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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                  ФИЛОЛОГИЯ 

 

ШЕЪРИ ИРФОНӢ Ё МАЗҲАБИЮ ДИНӢ? 
 

Давлатбеков Л.М. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
 

Чанд сол пеш дар Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакии АИ ҶТ ба шарафи 25-

солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Конфренсияи илмии байналмилалӣ 

баргузор гардид, ки дар он олимони шинохтаи мамлакат ва хориҷӣ роҷеъ ба масъалаҳои мубрами 

забон ва адабиёти форсии тоҷикӣ андешарониҳо намуданд. Маърӯзаҳо дар сатҳи баланд тайёр 

шуда, масъалагузориҳо, таҳлилу хулосабарориҳо воқеан ҷолиб буданд. Яке аз маърӯзаҳое, ки 

таваҷҷуҳи донишмандонро ҷалб намуда буд, «Шинохте аз шеъри ирфонии Бадахшон» унвон 

дошта, ба қалами донишманди ҷавони тоҷик, доктори илмҳои филологӣ - Варқаи Охонниёз 

мутааллиқ буд. Муаллиф порчаҳои шеъриеро ба маърази таҳлили илмӣ ворид намудааст, ки дар 

заминаи сураҳои қуръонӣ таълиф гардида, масъалаҳои тасаввур шудани Аллоҳ ҳамчун Нур, 

мутаҳаррик будани он, мунтақил гардидани он Нур дар ҷисми пайғамбарон аз Одам Сафиаллоҳ 

сар карда, Нӯҳ (а), Иброҳим (а), Мӯсо (а) ва Исо (а) ва Ҳазрати Муҳаммад (с) мабҳас мешавад [1, 

с. 60-61].  

Фалсафи Нури Худованд ва иртиботи он бо ҷамеи анбиё дар суннати «Чароғравшан»-и 

мардуми Бадахшон, ки «Қандилнома» низ меномандаш, возеҳан баён шудааст ва муаллифи 

номбурда ду банди мураббаи тарҷеъбандро дар мақола аз он мустафод намудааст. Бетардид, бояд 

қайд кард, ки порчаҳои шеърии маҷмӯаи «Чароғравшан» аз куҳантарин ашъори мазҳабии форсии 

тоҷикӣ дар Бадахшон маҳсуб шуда, шоирони минбаъда бо таъсири тамойюли фалсафию 

ақидатии «Қандилнома» ашъори мазҳабӣ сурудаанд. В. Охонниёзов дар мақолаи хеш ин навъи 

ашъорро ирфонӣ ном бурдааст. Ӯ дар иртибот бо масъалаи мавриди назар қайд намудааст, ки 

«Ҷои зикр аст, ки ашъори ирфонӣ дар ин ҳавзаҳо (Бадахшон – Л. Д.) дар ду самт ташаккул ёфт, 

ки яке ашъори орифона бар мабдои эътиқод бар аҳли байти пайғомбари акрам (с) ва дигаре 

ашъори сирф сӯфиёна. Яъне қисмате орифин аз назария ва амалияи тавассул барои расидан ба 

Ҳақ пазируфта мешуданд ва қисмати дигар ин васлро мустақиман дар ниҳоди худ меҷустанд» [1, 

с. 66]. Мавсуф дар идомаи суханаш ба гурӯҳи якум онҳоеро мансуб медонад, ки «маърифати 

Офаридгор маърифати офаридаро дар вуҷуди панҷ тан ва имомони ҳар давр мешинохтанд» [1, с. 

66].  

Дар адабиёти форсии тоҷикӣ мавзӯи илоҳиёт ва дин собиқаи дерина дорад ва он аз ашъори 

Кисоии Марвазӣ оғоз гардида, дар ашъори Ҳаким Носири Хусрави Қубодиёнӣ бо ҷилоҳои 

рангинтар буруз намудааст. Аз ин рӯ, вақте ки дар доираҳои таҳқиқи адабиётшиносӣ ин навъи 

шеър мавриди таваҷҷуҳ қарор гирад, он ҳатман шеъри орифона унвон мегирад. Бо мурури замон 

зимни пешрафту такомули улуми ақлонӣ баъзе донишмандон байни шеъри ба мавзӯи илоҳиёту 

дин ва шеъри орифона, бо сабабҳои айнию зеҳнӣ, марзҳоеро қоил гардидаанд. Яке аз сабабҳои 

зуҳури ин андеша нашр гардидани китоби Ҳасан Маҳмуди Котиб «Девони қоимиёт» мебошад, 

ки бо саъю кӯшиши донишмандони Институти таҳқиқоти исмоилӣ ба табъ расид [6]. 

Мушоҳидаҳои шеъри динӣ-мазҳабӣ нишон медиҳад, ки дар ин навъи ашъор нуктаву 

ифодаҳои мармуз, чунонки хоси шеъри сӯфиёна аст, мушоҳида намешавад. Устод 

Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ, ки ба «Девони Қоимиёт»-и шоири исмоилимазҳаб Ҳасан 

Маҳмуди Котиб муқаддимаи муфассале навиштааст, байни шеъри мазҳаби исмоилия ва ирфонӣ 

марзеро қоил шудааст. Мавсуф қайд намудааст: «Аз нигоҳи мо, «ирфон нигоҳи ҳунарӣ ва 

ҷамолшиносона ба илоҳиёт ва дин аст». Бинобар ин таъриф, вақте мавзӯи шеър илоҳиёт ва дин 

бошад, худ ба худ мо бо шеъри ирфонӣ рӯбарӯ шудаем, аммо аз он ҷо, ки бахши аъзами шеъри 

форсӣ дорои сиғаи динӣ ва илоҳиётӣ аст, бояд барои шеъри ирфонӣ марзҳои мушаххастареро 

дар назар гирифт» [6, с. 34].  

Муаллифи номбурда барои имтиёз намудани шеъри исмоилӣ аз ирфонӣ меъёреро муайян 

намудааст, ки тибқи он дақиқан ин ду навъи шеъри форсӣ аз ҳам мутафарриқ мешаванд. 

Нахустин аломати шеъри ирфонӣ, ки муаллифи муқаддимаи китоби мазкур таъкид менамояд ва 

он аз муҳимтарин вежагии ин навъи шеър бояд маҳсуб шавад, ин мафоҳим ва истилоҳоти хосест, 

ки дар шеъри ирфонӣ мустаъмал аст. «Забони ирфон дар сурати пурранг ва шохисаш дорои 

вижагиҳое аст ва аз мафоҳим ва мусталеҳоте хосе баҳра мехӯрад. Ин мафоҳим ва мусталиҳот дар 

шеъри ибни Ҳонӣ ва Носири Хусрав дида намешавад…» [6, с. 35].  
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Воқеан, ашъоре, ки Охонниёзов аз осори шоирони Бадахшон мавриди корбурд қарор 
додаст, бо мазмуну муҳтавои худ шеъри мазҳабӣ маҳсуб мешаванд ва роқими ин сутур дар 
рисолаи «Шоҳфутур – адиби донишманд» ҳанӯз соли 2012 перомуни ин навъи ашъор 
андешаронӣ намуда буд [8, с. 19-48].  

Ин навъи ашъор агар аз лиҳози ҷанбаҳои ҳунарӣ аз шеърҳои Ҳаким Носири Хусрав 
фарсахҳо дур бошанд ҳам, вале аз дидгоҳи мазмун шеърҳои аҳди нахустини густариши адабиёти 
исмоилиро ба хотир меоранд, ҳарчанд ки ин ашъор дар ду-се асри охир навишта шудаанд. Дар 
маркази тасвири ин ашъор, пеш аз ҳама, сифоти имоми давр меистад. Масалан, Шоҳфутур 
тарҷеъбанде дорад, ки дар як банде ишорат ба «Нур» дорад, ки он дар симои имоми давр зуҳур 
мекунад:  

Эй офтоби олами рахшанда дар ҷаҳон, 
 Равшан зи нури туст замин то ба осмон. 
 Гар нури ту набуд, зи одам нашуд нишон,  

Мухлис туро шиносад, шаккок дар гумон. 
Бардор ҷурми халқ ба тавфиқи мустаон,  
Ё кошифулҳақоиқ, ё соҳиби замон                                                  [8, с. 13 б]. 

Шоири номбурда аз як банд ба банди дигари тарҷеъ тавсифҳои нисбатан ҷадидтарро ба 
имоми давр мансуб дошта, баъдан равиши андеша ва хитоби шоир ба хонанда ва муридони ин 
равия нигоронида шуда, муқаддас донистани хонадони расули Худо ва маърифати имоми 
замонро, ки аз варосати он хонадон аст, ҳатмӣ шуморида мешавад: 

Эй муъмин, эътиқод яқин кун ба хонадон, 
Чун хонадони пок имоми замон бидон. 
Ҷузъ аҳли байт пок дигар нест дар ҷаҳон,  
Сокин ба аҳли байт замин асту осмон  
Бардор ҷурми халқ ба тавфиқи мустаон,  
Ё кошифулҳақоиқ, ё соҳиби замон                                                 [8, с. 14 б]. 

Чунин ҳолатро дар ҳавзаҳои дигари адабии форсизабонҳо метавон мушоҳида намуд. 
Донишманд ва шоири форсизабони Покистон Насириддини Насири Ҳунзоӣ он мафҳумҳо, 
ифодаву таркибот ва мусталеҳотеро дар тавсифи имоми даври хеш истифода бурдааст, ки онҳоро 
дар ашъори шоирони Бадахшон мушоҳида карда метавонем: 

Шоҳ Султон мазҳари нури Худост, 
Дар ҳақиқат Мустафою Муртазост. 
Дар сахову дар каромоту улум 
Мисли шоҳи ман дар ин олам куҷост?... 
Матлаи анвори раҳмат ӯ бувад, 
Он ки нурашро дар ин олам бақост. 
Ганҷи махфӣ гар бидонӣ, ӯ бувад,  
Рост гӯям, нури зоти кибриёст                                                          [3, с. 9]. 

Устод Шафеии Кадканӣ «Девони қоимиёт»-ро ҳамчун намунаи ашъори исмоилии асри XIII 
бо равиши қиёс аз лиҳози мафоҳим ва мусталеҳоти роиҷ дар мутуни адабии сӯфия мавриди 
омӯзиш қарор дода, таъкид намудааст, «ки гоҳ як шеъри «Девони қоимиёт» тамоми вижагиҳои 
дигари шеъри ирфониро дорост; бо ин ҳама, метавон марзе миёни шеъри ирфонӣ ва шеъри 
исмоилӣ қоил шуд ва ин танҳо аз раҳгузари аҳдофе, ки ин ду гуна шеър доранд, қобили баррасӣ 
аст: шеъри ирфонии қарни шашум ва ҳафтум бар меҳвари «пир» ҳаракат мекунад ва 
мухотибонаш асҳоби хонақоҳанд ва дар ҷиҳати ҳадафи арбоби хонақоҳ, ки ҳад ва аъроз аз матои 
дунёст, сухан мегӯяд ва «пир» ҳар касе аст, ки аз дасти пири дигаре «хирқа» гирфта бошад ва ба 
мақоми пирӣ ва иршод расида бошад. Ба ҳамин далел метавон дар як шаҳр ва дар як замон ба 
чандин пир роҳ ёфт ва дасти иродат дод; аммо меҳвари шеъри исмоилӣ «имом» аст ва имом 
касест, ки дар тамоми рӯи замин як тан беш наметавонад бошад ва аз манзари мухотибон низ 
шеъри исмоилӣ марҳилаи нахусти «ҷамоат»-и пайрави даъвати исмоилиро дар назар дорад» [6, 
с. 35]. 

Устод Шафеии Кадканӣ дар ҷои дигар роҷеъ ба мушобеҳоти шеъри ирфонӣ ва исмоилӣ 
сухан меронад, вале ин дидгоҳи ӯ на ба давраи аввали тарвиҷи ин шеър, балки ба таҳаввулоти 
тунди сиёсии давраҳои минбаъда мутааллиқ аст, ки муҳаққиқи таърихи исмоилиён Фарҳод 
Дафтарӣ сабаб ва омилҳои мушобеҳоти ду навъи шеъри зикргардидаро баъди забти қалъаҳои 
исмоилиён ва махсусан Аламут ба таври зайл қайд намудааст: «Аз даври аввали баъд аз Аламут 
мо фақат асарҳои назмии Низории Куҳистонӣ, шоир ва корманди давлатӣ аз Бирҷандро, ки 
тахминан соли 720/1320 даргузаштааст, дар даст дорем. Вай шояд нахустин муаллифи баъд аз 
давраи Аламут бошад, ки шеваи назм ва таъбироти сӯфиёнаро барои пинҳон доштани ақидаҳои 
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исмоилии хеш интихоб кардааст. Ин шеваро нависандагони баъдинизории Эрон васеъ тақлид 
кардаанд» [7, с. 452]. 

Бояд қайд намуд, ки шеъри ирфонӣ асосан дар ғазал мавқеи муҳим дошт. Муҳаққиқон 
таъкид мекунанд, ки як омили пайдоиши мактаби шарҳнависии форсии тоҷикӣ тарвиҷи шеъри 
ирфонӣ ва хоса ғазал мебошад. Ин навъи шеър бо содагию зебоӣ, ҷаззобӣ ва самимияту 
перостагии сухан мақбули хосу ом гардида буд ва дар он образҳои суннатии ошиқона мафҳумҳои 
анъанавии хешро маҳфуз дошта, дар айни замон ба истилоҳи хоси фалсафӣ табдил ёфтанд [4, с. 
24], ҳол он ки шеъри исмоилия тавассути қасида ва мусаммату тарҷеот қомат рост намуд ва дар 
он мақсаду матлаби шоир вежагии зериматнӣ камтар дорад. Дар мавриди шеъри ирфонӣ баъди 
истилои хонумонсӯзи муғул ва дар робита бо сайри ғазал Сируси Шамисо андешаҳои ҷолиб баён 
мекунад: «Дар ҳар гӯшаву каноре дайре ва хонақоҳе буд ва ҳар гурӯҳ аз мардум ба яке аз шиюх 
сарсупурда буданд. Бо суханони шайх зиндагии мароратбори худро ба наҳве аҳсан таҳаммул 
мекарданд ва хурсанду шодмон буданд, филвоқеъ ба кумаки ин суханон заҳреро, ки мехӯрданд, 
қанд мепиндоштанд… [5, с. 96]. 

Агар андешаҳоро хулоса кунем, чунин натиҷаҳо рӯйи кор меоянд: 
1. Аксар ашъоре, ки шоирони ҳавзаи адабии Бадахшон дар наъти пайғамбари ислому аҳли 

байт, имомони давр ва амсоли инҳо бахшидаанд, дар қолаби қасидаву тарҷеъбанд ва мусамматҳо 
навишта шудаанд, на шеъри ирфониянд, балки маҳз шеъри динӣ-мазҳабӣ маҳсуб шуда, аксаран 
фалсафаи он тариқаро бозгӯӣ мекарданд.  

2. Шеъри ғиноии орифона аксаран дар қолаби ғазал буруз намудааст.  
3. Шеъри ирфонӣ дар кисвати маъниҳои ошиқона баён ёфта, образҳои суннатии ошиқона 

мафҳумҳои анъанавии хешро нигоҳ медоранд ва дар айни замон ба тавассути истилоҳоти хос 
қабати дуюми маъноро ба вуҷуд меоранд.  
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ШЕЪРИ ИРФОНӢ Ё МАЗҲАБИЮ ДИНӢ? 
 

Муаллиф дар мақола тафовути шеъри динӣ ва ирфониро дар заминаи ашъори шоирони доираи 
адабии Бадахшон ва шоирони форсизабони Покистон ба маърази муқоиса кашида, дар асоси нуқтаи назари 
донишмандони адабиётшинос муҳимтарин вижагиҳои ин ду навъи шеърро тавзеҳ додааст. Андешаҳо ва 
арзёбии муаллиф дуруст ва аз лиҳози илмӣ асосноканд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ғазал, тарҷеъбанд, мусаммат, шеъри орифона, ашъори динӣ, пир, имом, дайр, 
хонақоҳ, ҳавзаи адабӣ, Кисоии Марвазӣ, Ҳаким Носири Хусрави Қубодиёнӣ, Шоҳфутур 
Муҳаббатшоҳзода, Насириддини Насири Ҳунзоӣ. 
  

МИСТИЧЕСКАЯ ИЛИ РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЭЗИЯ? 
 

В данной статье автор на основе сопоставления поэзии поэтов литературного круга Бадахшана, и 
фарсиязычных поэтов Пакистана показывает различия между религиозной и мистической поэзии. На 
основе точки зрение ученых - литературоведов освещает основные различии этих двух видов поэзии.  
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In this article the author on the basis of comparison of poetry of poets of the literary circle of Badakhshan, 

and Farsi-speaking poets of Pakistan shows differences between religious and mystical poetry. On the basis of the 

points of view of scientists - literary critics covers the main differences of these two types of poetry.  
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monastery, the literary circle, Kisai Marwazi, Nosir Husrav, Hassan Mahmoud Katib, Shofitur, Hunzai.  
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НАЗАРЕ БА МАРСИЯҲОИ ИҶТИМОИИ ХОҚОНӢ ВА АНВАРӢ 
 

Шарифзода Б.Б. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 

Яке аз мавзӯоти муассир дар адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик марсия мебошад. 

Таҳқиқоти нисбатан комил оид ба марсия ба қалами Насруллоҳи Имомӣ тааллуқ дорад [6]. Дар 

ин таҳқиқот муаллиф пас аз маълумот дар бораи марсия ва анвои он марсияро дар адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ аз ибтидо то поёни асри чордаҳ дар мисоли шоирон таҳлил карда, мисолҳояшро 

овардааст. Намунаи марсияҳои Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Фаррухии Систонӣ, Қатрони Табрезӣ, 

Масъуди Саъди Салмон, Усмони Мухторӣ, Муиззӣ, Амъақи Бухороӣ, Саноии Ғазнавӣ, 

Абдулвосеи Ҷабалӣ, Қивомии Розӣ, Сӯзании Самарқандӣ, Рашиди Ватвот, Асириддини 

Ахсикатӣ, Анварӣ, Низомии Ганҷавӣ, Ҷамолиддини Исфаҳонӣ, Хоқонии Шарвонӣ, 

Камолиддини Исмоил, Сайид Ҳасани Ғазнавӣ, Фахриддини Ироқӣ, Саъдии Шерозӣ, Сайфи 

Фарғонӣ, Ҳумомиддини Табрезӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Имод Фақеҳи Кирмонӣ, Салмони 

Соваҷӣ ва Ҳофиз дар ин асар таҳлил ёфтаанд. 

Насруллоҳи Имомӣ марсияҳоро аз лиҳози муҳтаво ба шаш навъ тақсимбандӣ кардааст: 

марсияҳои дарборӣ, марсияҳои шахсӣ, марсияҳои мазҳабӣ, марсияҳои фалсафӣ, марсияҳои 

иҷтимоӣ ва марсияҳои достонӣ [7, с. 50]. Пештар аз ин Зайнулобиддини Муътаман марсияҳоро 

ба се навъ: рисои ташрифотӣ ва расмӣ, рисои шахсӣ ва хонаводагӣ ва рисои мазҳабӣ [4, с. 50] 

тақсим карда буд.  

Дар таснифоти мазкур зери унвони марсияҳои мазҳабӣ марсияҳое шомил мешаванд, ки 

«дар воқеаи Карбало ва шаҳодати имомону реҳлати маъсумин алайҳиссалом ба василаи шуарои 

шиа суруда шудааст» [7, с. 57]. 

Аз рӯи таснифоти З. Муътаман ва Насруллоҳи Имомӣ мо наметавонем марсияҳоеро, ки 

шоирон дар бораи шахсиятҳои маъруфи илму адаб ва пешвоёни дин сурудаанд ба яке аз ин анвоъ 

шомил созем. Аз дигар ҷониб, чаро зери истилоҳи марсияҳои мазҳабӣ танҳо намояндагони 

мазҳаби шиа дар назар бояд гирифта шаванд? Ба андешаи инҷониб, дар марсияҳои мазҳабӣ 

намояндагони дигар мазҳабҳо ҳам метавонанд мавриди таъзияи шоир қарор бигирад. Дар девони 

Хоқонӣ пурсӯзу гудозтарин марсияҳое мавҷуданд, ки шоир онҳоро дар ҳаққи олимону фақеҳон 

сурудааст.  

Марсияи иҷтимоӣ гуфта, сӯгномаҳоеро мегӯянд, ки шоир бар асари рух додани ҳодисаҳои 

табиӣ аз қабили зилзила, қатли мардум дар натиҷаи нобасомониҳои рӯзгор, мисли ҷангу ҷидол 

ва лашкаркашиҳо, ба ҳасрат ёд кардани гузаштаи як давлати абарқудрат, ки бар асари ҳодисаҳои 

иҷтимоию сиёсӣ аз байн рафтааст ва амсоли ин сурудааст. Баъзе аз муҳаққиқон, аз қабили 

Шиблии Нуъмонӣ, қадимтарин ин навъи марсияро ба Саъдӣ нисбат додаанд, ки ӯ бар заволи 

мулки Мустаъсам ва инқирози халифаҳои Аббосӣ сурудааст [7, с. 69]. Вале агар некутар назар 

андозем, аввалин намунаи ин гуна марсия ҳамоно шеъри кӯтоҳи Абулянбағӣ дар бораи 

вайронаҳои Самарқанд аст. Баъд аз ин то садаи дувоздаҳуми мелодӣ дар адабиёти асримиёнагӣ 

намунаи чунин марсия дида намешавад. Ҳарчанд куштору қатл ва хунрезии лашкаркашон дар ин 

марҳила хеле зиёд буд, шоирон онро дар ашъорашон инъикос накардаанд. Агар карда бошанд 

ҳам аз мавқеи ситоиши мамдӯҳ ва таҳсину такрим кардаанд, мисли қасидаҳои Фаррухию Унсурӣ 

дар мавриди лашкаркашиҳои Султон Маҳмуди Ғазнавӣ. Насруллоҳи Имомӣ дар ин замина 

ҳодисаеро аз китоби «Муҷмали Фасеҳӣ» овардааст, ки дар он қаҳтии соли 410 ҳ.қ. дар Хуросон 

нақл шудааст: «Дар ин сол дар Хуросон қаҳт ва ғалое воқеъ шуда ва аз Нишопур бунёди қаҳт 

шуд ва ба тамоми Хуросон сироят кард ва ба мартабае расид, ки дар Нишопур зиёдат аз сад ҳазор 

одамӣ ҳалок шуданд, ки кас ба ғусл ва дафни бештаре аз эшон напардохтанд ва дар ҳеҷ замоне 

мисли он тангӣ даст надодааст» [7, с. 70]. 

Дар садаи ёздаҳум даҳшатноктарин мусибат зилзилаест, ки соли 434 ҳ.қ (1043 м.) дар 

Табрез рух дода буд ва тибқи маълумоти таърихӣ дар ин зилзила беш аз панҷоҳ ҳазор нафар ҷони 

худро аз даст додаанд ва ба дунболи ин заминларза қаҳтиву гуруснагии ваҳшатноке бар шаҳр 

ғалаба кард [7, с. 74-75]. Қасидаи Қатрони Табрезиро дар бораи ин зилзила яке аз беҳтарин 

марсияҳои иҷтимоӣ хондаанд. 

Яке аз саҳифаҳои пурфоҷиаи таърих дар асрҳои миёна фитнаи ғузон мебошад, ки дар садаи 

дувоздаҳум рух додааст. Дар бораи ин ҳодисаи таърихӣ сарчашмаҳои таърихӣ маълумоти зиёде 

додаанд. Тафсили моҷаро ин аст, ки Султон Санҷари Салҷуқӣ соли 536 ҳ.қ (1142 м.) ҳангоми 

ҷанг бо қарахониён дар маҳаллаи Қатавони Самарқанд ба мағлубият дучор гардида, иддаи бисёре 

аз ҷангиёнаш кушта шуда, шикаст хӯрданд. Пас аз ин ҳодиса Этсиз Хоразмшоҳ ба Хуросон 
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ҳуҷум карда, шаҳрҳои зиёдеро вайрон ва ғорат кард. Султон Санҷар ба муқобили ӯ бархост ва ин 

муноқишаву кашмокаш заминае фароҳам овард, то дар соли 548 ҳ.қ. (1153 м.) тоифае аз ғузон, 

ки аз зулму нобасомониҳо ба ҷон омада буданд, сар ба туғён бардоранд ва Санҷар ҳам дар 

муқобили онҳо ба ҷанг бархост. Султон Санҷар дар ин ҷанг шикаст хӯрда, асир гашт ва ғузон ба 

Хуросону Кирмон даст ёфтанд. Ғузон, чун мардуми биёбонӣ аз фарҳангу тамаддун дур буданд, 

аз ин рӯ, барои вайрон кардану қатли омма ягон зарра раҳм накарданд. Ибни Фазлон – сайёҳи 

маъруфи араб дар асри даҳуми мелодӣ дар сафарномаи худ оид ба ғузон чунин нигоштааст: «Ин 

мардум зиндагии саҳроӣ доранд ва дар ранҷу машаққат ба сар мебаранд. Дар айни ҳол монанди 

улоғ гумроҳанд ва ба Худо имон надоранд ва фоқиди ақлу шууранд ва ҳеҷ чизро намепарасанд» 

[7, с. 276]. 

Даҳшати фитнаи ғузро таърихнигорони зиёде зикр кардаанд. Дар китоби «Муҷмал-ут-

таворих ва-л-қисас» омадааст, ки мардуми ваҳшатзада ва бепаноҳ аз зану мард ва кӯдак ба 

масҷиди Манеӣ гурехтанд ва ғузон бошанд он қадар куштанд, ки дар миёни хун нопадид шуданд. 

Масҷиди Манеӣ, ки бо ҳиммати Абулало Ҳассон Манеӣ сохта шуда буд, дар ин воқеа хароб гашт 

ва китобхонааш ба ғорат рафт [7, с. 277]. Аз рӯйи мулоҳизоти таърихнигорон Нишопур аз дер 

замон шаҳри ноором буд. Мавҷудияти фирқаҳои мухталифи ҳанафиён, ашъариён, рофизиву 

муътазилиён ва бархӯрдҳои доимии онҳо ҳамвора шаҳрро ба ошӯб бармехезонд. Аз ин ҳолат 

мардум ба ҷон омада буданд ва ҳатто баъди фитнаи ғузон ҳам ин ихтилофот ба поён нарасид [7, 

с. 277]. 

Чунончи ишора рафт, дар ин фитна Султон Санҷар ба асирӣ афтод ва ин амр боиси таънаву 

нафрати бисёре аз суханварон нисбат ба султон гардид [5, с. 169-202]. Бештар аз ҳама қатли 

фоҷиабори як зумра донишмандон боиси сар задании оҳу фиғони аҳли дил шуд. Яке аз чунин 

донишмандон Имом Муҳаммади Яҳёи Нишопурист (1084-1153), ки ӯ шогирди Муҳаммад 

Ғаззолӣ ва саромади уламои замон буд. Ӯ раёсати шофеиёни Хуросонро ба уҳда дошт ва дар 

мадрасаи Низомия ба тадрис машғул буд. Аз рӯи сарчашмаҳо Имом Муҳаммади Яҳё ҳангоми 

фитнаи ғуз фатвои муҳорибаро содир карда будааст ва аз ин рӯ, ҳангоми муҳосираи Нишопур 

даҳони ӯро ба хок оганда будаанд. [6, с. 610]. Шоирони зиёде дар марги ин имом ҳам ба форсӣ 

ва ҳам арабӣ марсия сурудаанд. 

Аз рӯйи марсияҳое, ки Хоқонӣ дар рисои Муҳаммади Яҳё сурудааст, пайдост, ки ӯ нисбат 

ба ин донишманд меҳру муҳаббати беандоза доштааст. Ин меҳру муҳаббат аз як ҷониб, ба иллати 

шофеимазҳаб будани Имом Муҳаммад, ки Хоқонӣ ҳам пайрави мазҳаби шофеия буд ва аз дигар 

тараф, иштиёқу майле, ки шоир нисбат ба Хуросон рафтан дошт. Аз мутолиаи девони Хоқонӣ 

аён аст, ки ӯ бисёр мехостааст Хуросонро қабл аз хароб шуданаш бубинад ва бо фозилони ин 

кишвар, пеш аз он ки хуни покашон зери пои аспони ғуз шавад, мулоқот кунад. Орзуи ба Хуросон 

рафтани шоир, пеш аз ҳама, ба шеърдӯстию шоирнавозии Султон Санҷар алоқа дошт ва ин орзу 

то ба охир ҷомаи амал напӯшид. Тавре Фурӯзонфар ишора кардааст дар ҳамин айём Хоқонӣ дар 

Рай бемор шуда буд ва хабари ҳамлаи ғузон ӯро аз рафтан ба Хуросон ноумед карда буд [2, с. 

628]. 

Дар рисои Имом Муҳаммади Яҳё Хоқонӣ ду марсияи калон ва ду қитъаи хурд навиштааст. 

Аввалин марсияи Хоқонӣ қасидаест, ки аз 45 байт иборат буда, бо мисраъҳои зер оғоз мешавад: 

Он Мисри мамлакат, ки ту дидӣ хароб шуд, 

В-он Нили макрамат, ки шунидӣ сароб шуд                                 [8, с. 155]. 

Дар ин қасида шоир перомуни се мавзӯъ изҳори назар кардааст:  

1. Фитнаи ғуз, вайрон шудану ба хок яксон шудани Хуросон;  

2. Шаҳодати Имом Муҳаммади Яҳё;  

3. Асир афтидани Султон Санҷар. 

Мисли тамоми ашъори дигараш Хоқонӣ дар ин марсия бо маҳорати беандоза ҳолати 

фоҷиабори Хуросонро ба риштаи тасвир мекашад. Дар ибораҳои «Мисри мамлакат» ва «Нили 

макрамат» иҳоми таносуб ҷой дорад. Саодату хушбахтиро шоир ба сарве монанд кардааст, ки 

бар асари оташи ҷанг сӯхта ба зуғол мубаддал гаштааст ва дар ин зуғол ҷигарҳо кабоб шудаанд. 

Аз бисёрии гиряҳо ашки хунин ба миқдори чил газ (воҳиди тӯл, баробари метр) дар рӯи кӯраи 

хокӣ боло омад. На, балки чиҳил гом аз кӯраи моҳ болотар рафт. 

Сарви саодат аз тафи хизлон зуғол гашт, 

Акнун бар он зуғол ҷигарҳо кабоб шуд. 

Аз сели ашк бар сари тӯфони воқеа, 

Хуноб қуба-қуба ба шакли ҳубоб шуд. 
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Чил газ сиришки хун зи бари хок даргузашт, 

Ло, бал чиҳил қадам зи бари моҳтоб шуд. 

Рубъи маскун монанди пире, ки дучори таби рибъӣ аст (таби рибъ - табе, ки як рӯз мегирад 

ва ду рӯз намегирад ва чун тани одамизод аз се шабонарӯз ҳаждаҳ соат дар таб месӯзад ва ин 

ҳиддат як чаҳорум се шабонарӯз аст, онро таби рибъ гӯянд) аз ошӯбу фитна мушавваш ва 

музтариб гашт. Чунончи: 

Ҳам пайкари саломату ҳам нақши офият, 

Аз дидаи наззорагиён дар ниқоб шуд. 

Оқил куҷо равад, ки ҷаҳон дори зулм гашт, 

Наҳл аз куҷо чарад, ки гиё заҳри ноб шуд. 

Рубъи замин ба сони таби рибъ бурда пир, 

Аз ларзаву ҳазоҳаз дар изтироб шуд                                              [8, с. 156]. 

Фарҷоми ногувори ҷаҳон натиҷаи аъмоли худ аст. Зеро ки офати ҷони уқоб пари уқоб аст, 

ки ба ин тир насб мешавад. Барои ин ки ҳаракати тир рост ва сареъ бошад, ба интиҳои он пари 

парандагон ва махсусан пари уқоб насб мекарданд.  

Кори ҷаҳон вуболи ҷаҳон дон, ки бар хаданг 

Парри уқоб офати ҷони уқоб шуд. 

Мусибат ҳаммонади палосе дар осмонҳо густара шуд ва зулмат чун пардае аҷроми 

осмониро пӯшонид. Осмони чорум хонаи азо ва мотам гардид ва Ҷабрайил барои тасаллӣ додани 

офтоб ба фалаки чорум рафт. 

Афлокро палоси мусибат бисот гашт, 

Аҷромро виқояи зулмат ҳиҷоб шуд. 

Мотамсарой гашт сипеҳри чаҳорумин, 

Рӯҳуламин ба таъзияти офтоб шуд                                              [8, с. 156]. 

Субҳу шом натиҷаи дамидан ё фурӯ шудани офтоб аст. Мурод ин аст, ки субҳу шом ба 

думболи ҳам монанди ду пайки зудҳаракату тундрав номаи тасаллиятро назди офтоб мебаранд. 

В-аз баҳри он ки нома бари таъзият шавад, 

Шому саҳар ду пайк кабӯтаршитоб шуд                                      [8, с. 156]. 

Дар тасвири Хоқонӣ ҳолати даҳшатафзои фазои Хуросон ба шабе монанд шудааст, ки 

дигар рӯз намешавад. Шона кардани чарх турраи шабро - киноя аз падид омадани торикии шаб 

бар асари гардиши чарх. Абирин - мансуб ба абир. Абир - навъе моддаи хушбӯ мураккаб аз мушк 

ва гулобу сандал ва заъфарони дигар чизҳо. Хизоб – он чи мӯйи сару дигар мӯйҳоро ба он ранг 

мекунанд. Абирин хизоб шудани мӯйи сапеди даҳр - киноя аз фаро расидани торикӣ ва аз миён 

рафтани рӯшноии рӯз. 

Дӯш он замон, ки турраи шаб шона кард чарх, 

Мӯйи сапеди даҳр абиринхизоб шуд                                                [8, с. 156]. 

Ҳунари суханварии Хоқонӣ дар тасвири ҳодисаву воқеаҳо ҳамеша бо табиат ҳамнаво 

мегардад. Яъне барои муассир гаштани марсия ӯ олами ҳастиро бо худ ҳамнафас мегардонад. 

Мисли он ки дар қасидаи «Айвони Мадоин» ӯ Даҷларо ба сухан медарорад. Дар ин қасида ӯ 

олами малоикро навҳагар мебинад, то ҷое, ки хатиби саҳар (хурӯс) ҷеғ мезанад ва субҳ медамад 

ва шоир ниҳояти фоҷеаро аз забони субҳ баён мекунад: 

Дидам сафи малоика бар чарх навҳагар, 

Чандон ки он хатиби саҳар дар хитоб шуд. 

Гуфтам ба гӯши субҳ, ки ин чашмзахм чист, 

К-ашколу ҳоли чарх чунин носавоб шуд? 

Субҳ оҳи оташин зи ҷигар баркашиду гуфт: 

Дардо, ки корҳои Хуросон зи об шуд                                               [8, с. 156]. 

Сипас тафсили воқеа баён мегардад, ки аз марги Муҳаммади Яҳё ва ба азобу шиканҷа 

гирифтор шудани Султон Санҷар ҳикоя оғоз мешавад. Дар ин тасвир ҳам шоир аз унсурҳои 

гуногуни илмӣ саҳнаҳои хаёлӣ меофаринад. Аз асир шудани Санҷар халифаи сивуякуми Аббосӣ 

Муқтафӣ Амруллоҳ афсӯс мехӯрад ва аз марги олими дин (Имом Муҳаммади Яҳё) паёмбари 

ислом (с) мусибатзада мешавад. Ба офтоб мегӯяд, ки шамшери заррини худро накашад, яъне 

тулӯъ накунад, зеро бо фармони қазо шамшери Султон Санҷар дар ниём шуда, салтанаташ аз 

даст рафтааст. Муштарӣ - Урмузд, номи ситорае, ки дар фалаки шашум аст ва мунаҷҷимони 

қадим онро монанди қозие тасаввур мекарданд, ки абову ридое бар дӯш дорад. Ридо - болопӯш, 

ҷомае, ки аз рӯ мепӯшанд. Тайласон – навъе ридо, ки қозиён ва хатибон бар дӯш меафканданд. 

Дар ин замина шоир мегӯяд, ки эй муштарӣ, ридоро бигузор, зеро ҷомаи Муҳаммади Яҳё таноби 



11 

гардани ӯ шудааст. Аз ҳазрати Одам - Абулбашар, ки халифаи Худо бар рӯйи замин аст, паноҳ 

меҷӯяд (алғиёс), зеро бо рафтани фарзанди солеҳаш (халаф) дорулхилофа (дунё ва рӯйи замин) 

вайрон гаштааст. Зулфиқор - номи шамшери яке аз мушрикон аст, ки дар ҷанги Бадр кушта шуд 

ва расули Худо (с) он шамшерро барои худ баргузид ва дар ҷанги Уҳуд онро ба Алӣ (а) ато кард 

ва онро барои он зулфиқор мегуфтанд, ки шиёрҳои пасту ҳамвор бар пушт доштааст ва тасаввури 

он ба сурати теғе дузабона зоҳиран нодуруст аст. Зулфиқори дасти ҳудо – шамшери бурандаи 

дини Ҳақ. Занг гирифтан - зангор гирифтан. Бӯтуроб - кунияи ҳазрати Алӣ (а) Туроб - хок. 

Бӯтуроби илм - мурод Муҳаммад ибни Яҳё аст, ки ба назари шоир дониши Алигуна доштааст. 

Яъне, эй шамшери дини Ҳақ, зангор бигир, зеро ки Муҳаммади Яҳё ба зери хок рафт ва ту 

мавриди истифода воқеъ нахоҳӣ шуд. Масалан: 

Гардун сари Муҳаммади Яҳё ба бод дод, 

Меҳнат рақиби Санҷари моликриқоб шуд. 

Аз ҳабси ин хидев халифа дареғ хӯрд, 

В-аз қатли он имом паямбар мусоб шуд. 

Эй офтоб, ҳарбаи зарин макаш, ки боз 

Шамшери санҷарӣ зи қазо дар қироб шуд. 

В-эй Муштарӣ, ридо бинеҳ аз сар, ки тайласон 

Дар гардани Муҳаммади Яҳё таноб шуд. 

Эй Одам, алғиёс, ки аз баъди ин халаф 

Дорулхилофаи ту харобу ниёб шуд. 

Эй зулфиқори дасти ҳудо занг гир, занг, 

К-он Бӯтуроби илм ба зери туроб шуд. 

Хоқониё, вафо маталаб з-аҳли аср аз он-к 

Дар тангнои даҳр вафо тангёб шуд. 

Он Каъбаи вафо, ки Хуросон-ш ном буд, 

Акнун ба пойи пили ҳаводис хароб шуд                                   [8, с. 156-157]. 

Ҳадаф аз «пили ҳаводис» дар иқтибоси боло талмеҳ аст ва ишора дорад ба Абраҳа, ки бо 

пилон ба Каъба ҳамла карда буд. Дар қисмати поёни қасида Хоқонӣ азми ба Хуросон рафтанашро 

дигар бемаънӣ медонад ва дар ватанаш Шарвон, ки онро ба маҳбас монанд мекунад, бо дарди 

дил муросо карданро авлотар медонад: 

Азмат, ки зи ҷаноби Хуросон дуруст буд, 

Барҳам шикан, ки бӯйи имон з-он ҷаноб шуд. 

Бар тоқ неҳ ҳадиси сафар, з-он ки рӯзгор 

Чун толеъи ту номзади инқилоб шуд. 

Дар ҳабсгоҳи Шарвон бо дарди дил бисоз, 

К-он дард роҳтӯшаи явмулҳисоб шуд. 

Гул дар миёни кӯра басе дарди сар кашид, 

То баҳри дафъи дарди сар охир гулоб шуд. 

Муъҷиз инонкаши сухани туст, агарчи даҳр 

Бо ҳар фусурдае ба вафо ҳамрикоб шуд                                        [8, с. 157]. 

Қасидаи дигари Хоқонӣ, ки дар марги Имом Муҳаммади Яҳё сурудааст, аз 42 байт иборат 

буда, бо байти зер оғоз мешавад: 

Новарди меҳнат аст дар ин тангнои хок, 

Меҳнат барои одаму одам барои хок                                             [8, с. 238]. 

Ин қасидаро аз нигоҳи унсурҳои муҳтавоӣ метавон фалсафӣ, иҷтимоӣ ва мазҳабӣ номид. 

Ҷанбаи фалсафии марсия назар ба дигар ҷанбаҳо қавитар аст, зеро Хоқонӣ сари масъалаи 

бевафоии дунё, беқадрии инсон, ҷаҳолати инсон, нокомӣ, аҷзи инсон, афсӯс хӯрдан аз 

нобасомониҳои рӯзгор зиёдтар таваққуф кардааст. Истифодаи радифи «хок» дар марсия ҷанбаи 

ҳузнро бештар кардааст. Шояд интихоби ин радиф ба он хотир будааст, ки ғузон даҳони 

Муҳаммади Яҳёро ба хок оганда буданд. Дар масъалаи нобасомониҳои рӯзгор ва фитнаи ғузу 

харобии Хуросон дар пайвастагӣ бо марги Имом Муҳаммади Яҳё дар чанд байти марсия ишора 

рафтааст: 

Хосса, ки бар дареғи Хуросон сиёҳ гашт, 

Хершед зери сояи зулматфизои хок. 

Гуфтӣ пайи Муҳаммади Яҳё ба мотаманд, 

Аз қуббаи савобити номунтаҳои хок... 
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Дид осмон, ки дар даҳанаш хок мекунанд, 

В-огоҳ буд, ки нест даҳонаш сазои хок                                   [8, с. 238-239]. 

Дигар марсияи Хоқонӣ, ки дар он ба фитнаи ғузу марги Муҳаммади Яҳё ва шикасти Султон 

Санҷар ишора рафтааст, қитъаест, ки аз се байт иборат мебошад ва ин қитъаро Ровандӣ низ дар 

«Роҳат-ус-судур» дарҷ кардааст: 

Хоқониё, ба сӯги Хуросон сиёҳ пӯш, 

К-асҳоби фитна гарди савораш сипоҳ бурд. 

Исо ба ҳукми рангразӣ дар мусибаташ 

Наздики офтоб либоси сиёҳ бурд. 

Даҳр аз сари Муҳаммади Яҳё ридо фиканд, 

Гардун зи фарқи давлати Санҷар кулоҳ бурд                                [8, с. 871]. 

Ва дар қитъаи дигар, ки аз ду байт иборат аст, Хоқонӣ ба фоҷиаи Муҳаммади Яҳё ишора 

карда, навиштааст: 

Ҳой, Хоқонӣ, туро коми шакаррез асту шукр, 

Гар даҳонатро ба оби заҳрнок огандаанд. 

Муҳйиуддин, к-ӯ даҳони дин ба дурр оганда буд, 

Кофарони ғуз даҳонашро ба хок огандаанд                                   [8, с. 871]. 

Воқеаи фитнаи ғузро Анварӣ ҳам дар номае, ки бинобар қавле бо хоҳиши мардуми 

Хуросон барои Хоқони Самарқанд фиристода шудааст, бо дарду алам ва ҳасрату илтиҷо инъикос 

кардааст [3, с. 664]. Қасидаи Анвариро муҳаққиқон яке аз маросии хуби иҷтимоӣ дар шеъри 

форсӣ муаррифӣ кардаанд [7, с. 71]. Қасидаи Анварӣ аз 84 байт иборат буда, дар баҳри рамали 

мусаммани махбуни маҳзуф (фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун фаълун) иншо гашта, матлаъаш 

чунин аст: 

Бар Самарқанд агар бигзарӣ, эй боди саҳар, 

Номаи аҳли Хуросон ба бари хоқон бар. 

Номае матлаи он ранҷи тану офати ҷон, 

Номае мақтаи он дарди дилу сӯзи ҷигар. 

Номае бар рақамаш оҳи азизон пайдо, 

Номае дар шиканаш хуни шаҳидон музмар                                    [1, с. 201]. 

Дар ин қасида Анварӣ авзои бади сиёсию иқтисодии Хуросонро бозгӯ карда, аз номи 

мардум ба хоқони Самарқанд Рукниддин Қилиҷ Тамғоҷхон (писархондаи Султон Санҷар) бо 

зориву илтиҷо муроҷиат карда, дасти ёрӣ талаб менамояд. Анварӣ аз ибтидо то интиҳои қасида 

хоқони Самарқандро васфу ситоиш карда, ӯро ба Каюмарсу Кисро ва Манучеҳру Фаридун 

монанд месозад: 

Эй Каюмарси бақо подшаҳи Кисроадл, 

В-эй Манучеҳрлиқо хусрави Афридунфар. 

Дар тавсифи Тамғоҷхон мегӯяд, ки ӯ шоҳест, ки аз адлаш Тӯрон обод аст, ва набояд Эронро 

дар ин ҳоли вайрон боқӣ гузорад. Ичунин, боз фахраш дар он аст, ки ӯро Султон Санҷар 

писархонд гуфта буд ва боз хондани кинаи падар аз ғузон воҷиб аст. Аз Тамғоҷхон хоҳиш 

мекунад, ки ба Эрон лашкар бикашад ва зулми ғузро поён бахшад: 

Корҳо баста бувад, бешак дар вақту кунун 

Вақти он аст, ки ронад сӯйи Эрон лашкар. 

Анварӣ дарду ранҷи аҳли Хуросонро бо баёни сода ва бидуни такаллуф инъикос мекунад: 

Қиссаи аҳли Хуросон бишунав аз сари лутф, 

Чун шунидӣ зи сари раҳм ба эшон бинигар. 

Ин дилафгори ҷигарсӯхтагон мегӯянд, 

К-эй дилу давлату динро ба шодиву зафар. 

Хабарат ҳаст, ки аз ҳар чӣ дар ӯ чизе буд, 

Дар ҳама Эрон имрӯз намондаст асар. 

Хабарат ҳаст, к-аз ин зеру забар шумғузон 

Нест як пай зи Хуросон, ки нашуд зеру забар. 

Бар бузургони замона шуда хурдон солор, 

Бар каримони ҷаҳон гашта лаимон меҳтар                                  [1, с. 202]. 
Дар абёти зер Анварӣ даҳшати фитнаи ғузро бо як лаҳни муассир баён кардааст. Фоҷеаи 

фитна то ҷоест, ки духтари бикрро танҳо дар шиками модар метавонӣ пайдо кунӣ, масҷидҳои 
ҷомеи Хуросон ҳама харобу валангор гаштаанд, аз хатибу минбар нишоне намондааст ва он 
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ҷойҳоро ғузон барои сутуронашон тавила кардаанд, даҳшату ваҳшат то ҳаддест, ки фарзанди 
куштаи худро модар дида, аз тарс наметавонад гиряву фиғон кунад: 

Шод-илло ба дари марг набинӣ мардум, 
Бикр-ҷуз дар шиками мом наёбӣ духтар. 
Масҷиди ҷомеи ҳар шаҳр сутуроншонро 
Пойгоҳе шуда на сақфаш пайдову на дар. 
Хутба накнанд ба ҳар хитта ба ном ғуз аз он-к 
Дар Хуросон на хатиб аст кунун, на минбар. 
Кушта фарзанди гиромиро гар ногоҳон 
Бинад, аз бим хурӯшид наёрад модар                                             [1, с. 202]. 

Он чи дар ин ҷо мусулмон нисбат ба мусулмон мекунад, бо кофар намекунад ва дар Руму 
Хито мусулмонон дар амну амният бар сар мебаранд, дар ҳоле, ки дар Хуросон аз мусулмонӣ 
нишоне намондааст: 

Бар мусулмонон з-он навъ кунанд истихфоф, 
Ки мусулмон накунад сад як аз он бо кофар. 
Ҳаст дар Руму Хито амн мусулмононро, 
Нест як зарра саломат ба мусулмонӣ дар. 

