the environment. 

Career guidance of the students is one of the important directions of the educational reform of 

secondary schools. 

KEY WORDS: fine art, national crafts, career guidance, school of the teacher and master, lesson, 

profession, pupil 
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Сельскохозяйственное производство предполагает возделывание различных 

культур, а также выращивание многих видов животных, которые в свою очередь требуют 

определенных условий. Поэтому основополагающее значение имеет сочетание отраслей 

и специализация сельского хозяйства, которая в свою очередь представляет собой 

сложный разносторонний процесс выбора приоритетных отраслей производства, 

наиболее соответствующих имеющимся условиям хозяйствования. 

Условия хозяйствования принято классифицировать на три основные группы: 

1) природно-климатические условия; 

2) месторасположение хозяйства; 

3) экономические условия производства. 

Природно-климатические условия включают в себя особенности рельефа 

местности, типы почв, уровень обеспеченности водными ресурсами, наличие 

естественной растительности и агроклиматические условия. 

Месторасположение хозяйства оценивается с учетом его географического и 

территориального местоположения, а также наличия инфраструктуры, внутренних и 

внешних связей. 

В качестве экономических условий производства следует рассматривать наличие 

земельных, трудовых, топливно-энергетических ресурсов, обеспеченность основными и 

оборотными средствами, уровень механизации и автоматизации технологических 

процессов, возможность увеличения капиталовложений, производственные навыки 

населения. 

Рациональную организацию производственно-отраслевой структуры необходимо 

рассматривать в двух аспектах: первый – обеспечение производства и реализации 

определенного объема и ассортимента сельскохозяйственной продукции высокого 

качества; второй – создание условий для наиболее полного и эффективного 

использования всех ресурсов, в том числе и топливно-энергетических.   

Применение экономико-математических методов для решения проблемы 

оптимизации производственно-отраслевой структуры позволяет повысить 

эффективность планово-экономической работы, поскольку значительно сокращается 

время вычислений и обеспечивается оптимизация результатов. 

Специализация и сочетание отраслей в сельском хозяйстве определяются рядом 

факторов, которые представляют собой ограничения системы.  

В этой связи особое значение приобретает модель оптимизации производственно-

отраслевой структуры, которая позволяет определить основные параметры развития 

производства как для текущего, так и для перспективного планирования, и кроме того, 

может использоваться для анализа фактической структуры производства, направленного 

на выявление более целесообразных путей использования ресурсов и возможностей 
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роста объёмов производства продукции, основываясь на фактических данных за 

предшествующие годы. 

Таким образом, в результате построения оптимальной экономико-математической 

модели сельскохозяйственного производства определяются его основные показатели: 

- посевные площади возделываемых культур и поголовье скота, 

дифференцированное по группам и видам животных; 

- состав основных и дополнительных отраслей, их размеры и соотношение; 

- объемы производства валовой и товарной продукции по отраслям;  

- объемы потребляемых производственных ресурсов по каждой отрасли с учетом 

возможности их пополнения; 

- результаты хозяйственной деятельности – производительность труда, стоимость 

валовой и товарной продукции, прибыль, рентабельность [1]. 

Основным критерием оптимальности модели является максимум прибыли. Он 

представляет собой разность между стоимостью товарной продукции и 

производственными затратами. Выбор данного показателя обусловлен тем, что его 

увеличение влечет за собой рост объемов производства, экономию текущих затрат и 

увеличение материального поощрения работников.  

Приведенный анализ показывает, что за анализируемый период только за счет 

изменения структуры посевных площадей в 2016 году по сравнению с 1991 годом в 

Хатлонской области на 3022,4 тонна автобензин и  на 47190,5 тонна  дизельное топливо 

больше израсходовано (табл. 1). 

Таблица 1  
 

Структура посевных площадей Хатлонской области на 1991-2016 г. 
 
 

Наименование 

культур 

Поссевные 

площ. в 

1991, га 

Затрат 

топливо, т 

Поссевные 

площ. 

2015, га 

Затрат топливо, 

тонна 

2015 к 1991, +,- 

Авто-

бензин 

Диз. 

топливо 

 Авто- 

бензин 

Диз. 

топливо 

Авто- 

бензин 

Диз. 

топливо 

Посевные 

площады-

всего 

401671 7730,8 93817,5 406795 10753,2 141008,0 3022,4 47190,5 

Зерновые 88882 1205 8836,7 200964 5024,1 76366,3 3819,1 67529,6 

Технические 

культуры 

193080 4827,0 73370,0 123001 3075,0 46740,4 -

1752,0 

-26629,6 

В том числе: 

хлопок 

189510 4737,8 72014,0 113045 2826,1 42957,0 -

1911,7 

-29057,0 

Картофель 3300 62,7 425,7 11470 217,9 1479,6 155,2 1053,9 

Овощи 10544 558,8 3753,7 28995 1536,7 10322,2 977,9 6568,5 

Бахчевые 7342 389,1 2613,8 13107 694,7 4666,1 305,6 2052,3 

Кормовые 98318 688,2 4817,6 29253 204,8 1433,4 -483,4 -3384,2 
 

Расчеты авторов по Сельское хозяйство в Республике Таджикистан / Статсборник. Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 71-106. 

 

В структуре посевных площадей увеличивается доля зерновых на 112082 га. Если 

в 1991 году в хозяйствах области посевных площадей под зерновыми культурами 

составила 88882 га, или 22,1%, то в 2016 году этот показатель достиг 200964 га или 

49,4%, т. е почти половина посевных площадей заняты под зерновыми культурами, 

посевных площадей, являющихся дополнительным резервом роста кормовой базы для 

животноводства. Урожайность культур повышается как за счет рационального 

размещения культур в севообороте зерновых до 30%, картофеля 30-50%, сахарной 

свеклы 24%, так и за счет внедрения интенсивных, но энергосберегающих технологий.  
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Таблица 2 
Изменение структуры посевных площадей Хатлонской области в 1991 и 2016 гг. 

 

Наименование культур Посевные площады, в 1991, Изменения, +,- 

1991   2016  

га Доля в % га Доля в % га Доля в 
% 

Посевные площады-
всего 

401671 100,0 406795 100,0 5124 Х 

Зерновые 88882 22,1 200964 49,4 112082 27,3 

Технические культуры 193080 48,1 123001 30,2 -70079 -17,9 

В том числе: хлопок 189510 47,2 113045 27,8 -76465 -19,4 

Картофель 3300 0,8 11470 2,8 8170 2,0 

Овощи 10544 2,6 28995 7,1 18451 4,5 

Бахчевые 7342 1,8 13107 3,2 5765 1,4 

Кормовые 98318 24,6 29253 7,3 -69065 -17,3 
 

Расчеты авторов по Сельское хозяйство в Республике Таджикистан / Статсборник. Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - С. 71-106. 

  

Анализ результатов показывает, что оптимальной структурой использования 
пашни должно являться следующее соотношение: зерновые – 62-63%, кормовые – 29-
30%, сахарная свекла, картофель, овощи – 13-15%. Фактические значения соотношения 
культур значительно не совпадают с предлагаемой структурой. Интенсивные технологии 
не могут использоваться всеми субъектами хозяйствования, поскольку требуются 
первоначальные большие затраты, например, удобрений – 150 кг.д. в. на 1 га, сейчас 
только 30 кг, пестицидов – 2,5 кг, сейчас – 0,55 кг. Поэтому в работе предусматривается, 
что интенсивные технологии будут использоваться примерно на 30-35% посевных 
площадей. Структура посевов кормовых культур предусматривает сбалансированность 
кормовых рационов животноводства по протеину, витаминам и другим компонентам. 

Расчеты показывают, что различные кормовые культуры требуют различного 
расхода энергоресурсов. В среднем по Хатлонской области расходуется условного 
топлива на гектар посева зерновых 140-180 кг, картофеля – 500-680 кг, кормовых 
корнеплодов – 550-650 кг, многолетних трав –70-110 кг, силосных культур – 220-270 кг.  

В лучших сельскохозяйственных предприятиях Хуросонского района 
оптимальным является откорм скота при среднесуточном привесе 950 г и затратах 
кормов 6,7 ц. к. ед. на 1 ц прироста. При этом в структуре рационов этих животных 
концентрированные корма составляют от 40 до 70 %, грубые – 15-30%. Такой тип корм-
ления обеспечивает минимальный расход энергии на одну голову в год – 1265 кг.у. т. 

Очень часто происходят аварийные отключения сельхозорганизаций от снабжения 
электрической энергией из региональных электросетей и непостоянное напряжение тока 
в сетях. В АО «Саодат», где годовой удой на одну корову составляет 5600 кг, 
устанавливают автономные электростанции типа ДЭС-75. Они используются при 
аварийном энергоснабжении, при снижении напряжения в сети. Эти электростанции 
могут использоваться не только при возникновении аварийных ситуаций, но и для 
экономии электроэнергии при выполнении различных технологических процессов по 
обслуживанию животных. Например, молочный комплекс на 200 голов за сутки 
расходует порядка 500 кВт∙ч электроэнергии. При средней цене 35,65 дирамов за 1 кВт∙ч 
это 178,25 сомони в сутки. Суточный расход угля при максимальной нагрузке составляет 
примерно   200 кг, при цене топлива 0,6 сомони за кг – это 120 сомони в сутки. Экономия 
составляет от 78,25 сомони в сутки. Энергоемкость продукции растениеводства в 
значительной степени обусловлена потреблением горюче-смазочных материалов. 
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Поскольку, основными энергоносителями, потребляемыми в сельском хозяйстве, 
являются светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо и бензин (табл. 3).  

Важным аспектом энергосбережения в земледелии является включение в 
севооборот культур, предназначенных для использования в качестве биотоплива. 
Имеется в виду такая ценная культура, как рапс, масло которого является альтернативой 
дизельному топливу. 

 
Таблица 3 

Потребление нефтепродуктов в расчете на 1 га посевов возделываемых культур, кг 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Б

ен
зи

н
 

Д
и

з.
 

т
о

п
ли

во
 

Б
ен

зи
н
 

Д
и

з.
 

т
о

п
ли

во
 

Б
ен

зи
н
 

Д
и

з.
 

т
о

п
ли

во
 

Б
ен

зи
н
 

Д
и

з.
 

т
о

п
ли

во
 

Б
ен

зи
н
 

Д
и

з.
 

т
о

п
ли

во
 

Зерновые 
культуры 

8 35 6 26 9 45 6 29 3 22 

Сахарная 
свекла 

40 161 20 85 33 169 14 68 7 46 

Подсолнечник 7 27 7 28 6 32 5 25 5 31 

Картофель 50 202 18 76 55 282 32 156 19 129 

Овощи, включая 
закрытый грунт 

91 370 32 135 81 411 72 348 53 356 

Кукуруза на 
силос и  
зеленый корм 

8 33 6 25 7 35 7 34 3 19 

Силосные  
культуры (без 
кукурузы)  

4 14 6 27 3 18 3 16 7 49 

Кормовые 
корнеплоды 

7 27 5 21 7 37 10 47 1 6 

Однолетние 
травы 

3 12 2 9 3 15 3 13 2 10 

Многолетние 
травы  

2 10 2 9 3 15 2 10 2 14 

 

Необходимо отметить, что увеличение посевных площадей рапса озимого и 
ярового в хозяйствах всех категорий до 50 тыс. га, валового сбора семян рапса озимого 
и ярового в хозяйствах всех категорий до 60 тыс. тонн и урожайности рапса озимого и 
ярового в хозяйствах всех категорий до 12 ц/га являются важнейшими целевыми 
показателями областной целевой программы развитие сельского хозяйства Хатлонской 
области на 2017 – 2020 годы.  

Рапсовое биотопливо является экологически безопасным по воздействию на почву 
и атмосферу и не снижает продуктивность почв. Оно не токсично, пожаробезопасно и по 
себестоимости в четыре раза дешевле дизельного топлива. Кроме этого, возделывание 
рапса позволяет уменьшить концентрацию азота в почве до уровня 0,06…0,09% от 
вносимых азотных удобрений, тем самым снижается риск загрязнения азотными 
соединениями подземных и поверхностных вод. 

Другими словами, использование рапсового биотоплива позволит оптимизировать 
структуру топливно-энергетического баланса сельского хозяйства и уменьшит его 
напряженность. 