Анварӣ раҳмату шафқати наҷотдиҳандаеро талаб менамояд, ки ҳоли табоҳи мардумро хуб 
кунад ва менависад, ки агар Тамғоҷхон мардуми Хуросонро аз ин ҳашари шум раҳо намояд, 
Худованд ӯро дар маҳшар аз хатарҳо наҷот медиҳад: 

Раҳм кун, раҳм бар он қавм, ки набвад шабу рӯз 
Дар мусибатшон ҷуз навҳагарӣ кори дигар. 
Раҳм кун, раҳм бар он қавм, ки ҷӯянд ҷавин 
Аз паси он ки бихӯрдандӣ бо ноз шакар. 
Раҳм кун, раҳм бар онҳо, ки наёбанд намад, 
Аз паси он ки зи атласшон будӣ бистар. 
Раҳм кун, раҳм бар он қавм, ки расво гаштанд, 
Аз паси он ки ба мастурӣ буданд самар.  
Халқро з-ин ҳашари шум агар бирҳонӣ, 
Кирдгорат бираҳонад зи хатар дар маҳшар                                [1, с. 203]. 

Қасидаи Анварӣ бо шеваи ба худи ӯ хос баён шудааст. Мисли қасидаи Хоқонӣ бо 
таркиботи бадеии тоза ороста нест ва барои дарку маърифати он хонанда ба фарҳангу луғот 
муроҷиат наменамояд. Ба андешаи Шафеии Кадканӣ: «Девони Анварӣ, бар хилофи осори 
Хоқонӣ ва Низомӣ, ки саршор аз таркиботи зебо ва шоирона аст, чандон муштамил бар таркиботи 
тоза нест. Вале ба лиҳози муфрадот ва сохторҳои наҳвӣ ва таваҷҷуҳ ба амсолу киноёти ройиҷ дар 
кӯча ва бозор дорои камоли аҳамият аст» [9, с. 224]. 

Анварӣ шоҳиди воқеа будааст, дар ҳоле, ки Хоқонӣ фоҷиаро аз рӯи шунидаҳояш тасвир 
кардааст. Қисмати аъзами қасидаи Анвариро мадҳи хоқони Самарқанд ташкил додааст ва дар 
заминаи мадҳи шоҳ ӯ аз аҳволи бади Хуросон сухан ба миён оварда, талаби раҳму шафқат ва 
мадад кардааст. Хоқонӣ бошад, вазъи даҳшатбори Хуросонро бо таркиботи бадеи тоза тасвир 
менамояд, ба олами ботинии худ бозмегардад, бо дили худ сухан мегӯяд, мегӯяд, ки бояд бо ҳама 
нороҳатиҳо дар Шарвон одат кунад ва орзуи сафар ба Хуросонро фаромӯш кунад. Ин қасида 
ҳарчанд дар ниҳояти зебоӣ суруд шудааст, аммо дар он ҷанбаи илмию таҳлилӣ нисбат ба эҳсос 
болотар аст. Дар воқеъ, шеър тасвири зиндагӣ аст. Наққоше, ки ҳама тасвирҳоро мекашад, аз 
ҳама рангҳо баҳра меҷӯяд, шоир низ барои нақш задани тасвирҳои бепоёни зиндагӣ аз ҳар чӣ ба 
даст оварад, истифода мекунад, вале аз он ҷо, ки бисёр тасвирот такрорпазиранд, шоир кӯшиш 
мекунад, ки такрорпазириҳоро ҷилва надиҳад. «Шоир гурезон аст аз он ки тасвиргари маъмулӣ 
бошад ё шеъраш бӯйи куҳнагӣ ва дурӣ аз тозагӣ ва ибтикор диҳад. Отифа барои шоир ҳам замина 
аст ва ҳам ангеза, авотиф умуре собитанд ва ҷуз таъбире андак дар онҳо роҳ надорад ва агар 
таъбире пайдо шавад, дар шакл ва зоҳири онҳост, на дар асл ва асоси онҳо» [10, с. 28]. 

Дар бораи мувозанаи Хоқонӣ ва Анварӣ аз қадим боз муҳаққиқон баҳсҳо кардаанд. Дар 
мавриди ин баҳс Хоқонишиноси маъруф Мирҷалолиддини Каззозӣ бо бадеият ва вожаҳои сирф 
тоҷикӣ ҳам бошад, мулоҳизаи ҷолиберо баён намудааст: «Порае аз сухансанҷон гоҳ дар гумон 
афтодаанд ва дудил мондаанд, ки аз миёнаи ду сутург ва солори сухан-Анварӣ ва Хоқонӣ, кадом 
якро баргузинанд ва бар дигаре бартар ниҳанд. Аммо сурудаҳои Анварӣ бо ҳамаи устуворӣ ва 
сахтагӣ, шевоӣ ва пухтагӣ аз шукӯҳе сард ва афсуранда бархурдоранд ва ба гунае пажмонӣ ва 
пажмурдагӣ дучор омадаанд ва аз он шӯру шарор, аз он тобу об, аз он пӯяву шитоб, аз он 
майманаи гарму рангин, аз он тантанаву танини оҳангин, ки чомаҳои Хоқониро ҳамвора ҷону 
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ҷунб мебахшад ва шукуфтаву шодоб медорад, бебаҳраанд. Чомаи Анварӣ ба рӯде гармхез 
мемонад, ки рахшону диловез дар бистаре ҳамвор ва ба дур аз шеб ва фароз, бегона бо рамзу роз 
равон аст. Ҳар замон ба он рӯд бингаранд, чашмро менавозад, аммо ҳамвора ҳамон аст, ки 
будааст…Аммо чомаи Хоқонӣ ворунаи чомаи Анварӣ «сард»-ест башукӯҳ, гарме гудозон аст ва 
дар ҳамон ҳангом дар шигарфӣ ва шукӯҳ чун кӯҳ ҳайманааш шигифту кӯбанда аст. Аммо 
ҳангомахез низ ҳаст. Рӯде, ки чомаи Хоқонӣ аст, рӯдест ноором ва пурхурӯш, ҷаҳоне, ки пайваста 
нав мешавад ва рангу зангу оҳанге дигарсон меёбад. Рӯди сухани Анварӣ дар хомӯшии 
шукӯҳманд ва сарди хеш меафсурад. Аммо рӯди сухани Хоқонӣ ангехта ва гудохта аз ҳангома 
ва ҳумоюни худ ба шевае кимиёгарона ва ҷовидона, ҳамворасон ва симое дигаргун ба хеш 
дармепазирад…» [5, с. 1]. 
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НАЗАРЕ БА МАРСИЯҲОИ ИҶТИМОИИ ХОҚОНӢ ВА АНВАРӢ 
 

Дар ин мақола оид ба марсияҳои иҷтимоии Хоқонӣ ва Анварӣ маълумот дода шудааст. Яке аз 

воқеаҳои иҷтимоӣ дар садаи дувоздаҳум фитнаи ғузон, вайрон гаштани Хуросон, ба асорат афтидани 
Султон Санҷар мебошад. Фитнаии ғузон аз ҳодисаҳои даҳшатнок ва фоҷиабори мардуми тоҷик дар аҳди 
Салҷуқиён мебошад. Хоқонӣ дар марсияҳои ба Имом Муҳаммади Яҳё бахшидааш ва Анварӣ дар қасидаи 

«Забони аҳли Хуросон ба хоқони Самарқанд Рукниддин Қилиҷ Тамғоҷхон – писархондаи Султон Санҷар» 
воқеаи фитнаи ғузро тасвир кардаанд. Дар мақола маҳорати суханварии Хоқонӣ ва Анварӣ дар тасвири 
ҳодисаи мазкур таҳқиқ карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: марсия, марсияи иҷтимоӣ, фитнаи ғуз, даҳшат, ваҳшат, маҳорат, тасвир. 
 

ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕГИИ ХАКАНИ И АНВАРИ 
 

В данной статье автор даёт сведения о социальных элегиях Хакани и Анвари. Одним из социальных 

событий в 12 веке являются козни гузейцев, разрушение Хорасана и пленение Султана Санджара. Козни 
гузейцев-странное и трагическое событие в жизни таджикского народа в эпоху Сельчукидов. Хокани в 
элегиях, посвященных Имаму Мухаммаду Яхя и Анвари в касыде «Язык жителей Хорасана привителю 

Самарканда Рукниддину Киличу Тамгачхану – приёмному сыну Султана Санджара» изображают козни 
гузейцев. В статье исследуется поэтическое мастерство Хакани и Анвари в изображении данного события. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: элегия, социальная элегия, козни гуза, страх, дикость, мастерство, 

изображение. 

A LOOK AT THE SOCIAL ELEGIES OF KHAKANI AND ANVARI 
 

In this article, the author gives information about the social elegy of Hakani and Anvari. One of the social 

events in the 12th century is the wiles of the Guzians, the destruction of Khorasan and the capture of the Sultan of 
Sanjar. The intrigues of the Guzeyans are a strange and tragic event in the life of the Tajik people in the Selchukid 
era. Hokani in elegy dedicated to Imam Muhammad Yahya and Anvari in the Qassid «The language of the 
Khorasan residents to the ruler of Samarkand, Rukniddin Kilich Tamgachkhan – the adopted son of Sultan Sanjar» 

depicts the wiles of the Guzeyans. The article explores the poetic skills of Hakani and Anvari in the image of this 
event. 

KEY WORDS: elegy, social elegy, intrigues of goose, fear, savagery, skill, image. 
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НАЗАРЕ БА ЯКЧАНД ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ РАНГИ СУРХ ВА  

ТОБИШҲОИ ОН ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  
 

Тухтасунов О. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Дар ҳаёти инсон рангҳо ва тобишҳои гуногуни онҳо аҳамияти калон доранд. Ранг яке аз 

хусусияти хоси мавҷудоти олами ҳастӣ мебошад, ки мо онро танҳо тавассути узви босираи худ 

ҳис мекунем. Гуногунрангии ашёҳо диққати инсонро барвақт ба худ ҷалб намуда буданд, аз ин 

рӯ, рангҳо яқин барвақт номгузорӣ ёфта ва номи аксари онҳо аз қаъри асрҳо то ба мо омадаанд. 

Номи баъзе рангҳо дар аксар забонҳо ба номи ашёҳое, ки он рангро доранд, тавъам ҳастанд. Дар 

забони тоҷикӣ низ чанд ранг ба ин минвол ном гирифта, чун хокистарранг, норинҷӣ, гулобӣ, 

ҷигарӣ, осмонӣ ва ғайра. Номи бархе аз рангҳо дар муддати тӯлонии таърих бо таҳаввулоти 

сохторӣ дучор гашта, бо гунаҳои дигар то ба мо расидаанд. Яке аз рангҳои диққатҷалбкунанда, 

зеббахшанда ва ба хурӯшорандаи рӯҳи инсон ранги сурх мебошад. Шояд инсон аз байни рангҳо 

нахустин ранге, ки ба он ном гузоштааст, ранги сурх бошад, чунки дар давраи дарандавор ҳаёти 

ваҳш доштан ба хун, ки дорои ин ранг аст, шинос буд.  

Албатта, рангҳоро фарқ карда тавонистани инсон аз замони рангтайёрнамоӣ ва истифодаи 

он барои мунаққаш намудани ашёи мавриди ниёзаш барвақт оғоз ёфтааст. Оғози замони 

рангсозии инсонро низ номаълум арз мекунанд. Дар байни ашё ва нигораҳои гуногунранги 

офаридаи инсон қадимтарин расм нақши аз ғори Алтамири мавзеи Сантандери Испониё 

дарёфтшударо медонанд, ки ба давраи палеолит рост меояд. Дар он нақши ҳайвоне оварда шуда, 

дар мунаққашсозии тасвир танҳо 3 хели ранг истифода ёфтааст. Дар ин асос тахмин мекунанд, 

ки инсон 3-4 ҳазор сол пеш танҳо се хели ранг: сурх, сабз ва кабудро тайёр намуда метавонист.  

Мусаллам аст, ки халқиятҳо дар тайёркунии ранг нахуст аз маводи гуногуни рангдеҳи дар 

мавзеъҳои зисташон мавҷудбуда истифода кардаанд. Ранги сурхи матоъҳоро аксар аз набототу 

ҳайвонот ва ранги ашёи гилсохтро аз минералҳо дастрас менамуданд. Оид ба истеҳсоли ранги 

сурх зикр кардаанд, ки дар гузашта сокинони назди баҳрҳо ранги сурхи устуворро аз баъзе 

ҳайвонҳои баҳрӣ, чун аз шулукҳои махсус (малюскҳо) мегирифтанд ва барои дастрас намудани 

1 г ранг зиёда аз 10 000 адади шулук истифода мегаштааст. Дар баъзе манотиқ ранги сурхро аз 

махсус намуди кирм ва ё растаниҳои ранговар, чун ҳино бо коркарди ҳамҷояи замч ҳосил 

мекардаанд. Яъне, дар даврони қадим тайёркунии ранги сурх хеле заҳматталаб буд, нархи он аз 

тилло ҳам қимат будааст ва аз ранг асосан аҳли доро ва дарбориён истифода менамудаанд. Дар 

Рими қадим танҳо либоси император ва узви оилаи он ранги сурх доштааст. Дар баъзе 

мамлакатҳои Шарқ, Хитой ва Ҳиндустони қадим, дар қатори аҳли дарбор ва сарватмандон ранги 

либоси роҳибони дайрҳо, ки онҳо низ шахсони барӯманди ҷамоа маҳсуб меёфтанд, сурх ва ё зард 

будаанд.  

Ранги сурх дар забонҳои мухталиф гуногун ном бурда мешавад. Дар забони тоҷикӣ-форсӣ 

барои ифодаи ин ранг аз чанд вожаҳои гуногунсохт истифода мекунанд ва дар байни онҳо ҳоло 

серистеъмол худи вожаи «сурх» мебошад ва он танҳо хоси забони тоҷикӣ-форсӣ аст. Атрофи 

этимологияи вожаи «сурх» андешаҳо гуногунанд. Дар «Бурҳони қотеъ» вожаҳои бахши «сурх» 

дошта, чун «сурхоб», «сурхак», «сурхчашм», «сурха» ва ғ., инчунин вожаи «сурӣ» бо номи ранги 

сурх дар иртибот оварда шудаанд. Дар «Фарҳанги вожаҳои авастоӣ», бошад вожаи «сухра 

(suxra)» бо маъноҳои сурх ва зебо тавзеҳ ёфтааст [23]. Шояд вожаи «сурх» натиҷаи метатезаи 

вожаи авастоии «сухра (suxra)» бошад. Зеро бо ин минвол калимаҳои «чахра», «вафра (vafra)»-и 

забони авастоӣ табдил ба вожаҳои «чарх» ва «барф» кардаанд (вожаи барф дар шакли «вафра 

(vafra)» дар забони яғнобии муосир то ҳол дар истифода аст). Дар баъзе фарҳангҳо маънои номи 

яке аз қаҳрамони шоҳнома, Суҳробро низ ба ранги сурх мепайванданд. Масалан, дар китоби 

«Ғиёс-ул-луғот» ва «Бурҳони қотеъ» дар тавзеҳи маънои вожаи «сурхоб» чунин низ овардаанд: 

«…ва Суҳроби писари Рустамро низ Сурхоб мегуфтаанд; ва шароби лаълиро низ гӯянд» [8, с. 

418; 6, с. 148]. Чун ба бахши аввали номи Суҳроб – «суҳр» зеҳн меандозед, зуд дарк мекунед, ки 

он ба вожаи авастоии «сухра» шабеҳияти сохторӣ дорад. Дар он танҳо бадалшавии овои «х» ба 

«ҳ» арзи вуҷуд кардааст, ки дар фонетикаи баъзе забонҳо ҳодисаи маъмул аст.  

Вожаи дигари пайванд ба ранги сурх дар забони форсӣ-тоҷикӣ «алвон» мебошад, ки ҳоло 

онро дар гуфтор аҳён-аҳён истифода мебаранд. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаи 

«алвон» ба маънои «сурх» ва «матои якранги сурх», «алвонӣ шудан» - сурх шудан, гулгун шудан 

оварда шудааст [18, с. 54]. Вожаи «алвон» шояд аз бахшҳои «ал» ба маънои «сурх» ва «вон» гунаи 
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«пон», ки маънои «бисёр, пур, аз ҳад зиёд»-ро дорад, шакл гирифта, маънои луғавиаш «сурхи 

баланд, ниҳоят сурх» бошад. (Вожаи «пон, пун» бо маънои бисёр, фаровон аз суғдӣ мерос монда, 

то ҳол дар забони яғнобӣ дар истеъмол аст) [11, с. 160]. Ҷузъи «ал»-и вожаи «алвон» ба вожаҳои 

забони гурҷӣ «ali», русӣ «алый» ва украинии «алий», ки ифодагари ранги сурханд, албатта, 

пайванди хешӣ дорад. Овардаанд, ки аз миёнаи асри XIV ба забони русӣ калимаи «алый» барои 

ифодаи ранги сурх низ ворид шудааст ва онро нахуст дар дастнависҳои соли 1351 дучор 

омадаанд. Баъзе муҳаққиқон дар андешаанд, ки вожаи «алый»-и русӣ ва «алий»-и украинӣ 

пайдоиши туркӣ дорад, зеро дар як қатор забонҳои туркӣ, аз ҷумла дар забони озарӣ, тоторӣ, 

қипчоқӣ, қазоқию уйғурӣ ва боз чанд забонҳои дигар вожаи «ал» ифодагари ранги сурх, сурхи 

равшан ва гулобӣ мебошад [15, с. 73]. Бархе забоншиносон онҳоро ба калимаҳои забони 

санскритӣ «alata» ва «alaw», ки дар арабӣ, туркӣ ва баъзе гӯишҳои форсӣ дар шакли «алов, алоб»- 

оташро мегӯянд, мепайванданд [12, с. 309]. Шояд бахши «ал» дар калимаҳои иртибот ба оташ 

дошта, ба ранги оташ, ки зард ва зарди сурхтоб аст, дар пайванд бошад. 

Мусаллам аст, ки ҳангоми иқтибоси вожаҳо аз забоне бар забоне, вобаста ба фонетикаи 

онҳо ва ё дар давраҳои гуногуни инкишофи як забон, баъзе садонокҳо ва ҳамсадоҳо қобили 

бадалгардӣ бар дигаре ҳастанд. Муҳаққиқон аз қиёси вожаҳои давраҳои гуногуни рушди забони 

форсӣ-тоҷикӣ, аз овои «ā»-и форсии қадим ва миёна шаклгирии овои «о»-ро қайд намудаанд [13, 

с. 18]. Дар ин асос форманти «ал» метавонад шаклҳои «ол», «ул» ва аз ҳамбадалшавии овозҳои 

сонории «л» ва «р» шакли «ар»-ро низ дошта бошад. Дар «Бурҳони қотеъ» дар тавзеҳи вожаи 

«ол» дар қатори чанд маъноҳои гуногун, инчунин овардаанд, ки «ол» – сурхи нимрангро гӯянд; 

ва дар ҳиндӣ номи дарахтест, ки аз бехи он ранги сурхе ҳосил шавад, монанди ранги рӯнос ва 

бад-он ҷома ранг кунанд ва дар давоҳо низ ба кор ояд» [5, с. 59] ва доир ба вожаи «олғуна, олгуна» 

зикр кардаанд, ки он ба маънии сурхӣ бошад, ки занон бар рӯй моланд [5, с. 60]. Дар «Фарҳанги 

забони тоҷикӣ» низ яке аз маъноҳои вожаи «ол»-»сурх, сурхча, сурхи гулобӣ, гулгун» ва вожаи 

«олпӯш» – «сурхпӯш» [17, с. 910, 913] шарҳ ёфтаст. Бархе овардаанд, ки «ол (ола)» сурх, бемории 

сурхча (сурхак, сурхакон) аст; Дар паҳлавӣ гули сурхро «alalaka» мегуфтанд ва он ҳоло дар 

форсии муосир шакли «lala (лала, лола)»-ро гирифтааст [12, с. 309].  

Бояд таъкид намуд, ки дар вожаҳои аз қадим ҳифзмондаи забонҳои гуногуни оилаи 

ҳиндуаврупоӣ, хусусан унсури вожасози «ал» ва «ол» ба сохтори як даста калимаҳои иртибот ба 

ранги зард ва сурх дошта ворид гаштааст. Дар ин асос як силсила калимаҳои забони тоҷикӣ, чун 

«лола» ва «лаъл» низ дар пайванд ба ранги сурхи ин мавод бунёд ёфтаанд. Маълум аст, ки лаъл - 

маъдан, санги қиматбаҳои ранги сурхдошта мебошад ва нисбат ба ин вожа овардаанд, ки он 

муарраби «лол» аст [18, с. 718]. Дар «Луғати Фурс» аз ашъори Унсурӣ ин байт: «Ду лаб чу нори 

кафида, ду барги савсани сурх, – Ду рух чу нори шукуфта, ду барги лолаи лол» оварда, вожаи 

«лол»- ро чунин тавзеҳ додаанд: «лол» – ранги лаълро низ гӯянд ва лол – лаъл бошад» [2, с. 286]. 

Дар «Ғиёс-ул-луғот» қайд кардаанд, ки «лаъл муарраби лол аст, ки ба ҳиндӣ ва форсӣ муштарак 

бошад... ва дар «Баҳори Аҷам» гуфта, ки лаъл ҷавҳарест сурхранг; ва ин дар асл ба алиф буд, ки 

форсиён муарраб ба айн менависанд» ва «лаълӣ – рангест сурх, ки мусаввирон ва наққошон ба 

кор баранд» [9, с. 210, 211]. Дар баъзе сарчашмаҳо вожаи «лола»-ро бо гунаи «олола» 

навиштаанд, масалан, дар «Бурҳони қотеъ» таъкид ёфта, ки «олола ба маънии лола ва шақоиқ; ва 

ба фатҳи ҳамза (яъне алола) ҳам дуруст аст» [5, с. 59]. Дар иртибот ба овардаҳо, метавон ҳадс 

зад, ки вожаи «лаъл» аз «лаал» ва «лола» аз гунаи «олола, алала» шакл гирифтаанд ва лозим ба 

ёдоварист, ки шакли ба ибтидо наздики вожаи «лола»-»олола» дар забони лӯрӣ боқӣ мондааст, 

ки онро баъзе аз шуарои асрҳои миёна, дар осори худ васеъ корбаст намудаанд, хусусан ин 

калима дар рубоиҳои Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ (асри XI) хеле зиёд дучор мегардад.  

Яке барзгаре нолун дар ин дашт,  

Ба чашми хунфишон олола мекишт                     [3, с. 329]. 

Алолай хум, ки хушранг асту хушбӯй,  

Сарафрози ҳама ололаён бӣ                      [3, с. 382]. 

ва дар бахши тавзеҳоти вожаҳои шеър «олола» ба маънии «лола» оварда шудааст [3, с. 474]. Ба 

ин маънӣ Саъдӣ Шерозӣ низ дар як байташ чунин меорад: 

Кадом олола мебӯям, ки мағзам анбарогин шуд,  

Чӣ райҳон даста бандам, чун ҷаҳон гулзор мебинам?    [17, с. 913].  

Дар ин асос, аз таҳлили сохтори вожаҳои «олола» ба маънои «лола» ва «alalaka»-и паҳлавӣ 

– «гули сурх», ки дар онҳо дубл, такроршавии бахши «ол, ал» мушоҳида мегардад, бо итминон 

гуфт, ки маънои луғавии «олола» - «сурхи сурх», яъне «суп-сурх» аст.  
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Дар забонҳои гуногун калимаҳои ифодагари ранги сурх ва баъзан зард ҳам бо бахши «ар» 

дучор мешаванд ва ин, чи гунае дар боло овардем, шояд аз ҳамбадалгардии овоҳои «р» ва «л» 

сурат гирифта бошад, зеро дар он забонҳое, ки дар фонетикаи худ овои «р» надоранд, ҳангоми 

қабули вожаҳои ҳарфи «р» дошта, аксар вақт ҷойнишини он овои «л» мегардад ва ё баръакс. Бояд 

ба эътибор низ гирифт, ки на ҳамаи ҳарфҳо дар забонҳо дар як вақт пайдо шудаанд. Хазинаи 

фонетикии забонҳо бо мурури вақт, бо таъсири забонҳои дигар, аз муомилоти байниҳамдигарӣ 

низ рушд ёфтаанд. (То ҳол дар забони чиноии муосир овои «р» ва дар японӣ «л» мавҷуд нест, 

дар забони авастоӣ низ овои «л» мавҷуд набуд). Муҳаққиқони забонҳои қадим, калимаи даврони 

Ориё ва ҳиндуи қадим «aruna»- ро бо маънои «сурх, сурхи ҷигарранг» ва калимаи «arusa, aruša»-

ро бо маънои «зарди сурхтоб, оташгун» шарҳ додаанд [12, с. 228]. Маълум аст, ки вожаҳои 

забонҳо дар таърихи тӯлонии ҳаёти инсон аз забоне ба забоне сайр намуда, шакл ва баъзан 

маънои худро низ тағйир додаанд. Шояд дар вожаи тоҷикӣ-форсии «арғувон» ки ранги сурх ва 

гулобиро ифода дорад, чи гунае ишора рафт, бахши «ар» чун бахши «ал»-и «алвон» алоқа ба ранг 

дошта, натиҷаи ҳамбадалгардии овоҳо бошад. Дар фарҳанг нисбат ба вожаи «арғувон» оварда 

шуда, ки «арғувонранг» – сурхранг, арғувонӣ – ранги сурхи баланд, суп-сурх ва майи арғувонӣ – 

шароби сурх аст [18, с. 75]. 

Забони тоҷикӣ-форсӣ яке аз забонҳои бойтарин мебошад, дар он ҳар калима даҳҳо 

синонимҳои худро дорад, ки онҳо дар давраҳои мухталифи инкишофи забон пайдо шуда, забонро 

боз ҳам ғаниву шево кардаанд. Дар забони тоҷикӣ дар қатори вожаҳои «сурх», «алвон» ва 

«арғувон» барои нисбат додани ранги сурх, аз номи маводу ашёи дорои ин ранг васеъ истифода 

мебаранд ва дар ин асос вожаҳои гулгун, гулранг, гулобӣ, ғулғуна, хунӣ, норӣ, лолагун, лаългун 

оташгун ва ғ. арзи вуҷуд кардаанд. Вожаи «ғулғуна» аз «гулгун» ҷилои худ касб кардааст, ки 

нисбат ба он дар «Бурҳони қотеъ» чунин овардаанд: «Ғулғуна бар вазн ва маънои гулгуна аст ва 

он сурхие бошад, ки занон бар рухсора моланд» [6, с. 282].  

Гузаштагон зимни ишораи ранги сурх, албатта, аз вожаи «хун (хуна, хунӣ)» низ дар иртибот 

ба ранги он, истифода менамуданд. (Муаллифи мақола пайдоиши номи «ҳино» – рустании 

рангофар ва «киноварь (шангарф)»-минерали сурхи хунрангро дар алоқа ба вожаи «хун» 

медонад). Эҳтимоли аз вожаи «хун» пайдо шудани калимаи «хино (ҳино)» зиёд аст, ки он ҳангоми 

иқтибос ба забонҳои аҳли Ғарб, аз дучор ба таҳаввулоти шаклӣ, гунаи «хна»-ро гирифтааст. Ҳино 

(хна) рустании ранги сурхофар мебошад, ки онро аз қадим дар Шарқ ҳамҷоя бо замч барои ранг 

намудани матоъ, чарм ва ороиши дасту пой истифода менамуданд. Ва шояд калимаи «киноварь», 

ки онро аз луғоти забони юнонӣ арз мекунанд [19, с. 180] (киновар (шангарф) минерали дорои 

ранги сурхи равшан мебошад) ва онро барои тайёр намудани ранги сурх истифода менамуданд 

низ дар иртибот ба калимаи «хун», дар заминаи қонунҳои фонетикии ҳамбадалшавии овоҳои «х» 

ва «к», «у» ва «и» аз вожаи «хунабар», ки ҳоло аз забонҳо ба гӯшаи фаромушӣ рафтааст, (бахши 

«бар» муродифи «тан») пайдо шуда бошад.  

Дар забони тоҷикӣ ҳоло барои ифодаи тобиши баланди ранги сурх, яъне сурхи торик, 

вожаи дигар, «қирмизӣ»-ро васеъ истифода мебаранд. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» 

вожаи «қирмиз» ба ду маъно: навъи кирме, ки аз он рангсозон ранги сурхи баланд месохтанд ва 

дигар бо маънои ранги сурхи баланд тавзеҳ додаанд [18, с. 683]. Маълум аст, ки дар гӯишҳои 

шимолӣ ва ҷанубии забони тоҷикӣ вожаи «қирмизӣ» – ифодагари ранги сурхи баланд аст, вале 

дар баъзе лаҳҷаву забонҳои гуногуни бадахшонӣ, аз ҷумла дар шуғнӣ вожаи «қирмиз» умуман 

ранг, ҳама гуна рангро ифода дорад. Масалан, ранги сабзро «савз қирмиз» мегӯянд [10, с. 511]. 

Дар язғуломӣ бошад, барои ифодаи рангҳо вожаи «қемиз»-ро корбаст мекунанд [21, с. 214], ки 

он, албатта, шакли тахфифшудаи вожаи «қирмиз» мебошад.  

Роҷеъ ба шакл, маъно ва пайдоиши калимаи «қирмизӣ» дар ифодаи ранги сурх 

пажӯҳишгарони зиёди илмҳои забоншиносии ватаниву хориҷӣ изҳори ақида кардаанд. 

Эроншиноси машҳури рус Д.И. Эделман вожаҳои «кirmiz», «kirmir» ва шабеҳсохти онҳоро, ки 

барои ифодаи ранги сурх ва тобишҳои он истифода мегарданд, аз гунаи ориёӣ ва ҳиндуи қадимии 

«kirmir(а)», «kirmirа» ва онҳоро аз решаи ҳиндуаврупоии «kwrmi» ба маънои «кирм» медонад ва 

арз дорад, ки вожаи «kwrmi» ба забони праславиянӣ бо гунаи «čьrm» иқтибос гашта, аз он баъдтар 

вожаи славиянии «чьрмный» бо маънои ранги сурх шакл гирифтааст [20, с. 391]. Ӯ инчунин қайд 

мекунад, ки дар форсии миёна «kаrmir, kirmir» – ба маънои ранги сурх буда, дар форсии классикӣ 

бошад калимаи «qirmiz» ҷуз ранги сурх, ба номи ҳашароте, ки аз он ин рангро мегиранд ва 

бемории занбӯруғии дарахт, ки боиси сурх шудани ранги чӯб мегардад, низ корбаст мешавад. 

Вожаи «qirmiz» бо маънои ранги сурх, дар суғдӣ гунаи «krm᾿yr»-ро дошта, дар яғнобӣ шакли 

«kirmir»-ро гирифтааст [20, с. 392]. 
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Забоншиноси тоҷик А. Ҳасанзода дар китоби тозанашри худ, «Асолати забон ва маҳорати 

баён» дар асари таърихӣ-ҷуғрофии «Ҳудуд-ул-олам» дар ифодаи ранги сурх дучоргардии 

калимаи «қирмиз»-ро таъкид карда, аз шарҳи ин вожа дар фарҳанги «Ғиёс-ул-луғот»: 

«қирмиз»...чизе бошад, ки бар он ришамро сурхранг резанд ва дар ҳақиқат, он ҷонварон бошанд 

кӯчак ба қадри нахӯд, ки дар беша... пайдо мешаванд. Онро хушк карда нигоҳ доранд, ба вақти 

ҳоҷат ҷӯш дода, ранги сурх ҳосил менамоянд. Ва лафзи қирмиз муарраб ва мухаффафи киркиз 

аст, чун дар асл кирми киз буд, яъне кирме, ки бад-он кизро, яъне ришамро ранг кунанд ва ба 

ҳиндӣ пас муарраб карданд, қирқиз шуд, баъдуҳу тахфиф карда, қофи дувумро ҳифз карданд, 

қирмиз шуд» ёдовар гаштааст [22, с. 414; 9, с. 131] ва инчунин аз овардаҳои дар «Бурҳони қотеъ» 

- аз санскрит... ва арабӣ дар шакли «кирмес» вориди фаронсавӣ шудани вожаи «қирмиз»-ро зикр 

намудаст [22, с. 414]. Дар «Бурҳони қотеъ»-и нашри охир, зимни вожаи «қирмиз» ва «қирмизии 

рӯз» оварда шудааст, ки «қирмиз» чизест, ки бад-он чизҳо ранг кунанд, ва гӯянд қирмиз 

ҷонварест кӯчак ва бар буттаҳои хор менишинад, онро мегиранд ва хушк мекунанд ва ба арабӣ 

дудуссаббоғин хонанд; «Қирмизии рӯз» киноя аз шафақест, ки пеш аз тулӯи офтоб ва баъд аз 

субҳ ба ҳам мерасад» [6, с. 329]. 

Эроншиноси рус М.Н. Боголюбов аз вожаи «кирм» ва пасванди «зa» сохта шудани вожаи 

«қирмиз» ва аз вожаи «krmiza, krmira»-и эронии қадим сарчашма доштани онро қайд намуда, арз 

кардааст, ки он дар забонҳои гуногун: суғдӣ, яғнобӣ, арманӣ ва ғ. шаклҳои ба он забонҳо хосро 

гирифтааст [4, с. 42]. Бархе дар он андешаанд, ки «қирмиз» шакли муааррабшуда аст ва замоне 

ба арабӣ аз ким-кадом шохаи забони ҳиндуэронӣ иқтибос гардидааст [7, с. 26]. Иддае аз 

муҳаққиқон бунёди шакли «қирмиз»-ро аз таъсири фонетикаи забонҳои туркӣ медонанд. 

Забоншиноси шинохта В. Абаев дар забонҳои аҳли Осиё ва Аврупо паҳнгардии ин вожаро нишон 

дода меоварад, ки қирмизӣ бо ифодаи ранги сурхи баланд дар забони туркӣ «qərməz, qərməzə», 

дар осетинӣ «qyrmyz, qærmiz», дар гурҷӣ «qirmizi», дар забони русии давраи миёна «karmazyn», 

дар итолиёӣ «carmesino» буда, ба вожаи ҳиндуи қадим «kŗmija», ки маънои луғавиаш 

«азкирмгиранда» аст, дар равобит мебошад [1, с. 333].  

Даврае дар гурӯҳи забонҳои славиянӣ низ муродифи калимаи «қирмиз» вожаи ба 

забонашон хоси иртибот ба номи кирмдоштаро корбаст намудаанд. Овардаанд, ки дар забони 

русӣ барои ифодаи ранги сурхи баланд калимаҳои «червленый, чермный» истифода мегашт ва 

таъкид кардаанд, ки истифодаи ин вожаҳо то асрҳои 12 серистеъмол буда, то аввалҳои асри 18 

давом ёфтааст ва оҳиста-оҳиста онҳоро аз забон вожаи «красный» танг намудааст. Ҳоло бошад, 

он вожаҳои решаи умумиславиянидошта, тамоман аз забони русӣ аз истифода берун гаштаанд 

[14]. Луғатшиноси олмонӣ М. Фасмер низ гунаҳои вожаи русии «червлёный»-ро дар забонҳои 

гуногуни гурӯҳи славиянӣ: дар русии қадим «чьрвенъ», славиянии қадим «чръвенъ», булғорӣ 

«червен, чървен», сербухорватӣ «црвен» ва инчунин дар як қатор забонҳои дигар, ки ифодагари 

маънои сурх ва тобишҳои он мебошанд, пайванд ба вожаи «червь» (кирм) медонад [16, с. 334]. 

Бархе аз муҳаққиқони рус низ вожаи русии қадим «чьрмьнъ»-ро аз «чьрмь, червь» ва онҳоро 

тавлидшуда аз гунаи умумиславиянии «čьrmь, kьrmь» арз карда, ба вожаҳои дар гурӯҳи забонҳои 

ҳиндуаврупоӣ: литвонии «kirmis», латишии «čirmis», пруссии қадим «girmis (kirmis)», албании 

«krimp», ҳиндуи қадим «krmis» ва форсии нав «kirm» буда, ки ҳамагон ба маънои «кирм» меоянд, 

дар мувофиқа мебинанд [14].  

Мусаллам аст, ки дар гузашта барои номдиҳии рангҳо, пеш аз ҳама, номи он ашёе, ки дорои 

ин ранг аст ва ё маводи дастрасшавандаи онро мадди назар мегирифтанд. Чун ранги қирмизӣ 

нахуст аз навъе кирминаҳо истеҳсол мегаштааст ва решаи калимаи «қирмиз» ба вожаи «кирм» 

шабеҳияти сохторӣ дорад, дуруст аст, ки иддае пажӯҳишгаронро ба андеша овардаст, то 

этимологияи вожаи «қирмиз»-ро дар иртибот ба вожаи форсии «кирм» донанд. Албатта 

сарчашмаи ҳамаи ин вожаҳои шабеҳсохти «қирмиз» дар забонҳои гуногун, чи хеле эроншиноси 

машҳури рус М.Н. Боголюбов меоварад, аз вожаи «krmiza»-и эронии қадим, ки он ба вожаи 

ҳиндуи қадима «kŗmija» ҳамсохту ҳаммаъно аст, манша гирифта, маънои луғавиаш «зодаи кирм», 

яъне аз кирм хезанда, ҳосилшаванда мебошад. (Вожаҳои «зо (за)», «до (да)»-и форсии бостон ба 

вожаи «ҷа»-и ҳиндуи қадим ҳамрадиф, маънои «зодан, тавлид кардан»-ро дорад). Вожаи 

«krmiza» ба забонҳои дигар иқтибос гашта, вобаста ба фонетикаи онҳо шаклҳои дигар 

гирифтааст, яъне решаи он на аз арабӣ ва на аз туркӣ, балки аз луғоти аҳли форс аст. Дар забонҳои 

туркӣ «krmiza»-и эронии қадим шакли «қирмиз»-ро соҳиб шуда, чи гунае ки вожаҳои «канд»-и 

суғдӣ (ба маънои шаҳр) ба «қанд» ва «хун» ба «қон» (хун дар забонҳои туркӣ) табдили сохт 

кардаанд. Шаклҳои дар «Ғиёс-ул-луғот» овардашудаи «киркиз», ки дар асл «кирми киз» буд, 

яъне кирме, ки бад-он кизро, яъне ришамро ранг кунанд ва ба ҳиндӣ пас муарраб карданд 
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«қирқиз» ва баъд «қирмиз» шуд, берун аз доираи қонунҳои шаклдигаркунии вожаҳо буда, аз 

лиҳози мантиқ низ бемоя аст. 
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НАЗАРЕ БА ЯКЧАНД ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ РАНГИ СУРХ ВА 

ТОБИШҲОИ ОН ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар мақола роҷеъ ба якчанд вожаҳои ифодакунандаи ранги сурх ва тобишҳои он дар забони тоҷикӣ-

форсӣ: вожаҳои «сурх», «алвон», «қирмизӣ» ва баъзе маводи дорои чунин ранг ахбор оварда шуда, 

этимологияи онҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф вожаи «сурх»-ро танҳо хоси забонҳои 

тоҷикӣ-форсӣ ва шакли метатезашудаи вожаи авастоии «сухра» дониста, «алвон»-ро бунёдёфта аз 

бахшҳои «ал» ба маънои сурх ва «вон» – шаклдигаркардаи гунаи «пон» ба маънои бисёр шарҳ додааст. 

Дар ин асос аз вожаҳои «лаъл» ва «лола»-ро низ дар иртибот ба ранги сурх маънобардорӣ намудааст. Доир 

ба вожаи «қирмизӣ» ва шаклҳои он дар дигар забонҳо, қайд мекунад, ки андешаи Боголюбов Н.М ва Абаев 

В. оид ба этимологияи ин вожа эътимотнок буда, он, албатта, сарчашма аз вожаи «krmiza»-и эронии қадим, 

ки дар ҳиндуи қадим шакли «kŗmija»-ро дорад гирифтааст ва маънои луғавии он «тавлидкунандаи кирм», 

яъне аз «кирм дастрасшаванда» мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: таърихи истеҳсоли ранг, ранги сурх, алвон, лола, лаъл, хун, қирмизӣ. 
 

ВЗГЛЯД НА НЕКОТОРЫЕ СЛОВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ КРАСНЫЙ ЦВЕТ И  

ЕГО ОТТЕНКИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ  
 

В статье приведены слова, выражающие красный цвет и его оттенки в персидско-таджикском языке, 

слова «сурх», «алвон», «кирмизи» и материалы, связанные с ними, а также исследованы их технологии. 

Автор полагает, что слово «сурх» присуще только персидско-таджикскому языку и является с формой 

метатезы авестицского слова «сухра», а слово «алвон» образуется от «ал» в значение «красный» и «вон» - 

изменённая форма «пон» в значении множественности. На этом основании исследовано значение слов 

«ла’л» и «лола» во взаимосвязи с красным цветом. Автор, комментируя значение слова «кирмизи» и его 
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форм в других языках, отмечает, что взгляды Боголюбова Н.М. и Абаева В. об этимологии этого слова 

заслуживают доверия, это слово берёт свой источник от древнепресненского слова «krmiza» и 

употребляется в лексическом значении «рожающий червя», т.е. «доступный от червя».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история получения краски, красная краска, алый, тюлпан, рубин, кровь, 

червленый. 

A LOOK AT SOME WORDS EXPRESSING RED COLOR AND  

ITS TINTS IN TAJIK LANGUAGE 
 

The article presents the words expressing the red color and its tints in the Persian-Tajik language, the words 

«surkh», «alvon», «kirmizi» and the materials associated with them, as well as their technologies are investigated. 

The author believes that the word «surkh» is inherent only in the Persian-Tajik language and is with the metathesis 

form of the Avestian word «suhra», and the word «alvon» is formed from «al» to mean «red» and «out» – an 

altered form of «pon» in the meaning of plurality. On this basis, the meaning of the words «la’l» and «lola» in 

relation to red is investigated. The author, commenting on the meaning of the word «kirmizi» and its forms in 

other languages, notes that the views of N. Bogolyubov and Abaeva V. about the etymology of this word are 

trustworthy, this word takes its source from the ancient Presnensky word «krmiza» and is used in the lexical 

meaning «giving birth to a worm», i.e. «accessible from the worm». 

KEY WORDS: history of paint, red paint, scarlet, tulpan, ruby, blood, scarlet. 
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АБРОР ЗОҲИР – НАВИСАНДАИ СЕРМАҲСУЛИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ 
 

Тӯрахонов С.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Баъд аз садсолаҳо авроқи эҳсоси дили маро дар ин шакл мехонанд: – Эй, он ки ин сатрҳоро 

мехонӣ, бидон, гӯяндаи он дили пуршӯре дошт. Иродаи қавӣ, парастори зебоӣ, дӯстдори зиндагӣ 

буд. Афсӯс, ки то дидори рӯйи ту мадор надорам. Қалбамро панҷаи заифи солхӯрдагӣ фишор дода, 

рӯҳу равонамро рабудааст. Ман бо ин авроқи безабон тавассути пандномаи пур аз эҳсосот сухан 

мегӯям. Маро таҳсин гӯй, ки сухани латифро дӯст дорам. Агарчи мурдаям, ман онро мешунавам.  

(Аброр Зоҳир, «Гули маҳтоб», 2015). 
 

Арҷ гузоштан ба осори адибони гузаштаву муосири адабиёти тоҷик дар фазои орому 

осоиштагии замони истиқлол масъулияту хирадмандиву заковати инсонии моро тақозо 

менамояд. Аз ин нуқтаи назар, муҳаққиқони адабиётшинос кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки рӯзгор 

ва осори арзишманди илмиву ахлоқии шоирону нависандагони адабиёти форс-тоҷикро 

пажӯҳиши воқеъбинона намоянд. Дар иртибот ба ин яке аз нависандагони навовару ниҳоят 

сермаҳсули зодаи даврони Истиқлолият Аброр Зоҳир мебошад, ки дар умри кӯтоҳи худ бо 

вуҷуди осори ҳангуфти насрии ба мерос монданаш аз назари аҳли таҳқиқ дур мондааст. 

Аброр Зоҳир яке аз сермаҳсултарин нависандагони навовари даврони соҳибистиқлолии 

кишвар аст, ки дар умри кӯтоҳи худ тавонистааст, хазинаи насри тоҷикро бо эҷоди роману қисса 

ва ҳикояҳои ҷолиби иҷтимоию таърихӣ ғанӣ гардонад. Ба қалами нависанда зиёда аз 30 роман, 

20 повест ва песаю драма ва филмномаҳои ҷолибу хонданӣ мансуб буда, онҳо бо сабку услуби 

навоварона таълиф гардидаанд [8, с. 16-21], вале то ҳанӯз на танҳо оид ба вижагиҳои насри 

мавсуф нақди адабии мо баҳои воқеӣ надодааст, балки шарҳи ҳолу номгӯйи пурраи аксари 

асарҳои номбурдаро хонандаи тоҷик намедонад. Аброр Зоҳир кист? 

Аброр Зоҳир (Имомов Аброр Зоҳирович) 15-уми январи соли 1965 дар деҳаи Боҳтурободи 

ҷамоати Гулистони шаҳри Левакант дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоияшро 

дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №4-и зодгоҳаш гирифтааст. Фаъолияти корияшро аз соли 

1982 ба ҳайси мусаҳҳеҳи рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» оғоз намудааст. Сипас, 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро солҳои 1984-1989 бо тахассуси филолог хатм менамояд. 

Баъди хатм дар рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» ба ҳайси рӯзноманигор фаъолият 

менамояд. Солҳои 1989-1990 инструктори кумитаи комсомолии вилояти Хатлон ва солҳои 1990-

1992 мудири шуъбаи идеологии кумитаи комсомолии вилояти Қӯрғонтеппа буд. Аз соли 1992 то 

1993 муовини раиси созмони ҷавонони ноҳияи Бохтар, солҳои 1993-1994 мудири шуъбаи илм ва 

фарҳанги ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» шуда кор кардааст. Дар солҳои 1994 – 1998 ёрдамчии 

раис, сардори раёсат, директори кинотеатри «Орлёнок», сардори раёсати кинопрокати 

иттиҳодияи ҷумҳуриявии кино ва видеои «Тоҷиккино» шуда кор кардааст. Баъдан солҳои 1999-

2000 ба ҳайси мутахассиси калон, сармуҳаррири ҳафтаномаи «Ҷаҳони паём»-и Кумитаи 

телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2000-2004, директори 
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телевизиони Тоҷикистон, солҳои 2004-2005 директори генералии киностудияи «Тоҷикфилм», 

солҳои 2005-2007 сармутахассиси шуъбаи иттилоотию таҳлилии Дастгоҳи иҷроияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст. Солҳои 2007-2013 директори китобхонаи марказии 

шаҳри Душанбе ба номи Абулқосим Лоҳутиро ба уҳда дошт. Аз соли 2013 то даргузашташ дар 

вазифаи директори муассисаи давлатии «Фурӯш ва паҳни китобу нашрияҳои даврӣ»-и шаҳри 

Душанбе фаъолияти босамар намуд. Аброр Зоҳир санаи 23.11.2015 дар шаҳри Душанбе дар 

синни 50-солагӣ дунёро падруд гуфт. Ба қавли профессор Иброҳим Усмонов «Ӯ барои адабиёти 

миллии тоҷик дурри бебаҳо буд. Аз миёни мо рафтани ӯ барои адабиёт ва миллати мо талафоти 

ҷуброннопазир аст» [1]. Пас аз даргузашти нависанда дар матбуоти хаттиву шабакаҳои иҷтимоӣ, 

рӯзномаву маҷаллаҳои даврии ҷумҳурӣ хотираи ӯро ёдоварӣ намуда, дар ҳаққаш суханҳои нек 

гуфтаанд.  

Аброр Зоҳир дар умри кӯтоҳи хеш дар ҷомеа ва ташкилотҳое, ки фаъолият намудааст, 

ҳамчун шахсияти масъулиятшиносу кордон, ватандӯсту хоксор ном бароварда, бо хислатҳои 

ҳамида ва муомилаи хоси инсондӯстӣ шоистаи эҳтирому маҳбубияти хосу ом гардида буд.  

Ба ҷодаи нависандагии ӯ назар афканем, қуллаи баланди эҷодиро соҳиб шуда буд. Бавижа 

осори насриаш, ки шеваи хоси нигориш ва маҳорату салиқаи хосаеро дар адабиёти муосири 

тоҷик инъикос менамояд. Соҳибназарон бе муҳобот ӯро яке аз сермаҳсултарин адибони насри 

муосири тоҷик мешуморанд, ки осори иншонамудаи ӯ гувоҳи ин гуфтаҳост. Тавре ки муҳаққиқи 

адабиётшинос, Ирофилниё Ш. иброз доштааст: «Аз адибони ҷавоне, ки баъд аз Истиқлол ба 

майдони адабиёт ворид шудаанд, Аброри Зоҳир яке аз пурмаҳсултарини эшон мебошад. Қиссаву 

романҳои вай дар муддати анқариб бист сол яке аз паси дигаре ба нашр расидаанд, ки ҳар яке 

дар мавзӯъҳои рӯзмарра ва дорои сухани тозаанд» [3, с. 5]. Аброр Зоҳирро ба сифати муаллифи 

даҳҳо китоб мешиносанду то ҷое ба нависандагони ҷаҳонӣ ташбеҳ месозанд, ки, албатта, 

таълифоти ӯ лоиқи чунин гуфтаниҳост. Ҳамчунин зимни маҳфили адабӣ бахшида ба 

гиромидошти ин нависандаи сермаҳсул профессор Иброҳим Усмонов қайд намудааст, ки «Аброр 

Зоҳир дар жанрҳои бузурги насрӣ - повест ва роман бештар асар меофарид. Мавзӯи ин асарҳо ба 

ифтихороти миллӣ бахшида шуда, моро ҳидоят мекунад, то эҷодиёташро дуруст омӯзем. Бо 

асарҳои хеш адиб мавзӯъҳои наверо ба адабиёти тоҷик ворид намуд. Ӯ бисёр қолабҳои адабиро 

шикаст. Аброр Зоҳир дар адабиёти мо Балзакро мемонад» [1]. Эҷодиёти Аброр Зоҳир аз роману 

повест, ҳикояву драма иборат аст, ки мо онҳоро дар алоҳидагӣ ишора намудем. Танҳо романҳои 

Аброр Зоҳир 25 ададро ташкил месозад, ки мавзӯъҳои гуногуни ҳаётиро фарогир мебошанд. 

«Мунтасир» (2001), «Васвасаи дунё» (2002), «Душанбе» (2007), «Дар ҷилди одам» (2007), «Рақс 

дар сояи девори оҳанин» (2008), «Шикасти зулмот» (2008), «Майдон» (2009), «Муҷассамаи ишқ» 

(2010), «Арсаи набарди гургон» (2011), «Нухтаи нафс» (2011), «Бозгашт» (2012), «Бозиҳои хурд 

дар сиёсати бузург» (2012), «Ёри ғор» (2013), «Ибни Лодан» (2013), «Дунёи бесомон» (2013), 

«Охирин сайди сайёд» (2013), «Ману ту ва фаришта» (2014), «Муқовимат» (2013), «Коммунист» 

(2014), «Мотами гурбаи сиёҳ» (2014), «Дар ҷустуҷӯи инсон» (2014), «Хокпайванд» (2014), 

«Ҷилои ҷоми Ҷомӣ» (2015), «Завол» (2015), «Таърихи беморӣ» (2015) ва монанди инҳо муштеанд 

аз хирвор.  

«Аброр Зоҳир дар майдони адабиёти тоҷик мавқеи устувор пайдо карда, нависандаест, ки 

сабку нигориши хоса дорад. Образҳои офаридаи ӯ аз ҷумлаи чеҳраҳои нотакрори адабиёти 

муосири мост»... Образҳои офаридаи ӯ яке ба дигаре монанд нестанд ва онҳоро ҳам наметавон 

ба гурӯҳи образҳои мусбат ва манфӣ тақсим намуд. Образҳои мусбати офаридаи ӯ, чун ҳама 

инсонҳои хокӣ, дар баробари хислатҳои ҳамида, дорои камбудҳо ва амалҳои номақбуланд» [3, с. 

5]. Мисоли равшани ин андешаҳоро повесту ҳикояҳои ҷолибу хонданибоби нависанда 

«Дуроҳа» (1996), «Як рӯзи ҳаёт» (1996), «Моҷарои қабр» (1998), «Бармахида» (2000), «Хоки 

фаромӯшӣ» (2000), «Меҳмони нохонда» (2000), «Таносух» (2001), «Барзах» (2003), «Ғуруби 

офтоб» (2004), «Мусофири ҷодаи ишқ» (2006), «Пастиву баландӣ» (2009), «Бомдоди ишқ» 

(2009), «Бадном» (2009), «Мурофиа» (2009), «Се тақдиру се тасвир» (2009), «Бозиҳои хурд дар 

сиёсати бузург» (2012), «Охирин сайди сайёд» (2013) ташкил месозанд, ки дар онҳо адиб 

ҳақиқати воқеиро бе камукост рӯйи коғаз овардааст. 

Аз рӯи асарҳои нависанда филмҳои бадеиву ахлоқии телевизионӣ пешниҳоди бинандагон 

гардидааст. Дар ин маврид нависандаи соҳибистеъдод Маҷид Салим зикр доштааст, ки «Аброр 

Зоҳир адиби пухтакору заҳматкаш ва боистеъдод буда, муаллифи чандин роману қисса ва 

ҳикояҳои зиёде мебошад. Китобҳояш зуд ба дилу дидаи хонанда роҳ меёбанд. Дар навиштаҳояш 

аз ҳаҷву мутоиба ва зарбулмасалҳои мардумӣ хуб истифода намуда, як силсила асарҳои ҳаҷвӣ 

низ офаридааст. Ҳамчунин, аз рӯи асарҳои Аброр Зоҳир филмҳои бадеӣ ҳам таҳия шудаанд» [6, 
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с. 7]. Аз ҷумла, «Моҷарои рӯзи ид» (2000), «Гумон» (2001), «Гирдоб» (2002), «Оташи ҷанг ва 

парчами нанг» (2003), «Муҷассамаи ишқ» (2004), «Моҷарои хурд дар шаҳри калон» (2005), 

«Беназир» (2006), «Хокпайванд» (2009), «Чарх» (2010), «Подош» (2012) ва ғайраҳо рӯйи навор 

оварда шудааст. 

Боиси зикр аст, ки Аброр Зоҳир дар эҷоди шеъри бачагонаи тоҷик низ ҳунари хешро нишон 

додааст. Ҳақ бар ҷониби Шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аст, ки дар иртибот ба ин 

масъала мегӯяд: «Аброр Зоҳир дар эҷодиёташ аслан ба дунёи ботинии қаҳрамонҳо ворид шуда, 

бо сабку салиқаи бемонанд онро рӯйи саҳфа меорад» [2, с. 2]. Ӯ дар шеърҳои иншонамудааш бо 

тахаллуси Олмуҳаммад Шариф маҷмӯаҳои «Гули маҳтоб» (2015), «Бодоми осемасар» (2015), 

«Дунёи афсона» (2015), «Ҳадя» (2015)-ро ба табъ расонидааст. Мавзӯи шеъри бачагонаи ӯро 

васфи ватану диёр, омӯзиши илму дониш, касбу ҳунар фаро гирифта, насли наврасро ба 

худшиносиву худогоҳӣ ҳидоят менамояд. 

Аброр Зоҳирро ба хотири фаъолияти пурсамар ва эҷодиёти босамараш ба якчанд ҷоизаҳои 

давлатии илмиву фарҳангӣ низ қадрдонӣ намудаанд. Нависанда, узви Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон, Иттифоқи киноматографистон ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон буд. 

Сазовори нишонҳои Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аълочии матбуоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гардида буд.  

Роҷеъ ба аҳвол ва осори Аброр Зоҳир иҷмолан зикру таҳқиқе анҷом ёфта бошад ҳам, 

наметавон барои як адиби соҳибзавқу соҳибистеъдоди эҷодкор, ки мазмуни наву масъалаҳои 

ҳаётиро рӯи коғаз овардааст, басанда бошад. Аз ин рӯ, тақризҳои навишта ва тафсирҳои алоҳидаи 

муҳаққиқон дар матбуоти даврӣ хотимаи бозёфти нависанда набуда, балки шарҳи мухтасареро 

дарҷ менамоянду халос.  

Бинобар ин, дар ин мақола зимни ҷустуҷӯи рӯзномаву маҷаллаҳои илмӣ, ки таҳқиқу 

мулоҳизаҳои пажӯҳишгарони адабиётшинос перомуни асарҳои Аброр Зоҳир ба назар расид, 

шарҳу тавзеҳи онҳоро мо зарур шумурдем ва муҳтавои онҳоро мухтасаран баён доштем. 

Муҳаққиқ Нурова Майрамбӣ дар таълифоти илмии хеш роҷеъ ба шинохти насри муосири 

адабиёти ҳиндӣ мақолае таҳти унвони «Тасвири табиат дар романҳои муосири тоҷик ва ҳиндӣ» 

(дар мисоли романҳои Аброр Зоҳир «Бозгашт» ва Камлешвар «Гузаштаи ногузашта» («Анбита 

вятит»)»-и нависандаи муосири ҳиндӣ Камлешвар иншо намудааст. Ин мақола фарогири 

романҳои муосири адабиёти ду халқият буда, аз нигоҳи муқоисавӣ мавриди пажӯҳиш қарор 

гирифтааст. Муаллиф дар он ба мавзӯи табиат дар роман нигариста, ҳамбастагии адабиёти 

ҳиндро ба адабиёти муосири тоҷик ва таъсирпазирии нависандагони ду миллатро бо ҳам инъикос 

намудааст: «Пажӯҳишу арзёбии осори нависандагони мавриди назар моро ба чунин натиҷа 

расонид, ки ҷомеаҳои инсонӣ аз нигоҳи муҳити ҳоким бар онҳо, муштаракоти зиёде доранд, ки 

ҳузурашон дараҷаи нуфузу таъсирашон ба зиндагии фардии башар ҳангоми инъикосу бозтоби 

бадеӣ равшан мегардад» [5, с. 90-96]. Мақолаи дигаре, ки роҷеъ ба эҷодиёти Аброр Зоҳир 

муносибат дорад, навиштаҳои нависанда Ҳ. Салимзода бо номи «Романи «Бӯқаламун»-и Аброр 

Зоҳир тараннумгари сулҳу ваҳдат» мебошад, ки андешаҳои адибро дар асар пайгирӣ намуда, дар 

оғози он чунин нигоштааст: «Романи «Бӯқаламун» (Аброр Зоҳир. Бӯқаламун. Роман. Маҷаллаи 

«Душанбе», №4-5, соли 2015) низ аз зумраи он асарҳои адиби сермаҳсул ва рангинхаёл аст, ки 

дар он воқеияти ду давраи таърихи фоҷиавии миллати тоҷик – замони дахолати болшевикон ба 

умури дохилаи мардуми Бухорои Шарқӣ, ки онро дар таърихнигории шӯравӣ Инқилоби Кабири 

Сотсиалистии Октябр ё барқарор кардани ҳокимияти шӯравӣ ва замони аввали соҳибистиқлолӣ 

- давраи ҷанги хонумонсӯзи шаҳрвандӣ батафсил ба риштаи тасвир кашида шудааст» [9, с. 4]. 

Дар таҳқиқи асар ба сужет ва образҳои он диққат дода, вазъияти ҳассоси солҳои навадумро 

мавриди таҳлили амиқ қарор додааст. Инчунин дар навиштаи хеш ба забон ва услуби асари 

мазкур нигоҳи воқеӣ намуда, муаллифи романро ба насрнависони адабиёти ҷаҳон шабеҳ 

намудааст. «Монандии жанр, мазмуну муҳтавои романи «Бӯқаламун» ба эҷодиёт ва услуби 

нигорандагии адиби Амрикои Лотинӣ Габриэл Гарсиа Маркес, адиби доғистонӣ Аҳмадхон 

Абӯбакр ва адиби маъруфи гурҷӣ Нодар Думбадзе возеҳ аст» [9, с. 4]. Адабиётшиноси варзида 

Ш. Исрофилниё зимни нақди боарзиши хеш аз романи «Майдон»-и мавсуф чунин навиштааст: 

«Аброри Зоҳир нависандаи тасвирнигор аст, на воқеасоз, зиндагии инсон бо ҳама бешу 

камиаш, шодиву нишот ва ғаму андуҳаш ба воситаи амалиёти образу персонажҳо ба риштаи 

тасвир меояд» [3, с. 5]. Ин муҳаққиқ ба ҷустуҷӯи сабку нигориши роман ва мавзӯи меҳвари онро 

зимни таҳлил ҷой додааст. Дар баробари ин асарро баҳри сазовор гардидани Ҷоизаи адабии ба 

номи устод Айнӣ дар соли 2011 пешниҳод гардонидааст. Таҳқиқоти дигаре, ки ба эҷодиёти 

Аброр Зоҳир рабт дорад, ин андешаҳои нависандаи соҳибистеъдод Маҷид Салим мебошад. 
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Муаллиф зимни пажӯҳишаш ба таҳлили амиқу бозёфтҳои нави адиб дар романи таърихӣ рӯ ба 

рӯ шудааст, ки инъикоси ӯ дар асар гувоҳи он аст. Нависанда дар мақолаи хеш чунин менигорад: 

«Китоби мазкур моҷароҳои сиёсӣ, кӯшишу ҷидолҳои дохилиро дар қаламрави Бухоро, кӯҳистони 

тоҷик, билхосса сарзамини биҳиштосои Балҷувон, ба риштаи тасвир кашидааст. Тору пуди 

романро воқеаҳои мухталиф, аз ҷумла суқути аморат, ташкилёбии хоҷагиҳои нав фаро 

гирифтааст» [6, с. 7]. Ин муаллиф низ нависандаро ба Ҷоизаи адабии ба номи устод Айнӣ дар 

соли 2013 муносиб донистааст, ки албатта, шоиста ва сазовори чунин қадрдонист. Зеро он аз 

вазъияту аҳволи мардум ва адолати амирони аморати Бухоро дар садаи бист дарак медиҳад, ки 

на ҳар нависанда ба чунин тасвири гузаштаи таърихи миллати хеш даст меёбад.  

Асари дигаре, ки атрофи он якчанд мақолаи муҳаққиқон ба мушоҳида расид, романи 

«Бозгашт»-и нависанда мебошад. Гарчанде ки асари мазкур дар фавқ зикр ва паҳлуе аз он таҳлил 

ёфтааст, аммо ҳар як муҳаққиқ бо диду услуби бадеияти худ аз он баҳра ва ба дигарон ҳунари 

нависандаро маълум месозанд. «Романи навбатии адиби навҷӯю соҳибзавқ Аброр Зоҳир 

«Бозгашт» унвон дорад ва мавзӯю муҳтавои он нав буда, бо услуби барои адабиёти тоҷик ҷадид 

офарида шудааст. Нависанда дар ин асар мавзӯи мубрами рӯз - баҳсу мунозира ва ҷаҳонбинии 

шаҳрию деҳотиро бо услуби хеле возеҳ ва рағбатовар бо тамоми ҷузъиёт иншо намуда, довариро 

ба хонанда ҳавола кардааст» [4, с. 5], нигоштааст, журналист, А. Идизода дар пешгуфтори 

мақолааш бо унвони «Бозгашт» асарест хонданӣ ва омӯзанда». Аброр Зоҳир дар навиштаҳояш аз 

зарбулмасалу мақол ва тамсилҳои фаровон истифода менамояд, ки ин муаллиф аз чунин сабку 

услуби беҳамтои адиб воқиф гашта, шарҳи дурусти онро рӯи таҳлил овардааст. Зимнан ҳаминро 

бояд қайд намоям, ки дар асари мазкур тасвири образҳо бо бадеият ба олами инсону табиат 

нигаронида шудааст. Дигар ин ки нависанда тавонистааст, ҳолати рӯҳию равонии мардуми 

тоҷикро дар асри охир ва ҷаҳонбинии ду гурӯҳи мардум яке, деҳот дигаре, шаҳрро муқоиса ва 

назари онҳоро бо якдигар тасвири воқеъбинона намояд.  

Муҳаққиқи дигаре, ки ба таҳлили равонии асар пардохтааст, С. Саидов мебошад. Ин 

муаллиф мақолае бо номи «Бозгашт ба оянда ё баъзе андешаҳо перомуни романи «Бозгашт»-и 

Аброр Зоҳир»-ро эҷод намудааст. Ин нависанда образҳо ва сужети асарро ба таври пурра омӯхта, 

онро чунин баҳо медиҳад: «Асар арзиши баланди маънавӣ дошта, барои дар рӯҳи ватандӯстӣ, 

эҳтиром ба фарҳанги миллӣ ва садоқат ба расму оинҳои аз ниёкони бузургамон то ба мо расида 

тарбият намудани наслҳои имрӯзу фардо басо зарур мебошад» [7, с. 13].  

Аз андешаҳои муҳаққиқон зимни пажӯҳиши осори фаровони Аброр Зоҳир муайян гардид, 

ки таҳқиқи каме ба асарҳои нависанда сурат гирифта бошад ҳам, муҳаққиқони адабиётшинос ба 

тасвирнигории воқеияти замон ва сабку услуби вижаи роману қиссаҳои ҷолиби адиб назари 

дуруст ва амиқ арзёбӣ намудаанд. Ҳамзамон, эҷодиёти сермаҳсули ӯро ба адибони машҳури олам 

ҳампоя шумурдаанд, ки ин назарияи мӯшикофона аст. Чунин ақоидро хонандаи закӣ пас аз 

мутолиаи асарҳои нависанда пайхас хоҳад намуд, ки воқеияти ҳақиқиро дорост.  

Воқеан, эҷодиёти Аброр Зоҳирро роману қиссаҳои фаровони офаридааш, ки саршор аз 

маънавияту маърифат, худшиносию худогоҳии фарҳанги оламиён ва бархӯрди низоъю 

хушунатҳои умумибашарӣ, ки кураи заминро фаро гирифтааст, ҷилои тоза мебахшад. Ҳар як 

асари офаридаи адиб аз афкору арзишҳои маънавии инсон, бознигарию бозшинохтии вазъияти 

ҳассоси қарни охир ва воқеияту инқилоби сиёсию озодихоҳии мардум дарак медиҳад. Пас, бо 

итминон гуфта метавонем, ки Аброр Зоҳир яке аз чеҳраҳои мондагори муосири насри тоҷик 

хоҳад монд. Умед аст, ки дар оянда шеваи суханпардозию образофарӣ ва сабки хоси осораш 

муҳаққиқону хонандагони зиёдеро ба умқи тафаккуру тахайюли бадеӣ мутаваҷҷеҳ месозад. 
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АБРОР ЗОҲИР – НАВИСАНДАИ СЕРМАҲСУЛИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ 
 

Муаллиф дар ин мақола роҷеъ ба яке аз нависандагони сермаҳсули замони Истиқлол Аброр Зоҳир 

ибрози андеша намуда, қайд менамояд, ки то кунун осори гаронмояи ин адиб ба таври комил ва ҳамаҷониба 

мавриди пажӯҳиши донишмандон ва адабиётшиносони муосир қарор нагирифтааст. Аз ин лиҳоз, ӯ омӯзиш 

ва таҳқиқи осори ин нависандаи пешгоми замони Истиқлолро саривактӣ арзёбӣ намуда, бо такя ба осори 

нависанда ва мақолоти нашршуда перомуни осори ӯ дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти Аброр Зоҳир ибрози 

андеша намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: Аброр Зоҳир, асарҳои нависанда, мондагор, «Мунтасир», «Ману ту ва 

фаришта», сабку услуб, повесту роман, иртибот, пажӯҳишгарон. 
 

АБРОР ЗОХИР САМЫЙ ПРОДУКТИВНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ 
  

В данной статье автор, рассказывая о самом продуктивном писателе периода независимости Аброра 

Зохира, подчеркивает, что до сих пор произведения видающегося писателя не были глубоко и 

всестороннее изучены и исследованы со стороны ученых литературоведов. В этой связи автор считает 

исследование произведения видающегося писателя Аброра Зохира своевременным, где, опираясь на 

произведения писателя и опубликованных статьи высказывает свое мнение о произведение писателя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аброр Зохир, произведения писателя, видающийся, «Мунтасир», «Я, ты и 

ангел», стиль и метод, повесть и роман, связь, исследователи.  
 

ABROR ZOHIR THE MOST PRODUCTIVE WRITER OF THE INDEPENDENCE PERIOD 
 

In this article, the author, talking about the most productive writer of the independence period, Abror Zohir, 

emphasizes that so far the works of the prominent writer have not been deeply and comprehensively studied and 

studied by scholars of literary critics. In this regard, the author considers the study of the work of the prominent 

writer Abror Zohir timely, where, based on the works of the writer and published articles, he expresses his opinion 

on the work of the writer. 

KEY WORDS: Abror Zohir, writer's works, seer, «Muntasir», «I, you and the angel», style and method, 

story and novel, connection, researchers. 
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О ХАРАКТЕРИСТИКЕ БАЗАРОВА В РОМАНЕ «ОТЦЫ И ДЕТИ» И.С. ТУРГЕНЕВА 

  

Ханджани Л., Сефиди Ф. 

Гилянский университет, Иран 
 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 -1883) – русский писатель-реалист, поэт и драматург. Как 

писатель, Иван Тургенев известен всему миру и его проза, поднимавшая злободневные вопросы 

современной жизни и представлявшая галерею разнообразных человеческих типов, отражает 

исторический путь России 40-70-х годов ХIХ в., освещает идейно-духовные поиски русской 

интеллигенции и раскрывает глубинные черты национального характера. 

ХIХ в. в российской истории оказался богатым на эпохальные события, сыгравшие огромную 

роль в развитии не только этой страны, но и повлиявшие на ход мировой истории. В это время были 

созданы величайшие творения русской классической литературы, получившие всемирное 

признание.  

Ранние годы жизни Тургенева, первые 25 лет XIX века совпадают с популярностью и 

распространением романтизма в России. Благодаря нежному характеру и жизни полного покоя с 

детства он находился под влиянием этого направления.  

Его творчество представляет собой новый период в развитии русского критического реализма. 

В сороковые годы, он был самым значительным представителем идейно-литературного течения, 

вдохновлявшегося идеалами либерально-дворянского просветительства. 

В 1850-1870 гг. Тургенев создает ряд романов и повестей, которые посвящает разработке 

другой актуальнейшей проблемы своего времени – осмыслению действительных сил и перспектив 

развития либерально-дворянской интеллигенции, претендовавшей в своей идейной борьбе с 

революционно-демократическим движением на общественно-прогрессивное значение, Но, несмотря 

на то, что симпатии писателя были в основном на стороне либерального движения, он выразил в 
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большинстве своих произведений верное, исторически правдивое решение этого вопроса. Тургенев 

раскрыл внутреннюю социальную ограниченность русского дворянского либерализма даже в 

прогрессивной, просветительской его тенденции, признал силу и общенациональное значение 

русской демократии» [3].  

В своих романах и повестях, отчасти продолжая традиции литературы дворянской 

революционности 20-40-х годов XIX в., Тургенев применял своеобразные принципы 

сюжетосложения, нашел новые утонченные приемы психологического раскрытия характеров, 

разработал оригинальные средства композиционной и речевой выразительности, внеся этим свой 

вклад в развитие русского литературного языка и художественной прозы. Писатель создал ряд 

замечательных литературных типов передовых русских людей 1840-1870 гг., прочно вошедших в 

национальное самосознание последующих поколений, вплоть до нашего времени» [3]. 

Несмотря на то, что Тургенев много лет провел в Европе, он был хорошо знаком с 

политической и социальной обстановкой своей страны и всегда активно участвовал в её различных 

политических, философских и литературных событиях. В роман «Отцы и дети» он, опираясь на все 

свои наблюдения, привнес различные теории, созданные в двух поколениях старом и молодом. 

История романа, в отличие от сложной личности его героя, Базарова, очень ясная, простая. Два 

студента, Евгений Васильевич Базаров, будущий доктор, и его друг, Аркадий Николаевич Кирсанов, 

приезжают в Марьино и некоторое время гостят у Кирсановых (отца Николая Петровича и дяди 

Павла Петровича). Отец семьи – вдовец, застенчивый и трудолюбивый человек. Он любит музыку и 

поэзию. Интересуется прогрессивными идеями, в том числе в сельском хозяйстве; а дядя – бывший 

офицер, который покинул службу ради любовного приключения и уединился в деревню. 

Два поколения, изображенные писателем, различаются не столько возрастом, сколько 

противоположными взглядами, мировоззрениями: старого дворянства, аристократии и молодой 

революционно-демократической интеллигенции. Яркими представителями двух идейных течений 

являются Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов. Уже во внешнем описании героев читатель 

видит резкий контраст. Покинув имение Кирсановых, два друга поехали в центр города, и Базаров 

на балу встретил Анну Одинцову и влюбился в неё. Женский вопрос у него был таким: «Нравится 

тебе женщина, старайся добиться толку, а нельзя - ну, не надо, отвернись - земля не клином сошлась» 

[4] и именно в главе XVII терпит поражение. Старания Базарова бесполезны; напрасно он борется со 

своими эмоциями и не верит в любовь и романтику. Он презирает людей, которые теряют голову от 

любви: «...Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле 

идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, 

считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни...» [4]. Анна Сергеевна Одинцова - 

красивая и умная молодая женщина, богатая помещица. Она нравится Базарову, но он всячески 

маскирует это развязным поведением: Базаров пытается «отвернуться» от Одинцовой, чтобы не 

мучиться от любви. Но чувство оказывает сильнее его. В конце концов, Базаров признается 

Одинцовой в любви: «...Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно… Вот чего вы добились...» 

[4]. Любовь к Одинцовой «воскрешает» героя, пробудив его уснувшие чувства, жажду жизни и 

любви, открыв ему красоту мира. Однако любовная история Базарова неудачна: Анна Сергеевна 

Одинцова отвергает его любовь. Герой Тургенева терпит в любви поражение. В конечном счете, он 

остается в одиночестве, его дух почти сломлен, но даже тогда он не желает открыть себя для простых, 

естественных чувств. Базаров жесток и требователен к родителям, как и ко всем окружающим. 

Только перед лицом смерти он начинает смутно понимать цену таких проявлений жизни, как поэзия, 

любовь, красота. 

Базаров – образованный, сильный, наделенный природным умом и уверенный в себе человек. 

Тургенев наделил его материалистическим воззрением, любовью к труду и точным наукам, 

огромной силой воли и способностью оказывать влияние на окружающих. Писатель показал 

ненависть своего героя ко всякой «фразе и позе», к косности и рутине. Во всех спорах Базаров 

обычно побеждает. Он критикует консерватизм Павла Петровича Кирсанова, считает 

естественнонаучные знания оружием в борьбе с идеализмом «отцов», самостоятельно пробивает 

дорогу в жизни: «всякий человек сам себя восхищать должен, - ну хоть, как я, например». 

Базаров считает, что общество прогнило и нужны основательные меры: «Исправьте 

общество». Именно в этом заключается польза, которую видит Евгений. Павел Петрович 

соглашается, что общество не совсем в порядке. Тогда, когда Кирсанов узнает, что его племянник и 

Евгений Базаров нигилисты, отрицающие всё и не уважающие чужие интересы, он возглашает: «Нам 

дорога цивилизация… Нам дороги её плоды» [5] … Именно в этих словах и заключается конфликт 

между «отцами» и «детьми». 
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«Изобретателем» слова «нигилизм» обычно называют И.С. Тургенева, выведшего в романе 
«Отцы и дети» хрестоматийный образ «нашего нигилиста» – Базарова. Об этом, в частности, писал 
С.Л. Франк, считавший, что «Тургенев, введший этот термин для образовавшегося в 50-х годах XIX 
века нового русского умственного типа, заимствовал его из немецкой литературы» [6].  

« – Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое? 
– Он нигилист. 
– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу 

судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает?» Ссылка? 
Главный герой романа «нигилист» студент Базаров отстаивал мысль о том, что «в теперешнее 

время полезнее всего отрицание» [4], и выступал с разрушительной критикой социального 
устройства, общественной морали, образа жизни господствующих слоев российского общества. 

Анализ образа Базарова в романе слишком сложен, потому что очень разнообразный. О роли 
художественного образа, можно сказать, что вне образов нет ни отражения действительности, ни 
воображения, ни познания, ни творчества. Образ представляет собой не только изображение 
человека в сказке, романе, рассказе, романсе, пьесе и т.п., но которая включает в себя и всё то, что 
его в жизни окружает [2]. 

Мирсадеги в книге «Элементы романа» разделяет образы на следующие: динамические, 
статические, образцовый, договоренные, всесторонние и т.п. 

В этом романе образ Базарова – всесторонний. Всесторонний: такой тип образа привлекает 
больше внимания в произведениях и описываются более подробно. 

Важное средство создания образа Базарова – речевая характеристика. Он говорит четко и 
логично, его речи свойственна афористичность. Крылатыми фразами стали его выражения: 
«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» [4]; «Ты проштудируй-ка анатомию 
глаза: откуда тут взяться… загадочному взгляду?» [4]; «Природа не храм, а мастерская, и человек в 
ней работник» [4]; «Люди, что деревья в лесу, ни один ботаник не станет заниматься каждою 
отдельною березой» [4]. Внешность данного образа имеет свои отличительные черты. Длинное и 
худое лицо, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми 
глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало 
самоуверенность и ум. Евгений Васильевич Базаров – это еще довольно молодой мужчина. Ему 
около 30 лет. У него приятное лицо, несмотря на всю его холодность и резкость, и тонкие губы, что 
символизирует скрытность и холодность. Его одежда не отличается лоском и новизной и носит 
староватую, но приличную одежду. Он делает это гордо, с достоинством. Его твердый характер 
проявляется в твердой походке и мужественном голосе. Его большой лоб – символ незаурядного ума. 

Героями, представляющими новое поколение, являются Аркадий и Базаров. Их объединяют 
общие жизненные ценности и взгляды, характерные для их эпохи. Однако они оба, начав свой 
жизненный путь из одной точки, пошли в разных направлениях. 

Основной конфликт между героем-демократом и либералами сформулирован в словах 
Базарова, обращенных к Аркадию Кирсанову: «В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая 
смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного 
смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь — и 
уж воображаете себя молодцами, — а мы драться хотим» [4]. Каковы же взгляды этого героя, 
который так ополчается против «благородного смирения» дворян и призывает своих будущих 
единомышленников «драться»? Тургенев наделил Базарова своеобразным отношением к 
философии, политике, науке, искусству. Только выяснив это своеобразие, можно понять все 
поступки героя, его противоречивость, его взаимоотношения с другими персонажами романа.  

В спорах сталкиваются и эстетические взгляды главных героев. Их мнения неодинаковы: 
Павел Петрович высоко ценит искусство, Базаров же считает, что Пушкин «никуда не годится», 
играть на виолончели для мужчины «смешно», а порядочный химик в двадцать раз полезнее поэта. 

Другими словами, Базаров – Тот, развитие чего современные отцы видят в своих сыновьях и 
дочерях, братьях и сестрах. Вероятно, они этого боятся или удивляются, но это и является путем к 
будущему.  

Несчастная судьба Базарова заставляет критиков поверить в то, что Базаров – это карикатура 
нового поколения. Так, М.А. Антонович подчёркивал, что увидел в произведении не живую 
личность, а карикатуру, притом карикатуру самую злостную» [1]. Но критик Писарев утверждал 
обратное, говоря, что Базаров – представитель нового поколения, что в нём собраны все свойства, 
«которые мелкими долями рассыпаны в массах». Герцен, об этом произведении пишет: «С 
Базаровым ты не ладил, заставил его совершать глупости и говорить бессмысленные слова. Ты хотел 
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сделать из него объект стрельбы и потом лишил его жизни тифом, но он все равно взял под свое 
влияние и дурака, опрыскивавшего духами усы, и слабого Аркадия». 

Когда Тургенев видел недовольство читателей концом судьбы героя своего произведения, он 
пишет: «Мы все обречены на смерть. Есть ли что-то печальнее, чем смерть? Базаров должен был 
умереть в этом романе. Не моя воля привела его к могиле, а один из принципов романа. Я сильно его 
любил и вовсе не собирался привести его к неудаче, но нужно было это сделать. Поверьте, когда я 
писал о его смерти в своей книге, я повернул лицо, чтобы мои слезы не капали на исписавшие 
страницы…» [5]. 

Нет у Базарова ни друзей, ни единомышленников, способных поддержать, помочь. Потому что 
Аркадий, в сущности, не друг, а попутчик, временный приятель, поверхностно усвоивший взгляды 
Базарова и вскоре отказавшийся от них. Базаров один, и сил справится с душевным кризисом у него 
нет. Будучи сильной личностью, он не может отрешиться от своих убеждений, но и от требований 
натуры он отвернуться не в состоянии. Это тупик: конфликт неразрешим, и герой осознает это. 
Единственный выход для него – это смерть. И главный герой умирает… 

Противники и критики считали, вместе со смертью Базарова решились и все конфликты, 
которые создал автор в произведении. История романа «Отцы и дети» – это рассказ безродного 
человека. Он был забыт друзьями, сторонниками и любимой. И только престарелые родители 
продолжали оплакивать свою единственную радость. Но, по мнению Тургенева, «Базаров сказал 
свое, и оно наверняка оказалось влиятельным. Несомненно, этот человек потянул толпу за собой. 
Этого и достаточно. Надежда на то, чтобы его слова остались вечными и мыслители, а также 
реформисты как-то следовали за ним, и в конечном итоге вышла из этих споров какая-то дружба, 
лечащая боли народа» [5]. 

Молодой человек не делится с родителями, представителями другого поколения, своей 
философией. Они набожны, а он – атеист, они люди первой половины века, он – второй. И родители, 
зная о замкнутости сына, не пытаются влезть в его мир новых принципов. Так, и первые и второй 
радуются той малой доли близости, которая есть. 

Возможно, если бы жизненный путь Евгения был длиннее, он сам стал отцом, то с годами 
понял бы то, что не открывалось ему – юному мечтателю. И тогда конфликт поколений в романе 
«Отцы и дети» смог бы найти логичное решение. Но автор решил исправить ситуацию в судьбах 
своих читателей через горе персонажей. 

Два поколения, изображенные писателем, различаются не столько возрастом, сколько 
противоположными взглядами, мировоззрениями: старого дворянства, аристократии и молодой 
революционно-демократической интеллигенции. 

События в романе происходят с мая 1859-го до зимы 1860-го. Это знаменательные годы для 
истории России. Именно тогда зарождались новые идеалы. И первым, кто начал их распространять, 
был Евгений Базаров. Но мир оказался не готов к его убеждениям, поэтому единственное, что 
осталось одинокому герою, это оставить свои попытки изменить страну, но судьба выбрала для него 
другой путь.  
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ДАР БОРАИ ТАВСИФОТИ БАЗАРОВ ДАР РОМАНИ «ПАДАРОН ВА ФАРЗАНДОН»-И  

И.С. ТУРГЕНЕВ 
 

Ин мақола ба таҳқиқи романи «Падарон ва фарзандон»-и И.С. Тургенев бахшида шудааст. Мақсади 
ин таҳқиқот фаҳмонидани хислатҳои Базаров – қаҳрамони романи «Падарон ва фарзандон»-и И.С. 
Тургенев (1862) мебошад. Евгений Базаров асосан симои барномавии И.С. Тургенев ҳисоб меёбад. Базаров 

– намояндаи синфи зиёии гуногунтабақаи демократӣ. Ӯ худро нигилист (инкоркунанда) меномад: асосҳои 
сохти ҷамъияти ҳамон давраро инкор менамояд, дар назди ягон шахси обрӯманд сари хешро хам 
намекунад, принсипҳои ба боварӣ асосдоштаро рад менамояд, зебоиҳои санъат ва табиатро намефаҳмад, 

ишқу муҳаббатро аз нуқтаи назари физиологӣ маънидод мекунад. И.С. Тургенев қаҳрамони худро бо 
мушкилоти гуногуни зиндагӣ рӯ ба рӯ менамояд ва дар натиҷа Базаров аз баъзе ақоиди худ даст мекашад. 
Воситаи муҳити бунёди ин тимсол тавсифи нутқи ӯ мебошад. Ӯ аниқу мантиқан дуруст мегӯяд, ба нутқи 

ӯ афоризмҳо серистеъмоланд. 

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёти рус, Базаров, «Падарон ва фарзандон», И.С. Тургенев. 
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О ХАРАКТЕРИСТИКЕ БАЗАРОВА В РОМАНЕ «ОТЦЫ И ДЕТИ» И.С. ТУРГЕНЕВА 
 

Данная статья посвящена исследованию о романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева. Целью данного 

исследования является объяснение характера Базарова – героя романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева 

(1862). Евгений Базаров – во многом программный образ И.С. Тургенева. Это представитель новой, 

разночинно-демократической интеллигенции. Базаров называет себя нигилистом: он отрицает основы 

современного ему общественного уклада, выступает против преклонения перед любыми авторитетами, 

отвергает принципы, принятые на веру, не понимает восхищения искусством и красотой природы, чувство 

любви объясняет с точки зрения физиологии. И.С. Тургенев сталкивает своего героя с серьезными 

жизненными испытаниями, в результате чего Базаров приходится поступиться рядом убеждений. Важное 

средство создания этого образа – речевая характеристика. Он говорит четко и логично, его речи 

свойственна афористичность.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская литература, Базаров, «Отцы и дети», И.С. Тургенев. 
 

THE CHARACTER OF BAZAROV – THE HERO OF THE NOVEL FATHERS  

AND SONS BY I.S. TURGENEV 
 

The purpose of this study is to explain the character of Bazarov – the hero of the novel «Fathers and Sons» 

by I.S. Turgenev (1862). Evgeny Bazarov is, in many ways, the self- image of Turgenev. This is a representative 

of the new, diverse democratic intelligentsia. Bazarov calls himself a nihilist: he denies the foundations of his 

contemporary social structure, opposes admiration for any authority, rejects principles taken for granted, does not 

understand admiration for the art and beauty of nature, explains the feeling of love from a physiological point of 

view. I.S. Turgenev confronts his hero with serious life challenges, with the result that Bazarov has to sacrifice a 

number of convictions. An important means of understanding Bazarov’s character is his speech. He speaks clearly 

and logically; his speech is peculiarly aphoristic. 
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА НА  

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

Халилов З.К. 

Бохтарский государственный университет имени НосираХусрава 
 

Восприятие и переводы произведений И.С. Тургенева в таджикской литературе - мало 

изученная проблема в нашем литературоведении. Следует признать, что выявлению 

закономерностей и рассмотрению общих черт инонационального восприятия произведений И.С. 

Тургенева, сравнительному изучению таджикских переводов произведений русского классика 

современное литературоведение уделяет недостаточное внимание. Вместе с тем в науке 

существуют отдельные исследования, дающие значительные представления о том, как жила 

проза И.С. Тургенева в инонациональном читательском сознании. Так, в таджикском 

литературоведении этой проблеме посвящались исследования Лейтос А. «О Тургеневе» к 120-

летию со дня рождения русского писателя, в газете «Тоҷикистони Сурх», в 1938 году, 16 ноября, 

С. Улугзаде «Воспоминание великого писателя» (о И.С. Тургеневе) в газете «Маориф ва 

маданият» в 1968 году, 5 ноября, Ганиев Г. «Тургенев дар мактабҳои тоҷикӣ» (Дар бораи 

омӯхтани эҷодиёти И.С. Тургенев дар синфи 9 мактабҳои тоҷикӣ» («И.С. Тургенев в таджикской 

школе». Об изучении творчества И.С. Тургенева в 9 классе таджикской школе) в газете «Маориф 

ва маданият, 1968 году, 5 ноября, Ҳабиб Аҳрорӣ «Ифтихори миллати рус» («Гордость русского 

народа) к 150-летию со дня рождения И.С.Тургенева в журнале «Садои Шарқ», 1968, №11, 

Гордон А. «Асарҳои И.С. Тургенев дар мактабҳои тоҷикӣ» («Произведений И.С. Тургенева в 

таджикской школе» в журнале «Мактаби Советӣ», в 1968 году, Ахмедов Р. «Нависандаи рус И.С. 

Тургенев», «Русский писатель И.С. Тургенев», посвященной к 170-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева в газете «Пионери Тоҷикистон» в 1988 году, 16 ноября [1, с. 9]. 

Переводы произведений И.С. Тургенева на таджикский язык анализировались в работах 

Розенфельд А.З., «Переводы произведений Тургенева на таджикский язык», И. Сутягина «Иван 

Тургенев и таджикская литература», Е.В. Владимирова «Межнациональные связи таджикской 

литературы». Жизнь прозы Тургенева в таджикской литературе на рубеже ХХ века 

рассматривалась в исследовании З. Ахметова «Тургенев и С. Улугзоде» и др.  
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Следует отметить, что первые источники об изучении перевода рассказов Тургенева на 

таджикский язык – это статьи Рахима Хошима. Вали Самад вспоминает Рахима Хошима как 

первого и талантливого переводчика произведений Тургенева. Первым знакомством с И.С. 

Тургеневым на родном языке читатели Туркестана обязаны и печатным СМИ на таджикском 

языке. Нужно назвать другие источники, ставшие предпосылкой обращения национальных 

просветителей, писателей к Тургеневу. Еще раньше произведения Тургенева узнали в русско-

туземных школах, где наряду с русскими обучались таджики и узбеки, и представители других 

народов Туркестана. «Первопроходцем, - пишет литературовед М. Шукури в статье 

«Произведения И.С. Тургенева на таджикском языке» (1953) был выдающийся просветитель 

таджикского народа Абдукадыр Шакури» [2, с. 11]. В аналогичной хрестоматии появились и 

первые переводы И.С. Тургенева на таджикский язык. В свою книгу «Джомеъ-ул-ҳикоёт» 

(«Сборник рассказов»), изданную в качестве учебного пособия в 1909-1911-х годах, он включил 

ряд басен И. Крылова и рассказы И.С. Тургенева. В «Сборнике рассказов», составленный в 1909 

году в Самарканде, входящий в Туркестанское генерал-губернаторство, включены и притчи 

Тургенева такие как «Воробей», «Сон», «Часы». Из 20 рассказов 3 принадлежал Тургеневу. Ряд 

рассказов увидели свет, благодаря газете на таджикский язык «Бухорои Шариф» («Благородная 

Бухара»). Газета вторую годовщину смерти писателя отметила публикацией десяти рассказов и 

впервые опубликовала повесть «Первая любовь». Также в начале ХХ века в Средней Азии 

распространялись газеты «Искра», «Борьба» и журнал «Заря». Одна из её страниц выходила под 

рубрикой «Солдатская памятка Тургенева». В газете «Благородная Бухара», выходившая на 

таджикский язык, были напечатаны рассказы под инициалом «Р.И.». М. Шакури вспоминает, что 

во время беседы С. Айни расспрашивал об этом загадочном «Р.И.» и сам же Айни в ответ с 

сомнением вспоминает о Ризохоне, который тогда работал в газете «Бухорои Шариф». Ризохон 

был бухарцем и хорошо знал русский и французский языки.  

За последние годы культура и мастерство перевода с русского на таджикский язык 

поднялись на более высокую ступень. К одному из лучших переводов Тургенева на таджикский 

язык относится перевод Шамси Собира романа «Дворянское гнездо», над которым переводчик 

работал много лет. Роман выходил последовательно, начиная с 1953 года. В ХХ в. произведения 

И.С. Тургенева переводили и редактировали С. Ализода, Х. Карим, С. Улугзода, Х. Ахрори, Р. 

Хошим, Дж. Икроми, М. Миршакар. Годовщина смерти Тургенева в 1937 году была отмечена 

изданием повести «Муму» в переводе И. Фаридуна. Уже тогда перевод стал неотъемлимой 

частью художественного развития, актом обогащения национальных культур. Книги Тургенева 

выходили на таджикский язык отдельным изданием 15 раз, произведения писателя многократно 

печатались и продолжают печататься на страницах газет и журналов, вошли в учебники для 

школ, вузов. В редактировании произведений Тургенева участвовали такие известные прозаики, 

как Сотим Улугзода, Джалол Икроми, Абдушукур Пирмухаммадзаде. Сотим Улугзода 

редактировал первый перевод «Муму». Он считался одним из основных редакторов таджикских 

переводов произведений Тургенева. Издание 4-томника И.С. Тургенева стало крупнейшим 

событием в культурной и политической жизни страны. Это было первое издание собрания 

сочинений Ивана Сергеевича Тургенева на таджикском языке. Обращение к этому изданию 

вызвано не только тем, что пресса и критика ограничились тогда одним – единственным 

откликом-рецензией Шокира Мухтора «Итог восьмидесятилетнего труда» («Маданияти 

Тоҷикистон», 1983. 1 апр.) на этот важный факт истории таджикских литературных связей, но и 

его актуальностью сегодня. 

Следует отметить, что прозаик Хаким Карим опубликовал в журнале «Шарқи Сурх» 

(«Красный Восток») в 1950 году переведенные им главы из романа «Отцы и дети» [3, с. 15]. 

Третий раздел рецензируемой главы называется «Художественный стиль рассказов И.С. 

Тургенева в таджикских переводах» посвящен изучению степени сохранения манеры и стиля 

письма Тургенева в малых жанрах прозы, а именно в его рассказах и повестях. В соответствии с 

этой целью в данном разделе, во-первых, уточнена степень точности переводов и литературной 

обработки текста переводимого произведения, во-вторых, намечены общие тенденции и 

различия в передаче языковых единиц на другой язык; в-третьих, выявлено - то положительное, 

что имеется в переводах, и типичные недостатки, которые встречаются в них, в-четвертых, на 

конкретном материале переводов на таджикский язык освещены вопросы передачи 

национально-специфических реалий, территориальных, социальных и профессиональных 

диалектизмов, переносных значений слов, фразеологизмов, внутреннего монолога, 

художественных деталей и экспрессивно-стилистических коннотаций слов и других речевых 
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единиц. Вообще, из всех переведенных на таджикский язык произведений Тургенева самым 

популярным оказался рассказ «Муму». Он был издан семь раз. 

Впервые этот рассказ перевел на таджикский язык в 1937 году И. Фаридун под редакцией 

Э. Муллокандова. Перевод «Муму» на таджикский язык представлял значительные трудности, 

так же как другие переводы произведений русской классики.  

Приведем лишь один пример. У Тургенева рассказ начинается со слов: 

Оригинал: 

«В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и 

покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. 

Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно 

доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и 

ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи». 

Перевод Б.Умари: 

«Дар яке аз кӯчаҳои канортари Москва, дар хонаи хокистарранге, ки сутунҳои сафед, 

шаҳнишин ва дар гирдогирди худ пешайвонҳои давра дошт, як замоне бариняи бева бо ходимони 

зиёди худ мезист. Писарони ӯ дар Петербург хизмат мекарданд, духтаронаш шавҳар карда 

буданд; ӯ бисёр кам ба ҷое мерафт ва солҳои охири пирии хасисона ва андӯҳгини худро дар 

танҳоӣ мегузаронд. Рӯзи ношод ва тираи ӯ кайҳо гузашта буд, аммо бегоҳии ӯ ҳам сиёҳтар аз 

шаб буд» [4, с. 17]. 

Перевод Маджид Салима: 

«Дар яке аз кӯчаҳои ҳошияи Маскав дар бинои хокистарие, ки сутунҳои сафед, болохона 

ва пешайвоне дошт, айёме ашрофзани бева дар ҳалқаи хидматгузорони зиёдаш зиндагӣ мекард. 

Бачаҳояш дар Петербург вазифаи расмӣ доштанду духтарҳояш ба шавҳар баромада буданд. 

Ашрофзан гоҳ-гоҳе ба сафар мебаромад ва даврони охири зиндагии ӯ дар ғурбат, ҷудоӣ ва 

нотавонии хастаю афгоркунанда мегузашт. Рӯзҳои охири умраш бо нохушӣ сипарӣ шуда, шабҳо 

низ барояш дилгиру тира метофт» (Тургенев И.С. «Муму», 2016). 

Слово «барыня» автор перевода 1937 года (И. Фаридун) перевел как «хонуми бева» 

(женщина вдова), переводчик же Б. Умари (1950) перевел как «бариняи бева» (барыня вдова», а 

современный таджикский писатель и переводчик Маджид Салим в 2016 году перевел как 

«ашрофзани бева» (богатая вдова). 

Очевидно, что без пояснения оно вряд ли может быть понятно таджикским читателям, 

поскольку это слово не вошло в таджикский язык. В то же время в таджикском языке для 

передачи понятия «барыня» существует много других синонимов. Особенно трудной для 

переводчиков оказалась стилистика этого рассказа, его короткие предложения, лаконичность 

изложения, инверсия, разговорная речь. Такая стилистика не характерна для таджикской прозы. 