Использование в севообороте бобовых культур позволит сэкономить значительное 
количество азотных удобрений. А культуры с мощной корневой системой, глубоко 
проникающей в почву, такие как рапс или редис, снимут проблему плужной подошвы и 
улучшат структуру почвы без механических обработок. Выращивание крестоцветных 
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культур в севообороте позволяет улучшить фитосанитарное состояние почвы. 
Севооборот в системе сберегающего земледелия имеет особое значение, поскольку такие 
проблемы как засоренность, распространение вредителей и болезней можно решить 
посредством чередования сельскохозяйственных культур.  

Заключение. Эффект по экономии трудовых затрат и нефтепродуктов достигается 
при минимизации глубины обработки почвы, совмещении операций, применении 
машинных технологий. В этой связи необходимо увеличивать закупки дискаторов, 
стерневых сеялок, комбинированных агрегатов, поскольку их применение обеспечивает 
сокращение числа проходов ходовых систем тракторов и сельскохозяйственных машин 
по полю, в результате уменьшается расход топлива.  
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ТАШКИЛИ САМАРАНОКИ ИСТЕҲСОЛОТ – ҲАМЧУН МЕХАНИЗМИ РУШДИ 

САРФАИ ЭНЕРГИЯ ДАР ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ 
 

Масъалаҳои захираи сӯзишворию энергетикӣ ба сатҳи сифатан нав расидааст, зеро 
самаранокии фаъолияти истеҳсолии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, новобаста аз 
шаклҳои идоракунӣ, ба ҳалли он вобаста аст. Бояд қайд кард, ки ин танҳо маҳдуди физикии 
захираҳои сӯзишворӣ ва энергетикӣ нест, балки дарёфти роҳҳои беҳтарини истифодаи 
самарабахши захираҳои энергетикӣ мебошад. Ин ба усулҳои нави мутобиқсозӣ ва истеъмоли 
энергия ва гузаштан аз технологияҳои энергетикӣ ва моддӣ-техникӣ ба технологияи сарфаи 
захираҳои энергия вобаста аст. 

Муаллифони мақола беҳтарин сохтори истеҳсолиро ҳамчун омили афзоиши сарфаи 
энергия дар соҳаи кишоварзӣ баррасӣ намудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, сохтори истеҳсолӣ, сарфаи энергия, 
истеъмоли маҳсулоти энергетикӣ, механизмҳои энергиянигаҳдорӣ, самаранокии энергия. 

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - КАК МЕХАНИЗМ РОСТА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов поднялись на качественно новый 
уровень актуальности, поскольку от их решения зависит эффективность производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от форм 
хозяйствования. Следует отметить, что речь идет не только о физическом ограничении топливно-
энергетических ресурсов, а о поиске оптимальных путей эффективного использования 
энергоресурсов. А это требует новых подходов к нормированию и потреблению энергии и 
перехода от энерго- и материалоемких технологий к ресурсосберегающим, малозатратным, 
технологиям.  

Авторы статьи рассматривают вопросы совершенствования структуры производства, как 
фактора роста энергосбережения в сельском хозяйстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственное производство, структура производства, 
энергосбережение, потребление энергопродуктов, механизмы энергосбережения, 
энергетическая эффективность. 

 

RATIONAL PRODUCTION ORGANIZATION - AS A MECHANISM OF ENERGY  

SAVING GROWTH IN AGRICULTURE 
 

The issues of saving fuel and energy resources have risen to a qualitatively new level of relevance, 
since the effectiveness of production activities of agricultural producers depends on their solution, 
regardless of the forms of management. It should be noted that this is not just about physical limitation 
of fuel and energy resources, but about finding optimal ways for efficient use of energy resources. And 
this requires new approaches to the normalization and consumption of energy and the transition from 
energy- and material-intensive technologies to resource-saving, low-cost technologies. 
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The autors of article consider the questions of perfection of structure of manufacture, as the factor 
of growth of power savings in agriculture. 

KEY WORDS: agricultural production, production structure, energy saving, consumption of 
energy products, energy saving mechanisms, energy efficiency. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Асроров З.У. 

Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрав 
 

Продовольственный сектор национальной экономики страны, это сфера 

государственных стратегических интересов, требующая особого внимания и защиты, где 

сегментом продуктов повседневного спроса хлеб, молоко и т.д., является – еще более 

важным составляющей национальной экономики. Исследование проблемы 

продовольственной безопасности в контексте общей экономической безопасности 

является актуальной проблемой, так как в ней концентрируются узловые направления 

экономической политики государства, отражаются складывающиеся тенденции 

развития сельскохозяйственного производства и аграрного рынка.  

Если одной из отличительных черт продовольственного сектора республики 

является, с одной стороны, неизмеримо больший потенциал, обусловленный 

географическим и природным факторами, то с другой, - «недоразвитость» в плане 

технологий переработки и ценовой конкурентоспособности. И все это на сегодняшний 

день обусловливает высокую долю импорта продовольственных товаров, уровень 

потребления продовольствия в Таджикистане на сегодняшний день достигается в 

значительной мере за счет импорта, а отечественные производители сегодня не в 

состоянии обеспечить продовольственную независимость страны [1]. Если взять долю 

отечественной продукции в общем объеме потребления, то она составляет таблицу 1. 

Статистические данные приведенные в таблице 1 свидетельствуют о том, что 

темпы роста продовольственных продуктов по большинству видов не обеспечивают 

рекомендуемые физиологические нормы питания. В республике в 2016 году произведено 

продовольственной продукции значительно меньше, чем потребности населения. 

Таблица 1 
Уровень обеспеченности населения за счет отечественного производства, % 

  

 

Наименование 

продуктов 

 

Рекомендованная 

норма на чел./год, кг 

Уровень обеспеченности  

населения за счет отечественного 

производства, % 

2010 2015 2016 

Хлебные продукты 145,0 77,6 80,1 72,3 

Картофель 92,0 109,7 150,2 116,6 

Овощи 130,0 116,7 142,0 255,3 

Бахчевые 36,0 178,0 170,3 178,0 

mailto:ikhtiyor.ashurov@inbox.ru
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Фрукты и ягоды 98,0 30,5 41,5 36,9 

Виноград 26,0 63,5 83,5 95,0 

Мясо (убойный вес) 50,0 19,0 23,4 26,4 

Молоко 250,0 35,1 41,0 43,0 

Яйцо, шт 180,0 17,1 23,7 24,0 
 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 2016 год. - 

Душанбе, 2017 - С. 498-505. 
 

Среди основных причин сложившегося положения можно назвать следующее: 

- недостаточный уровень собственного производства сельскохозяйственной 

продукции, особенно животноводства;  

-  технологическое отставание производственных процессов; 

- отставание в развитии инфраструктуры продовольственного рынка, то есть всей 

цепочки - от производителя до конечного потребителя; 

- несовершенство экономического механизма регулирования агропродовольст-

венного рынка, в том числе ценовых отношений; 

-  низкая производительность труда. 

Все эти факторы оказывают негативное влияние на конкурентоспособность 

отечественного продовольствия не только на мировом, но и на внутреннем рынке 

страны. 

Конечно, в современных условиях практически для любой национальной 

экономики, и в частности для ее отдельных секторов хозяйствования, становится все 

труднее добиваться и наращивать в какой-либо отрасли конкурентные преимущества. 

Свободное перемещение капитала, технологий, рабочей силы ведет к выравниванию 

условий конкуренции, что явно обостряет борьбу, за рынки, а, чтобы иметь 

конкурентные преимущества необходимо использовать на внешних рынках комплекс 

условий и факторов по всему периметру соперничества.  

Таким образом, в условиях глобализации экономических отношений и открытости 

развитых экономик, повышается значение концепции конкурентоспособности.  

Именно конкурентоспособность отечественных производителей является одной из 

основных предпосылок реализации политики импортозамещения, особенно актуальной 

в условиях высокой импортозависимости национального рынка и «турбулентности» как 

мировой, так и национальной экономики.  

Как правило в современных условиях всеобщей глобализации и стремления 

ведущих национальных экономик ко все большей открытости, импортозамещение 

является ведущим инструментом реализации политики экономического 

протекционизма, свойственного в основном развивающимся и переходным экономикам, 

национальные рынки которых еще недостаточно стабильны.  

Однако в ряде отраслей национальной экономики высокая импортозависимость 

может стать значительной угрозой для сохранения национальной продовольственной 

безопасности. Следует отметить что особенно, чувствительными в этом плане являются 

те отрасли национальной экономики, которые призваны обеспечивать 

«жизнеспособность» населения и доступность социально - значимых продуктов, в 

первую очередь, речь идет о продовольственном секторе.  

Продовольственная безопасность, это комплексное понятие, объединяющее в себе 

два основных смысла: первый связан с экономическим процессом продовольственного 

обеспечения; второй, вызван важностью продовольственного обеспечения для 

поддержания национальной безопасности в ее внутреннем и внешнем проявлениях [2]. 

Сегодня, в секторе пищевой промышленности Республике Таджикистан в связи с 

производством неконкурентной отечественной продукции наблюдается высокая 
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зависимость импорта сырых и готовых изделий, которая предопределила расстановку 

сил на внутреннем рынке продовольствия. Согласно данным, сегодня наличие 

импортного продовольствия в товарных ресурсах составляет 39,4% продукты 

импортных животноводства 2,0%, продукты растительного происхождения 11,1 %, 

жиры и масло растительного и животного происхождения 2,7%, готовые пищевые 

продукты 7,0%, минеральные продукты 16,6% и т.д. [3]. 

Соотношение между экспортом и импортом продовольствия в каждой стране 

зависит от уровня производства сельскохозяйственной продукции. Согласно 

приведенных данных в таблице 2 этот уровень определяет возможности 

продовольственного обеспечения страны посредством собственного производства и 

импорта, а также определяет степень ее продовольственной безопасности. 

Таблица 2 
 

Экспорт, импорт основных продуктов питания и их доля в общем объеме торговли 2015-2016 г. 
 

 

 

Экспорт  

2016 в % 

к 2015 

Импорт  

2016 в % к 

2015 

 

2015 

 

 

2016 

2015 2016 

Пшеница - - - 638,2 652,7 102,3 

Мука - - - 67,4 39,8 59,1 

Масло растительное 0,0 0,05 - 64,6 75,5 116,9 

Молоко и молочные 

продукты 

0,07 0,02 28,3 7,2 6,7 93,1 

Яйца 0,0 0,06 - 3,1 9,1 В2,9р 

Картошка 0,07 0,7 В10,0р 5,5 16,2 В2,9р 

Овощи 97,7 54,6 55,9 1,8 4,0 В2,2р 

Фрукты и плоды 15,8 17,9 113,3 16,3 12,6 77,3 
 

Источник: Статсборник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан за 2016 год. Душанбе, 2017 - С. 498-505. 
 

Импортозамещение посредством продуктов и выпуска в стране аналогичных 

товаров, как процесс уменьшения или прекращения импорта определенных товаров 

является одной из составных частей государственного регулирования внешней торговли 

и инструментом регулирования национальной продовольственной безопасности. 

Данные мероприятия, как правило, направлены на поддержание отечественных 

производителей и ограничение импорта. Особенно актуальной эта мера является в 

условиях экономических катаклизмов, курсовых колебаний и т.д. 

Мировой опыт показал, что стратегия развития импортозамещающего 

производства занимает важное место в экономическом прогрессе ряда развивающихся 

стран. Именно поэтому в Республике Таджикистан конечной целью импортозамещения, 

как фактора интеграции страны в сегменты глобального рынка, является рост 

конкурентоспособности национальных отраслей и в дальнейшем экспорт национальных 

товаров на мировой рынок. 

Однако, когда критериальные показатели продовольственной независимости 

переступают через пороговые значения, национальная экономика подвергается 

повышенному риску. Особую опасность, это представляет тогда, когда в категорию 

риска попадают продукты первой необходимости. Высокая импортозависимость по 

следующим группам товаров, как продукты питания и лекарственные препараты, 

является одной из основных угроз в национальной продовольственной безопасности и 

вместе с ней с социальной стабильности внутри страны. Особенно опасной высокая 
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импортозависимоть становится в условиях экономических потрясений, колебаний курса 

национальной валюты, снижения темпов отечественного производства. 