Напротив, таджикские писатели прибегают к развернутым сравнениям, синонимическим 

повторам, известной цветистости, метафорам и другим приемам традиционной таджикской 

стилистики. Перевод «Муму» выполнил и известный ученый Расул Ходизода. Ответственным 

редактором перевода был таджикский прозаик Джалол Икрами. В 1962 году Р. Ходизода перевел 

на таджикский язык роман И.С. Тургенева «Накануне», назвав его «Арафа» (буквально 

«Начало») [5, с.16]. Данный перевод был осуществлен с языка оригинала, и его можно отнести к 

категории удачного перевода. Вместе с тем он содержал ряд неточностей, порой весьма 

показательных. Новый перевод этого рассказа, изданный в 1950 году и повторно в 1968 году, 

принадлежит Р. Ходизода, много лет проработавшему переводчиком с таджикского языка. Этот 

перевод, как нам кажется, послужил основой для повторного переложения рассказа на 

таджикский язык писателем Р. Ходизода, вышедшего в 1988 году в издательстве «Маориф» 

(«Просвещение»). Перевод, который, как было сказано, скорее представляет собой повторное 

переложение прежнего варианта, все же в отдельных случаях восполнил некоторые пробелы в 

переводе Хакима Карима. Изучая переводы произведений И.С. Тургенева на таджикский язык, 

проведен сравнительный анализ нескольких переводов «Накануне». Приведенный ниже перевод 

отрывок из романа русского писателя на таджикский язык говорит о том, что язык перевода 

близок разговорному стилю. Вместо литературного языка переводчик зачастую использует 

разговорную речь или русские слова без перевода.  

Оригинал: 3 глава романа: 

Перевод Расула Ходизода: 

«Анна Василевна Стахова, фамилияи духтариаш Шубина, дар сини ҳафтсолагӣ ятим монд 

ва падару модараш ба вай молу мулки калон мерос гузоштанд. Вай хешовандони хеле давлатманд 
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ва хеле бечораҳол дошт: хешовандони камбағалаш аз тарафи падар ва давлатмандаш аз тарафи 

модар буданд: чунончи, сенатор Волгин, княз Чикурасов. Княз Ардалион Чикурасов, ки васии у 

таъин шуда буд, Анна Василевнаро ба яке аз пансионҳои беҳтарини Москва дода, пас аз хатми 

он ӯро ба хонааш гирифт. 

Вай хеле хушҳолона зиндагӣ мекард ва зимистон зиёфатҳои калон медод». 

Примеры показывают, что насколько переводчикам необходимо было тонко чувствовать 

язык И.С. Тургенева, чтобы сделать понятным роман русского писателя для рядового 

таджикского читателя. В целом перевод романа «Накануне» на таджикский язык (1968, 1988) 

выполнены качественно и добросовестно – они близки оригиналу и сделаны художественно.  

Изучая жизнь творчества И.С. Тургенева в межкультурном пространстве, можно 

утверждать, что первыми на таджикский язык переводились те его произведения, в которых 

центральное место отводится образу восточного человека и миру восточной культуры в целом. 

Именно данные образы и представления оказались наиболее созвучными таджикским 

переводчикам рубежа веков, испытавшим, как известно, сильное воздействие восточных языков 

(арабского, фарси) и литератур, их поэтики, художественных традиций, жанров.  

Мы попытаемся охарактеризовать некоторые наиболее существенные стороны 

поэтического языка И.С. Тургенева, проследить, как воспроизводятся они таджикскими 

переводчиками. 

Верное воспроизведение стиля является одной из главных задач переводчика, ибо 

индивидуальный стиль писателя и составляет, как правило, то неповторимое, что есть в каждом 

произведении. Произведение, лишенное в переводе индивидуальных черт, в огромной степени 

теряет эстетическую ценность. Вот почему реалистический перевод предполагает сохранение 

характерных черт оригинала, его своеобразия. 

О переводах на таджикский язык произведений И.С. Тургенева мы узнаем из статьи 

известного русского ученого А. Гордона, помещенной в журнале «Мактаби Советӣ» за 1968 год, 

№11 под названием «Переводы произведений Тургенева на таджикский язык». 

 Произведения И.С. Тургенева на русском языке проникали на территорию Таджикистана 

в 30-40 годы ХХ века. Если и возникали задержки, то только по причине огромного расстояния 

и несовершенства почты.  

В начале XX века в Таджикистане стали появляться наряду с русскими периодическими 

изданиями газеты на таджикском и узбекском языках. В периодической печати появляются на 

таджикском языке переводы произведений Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Л.А. Крылова, Б.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, Д. Мамина-Сибиряка, Г. 

Успенского, В. Короленко. 

Необходимо отметить, что после 1930 годы переводы произведений русской литературы 

осуществлялись нерегулярно. Наряду с этим активно шел процесс приобщения таджикского 

народа к чтению русской литературы в оригинале. Сюжеты, полюбившихся произведений, 

переводились на таджикский язык. На рубеже веков в Таджикистане переводилась национальная 

художественная проза. Наступало время нового качественного скачка в развитии таджикской 

литературы, которое совпало по времени с Великой Октябрьской революцией и крупнейшими 

изменениями в жизни таджикского народа. 

Таким образом, активное восприятие русской культуры было подготовлено рядом 

объективных факторов: 

1. Присоединением Таджикистана к России, и в связи с этим развитием экономических и 

политических связей двух народов. 

2. «Открытостью» таджикского народа к просвещению, науке, готовностью к мирному и 

дружескому сосуществованию с русскими. 
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БАЪЗЕ ТАРҶУМАИ АСАРҲОИ И.С. ТУРГЕНЕВ БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф тарҷумаи асарҳои нависандаи бузурги рус И.С. Тургеневро аз ҷониби 

нависандагон ва тоҷик дар нашрияҳои гуногун ба таври возеҳ нишон додааст. Дар мақола ҳамчунин 
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намунаҳои порчаҳои тарҷума аз асарҳои И.С. Тургенев ҳикояи «Муму», романҳои «Арафа», «Ошёни 

дворянҳо» оварда шудаанд. 

Муаллиф дар мақолаи худ маҳорат ва ҳунари волои нависандагони тоҷик Шамсӣ Собир, Раҳим 

Ҳошим, Ҳаким Карим ва дигаронро дар тарҷумаи асарҳои нависандаи бузурги рус ба забони тоҷикӣ нишон 

медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: муаллиф, нависанда, асар, тарҷума, адабиётшиносӣ, Тургенев, забон, ҳикоя, 

китоб, маҷалла. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

В данной статье автор наглядно показал, как переведены произведения великого русского писателя 

И.С. Тургенева на таджикский язык таджикскими литературоведами в разных публикациях. Приведены 

примеры перевода отрывков из произведений И.С. Тургенева рассказа «Муму», романов «Накануне» и 

«Дворянское гнездо». 

Автор в своей статье отмечает, что произведения великого русского писателя переведены с русского 

языка на таджикский язык с умением и мастерством со стороны таджикских писателей Шамси Собира, 

Рахима Хошима, Хакима Карима и др.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автор, писатель, произведение, перевод, литературоведение, Тургенев, 

язык, рассказ, книга, журнал. 
 

SOME TRANSLATIONS OF I.S. TURGENEV'S WORKS INTO TAJIK 
 

In this article, the author clearly showed how the works of the great Russian writer I.S. Turgenev were 

translated into Tajik by Tajik literary critics in various publications. Examples of translation of excerpts from the 

works of Turgenev's story «Mumu», novels «Eve» and «Noble nest» are given. 

The author in his article wants to show that the works of the great Russian writer have been translated from 

Russian into Tajik with skill and mastery by some Tajik writers Shamsi Sobir, Rahim Khoshim, Hakim Karim, 

etc. 

KEY WORDS: author, writer, work, translation, literary studies, Turgenev, language, story, book, 

magazine. 
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ТОПОНИМЫ В НАЗВАНИЯХ КРУЖЕВНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
(На материале английского и немецкого языков) 

 

Кучешева И.Л. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 
 

Данное исследование посвящено лексическому и этимологическому анализу топонимов в 
названиях кружевных изделий на материале английского и немецкого языков. 

Собственные имена соотносятся с предметами объективного мира, который они 
обозначают. Имя собственное получают лишь те предметы, которые представляют особый 
интерес для человека. 

В число имен собственных входит несколько групп названий: топонимы, антропонимы, 
мифонимы, зоонимы, хрематонимы, названия средств передвижения, сортовые и фирменные 
названия. 

Важнейшими чертами лексического значения имени собственного признается его 
формирование в ходе исторического развития языка, его объективность и общепонятность. 

Названия кружевных изделий дают представление об истории и месте их возникновения. 
К названиям кружевных изделий относятся: игольное кружево, гипюрное кружево, 

коклюшечное кружево, вышивка, прорезная вышивка, ленточное кружево и машинное кружево. 
В работе рассматриваются топонимы (географические названия) в названиях кружевных 

изделий на материале английского и немецкого языков. 
Географические названия – собственные имена океанов, материков, морей, рек, озер, 

болот, плесов, родников, колодцев, гор, холмов, лесов, городов, селений, хуторов, земельных 
угодий, урочищ и других географических объектов, – всегда разноязычные и всегда 
разновозрастные образования, которые совокупно слагаются в топонимическую систему в 
любом районе земного шара [1, с. 53]. 

К топонимам относятся: хоронимы (названия больших областей, географических, 
экономических, исторических), комонимы (названия сельских поселений, астионимы (названия 
городов) и т.д. 
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Далее проведем лексический и этимологический анализ и составим тематическую 
классификацию топонимов в названиях кружевных изделий (игольного, гипюрного и 
коклюшечного) на материале английского и немецкого языков: 

1. Игольное кружево. 
а. Хоронимы. 
- (англ.) Irish lace – (нем.) Irische Spitze – ирландское кружево: одно из красивейших кружев 

в Европе. Первое кружево сшили ирландские моряки во время своего путешествия. Наиболее 
популярным искусство стало в XIV веке. Ценность ирландского кружева заключается в его 
неповторимости и эксклюзивности. Особенностью техники ирландского кружева являются 
листья и цветы.  

- (англ.) Flemish lace – (нем.) Flämische Spitze – фламандское кружево: разновидность 
кружева, производимого во фламандской части современной Бельгии. Первые кружева 
появились в Италии в XV-XVI веках. Особенностью фламандского кружева является 
необыкновенная тонкость изделий. 

- (англ.) Point de France – (нем.) Gross Point de Frankreich – французское кружево: игольное 
кружево, появилось в конце XVII века. Кружево роскошное и симметричное, было 
популяризировано духовенством, которое использовало его для украшения мантий. Множество 
образцов кружева XVI и XVII веков находятся в музее.  

б. Астионимы. 
- (англ.) Antwerp lace – (нем.) Antwerpen Spitze – антверпенское кружево: особенностью 

данного кружева являются цветочные вазы с фоном из мелких шестиконечных звездочек (по 
названию города Антвенрпен). 

- (англ.) Bruges lace – (нем.) Brügge Spitze – брюггское кружево: основа кружева – 
непрерывно связанная тесьма, которая соединяется в причудливый рисунок (по названию города 
Брюгге). 

- (англ.) Point de Venise – (нем.) Gross Point de Venedig – венецианское кружево: игольное 
кружево XVII века, для которого характерны замысловатые цветочные узоры (по названию 
города Венеции). 

- (англ.) Alençon lace – (нем.) Alençon Spitze – алансонское кружево: игольное кружево. 
Иногда его называют «Королева кружев». Его производство началось в XVI веке во время 
правления Людовика XIV (по названию города Алансон). 

в. Комонимы. 
- (англ.) Kadom veniz – (нем.) Kadom Spitze – кадомский вениз: вид русской игольчатой 

вышивки белым по белому, совмещённой с кружевом (по названию посёлка городского типа 
Кадом в Рязанской области). 

2. Гипюрное кружево. 
а. Астионимы. 
- (англ.) Genoese lace – (нем.) Genuesische Spitze – генуэзское кружево: гипюрное кружево. 

Появилось в Италии в XVI веке. Особенностью кружева является изображение каменки, 
маленькие тесно связанные черточки в форме листочка, образующие части геометрических 
фигур (по названии городу Генуи). 

б. Хоронимы. 
- (англ.) Bedfordshire lace – (нем.) Bedfordshire Spitze – бедфордширское кружево: гипюрное 

кружево, появилось в XIX веке. Характеризуется непрерывной шириной на подушечках (по 
названию Бедфордшира, графства на востоке центральной части Англии). 

- (англ.) Maltese lace – (нем.) Maltese Spitze – мальтийское кружево: гипюрное кружево. Для 
кружева характерна непрерывная ширина на высокой, тонкой, вертикальной кружевной 
подушке. Большие части сделаны из двух и более частей, сшитых вместе (по названию Мальты, 
островного государства в Средиземном море). 

3. Коклюшечное кружево. 
а. Астионимы. 
- (англ.) Vyatka lace – (нем.) Wjatka Spitze – вятское кружево: коклюшечное кружево. 

Народный промысел, развитый в Кировской области, ее визитная карточка (по названию города 
Вятки (ныне Киров). 

- (англ.) Yelets lace – (нем.) Jelez Spitze – елецкое кружево: коклюшечное кружево. Елецкие 
кружева тонкие и лёгкие. Существует с начала XIX века (по названию города Ельца (Липецкая 
область). 
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- (англ.) Mtsensk lace – (нем.) Mzensk Spitze – мценское кружево: коклюшечное кружево. 
Особенность кружева – геометрические мотивы. Узор не плотный и не насыщенный, что делает 
его более воздушным (по названию города Мценска Орловской области). 

- (англ.) Vologda lace – (нем.) Wologda Spitze – вологодское кружево: коклюшечное 
кружево, русское кружево. Особенностью кружева является плотная, непрерывная, одинаковая 
по ширине, плавно извивающаяся полотняная тесьма в виде звёздочек и розеток. Материал для 
вологодского кружева – лён. Производство началось в XVII веке (по названию города Вологды). 

- (англ.) Arras lace – (нем.) Arras Spitze – аррасское кружево: коклюшечное кружево. 
Производство началось в XVII веке. Характерной особенностью является легкость и золотистый 
цвет (по названию города Аррас). 

- (англ.) Bayeux lace – (нем.) Bayeux Spitze – байёсское кружево: коклюшечное кружево. 
Производство началось в XIX веке. Особенностью кружева являются лепестки из белого шелка 
(по названию города Байё). 

- (англ.) Chantilly lace – (нем.) Chantilly Spitze – шантийское кружево: производство 
началось в XVII веке. Ручное кружево. Особенностью кружева является тонкое основание, 
четкий рисунок и обилие деталей. Кружево сделано из шелка и в основном черного цвета, что 
делает его пригодным для траурной одежды (по названию города Шантийи). 

- (англ.) Beveren lace – (нем.) Beveren Spitze – беверенское кружево: производство началось 
в XIX веке. Особенностью кружева является сплошное кружево. Основные мотивы цветы или 
перья, подчеркнутые каркасной нитью (по названию города Беверен). 

- (англ.) Lille lace – (нем.) Lille Spitze – лилльское кружево: легкое кружево, популярное в 
восемнадцатом веке как в черном, так и в белом цветах. Его носили «самые обычные женщины» 
(по названию города Лилль). 

- (англ.) Binche lace – (нем.) Binche Spitze – беншское кружево: сделано из полос 5 см 
шириной. Узор очень подробный, с изображениями животных. Кружево иногда называют 
«сказочным кружевом» (по названию города Бенш). 

б. Хоронимы. 
- (англ.) Bucks point – (нем.) Buckinghamshire Spitze – бакингемширское кружево: 

коклюшечное кружево. У кружева есть толстую нить. Узор изображает землю. Дизайн 
цветочный и геометрический, сделано изо льна или шелка (по названию Бакингемшира, графства 
в Англии). 

В результате проведенного лексического и этимологического анализа можно сделать 
вывод, что большинство кружевных изделий (игольных, гипюрных и коклюшечных) 
топонимического происхождения на английском и немецком языках получили свои названия в 
честь городов (астионимов), где они были впервые произведены. 

В основе образования названий кружевных изделий с компонентом-топонимом лежит 
полный перенос географических названий тех городов, стран, графств и селений, где они 
впервые появились. Названия кружевных изделий с компонентом-топонимом относятся к 
общекультурной лексике, т.к. они употребляются в двух и более языках. 

В результате международного сотрудничества и связей, названия кружевных изделий 
топонимического происхождения на английском и немецком языках стали 
общеупотребительными словами в разных странах, передают коллективный опыт, который 
позволяет исследовать прошлое, культуру и являются исторической памятью разных народов. 
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ТОПОНИМҲО ДАР НОМИ МАҲСУЛОТИ ДАРЗДӮЗӢ  

(Дар асоси маводҳои забонҳои англисӣ ва немисӣ) 
 

Ин таҳқиқот ба таҳлили луғавӣ ва этимологии топонимҳо дар номи маҳсулоти зардӯзӣ дар асоси 

маводҳои забонҳои англисӣ ва немисӣ бахшида шудааст. Дар натиҷаи таҳлили луғавӣ ва этимологии 

гузаронидашуда муаллиф ба хулосае меояд, ки аксари маҳсулоти зардӯзӣ (сӯзанӣ, гимпюрӣ, рангӣ) аз 

ҷиҳати топонимӣ дар забонҳои англисӣ ва немисӣ номҳои худро ба шарафи шаҳрҳо гирифтанд ва 

серистеъмол гардиданд. Натиҷаҳои таҳқиқот зимни мураттабсозии луғатҳои ономастикии якзабона ва 
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дузабона, зимни тартиб додани курсҳо ва семинарҳои махсус доир ба ономастика ва топонимика 

метавонанд мавриди истифода қарор гиранд. 

КАЛИДВОЖАҲО: топоним, номи ҷӯғрофӣ, хороноим, комоним, астионим, зардӯзӣ, этимология. 
 

ТОПОНИМЫ В НАЗВАНИЯХ КРУЖЕВНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

(На материале английского и немецких языков) 
 

Данное исследование посвящено лексическому и этимологическому анализу топонимов в 

названиях кружевных изделий на материале английского и немецкого языков. В результате проведенного 

лексического и этимологического анализа автор приходит к выводу, что большинство кружевных изделий 

(игольных, гипюрных и коклюшечных) топонимического происхождения на английском и немецком 

языках получили свои названия в честь городов (астионимов), где они были впервые произведены. 

Результаты исследования могут быть использованы при составлении одно- и двуязычных ономастических 

словарей, при составлении курсов и спецкурсов по ономастике, топонимике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топоним, географическое название, хороноим, комоним, астионим, 

кружево, этимология. 

TOPONYMS IN THE NAMES OF LACES  

(On the basis of English and German languages) 
 

This article is devoted to lexical and etymological analysis of toponyms in the names of laces based on 

English and German languages. As a result of lexical and etymological analysis, the author comes to conclusion 

that majority of lace products (needle, guipure and bobbin) of the toponymic origin in English and German 

languages got their names in honor of the cities (astyonyms), where they were first produced. The results of the 

research can be used in compilation of one- and bilingual onomastic dictionaries, when composing courses and 

special courses on onomastics, toponymics. 

KEY WORDS: toponym, geographical name, choronym, komonym, astyonym, lace, etymology. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Кучешева Ирина Львовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры связи с общественностью и иностранные языки СГУФКиС. Тел.: (+7) 913-626-31-93; e-mail: 

kuchesheva@rambler.ru. 

 

ТАҲЛИЛ, АРЗЁБӢ ВА АРЗИШДОВАРИҲОИ САЙФҶОМИ ҲИРАВӢ  

ОИД БА КАЛОМИ МАНЗУМУ МАНСУР 
 

Чиллаев С.Ҷ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Баҳси бартарии шеъру наср аз якдигар масъалаи наве нест, балки он аз замони пайдоиши 

улуми адабӣ маншаъ гирифта, ба унвони мушкилоти ҳалнашуданӣ то кунун боқӣ мондааст. 

Назарияпардозони адабӣ дар ин масъала ба ду дастаи мухолиф ҷудо мешаванд: гурӯҳе ба назм ё 

шеър бартарӣ дода,  зумраи дигар ҷонибдори наср мебошанд. Дар ин миён гурӯҳи сеюм низ вуҷуд 

доранд, ки дидгоҳи мунсифона дошта, ин ҳама бартариҳоро бепоя ва беасос медонанд. Ба 

андешаи онҳо, ҳаргиз наметавон ҳукм ба бартарии қатъии яке бар дигаре дод.  

Сайфҷоми Ҳиравӣ чун дигар назарияшиносони пешин асари бадеиро ба назму наср тасниф 

намуда, менигорад: «Ва чун лоле ҳам мансуру ҳам манзум мебошад, суханро низ ҳам бад-он ду 

сифат мавсуф кардаанд, ҳам бад-он ду намат маъруф гардониданд ва чунончи дуррари манзум аз 

дуррари мансур дар дидан беҳтар намояд, сухани манзум аз сухани мансур дар шунидан хубтар 

ояд» [8, в. 12 а]. Сайфҷом ба ҷанбаи зиёди маърифатӣ доштани наср ишора намояд ҳам, ба сабаби 

он ки забони наср асосан, аз як сӯ рӯзмарраву муҳовара аст ва, аз сӯйи дигар, фаҳму шинохт ва 

ҳатто эҷод карданаш қариб ба ҳама соҳибзабонон дастрас аст, мартабаи онро дар муқоиса бо 

назм поинтар қаламдод мекунад. Ҷойгоҳу мақоми каломи манзумро, ба хотири он ки забони 

ифодааш ғайримаъмулӣ, аксаран маҷозиву истиоравист ва нуфузи таъсираш ба рӯҳияи 

шунавандаву хонанда, бо дарназардошти дорои вазну оҳанг будан, аз наср бештар аст, баландтар 

мегузорад. Илова бар ин, на танҳо эҷод кардани онро, ки ба ҳама дастрас нест, мушкил  

меҳисобад, балки фаҳму шинохти моҳияти назмро, ки аз хонанда донишу маърифати зиёдро 

тақозо дорад, дастнорас ба қалам медиҳад. Албатта, решаи ин мабҳасро метавон дар шеъри 

шуарои қабл аз Сайфҷоми Ҳиравӣ, ки каломи манзумро аз каломи мансур волотару афзалтар 

шумурдаанд, ҷустуҷӯ кард. Низомии Ганҷавӣ дар «Махзан-ул-асрор» боберо ба унвони 

«Бартарии сухани манзум аз мансур» ихтисос додааст ва дар он сухани санҷидаву мавзунро 

(шеър) аз сухани насахтаи сарсарӣ, яъне наср бартар медонад. Таваҷҷуҳ шавад:  

Чунки насахта сухани сарсарӣ  

Ҳаст бари гавҳариён гавҳарӣ.  
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Нукта нигаҳ дор, бибин, чун бувад, 

Нукта, ки санҷидаву мавзун бувад            [2, с. 40]. 

Ҳамчунин Рашиди Ватвот мегӯяд, ки ҳарчанд сухани мансур зебост, вале агар он дар 

қолаби назм тарҳрезӣ гардад, зеботару накутар ҷилва хоҳад дод: 

Сухан гарчи мансур неку бувад, 

  Чу манзум гардад, накутар шавад. 

  Ба гавҳар ҳаме нангарӣ з-озмун, 

Ки беришта чун асту боришта чун?            [7, с. 14].  

Мусалламан, шеър донише аст, ки дорои усул, қавоид ва вижагиҳои хосе мебошад, ки онро 

ба унвони як ҳунари мустақил аз дигар анвои адабӣ ҷудо месозад. Шеър, илова бар вижагии илмӣ 

ва фарҳангӣ, санади муътабари зиндагонии инсонҳо низ ба шумор меравад, зеро шеър 

шиносномаи шоир аст. Шеър дар асри пеш аз ислом дар ҷаҳони араб бо унвони девони араб 

шинохта мешавад, ки тамоми донишу аҳкоми дар он ҷойгирифта ба он истинод мешудааст.  

Албатта, баҳси бартарии назму наср на танҳо дар ҳавзаҳои илмии Самарқанду Бухоро ва 

Исфаҳону Ҳирот ба назар мерасиданд, балки дар ҳавзаи илмии Ҳинд ҳам дида мешуд. Яке аз 

шоирони ҳавзаи мазкур, ки мавриди ихлосу алоқаи Сайфҷом буд, ин тӯтии Ҳинд, хусрави 

шоирон мебошад. Муҳаққиқи осори Амир Хусрав Р. Тағоймуродов дар китоби «Назари Амир 

Хусрав ба шеъру шоирӣ» чунин қайд мекунад, ки шоир барои асоснок намудани афкори назарӣ-

адабии худ андешаҳои муҳаққиқони мутақаддимро меҳвари аслии баҳси хеш қарор дода, оид ба 

мавзуниву номавзунии сухан, саҳеҳу ракик қаламдод шудани анвои калом таваққуф карда, баҳри 

бартар нишон додани ҷойгоҳи назм аз наср иброз медорад: «Аз ин бармеояд, ки агар низоми назм 

шикаста шавад ҳам, аз он насри дуруст ҳосил мешавад, вале агар насрро то росту муназзам 

накунанд, назм падид нахоҳад омад. Зиёда аз ин, ӯ назмро зарри холисе ба шумор меоварад, ки 

ҳақиқаташ бо мизони ҳикмат санҷида шудааст» [4, с. 65].  

Пайравон ва тарафдорони наср бар ин боваранд, ки наср асл ва пояи сухан аст ва шеър 

фаръи он мебошад. Ба ҳамин далел, асл аз фаръ беҳтар ва фаръ аз асл ноқистар аст, вале ҳар якро 

хубиҳо ва бадиҳоест. Тавҳидӣ – муҳаққиқи машҳури араб чунин ибрози ақида менамояд, ки 

хубиҳои наср бар касе пӯшида нест, яъне тамоми китобҳои осмонӣ ба наср таълиф шудаанд ва 

ҳамаи мардум дар оғози суханонашон аз наср истифода мекунанд, дар мартабаи дуюм ба шеър 

мепардозад. Чунончи: «Аз хубиҳои наср ин аст, ки китобҳои осмонӣ бо таваҷҷуҳ ба тафовути 

забонҳояшон, ки ба таъйиди Парвардигор бар паёмбарон нозил шудааст, ҳамагӣ ба насри сода 

навишта шудаанд ва вазнҳои мутафовит ва сохтори гуногун аз якдигар, бидуни пайравӣ аз вазни 

арӯзӣ доранд» [5, с. 132]. Аз дигар хубиҳои наср метавон ба якпорчагии он ишора кард, ки дур 

аз такаллуф аст. Бисёре аз пажӯҳишгарон, аз ҷумла Мансур Растагори Фасоӣ дар китоби «Анвои 

насри форсӣ» чунин таълиф намудааст: «Шеърро муфассири эҳсосоти одамӣ ва насрро мабнии 

(биноёфта) рӯйдодҳо медонанд ва бо ҳамин нигориш миёни ин ду тафовут қоил мешаванд» [3, с. 

19]. Қалқашандӣ, нависандаи араб дар мабҳаси бартарии наср ба назм мегӯяд: «Гарчи шеърро 

фазилати хоси худ монанди яксонӣ, вазн, баробарии қофия, мондагории шеър дар гузари замон, 

зуд ҳифз кардани он, боло бурдани арзиш ва ҷойгоҳи як нафар бо мадҳ ва костани арзиш ва 

беэътибор кардани фарде бо ҳаҷв, таъсир бар ҷону равони мухотаб, доро будани шоҳидҳои 

забониву наҳвӣ ва дигар улуми адабӣ, бозгӯкунандаи зиндагиву таърихи мардумон ва 

бартариҳои бисёри бешумори дигар мебошад, бо вуҷуди ин наср аз шеър дар ҷойгоҳи волотаре 

қарор дорад ва аз низоми хубе баҳраманд аст» [1, с. 58]. Албатта, шеърро метавон ҳунари 

интиқоли эҳсос аз роҳи каломи мавзун донист, ҳамон гунае ки насрро ҳунари интиқоли андеша 

аз роҳи каломи мансур. Дуруст аст, ки дар ҳар ду ҳунар аз андеша ва эҳсос кор мегиранд, аммо 

дар шеър эҳсос муқаддам аст ва дар наср андеша. Бад-ин тартиб, шеваи кор дар шеър аз шеваи 

кор дар наср тафовут дорад. Аввалан, шеър дар қолаби вазну қофия эҷод мешавад ва шоирро 

водор ба корбурди вожаҳои мардуд, ҷойгузин кардани вожаҳои фасеҳ ба ғайрифасеҳ, паноҳ 

бурдан ба заруроти шеърӣ мекунад, аммо сухани насрӣ дар доми чунин душвориҳо намеафтад. 

Дар натиҷа, вожагон дар наср ҳамеша тобеи мантиқ ва маъно мебошанд. Мақсад дар наср 

расондани амри зеҳнӣ ба хонанда аст, ки нависанда бояд барои дарёфти таваҷҷуҳи хонанда ба 

тавсифи ҷузъӣ бипардозад. Аммо ҳадаф дар шеър расондани ҳолати дарунӣ мебошад ва аз ин рӯ 

ниёз нест, ки ҳамаи манзараҳои берунӣ дар зеҳни шунаванда мунъакис гардад. Аз хилоли 

гуфтаҳои боло чунин натиҷа гирифта мешавад, ки Сайфҷом назари Тавҳидиро рад намекунад ва 

қабул ҳам надорад.  

Муаллифи «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мегӯяд, ки ҳарчанд фуқаҳову уламо порсо ва аҳли 

тақво бошанд ҳам, мақому мартабаашон назди омма муаззаму мукарраманд, вале мухотабон 
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майлу рағбате барои шунидани каломи онҳо надоранд, иллат дар он аст, ки суханҳои онҳо бо 

наср иншо шуда, монанди шеър таъсир ба рӯҳу равони шунаванда надорад, ба ҳамин хотир, дар 

асар каломи манзумро аз мансур тарҷеҳ медиҳад. Гуфтаҳои зерини муаллифи асар иддаои моро 

таъйид менамояд: «Агарчи аҳли илм фатво ва зумраи аҳли зуҳду тақвои муаззаму мукарраманд, 

дил дар суҳбати эшон, ҷуз замоне майл надорад ва суҳбати ин тоифа хоҳад замоне нагузорад. 

Бинобар ин, муқаддимоти садид ва муҳризоти рашид бар матолиби ин мартабаи гиромӣ ва 

роғиби ин дабдабаи Сомӣ, донистани кайфияту каммияти назм ва қавоиди асосие, ки ба самоу 

қиёс мамҳуд аст, аз лавозиму ҷавозим бошад, то чун бар ғавомизу дақоиқ ва латоифу ҳақоиқи 

мутлеъ шавад» [8, с. 12б]. 

Мусалламан, шеър мисли наср пайравоне зиёде дорад, ки дар ҳар шароите аз он дифоъ 

карда ва саранҷом онро аз наср бартар медонанд. Тавре огоҳ шудем, шеър аз батни наср сар 

бароварда ва пас аз он қарор дорад, аммо ин амр далели пешрафти шеър аст. Бартарии дигари 

шеър бар наср ин аст, ки шеър ба танҳоӣ як санъат ба шумор меравад ва дар бораи қофияву арӯз 

ва вазнҳо бисёр сухан гуфтаанд, аммо наср инчунин нест ва ба ин мақоми волои шеър намерасад. 

Ба ҳамин хотир, ҳар касе аз хосу ом бо он сухан мегӯянд. Сайфҷоми Ҳиравӣ дар ҷойи дигари 

асар муносибати сухани манзумро бар сухани мансур монанди рӯзи рӯшан бар шаби тор медонад 

ва мақоми назмро болотар аз мақоми наср мегузорад. Дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» чунин 

менигорад: «Бар ройи ҳунаророи арбоби фазлу балоғат ва асҳоби ҳунар ва бароат мусаввиру 

муқаррар аст, ки сухани манзум бар сухани мансур чун рӯзи рӯшан бар шаби дайҷур фазл дорад» 

[8, в. 13а]. Ҳамчунон Ибни Синони Хафвоҷӣ, ки аз муътақидони наср мебошад, дар «Сир-ул-

фусаҳо» менависад: «Касоне, ки назмро бар наср руҷҳон додаанд, далелашон ин аст, ки назм ба 

калом равнақ мебахшад ва аз наср оҳанги калом ба мусиқӣ ҳолати тарабе дар хонанда ё 

шунаванда эҷод мекунад, ки мурооти (диққат) он дар наср мумкин нест» [6, с. 40]. Яъне, ҳар чӣ 

қадар наср ба унсурҳои шеърӣ ороста гардад, ба ҳамон андоза беҳтар ва зеботар ҷилва менамояд 

ва ҳар чӣ қадар шеър равону сода иншо шавад, ба наср наздиктар гардад, аз зебоии бештаре 

баҳраманд шавад. Бо ин ҳол, шеъру насрро наметавон ду навъи адабии мутафовит донист, зеро 

наср матолиб низ ҳаст, ки ҷанбаи адабӣ надоранд. Аз ҷониби дигар, агар танҳо шакл ва сохтмони 

суханро дар назар бигирем, басо ибороти манзум, ки хаёлангез нест, яъне таъсире дар нафс 

надорад ва басо осори ғайриманзум, ки дорои чунин асаре ҳаст ва монанди латифтарин шеър дар 

зеҳни хонанда ва шунаванда асар мегузорад ва мояи эҷоди ҳолати нафсонӣ мешавад. Аз ин 

гузашта, туфайли ривоҷи шеъри озод ва шеъри мансур, ки дар адабиёти бисёре аз кишварҳои 

ҷаҳон, аз ҷумла адабиёти муосири тоҷик намунаҳои барҷаста ва олӣ дорад, аз ҷиҳати сохтмони 

калом ҳам миёни шеър ва наср то ҷое фосилаи зиёде нест. Бинобар ин, тақсими осори адабӣ ба 

ду навъи мушаххас – шеър ва наср эътибори худро аз даст додааст. 

Дар ин миён Шамс Қайси Розӣ, ки аз назарияпардозони маъруфу машҳури адаби форсу 

тоҷик аст, ба назари мусовии ин ду (назму наср) муътақид мебошад: «Аммо агар касе хоҳад, ки 

дар фанни шеър ба дараҷаи камол расад ва сухан чунон орад, ки писанди арбоби табъ бошад, 

бояд ҷаҳд кунад, то насру назми ӯ ба алфози покиза ва маонии латиф ороста ояд» [9, с. 365]. Аз 

ин гуфта бармеояд, ки ҳар касе, ки хоҳад дар фанни шеър табаҳҳур дошта бошад, бояд насру 

назмро дар саноати хаёл коркард кунонад ва иборотро дар қолаби мушаххасу муайян, ки аз табъи 

салим сарчашма мегирад, резад. Дар ғайри ин сурат сухани шоир мавриди қабули арбоби табъ ва 

хосу ом намегардад ва ба дил наншинад.  

Шафеии Кадканӣ, пажӯҳишгари маъруфи эронӣ бо такя бар назари Арасту дар «Фанни 

шеър» ба нуктаи бисёр муҳим ва боарзише дар мусовӣ будани назму наср ишора мекунад: «Диди 

махсуси шоир дар лаҳзаи бедорӣ дар баробари навъи иртибот миёни табиату инсон (ё табиат бо 

табиат) моро ба ҷаҳони дигар мекашонад. Ҷаҳоне, ки тозагӣ дорад ва бо ин ки ҷузъҳои он сода 

ва одӣ дар дастраси ҳама аст, навъи таркиби он, яъне тарзи пайванд барқарор кардани шоир 

миёни инсон ва табиат чизест тоза ва пардохтаи тахайюли ӯ» [10, с. 26]. Мавсуф шеър ё сухани 

мавзунро бартар аз наср намедонад ва бо ишора ба ин ки хаёли шоирона дар вазн ва мафҳуми 

шеър маҳсур нест, таъкид медорад, ки бисёре аз тасарруфоти зеҳни омма ё нависандагон дар 

меҳвари ҳамин хаёлҳои шоирона ҷараён дорад ва метавон онро шеъре донист, ки дар қолаби наср 

баён шудааст. Яъне, унсури аслии шеър ва баёни шоирона дар он ҳаст ва фаротар аз қаламрави 

шеър ва насрҳои адабӣ доманаи ин хаёлҳо низ дар ҳавзаи баёни мардуми одӣ ва гуфторҳои 

маъмулӣ дида шавад. 

 Сайфҷоми Ҳиравӣ аз мақому мартабаи волои шоироне, ки суханро ҳунармандона дар 

қолаби назм рехтаанд ва холиқи сухани мавзун шудаанд, ситоиш мекунад. Ӯ бар хилофи назари 

Шамс Қайси Розӣ ва Кадканӣ, ки ба мусовӣ будани назму наср муътақиданд, чунин мегӯяд: «Ва 
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яқин аст, ҳар ғаразеву ҳикоятеву шукреву шикояте, ки ба наср гуфта шавад, агар онро назм 

кунанд, майли тибоъ дар истимои он ба ақсоулғоят ва абъадулниҳоят бошад ва рағбати тамоми 

хосу ом ба хондани «Шоҳнома»-ю «Хамса» ва давовини ашъору ғазал шоҳид аст» [8, в. 12б].  

Бо вуҷуди ин, дар наср сояе аз назм дида мешавад ва агар ин гуна набошад, сабк ширин 

намегардад. Дар назм низ сояе аз наср ба чашм мехӯрад, ки агар чунин набошад, ашколи он аз 

якдигар боз шинохта намешавад, авзону шеваҳои он дилнишин ва равобиту пайвандҳои он бо 

якдигар яксон намегардад. Возеҳ аст, ки асли сухан ба сурати сода ва аз ҳамин сухани сода 

сухани мураккаб шомили шеър мешавад. Пас, ҳам назм ва ҳам наср аз як реша буда, такя ба 

сухани сода доранд.  

Агар ба суханони ҳар як аз ин бузургон, ки дар ин ҷустор омад, диққат диҳем, хоҳем 

дарёфт, ки онҳо ҳаргиз ҳукм ба тарҷеҳи қатъии яке бар дигаре ё нотавонии яке аз он ду дар 

муқоиса бо дигаре надодаанд. Тавре зикр рафт, асли назму наср яке аст ва сохти сухан ба ду 

шеваи мустақил ва ҷудонопазир дар амал анҷом мепазирад, ки ҳар шева хубиҳо ва бартариҳо 

дорад. Ҳар қадар соҳиби сухан битавонад ҳангоми офариниш костиҳоро бартараф кунад ва 

хубиҳоро бештар ба кор барад, ба ҳамон андоза зебоӣ ва оростагӣ дар ҳар ду афзоиш ёбад. Ба 

ҳамин далел, гоҳе дар наср манзараҳое дида мешавад, ки метавон онро бар шеър бартарӣ дод. 

Шеъру наср дар замони Сайфҷоми Ҳиравӣ дар авҷи рушду ривоҷ буда, ҳар як хусусиятҳои хосе 

дорад, ки аз дигаре онро мутамоиз мегардонад. Бо таваҷҷуҳ ба ин нукта, ҳар ду ҳамзамон бар 

пояҳои яксоне устуворанд, ки бар асоси он наметавон бартарӣ миёни назму наср барқарор кард. 

Бар ин мабно, раво нест, ки якеро бар дигаре бартарӣ дод, зеро ин ду дар мавориди муайян ба 

якдигар иттифоқ ва дар баъзе ҷой бо ҳам ихтилоф доранд. 

Ҳамин тариқ, аз гуфтаҳои фавқ чунин натиҷа гирифтан мумкин аст, ки бартарии сухани 

мавзун аз мансур бо далоили мантиқӣ пайванди шоистае ёфта, бартарият миёни назму наср дар 

«Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфҷоми Ҳиравӣ барқарор шудааст. Ба ақидаи мавсуф, ҳар 

қадар наср ба унсурҳои шеърӣ ороста шавад, беҳтару зеботар гардад ва ҳар қадар шеър аз ҷиҳати 

равониву содагӣ эҷод шавад ва ба наср наздиктар аз зебоии зотии бештаре бархурдор мешавад.  
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ТАҲЛИЛ, АРЗЁБӢ ВА АРЗИШДОВАРИҲОИ САЙФҶОМИ ҲИРАВӢ  

ОИД БА КАЛОМИ МАНЗУМУ МАНСУР 
 

Дар мақола муаллиф кӯшидааст, ки назари Ҳиравро оид ба  бартарии каломи манзуму мансур 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода,  бад-ин васила орои Сайфҷомро дар бораи мавзӯи мазкур иброз 

намояд. Ҳиравӣ монанди дигар муҳаққиқони мутақаддим адабиётро ба назму наср тақсимбандӣ карда ва 

муътақид аст, ки забони наср содаву рӯзмарра ва эҷод карданаш қариб ба ҳамаи соҳибзабонон дастрас 

мебошад. Аммо мақоми каломи манзумро ба хотири он ки забони ифодааш ғайримаъмулӣ, аксаран 

маҷозиву истиоравист, мартабаи онро дар муқоиса бо наср тарҷеҳ медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО:  калом, назм, наср, шоир, адиб, ҳунар, мухотаб, эҳсос, тахайюл. 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ХИРАВИ, ПО ПОЭТИЧЕСКИМ СЛОВАМ, И РЕДАКТОРАМ 
  

В статье автор старался определить и анализировать взгляды Хирави о том, насколько имеет 

преимущество поезия и проза, чем другие виды произведения и этим проявлять убранство мнении 

Сайфджома на эту тему. Как многие прежние исследователи, распределяя литературу на поезии и прозу 

Хирави верит в том, что язык прозы намного обычный. Создание и сочинение языка прозы может быть 

доступным даже каждому, кто хочет направиться по этому направлению. Сайфджом знает, что поэзия в 
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литературе имеет значительное место,так как язык и выражения поэзии намного значимый и необычный.  

Его значению составляют метафора и аллегории. Поэтому положение поэзии признанно в литературе 

своим превосходством.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речь, поезия, проза, поэт, литератор, мастерство, адресат, чувство, 

воображение. 
 

THE ANALYSIS AND EVALUATION OF HIRAVI JUDGES ON POETIC WORDS AND EDITORS 
 

In the article, the author tried to identify and analyze the views of Khiravi on how much poetry and prose 

have the advantage than other types of works, and thereby show the decoration of Saifjom's opinion on this topic. 

As many former researchers, distributing literature on poetry and prose, Khiravi believes that the language of prose 

is much more common. Creating and composing the language of prose can be available even to anyone who wants 

to go in this direction. Saifjom knows that poetry in literature has a significant place, since the language and 

expressions of poetry are much significant and unusual. Its meaning is metaphor and allegory. Therefore, the 

position of poetry is recognized in the literature for its superiority. 

KEY WORDS: speech, poetry, prose, poet, writer, skill, addressee, feeling, imagination. 
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ГИДРОНИМИЯИ МИНТАҚАИ МУЪМИНОБОД: ТАҲЛИЛИ МАЪНОИВУ ЛУҒАВӢ 
 

Давлатов Ф.К. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
 

Таркиби забони адабии тоҷик аз лиҳози луғавӣ устувору пурғановат буда, яке аз қабатҳои 

онро номвожаҳои ҷугрофӣ, яъне топонимҳо  ташкил медиҳанд. Мусаллам аст, ки номвожаҳоро 

дар иртибот бо  фарогирии хусусиятҳои  лексикию семантикӣ ба якчанд зергурӯҳ ҷудо кардан 

мумкин аст, аз қабили  ойконимия, гидронимия, оронимия, этнотопонимия ва ғайра. 

Бояд зикр намуд, ки таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳо 

солиёни зиёде аст, ки таваҷҷуҳи муҳаққиқони ватанӣ ва дониишмандони хориҷиро ба худ ҷалб 

намудааст ва дар ин ҷода як силсила корҳои илмӣ-таҳқиқотии бунёдӣ ва асару мақолаҳои В.Н. 

Топоров, О.Н. Турбачев, В. Бондарчук, Э.М. Мурзаев, А.Л. Хромов, Р.Х. Додихудоев, Н. 

Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, Ш. Исмоилов, О. Маҳмадҷонов, Д. Ҳомидов, С. Абдуллоева  ба нашр 

расонида шудааст.  

Бо вуҷуди ин, дар забоншиносии тоҷик саҳифаҳои холӣ хеле зиёд аст ва яке аз қисматҳои 

камтаҳқиқшудаи кишвар ин минтақаи Муъминобод ва атрофи он мебошад. 

Мо дар мақолаи  мазкур кӯшиш намудем, ки роҷеъ ба баъзе хусусиятҳои луғавию маъноии 

гидронимҳои чашмаҳо, кӯл ва дарёҳо бо истифода аз сарчашмаҳои таърихию ҷуғрофӣ  

андешаронӣ намоем. 

Дуруст аст, ки мафҳуми гидронимия аз калимаи hidro-и (юнонӣ) гирифта шуда, дар илми 

топонимика мавзеи ҷуғрофиеро ифода менамояд, ки ба об ва мавзеъҳои он алоқаманд буда, 

onumiya (юнонӣ) - ном ва гидрономия - маҷмӯи номҳои мавзеъҳои обӣ мебошад. 

Минтақаи Муъминобод дорои чашмаҳои шифобахш, табиати ҷолиб ва мавзеъҳои 

таърихию фарҳангӣ мебошад, ки пайваста диққати сайёҳони ватанӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб 

намудааст. Дар воқеъ, «таснифот ё худ классификатсияи илми ономастика ва топонимикаи 

ноҳияи Муъминобод аз ҷиҳати сохту таркиб ва этимологию морфологӣ хеле аҷибу таҳқиқталаб 

аст, ки ин бояд мавриди пажӯҳиши забоншиносону таърихшиносон қарор гирад» [2, с. 63].    

Чи тавре ки  дар боло зикр намудем, Муъминобод минтақаи кӯҳсор буда, дар он беш аз 800 

чашма мавҷуд аст, ки аз онҳо як гурӯҳи калонашонро номвожаҳои антропонимӣ ташкил 

медиҳанд ва онҳо дар ҳудуди беш аз 300 номвожа дар ин минтақа ба мушоҳида мерасанд. Аз 

маҷмӯи маводи ҷамъовардаи мо  як гурӯҳи калони онро гидронимҳои  мавзеъҳои мавсимӣ 

ташкил медиҳанд, ки онҳо дар фасли баҳор бо сабаби боришоти зиёди мавсимӣ пайдо шуда, дар 

давраи тобистон хушк мешаванд.  

Дар манотиқи Муъминобод чашмаҳои зиёде мавҷуд аст, ки аксарияти онҳо бо исми одамон 

номгузорӣ шудаанд ва дар номшиносии муосир ин қабил номвожаҳо бо мафҳуми 

антропогидронимия ифода карда мешаванд. Антропогидронимияи маҳалли мавриди назар 

бештар дар шакли ибораҳои изофӣ зуҳур намудаанд, ба монанди: 

1. дар қолаби ибораороии  чашма - антропоним:  

а) гидронимҳое, ки бо исми занон номгузорӣ шудаанд: Чъшмайи Бибӣ Навро, Чъшмайи 

Бибӣ Савро, Чъшмайи момаи Малика, Чъшмайи Момаи Ҳандала, Чъшмайи Сарварбӣ, Чъшмайи 
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момаи Ойиҷон, Чъшмайи Ҳафиза, Чъшмайи Ҳурбӣ, Чъшмайи момаи Зебо, Чъшмайи Момаи 

Бибӣ, Чъшмайи Момаи Нуқра ва ғайра. 

б) мавзеъҳое, ки бо исми мардон номгузорӣ шудаанд: Чъшмайи Рустам, Чъшмайи Салим, 

Чъшмайи Амон, Чъшмайи Давлатқадам, Чъшмайи Бекназар, Чъшмайи Ҳайдар, Чъшмайи 

Шарифь ва ғайра. 

Бинобар гуфтаи калонсолони минтақаи Муъминобод, сабаби ба номи одамон ном 

гирифтани ин чашмаҳо (антропогидронимҳо) дар он аст, ки шахсиятҳои дар боло зикргардида 

барои ободу тоза нигоҳ доштану барқарор намудани онҳо хизматҳои шоистаеро анҷом додаанд.  

Бояд зикр намуд, ки дар минтакаи мавриди назар як гурӯҳи хеле калонро гидронимҳое 

ташкил додаанд, ки аз якчанд ҷузъ иборат мебошанд ва ҳар ҷузъи онҳоро метавон ба чунин 

ҳиссаҳои нутқ тақсимбандӣ намуд: 

1) чашма – исм: ба ин гурӯҳ гидроним-ибораҳоеро дохил намудан мумкин аст, ки онҳо аз 

ду ҷузъ иборат буда, ҷузъи дуюмашон исм  мебошад: Чъшмаи Таги санг, Чъшмаи Толеъ (Чашмаи 

Шифо), Чъшмаи Паразор, Чъшмаи Сабзако, Чъшмаи Сафедор, Чъшмаи Олуча, Чъшмаи 

Шулашо ва ғайра. 

2) чашма – сифат: Чъшмаи Хунукак, Чъшмайи Боғи Зулфак, Чъшмайи Яхак, Чъшмайи 

Сафедак, Чъшмайи Гармак, Чъшмайи Булуқак, Чъшмайи Шӯрак, Чъшмайи Чикак, Чъшмайи 

Хоки Пир ва ғайра. 

3) чашма - шумора: Чъшмайи Чълдъхтаро // Чилдухтарон, Чъорчъшма, Чъшмайи 

Чортут, Чъшмайи Секура ва ғайра. 

4) чашма – шаклҳои феълӣ (чунин чашма – ибораҳо метавонанд шаклҳои гуногуни феълӣ 

дар ҷузъи дувум ё савуми худ, ки аз калимаҳои мураккаб иборатанд, дошта бошанд, махсусан, 

сифати феълӣ ва асосҳои замони ҳозираю оянда): Чъшмайи Говкӯш ё Кӯли говкуш, Чъшмайи 

Кӯли Асппартов, Чъшмайи Ҷӯшон, Чъшмайи Ободон ва ғайра. 

Дар низоми гидронимии минтақаи мазкур як гурӯҳ номвожаҳое ба мушоҳида мерасанд, ки 

онҳо дар заминаи унвонҳои шахсони рӯҳонӣ ба вуҷуд омадаанд. Сабаби чунин тарзи сохта 

шудани антропогидронимҳо дар он аст, ки солҳои пеш қисми зиёди мардуми маҳалли мазкурро 

ашхоси рӯҳонӣ ташкил медод. Мавриди зикр аст, ки чун анъана дар фарҳанги мардуми тоҷик 

лақабҳои «хоҷа», «эшон», «ҳоҷӣ», «мулло», «шайх», «сайид», «тақсир» ба шахсоне дода 

мешаванд, ки онҳо дар замири худ парҳезкорӣ, поктинатӣ, ростқавлӣ ва монанди ин сифатҳоро 

таҷассум намудаанд ва ин шакли номгузорӣ ба  топонимияи маҳал кӯчидааст. 

Ҳамзамон, бояд зикр намуд, ки чунин гидроним-ибораҳо дар минтақаи мавриди таҳқиқ 

хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд ва таркиби онҳо аз якчанд ҷузъ иборат буда,  яке аз ҷузъҳои ин 

навъи гидроним – ибораҳоро мафҳумҳои «ҳазрат», «мулло», «бобо», «ҳоҷӣ», «шайх», «хоҷа» ва 

ғайра ташкил медиҳанд: 

а) гидроним – ибораҳо бо мафҳуми «ҳазрат»: Чъшмайи Ҳазрати Қабули Даргоҳ, Чъшмайи 

Ҳазрати Девдор, Чъшмайи Ҳазрати Чилтан ва ғайра. 

б) гидроним – ибораҳо бо мафҳуми «мулло»: Чъшмаи Мулло Мӯсо, Чъшмаи Мулло Пир, 

Чъшмайи Мулло Сӯфӣ, Чъшмайи Мулло Ҳоким ва ғайра. 

в) гидроним – ибораҳо бо мафҳуми «бобо»: Чъшмамйи Бобои Эшони Қорӣ, Чъшмайи 

Бобои Миралӣ, Чъшмайи Бобои Раҳим, Чъшмайи Бобои Раҳматулло, Чъшмайи Бобои 

Мирзораҳим, Чъшмайи Бобои Асо, Чъшмайи Бобои Карими Салим, Чъшмайи Бобои Ҳалим, 

Чъшмайи Бобои Муродалӣ, Чъшмайи Бобои Сангиҳмад, Чъшмайи Бобои Қурбони Гулаҳмад, 

Чъшмайи Бобои Лашкарӣ, Чъшмайи Бобои Камол, Чъшмайи Бобои Гърез, Чъшмайи Бобои Пирӣ, 

Чъшмайи Бобои Шариф, Чъшмайи Бобои Санг, Чъшмайи Бобои Ҷанда ва ғайра. 

г) гидроним – ибораҳо бо мафҳуми «ҳоҷӣ»: Чъшмайи Ҳоҷӣ Аслам, Чъшмайи Ҳоҷӣ Файз, 

Чъшмайи Ҳоҷӣ Шералӣ ва ғайра. 

ғ) гидроним – ибораҳо бо мафҳуми «шайх»: Чъшмайи Шайхи Назар, Чъшмайи Шайхи 

Ҳабиб, Чъшмайи Шайхи Раҳим ва ғайра. 

д) гидроним – ибораҳо бо мафҳуми «хоҷа»: Чъшмайи Хоҷаи Нур, Чъшмайи Хоҷа Авлиё, 

Чъшмайи Хоҷағайрӣ, Чъшмайи Хоҷа Шаҳриёри Валӣ, Чъшмайи Хоҷа Чавгонӣ, Чъшмайи Хоҷа 

Солеҳ, Чъшмайи Хоҷаи Соф, Чъшмайи Хоҷа Душанбе, Чъшмайи Хоҷа Чалхами Валӣ, Чъшмайи 

Хоҷа Зуҳуруддини Валӣ, Чъшмайи Хоҷа Рӯҳбоди Валӣ, Чъшмайи Хоҷа Ақиқ ё Ҳақиқ, Чъшмайи 

Хоҷа Хидир, Чъшмайи Хоҷа Чоршанбе, Чъшмайи Хоҷа Гаров, Чъшмайи Хоҷа Алмоси Валӣ, 

Чъшмайи Хоҷа Мазор ва ғайра.  

Маводи гирдовардаи мо нишон медиҳад, ки дар минтақаи мазкур як идда номвожа - 

гидронимҳое ба чашм мерасанд, ки онҳо бо пасванди топонимсози – ак сохта шудаанд. Дуруст 
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аст, ки дар гӯйши байни мардуми маҳаллаҳои минтақаи Муъминобод ин пасванди топонимсоз  

доираи фаровони истифода дошта, топонимҳоеро ба вуҷуд овардааст, ки онҳо ба монанди забони 

адабӣ ба хурд ва кӯчак будани мавзеъ далолат мекунанд, аз қабили  Чъшмайи Нурак, Чъшмайи 

Қаранак, Чъшмайи Мирак, Чъшмайи Хунукак, Чъшмайи Боғи зулфак, Чъшмайи Бунгак, 

Чъшмайи Яхак, Чъшмайи Хучак, Чъшмайи Сафедак, Чъшмайи Сияҳмардак, Чъшмайи Гармак, 

Чъшмайи Булуқак, Чъшмайи Рӯбаҳак, Чъшмайи Бедак, Чъшмайи Шӯрак, Чъшмайи Курушак, 

Чъшмайи Тарбузак, Чъшмайи Малахак, Чъшмайи Баробарак, Чъшмайи Сарак, Чъшмайи Чир-

чирак, Чъшмайи Чикак, Чъшмайи Дараи Шӯрак ва ғайра. 

Минтақаи Муъминобод ва атрофи он асосан тоҷикнишин аст, вале маҳалҳое низ ба 

мушоҳида мерасанд, ки дар онҳо мардумони ғайритоҷикзабон: туркҳо, ӯзбекҳо ва дигар қавму 

миллатҳо ҳаёт ба сар мебаранд ва аксарияташон  сирф бо забони тоҷикӣ муошират менамоянд. 

Аз сабаби сукунат доштани дигар қавму қабилаҳо дар минтақаи Муъминобод гидронимҳои 

тоҷикӣ-туркӣ,  туркӣ-тоҷикӣ ва узбекӣ-тоҷикӣ низ  арзи вуҷуд кардаанд, ки шумораи онҳо на он 

қадар зиёд аст, ба монанди  Чъшмайи Қуруғҳо (беш аз 5-то), Чъшмайи Қулфӣ, Чъшмайи Қайнар, 

Чъшмайи Қудуқ, Чъшмайи Қурӯҳмад, Чъшмайи Тошпулоқ, Чъшмайи Қамчин, Чъшмайи Қалуғҳо, 

Чъшмайи Тутқавул, Чъшмайи Сарсибулоқ, Қизил-чашма (Сурхчашма), Чъшмайи Қизилбулоқ 

(Сурхчашма), Чъшмайи Қобича, Чъшмайи Қаракамар, Қуруғчашма (беш аз 5-6 чашмаи хурди 

беном ҷорӣ аст), Чъшмайи Қулфӣ, Чъшмайи Қалуғсой ва монанди инҳо. 

Гурӯҳи дигари гидронимҳои минтақаи Муъминободро фитогидронимҳо ташкил медиҳанд. 

Фитотопонимия маҷмӯи номҳои мавзеъҳои ҷуғрофие ҳаст, ки аз фитонимҳо ташаккул ёфтаанд 

[1, с. 308]. 

Минтақаи Муъминобод хушбоду ҳаво ва сердарахт буда, макони боғу токпарварӣ ба ҳисоб 

меравад. Аз ин лиҳоз, баъзе гидронимҳои минтақа ба номи дарахтон номгузорӣ шудаанд. 

Масалан: Чашмаи Калбед, Чашмаи Зелол, Чашмаи Гул, Чашмаи Арча, Чашмаи Сабзпоя, Чашмаи 

Паразор, Чашмаи Гулхуҷа, Чашмаи Қади арчаҳо, Чашмаи Қади арардара, Чашмаи Бед, Чашмаи 

Фарк, Чашмаи Олучабулоқ, Чашмаи Беди калон, Чашмаи Себ, Чашмаи Сабзако, Чашмаи Таги 

Бед, Чашмаи Сафедор, Чашмаи Чинор, Чашмаи Олуча, Чашмаи Шулашо, Чашмаи Боғитемур, 

Чашмаи Тоқатут, Чашмаи Пистамазор, Чашмаи Сада, Чашмаи Кӯли Бед, Чашмаи Арчамазор 

ва ғайра. 

Бештари гидрофитонимҳои маҳал дуҷузъа буда, ҷузъи дуюмашон ба намудҳои гуногуни 

бутта, дарахт, гулу мева ва ғайра мансуб мебошанд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки аксари ин 

гидронимҳо дар заминаи қолабҳои забонии ибораороӣ сохта шудаанд ва ҷузъи дуюми ин ибора-

топонимҳо ба исмҳо мутааллиқ мебошанд: Чъшмайи Зелол, Чъшмайи Гул, Чъшмайи Арча, 

Чъшмайи Бед, Чъшмайи Фарк, Чъшмайи Сафедор, Чъшмайи Олуча, Чъшмайи Себ, Чъшмайи 

Чинор, Чъшмайи Сада ва амсоли инҳо.  

Гидрофитоним - ибораҳое, ки ҷузъи дуюмашон сохта аст: Чъшмайи Паразор, Чъшмайи 

Сабзако // Сабзакҳо, Чъшмайи Шулашо//Шулашҳо (номи дарахт) ва ғайраҳо. 

Гидрофитонимҳои мураккаб - Чъшмайи Калбед, Чъшмайи Сабзпоя, Чъшмайи Гулхуҷа, 

Чъшмайи Олучабулоқ, Чъшмайи Боғитемур, Чъшмайи Тоқатут, Чъшмайи Пистамазор, 

Чъшмайи Арчамазор...      

Гидрофитоним – ибораҳо Чъшмайи Қади Арчаҳо, Чъшмайи Қади Арардара, Чъшмайи Таги 

Бед, Чъшмайи Кӯли Бед ва ғайра. 

Ҳамчунин, дар низоми гидронимии минтақаи мазкур номвожаҳое ба мушоҳида мерасанд, 

ки онҳо хусусияти оронимӣ доранд. Ороним ва оронимия  номи мавзеъҳои сатҳизаминии ба 

шаклҳои релеф вобаста буда, кӯҳ, теппаҳо, сойҳо ва ғорҳоро ифода менамояд. Чи тавре ки ба 

ҳамагон маълум аст, 97%-и Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил дода, аксарияти чашмаҳо дар ғорҳо ва 

хамиҳо ҷойгир мебошанд. Чунин гидронимҳо дар минтақа хеле зиёд ба чашм мерасанд: Чъшмайи 

Қади Камонгарон, Чъшмайи Қади Пастро, Чъшмайи Қади дараи боло, Чъшмайи қади кӯл, 

Чъшмайи Ҷари Говкуш ва Чъшмайи Қади Торикак ва ғайра. Сабаби чунин ном гирифтани 

гидронимҳо дар он аст, ки бештари онҳо дар пастии ғорҳо ва сойҳо ҷойгир шудаанд.  
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ГИДРОНИМИЯИ МИНТАҚАИ МУЪМИНОБОД: ТАҲЛИЛИ МАЪНОИВУ ЛУҒАВӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф гидронимияи минтақаи Муъминободро аз нигоҳи маъноиву луғавӣ 

мавриди таҳлил қарор додааст.  

Муаллиф дар заминаи маводи бадастомада кӯшиш намудааст, ки роҷеъ ба баъзе хусусиятҳои 

луғавию маъноии гидронимҳои чашмаҳо, кӯл ва дарёҳо бо истифода аз сарчашмаҳои таърихию ҷуғрофӣ  

андешаронӣ намояд.  

Минтақаи Муъминобод дорои чашмаҳои шифобахш, табиати ҷолиб ва мавзеъҳои таърихию 

фарҳангӣ буда, пайваста диққати сайёҳони ватанӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб намудааст.  

Дар робита ба ин, муаллиф таснифот ё худ классификатсияи гидронимияи ноҳияи Муъминобод ва 

атрофи онро аз ҷиҳати сохту таркиб ва хусусиятҳои лексикию морфологӣ таҳқиқ намудааст, ки 

андешарониҳои он ҷолиб ва қобили таваҷҷуҳ мебошанд.  

Муаллиф дар заминаи адабиёти назариявии мавҷуда номвожаҳои гидронимии минтақаи 

Муъминободро ба қисматҳои антропогидроним, гидрофитоним, зоотопоним, гидроороним ҷудо намуда, 

онҳоро аз нигоҳи илмӣ то ҳадди имкон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: номвожаҳои ҷуғрофӣ, таҳлили маъноиву луғавӣ, мавзеъҳои ҷуғрофӣ, 

гидронимия, антропогидроним, гидрофитоним, зоотопоним, гидроороним. 
 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГИДРОНОМИИ МУМИНАБАДСКОГО РАЙОНА  
 

В данной статье автор рассматривает гидрономию Муминабадского района с лескико-

семантической точки зрения. 

В исследовании излагается весомый вклад,  как отечественных, так и иностранных ученых при 

всесторонем изучении географической местности и отдельные зоны Таджикистана. 

Автор на основе имеющихся материалов и использовании историко-географических данных 

попытался высказать свою точку зрения, о лексико-семантической особенности гидрономии.  

Муминабадский регион со своими целебными источниками, сказочной природе и культурно-

исторической местности всегда привлекает к себе внимание отечественных и иностранных туристов. 

В связи с этим, автор считает необходимость классификации гидонимиии данного региона с 

семантико-структурной и этимологико-морфологическом плане, которые являются очень интересным и 

актуальными. 

Автор на основе имеющихся научно теоретических источников, выделил гидрономии 

Муминабадского региона на антропогидромической, гидрофитономической, зоотопономичес-кой и 

гидрооронимической части. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидронимия,  семантическое значение, географическая местность, 

гидронимия, антропогидрономия, гидрофитонимия, зоотопонимия и гидрооронимия.  
 

LEXICO – SEMANTICAL ANALYSIS OF HYDRONOMY OF THE MUMINABAD AREA 
 

In this article, the author considers the hydronomy of the Muminabad area from a lexico-semantic point of 

view. 

The study presents a significant contribution, both as native and foreign scientists on a comprehensive study 

of geographic areas and distinct areas of Tajikistan. 

The author, on the basis of the available materials and using the historical-geographical information, tried 

to express his point of view on the lexicol-semantic features of hydronomy. 

Muminabad region always attracts the attention of native and foreign tourists with its healing springs, 

fabulous nature and cultural and historical locality. 

In this regard, the author considers the need to classify onomistics and toponomy of the Muminabad region 

from the semantic-structural and etymological-morphological ways of study, which are very interesting and 

relevant and should be subjected to the study of linguists and historians. 
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In addition, according to the author point of view, the nature of the Muminabad region is beautiful, where 

there are many trees and vineyards and that is why some hydronomies of the region received the names of these 

trees. 

The author, on the basis of available sources, detailed the names of the hydronomy of the Muminabad 

region in the anthropohydromymic, hydrophytonomic, zootoponomic, and hydrohoronimic parts.  

KEY WORDS: Muminabad region, semantical meaning, geographical location, hydronomy, 

anropohydronom, hydrophitonym, zootoponyms and hydrooronyms.  
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СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАБОТАХ  
ТАДЖИКСКИХ ЛИНГВИСТОВ 

 

Абдуллоева С.Ш. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Сложное предложение – это смысловое и интонационное единство нескольких 

предикативных единиц. Предикативные единицы соотносительны с простыми предложениями. 

В составе сложного предложения предикативные единицы приобретают специфические 

свойства. 

Основными средствами связи предикативных частей сложного предложения являются 

интонация и союзные средства: союзы (и, а, но, или, если, чтобы, хотя и др.)  и союзные слова 

(который, какой, чей, кто, где, куда, откуда, почему и др.) [2]. 

Языковые проблемы, которые в настоящий момент лингвисты относят к категории 

таксиса, получили достаточно глубокое описание и исследовании по грамматике общих работах 

по грамматике таджикского языка, в учебниках для студентов и методических рекомендациях 

для преподавателей.  

Первый же учебник для средней школы, рассматривающий синтаксис таджикского языка 

под редакцией A.M. Беленицкого и Б. Хочизода, описывает таджикский синтаксис, дает 

простейшую классификацию типов синтаксической связи и вводит термины для описания 

сложных предложений [Беленицкий, Хочизода 1936].  

В дальнейшем в учебнике по грамматике под редакцией А. Мирзоева, Ш. Ниёзи и М. 

Гафурова [Мирзоев, Ниёзи, Гафуров, 1948],  в учебнике под авторством Н. Маъсуми [Маъсуми, 

1948], в многочисленных работах Д. Таджиева [Таджиев, 1966; 1971; 1975, 1977] и 

М.Н. Касымовой [Касымова, 1961; 1965; 1976; 1979; 1986], в учебнике по синтаксису 

таджикского языка авторов Б.Н. Ниёзмухаммадова и Ш. Рустамова [Ниёзмухаммадов, Рустамов 

1981] и др. можно обнаружить уже более подробное описание видов предложения (СПП, ССП).  

Учебник под редакцией Б. Ниёзмухаммадова и М.Ф. Исматуллаева подробно 

рассматривает связь между предложениями-элементами ССП на основе временных форм 

глаголов в данных предложениях. Также анализировались сравнительная связь, 

противопоставительная связь, причинно-следственная связь, как типы связи между 

предложениями-элементами [Грамматикаи забони тоҷикӣ, 1963].  

Р. Гаффоров в своих работах рассматривает специфику использования союзов и аспекты 

функционирования ССП [Гаффоров, 1968, 1970].  

Разносторонний анализ ССП в частности, и сложных предложений в целом проводит также 

А. Эшонджанов. Ученый рассматривает типологию предикатов сочинительной связи, исследует 

проблему однородных членов в составе ССП. Также в его работах поднимаются вопросы 

семантической специфики предложений, включающих именное и глагольное сказуемые, 

рассматривается вариативность сочинения с точки зрения структуры и проблема статуса 

предложений-элементов ССП как синтаксических единиц и др. [Эшонджанов, 1971, 1973, 1974]. 

В работе Р. Набиевой предлагается подробное описание ССП в аспекте 

последовательности / одновременности действий, выраженных предложениями-элементами 

[Набиева, 1957]. Так, в следующих примерах наблюдается одновременность действий, 

выраженных в предложениях-элементах:  

Бештарини тоҷикон заминҳои амлок, яъне заминҳои подшоҳиро киштукор мекарданд ва 

бештарини урганҷиён майдабаққолӣ доштанд. Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо. Дар Соктаре акаам 

бо Саидакбархоҷа ба пеши хатиби деҳа дарс сар кард, ман бо бачагони хамсоли худ дар ин деҳаи 

сероб ба ҷӯйчабозӣ даромадам. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо) 
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В данных примерах, напротив, обнаруживается последовательность действий, 

выраженных в предложениях-элементах: Боре масҷиди деҳаи Маҳаллаи Боло ғалтидааст, 

аҳолии он ҷо ба талаби устои дуредгар баромадаанд ва бо дарак додани касе бобои падарам – 

Сайид Умархоҷаро барои таъмири масҷид ба деҳаи Маҳаллаи Боло бурданд. (Садриддин Айнӣ. 

Ёддоштҳо); Бибихалифа ба ман такрор кунонидани он ғазалро ба Ҳабиба фармуд ва худаш ба 

хонааш барои корҳои хонагиаш рафт. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо) 

Также внимание таджикских ученых-лингвистов привлекали ССП, в которых одно 

из сказуемых могло выражаться деепричастной формой глагола:  

Хайбар саги бисёр ҳушёр буда, дар андак вақт ҳамаи гуфтаҳои моро фаҳманда ва вазифаи 

асосии худро донанда шуда монд. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо); Ба ҳамин тариқа таваллуди ман 

дар деҳаи Соктареи райони Ғиждувон воқеъ шуда, айёми бачагии томактабиам тобистон дар 

Соктаре ва зимистон дар Маҳаллаи Боло гузаштааст. Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо; Қозӣ ба 

дарахте такя карда саридупо нишаст ва ҳамсуҳбатонаш ҳам дар рӯ ба рӯяш нишастанд. 

(Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо) 

При этом мнения расходились: Н. Бозидов и X. Джалилов считали подобные конструкции 

сочинительными [Бозидов, 1973; Джалилов, 1976], в то время как М.Ф. Исматуллаев относил к 

простым предложениям [1954]. Н. Бозидов рассматривал также способы формирования 

подобных предложений, темпоральные отношения их элементов и т.д. [Бозидов, 1973]. 

Ш. Рустамов в своей статье исследует предложения из трех и более элементов, определяя 

их как чумлаҳои сертаркиб (многосоставные предложения), например,  

Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба ҳаминҳо тӯй карда диҳам, хешовандон ва ошноҳои 

соктарегиам бошанд, ба ҳамин ҷо меоянд ва омаданд. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо); Баҳор 

омад, давчаҳо аз гул баромаданд, навдаҳои тутҳои балхӣ ғӯра бастанд, дарахтони хасактут 

барои хӯроки кирмакҳои пила каллак шудан гирифтанд. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо); Қозӣ гоҳо 

суханоне мегуфт, ки ман аз онҳо чизе намефаҳмидам ва онҳоро ба забони тоҷикӣ шарҳ медод, 

лекин аз он шарҳҳо ҳам ман чизе намефаҳмидам. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо) 

Исследователь выделяет основные типы подобных предложений и описывает отношения 

между их элементами на грамматическом и семантическом уровне [Рустамов, 1968]. 

Ф. Зикрияев предлагает детальное описание структурной и функционально-семантической 

специфики ССП современного таджикского языка. Исследователь также поднимает вопрос 

темпоральности в ССП, выражаемыми его предикативными элементами [Зикрияев, 1986, с. 12]. 

Ученый говорит о семантике одновременности / разновременности в элементах ССП, 

рассматривая проблему, которую изучала ранее Р. Набиева. Так, семантика одновременности 

выражается в следующих примерах: Баҳорон буд, зардолуҳои мо гул карда бо шукуфаҳои худ дар 

боғча зинати хубе дода буданд. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо); Акнун рӯз тамоман сафед шуда 

буд ва ҳарчиз ба назари кас аз дур ҳам бошад, равшан менамуд. (Садриддин Айни. Ёддоштҳо). 

Семантика разновременности выражается в следующих примерах: Зеро ин қаламдонро ба 

ман падарам харида буд, ва ман ҳақ доштам, ки ҳар чизро ва аз ин ҷумла қаламдонро аз вай 

талаб кунам. (Садриддин Айни. Ёддоштҳо). 

Еще одна работа, посвященная темпоральности - исследование П. Джамшедова. 

Исследователь обнаруживает весьма значимые инварианты, ставшие базой функционально-

семантических полей темпоральности и аспектуальности [Джамшедов, 1984].  

Темпоральность изучается также в статье С.А. Иномовой, рассматривающей ее 

синтаксические средства выражения на материале таджикского и английского языков [Иномова, 

2013].  

Также Ф. Зикрияев внимательно исследует отношения между предложения-элементами 

ССП. Ученый говорит о значимости паратаксис для выражения передачи сложной 

многокомпонентной идеи, что осуществляется при помощи сложной предикативности 

[Зикрияев, 1986]. Подобные вопросы также поднимаются в работе М.Н. Нематуллоевой, 

описывающей типологию таксисных отношений в компаративном аспекте: исследователь 

сравнивает таксис таджикского и английского языков. М.Н. Нематуллаева считает соотношение 

видовременных форм глаголов элементов ССП одним из средств выражения таксиса 

[Нематуллаева, 2002]. 

Синтаксические средства образования сложного предложения изучает М.Н. Касымова. 

Также исследователь уделяет много внимания союзам и союзным словам, интонации, порядку 

предложений-элементов и прочим грамматическим и семантическим средствам, посредством 
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которых осуществляется связь между предложениями-элементами в ССП и СПП [Касымова, 

1961; 1979].  

Интересны также работы Д.Т. Таджиева. Ученый рассматривает общие вопросы теории 

сложного предложения, а также структуру СПП [Таджиев, 1981, с. 67]. 

Среди современных исследователей таджикского синтаксиса интерес представляет работа 

С.Д. Алламуродовой, рассматривающая межфразовую связь в русском и таджикском языках. 

Исследовательница указывает на весьма частотное использование сложных 

синтаксически целых в таких стилях, как научный, научно-публицистический и официально-

деловой. В некоторых случаях автор отмечает использование сложных синтаксических целых в 

художественный текст, однако указывает, что в разговорном стиле они практически 

не употребляются. 

С.Д. Алламуродова утверждает, что предложениям в составе ССЦ характерно объединение 

друг с другом посредством различных синтаксических средств, из которых самыми частотными 

становятся сочительные присоединительные союзы [3]. 

Синтаксис таджикского и русского языков изучается также в исследовании З.Р. Юсуповой, 

рассматривающей актуальное членение предложения. Автор указывает на возможность 

применения порядка слов как средства синтаксической связи в обоих языках. При этом ученый 

уточняет, что разница морфологического строя русского и таджикского языков влияет и на 

применение порядка слов в указанном качестве. Так, для таджикского языка порядок слов 

является более значимым, широким и частотным средством синтаксической связи. Посредством 

порядка слов синтаксическое оформление получают определение, дополнение, определенные 

обстоятельства и многие другие члены предложения, передающиеся словами, которые в 

таджикском языке являеются неизменяемыми [Юсупова, 2006].  

Исследование М. Усмановой также базируется на двух языках: автор изучает эллипсис на 

базе таджикского и английского, выделяя в обоих языках контекстуальный эллипсис и 

ситуативный эллипсис. Исследователь указывает на основное различие эллипсиса 

в английском и таджикском языках: препозитивность эллиптированного определения в 

английском языке и постпозитивность в таджикском [Усманова, 2012.].  

М.Н. Хамидова, а своем диссертационном исследовании рассматривает несколько типов 

сказуемого, функционирующих в таджикском и английском языках: поссесивное, 

обстоятельственное, процессно, не процессное, субстантивное, двойное сказуемое и др. 

Среди различий таджикского и английского сказуемого исследовательница отмечает, 

например, порядок расположения: для таджикского языка характерна начальная позиция 

ведущего компонента сказуемоего, в то время как английскому свойственна конечная позиция. 

Из типичных же свойств таджикского сказуемого М.Н. Хамидова отмечает осложнения его 

структуры [Хамидова, 2013]. 

М.Н. Хамидова также рассматривает структурную организацию сложных предложений 

таджикского и английского языков. В первую очередь автора интересует опять-таки роль 

сказуемого, однако в работе отмечается, что подлежащее более значимо для структурной 

организации сложного предложения [Хамидова, 2014].   

Подлежащее интересует также М. Юсупову, рассматривающую его с коммуникативной 

точки зрения [Юсупова, 2011]. В диссертационном исследовании автор отмечает, например, что 

в таджикском языке нет безличных подлежащих. Сравнивая таджикское и английское 

подлежащее, исследовательница отмечает, что тематическое и рематическое подлежащие 

существуют в обоих языках.  

М.И. Юсупова говорит о том, что маркеры рематичности таджикского подлежащего это – 

артиклоид як, неопределенные местоимения ҳеҷ, кадом як, ким кадом, ягон: Ҳанӯз ягон бача ҳам 

наёмада будааст ва Ҳабиба он хонаро мерӯфт. (Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо).  

Тематичность подлежащего в таджикском языке являются определенный артикль – 

указательные местоимение ҳамин/ҳамон, ин/он: Бинобар ин, он духтарак ба хонаи худ нарафта 

шабу рӯз дар хонаи хатиб меистод ва бо духтари хатиб дар як хона зиндагонӣ мекард 

(Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо).  

Также показателями тематичности в таджикском языке являются изафетные конструкции 

с личными местоимениями либо синонимичные им части речи в лично-притяжательной форме 

субстантива [Юсупова, 2006]. 
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Отдельно необходимо отметить вклад Р.Д. Салимова в изучении таджикского синтаксиса. 

Научные интересы исследователя сосредоточены в основном на типологии односоставных 

предложений [Салимов, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010].  

Интересна также работа Г.Г. Шосафаровой, исследующая простые двусоставные 

предложения в таджикском языке. Автор указывает на следы флективности в таджикском языке, 

которые в определенной мере влияют на синтаксис. Как и многие другие исследователи 

таджикского синтаксиса, Г.Г. Шосафарова отмечает, что в таджикском языке порядок слов 

весьма важен как средство построения предложений. 

Сопоставляя таджикский синтаксис с русским, исследовательница отмечает различия 

выражения стилистической информации: в русском языке это происходит при помощи порядка 

слов и логического ударения, таджикский язык располагает лишь логическим ударением. Есть 

различия и в выражении стилистической окрашенности: например, в таджикском языке 

эмоциональная окраска может выражаться интонационно.  

Также Г.Г. Шосафарова отмечает, что таджикскому языку свойственна структурная 

законченность предложений, что приводит к частому употреблению двусоставных предложений. 

Аналитический строй таджикского языка подразумевает препозицию подлежащего по 

отношению к сказуемому. Также автор отмечает, что, в сравнении с русским, в таджикском 

гораздо реже встречаются односоставные предложения, особенно безличные [Шосафарова, 

2013]. 

Отдельно хотелось бы отметить таджикских исследователей, рассматривающих проблемы 

ССП. Так, З.К. Бобоева и К.У. Усмонов в ряде работ изучают структурные типы ССП в 

таджикском и английском языках. Авторы рассматривают связь между предложениями-

элементами в ССП и указывают на трудность разграничения ССП и СПП в исследуемых языках. 

Также учеными рассматриваются структурные типы ССП на материале таджикского и 

английского языков. Авторы выделяют семь структурных типов ССП: 1) ССП, включающие два 

и более повествовательных предложения; 2) ССП, включающие два и более простых 

предложения; 3) ССП, включающие одно побудительное и одно вопросительное предложение; 

4) ССП, включающие три побудительных предложения; 5) ССП, включающие два простых 

побудительных предложений; 6) ССП, включающие два вопросительных предложения; 7) ССП, 

включающие одно побудительное и одно повествовательное предложения [6].  

Кроме того, З.К. Бобоева изучала сочинительные союзы таджикского языка и их передачу 

в английском языке. Исследовательница рассматривала английские эквиваленты таджикских 

сочинительных союзов, сделав выводы о том, что сочинительные союзы в таджикском и 

английском языке являются выражением соединительных, разделительных и противительных 

отношений между предложениями-элементами ССП [6].  
Отношения в рамках ССП рассматриваются также в работе А.Н. Абидовой. 

Исследовательница изучала причинно-следственные отношения в ССП, выявив добавочные 
смысловые оттенки в ССП с координативными союзами в таджикском и английском языках. 
Данные оттенки, по мнению автора, появляются вследствии изменения лексического состава 
ССП и контекстуальных условий.  

А.Н. Абидова указывает на то, что некоторые координативные союзы в составе ССП могут 
иметь значения, близкие к значениям СПП, и выражать причинно-следственные отношения. 

Также исследовательница рассматривает лексические средства выражения причинно-
следственных отношений, среди которых она выделяет наречные коннекторы (бинобар ин, ба 
ҳамин сабаб, дар ҳамин асос, барои ҳамин ки, бо ҳамин мақсад ки, ба ҳамин тариқ и др.); 
субстантивные коннекторы (сабаб, хайрият, асос, далел и др.) [1]. 

Таким образом, по итогам данного анализа можно сделать, что, хотя синтаксис 
таджикского языка получил достаточное изучение в работах таджикских ученых, однако 
проблемам сочинения не было уделено достаточного внимания. На данный момент существуют 
одна крупная работа, в которой рассматриваются в том числе и ССП и несколько подробных, 
однако недостаточно охватывающих вопрос статьи.  
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ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ ДАР АСАРҲОИ ИЛМИИ ЗАБОНШИНОСОНИ ТОҶИК  
 

Дар замони муосир ҷумлаҳои мураккаб дар маҷмӯъ ва ҷумлаҳои мураккаби пайваст қисман ба 
пуррагӣ таҳқиқ шудаанд. Ҳарчанд омӯзиши ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар асри гузашта сар шуда бошад 
ҳам, то ҳол забоншиносони тоҷик дар бораи масъалаҳои пайвастшавӣ маълумоти пурра надодаанд. 
Инчунин таҳқиқоти қиёсии ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ гузаронида 
нашудаанд. Қисми зиёди забоншиносони муосири тоҷик, ки ҷумлаҳои мураккаби пайвастро меомӯзанд, 
ҷумлаҳои мураккаби пайвасти забони тоҷикиро бо забони англисӣ қиёс менамоянд.       

Масъалаҳои забон дар таҳқиқоти илмӣ, китобҳои дарсии донишҷӯён ва дастурҳо барои омӯзгорон 
инъикоси пурра ёфтаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: синтаксиси забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, ҷумлаҳои мураккаб, таҳлили муқоисавӣ. 
 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАБОТАХ ТАДЖИКСКИХ ЛИНГВИСТОВ 
 

Сложные предложения в целом и сложносочиненные предложения в частности в настоящий момент 
исследованы достаточно подробно. Хотя ССП начали изучаться еще в прошлом веке, однако на данный 
момент не существует полное и достаточное представление проблемы сочинения в таджикской 
лингвистике. Также не существует и сопоставительного исследования ССП на базе таджикского и 
русского языка: большинство современных таджикских исследователей ССП рассматривали таджикские 
сочинительные конструкции в сопоставлении с английскими.  

Языковые проблемы получили достаточно глубокое описание и исследование в грамматических 
трудах и общих работах по грамматике таджикского языка, в учебниках для студентов и методических 
рекомендациях для преподавателей.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синтаксис таджикского и русского языков, сложносочиненные 
предложения, сопоставительное исследование, синтаксис таджикского и русского языков. 
 

COMPLEX SENTENCES IN SCIENTIFIC WORKS OF TAJIK LINGUISTS 
 

The whole of compound sentences and   particular compound sentences in present day particularly 
researched. Though  the complex sentences began to learn at last century, but at the present time does not exist 
complete and enough introduction work in Tajik linguists. It also does not exist comparative studies of complex 
sentences on the foundation of Tajik and Russian languages: more Tajik scholars of CS have considered Tajik 
coordinative construction on comparison with English language. 

The problems of language have considered in science grammatical books,textbooks for   students and 
methodical  recommendation for teachers. 

KEY WORDS: the syntax of Tajik and Russian languages, complex sentences, comparative analysis. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдуллоева Саноат Шарифовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 900-70-00-86. 
 

АҲАМИЯТИ АДАБИИ АШЪОРИ «ДУОБ»-И НИКОЛАЙ ТИХОНОВ 
 

Киромиддинов З.К. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

 

Инъикос ва такмил додани мавзӯи Шарқ яке аз кӯшишҳои нахустини ба анҷом расонидани 
рисолати инсон дар масъалаи дарки мушкилоти мардуми Шарқ дар осори Н.Тихонов мебошад. 
Тасвири воқеии ҳаёти мардуми Шарқ аз мақсадҳои бузургтарини шоир дар роҳи пур печу тоби 
эҷодӣ ба шумор рафта, дар адабиёти шӯравӣ ҳадафи асосӣ тарғиби дӯстии халқҳои мухталифи 
ҷаҳон ва мушкилоти мардуми мазлум вобаста ба вазъият буд. Гавҳари асосии адабиёти ҷаҳониро, 
қабл аз ҳама, тасвири ҳақиқати бадеӣ фаро гирифта, решаҳои он аз манфиатҳои миллӣ таркиб 
ёфта бошад ҳам, аммо тасвири вазъи ногувори кишварҳои мазлум дар осори адибони шӯравӣ 
хеле васеъ ҷой гирифтааст Ҳанӯз аз солҳои 30-юми қарни гузашта дар адабиёти шӯравӣ 
қаҳрамонҳои нав бо ифодаи хусусиятҳои миллӣ ва фардияти озодихоҳ ба қалам дода мешавад. 



48 

Тихонов Н. аз зумраи шоироне мебошад, ки таърих ва анъанаҳои миллии мардуми Шарқро дар 
вақти сафарҳояш меомӯзад ва онро дар ашъори публитсистияш тасвир менамояд. 

 Дар воқеъ, Мирзо Турсунзода яке аз шоирони ҳамқадам ва ҳамсафари Тихонов дар 
мақолаҳои илмии алоҳида истеъдод ва маҳорати Тихоновро тавсиф намуда, зимнан тазаккур 
медиҳад, ки «Албатта, мавзӯи «Тихонов ва Шарқ»-ро ба шеърҳои ба Тоҷикистон ва ё Гурҷистон, 
ба Арманистон ва ё Озарбайҷон бахшидаи шоир маҳдуд кардан нашояд ва ин кор аз рӯи инсоф 
ҳам намешуд. Мавзӯи Шарқе, ки мубориза мебараду соҳибзафар мешавад, дар эҷодиёти ӯ бо 
чунин вусъат ва рангу тобишҳои гуногун сурат гирифтааст...» [4, с. 202].  

Нахустин маҷмӯаҳои ашъори Н. Тихонов низ аз тавсифи Шарқ ва баррасии мушкилоти 
зиндагии онҳо иборат буда, В.В. Воровский ба осори Тихонов баҳои баланд медиҳад, ки: «Шоир-
романтик на фақат дар образҳои бадеӣ олами воқеиро тасвир менамояд, балки онро бо сатрҳои 
бузург, бо рангҳои ҷаззоб ва шаклҳои мувофиқ ҷой дода, ин образҳои эстетикии пур аз ҳиссиётро 
бо тахайюлоти тоза инъикос намудааст» [1, с. 192].  

Ормонҳои шоир ин осоиштагии сайёра, ҷаҳду талош ба хотири эҳёи ҷаҳони бидуни ҷанг 
ва ҳамкории инсонҳо ба хотири фардои нурафшон тамоми паҳнои осори шоирро дар бар мегирад. 
Тихонов Н. натиҷаи сафарҳои худро дар наср, назм ва осори публитсистияш инъикос менамояд 
ва хатти нахустини сафари ӯ ин аз Тирмиз то ба кӯҳҳои азими Ҳиндукуш, ағбаи Ҳайбар ба Лоҳур, 
Қарочӣ ва дигар минтақаҳои Покистон идома меёбад. 

Н. Тихонов барои шоирони аҳди шӯравӣ ба ҳайси мураббӣ пазируфта шуда бошад ҳам, 
аммо чун як инсони хоксору софдил боқӣ мондааст, ки дар мавриди хислати ӯ П. Павленко 
тазаккур менамояд, ки: «Ҳарчанд ки сафарҳои зиёде дидаӣ ва соҳибмартаба будӣ, аммо мисли як 
ҷавоне хоксор боқӣ монда будӣ» [2, с. 138].  

Иртиботи Н. Тихонов бо кишварҳои Шарқ на фақат дар доираи робитаҳои адабӣ сурат 
мегирифт, балки ин робитаҳо дар заминаи фаъолияти ҷамъиятии Н. Тихонов ба назар мерасад. 
Алалхусус, Н. Тихонов бо шоири тавонои тоҷик Мирзо Турсунзода дар робитаҳои қавӣ ва дӯстӣ 
қарор дошт. Мирзо Турсунзода дар мавриди робитаҳои шоири рус дар пешсухани асарҳои 
мунтахаби шоир бо забони тоҷикӣ чунин меорад: «Тихонов ҳам ба ҳаёти халқҳои Шарқ ба як 
тарзи табиӣ пайванд гаштааст. Ман ҳамроҳи Николай Тихонов ба мамлакатҳои Шарқ сафар 
кардаам, ки ин барои ман хушбахтӣ буд. Мо соли 1949 аввалин бор ба Покистон сафар карда 
будем ва ин дар лавҳи хотир нақш бастааст» [4, с. 9]. 

Соли 1926 ва 1930 Тихонов ба Осиёи Миёна сафар менамояд ва нахустин мушоҳидаю 
таассуроташ дар маҷмӯаи ашъораш «Тавакалчӣ» ва «Бодиянишин» интишор мегардад. Мавзӯи 
тараннуми Шарқ дар ашъори Тихонов Н. пас аз сафарҳояш ба Покистону Ҳиндустон идома 
меёбад, Н. Тихонов ба ҳайси раиси Кумитаи сулҳи собиқ Иттиҳоди шӯравӣ соли 1949 ба 
Покистон сафар мекунад. Дар маҷмӯаи «Ҳикояҳо дар бораи Покистон» агар лавҳаҳои хурди 
хотираҳои Николай Тихонов дар бораи ин сарзамин инъикос гардида бошад, пас дар маҷмӯаи 
шеърҳояш бо номи «Дуоб» хотираҳои ӯ роҷеъ ба Афғонистон ҳам ба назар мерасад. Дар маҷмӯаи 

Шеъри «Дуоб»-и Тихонов аз зумраи шеърҳои беҳтарини шоир дар таҷассуми ду ҷаҳон ва 
ду тафаккур ба шумор меравад. Дар ин шеър Н. Тихонов кулбае, ки дар он шабзиндадорӣ 
мекунанд, тасвир менамояд ва истиқболи зодрӯзашро дар муҳити на он қадар ошно ва 
ғайримаъмулӣ гузаронида, аз ин ҷашн хеле розӣ мебошад. Дуоб ин шаҳрест дар Афғонистон, ки 
ҳангоми ба Покистон сафар намудан Тихонов Н. бо намояндагони собиқ кишварҳои шӯравӣ дар 
ин кулба қарор дошта буд. Мирзо Турсунзода аз байни осори ба Шарқ бахшидаи Тихонов 
«Дуоб»-ро беҳтарин дониста , тавлиди ин маҷмӯаро баробари рӯзи зодрӯзи шоир медонад ва дар 
ин маврид чунин ишора дорад: «Дар он тасвир карда мешавад, ки чӣ тавр мо як шаби ялдои 
зимистон дар кулбаи фақиронае рӯзи таваллуди Николай Семеновичро қайд кардем» [4, с. 9].  

Турсунзода дар бораи Тихонов бо самимияти зиёде ёд мекунад ва ҳаяҷону эҳсосашро аз 
хонанда пинҳон намедораду ошкор баён месозад, ки «Дар гунбади осмон ситораҳо дурахшон ва 
дар гирду пешамон чашмони гургон низ ба мисоли ситораҳо медурахшиданд. Николай 
Семёнович оташи оташдонро тит мекард ва аз он ҷо шарораҳои кабудтоб часарросзанон ба чаҳор 
тараф пош мехӯрданд. Шарораҳо ба дастони ӯ, ба рӯи бӯрё мерехтанд. Ӯ ҳамчунон бо оташков 
оташро тит мекард. Оташ ба ду ҷараён тақсим мешуд. Сипас мо бар бордонҳо дароз кашидем, 
Тихонов чизе менавишт» [4, с. 10].  

Худи Тихонов Н. ин лаҳзаҳоро ин гуна тасвир кардааст: 
Қайди рӯзи таваллудам ҳар вақт 
Бо мукофоти дӯст дар гузар аст.  
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Ман худам дӯстдори туҳфабарӣ,  
Лек имрӯз туҳфаам дигар аст      [3, с. 76] (Тарҷумаи Ғафор Мирзо) 

Шеъри дигар «Аз сари Ҳиндукуш» тасвири қиёсии ду сарзамин – сарзамини шӯравӣ ва 
сарзамини дар ғафлатмондаи Афғонистон ва Покистон мебошад. Дар ин шеър дарёи Омӯ ва ду 
сарҳади тафоввуткунанда аз лиҳози сохти иҷтимоӣ муқоиса мегардад: 

Аз дурии дуриҳост ҷорӣ, 
Дарёи азими хомаи қум, 
Аз сарҳади хеш мегузаштам, 
Мезад дили беқарори ман гум... 
...Бегоназамини чӯл сар шуд. 
Сар шуд қуму шӯраву сафора, 
Пурдоғу сиёҳу зард буд он 
Монанди палоси пора-пора       [3, с.19] (Тарҷимаи Ғафор Мирзо) 

Дар шеърҳои ба Афғонистон ва Покистон бахшидааш оҳанги марбутии инсонҳо ба 
ҳамдигар ва зарурати иттиҳод ба хотири оромии сайёра ба гӯш мерасад. Ҳар мавзее, ки хусусияти 
табиӣ ва ё таърихӣ доштаанд, шоирро ба худ ҷалб намудааст. Тасвирҳои таърихӣ ва васфи 
зебоиҳои табиат бо ташбеҳоти хосса таъбиркундаи вазъи зиндагии мардуми ҳамон мавзеъ 
гардидааст. Аз ҳамин хотир, дар манзумаи «Дар гузаргоҳи Хайбар» тангии ин мавзеъ, қалъаи 
таърихӣ, хушкии атроф ва оромии даҳшатноки ин мавзеъро тасвир намуда, ҳолати мазлумона ва 
қашоқии мадумро хеле аҷиб тасвир намудааст: 

Чеҳра пур аз нишонаҳои ғам, 
Побараҳна занон хазонастанд, 
Дарзаи хас ба пушту қомат хам 
Аз роҳи танги кӯҳ равонастанд      [3, с. 24] (Тарҷимаи Ғафор Мирзо) 

Бо вуҷуди ҳамаи ин шоир ҳаёти онҳоро оддӣ намедонад ва виқору мағрурии онҳоро 
инъикос намуда, натанҳо - миллате, ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд, ба бегонагони ғосиб нафрати 
зиёде доранд: 

Мижае ҳам намезанад ҳатто 
Марди мағрур гӯӣ аз санг аст, 
Мулк тинҷ аст, -лек марди гадо, 
Боз тайёри шӯришу ҷанг аст      [3, с. 24] (Тарҷимаи Ғафор Мирзо) 

Мисоли дигаре, ки дар ин ҷо метавон шарҳ дод, ин шеъри «Қалъаи Ҷамрӯд» мебошад ва 
Қалъаи Ҷамрӯд ин қалъаест, ки қабилаҳои сейкҳо ба хотири дифоъ сохта буданд ва баъдан 
англисҳо онро ба хотири истеҳкоми худ истифода менамоянд. Дар он шоир як сайри таърихӣ 
атрофи Қалъаи Ҷамрӯд намуда, зикр менамояд, ки пештар агар ин қалъа мардуми атрофи онро аз 
душман дифоъ карда бошанд, айни замон душман дар он худро ҷой намудааст: 

На, ҳаргиз наоранд ёди туро  
Кӯҳистониён, 

Шафақ он саҳар, ки бигирад фаро 
Замин замон            [3, с. 26].  