Таким образом, развитие эффективного импортозамещения в национальном 

продовольственном секторе сегодня, возможно лишь в некоторых отраслях 

отечественного пищепрома, именно в тех, которые являются гибкими для проведения 

структурных изменений, и которые обладают большими конкурентными 

преимуществами, а также реструктуризация, которых требует меньших затрат [4]. 

 Необходимо отметить, импортозамещение является одним из ключевых элементов 

в обеспечении национальной продовольственной безопасности, поскольку позволяет 

снизить высокую зависимость национальной экономики от импорта продовольствия, 

обеспечив при этом физическую и финансовую доступность продуктов первой 

необходимости. 
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ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ҲАМЧУН ҲАЛЛИ ПРОБЛЕМАИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Муаллиф пешниҳод менамояд, ки қисми асосии бозори истеъмолӣ бояд бо маҳсулоти 

истеҳсолоти ватанӣ бо роҳи афзун намудани истеҳсолоти дохилии шаклҳои гуногуни моликият 

пур карда шавад. Ӯ инчунин нишон медиҳад, ки истифодаи пурраю самараноки истеҳсолоти 

дохилӣ метавонад аҳолии мамлакатро бо озуқа таъмин карда, мушкилоти бехатарии озуқавориро 

ҳал намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: воридотивазкунӣ, озуқа, истеҳсолот, воридот, содирот, бозор, 

истеҳсоли озуқа, озуқаворӣ, таъминоти озуқаворӣ. 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВРЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Автор представляет ситуацию обеспечения основной части потребительного рынка 

товарами отечественного производство путем увеличения внутреннего производство, не взирая 

на вид собственности. Показывает, что полное эффективное использование внутреннего 

производства может обеспечить население страны продовольствием и решить проблемы 

потребительской безопасности.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: импортозамещение, продовольствие, производство, импорт, 

экспорт, рынок, продовольственное производство, продукты, обеспечение продовольствия. 
 

IMPORT SUBSTITUTION AS A SOLUTION OF THE PROBLEM OF NATIONAL FOOD 

SECURITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The author represents the situation of providing the main part of the consumer market with 

domestic production by increasing inner production despite of the type of property. It shows that full 

effective use of domestic production can provide the country's population with food and solve the 

problems of consumer security. 

KEY WORDS: import substitution, food, production, import, export, market, food production, 

products, food provision. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

Холназаров М.Х., Абдуллоева Н.М.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Среди многих проблем, стоящих перед экономикой Таджикистана, все 

возрастающее значение приобретает проблема повышения эффективности производства 

отраслей животноводства, с целью обеспечения продовольственной безопасности 

страны и насыщение отечественного рынка животноводческой продукцией 

собственного производства. Важная роль в этом принадлежит отрасли пчеловодства, 

которая представляет собой одно из важнейших отраслей животноводства в более 

быстром решении продовольственных ресурсов региона. В качестве ценнейших, 

натуральных и незаменимых продуктов отрасли пчеловодства выступают такие 

продукции, как мед, воск, пчелиный яд, маточное молочко и прополис, имеющие не 

только важное экономическое преимущество, но и являющиеся уникальным источником 

продуктов питания и сырья медицинского и социального характера. 

Произошедшие структурные изменения в численности и продуктивности 

пчеловодства в условиях перехода к рыночным отношениям ужесточают требования к 

необходимости повышения эффективности воспроизводственного процесса в этой 

отрасли. 

Эффективность производства отрасли имеет ряд особенностей и свою специфику: 

это влияние природных, экономических, социальных и экологических условий, в 

результате чего не поглощает, а приумножает природные ресурсы. Разведение и 

содержание пчёл, пчелоопыление культурной и дикорастущей медоносной 

растительности оказывают оздоравливающе и лечебные действие на организм человека, 

в том числе и ресурсосберегающее функции. 

Пчеловодство является одной из развивающихся отраслей сельскохозяйственного 

производства. От развития отрасли зависит уровень удовлетворения населения в 

диетических продуктах, медицина в лекарственных препаратах, промышленность в 

сырье. Немало важную роль отрасли играет и в поддержания экологического равновесия 

природы. В последнее время происходит нарушения в использовании окружающей 

среды по вине человеческого фактора, его неумении эффективного использования 

природных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности. Это происходит по 

причине дефицита природных ресурсов, и роста потребности на них. В развитие отрасли 

вступают противоречия между экономическими проблемами развития с экологическими 

проблемами сохранения природной среды, что приводит к сдержкам роста производства 

продукции и снижении эффективности производства. 

Развитие пчеловодческой отрасли, как важная отрасль сельского хозяйства, 

необходимо рассматривать в контексте продовольственной безопасности.  

В социально-экономическом аспекте отрасль пчеловодства имеет всеобщее 

народнохозяйственное значение, призванное удовлетворять общественную потребность 

в весьма ценных и незаменимых пищевых продуктов, какими является мед, пыльца, 

маточное молочко, прополис и др. Вместе с тем пчелы, обладая специфической 

биологической способностью самозаготовки природно-кормового сырья, одновременно 

выполняют функцию опылителя энтомофильных растений. Тем самым они 

способствуют росту урожайности сельскохозяйственных культур и положительно 

влияют на природную среду [1]. 

Важная особенность этой отрасли состоит и в том, что высокая производительность 

пчеловодства достигается при сравнительно низкой фондо-оснащенности и малой труд-

ообеспеченности. Это выдвигает необходимость научного исследования проблем 

развития отрасли в едином экономико-экологическом аспекте. В отрасли пчеловодства, 

особенно необходимо определение экономической, технологической, экологической и 
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социальной эффективности, так, как эти виды эффективности отражают особенности 

функционирования отрасли. 

Как отмечает таджикский учёный Шарипов А. «Климатические особенности юга 

Таджикистана позволяют с марта месяца получить ранних маток, что оказывает 

чрезвычайно широкие перспективы для специализации пчеловодства Таджикистана. 

Однако, в настоящее время, фактическая численность пчелиных семей еще крайне мала, 

чтобы можно было говорить о рациональном использовании имеющегося здесь мощного 

медового потенциала. Одной из важных причин, сдерживающих развитие пчеловодства 

в стране, является отсутствие научно-обоснованных исследований по разработке 

интенсивных методов технологии содержания пчелиных семей и производства 

продуктов пчеловодства, соответствующих местным условиям климата и медосбора» 

[2]. 

Пчеловодство является самостоятельной отраслью сельского хозяйства и входит в 

ее систему ведения хозяйства, объединяющий комплекс мероприятий 

(организационных, экономических, зооветеринарных и агротехнических) и 

характеризирующий уровень развития отрасли.  

Пчеловодство в системе сельского хозяйства выполняет ряд функций 

(функциональные, производственные, экономические, эколого-воспроизводственные), 

которые имеют огромное значение для развития других отраслей народного хозяйства. 

Проблемы повышения экономической эффективности отрасли пчеловодства имеет 

самостоятельное значение с точки зрения рационального размещения по территории с 

учетом природных ресурсов с выявлением резервов роста производства продукции и 

выявление путей более рационального использования пчелиных семей в отраслях 

народного хозяйства. 

В процессе взаимодействии человека с природой происходит воспроизводства 

материальных и духовных благ. Основой жизнедеятельности человека и материального 

производства являются природные ресурсы и окружающая среда. Наряду с трудовыми 

ресурсами, природные ресурсы и качество окружающей среды, являются основными 

предпосылками процесса воспроизводства, и выступают основой национального 

богатства страны. От уровня рационального использования природных ресурсов и 

состояние окружающей среды во многом зависит темпы роста экономики, и 

экономической эффективности производства. Одним из основных факторов, 

препятствующих социально-экономическому развитию в современном этапе, становится 

факты не рационального использования природных ресурсов в силу возрастания их 

ограниченности, и отсутствия возможностей естественного самовосстановления 

окружающей среды. 

Несмотря на большое экономическое значение и имеющиеся огромный ресурсный 

потенциал, пчеловодческая отрасль не получила должного развития в республике. 

Последние годы в силе объективных и субъективных причин развитию отрасли 

уделялось мало внимания, а в условиях рыночного отношения обострились проблемы, 

существующие в отрасли. 

Экономические особенности пчеловодства выражаются в территориальном 

размещении и специализация, расширении и развитии инфраструктуры. Пчеловодства в 

стране в основном специализируется по пяти направлениям: медово-товарное, медово-

восковое, разведенческое (матковыводное), опылительное и комплексное [3].  

Одной из специфических особенностей пчеловодства является то, что 

пчеловодством занимаются люди преклонного возраста, т.е. пенсионного возраста. В 

пчеловодстве в основном используется ручной труд и примитивные средства 

производства.  

Переход экономики к рыночным отношениям, требует особого отношения к 

развитию отрасли. Развитие отрасли как система зависит от субъективных и 
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вещественных элементов, таких как освоения природных ресурсов, количественные и 

качественные показатели медоносных угодий и пчелиные семьи.  

Обеспеченность медоносными ресурсами тесно взаимосвязана с типологией и 

географией территории, особенностями климата, рельефа местности, состава почв, 

растительного покрова, хозяйственной освоенности той или иной пчеловодной зоны. К 

основным почвенно-растительным зонам страны, богатым медоносными ресурсами с 

благоприятными для развития пчеловодства условиями, относятся: субтропическая, 

лесная зона, зона лесостепи и степная зона. В других природно-климатических зонах 

пчеловодство имеет ограниченное распространение. Составной частью общей проблемы 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства является развитие 

отрасли пчеловодства, которая имеет самостоятельное значение с точки зрения 

выявления резервов увеличения производства продукции отрасли и обоснования путей 

более рационального использования пчел в различных сферах деятельности человека. 

Решение проблемы повышение экономической эффективности пчеловодства и 

продуктивности пчелиной семьи, ее опылительной функции и способность 

противостоять неблагоприятным природным условиям и болезням зависят от комплекса 

взаимодействующих факторов. В процессе эволюционного развития в отрасли 

выработались определенные сложные взаимосвязи как внутри пчелиной семьи, так и 

между семьей и внешней средой. Специалист-пчеловод обязан знать основы этих 

закономерностей, определить факторы, влияющие на продуктивность пчелиной семьи и 

выживаемость пчел, чтобы определить и принимать меры по их устранению. Рост 

экономической эффективности можно обеспечить только в тех случаях, когда при 

минимальных материальных и трудовых затратах можно получить максимальный объем 

продукции.  

Пчеловодство в современных условиях характеризуется научно обоснованной 

специализированной системой ведения отрасли. Оно формируется под влиянием 

экономических, природных и других факторов, того или иного района и направлено, 

главным образом, на повышение продуктивности пчелосемей.  

Важным фактором роста экономической эффективности отрасли пчеловодства 

является выбор породного состава пчел. «Породный состав пчел в местах интенсивного 

разведения на территории Таджикистана представлен помесными семьями в разной 

степени метизации итальянскими, карпатскими, украинскими степными и кавказскими 

породами. 

В природно-климатических, медосборных условиях Республики Таджикистан, 

карпатские пчелы по сравнению с итальянской, украинской степных пород и местными 

пчелами, проявляют высокую биологическую способность к наращиванию силы и 

печатного расплода, позволяющему сформировать ранние отводки-пакеты от каждой 

основной семьи.  

На поддерживающем медосборе при цветении таких медоносов, как: подснежник, 

одуванчик, мать и мачеха, карпатская порода пчел обеспечивает семью пыльцой и 

нектаром, в результате которого матки проявляют высокий уровень яйценоскости, 

рабочие пчелы – выкармливание расплода, что способствует быстрому преодолению 

первого критического периода в развитии семей. В период цветения в садах груши, 

абрикоса, вишни, черешни, персика, сливы, матки всех пород активизируют 

яйцекладку: максимальный уровень среднесуточной яйценоскости регистрируется у 

маток карпатской породы - 2483,3 шт., минимальный - у итальянской 1500 шт. В сумме 

за три учета яйценоскость маток карпатской породы больше, по сравнению с 

итальянскими матками на 31,8%, местными - на 22,8 %» [4]. 

По сравнению с итальянской, украинской степной пород и местными пчелами 

наиболее высокими темпами выращивания печатного расплода по периодам сезона 

характеризуется карпатская порода. 
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В период главного медосбора в семьях пчел всех исследованных пород 

выращивание расплода значительно сокращается, при этом семьи пчел итальянской 

породы начинают проявлять тенденцию к доминированию в выращивании расплода, по 

сравнению с остальными породами пчел.  