Дар тасвири шоир манзараҳои дилрабои кишвари Покистон ифодакунандаи масрурӣ ва 
зебоипарастии ӯ мебошад. Дар шеъри «Ҷалолобод» нақши зебоиҳои нотакрор, боғҳои пур аз 
меваҳои мухталиф ва накҳати он инъикос гардидааст, ки шоири рус аз он хеле мафтун гашта буд: 

Кайфест тамошои – 
Абрешими Бағдодӣ, 
Нақшест ба ҳар шоҳӣ, 
Кӯҳпораи Нуристон. 
Аз кӯчаи боғ оӣ, 
Ҳай-ҳай, аҷабо лӯъбат! 
Ин ҷо чӣ хуш, ороӣ 
Бо шоири Шарқ улфат            [3, с. 68]. 

Ё дар шеъри «Ҳинд» уқёнуси мӯҳташами Ҳиндро бо як ваҷд тасвир менамояд ва дидори 
ин уқёнусро барои худ мояи шодӣ дониста, онро пуриқтидору мисли навбаҳор инъикос менамояд 
ва зимнан меорад: 

Дидам, ки фуруд ояд аз кӯҳ, 
Дил аз нафаси хушаш шукуфтам, 
Аз Волгаи боматонати хеш, 
Ба ҷону дилам саломаш гуфтам    [3, с. 27] (Тарҷимаи Ғафор Мирзо) 
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Шеърҳои «Дар гузари коргарии Лоҳур», «Қуттии сигаретҳо», «Дар митинги деҳ» ва 

Соли 1952 «Ҳикояҳо дар бораи Покистон» бо пешсухани худи нависанда нашр мегардад, ки дар 

он Тихонов Н. мушаххас дар бораи омили сафар намуданаш, мушкилот ва тавсифи ҳаракатҳои 

озодихоҳии мардуми Покистон сухан меронад.  

С. Чиковани тазаккур дода буд, ки барои таълифи силсилашеърҳо дар бораи хориҷ фақат 

сафар кифоя намекунад, бояд шоир рӯҳан омода бошад ва Н. Тихонов барои ин рӯҳан омода буд 

[5, с. 3].  

Ҳамон тавре ки А. Сафронов дар ёддоштҳои худ тазаккур медиҳад, вақте ки дар Лоҳур 

соли 1949 Тихонов нахустин маротиба дар кӯчаҳои шаҳр мегузашт, ба ҳамсафаронаш ишора 

менамуд, ки онҳо пас аз ин кӯча чиро мунтазиранд, зеро ҳамаи инро ҳангоми хурдияш дар китоб 

ва харитаҳо дида буд [5, с. 3]. 

Ҳамин тариқ, инъикоси сулҳу истиқлолияти кишварҳои мухталифи Шарқ дар осори 

Николай Тихонов аз мадди назари муҳаққиқон дур намонда буд. Дар бораи иртибот ва меҳри 

беандозаи шоир ба мардуми мазлуми кишварҳои Шарқ М. Турсунзода тазаккур дода буд, ки: 

«Тихонов ҳам ба ҳаёти халқҳои Шарқ ба як тарзи табиӣ пайванд гаштааст» [4, с. 10]. 

Ашъори ба Афғонистон ва Покистон бахшидаи Н. Тихонов аҳамияти таърихӣ дошта, 

баёнгари вазъияти ноороми ин минтақа дар нимаи дувуми асри ХХ мебошад. Ин ашъори саршори 

муҳаббат бо дарназардошти воқеияти тасвир тараннумгари саодати рӯзгори мардуми Шарқ 

мебошад, ки шоир омили дарёфти мурғи бахти миллатҳои ғайрро дар ҷаҳду талош ва ваҳдати 

томи миллатҳои сайёра медонад.  
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АҲАМИЯТИ АДАБИИ АШЪОРИ «ДУОБ»-И НИКОЛАЙ ТИХОНОВ 
 

Николай Семёнович Тихонов – шоир ва нависандаи рус соли 1949 бо як гурӯҳ адибони собиқ 

кишварҳои шӯравӣ ба Покистон сафар менамояд ва шоҳиди ҳодисаҳои зиёде мегардад. Таваҷҷуҳи Тихонов 

Николайро вазъи зиндагӣ ва мушкилоти кишвари мустамликашудаи Покистон ҷалб мекунад. Дар мақолаи 

фавқ муаллиф дар бораи ашъори ба Афғонистон ва Покистон бахшидаи Н. Тихонов баҳс менамояд. 

Николай Тихонов шоири самимӣ ва нуктсанҷе буд, ки дар ашъораш бо номи «Дуоб» хотираҳои хешро ба 

таври воқеӣ ифода намудааст. Бештари адабиётшиносони аҳди шӯравӣ ва имрӯз ба ин маҷмӯа баҳои 

баланд додаанд. Дар эпилоги шеъри «Дуоб» ишора меравад, ки ин шеърҳо дар бораи Афғонистон ва 

Покистон мебошад. Ба қавли муаллифи мақола осори Тихонов комилан зуҳуроти мустақили адабиёти асри 

XX маҳсуб мешавад ва густариши ин навъи адабиёт ба ду фарҳанги мусоид алоқамандӣ дошта, низоми 

бадеии ашъори шоир низ маҳз аз ҳамин ду ҷараён сарчашма гирифтааст ва маҷмӯаи ашъори Николай 

Тихонов дар бораи замони муосир намунаи густурдаи жанри эпикӣ дар он замон мебошад.  

КАЛИДВОЖАҲО: марҳила, ихтилоф, сулҳ, шӯравӣ, сафар, мавқеъ, ҳаводис, воқеӣ, шеър, мавзӯъ, 

инқилоб, мушоҳида, мушкилот, зиндагӣ, замон, адабиёт. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СБОРНИКА СТИХОВ «ДВА ПОТОКА» НИКОЛАЯ ТИХОНОВА 
 

Николай Семенович Тихонов – русский поэт и писатель побывал с делегации бывший советских 

литераторов в Пакистане в 1949 года и стали свидетелями многочисленных событий. Тихонов Николай 

вовлечён в ситуацию и проблемы Пакистана, который был в эксплуатации. В статье рассматривается 

сборник стихов поэта на тему Афганистана и Пакистана. Николай Тихонов был внимательными и 

искренним поэтом и в сборник стихов «Два потока» реально рисует свои воспоминания о Афганистан и 

Пакистан. Большинство литературоведов советской эпохи и в наши дни большое оценки. В эпилоге 

сборник стихов «Два потока» указанно, что стихи посвящено Афганистане и Пакистане. По словам автора 

статьи, произведение Тихонова буквально является предметом самостоятельной литературы в 20-м веке, 

и формирование этого вида литературы связана с двумя известными культурами, а художественный стиль 

поэзии также состоит из тех же двух этапов, и стихи Николая Тихонова о современной истории является 

образец публицистических стихов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: период, различия, мир, совет, путешествие, положение, выдержка, 

реальность, поэзия, предмет, революция, наблюдения, проблемы, жизнь, время, литература. 
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LITERARY VALUE OF THE COLLECTION OF VERSES «TWO FLOWS» 

BY NIKOLAY TIKHONOV 
 

Nikolai Semenovich Tikhonov – a Russian poet and writer visited the delegation of the former Soviet 

writers in Pakistan in 1949 and witnessed numerous events. Nikolai Tikhonov is involved in the situation and 

problems of Pakistan, which was in operation. The article discusses the poet’s poetry collection on the subject of 

Afghanistan and Pakistan. Nikolai Tikhonov was an attentive and sincere poet and in the collection of poems «Two 

flows» he really paints his memories of Afghanistan and Pakistan. Most literary scholars of the Soviet era  in our 

days have a great evaluation. In the epilogue, the collection of poems «Two streams» indicates that the verses are 

devoted to Afghanistan and Pakistan. According to the author of the article, the work of Tikhonov is literally the 

subject of independent literature in the 20th century, and the formation of this type of literature is associated with 

two famous cultures, and the artistic style of poetry also consists of the same two stages, and Nikolai Tikhonov 

poems  about  modern  history are a sample of the  journalistic poems.  

KEY WORDS: phase, differences, peace, soviet, travel, position, excerpt, reality, poetry, subject, 

revolution, observations, problems, life, time, literature. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Киромиддинов Зиёрат Киромиддинович, аспирант кафедры теории 

литературы ТГИЯ имени Сотима Улугзода. Тел.: (+992) 904-07-65-12. 

 

БОЗТОБИ БАЪЗЕ ПАҲЛУҲОИ ЗИНДАГИНОМАИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ ДАР 

ТАЗКИРАИ «ХУЛОСАТ-УЛ-АШЪОР»-И КОШОНӢ 
 

Ҳакимов С.  

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Пеш аз он ки ба таҳлилу баррасии мавзӯи марказии ин мухтасар пардохта шавад, зарур 

донистем, ки роҷеъ ба хидматҳои мондагори муаллифи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-

ул-афкор» – Мир Тақиуддин Муҳаммад бинни Алӣ Ҳусайнии Кошонӣ, мутахаллис ба «Закӣ» ва 

машҳур ба «Мири тазкира», ҳамчунин доир ба моҳият ва чигунагии тазкираи вай ба таври иҷмол 

таваққуф шавад. 

Тазкираи «Хулосат-ул-ашъор»-и Мир Тақиуддини Кошонӣ, ки муаллиф онро дар тӯли 

бештар аз чил сол (975-1016 қ. / 1568-1608 м. – С. Ҳ.) таълиф кардааст, яке аз тазкираҳои 

муфассалу арзишманд дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ба шумор меравад. Арзиш ва судмандии он, 

пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки вай бо он ҳаҷми бузурге, ки дорад, ҳовии зиндагинома ва 

ашъори 651 нафар шоирони адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, шурӯъ аз асри X то замони зиндагии 

муаллиф (охири асри XVI ва аввали қарни XVII) аст. Таълифи ин тазкира аз соли 1568 м. дар 

давраи ҳокимияти шоҳ Таҳмоспи аввал (замони ҳокимияташ солҳои 930-994 қ.) шурӯъ шудааст, 

зеро аз ном бурдани ин шоҳ дар дебочаи рукни якум маълум мегардад, ки Кошонӣ оғози китобро 

ба номи ӯ оростааст. Ҳамчунин аз муҳтавои тазкира ошкор мегардад, ки муаллиф китобро соли 

1578 м. ба поён расондааст, вале баъдан замимаи муфассале шомили дувоздаҳ асл, ки бинои он 

бар дувоздаҳ шаҳр ва навоҳии онҳо ниҳода шудааст, бар он афзуд ва ба шарҳи аҳволи шоирони 

муосири худ пардохт, мунтаҳо, дар соли 1608 низ бори дигар онро ислоҳу такмил карда, ба шоҳ 

Аббоси бузург (замони ҳукуматаш солҳои 994-1038 қ.) тақдим кардааст.  

Аз мундариҷоти тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» равшан мегардад, ки Тақиуддини Кошонӣ 

дар мураттабу баррасӣ намудани шарҳи ҳолу ашъори шоирони пешгузашта аксар аз девонҳои 

удабо ва баъзан аз дастхатҳои мавҷуди эшон огоҳона истифода кардааст. Аз ашъори шоирони 

муосираш бошад, баъзан бо дидору суҳбатҳои мустақим ва баъзан бо номаву мактуб ва гоҳе аз 

қавли ашхоси муътамад иттилооти қобили мулоҳизае ба даст овардаву пешкаши аҳли завқу 

мутолиа кардааст. Ҳамчунин Тақиуддин дар тазкираи хеш роҷеъ ба бархе афроди эҷодкор, ки 

девон ё осорашон то кунун дар дастрас нест, маълумоте додааст, ки дар дигар тазкираҳо ба назар 

намерасад. Дар ин бора мураттиби бахши Табрезу Озарбойҷон ва навоҳии он, ки ҷузъе аз ин 

тазкира аст, муҳаққиқи эронӣ Руқия Бойроми Ҳақиқӣ дар пешгуфтори китоб чунин менигорад: 

«Аз ин рӯ, иттилооте дар бораи бархе шоирон, ки … ироа медиҳад, дар бисёре аз маворид дар 

ҳеҷ ҷойи дигар, ба ҷуз маъхази мазкур, мавҷуд нест… Аз ин рӯ, тамомии бахшҳои он, ки 

муштамил бар дувоздаҳ асл ва ҳар асл вижаи ноҳияи муайян аст, таваҷҷуҳ ва ангезаи тасҳеҳи 

алоқамандонро барангехтааст» [1, с. 13-14]. 

 Гузашта аз ин, бояд ёдовар шуд, ки тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» таҷассумгари сайри 

таҳаввулу татаввури шеъри форсӣ аз асри даҳум то рӯзгори муаллиф мебошад. Ҳамин ҷиҳатҳои 

арҷноки тазкираи Тақиуддин шояд сабаб шуда бошад, ки дастхатҳои зиёде аз он дар 

китобхонаҳои ҷаҳон маҳфуз аст. Мувофиқи тасдиқи муаллифони мақолае аз донишмандони 

эронӣ, мушаххасан Саид Бузурги Бегдилӣ, Муҳаммади Донишгар, Нафисаи Эронӣ таҳти унвони 
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«Баррасӣ ва муаррифии нусхаҳои мавҷуд аз тазкираи «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» 

дар Эрон ва хориҷ аз он дастнавиштаҳои зиёде аз ин тазкира мавҷуданд. Чунончи: 

«Назар ба аҳамият ва зарурати эҳёи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор», ба наҳваи бозёбии 

комилтарин сурат аз ин тазкира, ки… ба сурати пароканда дар дохил ва хориҷ аз Эрон муаррифӣ 

шудаанд ва натиҷа он ки мутаваҷҷеҳ шудем, дастнависҳои мавҷуд дар Эрон (шомили 22 

дастнавис) ағлаби матолиби тазкираро, ҷуз рукни дувуму чаҳорум, дорад. Дар хориҷ аз Эрон 14 

дастнавис мавҷуд аст» [2, с. 49]. 

Ҳамин муаллифон дар бораи моҳияту арзиши тазкира таваққуф карда, мунтаҳо ба натиҷае 

расидаанд, ки ахбору иттилооти фарогиру дақиқи фароҳамовардаи Тақиуддини Кошонӣ роҷеъ 

ба зиндагинома ва ашъори адибону эҷодкорони асрҳои гуногуни адабиёти форсӣ-тоҷикӣ гӯё 

талаботи хонандагону алоқамандонро ба пуррагӣ қонеъ гардонда, ҳар муҳаққиқу пажӯҳандаро 

аз муроҷиат ба кутубу расоили дигар ва гузарондани вақти бисёр бениёз мегардонад. Аз ҷумла: 

«Вай (муаллифи тазкира дар назар аст – С. Ҳ.) бо гирдоварии тафсилии ашъор, ки ҳамроҳ бо 

баррасии дақиқ ва арзёбии ашъори сарояндагон буда, гулчине тартиб дода, ки хонандаро аз 

муроҷиа ба маҷмӯаи комили ашъор, ки гоҳ мусталзами вақти бисёр ва ҷамъоварӣ аз атрофу акноф 

аст, бениёз мекунад ва дар канори он тавонистааст сайри таҳаввулу татаввури назми форсиро 

нишон диҳад ва ҳамчун донишномае муаррафу гӯёи зиндагии шоирон ва ашъори баргузидаи 

онон аз дер боз то рӯзгори худ бошад» [2, с. 65]. 

Аз арзёбии матолиби муаллифони мақолаи номбаршуда ба суҳулат метавон дарёфт, ки 

онҳо дар муаррифии Тақиуддини Кошонӣ ва арзишу моҳияти тазкираи ӯ аз зовияи ихлосу 

самимият назар кардаанд, вале омӯзишу пажӯҳиши амиқ дар бораи ахбору иттилооте, ки Кошонӣ 

роҷеъ ба бархе эҷодкорон ироа кардааст, дар муқоиса бо маълумоти манобеи дасти аввал, 

ҳамчунин таҳқиқоти донишмандони муосир дар ин замина собит месозанд, ки донишмандони 

мазбур дар баррасии муҳтавои «Хулосат-ул-ашъор» як андоза ба ифрот мувоҷеҳ шудаанд. 

 Мураттиби китоби арзишманди «Фарҳанги адабиёти форсӣ», донишманди эронӣ – 

Муҳаммад Шарифӣ дар мақолае, ки ба зиндагиномаи Тақиуддини Кошонӣ ва чигунагии тазкираи 

ӯ – «Хулосат-ул-ашъор» мутааллиқ аст, босароҳат чунин изҳор медорад: «Хулосат-ул-ашъор» аз 

ҳайси шумораи шоирони бисёр арзишманд ва ҳоизи аҳамият аст, ҳарчанд, ки ҳашву завоид ва 

саҳву хато низ дар он кам нест» [3, с. 593]. 

Бо дарназардошти мубҳамомез арзёбӣ шудани баъзе иттилооти манзуркардаи муаллифи 

«Хулосат-ул-ашъор» аз ҷониби муҳаққиқон мо тасмим гирифтем, ки дар ин мухтасар маълумоти 

ӯро дар бораи баъзе паҳлуҳои зиндагинома ва мероси адабии як тан аз шоирони асри XIII 

адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, мушаххасан Имомии Ҳиравӣ, ки вай дар замони худ аз машҳуртарин 

шоирон маҳсуб мешуд ва ҳатто баъзе муосиронаш ӯро аз Саъдӣ бартар қаламдод кардаанд, вале, 

мутаассифона, дар адабиётшиносии тоҷик ба сабабҳои номаълум аз мадди назари муҳаққиқон 

дар канор мондааст ва ниёз ба муаррифии бештаре дорад, бо баъзе манобеи дигар мавриди 

муқоиса қарор дода, дурусту нодуруст будани ахбори Кошониро баррасӣ намоем. 

Нахуст бояд ёдовар шуд, ки муаллифи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» – 

Тақиуддини Кошонӣ дар баробари 651 нафар шоирони мутақаддаму мутааххар аз Имомии 

Ҳиравӣ ёдовар шуда, бидуни зикри соли таваллуди вай, ному насаби ӯро «Абӯмуҳаммад 

Абдуллоҳ бинни Абӣ Бакр» сабт кардааст [4, с. 353], дар сурате, ки сарчашмаҳои муътамаду 

наздик ба давраи зиндагии Имомӣ, ҳамчунин муҳаққиқони баъдӣ ном ва насаби ӯро Абдуллоҳ 

ибни Муҳаммад, ибни Абӯбакр ибни Усмон ибни Алӣ – Имомии Ҳиравӣ зикр кардаанд. Ногуфта 

намонад, ки дар масъалаи арзёбии ном, номи падару аҷдод, куният, тахаллус, алқоб ва амсоли 

инҳо муаллифони дигар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ низ ба иштибоҳ мувоҷеҳ шудаанд. 

Дар ин мавзӯъ ҳамчунин бояд афзуд, ки аз маълумоти дарҷнамудаи маъхазу сарчашмаҳои 

адабиву таърихии ба мо дастрас роҷеъ ба Имомии Ҳиравӣ бармеояд, ки муаллифони онҳо дар 

бораи зиндагинома ва мушаххасоти рӯзгори ӯ ё иттилооти қобили мулоҳизае надоштаанд ва ё аз 

ироаи муфассали он сарфи назар кардаанд. Аз ин ҷост, ки маълумоти забтнамудаи бархе аз эшон 

аз воқеияту ҳақиқат дур буда, саранҷом боиси ибҳомомез гаштани зиндагиномаи Имомӣ ва 

муҷиби дар миёни мардум бофтаву пардохта шудани қиссаву афсонаҳо шудааст. Яке аз онҳо 

навиштаи муаллифи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» – Тақиуддини Кошонист, ки гӯё Имомии 

Ҳиравӣ дар Кирмон ба хидмати шоир ва орифи замон Авҳадуддини Кирмонӣ (фавт 635 қ. = 1238 

м.) пайваста, ҳамчун мурид ва ё шогирд марҳилаҳои сайру сулукро дар назди ӯ тай кардааст. 

Муаллифи мазбур дар ин бора чунин менигорад: 

«Мавлоно Имомиро баъд аз он воқеа ҷазба (кашиш – С. Ҳ.) расид ва ба талтифи (навозишу 

меҳрубонӣ) олами ботин машғул гардид ва ба хонақоҳ омада, даст дар домани Шайх Авҳадуддин 



53 

зад ва анвои футӯҳот вайро даст дод ва рӯз ба рӯз абвоби маорифу дуруби ҳақоиқ бар рӯи бахташ 

кушода шуд ва аз баҳри лоҳутиву дарёи носутӣ ганҷинаи дили вай ба дурру лаолӣ ороста ва 

зинатпазир гашт» [4, с. 353].  

Таҳқиқу пажӯҳиши амиқ дар ин қазия сидқ доштани андешаҳои Тақиуддини Коширо 

мавриди тардид қарор медиҳад ва дурустии онро собит намесозад, зеро дар ҳеҷ сарчашмаи 

дигаре ба ҳақиқат доштани он ишорае нарафтааст ва аз ашъори худи Имомӣ низ ҳатто байте, ки 

ойинадори ин масъала бошад, пайдо нашуд.  

Оид ба ин қазия бояд афзуд, ки Авҳадуддини Кирмонӣ (561 қ./1165-66 м. - Кирмон – 635қ. 

/1237-38 м. Бағдод), ки дар он аҳд як тан аз орифон ва шоирони маъруфу шуҳратёр буд, тибқи 

ахбори сарчашмаҳо ҳанӯз дар синни 16-солагӣ ҳангоми ҳуҷуми ғузҳо ба Кирмон бо тавсияи 

модараш ҷиҳати таҳсил ба Бағдод рафтааст ва баъди таҳсил сафарҳои бисёре кардаву ба зиёрати 

шайхони бузурги ирфону тасаввуф шуғл варзидааст ва дубора ба Кирмон омаданашро 

муаллифони манобеи адабиву таърихӣ зикр накардаанд. Бинобар ҳамин сабаб, вай наметавонад 

пиру муроди Имомӣ дар тариқат бошад.  

Дар иртибот ба ин мавзӯъ, ҳамчунин бояд ёдовар шуд, ки вобаста ба вазъи баамаломадаи 

замон дар осори аксар шоирони ин давра, бавижа ғазалиёти эшон, чошнии ирфон ба чашм 

мехӯрад. Аз таърих медонем, ки нобасомониҳои рӯзгор, қатлу кушторҳо ва дар ҳам шудани авзои 

иқтисодиву иҷтимоӣ ва монанди инҳо ҳама аз сабабҳои нуфузи бадбинӣ дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ 

аз ҷониби ҳокимони давр шуд, аз ин хотир, бештари шуаро мунтаҳо рӯй ба зовияву хонақоҳо ва 

узлатгоҳҳо ниҳоданд. Дар эҷодиёти Имомии Ҳиравӣ низ мавзӯи ирфону тасаввуф як андоза соя 

андохтааст, бархе ашъори ӯ нишон медиҳад, ки вай бо олами ирфону тасаввуф комилан ошност 

ва қасидае, ки дар ситоиши пири худ - Зайнудини Пирҳинд дорад, далели рӯшани гароиши ӯ ба 

ин ҷараён аст. Аз мазмуни қасидаи номбурда маълум мегардад, ки Имомӣ ба ҳидояти муршиди 

хеш устуворона пой дар роҳи сулук доштааст. Аз ҷумла: 

Дӯш бехуд зи худ ҷудо гаштам, 

Бо Худои худ ошно гаштам. 

Назаре бар дилам фиканд, к-аз ӯ 

Кошифи рамзи анбиё гаштам. 

Ба бақои абад расидам аз он, 

Ки ба куллӣ зи худ фано гаштам. 

Пеш аз ин бандаи хирад будам, 

Ки ба маъқул мубтало гаштам. 

То нафас з-остони ишқ задам, 

Раҳбари ақли раҳнамо гаштам… 

Зайни дин - Пири Ҳинд, к-аз назараш 

Назари раҳмати Худо гаштам. 

Он ки аз барқи нури маърифаташ 

Найири ақлро зиё гаштам…  

Офтоби сипеҳри ирфонро 

Бегумон хатти устуво гаштам     [5, с. 87-89]. 

Илова бар ин, муаллифи «Хулосат-ул-ашъор» роҷеъ ба муошиқа ва тааллуқи хотир 

доштани Имомӣ ба писари зардӯз, ки гӯё боиси тарку таҷрид ва гӯшанишинии ӯ шуда бошад, 

достоне нақл кардааст, ки воқеияташ хеле баид менамояд. Ҳамин вижагиҳои қиссаву достонҳои 

тахайюлӣ сохтани Тақеуддини Кошонӣ ва Султон Ҳусайни Бойқароро дар тазкиранигорӣ ба 

эътибор гирифта, устод Саид Нафисӣ дар муқаддимаи девони рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ 

чунин менгорад:  

«Тақиуддин Авҳадии Кошонӣ дар китоби «Хулосат-ул-афкор» дар ҳаққи ҳар касе, ки 

тарҷумае аз ӯ дар он китоб овардааст, сохта аст, зеро дар он китоб монанди «Маҷолис-ул-

ушшоқ»-и Султон Ҳусайн Мирзои Бойқаро асос бар ин аст, ки ҳар соҳиби тарҷумае бояд ошиқи 

ҷавоне буда бошад ва дар ин ду китоб дасти рад бар синаи ҳеҷ кас гузорида нашудааст ва ҳатто 

авлиё низ дар ин ишқ саҳим гаштаанд» [6, с. 26]. 

Чунин шеваи нигориш, яъне офаридани достонҳои ишқии сохтаро аксар муҳаққиқон аз 

вижагиҳои услуби Тақиуддини Кошонӣ дар тазкиранигорӣ маҳсуб донистаанд. Аз орои 

донишмандон дар ин масъала муайян мегардад, ки ин муаллиф агар дар бораи ҳар фарде, бахусус 

онҳое, ки майл ба ирфону тасаввуф доранд, сухан ба миён оварда бошад, достонеро аз ишқи ӯ бо 

ҷавоне, ки бар ҳеҷ пояе устувор нест, месозад. Мураттиби девони нисбатан ҷадиди Имомӣ - 

Исмат Хӯйинӣ бо таваҷҷуҳ ба такаллуфу сохтакориҳои Тақиуддин дар ин мавзӯъ чунин 
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менигорад: «Нигориши достонҳои ошиқона барои шоирон шеваи хоси Тақиуддин дар 

тазкиранависӣ аст ва усулан бар воқеияте устувор нест» [7, с. 12].  

Мавзӯи муошиқаи Имомӣ бо писари зардӯз, ки Тақиуддин дар тазкираи хеш зикр кардааст, 

ҳарчанд воқеият надошта бошад ҳам, муаллиф барои офаридани он, бешубҳа, дорои асосу 

бурҳоне будааст. Дар ин масъала мо бар он назарем, ки соҳиби тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» 

дар сохтани моҷарои ошиқонаи Имомӣ зоҳиран ба баъзе абёти девони ӯ, махсусан мақтаи ин 

ғазал:  

 Эй Имомӣ, офтоб андар шаб аст, 

 Дар иборат васфи он зебописар          [5, с. 193]. 

ва ё ғазали зайл: 

  Боз бедину дилам кард шабеву саҳаре, 

  Аз хами зулфу фурӯғи рухи зарринкамаре… 

  Партаве, нуре, ҳуре, парие, хуршеде, 

  Шоҳиде, шӯхе, шанге, шағабе, хушписаре         [5, с. 199].  

ё ин ки рубоии зерин:  

 Он шаб, ки мулозими фурӯғи рӯз аст, 

 В-он рӯз, ки шабпарвари меҳрафрӯз аст. 

 Ақди шикани зулфи бути симин аст, 

 Хуршедрухи хушписари зардӯз аст                      [5, с. 215].  

назар доштааст: 

Сана ва рухдодҳое, ки фарогири таърихи будубоши Имомӣ дар шаҳрҳои гуногун аст ва дар 

ашъори худи ӯ дарҷ шудаанд, хеле нокифоя буда, аз онҳо синну сол ва шуғли вай ба дурустӣ 

муайян карда намешавад. Чунонки пештар ҳам ишора шуд, аз хилоли ашъори Имомӣ бармеояд, 

ки вай соли 633 қ. (1235-36 м.) дар Кирмон ва соли 666 қ./ 1267-68 м. дар шаҳри Язд қарор 

доштааст.  

Аз маълумоти муаллифи «Хулосат-ул-ашъор», бармеояд, ки Имомӣ пас аз хидмат дар 

дарбори атобакони Язд ва қарохитоиёни Кирмон дигарбора ба зодгоҳаш – Ҳирот баргашта, ба 

мансаби қазо сазовор мегардад ва муддате дарозе ба василаи ин шуғл таъмини рӯзгор мекунад. 

Чунончи: 

«Имомӣ ба Ҳирот боз гашт ва чун осори илму салоҳу диндорӣ аз ҳолоташ зоҳир буд, 

мансаби қазо ва ҳукумати умури шаръияи доруссалтанаи Ҳироту тавобеъу лавоҳиқи он ба ӯ 

муҳаввил шуд ва муддате дароз дар ин мансаб буд» [4, с. 353]. 

Ҳарчанд муддате ба мансаби қозиюлқузотии шаҳри Ҳирот шуғл варзидани Имомиро 

муаллифони дигар сарчашмаҳои адабиву таърихии қабл аз «Хулосат-ул-ашъор» таълифшуда, 

бахусус Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки мегӯяд «шуғли қазоват пас аз ӯ низ дар хонадонаш боқӣ 

монд ва бисёре аз қузоти Ҳирот то солҳо аз нажоди ӯ буданд», ҳамчунин андешаи муҳаққиқону 

адабпажӯҳони минбаъда собит месозанд, вале замону санаи ин машғулияти Имомӣ ва муддати 

иқомати муҷаддади ӯ дар Ҳирот номаълум боқӣ мемонад. 

Дар мавриди қазияи мансаби қазо доштани Имомӣ ва баъдан ба аҷдоди пас аз худ ба мерос 

гузоштани ин мансаб мураттиби девони Имомӣ – Исмат Хӯйинӣ шубҳа карда, бо истифода аз 

маълумоти муаллифи таърихи «Ҳабиб-ус-сияр» дар ин масъала чунин мегӯяд: «Зоҳиран 

Давлатшоҳ ва Тақиуддини Кошӣ дар ин сухан ба Қозӣ Қутбуддин Муҳаммад ал-Имомӣ (м. 857) 

Қозӣ Ҷалолуддин Маҳмуд ал-Имомӣ, Қозӣ Садруддин Муҳаммад ал-Имомӣ ва чанд тани дигар 

аз қозиёни Ҳирот таваҷҷуҳ доштаанд» [7, с. 13]. 

Муаллифи «Хулосат-ул-ашъор» – Тақиуддини Кошонӣ сабаби дигарбора аз Ҳирот ба 

Кирмон рафтани Имомиро ба шакли зайл қаламдод мекунад: «Имомӣ ба қасди дидори 

халафулвузаро – Фахрулмалик Низомуддин Маҳмуди Кирмонӣ аз ин шаҳр (Ҳирот – С. Ҳ.) хориҷ 

шудааст» [4, с. 353]. 

Роҷеъ ба ин масъала бояд изофа кард, ки Фахрулмалик Низомуддин Маҳмуд бинни 

Шамсуддин Муҳаммадшоҳ – вазири Султон Ҷалолуддини Сиюрғитмиш буда, яке аз мамдӯҳони 

шоир аст ва Имомӣ дар ситоиши вай қасоиди зиёде дорад.  

Ҳамин тариқ, агар ба гуфтаи Тақиуддини Кошонӣ эътимод кунем ва солҳои ба сифати 

вазир таъйин шудани Фахрулмалик Низомуддин Маҳмудро (681-693 қ. / 1282-1294 м.) ба эътибор 

гирем, пас ба таври тахмин метавон ҳадс зад, ки Имомӣ тақрибан солҳои аввали ба садри вазорат 

ҷулус кардани Фахрулмалик Низомуддин, яъне солҳои 1282-83 м. аз Ҳирот ба Кирмон 

баргаштааст. 
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Дар мавриди ахбор ва иттилооте, ки соҳиби тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» дар бораи 

Имомӣ дарҷ кардааст, метавон гуфт, ки аксари онҳо дар манобеи қабл аз Тақиуддин таълифшуда 

мавҷуданд, ҳарчанд Кошонӣ баъзе аз онҳоро ба шаклу сурати мухталиф нақл кардааст. Аз 

баррасиҳои Тақиуддин дар тазкираи хеш бармеояд, ки аксар маълумоти пешниҳодкардаи ӯ 

баргирифта аз таълифоти Ҳамдуллоҳи Муставфӣ, Хондамир, Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ 

Давлатшоҳи Самарқандӣ ва дигарон бо баъзе дигаргунӣ мебошад. Барои мисол намунаеро, ки 

муҳтавояш пурсишу посух дар қазияест ва он аз ҷониби ашхосе дар шакли манзум сурат 

гирифтааст, пешниҳод менамоем:  

Суол: 

Муҳити нуқтаи миллат, мадори маркази дин, 

Худойгони шариат дар ин чӣ фармояд? 

Ки гурбае сари даҳ қумриву кабӯтарро 

Ба қурби ҳафтае аз тан ба қаҳр бирбояд. 

Зи роҳи шаръ, ба ҳукми қасос соҳиби мурғ 

Ду дасти гурба гар аз тан ҷудо кунад, шояд? 

Ҷавоб: 

Зиҳӣ, латиф суоле, ки тӯтии қаламат 

Ба гоҳи назми бадоеъ шакар ҳамехояд. 

Надонамат, ки киӣ, ин қадар ҳамедонам, 

Ки аз забони ту оби ҳаёт мезояд. 

На кам зи гурбаи бед аст гурбаи айёр 

Ки мурғ бинад бар шоху панҷа накшояд. 

Худойгони ҳунарро агар дар ин фатво 

Ба хуни гурба зи ман рухсате ҳамебояд. 

Чу гурба ҳеҷ ғаромат надорад, он беҳтар, 

Ки дасти хеш ба хуни чунин наёлояд.  

Бақои қумриву умри кабӯтар ар хоҳад 

Қарорҷои қафасро баланд фармояд              [5, с. 161-162].  

Зимнан бояд арз дошт, ки ин пурсиш ва посух дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва 

ҷунгҳои шеър ба шаклҳои гуногун нақл шуда, дорои ибҳомот аст. Масалан, муаллифи «Мунис-

ул-аҳрор» – Муҳаммад ибни Бадри Ҷоҷармӣ шахси пурсандаро Имомӣ ва посухдиҳандаро 

Имодуддини Акрам навиштааст, аммо Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро», 

Фахруддин Алии Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф» ва Амир Шералихони Лудӣ дар «Миръот-ул-

хаёл» пурсишгарро фарде ба номи Фахрулмалик донистаанд. Дар «Оташкада»-и Озар 

пурсишкунанда Имоди Фақеҳи Кирмонӣ аст, ки бидуни шак, наметавонад дурусту саҳеҳ бошад, 

зеро Имодуддини Фақеҳ дар соли 773 қ. фавтидааст, ки ин сана 87 сол пас аз фавти Имомӣ 

мебошад.  

Тақиуддини Кошонӣ дар «Хулосат-ул-ашъор» қазияи мазкурро ба гунаи дигар, аз қавли 

шахсе бо унвони «Алломатулуламо ва маликулҳукамо ваҷеҳулҳақ ва-д-дин» нақл кардааст. 

Чунончи: «Мавлоно Имомӣ муддаои Имодуддини Акрамро нафаҳмида ва зоҳиран ҳамин шахс 

худ посухе фалсафӣ ба ин пурсиш додааст: 

Ба ҷуз Сулаймон сирри забони мурғонро 

Касе чӣ донад ҳаргиз чунонки мебояд. 

Даруни макмани имкон парида даҳ мурғанд, 

Ки бешумор аз эшон натиҷаҳо зояд. 

Мусаллат аст бар эшон чу гурбаи музӣ  

Тағайюре, ки зи имкон камол бирбояд. 

Гаҳ истиҳолати боли араз ҳамебуррад, 

Гаҳе ба тундии боли сувар ҳамехояд. 

Дар ин ҳикоят як ҳафта мешавад наздик 

Бад-он ҳисоб, ки ҳар рӯз даври он ояд. 

Чу гурба зодаи мурғ аст, раҳм ночор аст, 

Аз ин сабаб ба қасосаш қазо намешояд»          [4, с. 353].  

Талаби фатво ва пурсишҳои гуногуни муосирони Имомӣ аз вай далели бузургдошт ва 

мақбулияти ӯ дар заминаҳои мухталифи илмист. Ин масъаларо қариб ҳама манобеи адабиву 

таърихӣ ва илмӣ таъйид мекунанд. Пурсиши дигареро аз Имомӣ, ки муаллифи «Хулосат-ул-

ашъор» аз номи Маҷдуддини Тӯронпуштӣ [4, с. 353] баррасӣ кардааст, дар дигар манобеъ, аз 
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ҷумла «Мунис-ул-аҳрор» исми Мавлоно Шаҳобуддини Тӯрапуштӣ [8, с. 879] зикр шудааст. 

Ҳадаф аз ин пурсиш ҷӯё ва дарёфти нуқтаи назари Имомӣ роҷеъ ба чигунагии ашъори 

Камолуддин Исмоил ва Заҳируддини Форёбист. Бояд гуфт, ки пурсиш ба шакли манзум сурат 

гирифта, ҷавоби Имомӣ низ дар қолаби шеър аст. Тақиуддини Кошонӣ қитъаи Тӯрапуштиро (ба 

қавли худаш Тӯронпуштӣ) ба тариқи зайл пешниҳод кардааст: 

Соҳибқирони олами маънӣ – Разии дин, 

Эй мутаккои маснади ту зурваи маол. 

Пешинагони аҳли маониву лафзро 

Дасти садои сайти ту додаст гӯшмол. 

Файзи банони ту, ки янобеи ҳикмат аст, 

Якбора бурда оби суханҳои чун зулол. 

Дорад раҳӣ таваққӯи тавзеҳи нуктае, 

Эй, ҷамъи ноқидон ҳама яксар туро аёл. 

Манзури мулки назм Заҳири саводи нутқ, 

Ё хусрави мамолики маънӣ ба Ҳақ – Камол. 

Эҷозу ихтисор аз он рафт дар сухан, 

То табъи дурфишони ту н-орад аз он малол. 

Абкор бар минасса бигӯ беҳ, ки чора дод,  

Аз сатри ихтифо ба саропардаи ҷамол?       [4, с. 353; 8, с. 879]. 

Имомии Ҳиравӣ дар посухи ин пурсиш чунин ҷавоб гуфтааст:  

Эй зоти беҳамоли туро аз сифоти хеш 

Ибдоъ карда мабдаи фикрат камолҳо. 

Дар гарди ҳимматат нарасад гарчи мурғи ваҳм, 

Болои нуҳ сипеҳр бипаррад ба солҳо.  

Ёд аз муриди содиқи худ кардаӣ ба назм, 

Эй завқҳо зи ёди туам, балки ҳолҳо. 

Мехост хотирам, ки зи тақсир дар ҷавоб 

Худро ба дасти хеш диҳад гӯшмолҳо. 

Дил гуфт агар ба рутбати қадраш расад сухан 

Он гаҳ ҷавобҳо расад андар суолҳо  

Ҳарчанд аз посухи Имомӣ дар ин қитъа ҳукме роҷеъ ба чигунагии ашъори ин ду адиб ба 

назар намерасад ва ӯ ҷавобро мубҳам гузоштааст, аммо мантиқан бартарии шеъри Камолро бисёр 

нозук ба пурсанда гӯшрас кардааст. Дар ин бора муаллифи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» чунин 

арз медорад: «Яке аз шогирдони Имомӣ ба номи Саъдуззамони Сифоҳонӣ дар қитъае мақсуди 

шоирро табйин намуда ва ба тарҷеҳи Камолуддин Исмоил тасреҳ кардааст» [4, с. 354].  

Илова бар ин, Тақиуддини Кошонӣ оид ба камолоту табаҳҳури Имомӣ дар улуми гуногун, 

ҷойгоҳи илмӣ ва мақому мартабаи вай дар ин самт таваққуф карда, бо овардани далоилу бароҳин 

аз эҷоди табақаҳои мухталифи ҷомеаи асри зиндагии ин адиб андешаҳои ҷолиб ва қобили 

мулоҳизае пешниҳод кардааст, ки онҳо як андоза аз шуҳрату бузургдошти шоири мавриди назар 

шаҳодат медиҳанд. Масалан, муаллифи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» қитъаеро дар ситоиши 

Имомӣ аз эҷоди Маликулвузаро Бахайшӣ – вазири атобак Саъд дарҷ кардааст, ки бешак, маъхази 

он бояд «Мунис-ул-аҳрор»-и Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ бошад, зеро ин қитъа дар китоби 

номбаршуда низ забт шудааст [8, с. 880]. Аз мазмуни қитъа бармеояд, ки ҳадафи муаллифи 

тазкира аз арзёбии чунин матолиб баррасии шуҳрату мақоми илмии Имомист. Чунончи:  

Эй ғояти андешаи дониш, суханатро 

Мебӯсаму медорам чун дида гиромӣ. 

Зебад, ки бубандад камар аз лутфи суханҳот 

Оби сухани ҷони сухангӯ ба ғуломӣ. 

Ту Хизриву лутфи суханат оби ҳаёт аст, 

Маълум шуд ин ҳарф диламро ба тамомӣ.  

Хатм аст сухан бар туву ёрои сухан нест, 

Дар даври ту касро, ки ту султони каломӣ. 

Номи ту Имомист, бале, зебадат ин ном, 

Бар лафзу маонӣ чу амириву имомӣ      [4, с. 354; 8, с. 880].  

Дигар аз мавзӯоте, ки Тақиуддини Кошӣ роҷеъ ба Имомӣ дар тазкираи хеш ба он дахл 

кардааст, масъалаи миқдори абёти мероси адабии ӯст. Ин муаллиф теъдоди абёти Имомиро 

«қариб ба чаҳор ҳазор байт» менависад [4, с. 354]. Бояд зикр кард, ки ин гуфтаи Тақиуддин дар 
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муқоиса бо манобеи пеш аз ӯ ва пас аз вай навишташуда шигифтангез менамояд ва бо нишондоди 

муаллифони сарчашмаҳои дигар сидқ надорад. Масалан, Ризоқулихони Ҳидоят дар «Маҷмаъ-ул-

фусаҳо» дар бораи Имомӣ ва теъдоди абёти ӯ чунин нигоштааст: «Шоире ширинбаён буда ва 

ашъори хуб дорад. Девонаш аз ду ҳазор байт мутаҷовиз аст» [9, с. 359]. Дар девони ба тозагӣ 

интишоршудаи Имомӣ ҳудуди 2400 байт аз ашъори Имомӣ дар жанрҳои қасида, қитъа, ғазал, 

рубоӣ ва тарҷеъбанд гирд омадааст. 

Гузашта аз инҳо, Тақиуддини Кошонӣ Имомиро дар қасидасароӣ «беназир» хонда, санаи 

фавти ӯро низ ба дурустӣ соли 686 арзёбӣ кардааст [4, с. 354]. 

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз ҷой доштани баъзе иштибоҳоте, ки Тақиуддин роҷеъ ба баъзе 

паҳлуҳои зиндагӣ ва мероси адабии Имомии Ҳиравӣ ба онҳо мувоҷеҳ шудааст, тазкираи 

«Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» дорои арзиши баланди маърифатӣ буда, маълумоту 

иттилооти пешниҳоднамудаи муаллифи он барои шинохти зиндагинома ва мероси адабии 

адибони ҳавзаҳои гуногуни адабиёти форсӣ-тоҷикӣ аз манфиат холӣ нест. 
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БОЗТОБИ БАЪЗЕ ПАҲЛУҲОИ ЗИНДАГИНОМАИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ ДАР ТАЗКИРАИ 

«ХУЛОСАТ-УЛ-АШЪОР»-И КОШОНӢ 
 

Мақолаи манзургардида, ки муҳтавояш арзёбии баъзе паҳлуҳои шарҳи ҳол ва мероси адабии 

Имомии Ҳиравӣ аз дидгоҳи соҳиби тазкираи «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» – Мир Тақиуддин 

Муҳаммади Кошонӣ мебошад, аз назари баррасӣ ва муҳокимарониҳо қобили мулоҳиза аст. Муаллиф дар 

такя бо дигар манобеъ, аксар маврид бо матолиби ироадоштаи муаллифи тазкира ба баҳс пардохта, баъзе 

назароти соҳиби тазкираро мавриди инкор қарор додааст. Дараҷаи илмии мақола баланд буда, нуқтаи назар 

ва пешниҳодоти муаллиф дар он қобили қабул аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: тазкира, пажӯҳиш, таҳқиқ, ирфон, байт, ғазал, муошиқа, ҳақоиқ, футӯҳот, баҳс. 
 

ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СТОРОН БИОГРАФИИ ИМОМИ ХИРАВИ В ТАЗКИРЕ 

«ХУЛОСАТ-УЛ-АШ’ОР» КОШОНИ 
 

Предложенная статья, содержащая оценивания некоторых сторон биографии и творческого 

наследия Имоми Хирави с позиции автора тазкиры «Хулосат-ул-аш’ор и зубдат-ул-афкор» – Мира 

Такиуддина Мухаммада Кошони, заслуживает особого рассмотрения и рассуждения. Опираясь на другие 

источники, автор в большинстве случаев дискутирует с автором тазкиры, отрицает некоторые взгляды 

автора тазкиры. Очень высока научная степень статьи, а взгляды и предложения автора заслуживают 

особого внимания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тазкира, поиск, исследование, познание, бейт, газель, любовная связь, 

истина, открытие, дискуссия. 
 

REFLECTION OF SOME PARTIES OF THE BIOGRAPHY OF IMOMI HIRAVI IN KHOSHONI 

«HULOSAT-UL-ASH’OR» TAZKIR 
 

The proposed article, containing assessments of certain aspects of the biography and creative heritage of 

Imomi Hiravi from the perspective of the author of the Tazkira «Khulosat-ul-ash’or and zubdat-ul-afkor» – Mira 

Takiuddin Muhammad Koshoni, deserves special consideration and discussion. Relying on other sources, the 
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author in most cases disputes with the author of the Tazkira, denies some of the views of the author of the Tazkira. 

The scientific degree of the article is very high, and the views and suggestions of the author deserve special 

attention. 

KEY WORDS: tazkira, search, research, cognition, beit, gazelle, love affair, truth, discovery, discussion. 
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НАВОВАРӢ ВА БАЪЗЕ ВЕЖАГИҲОИ НАСРИ «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И  

АҲМАД МАХДУМИ ДОНИШ 
 

Олимова Х.Ҳ. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Поэтикаи сухани мансури адабиёти асри ХIХ ҳанӯз ба таври кофӣ омӯхта нашуда бошад 

ҳам, аммо дар мавриди таҳавуллот дар сабки ин давр андешаҳо дида мешаванд. Азҷумла, 

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ дар асари худ «Сарнавишти форсии тоҷикии Фароруд дар садаи 

ХIХ» чунин менигорад, ки «Аз нимаи дувуми садаи ХIХ дар адабиёти форсии тоҷикӣ ва афкори 

иҷтимоии Фароруд (Мовароуннаҳр) як ҷараёни бузурги равшангарӣ оғоз ёфт, ки мо онро 

маорифпарварӣ номидаем. Аҳмади Дониш (1826-1897) сарвари маорифпарварони тоҷик 

қаламкашҳоро дар назму наср ба содданависӣ даъват кард» [1, с. 9]. Устод С. Айнӣ низ 

соддабаёнии махсусан «Наводир-ул-вақоеъ»-ро зикр намудааст. Муҳаққиқи дигар, Сайфуллоев 

А. ба таври умумӣ зикр менамояд: «… дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ҳаракати 

маорифпарварӣ дар як қатор мамлакатҳои Шарқ пайваста бо эҷоди адабиёти нав давом мекард» 

[2, с. 31]. 

Пас, суоле ба миён меояд, ки воқеан насри Дониш сода буд ё ин ки фасоҳат ва балоғати 

каломи ӯ ҳангоми таҳлил тоза буда, андешаи ба қавли худ «равшан чун моҳ» буд. Дар воқеъ, 

Сайфуллоев А. «Наводир-ул-вақоеъ»-ро яке аз нахустин романҳои реалистӣ номидааст [2, с. 98]. 

Гузашта аз ин, агар барои ҳамзамонони Дониш «Наводир-ул-вақоеъ» бо забони сода баён 

гардида бошад, барои муосирони мо на фақат аз лиҳози забон, балки маънӣ низ хеле мураккаб 

аст ва дар «Наводир-ул-вақоеъ» калимаҳои арабӣ бештар истифода шудааст. Дуруст аст, ки 

каломи арабӣ барои перостани саҷъ, ангехтани киноя, таҳлили қиёсу тазоди зиндагӣ дар 

«Наводир-ул-вақоеъ» дар ҳадди баланд истифода гардидааст. Дар «Назарияи наср» Худоӣ 

Шарифов роҷеъ ба анвои наср чунин ақида пешниҳод менамояд: «Насри маснӯъ, мусаҷҷаъ, 

мутакаллиф, мурассаъ омехта ба алфози арабӣ шуда метавонад» [3, с. 76].  

Сируси Шамисо мавқеи насри мурсал ва фанниро дар анвои наср дар адабиёти классикӣ 

аввал медонад. Ба андешаи муҳаққиқ таърихи ташаккулёбии насрро аз дидгоҳи сабк фақат чунин 

навъи онро асосӣ донист: насри мурсал, насри фаннӣ, насри мавзун, аммо насри мавзун, ба 

андешаи Сирус, ин насри мусаҷҷаъ буда, ду ҷанба дорад: 1) насри мавзуни мурсали масали 

муноҷоти Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ; 2) насри мавзуни фаннии мақомоти Ҳамидӣ. Аз зумраи 

анвои наср аз нигоҳи Сируси Шамисо дар таърихи адабиёт навъҳои таърихӣ, мазҳабӣ, сӯфиёна... 

ё донишномаҳое аз қабили достонҳои рамзӣ, ошиқона, ҳамосӣ мавҷуд ҳастанд [4, с. 14]. 

Аммо агар ба таърихи ташакулёбии насри форсӣ мутаваҷҷеҳ бигардем, таърихи онро ба 

давраҳои хеле қадим маҳсуб медонем. Дар таърихи ташаккулёбии наср донистани осори форсии 

қадим қобили қабул аст, ҳатто Эъломияи Куруши Кабир ва навиштаҳои кӯҳи Бесутун осори 

насрии қадим аст. Дар марҳилаи замони форсии миёна намунаҳои зиёди мансур аз адабиёти 

паҳлавӣ боқӣ мондаанд. Ба қавли муҳаққиқон ин наср бо услуби сода иншо гардидааст ва 

метавонад дар таҳқиқи насри куҳани форсӣ заминае фароҳам овард. Андешаи Сируси Шамисо 

воқеист, чунки наср дар адаби форсу тоҷик маҳз дар замони Сафавиёну Тоҳириён рушд ёфтааст. 

Дар муқобили он тамоми корномаҳои шоҳону ҳокимони давр дар қасоиду маснавиҳо дарҷ 

мегардиданд. Дар охирҳои асри ХII ва оғози асри ХIII «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт ва ҷавомеъ-ур-ривоёт»-

и Муҳаммади Авфӣ, ки маҷмӯаи бузурги қиссаву ҳикоёт ва ривоёту ахбори таърихӣ, бадеӣ ва 

афсонавист, таълиф шудааст. Беҳтарин намунаи насри нафиси форсу тоҷик, то истилои муғул ба 

вуҷуд омадааст [5, с. 37]. 

Ба қавли Ю. Салимов оғози насри таълифӣ низ аз ҳамин давра оғоз мегардад. Ю. Салимов 

ҳангоми таҳқиқ ва омӯзиши насри ривоятии тоҷик ба шаклгирии жанрҳои насри ривоятӣ 

таваҷҷуҳ намуда, таркиби онро аз ҳикоят медонад. Номбурда шаклгирии насрро дар адабиёти 

форсу тоҷик чунин менигорад: «... тасаввуроте, ки гӯё асарҳои насрии адабиёти гузаштаи мо 

танҳо аз солномаву санадҳои давлатӣ иборат будаанд, асосе надорад [5, с. 9].  
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Ҳамчунин муҳаққиқони адабиётшинос тазаккур медиҳанд, ки талаби ҷомеа ва раванди он 

на фақат ба маънии калом, балки ба сохту услуби адабиёт низ таъсири амиқе мерасонад. Мавриди 

чигунагии услуби «Наводир-ул-вақоеъ» ба андешаҳои забоншиноси тоҷик Носирҷон Маъсумӣ 

таваҷҷуҳ намудан мумкин аст: «Муборизаи барои соданависӣ саркардаи гурӯҳи 

маорифпарварони охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ва бо ин роҳ ҳам аз ҷиҳати шаклу тарз ва 

услуби ифода афзудани кӯшиши ба омма наздикшавии интеллигенсияи пешқадами он давраро 

тасаввур кардан аз имконият берун аст» [6, с. 46]. 

Дар ҳамин ҷо бо овардани якчанд ибора Носирҷон Маъсумӣ исбот кардан хостааст, ки 

насри Дониш бо услуби сода ва фаҳмо иншо гардидааст. Ҳол он ки насри Дониш сода набуда, 

насри дорои тасвирҳои зиёди бадеӣ, санъат ва андешаҳои файласуфона мебошад. Баъдан, омма 

чунин услубро қабул надорад, зеро дар он калимаҳои душворфаҳми арабӣ бештар дида мешавад. 

Ба ҷуз ин андешаҳои Дониш оммиёна нест, балки мураккаб ва пурмазмун аст ва чунин нигориши 

ҷаҳонбинӣ аз тафаккури баланди Аҳмади Дониш гувоҳӣ медиҳад.  

«Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмад Махдуми Дониш дар адабиёти тоҷик инқилоби тозаеро дар 

иншои наср ба амал овард. Аҳмади Дониш мақсади гирдоварии «Наводир-ул-вақоеъ»-ро аз 

хоҳиши хаммаслакон дониста, афсӯс мехӯрад, ки дар кишварҳои мутамаддин бо кӯшиши 

ҳукуматдорон асарҳои муҳаққиқон мебароянд. Мӯҳтавои «Наводир-ул-вақоеъ» пеш аз шакл 

гирифтан ба як муҳити муайне ошно буд. Унвони «Наводир-ул-вақоеъ» ҳамчун асари бадеию 

публитсистӣ аз вокеъияти асар гувоҳӣ медиҳад. Аксари муҳаққиқон унвони асарро аз лаёқати 

баланди нависандагӣ медонанд. Унвони асар ҷинсияти асарро муайян месозад. Дониш дар 

мавриди унвони «Наводир-ул-вақоеъ» чунин менигорад: «Фалоҷарам, он чи дар дафотир ҳозир 

дидам, дар ин авроқ кашидам, хотири аҳбобро ва ҳувалмуваффиқу валмӯину. Ва онро ба 

«Наводир-ул-вақоеъ» мавсум гардонидам, чунки ҳар кадом аз ҳикоят ва ривоят, ки дар ин маҷмӯа 

қаламӣ шуда, мавқуф бар муқаддима ва сабабе будааст. Ва бар таҳрири ҳар як иллате муқаддам 

афтода, ки он дар зайли он қисса марқум хоҳад шуд» [7, с. 22]. 

Яъне гуфтаҳои муаллиф гувоҳ бар он аст, ки ҳар фасли «Наводир-ул-вақоеъ» вақоеи 

муҳимеро дар бар мегирад ва дар анҷоми ҳар фасле муаллиф бо санаду арқоми дуруст исботи 

масъала менамояд. Дар оғози «Наводир-ул-вақоеъ» муаллиф пас аз сано бар худованд ному 

насаби хешро ифода менамояд: «Аммо баъд чунин гӯяд бандаи «заифалмуфтақиру ило афви 

раббиҳилборӣ - Аҳмад ибн-ан Носир Ассиддиқи (алхифо) Албухорӣ…» [7, с. 20]. 

Дар шакли кириллӣ асар аз ду китоб иборат мебошад ва китоби аввал аз 15 таҳқиқу ҳикоят 

таркиб ёфта, асосан масоили иҷтимоӣ, сиёсӣ ва якчанд ёддошти муаллифро марбут ба сафари 

Русия матраҳ намудааст. Китоби дувум аз муқаддима, се фасл ва хотима иборат мебошад. 

Хотима дар навбати худ масоили гуногуни фалсафиро дар бар гирифта, ҳамчунин санаду далели 

зиёдеро фаро гирифтааст. Хусусияти барҷастаи ин асар маҳз аз лиҳози мавзӯъ гуногунпаҳлу 

будани он мебошад ва ҳамчун асари ёддоштӣ, таҳлилӣ, бадеӣ, публитсистӣ ва фалсафӣ маъруф 

аст. Дониш ба воситаи афкори фалсафӣ бештар ба масъалаҳои маърифати инсон ва мӯҳтавои 

зиндагӣ таваҷҷуҳ намудааст. 

Аҳмади Дониш дар «Наводир-ул-вақоеъ» аз ашъори гузаштагон, мисли Саъдӣ, Ҳофиз, 

Фирдавсӣ, Бедил истифода намуда, ҳамчунин дар яке аз фаслҳо абёти Бедилро ба хотири дарки 

маънӣ ва мантиқ таҳлил менамояд. Ба ҷуз ин мураккабии маншаи абёти Бедилро дар ҳамин 

қисмат аз андешаи олии ӯ дониста, Бедилро Абулмаонӣ хондааст. Дониш дар мавриди шеър 

таҳқиқотеро низ ба анҷом расонида, навиштани шеърро барои худ зарур намедонад. Шеърҳои 

дигар, ки дар «Наводир-ул-вақоеъ» омадаанд, асосан дар мавриди ҳодисае навишта шудаанд. Дар 

ин ҷо ба андешаи Расул Ҳодизода розӣ шудан ҷоиз аст: «Дар воқеъ, он манзумаҳои парокандае, 

ки аз Аҳмад Махдум боқӣ мондааст, ғолибан ба ягон муносибат ё дар ягон мавқеву мавриди 

муносиб гуфта шудааст» [8, с. 141]. Дониш, бо хоҳиши мутарҷим Қозимбек, дар мавриди 

издивоҷи Морӣ - духтари шоҳи рус Александр ва Алфред, писари маликаи Англия Викторияро 

(солҳои 1837-1901 ҳукмронӣ намудааст) шеър менависад. Дар ин шеър санъати мувашшаҳ 

истифода гардида, бо овардани байти охир зикри санади тӯй оварда шудааст: 

   Дида бар қомати ӯ дид саводи таърих, 

   Худ куҷо рафт аз он қади фатонаттахмир                                 [7, с. 172].  

Ҳангоми таҳлили мувашшаҳ таърихи 1873 аз «худ рафт», ки худи нависанда зикр аз он 

мекунад, маълум гардид, ки оғози тӯи маликаи рус буда, Дониш дар январи соли 1874 ба он ҷо 

меравад. Ҳамчунин сурати базми тӯи маликаи русро дар риштаи назм мекашад, ки бо забони 

русӣ тарҷума гардида, ба кишварҳои Ғарб тарвиҷ мегардад. Дониш дар ҳамин тӯй аз овозхонии 
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Аделина Паттии ҳофизаи машҳури итолиёвӣ масрур гардида, шеъре ба ӯ мебахшад ва овози ӯро 

«ба чаҳ-чаҳи булбул» ташбеҳ медиҳад: 

   Лаҳну овози вай он сон, ки ба гӯши ушшоқ, 

   Гаҳ ҳуши саъваву гаҳ чаҳ-чаҳи булбул мерехт                              [7, с. 179]. 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» бобҳо паи ҳам омада, худи мутафаккир унвони ҳар як бобро дар 

оғоз нишон додааст. Зимнан унвонҳо бо истилоҳи «дар таҳқиқи…, дар сафорати…, дар 

ҳикояти…, дар одоби…, дар ташхиси…, дар таҳрири…» ва амсоли ин оғоз меёбанд. Номи бобҳо 

идомаи баҳси боби дигар буда, ҳамчунин оғози ҳикоят ё таҳқиқ будани онро баён месозад. Бобҳо 

дар «Наводир-ул-вақоеъ» пароканда набуда, ҳар яке мавзӯи ҷолиби ҳаётиро таҳлил намудааст. 

Расул Ҳодизода дар мавриди мундариҷа ва сохти насри «Наводир-ул-вақоеъ» чунин меорад, ки 

«… бобҳои «Наводир-ул-вақоеъ»-ро Аҳмади Дониш ҳарчанд дар вақтҳои гуногун ва дар мавзӯю 

мундариҷаҳои мухталиф навишта бошанд ҳам, дар вақти таълиф ва таҳрири охирин ҳамаи бобҳо 

бо мазмуни ғоявию мароми умумии асар ба ҳам вобаста будааст. Ба ибораи дигар гӯем, мо дар 

«Наводир-ул-вақоеъ» мувофиқати мантиқии мундариҷа ва шаклро сароҳатан мебинем» [8, с. 

216]. 

Сабки нигориши ҳар як асар аз ҷаҳонбинӣ ва асли тафаккури нависанда дарак медиҳанд. 

Дар баёни насри мустанад, ки аз ҷониби муҳаққиқони давр ба «Наводир-ул-вақоеъ» баҳо 

додаанд, хатое нест, зеро дар ин наср воқеаҳои зиёди таърихӣ низ ҷой доранд. Ба ҷуз ин насри 

«Наводир-ул-вақоеъ» дорои калимаҳои зиёди арабиасос буда, дар он оятҳои Қуръон бо забони 

арабӣ дида мешавад ва ин насрест, ки нависанда ҳидоят ба ҳадисҳои паёмбарон ва оятҳои Қуръон 

менамояд. Аксаран Дониш барои таҳкими таҳлили худ аз Қуръон маънӣ ҷуста, ин маъниро ба 

воқеияти зиндагӣ васл намудааст. Ҳамчунин сабки Дониш мутобиқ ба ҷаҳонбинии орифу омии 

Бухоро нигаронида шуда, яке аз шаклҳои тоза дар он давр дар адабиёт маҳсуб мегардад. Ин ки 

гуфта шуд ва мешавад, ки насри мустанади адабиёти муосири тоҷик аз таълифоти Дониш оғоз 

меёбад, ё худ сарчашмаи он аз китобҳое чун «Наводир-ул-вақоеъ» шурӯъ мешавад, мавриди 

қабули ҳамагон мебошад. Ҳангоми таҳқиқ маълум гардид, ки сабки насри Аҳмади Дониш дорои 

санъатҳои зиёди маънавӣ ва ҳунари маънипардозии нависанда дар тахайюлоти бадеӣ барҷаста 

инъикос ёфтааст.  

Мусаннифи «Наводир-ул-вақоеъ» дар сар то сари ин китоб аз ҳудуди воқеият дур 

нарафтааст ва тамоми нигориши ӯ аз номи муосирон ва бо далелу санади муайян баён мешавад 

ва насри Аҳмади Носируддинро чун сабки ҳақиқатнигорӣ муаррифӣ намудан мумкин аст. 

Аҳмади Дониш дар «Наводир-ул-вақоеъ» баъзан чун муфассири Қуръон ва дар лаҳзаи дигар чун 

муҳаққиқи тамаддуни башар падидор мешавад. Сабки нигориши Аҳмади Дониш танҳо хоси ӯст 

ва аз шахсияти бузурги ӯ шаҳодат медиҳад.  

Вежагиҳои насри «Наводир-ул-вақоеъ» пеш аз ҳама дар он аст, ки нависанда вобаста ба 

мавзӯъ ва ғоя аз шаклҳои гуногуни наср истифода намудааст. Дар воқеъ, сабкшиноси муосир 

Минералов Ю.И. дар мавриди гуногунрангии сабк дар асар ва дар нуктаи асосии анвои наср 

нигаронида шудани афкори нависанда мулоҳиза намуда, аз ҷумла зикр менамояд: «Сабк аломати 

асосии асар ба ҳисоб меравад. Асарҳо асосан бо як сабк навишта мешаванд» [9, с. 73]. Аз сабаби 

он ки «Наводир-ул-вақоеъ» аз бобҳои мухталиф иборат мебошад, сабки он низ як ранг нест. Аз 

лиҳози ғоя ва шакл ҳам аз ҳамдигар тафовут дошта, дар маҷмӯъ мушоҳида ва афкори назарраси 

Дониш ҷамъбаст гардидааст. Бо вуҷуди мураккабӣ ва андешаҳои гуногуни муҳаққиқон дар 

мавриди насри Дониш ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ду навъи наср, насри мустанад ва 

насри мурсал хоси «Наводир-ул-вақоеъ» мебошад. 

Дигар ин ки дар масъалаи сабк андешаҳои файласуфонаи Донишро ба эътибор гирифта, 

қисме аз бобҳои «Наводир-ул-вақоеъ»-ро ба насри мурсал ҷудо намудан мумкин аст, зеро Дониш 

ба воситаи ин намуди наср андешаҳои худро бо исбот аз ҳадису ояти Қуръон ифода намудааст. 

Ҳамчунин тавассути насри мурсал фармудаҳои Худовандро ба забони арабӣ баён намуда, шарҳ 

овардааст. Дар боби «Дар маънии ҳадиси сақфулҷаннати аршурраҳмон «чунин шакли баёнро 

истифода мебарад: «Ҳамчунон, ки оёти боҳираи қуръонӣ («Ли қавлиҳи азза ман қола: ҳуваллазӣ 

халақассамавота ваарза сума аставо алоларши») далолат дорад бар он, ки арш пеш аз офариниши 

осмонҳо ва баъд аз тайи онҳо низ бошад» [10, с. 274]. 

Аммо ин андешаҳо на танҳо масоили диниро ба эътибор гирифтааст, ҳамчунин мубоҳиса 

дар мавриди офариниши оламу одам, рисолати маънавии инсон ҷаҳду талоши ӯ барои зистанро 

дар бар мегирад. Махсусан, дар боби «Дар васоёи фарзандон (ва баёни ҳақиқати касбу пешаҳо)» 

барои таҳлили рисолату манзаллати инсон талош бар он намудааст, ки ҳаёти инсониро дар 
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иртибот бо мақсад ва амал ҳамоҳанг тасвир намояд. Ин боб асосан иртибот ба назарияи иҷтимоӣ 

дошта бошад ҳам, бо вуҷуди он асоси маънӣ аз мавҷудияти воқеии зиндагӣ дорад. 

Дар дохили худи «Наводир-ул-вақоеъ» Аҳмади Дониш ҳангоми овардани ҳикоят, ривоят 

ва ё қиссае онро тазаккур медиҳад ва тавассути он воқеияти овардаи муаллиф ифода мегардад. 

Дар муқаддимаи асар ба навъи наср асар ишора менамояд ва меорад «Ва онро ба «Наводир-ул-

вақоеъ» мавсум гардонидам, чунки ҳар кадом аз ҳикоят ва ривоят, ки дар ин маҷмӯа қаламӣ 

шуда, мавкуф бар муқаддима ва сабабе будааст. Ва бар таҳрири ҳар як иллате муқаддам афтода, 

ки он дар зайли он қисса марқум хоҳад шуд» [7, с. 12]. 

Ҳикоят дар «Наводир-ул-вақоеъ» дар мундариҷаи асар ҳангоми ҷудо намудан ва ё фасл 

кардани китоб оварда шудааст. Ба мисли «Дар ҳикояти фаромӯшхона ва баёни қурби соат. Дар 

ҳикояти хоҷӣ ва манофеи сафар ва хислати занон», «Дар ҳикояти Абулқосим-бӣ, сафари 

Русия», «Дар сафорати Абдулқодир-бӣ ва аҷоиби ҷашни Русия», «Дар ҳикояти гирдоби 

Искандар ва ғанои марди аҷамӣ». Аҳмади Дониш барои тафовут гузоштани ҳикоят аз қисса ва 

ё худ баёни он чи шунидааст, онро бо номи ҳикоят тазаккур додааст ва дар воқеъ аз он ки нақл 

аз забони дигар меояд ва сюжаи хурдро соҳиб аст, бешубҳа онро ҳикоят номидан мумкин аст: 

«Дигар, мизбон ҳикоят кард, ки дар ҳамаи Фарангистон хонаҳо омода кардаанд ва бар он касон 

муваккал мебошанд ва онро «фаромӯшхона» мегӯянд. Ва касе, ки дар он хонаҳо даршавад, ба 

«фаромӯшонӣ» мулаққаб мегардад» [10, с. 246]. 

Хулоса, «Наводир-ул-вақоеъ» асари публитсистӣ буда, дар он асосан воқеияти ҳаёти 

зиндагӣ барҷаста инъикос ёфтааст. Ҳамчунин дар асар санад, тасвири воқеияти зиндагӣ, 

таносуби тахайюл ва воқеъият, ёддошт, муоширати ҳамзамонон дида мешавад, ки хоси 

публитсистика мебошад. Аҳмад Маҳдуми Дониш дар ташаккули насри реалистии тоҷик саҳми 

арзандае дорад ва барои пайдоиши услуби тоза заминаи наве гузоштааст. 
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НАВОВАРӢ ВА БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ НАСРИ «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И  

АҲМАД МАХДУМИ ДОНИШ 
 

Асари муҳташами асосгузори раванди маорифпарварӣ ва ислоҳотхоҳӣ Аҳмади Дониш «Наводир-

ул-вақоеъ», ки бо тасвири воқеии замон ва макон ба насри мустанади адабиёти тоҷик замина гузошта буд, 

сабк ва услуби он то ба имрӯз ба таври амиқ таҳқиқ нагардидааст. Қаҳрамонони «Наводир-ул-вақоеъ» 

муосирони Дониш мебошанд. Дар симои онҳо вазъ ва табъи мардуми Бухорои бостонӣ, донишу фарҳанг, 

шавқи онҳо таҷассум гардидааст. Худи номи асар гувоҳи онро дорад, ки дар он нависанда воқеаҳои 

писандидаи худро аз дида ва ё шунидаашро ба қалам додааст. Илова бар ин, Дониш ба ҳайси шоҳид ва ё 

иштирокчии бевоситаи воқеаҳо барои тасдиқи воқеияти гӯянда баромад намудааст. Сабки Аҳмади Дониш 

ба ҷаҳонбинии маорифпарварони донишманд ва ашхоси одӣ вобастагӣ дошта, дар адабиёт услуби тоза 

маҳсуб мегардад. Муаллиф дар мақола тазаккур менамояд, ки нақши Дониш дар таҳаввули сабки насри 

нави тоҷик хеле назаррас аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: инқилоби тоза, унвони асар, муаллиф, балоғат, муосирон, услуб, наср, шеър, 

ҳикоят, андеша, калима, воқеияти зиндагӣ, мусанниф, шакл, публитсистика, аср, форсӣ, тоҷикӣ, ҷараён, 

бузург. 
 

НОВИЗНА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ «НАВОДИР-УЛ-ВАКОЕЪ»  

АХМАДА МАХДУМА ДОНИША  
 

Крупнейшее произведение основоположника таджикского просветительства и реформизма Ахмада 

Дониша (1826-1897) «Наводир-ул-вакоеъ» («Редкостные события»), которым было положено начала 

таджикской документальной прозе в современном ее понимании, его поэтические особенности, отражение 

в нем художественного времени и пространства до настоящего времени не были объектом изучения. Герои 
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«Наводир-ул-вакоеъ» являются современниками Дониша. В их лице воплощены дух и настроение 

бухарского населения, их знание и культура, интересы людей этого древнего города. Само название книги 

Дониша говорит о том, что в ней описание событий, к тому же редкостных, занимает принципиально 

важное место. Помимо этого, в середине каждого рассказа Дониш в качестве свидетеля или рассказчика 

говорит о себе, иными словами, он подтверждает мысль о реальности и жизненности событий. Это 

свойство отличает документальную прозу. В дополнении к сказанному можно констатировать, что стиль 

Дониша соответствует мировоззрению бухарской просвещенной знати и простолюдины и считается одним 

из новаторских явлений в литературе его эпохи. Автор подтверждает мнение о том, что документальная 

таджикская проза берет начало с произведений Дониша и «Наводир-ул-вакоеъ» представляет в этом плане 

наивысший ее образец.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новая революция, название произведений, автор, риторика, стиль, проза, 

поэма, начало рассказа, мысл, слова, реальность жизни, составитель, форма, публицистическое. 
 

THE NOVELTY AND SOME OF THE FEATURES OF PROSE «NOVODIR-UL-VAKOE» OF  

AHMAD MAKHDUM DONISH 
 

The largest piece of the founder of the Tajik enlightenment and reformism Ahmad Donish (1826-1897) 

«Novodir-ul-vakoe» («Rare events»), which was the beginning of the Tajik documentary prose in the modern 

sense of the word, its poetic features, reflected in this art of time and space has so far not been the object of study. 

Heroes of «Novodir-ul-vakoe» are contemporaries Donish. They embody the spirit and mood of the Bukhara 

population, their knowledge and culture, the interests of the people of this ancient city. The name of Donish’s the 

book says that in it is the description of events, besides rare, occupies a fundamentally important place. In addition, 

in the middle of each story Donish as a witness or narrator speaks about himself, in other words, he confirms the 

idea of reality and vitality of events. This property distinguishes documentary prose. In addition to the above, it 

can be stated that the style of Donish corresponds to the worldview of the Bukhara enlightened nobility and 

commoners and is considered one of the innovative phenomena in the literature of his era. The author confirms 

the view that documentary Tajik prose originates from the works Donish and «Novodir-ul-vakoe» is in this respect 

higher.  

KEY WORDS: the new revolution, the name of the works, the author, rhetoric, style, prose, poem, the 

beginning of the story, the idea, the words, the reality of life, the originator, form, journalistic. 
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ПАЙДОИШИ КАЛИМАҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА ЗАРУРАТИ ИСТЕЪМОЛИ 

ОНҲО ВОБАСТА БА ДАВРУ ЗАМОНҲО 
  

Шарифзода Ш.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Забон чун оина дар худ ҳодисаю воқеаҳои зиндагии мардумро таҷассум мекунад. Барои 

ҳалли муносибатҳои гуногуни рӯзгор одамон ба забон ниёз доранд ва аз замонҳои қадим онро 

истифода мекунанд. Забон шарики шодию хурсандӣ, ғаму андуҳи башарият буда, барои баёни 

андешаҳои илмию фарҳангӣ, сиёсию иҷтимоӣ хизмат карда, ҳамеша дар ҳоли ташаккул ва 

инкишоф аст. Забони тоҷикӣ, ки дар асри нуҳ ташаккул ёфта, ба забони аҳли илму фарҳанг ва 

сиёсат мубаддал шуда буд, то имрӯз ҳамеша дар ҳоли такмилёбӣ будааст. Ниёзҳои мардум ба 

забон аз ин замон пештар одамонро водор сохтааст, ки ба забон чун воситаи муҳимми иҷрои 

аҳдоф муроҷиат намоянд, барои иҷрои нияту ҳадафҳои худашон ба сохтани калимаю ибораҳо 

пардозанд. Ин аст, ки мутобиқи нишондоди дастовардҳои таҳқиқотии забоншиносӣ дар забони 

форсии бостон, забони авастоӣ, сакоӣ ва модӣ, ки ба давраи қадимии забонҳои ориёӣ мансубанд, 

калимаю истилоҳоти зиёде ба вуҷуд омада, барои ҳалли ниёзҳои марбут ба ҳаёти ҷомеа хизмат 

кардаанд.  

Дар давраи миёнаи тараққиёти забонҳои эронӣ (форсии миёна, бохтарӣ, суғдӣ, паҳлавӣ, 

сакоӣ-сарматӣ, портӣ ва ғайра) низ забонамон дар хизмати халқ буд ва барои ҳалли заруратҳои 

мардум калимаю истилоҳоти соҳаҳои гуногун дар истифода будаанд. Калимаю истилоҳот 

вобаста ба зарурат дар рӯзгори мардум ба вуҷуд меомад. Ба назар чунин менамояд, ки одамон, 

бештар аз ҳама, ба истилоҳоти мансуб ба хешовандӣ, узвҳои бадан, пӯшоку пойафзол, 

истилоҳоти мансуб ба ҳайвонот, гиёҳон, номи дарахтон, ҷирмҳои осмонӣ, калимаҳои динӣ, 

истилоҳоти мансуб ба кишоварзӣ, кулолӣ, косибӣ, асбобу анҷом, ҷаҳони маънавии инсонҳо, 

истилоҳоти идорӣ ва ғайра ниёз доштанд, зерои ин гурӯҳи калимаҳо бахши махсуси зиндагии 

мардумро таҷассум мекунанд ва истилоҳоти маъмулӣ ва зарурии ҳаёт мебошанд. Аз ин рӯ, ин 

қабатҳо, бештар аз ҳама, таърихи дуру дароз доранд ва бо шаклҳои гуногуни овоӣ то имрӯз омада 

расида, таҳаввулоти гуногунро аз сар гузаронидаанд. Дар ин ҷо дар асоси маводи илмии мавҷуда 



63 

метавон чанд гурӯҳи калимаҳоро, ки ҳанӯз дар забони форсии миёна, ки идомаи забонҳои форсии 

қадим мебошанд, овард: 

 номи узвҳои бадан (соматизмҳо), ки дар давраи форсии миёна истифода мешудааст ва 

онҳо давоми форсии бостон мебошанд сар, гӯш, чашм, узвон (забон), даст, пой, дил, грив 

(гардан), мағз (ав. мазга) ва ғайра; 

 номҳои хешутаборӣ: падванд – пайванд, нажод; хвеш, хвешиованд – хеш, хешованд; 

пид(ар) – падар; мод(ар) – модар; фразанд – фарзанд; бродар-бародар; хвоҳ(ар)-хоҳар; пус(ар)-

писар; духт(ар) – духтар; наб – набера;  

 номҳои марбут ба хона ва асбобу афзори он: мон, монд, хон(аг), кадаг, срай, бунаг 

(буна), бунагкадаг, хон уд мон – хона, макони зист; вистарг(аг), гоҳ, боленгоҳ – бистар, ҷойи хоб 

ва ғ.; 

 номҳои марбут ба пӯшок ва пойафзол: ҷомаг – ҷома; кабоҳ – қабо; танҷомаг – танпӯш, 

гармонаг – ҷомаи гарм; паймуг – либос; гривбон – гиребон; кулоф – сарпӯш, сарвог – кулоҳ; 

кафш – кафш; музаг – мӯза; муик – мукӣ;  

 номи анвои хӯрок: чоштаг (аз чошт ба маънои субҳона), пист – талқон, хорубор – озуқа, 

гӯшт, шир, кашк, мост, шакар ва ғ.; 

 номи ҳайвонот: ҷонвар, чаҳорпой, гург, рама, нар, мода, буз, меш, уштур, гов, асп, саг, 

харгӯш, муш, мурғ, шабкӯр, моҳӣ, говмоҳӣ, саги обӣ, мурғи обӣ, гови кӯҳӣ ва ғ.; 

 номи наботот: дарахт, дор, сафедор, норвон/норвун/норбун (дарахти анор), ниҳол, 

решаг (реша), варг/валг (барг), бар (самар), миеваг (мева) ва ғ.;  

 номи гулҳо: гул, алолаг (лола), ванафшаг (бунафша), ҳениг (хайрӣ), нилопал (нилуфар), 

гули иҳазорварг (гули садбарг), сусан (савсан).;  

 номи падидаҳои табиат: замин, куф (кӯҳ), виябон (биёбон), об (обон-обҳо, обиҳа-рӯдҳо), 

драя (б) (дарё), рӯд, каҳас (канал), чоҳ, абр, меҳ-абр, вод (бод), ғарронаг (раъд), раучаҳ (равшанӣ) 

ва ғ.;  

 вожаҳои мансуб ба замон: замонаг (замона, аср), садузам (сад сол, қарн), нимшаб гоҳ 

(нимашаб), нимрӯз гоҳ (нимрӯз), чӣ гоҳ (чӣ замоне) ва ғ.; 

 калимаҳои марбут ба исмҳои маънӣ: хирад, уш (ҳуш), кин, бим, шарм, хишм (хашм), 

роз, воз/вож/возаг (вожа), возиг/возишн (гуфтор), боҷситониҳ, вочаҳ (сухан, гуфтор), сахван 

(сухан) ва ғ. (ба таври васеъ ниг. Саймиддинов 1994; 1995; 1997; 2001; Расторгуева 1966; Баҳор 

1351; Машкур 1329; Розӣ 1358; Табарӣ 1348).  

Дар баробари ин, як бахши асосии таркиби луғавии забонамонро истилоҳот ташкил 

мекунанд. Дар таърихи забонамон ҳанӯз аз давраи бостон истилоҳоти соҳаҳои гуногуни 

ҳаётамон ба вуҷуд омада, заминаи муҳимми лексикӣ барои давраи нави тараққиёти забонамон 

фароҳам оварда буданд. Дар робита ба ин масъала Д. Саймиддинов таҳқиқот анҷом дода, қайд 

мекунад, ки «Дар «Бундаҳишн» (бахши II) номи дигар ситорагон, ки манзили моҳ низ мебошанд, 

ёд гардидааст. Дар ҳамин ҷо бидуни зикри ном аз 6480 ситораи хурд (дар паҳлавӣ «хвардаг-

стар») ва ситорагони бешумори дигар тазаккур рафтааст» [5, с. 179]. Ин теъдоди ситорагон, ки 

як қисми онҳост, гувоҳи мавҷудияти лексикаи ғании ин қабати луғавии забон ба шумор меравад. 

Дигар қабатҳои истилоҳот низ тараққӣ карда буд. Махсусан, истилоҳоти кайҳоншиносӣ, дину 

фалсафа, истилоҳоти идорӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, низомӣ ва ғайра дар забонҳои бостон ва давоми 

он дар забонҳои форсии миёна ҷойгоҳи хоса доранд. Ба таври кӯтоҳ чанд мисол аз ҳар гурӯҳ 

пешниҳод мешавад: 

 истилоҳоти кайҳоншиносӣ: осмон, сипеҳри ахтарон, моҳпоя, хуршедпоя, воҳишт 

(биҳишт), абрпоя, гоҳи Амаҳраспандон, Тиштар (Аторуд), Садвиш (Суҳайл), Ҳафтуринг (Дуби 

акбар), дувоздаҳ ахтар, моҳ, Хвар(х)шед, Миҳр ва ғ.; 

 истилоҳоти дину фалсафа: Баг/Бай (Бага) – Худо, Яздон (аз Язд), Додор – Худованд, 

Аҳурамазда, Амаҳраспандон – фариштагони пок, Ваҳман – Баҳман, Ардваҳишт – Урдубиҳишт, 

дин, веҳ дин - дини беҳ, веҳ дин - беҳин дин, дини рост ва ғ.; 

 истилоҳоти идорӣ: шоҳаншоҳ, Вистоспшоҳ, Кирмоншоҳ, Кай (шоҳ), Кайхусрав, 

Кайкавод, фрамадор (фармонраво), вузург шаҳриёр, вузург фрамадор (вазорати аъзам), дабир, 

дибирбед (сарвари дабирон), додвар (додрас), вузургон (бузургон, пешвоён), озодон / озодагон 

(табақаи ашрофон), меҳмардон (аъёну ашроф), меҳон / меҳмардон (бузургон, аъёну ашроф) ва ғ.; 
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 истилоҳоти ҳуқуқӣ: сахвон (сухан, эъломия), дард (қасдар зиёни ҷисмонӣ расонидан), 

додестон (қонун, қазоват), додгоҳ, додвар (додрас), виноҳ (гуноҳ), реш (ҷурм), зиён (осеб), товон, 

боҷ (андозаи ҷарима) ва ғ.  

 -истилоҳоти низомӣ: споҳ (сипоҳ), ғунд, лашкар, коравон (корвон), асворан (савораҳо), 

паёдагон (пиёдагон), споҳбед (сипоҳбад), артешторон солор (фармондеҳи ҷангиён), паёдагон  

солор (фармондеҳи пиёданизом), пуштибон солор (фармондеҳи нигоҳбонони шоҳ) ва ғ. (ба 

таври васеъ ниг. Саймиддинов 1994; 1995; 1997; 2001; Баҳор 1351; Машкур 1329; Розӣ 1358; 

Табарӣ 1348).  

Ҳар як давраи таърихӣ мақому манзалати бо худ хос дорад. Махсусан, баъд аз омадани 

арабҳо, паҳн шудани дини ислом ва тавсеаи забони арабӣ таркиби луғавии забони тоҷикӣ ба 

таҳаввулоти азиме рӯ ба рӯ шуд. Дар асрҳои Х-ХIХ бо забони адабии тоҷик асарҳои зиёди бадеӣ 

ва илмӣ иншо гардиданд, ки ин асарҳо хазинаи ниҳоят бою ғании фарҳанги тоҷиконро ташкил 

медиҳад. Дар онҳо оид ба ин ё он соҳаи илми давр (забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, мусиқӣ, тиб, 

ҳандаса, илоҳиёт, коргузорӣ, маориф, ҷуғрофия, мантиқ, фалсафа ва амсоли ин) ва касбу ҳунар 

истилоҳоти зиёде корбаст гардидааст. Аксари ин истилоҳот ба забони тоҷикӣ аз забони арабӣ 

иқтибос шудаанд. Аз забонҳои юнонӣ, лотинӣ, ҳиндӣ, туркӣ-муғулӣ низ баъзе истилоҳот дар ин 

давра истифода мегардид» [2, с. 3].  

Ташаккули илму фан бо худ истилоҳоти соҳаҳои зиёдеро дар ин давра ба вуҷуд овард, ки 

он ба мустаҳкам шудани пояҳои илмии таркиби луғавии забони тоҷикӣ асос гузошт. 

Луғатномаҳои зиёде, ки дар таърихи лексикографияи тоҷики асрҳои миёна ба вуҷуд омадааст, 

асосан, ин истилоҳотро инъикос менамояд. Махсусан, дар «Луғати фурс»-и Асадии Тусӣ, 

«Фарҳанги ҷаҳонгир»-и Ҳусайни Инҷу ва ғайра метавон ташаккули калимаю истилоҳоти 

соҳаҳои илмро мушоҳида кард.  

Дар баробари осори лексикографӣ осори илмии давраи классикии тараққиёти забонамон 

аз ҷумлаи осорест, ки олимон барои сохтани калимаҳои нав иқдомоти зиёде кардаанд. Аз ҷумла, 

дар «Шуморнома»-и Муҳаммад Айюби Табарӣ истилоҳоти арифметика, дар «Ҳудуд-ул-олам» 

(муаллифи номаълум) истилоҳоти ҷуғрофия, дар «Донишнома»-и Абӯалӣ ибни Сино истилоҳоти 

фалсафа ва мантиқ, дар «Китоб-ут-тафҳим ли авоили саноати-т-танҷим»-и Абӯрайҳони Берунӣ 

истилоҳоти нуҷум, истилоҳоти тиббӣ ва дигар осори илмӣ воҳидҳои луғавии соҳаҳои гуногуни 

соҳавӣ ба вуҷуд омадааст, ки барои равнақи мусталаҳоти соҳаҳои гуногун таъсири чашмгире 

доштааст. Ва ба андешаи донишманди шинохта, С. Назарзода «маҷмӯаи вожаву истилоҳоте, ки 

миллатҳои гуногуни ҷаҳон дар тӯли мавҷудияти худ сохта ва ба кор бурдаанд, ойинаест, ки дар 

он шеваи зиндагии суннатӣ ва фарҳангу тамаддуни онҳо инъикос гардидааст. Баррасии таърихи 

ташаккули истилоҳот бисёр лаҳзаҳои печидаи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва ҳатто дараҷаи 

тараққиёти ин ва он соҳаро дар марҳилаҳои мухталифи шаклгирии миллатҳо равшан месозад. Ин 

луғоту истилоҳот дар забон муддати дароз собит намемонанд. Ҳар андешаи нави маънавӣ ва 

падидаи тозаи моддӣ, ки дар ҷомеа пайдо мешавад, тағйирот ва дигаргуние дар низоми вожагон 

ва истилоҳоти ҷории забони он ҷомеа падид меоварад» [4, с. 3].  

Осори илмӣ ва лексикографии асримиёнагӣ тавоноии забони тоҷикиро, ки дар асоси 

донишҳои мавҷудаи давр ва муносибатҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба вуҷуд омадаанд, дар 

давраҳои гуногун инъикос мекунанд. Истилоҳоти бавуҷудомада, соҳаҳои гуногунро фаро 

мегиранд, ки дар ин ҷо метавон мухтасари онҳоро нишон дод: 

Истилоҳоти забоншиносӣ. Дар ташаккули таркиби луғавии асримиёнагии забони тоҷикӣ 

истилоҳоти забоншиносӣ нақши калон дорад. Ба вуҷуд омадани ин истилоҳот ҷаҳиши махсусе 

дар назарияи забоншиносӣ ба шумор меравад. Онҳо, асосан, иқтибос аз забони арабӣ буда, дар 

шаклҳои сода, сохта ва ибора-истилоҳот ба вуҷуд омадаанд. Мутахассисон ин истилоҳотро ба 

гурӯҳҳои зерин тақсим кардаанд: 

1. Истилоҳоти савтӣ. Аксарияти ин истилоҳот имрӯз ҳам мавриди истеъмол қарор доранд. 

Онҳоро ба таври зер овардан мумкин аст: мусавват (садонок), мусаммат (ҳамсадо), мақсур 

(садоноки кӯтоҳ), мамдуд (садоноки дароз), ҳуруфи малфуз (ҳарфҳои талаффузшаванда), ҳуруфи 

мактуб (ҳарфҳои навишташаванда) ва ғ.; 

2. Истилоҳоти вожашиносӣ: муродиф / алфози мутародифа, аздод (антоним), муттаҳид-

ул-лафз (сермаъно), таҷнис (омоним) ва ғ.; 

3. Истилоҳоти калимасозӣ: иштиқоқ (сохта), алфози ширкат (вандҳо), адоти ташбеҳ 

(пасванд), ҳарфи нисбат (йои нисбат), ҳарфи нафӣ (инкор) пешванд, пасванд ва ғ.; 
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4. Истилоҳоти морфология: калима, ҳарфи ҷамъ, алифи ҷамъ, алифи нун, исми хос, исми 

зот, исми маъно, исми касрат, исми ҷинс, исми олат ва ғ.; 

5. Истилоҳоти наҳвӣ: исми мавсуф, замири мунфасил, изофат, изофати тамликӣ, изофати 

тахсисӣ, изофати тавзеҳӣ, изофати табйинӣ, изофати ташбеҳӣ (мақозӣ), изофати тавсифӣ, 

изофати маҷозӣ, изофати зарфӣ ва ғ. 

Истилоҳоти адабиётшиносӣ. Таркиби луғавии забони тоҷикии асримиёнагӣ тавассути 

истилоҳоти адабиётшиносӣ, ки як бахши асосии илмро фаро мегиранд, дар тӯли асрҳои IХ то 

ХIХ такмил ёфт, ки аксарияти онҳо то имрӯз мавриди истифода қарор мегиранд. «Истилоҳоти 

адабиётшиносӣ дар тӯли таърихи илм ва адабиёти халқи тоҷик пайваста дар ҳоли рушд будааст, 

бинобар ин, пажӯҳиши лексикаи он на танҳо барои муайян кардани марҳилаҳои таърихи 

пешрафти забони халқ ёрӣ мерасонад, балки ҷиҳати рӯшанӣ андохтан ба бисёр масъалаҳои 

таърихи тамаддуни он низ нақш ва ҷойгоҳи муҳим дорад» [7, с. 3]. Дар ҳақиқат ба таври алоҳида 

омӯхтани истилоҳоти ин соҳа таърихи ташаккули калимаю истилоҳоти ин соҳаро пурра нишон 

дода метавонад. 

Истилоҳоти мусиқӣ. Мусиқӣ дар ҳаёти мардуми ориёнажод нақши калон дорад. «Дар 

асрҳои II-VI, дар аҳди Сосониён, барои инкишофи мусиқӣ шароити мусоиде фароҳам оварда 

шуда буд. Дар ин давра китоби назариявию амалии «Таронанома» («Тарникнамак») ҳамчун 

дастур дар мактабҳои мусиқӣ истифода мегардид. Дар аҳди Сосониён яке аз мактабҳои 

калонтарини мусиқӣ дар музофоти Тайсафун бо роҳбарии машҳуртарин навозанда, сароянда, 

оҳангсоз, мусиқишиноси Шарқ Борбади Марвазӣ амал мекард. Дар ин мактаб на танҳо назарияи 

мусиқии халқҳои эронинажод, балки мусиқии юнониву ҳиндӣ низ омӯхта мешуд» [2, с.95].  

Осоре, ки дар тӯли таърихи асримиёнагӣ аз тарафи намояндагони миллати тоҷик ба вуҷуд 

омадааст, гувоҳи дилбастагӣ ба мусиқӣ буда, дар онҳо калимаю истилоҳоти ин соҳа инъикос 

ёфтааст, ки то имрӯз дар истифодаанд.  

Калимаю истилоҳоти мансуб ба идорӣ ва давлатдорӣ. Дар асрҳои миёна калимаю 

истилоҳоти ин соҳа низ давоми вожаҳои давраи форсии миёнаи аҳди Сосониён бошад ҳам, дар 

ин давра як идда истилоҳоти нав ба вуҷуд омадаанд, ки ба пешрафти ҳаёти ҷамъиятӣ ва 

муносибатҳои истеҳсолию қувваҳои истеҳсолкунанда вобаста аст.  

Калимаю истилоҳоти мансуб ба низоми маорифи асримиёнагӣ. Калимаю истилоҳоти ин 

қабати луғавӣ дар баробари калимаҳои тоҷикӣ аз ҳисоби вожаҳои иқтибосии арабӣ дар қолаби 

калимаҳои сода, сохта ва мураккаб такмил ёфтаанд. Ин қабати луғавӣ на танҳо дар осори бадеӣ, 

балки дар асарҳои лексикографӣ низ матраҳ шудаанд. Аксари ин калимаҳо ба фонди асосии 

луғавии забони тоҷикӣ ворид шуда, чун вожаҳои худӣ то имрӯз роиҷанд. Онҳоро ба таври 

мухтасар чунин овардан мумкин аст: муаллим, дабир, мударрис, устод, мунаҷҷим, шогирд, 

расаддон, ситорашинос, мулло, муллобача, ҳаким, мактаб, дабиристон, донишкада, мадраса, 

китобхона, китоб, ҷузвдон, ҷадвал, қаламтарош, паргор, зиҷ, устурлоб, риёзиёт, ҳандаса, нуҷум, 

ҳайат, таърих, фалсафа, мантиқ, балоғат, арӯз, илоҳиёт, илми ҳайат, расадхона (ё расадгоҳ) ва 

ғайра. 

Тибқи талаботи давру замон, ҷараёни ҳаёт калимаҳои нав пайдо мешаванд. Як қатор 

калимаҳо дараҷаи истеъмолии худро суст кунанд, калимаҳои дигар аз ҷиҳати мафҳуму маъно 

талаботи давру замонро қонеъ накунонда тамоман аз истеъмол дур мешаванд. Масалан, 

калимаҳои муҷиб, таассиршавӣ, думодум, шуридаақлӣ, ориз, зайтӣ, обгаҳ, ки дар осори илмию 

адабии асримиёнагӣ маъмул будан дар забони адабии имрӯзаи тоҷик тамоман истеъмол 

намегарданд.  

Ё худ дар солҳои бистум то ҳаштодум як қатор калимаҳои аслию ғайриаслӣ, ки дар забони 

тоҷикӣ ҳамчун калимаҳои муқаррарии забони тоҷикӣ ба ҳисоб мерафтанд, ҳоло қариб истеъмол 

намешаванд. Чунончи, болшевик, меншевик, пролетар, пленум, партия, компартия, совхоз, 

колхоз, съезд, бисёровоз, плюрализм, территориявӣ, диалект, револютсия, штаб, максимум, 

минимум, экономика, интенсивӣ, экстенсивӣ ва ғайра. Ин гуна калимаҳо, аз рӯйи зарурат ва 

талаботи замон дар истеъмол буданд, ҳоло дар ҳаёти имрӯзаи мардуми тоҷик зарурати истеъмолӣ 

надоранд. Як қатор калимаҳои забони арабӣ, ки дар забони тоҷикӣ муродифоти худро доштанд, 

худдории истеъмоли онҳоро дар вақташ устод Айнӣ чунин ибрози ақида намуда буд: «Лекин на 

ба он дараҷа, ки аз забони форсӣ танҳо одат боқӣ монад, ё ин ки суханҳои дар форсӣ ҳазмшудаи 

арабиро ба қоидаи арабӣ ҷамъ карда, хонандагонро ба кофтукови луғат ва сарфу наҳви арабӣ 

маҷбур кунонд»[1, с. 89].  