Одной из важнейших функцией пчеловодства, которой мало уделяют внимания 

работники сельскохозяйственных организаций, является опыление пчелами 

дикорастущей и культурной растительности. Как отмечает, А.Шарипов, увеличение 

числа пчелиных семей до 2-3 раз в расчете на гектар повышает эффект опыления в 1,5-

2,0 раза. «Средние размеры прибавки урожая сельскохозяйственных культур от 

опыления растений пчелами составляют от 16-20 до 240-275 %. Вместе с тем, 

превышение научно обоснованных норм насыщения пчелиными семьями опыляемых 

культур сопровождается сокращением величины эффекта от прибавки урожая, то есть 

возникает так называемый процесс «затухания» эффекта опыления» [4]. 

Разведение пчёл положительно воздействует на увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур. Научно-производственными опытами установлено, что 

в результате опыления пчёлами урожайность хлопка, садов, подсолнечника и других 

энтомофильных растений повышается от 30 до 50%. А реализация продукции 

пчеловодства (мёд, воск, прополис, цветочная пыльца, пчелиное молоко, пчелиный яд и 

др.) приносит ощутимый доход за счёт продажи их внутри страны и за её пределами, 

способствует притоку иностранной валюты и улучшению уровня жизни населения 

республики. 

Современное состояние отрасли сельского хозяйства и агропромышленного 

производства требует изменения подходов к развитию отрасли. Настало время более 

эффективное использование всех видов ресурсов, и особенно требует внимания 

экологические ресурсы. Важным средством должны стать активизация природного 

потенциала сельскохозяйственных культур посредством экономии материальных 

ресурсов и труда, тем самым способствуя росту производства продуктов питания. Цель 

экономики любой отрасли и в том числе пчеловодства, признана разработать комплекс 

мероприятий, направленных на получение прибыли, роста производительности труда, 

достижения роста валовой продукции при снижении уровня затрат. Вместе с тем, 

концепция перспективного развития любой отрасли материального производства, и в 

том числе пчеловодства обязательно должна учитывать кроме всего прочего и 

экологические критерии. 

Пчеловодство, как особая отрасль производства, имеет свои специфические 

организационные особенности, требующие разработки целого ряда конкретных 

мероприятий, направленных на эффективность работы пчеловодов, рационального 

использования основных средств производства, имеющиеся технические возможности и 

природно-медосборных ресурсов.  

Экономическую эффективность отрасли возможно обеспечить и на современном 

этапе развития производства, только в условиях расширения ассортимента 

производимой продукции. Важным направлением интенсификации отрасли 

пчеловодства – это всесторонняя организация тех дополнительных видов продукции, на 

которые не обращают внимания пчеловоды в республике. К таким побочным 

продукциям отрасли пчеловодства можно отнести производства пыльцы, маточного 

молочка, пчелиного яда, прополиса, перги, трутневого расплода, гомогената и др. Для 

восстановления, расширения и создания новых пчеловодческих хозяйств, пчелопасек 

одной из важнейших задач является массовая организация производства новых отводков. 

Этим можно создать предпосылки в будущем для организации крупнотоварного 

пчеловодства и укреплению экономики отрасли. Самый распространений метод 

получение дохода в будущем, на наш взгляд, будет сдача пчелопасек в аренду с целью 

опыления сельскохозяйственных культур. Доходы, которые можно получать в виде так 
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называемой арендной платы – могут служить мощным фактором роста интенсификации 

отрасли, повышения экономической эффективности специализированных хозяйств. 

Таджикистан по количеству пчелиных семей и производства продукции 

пчеловодства продолжает занимать один из последних мест в СНГ. В технологии 

ведении отрасли имеются серьёзные недоработки. Низкая продуктивность пчелосемей 

свидетельствует о низком уровне организации производства, низкой эффективности 

пасек в хозяйствах. Организация производства на уровень мелких частных хозяйств не 

может создавать условия для дальнейшего развития общественного пчеловодства. Это 

во многом завысит от нерешенности целых узловых вопросов организационного 

характера в частности определения места отрасли пчеловодства в системе сельского 

хозяйства, о его роли во взаимосвязи с проблемами окружающей средой. 

Следует отметить, что, одним из основных механизмов реализации  

агропродовольственной политики является разработка целевых государственных 

программ отдельных отраслей сельского хозяйства. При этом государственное 

воздействие на агропродовольственный рынок является отражением государственной 

агропродовольственной политики, достижения ее конкретных целей на основе 

использования программно-целевого метода. За последние годы в связи с принятием 

Постановления Правительства Республики Таджикистан от 2 сентября 2010 года «О 

Программе развития пчеловодства в Республике Таджикистан на 2011-2016 годы», в 

развитие пчеловодства были направлены отечественные и зарубежные инвестиции. 

Основными целями государственных сельскохозяйственных предприятий в 

условиях перехода к рыночной экономике являются именно племенная деятельность, 

селекционная работа и научно-инновационная деятельность. В государственных 

хозяйствах внедряются в производство достижения научно-технического прогресса и 

ведется подготовка и переподготовка кадров. 

Пчеловодство в Республике Таджикистан считается одной из экономичных и 

доходных отраслей. Так как 93 % территории республики составляют горы, и 

существующие запасы медоносных растений республики позволяют увеличить 

численность пчелиных семей и производство мёда из года в год. С этой точки зрения 

подготовленная Программа должна способствовать достижению поставленных целей. 
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ОМИЛҲОИ ТАЪСИРРАСОН БА САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ЗАНБӮРПАРВАРӢ 
 

Дар мақола омилҳои ба самаранокии иқтисодии занбурпарварӣ таъсирбахш таҳлил карда 

шудааст. Асоснок карда шудааст, ки самаранокии истеҳсолоти соҳа як қатор хусусиятҳои хоси 

худро дорад: ин таъсири шароитҳои табии, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ мебошад. Омили 

муҳимми баланд бардоштани самаранокии иқтисодии соҳаи занбӯрпарварӣ аз интихоби дурусти 
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зоти занбур вобастагӣ дорад. Самаранокии занбурпарварӣ бо маҳсулнокии оилаи занбӯр ва дигар 

хароҷотҳои истеҳсолӣ алоқаманд аст. 

  КАЛИДВОЖАҲО: занбӯрпарварӣ, самаранокии иқтисодӣ, омилҳои таъсирбахш, 

хоҷагии қишлоқ, растаниҳои шаҳддиҳанда, оилаи занбӯр, шароитҳои табиӣ-иқлимӣ, 

маҳсулнокӣ, фоида, даромаднокӣ. 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

В статье анализированные факторы, влияющие на экономическую эффективность 

пчеловодства. Обоснована, что эффективность производства отрасли имеет ряд особенностей и 

свою специфику: это влияние природных, экономических, социальных и экологических условий. 

Важным фактором роста экономической эффективности отрасли пчеловодства является выбор 

породного состава пчел. Эффективность пчеловодство, связана с продуктивностью пчелосемьи, 

а также производственными и другими расходами на них. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пчеловодство, экономическая эффективность, влияющие 

факторы, сельское хозяйство, медоносные растения, пчелосемьи, природно-климатические 

условия, медопродуктивность, прибыль, рентабельность. 
 

THE IMPACT FACTORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF BEEKEEPING 
 

The article analyzes the factors affecting the factors impact on economic efficiency of beekeeping. 

It is found, that effectiveness of brench production has a number of peculiarities and its specifies: it is 

an impact of natural, economical, social and ecological conditions. The important factor of ecoomic 

effectiveness growth of beekeeping is the choice of breed bees. The effictiveness of beekeeping is 

connected with productiveness of beefamilies, production and other costs expenses on them as well. 

KEY WORDS: beekeeping, economic efficiency, impact factors, agriculture, nectariferous 

plants, beefamilies, natural and climate condition, honeyproductiveness, benefit, profitability. 
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НЕСООТВЕТСТВИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА СПРОСА И  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

Тохирджонов Б.Т.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

Кабиров С.Дж. 

Таджикский национальный университет 

Ашуров И.С.  

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Известно, что рынок труда может функционировать тогда, когда спрос и 
предложение рабочей силы будет сбалансирован. Но в практике не всегда можно 
добиться баланса между спросом и предложением рабочей силы. Несоответствие спроса 
и предложения могут возникать в силу воздействия разных факторов. На современном 
рынке труда Республике Таджикистан дисбаланс между спросом и предложением 
рабочей силы выражается с одной стороны недостаточностью рабочих мест, и 
избыточности трудовых ресурсов, с другой стороны несоответствие рабочих мест 
структуре рабочей силы представленная разным уровнем профессиональной 
квалификации. Рынок труда в Республике Таджикистан нуждается в 
квалифицированных кадрах. Но с другой стороны в результате разбалансированности 
рынка труда, сложно удовлетворить потребность рынка в работниках некоторых 
профессий и квалификаций. В то же время, в республике имеется большое количество 
работников, не востребованных рынком труда, которым трудно трудоустраиваться.  

Анализируя рынок труда, занятой рабочей силы и работников, ищущих работу 
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можно группировать некоторые виды несбалансированности между спросом и 
предложением рабочей силе: 
 территориальное несоответствие – в регионах республики неравномерно 

распределены сырьевые и производственные ресурсы. В некоторых регионах размещено 
большое количество трудовых ресурсов, а темпы экономического изменения не могут 
востребовать представленную рабочую силу; 
 социально-демографическое несоответствие – выражающиеся в различии 

отраслевой специфики региона и низкой конкурентоспособности отдельных социальных 
групп населения (женщин, молодежи, инвалидов и т.д.); 
 отраслевое несоответствие происходящее под воздействием интенсивности 

рыночных изменений в некоторых отраслях экономики и промышленности, 
соответственно разного уровня оплаты труда; 
 профессионально-квалификационное несоответствие, возникшее в результате 

комплексного воздействия территориального, социально-демографического и 
отраслевого дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда в 
разных производственных зонах республики, когда ослабло воздействие государства на 
процессы подготовки, переподготовки и регулирования системы профессионального 
образования [3]. 

В диспропорции рынка труда сыграло отрицательную роль система образования, 
которая в годы независимости преимущественно переориентировалось на 
предоставление услуг в сфере высшего образования, в следствии чего произошли даже 
некоторые негативные явления в самой структуре образования и в структуре рынка 
труда. 

По мнению специалистов, проблема дисбаланса подготовки специалистов и 
потребности рынка труда возникает под воздействием некоторых факторов: 
 макроэкономический фактор, выражающийся в изменении режима пополнения и 

ухода рабочей силы. Отток рабочей силы чаще всего связан с ухудшением обеспечения 
специалистами сферы экономики, происходящее по причине ухода экономически 
активного населения из состава производителей; 
 микроэкономический фактор, выражающийся в том, что система преемственности 

кадров разрушается, в следствии чего ухудшается обеспечение предприятий 
квалифицированными специалистами. В результате не обеспечивается дальнейший рост 
объема производства, не внедряется новые технологи, снижается качество продукции, не 
совершенствуется методы управления производством; 
 финансовый фактор, выражающийся в том, что бюджетные средства, выделяемые 

государством для финансирования системы профессионального образования, 
расходуются не эффективно. Иногда бюджетные средства расходуются на подготовку 
специалистов, которые не могут быть востребованы на рынке труда; 
 социальный фактор, связанный с тем, что часть выпускников системы 

профессионального образования после окончания учебных заведений попадают в ряды 
безработных [6]. 

В годы государственной независимости произошли серьезные структурные 
изменения трудовых ресурсов в Таджикистане (табл. 1). 

Таблица 1 
Структурные изменения трудовых ресурсов Таджикистана 

в среднем за год, тыс. человек 
 

Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 2016 

Численности населения 5505,6 5701,4 6264,6 6842,2 7621,2 8742,8 

Ежегодный рост, % 100,0 103,6 109,9 109,2 111,4 114,7 

Рост по сравнению 1991г,% 100,0 103,4 113,8 124,3 138,4 158,8 

Трудовые ресурсы - всего 2526 2811 3186 3893 4530 5224 

Ежегодный рост, % 100,0 111,3 113,3 122.2 116,4 115,3 
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Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 2016 

Численности населения 5505,6 5701,4 6264,6 6842,2 7621,2 8742,8 

Ежегодный рост, % 100,0 103,6 109,9 109,2 111,4 114,7 

Рост по сравнению 1991г,% 100,0 103,4 113,8 124,3 138,4 158,8 

Рост по сравнению 1991г,% 100,0 111,3 126,1 154,0 179,4 206,8 

в том числе:       

Рабочая сила 1971 1890 1794 2154 2280 2439 

Ежегодный рост, % 100,0 95,9 94,9 120,1 105,8 107,0 

Рост по сравнению 1991г,% 100,0 95,9 91,0 109,3 115,7 123,7 

из него:       

занятое население 1971 1853 1745 2112 2233 2385 

Ежегодный рост, % 100,0 94,0 94,2 121,0 105,7 106,8 

Рост по сравнению 1991г,% 100,0 94,0 88,5 107,2 113,3 121,0 

официально признанные 

безработные  - 37 43 44 48 54 

Ежегодный рост, % - 100,0 116,2 102,3 109.1 112,5 

Рост по сравнению 1991г,% - 100,0 116,2 118,9 129,7 145,9 

Недоиспользование рабочей силы 

в экономике  555 1063 1392 1739 2250 2786 

Ежегодный рост, % 100,0 191,5 131,0 124,9 129.4 123,8 

Рост по сравнению 1991г,% 100,0 191,5 250,8 313,3 405,4 502,0 

в том числе учащиеся 237 205 343 476 557 651 

Ежегодный рост, % 100,0 86,5 167,3 138,8 117,0 116,9 

Рост по сравнению 1991г,% 100,0 86,5 144,7 200,8 235,0 211,8 
 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости / Статистический 

ежегодник. – Душанбе, 2016. – С. 88. Рынок труда в Республике Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 50. 
 

В 2016 году численность трудоспособного населения в Республике Таджикистан в 

возрасте от 15 до 75 лет, проживающего в домашних хозяйствах, составила 5224 тыс. 

человека. Численность рабочей силы в составе трудоспособного населения составила 

2439 тыс. чел. Национальный уровень участия населения в трудоспособном возрасте в 

рабочей силе составил 46,7%. Доля занятого населения в общей численности населения 

в трудоспособном возрасте составила 45,7%. 

Численность населения в трудоспособном возрасте если в 1991 году составило 

2526 тыс. чел., то в 2016 году этот показатель увеличился до 5224 тыс. чел., т.е. в период 

между 1991 по 2016 годами ежегодные темпы роста составили 8,0 процентов. 

За анализируемый период рост населения в среднем за год составила 124,5 тыс. 

чел., рост трудовых ресурсов 103,8 тыс. чел., рабочей силы 18,0 тыс. чел., занятое 

население 20,5 тыс. чел., официальное безработные 0,95 тыс. чел., недоиспользованные 

рабочие силы 66,3 тыс. чел., в том числе учащиеся 10,5 тыс. чел. 

По результатам проведенного расчета экономико-статистическим методом 

выявлены следующие закономерности. На 100 чел. рост численности населения рост 

численности трудовых ресурсов составил 60 чел., рабочей силы 28 чел., занятых в 

производстве 27 чел., официальные безработные 0,6 чел., недоиспользованные рабочие 

силы 32 чел. и из них 7 учащиеся. 

Как видно из таблицы и как показал анализ рынка труда потребность в рабочей силе 

неуклонно растет, но сохраняется и проблема несоответствия спроса и предложения. Это 

несоответствие спроса и предложения на рынке труда проявляется в следующих 

показателях: 

 на рынке труда не хватает специалистов, которые имели бы соответствующую 
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квалификацию, были бы компетентны, и были бы востребованы на рынке труда. 

Особенно недостаток рабочей силы проявляется для работы на новом оборудовании и 

высокопроизводительной техники, в предприятиях, где применяется новые технологии и 

инновационные развития производства; 

 работодатели предлагают такие условия труда, что не удовлетворяет потребности 

специалистов, которые ищут работу. Такие как сезонный характер занятости, низкая 

заработная плата, отдаленность местожительства и места работы и т.д.; 

 образовательные учреждения и работодатели не могут взаимодействовать для 

составления перспективы и прогноза потребностей в кадрах и их подготовки в силу 

отсутствия организационных механизмов; 

 за последние годы разрушилось системность подготовки кадров, отсюда 

отсутствует социальный заказ по подготовке кадров, которые соответствовал бы 

потребностям рынка труда. 

Все вышеперечисленные проблемы характерны и для рынка труда Республики 

Таджикистан. Республиканский рынок труда по состоянию на начало 2018 года 

характеризуется следующими показателями:  

 численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости, составила 2,2 тыс. чел., при общей численности 

безработных – 53,1 тыс. чел; 

 количество вакансий, заявленных работодателями в Центры занятости населения – 

77349 ед.; 

 за 2016 год в Центры занятости населения обратились 9224 чел. Для 

трудоустройства; 

 численность граждан, трудоустроенных службой занятости населения за 2016 год 

– 3901 чел. [6, с. 9]. 

Министерство труда и занятости населения, ежегодно проводит мониторинг путем 

выборочного анкетирования с целью выяснения потребности экономики региона в 

специалистах и рабочих кадрах. 

Результаты мониторинга показали, что организации имеют потребность в кадрах 

на 2016 год в количестве 77349 человек. 

Структура потребности в специалистах различна по уровню профессионального 

образования: например, потребность кадров с высшим профессиональным образованием 

40-44%; со средним профессиональным образованием 29-31%; с начальным 

профессиональным образованием 27-30%. Характерно, что за последние годы 

потребность в кадрах с высшим профессиональным образованием сильно не изменилось, 

изменение роста потребности количества специалистов с высшим профессиональным 

образованием идет в пользу кадров со средним профессиональным образованием, не 

смотря на сокращение потребности в численности рабочих и служащих. 

Стабилизация потребности в специалистах можно объяснить тем, что в республике 

за последние годы реализуется крупные инвестиционные проекты, в результате которых 

создаются высокотехнологичные рабочие места. Следовательно, для занятости в этих 

рабочих местах требуется высококвалифицированные кадры. Наряду с этим, возникает 

постоянная необходимость пополнения и замены кадрового состава. 

Результаты анализа рынка рабочей силы показывают, что спрос на 

высококвалифицированные кадры высок в промышленных предприятиях и 

учреждениях. Постоянным остается потребность квалифицированных специалистов в 

двух основных отраслях народного хозяйства: промышленности, больше всего эта 

отрасль нуждается в высококвалифицированных инженерах, управленцев, также и 

рабочих; и сельское хозяйство, где требуется и рабочие и специалисты в 

перерабатывающих отраслях. 

Структура потребности в специалистах по территории увеличилось в пользу 
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городского рынка труда, в котором более высокий спрос на рабочую силу с высокой 

квалификацией [5, с. 50]. 

За 2016 г. в поиске работы обратились 77349 чел. в Центры занятости населения, 

из этого числа большую потребность в свободных рабочих местах по видам 

экономической деятельности составляет: для промышленности 1094 (1,4%), для 

сельского хозяйства 536 (0,7%), в сфере транспорта и связи 460 (0,6%), в строительстве 

191 (0,2%), в здравоохранении 2797 (3,6%), в сфере образования 1672 (2,2%), в систему 

государственного управления 50 (0,06%) и др. 

При этом спрос по рабочим специальностям составил – 2870 вакансий (3,7%) для 

замещения рабочих профессий. В конце отчетного периода было обеспечено 50,5% от 

заявленных вакансий потребности предприятий в специалистах. Происходит 

несоответствие между востребованной рабочей силы рынком труда, и воспроизводимого 

количества работников системой профессионального образования. По количеству 

несоответствие наблюдается в численности выпускников реальным запросам 

экономики. Выпуск специалистов в 2016 году составил по программам высшего 

профессионального образования – 33,2 тыс. чел., по программам профессиональной 

кадров, повышения квалификации и стажировки – 30,0 чел.  

Несоответствие в качественном отношении выражается в том, что специалисты, 

которые получили разного уровня профессионального образования, не соответствуют 

требованиям работодателей. 

Анализ результатов проводимого мониторинга показал, что в Республике 

Таджикистан работодатели имеют много претензий к качеству подготовки молодых 

специалистов. Опрос руководителей предприятий и учреждений свидетельствует о том, 

что только 61,5% считают уровень подготовки высококвалифицированных 

специалистов, которые получили высшее профессиональное образование, соответствует 

потребностям их предприятий. 51,8% работодателей отметили, что предъявляемые 

требования знаний и навыков выпускников средних профессиональных учебных 

заведений соответствуют потребностям их производства, а 49,5% работодателей 

оценивают уровень подготовки рабочих специальностей с начальным 

профессиональным образованием достаточным. 

Нужно отметить, что потребность в кадрах отражается при планировании 

перспектив развития организации по-разному. Например, планирование в режиме до 1 

года в 39,9% организации, а в 40,5% организаций вообще не планируется потребность в 

кадрах. С учреждениями высшего профессионального образования по подготовке кадров 

заключили договора 19,1% организаций, с учреждениями среднего профессионального 

образования имеют договора только 13% организаций, а с начальными 

профессиональными учреждениями образования заключили договора лишь 3,4% 

организаций. 

В Республике Таджикистан осуществляют подготовку высококвалифицированных 

кадров для рынка труда 39 высших профессиональных учебных заведений, 67 

профессиональных средних учебных заведений, 58 учреждений начального 

профессионального образования. 

Но наиболее важным в инновационном развитии системы профессионального 

образования в настоящее время является создание в регионах образовательных 

кластеров на основе взаимодействия, партнерства и сотрудничества между 

заинтересованными субъектами. 

Анализ рынка труда, на предмет спроса и предложения в рабочей силе показал, что 

диспропорция в этом отношении обусловлено рядом причин: 

 структура профессионального образования полностью не соответствует спросу 

рынка труда в рабочей силе; 

 между учебными учреждениями и предприятиями не налажена устойчивая связь, 
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поэтому профессиональное образование оторвано от потребностей рынка труда; 

 учебные учреждения при наборе абитуриентов ориентируются не на рынке труда, 

а на престижность профессий среди студентов; 

 по отдельным профессиям и специальностям, в основном юридическим и 

экономическим специальностям идет подготовка в большем количестве, в результате 

которой выпускники остаются не востребованными на рынке труда; 

 достаточно высокий спрос на рабочие профессии, соответственно низкий уровень 

выпускников системы начального профессионального образования. 

Для преодоления диспропорции и формирования сбалансированного рынка труда, 

рекомендуется несколько актуальных направлений: 

1) организация постоянного мониторинга рынка труда для определения 

потребностей экономики в специалистах различной профессии и квалификации, 

определения и оценки требования работодателя к уровню профессиональной 

компетенции молодых специалистов и составления перспективного плана 

дополнительной потребности в специалистах; 

2) составление перечня требований работодателей или компетенций молодых 

специалистов и их включение в разрабатываемых образовательных программах, 

учреждений профессионального образования; 

3) обеспечить выпускников средних учебных учреждений, потенциальных 

абитуриентов, объективной информацией о перспективных профессиях и 

специальностей и о возможности трудоустройства; 

4) организация методической работы по проведению профессиональной ориентации 

учащихся средних образовательных учреждений, направленной на пропаганды рабочих 

профессий и повышения их престижа; 

5) организовать в регионах республики информационную базу о потребностях 

рынка труда, о перспективных и востребованных профессиях, об учреждениях 

профессионального образования, их возможностях и условиях по подготовке 

специалистов и о перспективах трудоустройства.  

Реализация данных направлений позволит решить проблему диспропорций спроса 

и предложения рабочей силы и сформировать сбалансированный рынок труда, 

отвечающий современных требованиям инновационного развития экономики. 
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НОМУТАНОСИБИИ ТАЛАБОТ ВА ТАКЛИФОТИ ҚУВВАИ КОРӢ  

ДАР БОЗОРИ МЕҲНАТ 
 

Дар мақола бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи мутаносибии талаботу таклифот 

ба қувваи корӣ таҳлил гардида, сабабҳои номутаносибии шумораи кормандон ба талабот ва 
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таклифоти бозори меҳнат муайян карда шудааст. Равияҳои асосии ташаккули бозори мутавозии 

меҳнат аз рӯи талаботу таклифоти қувваи корӣ пешниҳод гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: бозори меҳнат, талабот ва таклифот, мутаносибӣ, таҳсилоти касбӣ, 

қувваи корӣ, кормандони соҳибихтисос. 
 

НЕСООТВЕТСТВИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА СПРОСА И  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

В статье проведен анализ рынка труда Республики Таджикистан на предмет его 

сбалансированности, выявлены причины наличия диспропорций спроса и предложения рабочей 

силы, предложены направления формирования сбалансированного рынка труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок труда, спрос и предложение, сбалансированность, 

профессиональное образование, рабочая сила, квалифицированные кадры. 
 

LABOUR MARKET DISPARITY BETWEEN DEMAND AND SUPPLY OF MAN POWER 
 

In the article the analysis of the labour market of the Republic of Tajikistan on the subject of 

balance, identify the causes of the existence of imbalances in the demand and supply of labour, proposed 

the formation of a balanced labour market.  

KEY WORDS: labor market, supply and demand, balance, profeccional education, labor force, 

qualified personnel. 
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РОҲҲОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ ХИЗМАТРАСОНИИ СУҒУРТАВӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Султонов М.С 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Бахши суғурта яке аз бахшҳои муҳимми иқтисодиёти миллӣ ва хоҷагии ҷаҳонӣ ба 

ҳисоб меравад. Рушди устувори бахши суғурта дар иқтисодиёти миллӣ, ҳимояи 

суғуртавии манфиатҳои молу мулкии шаҳрвандон, субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҷуброни 

саривақтии талафотро таъмин менамояд, ки ба фаъолияти мунтазами корхонаҳо, 

барқарор намудани моликияти хусусӣ, даромад, саломатӣ ва сатҳи зиндагии шаҳрвандон 

мусоидат менамояд. 

Дар замони муосир доир ба таснифоти фаъолияти суғурта нуқтаи назари гуногун 

ҷой дорад. Дар бештари кишварҳо суғуртаро ба ду намуди асосӣ ҷудо менамоянд: 

суғуртаи ҳаёт ва намудҳои дигари суғурта, ки бо суғуртаи ҳаёт алоқаманд нестанд. 

Дар баробари ин, дар таҷрибаи фаъолияти ширкатҳои суғуртавии ватанӣ се самти 

суғурта: молу мулкӣ, шахсӣ ва масъулият муайян карда шудааст. 

Дар суғуртаи шахсӣ, объекти суғурта манфиатҳои молу мулкии алоқаманд ба ҳаёт, 

саломатӣ, қобилияти меҳнатӣ ва бо нафақа таъмин гардидани суғуртакунанда ё шахси 

суғурташуда буда, объекти суғуртаи молу мулк бошад  манфиатҳои молу мулкие, ки бо 

ихтиёрдорӣ, истифодабарӣ ва идоракунии молу мулк алоқаманд аст мебошад. Объекти 

суғуртаи масъулият манфиатҳои молу мулкии алоқаманд бо подоши зарари 

суғуртакунанда, ки ба шахси сеюм расонида шудааст, ба ҳисоб меравад.  

Қобили тазаккур аст, ки бахши рушдёфтаи суғурта густариши фаъолияти 

истеҳсолӣ ва соҳибкориро таъмин менамояд. Чунки ҳангоми дар фаъолияти субъектҳои 

иқтисодӣ ба миён омадани ҳолатҳои номусоиди хусусияти табиӣ, техникӣ ва ё 

молиявидошта тавассути суғурта талафот рӯпӯш карда шуда, сатҳи пешакӣ ноилшудаи 
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фаъолият ва натиҷаҳои молиявӣ барқарор карда мешаванд. Доираи паҳншавии талафот 

маҳдуд гардида, таъсири он ба дигар субъектҳои иқтисодӣ пешгирӣ карда мешавад. 

Тавассути суғурта талафоти ибтидоӣ ҳангоми рӯй додани ҳодисаи суғуртавӣ дар сатҳи 

микроиқтисодӣ фаро гирифта шуда, раванди мунтазами такрористеҳсол дар сатҳи 

макроиқтисодӣ таъмин мегардад. Ҳамин тариқ, бахши суғурта ба сифати унсури 

муътадилкунандаи макроиқтисодии иқтисодиёти миллӣ баромад менамояд. 

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол дар ҷумҳурӣ се шакли 

суғурта, аз ҷумла, суғуртаи ҳатмӣ, суғуртаи ҳатмии давлатӣ ва суғуртаи ихтиёрӣ 

амалӣ гардонида мешавад. 

Суғуртаи ҳатмӣ дар ҳамаи системҳои суғуртавии ҷаҳон вуҷуд дорад ва аз ҷониби 

давлат оид ба объектҳои афзалиятноки ҳифзи суғуртавӣ ҷорӣ карда мешавад, зеро  

нобудшавӣ ё талаф дидани ин объектҳо на танҳо ба манфиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, 

инчунин ба манфиати тамоми ҷомеа низ зарар мерасонад, чунки нобудшавии ин 

объектҳо давлатро маҷбур месозад, ки аз ҳисоби буҷети худ ба зарардидагон кумаки 

моддӣ расонад. 

Суғуртаи ихтиёрӣ шакли асосии суғурта аст, ки тавассути он суғуртаи тиҷоратӣ 

дар тамоми системаҳои суғуртавии ҷаҳон бунёд гардидааст. Суғуртаи ихтиёрӣ дар 

муқоиса бо суғуртаи ҳатмӣ чунин шакли суғуртаест, ки танҳо дар асоси бастани 

шартномаи ихтиёрӣ  байни суғуртакунанда ва суғурташаванда бунёд мегардад [1, с. 1]. 

 Номгӯи мушаххаси намудҳои хизматрасониҳои суғуртавӣ, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд, дар ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1 

Номгӯи намудҳои хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [2, с. 18] 
 

Суғуртаи ҳатмӣ Суғуртаи ҳатмии 

давлатӣ 

Суғуртаи ихтиёрӣ 

1. Суғуртаи ҳатмии 

мусофирони 

нақлиёти 

автомобилӣ, обӣ, 

ҳавоӣ ва роҳҳои оҳан. 

2. Суғуртаи ҳатмии 

мусофирон дар 

мавриди интиқоли 

байналхалқии 

автомобилӣ. 

3. Суғуртаи ҳатмии 

амволи муассисаҳои 

кишоварзӣ сарфи 

назар аз шакли 

моликияташон. 

4. Суғуртаи ҳатмии 

биноҳо, иншоот ва 

амвол аз сӯхторҳо. 

5. Суғуртаи давлатии 

ҳатмии аз ҳодисаҳои 

фалокатовар ҳатман 

суғуртаи давлатӣ 

кардани 

заҳматкашоне, ки дар 

корҳои барои ҳаёт ва 

саломатӣ хеле 

хавфнок кор 

мекунанд. 

1. Суғуртаи ҳатмии 

давлатии Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Суғуртаи ҳатмии 

давлатии Раиси Маҷлиси 

миллии Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Раиси Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, узви 

Маҷлиси миллӣ ва 

вакили Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

3. Суғуртаи ҳатмии 

давлатии шахсии 

кормандони мақомоти 

гумруки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

4. Суғуртаи ҳатмии 

давлатии шахсии 

хизматчиён ва 

уҳдадорони ҳарбӣ, 

шахсони ҳайати қаторӣ 

ва роҳбарикунандаи 

мақомоти корҳои дохилӣ 

1. Суғуртаи ихтиёрии муштараки ҳаёт. 

2. Суғуртаи ихтиёрии ақди никоҳ. 

3. Суғуртаи ихтиёрии коллективии 

кормандон, варзишгарон аз ҳодисаҳои 

нохуш. 

4. Суғуртаи ихтиёрии мусофирон. 

5. Суғуртаи ихтиёрии тиббӣ. 

6. Суғуртаи ихтиёрии тиббии шахсони ба 

хориҷа сафаркунанда. 

7. Суғуртаи ихтиёрии тиббии занон ҳангоми 

ҳомиладорӣ, таваллуд ва бемориҳои 

гинекологӣ, ки боиси дахолати ҷарроҳӣ 

мегарданд. 

8. Суғуртаи ихтиёрии сайёҳон аз ҳодисаҳои 

нохуш ва тиббии шахсони хориҷӣ ва 

шахсони бетабаа, ки муваққатан ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд. 

9. Суғуртаи ихтиёрии молу мулки шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ. 

10. Суғуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиётӣ. 

11. Суғуртаи ихтиёрии молу мулки гарав. 

12. Суғуртаи ихтиёрии корҳои сохтмонию 

васлкунӣ. 

13. Суғуртаи ихтиёрии борҳо. 

14. Суғуртаи ихтиёрии киштиҳои ҳавоӣ. 

15. Суғуртаи ихтиёрии напардохтани 

қарзҳо. 

16. Суғуртаи ихтиёрии пасандозҳо. 
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6. Суғуртаи давлатии 

ҳатмии масъулияти 

шаҳрвандии 

соҳибони воситаҳои 

нақлиёт. 

7. Суғуртаи ҳатмии 

борҳои давлатӣ. 

8. Суғуртаи ҳатмии 

амволи ба иҷора 

гирифташудаи 

корхона ва 

ташкилотҳои 

давлатӣ. 

 

 

 

 

ва Кумитаи амнияти 

миллӣ, Кумитаи 

ҳолатҳои фавқулодда ва 

мудофиаи гражданӣ. 

5. Суғуртаи ҳатмии 

давлатии хизматчиёни 

давлатӣ. 

6. Суғуртаи ҳатмии 

давлатии шахсии судяҳо 

дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

7. Суғуртаи ҳатмии 

давлатии шахсии 

прокурору муфаттишони 

мақомоти прокуратураи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

17. Суғуртаи ихтиёрии хатарҳои хориҷии 

иқтисодӣ. 

18. Суғуртаи ихтиёрии валорӣ. 

19. Суғуртаи ихтиёрии ҳамаи намудҳои 

сармоягузориҳо. 

20. Суғуртаи ихтиёрии хатарҳои тиҷоратӣ. 

21. Суғуртаи ихтиёрии хатарҳои молиявӣ. 

22. Суғуртаи ихтиёрии хатарҳои содиротӣ. 

23. Суғуртаи ихтиёрии нақлиёти роҳи оҳан. 

24. Суғуртаи ихтиёрии масъулияти 

шаҳрвандии иҷрокунандагони молҳо, корҳо 

ва хизматрасониҳо. 

25. Суғуртаи ихтиёрии масъулияти касбии 

ҳуқуқшиносон дар назди шахсони сеюм. 

26. Суғуртаи ихтиёрии масъулияти 

брокерҳои гумрукӣ. 

27. Суғуртаи ихтиёрии масъулияти соҳиби 

анбори мол ҳангоми амалигардонии 

фаъолияти касбии посбонӣ. 

28. Суғуртаи ихтиёрии масъулияти 

шаҳрвандии ширкатҳои аудиторӣ. 
 

Тавре аз ҷадвали мазкур бармеояд, феълан дар ҷумҳурӣ ба мизоҷон 43 намуди 

хизматрасонии суғуртавӣ расонида мешаванд. Аз ин теъдод 8 намуди хизматрасонии 

суғуртавӣ маҳсулоти суғуртаи ҳатмӣ буда, харидории онҳо ба зиммаи шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ расман вогузор карда шудааст. 

Аз 8 намуди маҳсулоти суғуртаи ҳатмӣ суғуртаи масъулияти шаҳрвандии 

соҳибони воситаҳои нақлиётӣ, яъне полиси суғуртавие, ки соҳибони воситаҳои нақлиётӣ 

бояд барои суғуртаи масъулияти шаҳрвандии  худ дар назди шахсони сеюм вобаста ба 

ҷуброни зарари аз воситаи нақлиётӣ расонидашуда ба даст оваранд, нисбатан маъмул 

мебошад. 

Суғуртаи масъулияти шаҳрвандию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиётӣ яке аз 

намудҳои муҳимтарини суғуртаи ҳатмӣ аз рӯи ҳаҷми маблағҳои воридшаванда ва 

таъсири он ба шаҳрвандони мамлакат мебошад, чунки дар доираи ин намуди суғурта ба 

ҳамаи шахсони сеюми дар садамаи нақлиётӣ ҷабрдида бояд маблағи талафоти ба онҳо 

ва моликияти онҳо расонидашуда ҷуброн карда шавад. Тибқи таҳқиқоти Бонки Ҷаҳонӣ 

дар Тоҷикистон тақрибан 30 фоизи ҳаҷми умумии ҳаққи суғуртавии ҷамъоваришаванда 

ба ин намуди суғурта рост меояд. 

Аз 43 намуди хизматрасонии суғуртавӣ 7 намуди дигари он ба суғуртаи ҳатмии 

давлатӣ тааллуқ дорад ва шахсони воқеию ҳуқуқӣ уҳдадор нестанд, ки ин маҳсулотро 

харидорӣ намоянд. Ин намуди маҳсулот аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ гардида, 

ба шахсони воқеию ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешаванд. Ҳамаи ҳафт маҳсулоти суғуртаи 

ҳатмии давлатӣ ба гурӯҳи суғуртаи шахсии категорияҳои алоҳидаи хизматчиёни давлатӣ 

(Президент, вакилони халқ, судяҳо, прокурор ва шахсони мансабдори мақомоти 

прокуратура, хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони мансабдори мақомоти гумрук ва 

хизматчиёни давлатӣ) аз ҳодисаҳои нохуш мансубанд, аз ин лиҳоз, суғуртаи ин 

хизматчиён қисми ҳифзи иҷтимоӣ мебошад. 

Ба ду ширкати суғуртавии давлатӣ барои амалигардонии суғуртаи ҳатмӣ дар бозор 

ҳуқуқи инҳисорӣ дода шудааст. Ширкати суғуртавии «Тоҷиксармоягузор» суғуртаи 

иҷорагирони молумулки ғайриманқули давлатӣ, инчунин суғуртаи борҳои давлатиро 

амалӣ мегардонад. КВД «Тоҷиксуғурта» таъминкунандаи инҳисории (монополии) дигар 

намудҳои суғуртаи ҳатмӣ мебошад. Қатъи назар аз он, ки ба ширкатҳои суғуртавии 

хусусӣ фурӯши намудҳои суғуртаи ҳатмӣ иҷозат дода нашудааст, ду ширкати 
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суғуртавии давлатӣ дар ҳамаи самтҳои дигари фаъолияти соҳа бо ширкатҳои суғуртавии 

хусусӣ рақобат доранд [3]. Рақобати номукаммал дар бозори суғурта яке сабабҳои 

асосии рушди нокифояи бахши суғурта дар мамлакат мебошад, ки имконияти ширкатҳои 

хусусии суғуртавиро дар баробари ширкатҳои давлатӣ барои расонидани ҳамаи 

хизматрасониҳои суғуртавӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои суғуртаи ҳатмӣ, маҳдуд 

менамояд. 

Омӯзиш ва таҳлили таҷрибаи пешқадами давлатҳои дунё, аз қабили ИМА, 

Британияи Кабир, Олмон ва Фаронса барои рушди рақобат дар бозори суғурта 

имкониятҳои васеъ фароҳам оварда, ширкатҳои хусусии суғуртавӣ амалигардонии 

хизматрасонии суғуртаи ҳатмиро фаъолона анҷом медиҳанд ва ин самараи назаррас ба 

бор меорад [4, с. 143]. 

Иҷозат надодан ба ширкатҳои хусусии суғурта барои амалӣ гардонидани 

хизматрасонии суғуртаи ҳатмӣ, чи хеле ки аз мисоли воқеии овардашуда аён аст, ягон 

самараи мусбӣ ба бор намеорад ва ба манфиати ҷонибҳои суғурашуда, ба мақсади рушди 

бозори суғурта ва иқтисодиёти Тоҷикистон дар маҷмӯъ мухолиф мебошад. 

Ҳамзамон иҷозат додан ба ширкатҳои хусусии суғуртавӣ барои амалигардонии 

хизматрасонии суғуртаи ҳатмӣ, тавре таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ба 

рушди рақобат дар бозори суғурта, ба миён омадани хизматрасониҳои нави суғуртавӣ, 

баланд шудани сифати хизматрасониҳо аз ҷониби ширкатҳои суғуртавӣ, баланд шудани 

самаранокӣ ва фоиданокии фаъолияти онҳо мусоидат менамояд. 

Рушди рақобат ва баланд шудани самаранокии иқтисодии фаъолияти ширкатҳои 

суғуртавӣ ба васеъ гардидани доираи хизматрасониҳои суғуртавӣ ва афзоиши миқёси 

суғуртанамоии корхонаҳо ва аҳолӣ мусоидат менамояд. Дар натиҷа ҳам барои 

соҳибкорон ва аҳолӣ имконияти самаранок идора намудани таваккалҳо фароҳам оварда 

мешавад ва ҳам барои рушди минбаъдаи бахши суғурта ва иқтисодиёти кишвар дар 

маҷмӯъ замина гузошта мешавад. Бахши рушдёфта ва устувори суғурта дар навбати худ 

ба доираҳои дигари бахши молиявӣ ва хусусан ба рушди бозори сармоя таъсири 

назарраси худро мерасонад, зеро ширкатҳои суғуртавӣ, чун қоида, ҳамчун 

сармоягузорони асосӣ ба коғазҳои қиматноки давлатӣ ва корпоративӣ баромад 

менамоянд. 
АДАБИЁТ: 

 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртвӣ», аз 29-уми декабри соли 2010. 

- №681. – С. 1. 

2. Шаропов Н., Ҳомидов А.У., Бӯриева М. Фаъолияти суғурта. – Душанбе, 2009. – С. 18. 

3. Сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон http://nbt.tj/tj/sugurta/market of_the_city.php 

4. Ҷаборов Н.,  Шаропов Н. Суғурта. – Душанбе, 2010. – С. 143. 
 

РОҲҲОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ ХИЗМАТРАСОНИИ СУҒУРТАВӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола хизматрасониҳои суғуртавӣ дар бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муаллиф таъкид менамояд, ки бахши суғурта ба рушди 

фаъолияти истеҳсолӣ ва соҳибкорӣ мусоидат карда метавонад. Чунки ҳангоми дар фаъолияти 

субъектҳои иқтисодӣ ба миён омадани ҳолатҳои номусоиди хусусияти табиӣ, техникӣ ва ё 

молиявидошта тавассути суғурта талафот рӯпӯш карда шуда, сатҳи пешакӣ ноилшудаи фаъолият 

ва натиҷаҳои молиявӣ барқарор карда мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: суғурта, хизматрасонии суғуртавӣ, намудҳои суғурта, ширкатҳои 

суғуртавӣ, самаранокии иқтисодӣ, иқтисоди миллӣ, бозори суғурта, суғуртаи ҳатмӣ, суғуртаи 

ихтиёрӣ, ҳодисаҳои суғуртавӣ. 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье анализируется роль страховых услуг в современном страховом рынке 

Республики Таджикистан. Автор подчеркивает, что страховой сектор имеет тесные связи с 
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производством, предпринимательской деятельностью. Это определеется как, в случаях 

возникновения различных негативых происшествии природного, технического или финансового 

характера, с помощью страхования пострадавщие лица смогут компенсировать свои финансовые 

затраты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страхование, страховые услуги, виды страхования, страховые 

компании, экономическая эффективность, национальная экономика, страховой рынок, 

обязательное страхование, добровольное страхование, страхование. 
 

THE WAYS OF INSURANCE SERVICES IMPROVEMENT IN THE  

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In this article, the role of insurance services in the modern insurance market of the Republic of 

Tajikistan is analyzed. The author emphasizes that the insurance sector has close connection with the 

production of entrepreneurial activity. This is defined as, in the case of a variety of negative occurrences 

of a controversial, technical or financial nature, with the help of insurance, the affected persons will be 

able to restore their financial expences. 

KEY WORD: insurance, insurance services, insurance types, insurance companies, economic 

efficiency, national economy, insurance market, compulsory insurance, voluntary insurance, insurances 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Султонов Мусулмон Субхонович, преподаватель кафедры 

финансы и кредит БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 988-93-90-35. 

 

ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙ: ПРОБЛЕМЫ ТОВАРООБОРОТА  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Ван Язце, Лю Сяньбо, Ашуров И.С. 

Российско-таджикский (славянский) университет 
 

Торгово-экономические связи между Таджикистаном и Китаем за годы 

государственной независимости значительно усилились. Товарооборот между 

Таджикистаном и Китаем вырос с 5,1 млн долларов США в 1999 году до 591,7 млн. 

долларов США в 2017 году [1]. В настоящее время Китай занимает третье место среди 

торговых партнеров Республики Таджикистан, является седьмым по счету экспортным 

рынком и вторим поставщиком импортной продукции (табл. 1). 
Таблица 1 

Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан с Китаем за 2013 – 2017 годы 
 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 

Всего 

товарооборот 
4988.9 100,0 5274,7 100,0 4326,2 100,0 3929,9 100,0 3979,9 100,0 

Товарооборот с 

Китаем 
693,3 13,9 765,5 14,5 793,0 18,3 885,1 22,5 591,7 14,9 

Экспорт 85,9 9,1 39,0 4,0 29,1 3,3 44,0 4,9 35,4 3,0 

Импорт 607,3 15,0 726,5 16,9 763,9 22,2 841,1 27,7 556,3 20,0 
 

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан / Статсборник. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 15-22. 
 

Доли Китая в товарообороте с Таджикистаном за анализируемый период имеет 

тенденции роста. Если в 2013 году объем товарооборота составил 693,3 млн долл. США 

или 13,9% от всего товарооборота, то в 2017 году этот показатель составляет 591,7 млн 

долл. США Несмотря на уменьшения в суммарном выражении на 101,6 млн долл. США, 

а доля Китая в товарообороте с Таджикистаном вырос до 14,9%. Вместе с тем, в торгово-

экономических отношений между Таджикистаном и Китаем имеет ряд проблем. Одной 

из важнейших проблем в двусторонних торговых отношениях, является огромный 
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размер дефицита Республики Таджикистан в торговле с Китаем. В последующие годы 

минусовое сальдо вырос и в 2017 году составил 520,9 млн. долл. США (табл. 2). 

Положительный баланс составила по минеральным продуктам, такие как, руды и 

концентраты сурьмянистые и мрамор известковый туф и др. известняки на общую сумму 

более 25 млн. долл. США. 

Таблица 2 
Экспорт и импорт товаров за 2017 год (тыс. долл. США)   

  

 
2017 Торговый 

дефицит экспорт импорт 

Живые животные и продукты животного 

происхождения 
108 5452 -5344 

Продукты растительного происхождения 117 4362 -4245 

Жиры и масла растительного и животного 

происхождения 
- 21 -21 

Готовые пищевые продукты, алкогольные и 

безалкогольные напитки, табак и его заменители 
- 2579 -2579 

Минеральные продукты 29087 4046 +25041 

Продукция химической промышленности - 34588 -34588 

Пластмассы и изделия из них - 31935 -31935 

Кожсырье, кожа, натуральный мех и изделия из них 1035 1429 -394 

Древесина и изделия из древесины - 8553 -8553 

Бумага и картон, изделия из них 13 10514 -10501 

Текстильные материалы и текстильные изделия 3238 39199 -35961 

Обувь, головные уборы и прочее - 9625 -9625 

Изделия из камня или аналогичных материалов  - 36658 -36658 

Прочие 30 271 -241,0 

Недрагоценные металлы и изделия из них 117,0 75818 -75701,0 

Машины, оборудование, механизмы, их части и другие 637 148604 -147967 

Средства наземного, воздушного и водного транспорта 947 51494 -50547 

Приборы и аппараты оптические, музыкальные 

инструменты,  часы и др. 
51 5766 -5715 

Разные промышленные товары - 18072 -18072 

Произведения искусства 21 5329 -5308 

Всего 35380,7 556279,7 -520899,0 
 

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан / Статсборник.  Агентство 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 15-22. 
 

На наш взгляд, большой торговый дефицит Республики Таджикистан служить 

индикатором несбалансированности товарооборота и вредит экономике республики, в то 

время, когда дефицит в торговом балансе с Китаем объективно отражает происходящие 

в условиях глобализации мировой экономики, так как значительная часть импорта 

Республики Таджикистан из Китая являются машины, оборудование, механизмы, 

недрагоценные металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, 

пластмассы и изделия из них, текстильные материалы и текстильные изделия,  изделия 

из камня или аналогичных материалов, средства наземного, воздушного и водного 

транспорта и разные промышленные товары и др. 

В 2017 году из Китая импортированы продукты животного и продукты 

растительного происхождения на общую сумму 5452 тыс. долл. США и 4362 тыс. долл. 

США соответственно. Готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные 

напитки, табак и его заменители импортированы на сумму 2579 тыс. долл. США. К ним 

можно отнести мяса домашней птицы в количестве 6212 тонны, чай - 2108 тонны, 

томаты, консервированные 597 тонны и др. 
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Первые годы государственной независимости импорта продукции Республики 

Таджикистан из Китая являлись товары первой необходимости (пшеница, мука, рис, 

ткани из синтетических волокон) и др. А в последующие годы более значительная часть 

импорта из КНР составляет: машины, оборудование, механизмы, их части и другие; 

недрагоценные металлы и изделия из них; средства наземного, воздушного и водного 

назначения. Однако в последние годы доля импорта высокотехнологичной продукции из 

КНР падает, и места ее постепенно занимает товары ширпотреба. Это свидетельствует о 

растущей конкурентоспособности китайских технологий на мировой арене. Хотя, 

абсолютная большинства импортируемой высокотехнологичной продукции китайского 

происхождения представляет собой либо недорогое низкокачественное техническое 

оборудование, как ноутбуки, либо продукцию, собранную в Китае с использованием 

высокотехнологичных деталей из других стран. 

Следует отметить, что значительный рост импорта Республики Таджикистан из 

КНР, что составит основой роста двустороннего торгового дисбаланса, является 

результатом снижения объемов производства промышленной продукции, низкой 

производительности труда и низкий уровень диверсификации производства.  

Для торговых отношений между Республикой Таджикистан и КНР за 

анализируемый период характерны неудовлетворительные темпы развития, хотя в целом 

объем товарооборота вырос за счет роста цены на продукции. Экспорт таких продукций 

таджикского производства, как плоды сушеные, руды и концентраты, пряжа 

хлопчатобумажные в 2017 год по сравнению с 2013 годом имеют тенденция к росту, а 

реализации шкуры КРС по снизился на 50,3%, по волокна хлопковое на 87,0%, фруктов 

на 90,3%, овощей на 100% (табл. 3).  
Таблица 3 

Анализ экспорта основных видов продукций из Республики Таджикистан в КНР за 2013-2017гг. 

(тонна) 

   2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2013, % 

Плоды сушеные 112 551 374 174 129 115,2 

Руды и концентраты 10294 14606 12964 12964 25710 249,8 

Кожа из шкур КРС 3011 3139 2539 2539 1496 49,7 

Волокно хлопковое  2307 1895 1042 1042 300 13,0 

Пряжа Х/б 511 167 234 234 1145 224,1 

Прочие недрагоценные металлы 7219 4132 15 - 21 0,3 

Овощи 594 500 105 14 - 0 

Фрукты 421 952 111 13 41 9,7 
 

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. / Статсборник. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 13-46.  
 

Минусовая сальдо торгового баланса Республики Таджикистан с КНР является 

одним из основных проблем и противоречий двусторонних отношений.  

Считаем, что в росте торгово-экономических отношений и привлечение 

иностранного капитала в таджикскую экономику мешает несколько причин: 

 нестабильность обстановки в соседнем Афганистане и взаимоотношения страны 

с Узбекистаном и Кыргызстаном; 

 экономический кризис;  

 рост безработицы;  

 высокий уровень инфляции;  

 неконвертируемость сомони и т.п. 

 слабое информационное обеспечение иностранных инвесторов о потенциальных 

возможностях для инвестирования;  

 несовершенство процедуры оформления иностранных инвестиций;  

 затрудненность доступа к местным кредитам и фондовой деятельности;  
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 сравнительно высокие налоги и незначительные инвестиционные льготы;  

 недостаточное страхование от политического и экономического риска. 

Интеграция Таджикистана в мировую экономическую систему в современных 

условиях в качестве равноправного субъекта, повышение ее роли на региональных 

рынках, возможна только тогда, когда страна из экспортера сырьевых ресурсов 

превратиться в страну экспортера готовой продукции, отвечающей мировым стандартам 

качества.  Основой долгосрочной экспортной стратегии Таджикистана будет экспорт 

энергоресурсов, драгоценных камней, алюминия на основе государственной поддержки. 

Современная международная специализация Республика Таджикистан опреде-

ляется, прежде всего, ее сырьевыми ресурсами. В ближайшей и среднесрочной 

перспективе таджикский экспорт сохранит сырьевую направленность, и задача состоит 

в укреплении материально-технической базы соответствующих отраслей. Важным 

шагом в этом направлении станет оживление инвестиционной деятельности в сырьевых 

отраслях. 

Внешняя торговля Республики Таджикистан все еще не стала ожидаемым 

реальным фактором, способствующим оздоровлению экономики и обеспечению 

экономического роста. Поступления от экспорта продолжают зависеть от 2-3 сырьевых 

и текстильных товаров, а импорт скорее способствует вытеснению отечественных 

производителей с внутреннего рынка, чем росте эффективности производства, 

повышению его технологического уровня и конкурентоспособности.   Если и дальше 

идти по пути консервации сырьевой направленности экспорта, то значительно 

повысится уязвимость экономики.   

По нашему мнению, при формировании региональных интеграционных 

объединений происходит противоречивые дискуссии, когда подготовляемые проекты и 

решения задевают национальные интересы государств-участниц.  Они в основном 

связаны с уровнем развития национальной экономики интегрируемых стран.  

На стадии межгосударственной интеграции, данное противоречие проявляется: 

 в столкновении экономических интересов государств внутри интеграционного 

образования; 

  как противоречие интересов различных региональных интеграционных 

группировок; 

 как противоречие интересов региональной интеграции и международных 

экономических организаций и корпораций. 

     Противоречие  возникает, когда подготовляемые проекты и решения задевают  

национальные интересы государств-участниц. Они связаны с уровнем развития 

национальной экономики интегрируемых стран, и интернационализации мирового 

хозяйства, вследствие глобализации и транс национализации экономики. На стадии 

межгосударственной интеграции, данное противоречие проявляется, во-первых, в 

столкновении экономических интересов государств внутриинтеграционного 

образования, во-вторых, как противоречие интересов различных региональных 

интеграционных группировок, в-третьих, как противоречие интересов региональной 

интеграции и международных экономических организаций и корпораций. 

Однако,на наш взгяд, по мере нарастания  конкуренции,  борьба за рынки сбыта  

и сферы приложения капитала между странами обостряют экономические 

противоречия, и правительства все чаще оказываются не в состоянии разрешать эти 

противоречия только на двухсторонней основе. Так, во взаимоотношениях с Китаем 

наблюдаются очень серьезные противоречия. К  ним можно отнести прежде всего, 

расхождения экономических интересов Китая. Китай  рассматривает Таджикистан, как  

зона перспективного развития сбыта товаров и услуг. Китай настаивают на создании 

единого интеграционного пространства в рамках ШОС. Снятие торговых барьеров 

между странами ШОС создаст благоприятные условия для резкого увеличения 
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предложения китайских товаров и откроет перед Центральной Азией перспективу стать 

потребителями продукции китайского происхождения. 

Не смотря на противоречие экономических интересов стран региональные 

экономические формирования направлены на решении таких проблем, как ценовой, 

кредитной, таможенной политики, и инвестирования отраслей народного хозяйства, 

использования достижений научно-технического прогресса, инновационных 

достижений, зон свободной торговли, свободных экономических зон, совместных 

предприятий.  

    По нашему мнению, каждая государства вступая в той или иной региональной 

организации, преследует определенный интерес. Основные экономические интересы 

Таджикистана заключаются в структурной перестройке экономики, а главное - в 

прогрессивном изменении места в системе международного разделения труда, что 

позволит укрепить экспортный потенциал, усилить конкурентоспособность 

национальных производителей. Все эти интересы могут быть, в большей или меньшей 

степени, удовлетворены, благодаря участию в Шанхайской организации сотрудничества. 

За годы своего существования, она постепенно из организации, созданной для целей 

спокойствия на приграничных районах, т.е. из против террористической организации, 

превратилась в комплексную интеграционную структуру, деятельность которой 

охватывает уже почти все сферы государственной жизни. 

Республика Таджикистан является страной с малой открытой экономикой, 

ориентированной на экспорт. В этой связи освещение проблемы внешней торговли и 

связанной с ней проблемы торгового дисбаланса Республики Таджикистан имеет особую 

актуальность и значимость. В качестве наиболее значимых причин сложившейся 

негативной тенденции отрицательного сальдо торгового баланса можно выделить 

следующие явления: 

 наращивание объемов экспорта преимущественно за счет ценового фактора при 

незначительных изменениях физических объемов поставок; 

 опережающий рост промежуточного импорта по сравнению со стоимостным 

объемом товарного экспорта.  

 отсутствие позитивных изменений в товарной структуре экспорта, с 

преобладанием сырьевых ресурсов; 

 низкая диверсифицированность внешней торговли.  

 медленное развитие отечественной экспортной инфраструктуры.  

 Для решения проблемы торгового дисбаланса Республики Таджикистан 

целесообразно применение следующих мероприятий: 

 активное привлечение иностранных инвестиций; 

 структурные преобразования экономики, направленные на рост экспорта 

высокотехнологичной, наукоемкой продукции; 

 активное стимулирование товарного экспорта с помощью экспортных кредитов 

на перспективную продукцию, налоговых и таможенных льгот экспортерам; 

 наращивание экспорта услуг, прежде всего, секторов связи, транспорта, быт.  

Таким образом, решение проблем внешней торговля Республики Таджикистан 

путем реализации мер по модернизацию экономики и формированию 

высокотехнологического и наукоемкого производства, повышению производства 

конкурентоспособной продукции национальной экономики будет способствовать 

достижению внешнеэкономической сбалансированности. 
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ТОҶИКИСТОНУ ХИТОЙ: МУШКИЛОТИ ГАРДИШИ МАҲСУЛОТ  

ВА РОҲҲОИ БАРТАРАФ КАРДАНИ ОНҲО 
 

Дар мақола мушкилоти муносибати иқтисодӣ ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Республикаи Халқии Хитой таҳлил карда шудааст. Дар он динамикаи афзоиши воридот ва 

содироти маҳсулот дар солҳои 2013-2017 нишон дода шудааст.  Муаллифон чунин меҳисобанд, 

ки бақияи манфии тавозуни савдо ҳамчун мушкилоти асосии муносибати иқтисодӣ ва савдои 

байни Тоҷикистон ва Хитой боқӣ мондааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: муносибатҳои иқтисодӣ ва савдо, содирот, воридот,  нобаробарии 

тавозун, тарзи ҳисоб, роҳи ҳалли муаммо. 
 

ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙ: ПРОБЛЕМЫ ТОВАРООБОРОТА  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

В статье анализированы проблемы торгово-экономических отношений между 

Таджикистаном и Китайской Народной Республикой. Показана динамика роста экспорта и 

импорта продукции за 2013-2017гг. Авторы считают, что минусовая сальдо торгового баланса 

Республики Таджикистан с КНР, является основной проблемой в двусторонних отношениях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торгово-экономические отношения, экспорт, импорт, дисбаланс, 

методы расчета, пути решения проблем. 
 

TAJIKISTAN AND CHINA: THE PROBLEM OF TRADE  

AND THE WAYS TO OVERCOME THEM 
 

The article analyzes the problems of trade and economic relations between Tajikistan and the 

People's Republic of China. Dynamics of growth of export and import of products for 2013-2017 are 

shown. The authors believe that the negative trade balance of the Republic of Tajikistan with the PRC 

is one of the main problems and contradictions in bilateral relations. 

KEY WORDS: trade and economic relations, export, import, imbalance, calculation methods, 

ways of solving problems. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ван Язце, аспирант РТСУ. 
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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, русӣ ва 

англисӣ 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 Тj 14, андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 

3 см ва поёни саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ 

карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва 

муассисаи корӣ навишта мешавад. 

Баъди матни асосӣ номгӯи адабиёти истифодашуда тибқи муқаррарот нишон дода 

мешавад, масалан [4, с. 18]. Пас аз рӯйхати адабиёт мазмуни мухтасари мақола ба 

забонҳои 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 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 Курган-

Тюбинского 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 русском и английском 

языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 см), все страницы 

статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной 

текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются 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 русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной 

литературы. В конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и 

английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой 

степени, ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

Рукописи не возвращаются.  
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