Ҳама гуна калимаҳое, ки хоси талаботи давру замон нестанд ва ташаккули услуб ва тарзи 

баёни умумиятро мекоҳонанд, аз истеъмол намудани онҳо худдорӣ кардан лозим. Чуноне, ки 
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донишманди асил М. Шукуров гуфтааст: «Мо забони адабии классикии тайёр дорем, вале онро 

аз нав сохтан не, балки ба фаҳми халқ наздик кардан ва дар айни ҳол, калима, таркиб, ибора ва 

ҷумлабандиҳои мувофиқи нормаи забони адабиро дохили забони адабӣ кардан лозим, яъне ба он 

ранги асрӣ додан даркор аст» [8, с. 97]. 

Иловатан, бояд гуфт, ки дар забоншиносии тоҷик, махсусан, аз солҳои 60-ум сар карда, 

масъалаи фасоҳату салосати сухан дар маркази диққати олимону забоншиносон қарор гирифт. 

Олимони маъруф Б. Ниёзмуҳаммадов, Н. Маъсумӣ, В.С. Расторгуева, Д. Тоҷиев, Ҳ. Каримов, М. 

Шукуров, И. Исоев, А. Каримова, Р. Ғаффоров, Н. Шарафов, Ш. Рустамов, М. Қосимова, Х. 

Отахонова, Б. Камолиддинов, Ғ. Ҷӯраев, Ҳ. Маҷидов, Д. Хоҷаев, Р. Ваҳҳоб, М. Саломов, С. 

Раҳматуллозода, М. Ҳотам, Б. Бобоназар ва дигарон дар мавридҳои лозима фикру андешаҳои 

худро таввасути мақолаю асарҳои илмӣ баён намуданд.  

Маҳз оид ба соҳаи лексикология ва таркиби луғавии забони адабии тоҷик ибрози ақида 

намуда, Н. Маъсумӣ чунин андеша дорад, ки «манзараи торафт баҳамназдикшавии забони 

умумии гуфтугӯӣ ва забони адабии ҳозираи тоҷик гувоҳӣ медиҳад, ки элементҳои зиёди лексикӣ 

ва грамматикии дар диалектҳои территориявӣ кор карда шуда, махсусан дар давраи баъди 

револютсия, дар истеҳсолот муштарак гардида, ба нормаи забони адабӣ дохил шуданд. Забони 

миллии адабии як миқдор эҳтиёҷоти худро аз ҳисоби забони зинда, аз ҳисоби элементҳои 

характери умумидоштаи диалектҳо таъмин карда меоянд, ки он элементҳо акнун аз маҳдудияти 

маҳаллӣ-териториявӣ баромада, ба фоидаи умумии миллӣ дохил гардиданд» [3, с. 67].  

Хусусан, аз солҳои навадуми асри XX калимаҳои зиёди навмаънои аслӣ, ғайриаслӣ ба 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил шудан гирифтанд. Чунон, ки иброз намудем, як гурӯҳ 

калимаҳои аслӣ аз рӯйи номутобиқатии давру замон аз истеъмол дур шуданд. Як гурӯҳи дигар 

аз рӯйи талабот ва зарурати истифодашавӣ аз нав ба истеъмол даромаданд. Гурӯҳи сеюми 

калимаҳо бо вуҷуди дигаргуншавии давру замонҳо, дараҷаи истеъмоли худро зиёда аз ҳазор сол 

пеш то ин дам як хел нигоҳ доштанд. 

Ҳамаи ин дигаргуниҳо дар давраи нави тараққиёти забонамон барои равнақу ривоҷи он 

мусоидат карда, дар ташаккули он нақши муҳим доранд. 
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ПАЙДОИШИ КАЛИМАҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА ЗАРУРАТИ ИСТЕЪМОЛИ ОНҲО 

ВОБАСТА БА ДАВРУ ЗАМОНҲО 
 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи падоиши калимаҳо дар забони тоҷикӣ, сайри таърихӣ ва 

истеъмолӣ онҳо ибрози андеша намудааст. Аз он ҷумла қайд шудааст, ки дар таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ дар баробари калимаҳои аслан тоҷикӣ калимаҳои иқтибосӣ зиёд буда ва онҳо ба таври васеъ 

мавриди истифода қарор мегирнад. 

КАЛИДВОЖАҲО: забон, забони адабӣ, калима, вожа, калимаҳои иқтибосӣ, калимаҳои аслан 

тоҷикӣ, сайри таърихӣ,  
 

ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН И ПЕРИОДОВ  
 

В этой статье автор рассказывает об образовании слов на таджикском языке, исторический путь и 

их применении. В частности, подчеркивается, что, в словарном составе таджикского язык очень много 

заимствованных слов и наряду с исконно таджикскими словами они широко используется в различных 

сфера жизни.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык литературный язык, слово, заимствование слова, исконно-

таджикские слова, исторический пут.  
 



67 

THE FORMATION OF WORDS IN THE TAJIK LANGUAGE AND THE NEED FOR THEIR 

APPLICATION DEPENDING ON HISTORICAL TIMES AND PERIODS 
 

In this article, the author talks about the formation of words in the Tajik language, the historical way and 

their application. In particular, it is emphasized that, in the vocabulary of the Tajik language, there are a lot of loan 

words and, along with the original Tajik words, they are widely used in various fields of life. 

KEY WORDS: language, literary language, word, word borrowing, native Tajik words, historical way.  
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КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ «ГУЛ» ДАР ТАРКИБИ ВОҲИДҲОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ҒАЗАЛИЁТИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
 

Назаров М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муҳимтарин вижагии услуби бадеиро воҳидҳои фразеологӣ ташкил медиҳанд. Ин воҳиди 

забонӣ дар забоншиносии тоҷик мавриди таҳқиқи васеъ қарор гирифта, ҷанбаҳои гуногуни 

сохторию маъноӣ ва системанокии онҳо ба таври жарф таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Мавриди 

зикри хос аст, ки дар ин самт таҳқиқоти забоншинос Ҳ. Маҷидов хеле муҳим арзёбӣ мегарданд, 

зеро маҳз тавассути кӯшишҳои ӯ паҳлуҳои гуногуни воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ 

мавриди баррасӣ қарор гирифта, мақолаю рисолаҳои илмии боарзише дар ин мавзӯъ таълиф 

гардидааст. Дар баробари ин, зери роҳбарии ин забоншиноси варзида дар мавзӯи таҳлилу 

таҳқиқи воҳидҳои фразеологӣ чандин диссертатсия ва рисолаҳои илмӣ аз ҷониби шогирдони ӯ 

таълиф гардидааст, ки ҳар кадоме дорои навгонӣ ва дастовардҳои муҳимми илмӣ мебошад. 

Ҳ. Маҷидов дар китоби «Фразеологическая система современного таджикского 

литературного языка» тамоми низоми сохторию маъноии воҳидҳои фразеологии забони 

тоҷикиро таҳлилу таҳқиқ карда, роҳҳои ташаккули лексикию услубии ин воҳиди забониро дар 

асоси далелҳои илмӣ собит сохтааст. Ӯ доир ба таркиби лексикии воҳидҳои фразеологӣ баҳс 

карда, таъкид менамояд, ки тарҳи сохтории аломатҳои фразеологӣ маҳз тавассути сохтори 

лексикӣ бунёд меёбанд. Ба андешаи муҳаққиқ: «Нақшаи сохтории аломати фразеологӣ ба 

шарофати таркиби луғавӣ ба худ зоҳири моддӣ касб мекунад. Чунки аломати фразеологӣ – ин 

ягона нақшаи сохторӣ ва устувори таркиби луғавӣ мебошад» [3, с. 98]. 

Муҳаққиқ дар ташаккули сохтории воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ҳамаи аломатҳо 

(калимаҳо ва калимаҳои ёвар)-ро ба ҳайси унсури лексикӣ-грамматикӣ ҳатмӣ мешуморад ва 

ҷудонопазир будани онҳоро дар сохтори ягона ва рехтаи воҳидҳои фразеологӣ таъкид менамояд.  

«Ҳамин тариқ, ба элементҳои таркиби аломати фразеологӣ ҳамаи он сохтор ва элементҳои 

луғавие шомиланд, ки қодир ба ифода кардани маъное мебошад, ки барои забон аз қабл низ 

маълум буд. Ҳар гуна нуқс дар ин замина боиси тағйир ёфтани маъно мегардад, ё аломати 

фразеологӣ комилан пароканда мешавад, ё аломати ҷадиде касб мекунад [3, с. 105]. 

Дар ҳақиқат, ҳамаи ҷузҳои воҳидҳои фразеологӣ дар ҳамбастагӣ ва дар пайдарҳамӣ ба ҳам 

рехтаю устувор гардида, бо тобиши маънои маҷозии худ барои ифодаи маънои фразеологӣ 

мусоидат менамоянд. Бо вуҷуди ин, дар ин сохтор яке аз вожаҳо ба ҳайси вожаи калидӣ дар 

таркиби лексикии воҳидҳои фразеологӣ нақши муҳимтаре дорад, зеро ифодаи маънои 

фразеологӣ низ бар пояи ҳамон вожа бунёд меёбад. 

Дар ҳамин маврид калимаҳои ифодагари узвҳои бадан ба истилоҳ соматизмҳо (сар, чашм, 

гӯш, даҳон, бинӣ (димоғ), лаб, рӯй, даст, ангушт, пой, дил, ҷигар…) дар сохтори лексикии 

воҳидҳои фразеологӣ нақши муҳим доранд. Дар ин мавзӯъ М.А. Сабирова дар диссертатсияи худ 

«Структурно-семантические особенности соматических слов и идиом в поэзии Камола 

Худжанди» ба таври муфассал маълумот додааст. 

Аз мутолиаи осори илмӣ ва таҳлилу таҳқиқи воҳидҳои фразеологӣ бармеояд, ки дар 

сохтори лексикии онҳо аксаран калимаҳои аслии тоҷикӣ чун унсури муҳимми луғавӣ иштирок 

менамоянд, ки калимаҳои ифодагари мафҳуми гул ва калимаҳои марбути он низ аз ҳамин 

қабиланд. 

Аксари муҳаққиқон доираи истеъмол ва истифодаи воҳидҳои фразеологиро ба услуби 

гуфтугӯӣ ва бадеӣ мансуб донистаанд, ки ин мантиқан дуруст ва бамаврид аст, зеро воҳидҳои 

фразеологӣ аз ҷиҳати бунёди худ бештар ҷанбаи мардумӣ ва гуфтугӯӣ дошта, барои муассир 

гардидани нутқ ва ифодаи образнок дар забони осори бадеӣ ба таври густурда мавриди корбаст 

қарор мегиранд. 
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Ифодаи воҳидҳои фразеологӣ дар забони ғазал баёнгари ҳунари суханшиносию 
сухандонии шоир ба шумор мераванд. Забоншинос М. Саломов доир ба ин паҳлуи услубии 
воҳидҳои фразеологӣ таваҷҷуҳ карда, дар рисолаи илмии худ чунин гуфтааст: «Дар забони назм 
гоҳо воҳидҳои фразеологӣ хусусияти услубӣ касб менамоянд. Яъне шоирон ин воҳидҳоро 
ҳангоми тасвир ё баёни ҳодисае бо ашёи дигар муқоиса мекунанд. Дар ин маврид низ хусусияти 
семантикии вожаҳо дар низоми таносуби сухан ба эътибор гирифта мешавад. Яъне қонунияти 
мавҷудаи низоми шеърӣ шоирро намегузорад, ки аз чаҳорчӯбаи роиҷи сухан берун барояд» [5, с. 
166]. Мафҳум ва вожаҳои мансуб ба гул низ ба ҳайси унсури таркибии сохтори лексикии 
воҳидҳои фразеологӣ омада, асосан тобиши маънои маҷозӣ касб менамоянд ва дар ин таркиб дар 
алоқмандӣ бо дигар унсурҳои луғавию грамматикӣ барои ифодаи маъноҳои гуногуне хизмат 
мекунанд. Аз ҳама ҷиҳати ҷолиби сохтори воҳидҳои фразеологӣ ин устуворию рехтагии ҷузъҳо 
ва ҷанбаи маҷозӣ касб кардани онҳо мебошад. Ба андешаи Ҳ. Маҷидов: «Ба доираи муайни 
элементҳои фразеологӣ ба ҷуз аз аломатҳои асосии зикршуда (мукаммалияти маъно, устуворӣ, 
такрористеҳсолӣ)» [3, с. 45-51] боз як қатор аломатҳои дигарро низ нисбат медиҳад. Ба ин 
аломатҳо маъмулан, маҷоз ва нобаробарии маънои умумии фразеологиро бо маънои қисматҳои 
таркибӣ, маънои махсуси миллӣ, эмотсияи баланд, образнокӣ, возеҳӣ, аёният, 
ғайритарҷумашавандагии он бо маънои таҳтуллафзӣ ба дигар забонҳо ва амсоли инҳо нисбат 
медиҳанд. Аксаран ин хусусиятҳо ва ё баъзе аз онҳо аломатҳои идиоматикӣ номида шуда ва 
элементҳои фразеологие, ки дорои чунин хосиятҳо мебошанд, идиома номида мешаванд [3, с. 
52]. 

Ҷиҳати дигари вижагиҳои воҳидҳои фразеологие, ки бо ҷузъи гул ва вожаҳои марбут ба он 
сохта шудаанд, он аст, ки ин навъ воҳидҳои фразеологӣ аз ҷиҳати истеъмол бештар дар услуби 
бадеӣ, махсусан забони шеър мавриди корбасти бештаре доранд. 

Масалан: 
Дар домани гул чок фитодаст зи ҳар сӯ, 
Эй боди сабо, бӯйи ту аз пераҳани кист?          [7, с. 69] 

дар домани гул чок фитодани касе – эҳтиром гузоштан ба касе. Ин воҳиди фразеологӣ аз 
воҳиди фразеологии ба пойи касе фитодан, ба домани касе фитодан маншаъ гирифтааст, ки дар 
нутқи гуфтугӯӣ хеле маъмул аст.  

Гул аз пироҳанат бӯйе шунидааст, 
Гиребон то ба доманҳо даридааст          [7, с. 212] 

аз пироҳан бӯй шунидани гул - мақому манзалат ёфтан. Яъне гул бо вуҷуди зебоияш вақте ки 
бӯйи пироҳани туро мешунавад, аз гиребонаш то доман пора месозад, шармсор мегардад. 

Аз хоки шаҳидон гули раҳмат шукуфонад, 
Ҳар ғунча, ки дар сина зи пайкони ту ёбанд         [7, с. 284] 

гули раҳмат шукуфонидан – меҳрубонию ғамхорӣ оғоз кардан 
Боз гул доман ба дасти ошиқони худ ниҳод, 
Ғунча лаб бикшоду булбулро ба боғ овоз дод         [7, с. 307] 

доман ба дасти ошиқон додани гул - оғози баҳор, фарорасии фасли баҳор; 
лаб кушодани ғунҷа ва ба боғ овоз додани булбул - шукуфтани гулҳо, киноя аз ба боғ даъват 
кардани ошиқ: 

Пеши лабҳои ту аз даъвии кӯчакдаҳонӣ, 
Ғунчаҳоро ба задан боди сабо тавба диҳад        [7, с. 398] 

Ғунчаҳоро боди сабо ба задан тавба додан - вазиши насим, шамол 
Гар намояд рухат аз дафтари хубӣ варақе, 

Варақи дафтари гулро ҳама абтар хонад         [7, с. 423] 
варақи дафтари гулро абтар хондан - ноқису бефоида, бекораю беҳуда донистан 

Гулшани умри ту бар боди фано рафт, Камол, 
Ҳамчунонат ҳаваси лоларухон аст, ки буд         [7, с. 449] 

Гулшани умри ту бар боди фано рафтан - ба анҷом расидани умр, поёни умр, ба пирӣ 
расидан. 

Чу он рухсору боло боғбон дид, 
Зи гул бибриду барканд аз санавбар         [7, с. 528] 

аз гул бибридан - дур шудан, ноумед шудан. 
Даррабудӣ як замон як мушти гул, 
Дар миёни он гилам, боре биё, боре биё        [7, с. 157] 

як мушти гул даррабудан - фавтидан, мурдан, миронидан. 
Дар забони ғазалиёти Хоҷа Камол як гурӯҳи зиёди воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ низ 

мавриди корбаст қарор гирифтаанд, ки ин бесабаб нест. Забони ғазал ва умуман яке аз вижагиҳои 
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хоси услуби бадеӣ истифодаи санъатҳои бадеӣ аст. Забони ғазал саршор аз ташбеҳоти гуногун 
аст ва воҳидҳои фразеологии дар ин замина шаклгирифта яке аз муҳимтарин вижагии ин услуб 
ба шумор меравад. 

Воқеан, ҳадафи асосии ҳар як шоир аз эҷоди шеър ин барангехтани эҳсосоти мухотаб аст. 
Дар ин росто, ҳар як эҷодкор саъй бар он менамояд, ки бо истифода аз воҳидҳои забон ва 
воситаҳои тасвири бадеӣ забони осори худро диққатҷалбкунанда созад. Бинобар ин, вожаҳо бо 
тобишҳои маъноии худ дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ тобиши иловагии дигар мегиранд ва 
то андозае ҷанбаи услубӣ-фардӣ касб менамоянд.  

Ба андешаи М. Саломов «Шоирон низ ҳангоми корбасти воҳидҳои фразеологии шоирона 
хусусиятҳои умдаи воҳидҳои фразеологиро, аз қабили устувории ҷузъҳо, муносибати маҷозӣ 
доштани вожаҳои таркиби воҳиди фразеологӣ, ҷудонопазир будани ҷузъҳо ва ифодаи образноку 
нотакрор ва муассир доштани онҳоро ба эътибор гирифта, дар ин замина воҳидҳои фразеологии 
шоиронаро истифода менамоянд ва ё дар заминаи ин анъана ва вижагиҳо воҳидҳои фразеологии 
шоирона меофаранд» [6, с. 4]. 

Мавриди зикр аст, ки яке аз ҷанбаҳои муҳимми умумияти ин ду ифода дар образнокии онҳо 
зоҳир мегардад, масалан дар байти зерин ифодаи ҳар тири ҷафо афкандани ду абрӯ ва ду камон 
ифодаҳои маҷозӣ буда, аз нигоҳи сохту маъно ба воҳидҳои фразеологӣ монанданд: «Ҳамон тавре 
ки мушоҳидаҳо нишон медиҳад, дар ҳамаи соҳаҳои мафҳуми фразеологияи форсӣ ва бахусус дар 
риштаи эҳсос ва ғаму ғусса, инчунин дар соҳаи эҳсоси арзёбии сифатҳои хислати инсон, 
элементҳои фразеологӣ ба таври нисбатан возеҳ ва пуробу ранг, бо сохтмони ҷолиби луғавию 
маъноӣ ва ҳамкории калимаҳо – ҷузъҳо ба чашм мехӯрад: 

Он ду абрӯи муқаввас ду камонанд ба зеҳ, 
Ки ба сад қарн аз он турфа камон натвон сохт          [7, с. 51] 

Тасвири фразеологии ҷаҳон дар пеши эрониҳо аз ҳама бештар ба соҳаи эҳсосоти инсонӣ 
алоқаманд аст» [1, с. 37]. 

Профессор Ҳ. Маҷидов низ ба масъалаи муассирӣ (экспрессия)-и воҳидҳои фразеологии 
забони тоҷикӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда чунин овардааст: «Экспорт – қабл аз ҳама, тарзи бо 
аломатҳои забонӣ изҳор намудани муносибати эмотсионалӣ бо тарафи дигар, образнокӣ, аёният 
ва возеҳияти баён мебошад» [3, с. 110]. 

Воҳидҳои фразеологӣ бо вижагии бунёдии худ бештар мансуб ба нутқ буда, бо хусусияти 
муассирию эмотсионалии худ хоси нутқи гуфтугӯӣ ва бадеӣ мебошанд. Маҳз дар ҳамин ду услуб 
ҷанбаи экспрессивию образнокии воҳидҳои фразеологӣ ифода меёбад, ки ин тарзи ифодаро Г. 
Голева ва Ҳ. Маҷидов хеле хуб арзёбӣ кардаанд. 

Шеър бо ҷанбаи ҳиссию эмотсионалӣ ва ифодаҳои нотакрори фардиаш ва бо фарогирии 
воҳидҳои фразеологӣ вижагиҳои семантикию образнокии худро бештар ифода меёбад. Бо  
овардани воҳидҳои фразеологӣ шоир ҷаҳд бар он мекунад, ки таъсире ба мухотаби худ расонад. 

Дар забони осори бадеӣ воҳидҳои фразеологӣ бештар ҷанбаи услубӣ-фардӣ касб 
менамоянд. Яъне адиб дар заминаи ин ва ё он воҳиди фразеологии тайёри забон воҳиди 
фразеологӣ меофарад ва ё аз адибони дигар дар шакли тайёр гирифта истифода менамояд, ки он 
аз ҷиҳати ифодаи маъно нисбат ба воҳиди бунёдии фразеологӣ образноктар ва муассиртар аст. 
«Истифодаи услубии фразеологизмҳо аз тарафи нависандагон ҳамеша эҷодкорист, чунки 
фразеологизмҳо дар сухан маъмулан бо супоришҳои муайяни бадеӣ мавриди истифода қарор 
мегиранд. Фразеологизм дар матни бадеӣ ва рӯзноманигорӣ дар шакли ба таври умум қабулшуда 
ва пурмаъноии ба худаш хосро медиҳад. Бо мурури замон як қатор фразеологизмҳо образнокии 
аввалияи худро аз даст дода, ба ифодаи маъмулӣ мубаддал мешаванд. Ба мақсади таҷдиди 
образнокии фразеологизм, тақвияти пурмаъноии он, инчунин дақиқ кардани маънои нисбат ба 
ин матн истифодашаванда нависандагон шакли умумизабонии фразеологизмҳоро тағйир 
медиҳанд [10]. 

Доир ба воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ (компоративные фразеологические единицы) дар 
забоншиносии тоҷик Ҳ. Дӯстов рисолаи илмиеро бо номи «Воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ дар 
забони адабии муосири тоҷик» таълиф кардааст.  

Ин навъи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ дар забони осори бадеӣ бештар мавриди 
истифода қарор мегиранд. Чун дар забони шеър санъатҳои бадеӣ доираи васеи истифода доранд, 
онҳо барои таъсирбахшу образнок гардидани забони шеър низ мусоидат менамоянд.  

Дар ин росто, воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ низ дар баёни муассиру ҷолиби таваҷҷуҳ 
нақши муҳим мегузоранд. Доир ба воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ Ҳ. Дӯстов чунин гуфтааст: 
«Воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ навъи серистеъмоли воҳидҳои фразеологии забони тоҷикиро 
ташкил дода, дар худ ҳарчи бештар муқоисаи як шайъро бо шайъи дигар дар шакли образҳои 
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миллии анъанавӣ таҷассум кардааст. Пӯшида нест, ки барои мавриди истифодаи соҳибзабон 
гирифтани ин ё он образ он муддати зиёде бояд аз кӯраи коркарди забон гузашта, ба ҳама 
таҳаввулоти он тоб оварда бошад. Танҳо дар ҳамин сурат он метавонад дар созмони воҳидҳои 
забон саҳм гирад. Ҳамин ҷиҳати инкишофи образҳои миллӣ дар ифодаҳои ташбеҳии фразеологӣ 
хуб таҷассум ёфтаанд. Онҳо баръакси воситаҳои дигари забони асари бадеӣ дар шакли образҳои 
тайёри анъанавӣ вуҷуд доранд. Бо истифода аз онҳо, агар, аз як тараф фикрро сараву нишонрас 
баён намудан мумкин бошад, аз ҷониби дигар ба умқи тафаккури хонанда роҳ ёфта, ӯро барои 
дарёфти эҳсосот мувоҷеҳ сохтан мумкин аст» [2, с. 64]. 

Дар ифодаи воҳидҳои фразеологии ташбеҳии забони ғазал асосҳои назариявии мазкур ба 
назар мерасад ва шоирон ҳангоми истифодаи ин навъи воҳидҳои фразеологӣ вижагиҳои 
семантикӣ ва хусусиятҳои сифатии вожаҳоро ба эътибор гирифтаанд. Масалан:  

Пероҳани сабурӣ кардем пора-пора,  
То дидаем чун гул дар дасти ину онат          [7, с. 174] 

чун гул дар дасти ину он будан – харидори зиёд доштан, ҳарҷогард. 
Баргрезони умр шуд наздик, 
Хира-хира чу гул чӣ механдед          [7, с. 394] 

чу гул хира-хира хандидан - хазон шудан, пир шудан. 
Чун қабои ғунчаву пероҳани гул бар танаш, 
Карда кӯшишҳо муаттар кокули мушкини дӯст        [7, с. 92] 
 

Лутфи якрангӣ мазан бо дӯст ҳар соат, Камол, 
То чу гул берун наёӣ хурраму хандон зи пӯст        [7, с. 114] 

чу гул аз пӯст берун омадан - шукуфтани гул, тозаву тар, шод будан. 
Зоҳиран барги касе нест чу гул сарви маро, 
В-арна чун ғунча чаро рӯй бипӯшид зи ман         [7, с. 209] 

барги касе набудан чу гул касеро - умед доштан, ният доштан, қасд доштан, яъне касе ба ман 
таваҷҷуҳ надорад ва ё нияту қасди дидори моро надошта, мисли ғунчаи гул, ки рӯяш бо баргҳо 
пинҳон аст, аз ман рӯй пӯшидааст.  

Гӯ, кулаҳ бар осмон афкан зи шодӣ лолавор, 
Ҳар ки мегирад ба ёди гулрухе ҷоми муле        [7, с. 284] 

барги гул будани тани касе - нозук, зебо будани қад. 
Ман ба ҷонат, ки нагуфтам, тани ту барги гуласт, 
Ба либоси дигаре пераҳанатро гуфтам         [7, с. 124] 

Камоли Хуҷандӣ дар ин байт воҳиди фразеологии аз шодӣ кулаҳ ё тоқӣ бар осмон 

афканданро тобиши услубӣ дода, бо илова кардани вожаи лолавор воҳиди фразеологии 
ташбеҳии кулаҳ бар осмон афкандан зи шодӣ лолавор мавриди истифода қарор додаааст, ки 
дар ин маврид вижагиҳои гули лоларо ба эътибор гирифтааст ва маънояш шодию фараҳи зиёд 
аст.  

Боз худро чу гули тоза бароростаӣ, 
Боғи рухсора ба гулҳои тар оростаӣ          [7, с. 290] 

чу гули тоза бароростан - зебу ороиш додан, зебо шудан боғи рухсора ба гулҳои тар оростан 

- мисли гули навшукуфта рӯйро ороиш додан. 
Лоф зад гул ба тани нозуки ту зери қабо, 
Хост узри гунаҳаш лолаву бардошт кулаҳ         [7, с. 294] 

лоф задани гул – худситоӣ кардан. 

Дар таркиби баъзе воҳидҳои фразеологӣ шоир гоҳо аз вожаҳо (феълҳо)-е баъзан истифода 

менамояд, ки онҳо бо тобишҳои маъноии худ барои ифодаи маҷозӣ ва таъсирбахш гардидани 

онҳо мусоидат менамоянд. Чунин навъи воҳидҳои фразеологӣ асосан ҷанбаи услубӣ-фардӣ касб 

менамоянд. Чунин навъи воҳидҳои фразеологиро муҳаққиқон воҳидҳои фразеологии шоирона 

номидаанд. Аз ҷумла М. Саломов дар диссертатсияи худ доир ба бунёд ва вижагиҳои хоси 

воҳидҳои фразеологии шоирона таваҷҷуҳ карда, чунин гуфтааст: «Аввалин маротиба истилоҳи 

воҳидҳои фразеологии шоиронаро забоншиноси рус В.В. Виноградов, ҳангоми таҳлили 

ибораҳои устувори идиостили шоиронаи А.С. Пушкин мавриди истифода қарор додааст. Зери 

мафҳуми воҳидҳои фразеологии шоирона маҷмӯи силсилаи вожаҳо дар сохтори ибора барои 

ифодаи ягон ашё ё зуҳуроте фаҳмида мешавад, ки байни ҳам алоқаи семантикӣ дошта, маҷмӯи 

ашё ё зуҳуротро дар муносибатҳои устувору рехтаи байниҳамдигарӣ ифода менамоянд, ки дар 

ин муносибатҳо нақши маҷоз хеле муҳим арзёбӣ мегардад… воҳидҳои фразеологии шоирона 

асосан дар заминаи маҷоз ба вуҷуд омада, барои ифодаи нотакрору образнок ва муассир дар 
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забони осори манзум хизмат менамоянд. Бояд зикр кард, ки ин ҷиҳати воҳидҳои фразеологии 

шоирона барои ҳамаи аҳли эҷод, махсусан шоирон, умумӣ ба шумор меравад. 

Шоирон низ ҳангоми корбасти воҳидҳои фразеологии шоирона хусусиятҳои умдаи 

воҳидҳои фразеологиро, аз қабили устувории ҷузъҳо, муносибати маҷозӣ доштани вожаҳои 

таркиби воҳиди фразеологӣ, ҷудонопазир будани ҷузъҳо ва ифодаи образноку нотакрор ва 

муассир доштани онҳоро ба эътибор гирифта, дар ин замина воҳидҳои фразеологии шоиронаро 

истифода менамоянд ва ё дар заминаи ин анъана ва вижагиҳо воҳидҳои фразеологии шоирона 

меофаранд [5, с. 175].  

Масалан, дар байтҳои зерин Камоли Хуҷандӣ ду воҳиди фразеологии шоиронаеро корбаст 

кардааст, ки феъли чидан дар бунёди онҳо нақши калидӣ дошта бошад ҳам, воҳидҳи фразеологии 

шоирона тобишҳои гуногуни маъноӣ доранд.  

Маслан: 

Гар аз шохи давлат гуле чидаме, 

Насиме зи кӯи ту бишнидаме          [7, с. 387] 

аз шохи давлат гуле чидан - баҳравар шудан, сарватманд шудан 

Моро гуле аз рӯи ту чидан нагузоранд, 

Чидан чӣ хаёлест, ки дидан нагузоранд          [7, с. 460] 

гул аз рӯйи касе чидан- бӯса карданро дошта бошад, дар байти дигар 

Чашмам гуле начид зи боғи рухат ҳанӯз, 

То кай занад ду зулфи ту бар арғувон гувоҳ         [7, с. 280] 

аз боғи рухи касе гул начидани чашм - нигоҳ накардан, таваҷҷуҳ накардан ба рӯй (зебоӣ)-и 

касе. 

Вожаҳое, ки дар майдони семантикӣ бо мафҳуми гул иртиботи маъноӣ доранд, дар 

ташаккули воҳидҳои фразеологӣ низ нақши муҳим дошта метавонанд. Барои намуна вожаи 

гулшанро метавон ба ҳайси мисол пешниҳод кард: 

Гулшани умри ту бар боди фано рафт, Камол, 

Ҳамчунонат ҳаваси лоларухон аст, ки буд        [7, с. 449] 

Гулшани умри касе бар боди фано рафтан - умри бефоида, зиндагии беҳуда, хубиҳо ё 

зебоиҳои умри касе хазон шудан.  

Дар байти зерин ду воҳиди фразеологӣ мавриди корбаст қарор гирифтааст. 

Бигзор, то зи гулшани рӯйи ту бигзарем, 

Дар боғи васл аз гули рӯйи ту бар хӯрем          [7, с. 92] 

аз гулшани рӯйи касе гузаштан - аз зебоии чеҳраи касе лаззат бурдан ё шод гаштан; аз гули 

рӯйи касе бар хӯрдан - киноя аз бӯса. 

Ҳамин тариқ, воҳидҳои фразеологие, ки тавассути вожаи гул ва мафҳумҳои марбути он 

дар забони ғазал мавриди истифода қарор гирифтаанд, далели он аст, ки аввалан, ин вожа дар 

забони ғазал доираи васеи истеъмол дорад ва сониян, бо вижагии маъноияш тавонистааст, ки дар 

шаклгирии воҳидҳои фразеологии зиёде нақши муҳиме гузорад ва ахиран, барои муайян кардани 

суханшиносӣ ва ҳунари волои истифодабарии шоир аз як вожа барои ифодаи маонии зиёде бо 

рангу ҷилоҳои услубӣ мусоидат намояд. 
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КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ «ГУЛ» ДАР ТАРКИБИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ 

ҒАЗАЛИЁТИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ 
 

Дар мақола нақш ва мавқеи мафҳуми гул ва калимаҳои марбут ба он дар бунёди воҳидҳои 

фразеологӣ мавриди таваҷҷуҳи муаллиф қарор гирифтааст. Тавре аз таҳлилу қиёси воҳидҳои фразеологии 

ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ бармеояд, дар сохтори лексикии онҳо аксаран калимаҳои аслии тоҷикӣ чун 

унсури муҳимми луғавӣ иштирок менамоянд, ки вожаҳои ифодагари мафҳуми гул низ аз ҳамин қабиланд. 

КАЛИДВОЖАҲО: услуби бадеӣ, гул, воҳиди фразеологӣ, мафҳум, маъно, тобиши маъноӣ, маҷоз, 

лоф задани гул, лаб кушодани ғунҷа, ба боғ овоз додани булбул.  
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ ОБОЗНАЧАЮЩИЕ «ЦВЕТОК» В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ ГАЗЕЛЕЙ КАМОЛА ХУДЖАНДИ 
 

В статье автор рассматривает роль и значение понятие «цветок» и слова, относящиеся к нему в 

создании фразеологических единиц. В результате исследования фразеологических единиц в газелей 

Камола Худжанди выяснилось, что в их лексических структурах в основном присутствуют таджикские 

слова в качестве важных словарных единиц, которые обозначают понятие цветок. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественный стиль, цветок, фразеологическая единица, понятие, 

значение, смысловой оттенок слова, метафора, хвастовство цветка, цветении бутона, пение соловья 
 

THE WORDS USING MEAN «FLOWER» IN THE PHRASEOLOGY STRUCTURES OF KAMOLI  

KHUJANDI’S GAZZELS 
 

The author in this article considers the role and meaning of concept «flower» and the words relative to it in 

phraseological units building. Finally, phraseological units’ research in Kamoli Khujandi, s gazzels found out that 

mainly in their lexical structures are Tajik words like important lexical units which mean a concept flower.  

KEY WORDS: artistic style, flower, phraseological unit, concept, meaning, styling, metaphor, flower’s 

boasting, bud blossom, nightingale, s singing.  
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КАЛИМАҲО ВА ИСТИЛОҲОТИ КИШОВАРЗӢ ДАР ЗАБОНИ РОШОРВӢ 
 

Ошурмаҳмади Саркорӣ  

Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 
  

Лексикаи ҳар як забон вобаста ба шароити инкишоф ва муҳити амалкарди он таҳаввулоти 

муайянеро аз сар мегузаронад. Таркиби луғавии гӯишҳо аз вожаҳои марбути маросимҳо ва 

соҳаҳои ҳаёти маишӣ, рӯзгори одамон ва воқеияту ашёҳои муҳит ташаккул ёфтааст. Мақолаи 

пешниҳодшуда ба таҳлили истилоҳоту вожаҳои соҳаи кишоварзӣ дар забони рошорвӣ бахшида 

шудааст.  

Таҳти забони рошорвӣ дар забоншиносӣ гӯиши сокинони болооби водии Бартанги боло 

дар назар дошта мешавад, ки аз ҷиҳати маъмурӣ марбути ноҳияи Рӯшони ВМКБ мебошад. 

Нахустин бор оид ба хусусиятҳои ин гӯиш тоҷикшиноси рус И.И. Зарубин маълумот дода 

буд. Эшон соли 1914 зимни сафар ба Кӯҳистони Бадахшон аз болоооби водии Бартанг дидан 

намуда, чанд намунаи фолклори ин диёрро ҷамъоварӣ кард ва ба нашр расонд [2]. 

Ба таҳлили хусусиятҳои фонетикӣ ва морфологии забони рошорвӣ рисолаи Хушқадам 

Қурбон бахшида шудааст. Дар рисола оид ба системаи садонокҳо ва ҳамсадоҳо, ҳиссаҳои 

мустақилмаъно ва ёридиҳандаи забони мазкур маълумот дода шуда, дар охири китоб матнҳои 

рошорвӣ дар тарҷумаи русӣ оварда шудааст [4]. 

Лексикаи соҳаи кишоварзӣ ва номи растаниҳо дар як қатор асару мақолаҳои забоншиноси 

фақид И.М. Стеблин-Каминский аз диди таърихӣ таҳлил шудааст [7].  

Лозим ба ёдоварист, ки лексикаи забони рошорвӣ то ҳол ба таври бояду шояд мавриди 

таҳқиқ қарор нагирифтааст.  

Калима ва мафҳумҳои соҳаи кишоварзӣ дар забони рошорвӣ хеле зиёданд. Онҳо 

инъикоскунандаи таърихи зиндаи ин мардум ба шумор мераванд. То ҳоло низ ин воҳидҳои 

луғавӣ дар истеъмол маҳдуд нашудаанд.  

Ҷиҳати этнографии ҳаёти деҳоти мардуми водии Бартанги боло дар адабиёти илмӣ 

нисбатан камтар акс ёфтааст. Азбаски тартиби соҳаи кишоварзӣ аз дигар маҳалҳои Помир 

тафовути андак доранд, бинобар ин, баъзе маълумоти этнографиеро, ки ба ҳаёти маишии 

http://www.padeji.ru/leksikologiya/ekspressivno-stilisticheskie-%20osobennosti-frazeologizmov%2028.11.201
http://www.padeji.ru/leksikologiya/ekspressivno-stilisticheskie-%20osobennosti-frazeologizmov%2028.11.201
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ҷамоати деҳоти Савноб оиданд, ба мавзеъҳои дигари аҳолинишини помиризабони Бадахшон ҳам 

нисбат додан мумкин аст. 

Дар таркиби луғавии забони рошорвӣ истилоҳоти кишоварзӣ хеле зиёданд. Чун соҳаи 

кишоварзӣ низ дар ҷамоати деҳоти Бартанг мисли чорводорӣ ҳамеша барои мардум зарур аст, 

бинобар ин, забони рошорвӣ аз вожаҳои зиёди соҳаи мазкур бархурдор мебошад. Аз сабаби он 

ки мавзӯъ вобаста ба вожаҳо ва истилоҳоти кишоварзӣ мебошад, нахуст аз таҳлили калимаи 

«замин» оғоз менамоем.  

Вожаи «замин» дар забони рошорвӣ ба мисли забони тоҷикӣ аслан ба ду маъно кор 

фармуда мешавад. Якум, замин ҳамчун сайёра ва дуюм ҳамчун замини кишту кор. Маҳз, барои 

маънои дуюмаш дар забони рошорвӣ вожаи zimc-ро истифода мебаранд, вале калимаи тоҷикии 

замин низ мустаъмал аст: Sāwd ar хu zamīn ẋac wīδdōw (Барои заминашро обёрӣ кардан меравад) 

[4, с. 268]. Zimc маъноҳои замини наздиҳавлигӣ ва умуман, заминеро, ки дар он ягон зироат кишт 

карда мешавад, дар бар мегирад. Замини бекорхобидае, ки барои кишт кардани он қувваи корӣ 

намерасад, safora ном дорад. Sōpc заминеро мегӯянд, ки обиёринашаванда аст. Замине, ки 

санглох аст, дар забони рошорвӣ sāi ё sāizamīn мегӯянд. Čakāl гуфта, замини хурдеро дар назар 

доранд, ки дар он зироате кишт карда шудааст ва онро ба сабаби хурд буданаш čakālak низ 

мегӯянд.  

Вожаи čakāl-ро М.С. Андреев дар ҳамин шакл ба маънои қитъаи хурди замини корам дар 

шеваи Хуфи забони помирӣ қайд карда, асли онро аз вожаи čāklā-и санскрит донистааст [1, с. 

27].  

Профессор А.З. Розенфельд калимаи čakāl-ро дар нисбати лаҳҷаҳои Бадахшон оварда, 

ҳамчун «қитъаи замин» шарҳ додааст [6, с. 86]. Ин калима дар маводи додашудаи луғати шеваи 

ҷанубӣ бо маънои «порчаи замини серсанг» ба шакли сохтаи «чакалак» қайд шудааст [5, с. 252]. 

Вобаста ба вожаи zimc калимаи мураккаби darōzzimc сохта шудааст, ки аз ҷиҳати шакл 

дароз будани заминро ифода мекунад.  
Дар робита бо кишту кор ва умуман коркарди замин ашёи гуногун истифода бурда 

мешаванд ва дар забони рошорвӣ ифодаи махсуси худашонро доранд. Ин вожаҳо ба дигар 
забонҳои помирӣ монанд бошанд ҳам, баъзан аз ҷиҳати талаффуз фарқ мекунанд. Мо тасмим 
гирифтем, ки ҳар як ашёро дар мавриди истифода бурданаш шарҳ диҳем. Масалан, коркарди 
замин, ки аз аввали фасли баҳор оғоз мегардад, аз баровардани пору ба замин сар мешавад. 
Поруро ба забони рошорвӣ δēg мегӯянд. Пору агар дар оғил зиёд шавад, ҳатто дар фасли 
зимистон ҳам мебароранд. Вобаста ба ин амал дар забони рошорвӣ калимаҳои зерини мураккаб 
сохта шудаанд: δēgčēnt (кандани пору), δēgziwēst (баровардани пору) ва čāwcamūg. Вожаи 
мураккаби čāwcamūg аз ду калимаи мустақили čāw ва camūg сохта шудааст, ки ба забони тоҷикӣ 
айнан тарҷума карда намешавад. Ин амалест, ки ҳангоми фасли баҳор, пеш аз кишт, поруи 
баровардаи дар як ҷо ҷамъкардаро бо сабад дар замини шудгор мекардагӣ ба ҳар тараф 
мекашонанд ва замин ранги ало ё худ сафеду сиёҳро мегирад. Барои ҳамин čāwcamūg мегӯянд, 
яъне ба воситаи camūg (сабад) ало кардани ранги замин. Ҳангоми баровардани пору зоғнӯл, бел 
ва сабад истифода бурда мешаванд, ки дар забони рошорвӣ čiqaw, bīl ва camūg ном доранд. 
Вожаи čiqaw (зоғнӯл) дар забони рӯшонӣ ба шакли čаqaw ва дар забони шуғнонӣ ҳамчун čōk 
истифода бурда мешавад. Ҳамчунин ҳангоми баровардани пору аз ду намуди бел истифода бурда 
мешавад: tīdbīl (найзабел) ва karcbīl (каҷбел ё новабел). Бел аз ду ҷузъ иборат аст: бел ва даста. 
Вобаста ба ин калимаи сохтаи bīldastā (белдаста) пайдо шудааст. Camūg (cабад)-ро аз навдаҳои 
wanōj (бед) тайёр мекунанд. Навдаи бедро дар забони рошорвӣ wēẋč ё ɤač (химча) мегӯянд. Тrašk 
гуфта, чӯбҳои ғафстари ростеро мегӯянд, ки барои мустаҳкам кардани сабад аз он истифода 
мебаранд. Инчунин, сабад dastā ва bunak дорад. Сабадбофро дар забони рошорвӣ camūgwafōč 
мегӯянд.  

Дарахти wanōj (бед) намудҳои гуногун дорад ва ҳар як намуд дар забони рошорвӣ бо 
калимаҳои махсуси худаш ифода меёбад: cīn, joidōri wanōj, jingali wanōj, vurut, majnūnbēd.  

Солҳои охир аз деҳоти поён, аниқтараш аз деҳаи Бардара, ба Бартанги боло як намуди 
wanōj (бед)-е овардаанд, ки навдаҳои онро махсусан барои bеẋt (навдаҳои росте, ки бо он боми 
хонаро мепӯшонанд) ва сохтани camūg (сабад) истифода мебаранд, ки бо номи ẋurvaid мустаъмал 
аст. Номи ин намуди дарахти бедро аз сардори ҷангалбонҳо Баромбеков Баромбек навишта 
гирифтем, ки солҳои зиёд дар соҳаи ҷангалпарварӣ кору фаъолият дорад.  

Бояд қайд кард, ки лексикаи соҳаи боғдорӣ ва дарахтпарварӣ дар забони рошорвӣ 
таҳқиқоти махсусро талаб мекунад.  
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Ҳангоми иҷрои дарави ғалла вожаҳои зерин дар забони рошорвӣ истеъмол мешаванд: palā 
(ҳиссаи замини ҷудокардашуда барои дарави гандум), δōc (дос), wobvūrm (бандина, ки ба воситаи 
он дарзаи гандум баста мешавад), muẋtak (дарзаи майда), wōb (дарза), čůw (як навъи 
гандумдаравӣ), čůwδed (як намуди мусобиқаи тездаравӣ) padawůn (тоза кардани хок аз дарза) ва 
ғайраҳо. Масалан, sipōr - олоти шудгор ва нарм кардани замин ба воситаи ҷуфти барзагов 
мебошад, ки ба забони тоҷикӣ испор ё омоч меноманд. Чунон ки Андреев дар китоби «Тоҷикони 
водии Хуф» қайд мекунад, қисми қафои ин асбобро аз дарахти чормағз ё санҷид месозанд. 
Испоре, ки аз дарахти санҷид сохта мешавад, нисбат ба дарахти чормағз мустаҳкамтар аст [1, с. 
38]. 

Дар водии Бартанги боло испорро аз дарахти тӯс месозанд, ки ба забони рошорвӣ vōwz ном 
дорад. Ин ашёро одатан дар забони рошорвӣ бо ду калима – yuɤat sipōr (юғу сипор) ифода 
мекунанд, ки дар фолклор низ чунин омадааст: 

Луг-луг аз Пасор омад, 
Бо юғ бо сипор омад... 

Испор ҷузъҳои худро дорад: yuɤ чӯби ғафси дарозест, ки ба гардани барзаговон гузошта 
мешавад ва он аз дарахти rīm (чинор) тайёр карда мешавад, зеро ки нисбат ба дигар дарахтон 
вазнаш сабуктар аст; falawot – чӯбест, ки юғpo бо испор пайваст мекунад ва аз дарахти wanōj 
(бед) ё аr-аr (сафедор) тайёр карда мешавад; rayaɤ (ҳалқаи химчагӣ, ки юғро бо испор 
мепайвандад), mutak (дастаи испор), cemδōrk (ду чӯбчае, ки аз ду тарафи ковокии юғ мегузаранд 
ва бар гардани барзагов мебанданд) supun – оҳани махсуси нӯгтезе, ки барои шудгор кардани 
замин ба испор пайваст карда мешавад. 

Инчунин, дар забони рошорвӣ вобаста ба шудгор кардани замин, ҷойи кӯфтани ғалла ва 
амалҳои вобаста ба он дар соҳаи кишоварзӣ калимаҳо ва истилоҳоти зиёде мавҷуданд, ки 
баъзеашонро номбар мекунем: čariӡ čegōw (шудгор кардан), čariӡgār (ҷуфтгар), šurum (ҷойи 
кӯфтани гандум, ҷав, нахуд), cidōw (дарав), caiӡgār (даравгар), capar (олотест барои зери хок 
намудани тухмӣ), wōb (дарза, бандча), хōj (хирман) ва ғайраҳо. Вожаҳои дар боло зикргардида 
дар китоби «Забони рошорвӣ»-и Қурбонов Х дар таркиби ҷумлаҳо истифода шудаанд. Масалан: 
А-mam zimcaf хušrūi čariӡ čūj [4, с. 254] (Ин заминро нағз шудгор кардаанд). Māš čariӡ sāwan [4, 
с. 256] (Мо шудгор меравем). Wu zamīnum čordōw ramod [4, с. 261] (Фармудам, ки замини ӯро 
шудгор кунанд). Jāldůr cai [4, с. 254] (Тезтар дарав кун).  

Бояд гуфт, ки шарҳу маънидоди лингвистии истилоҳоти фаровони соҳаи кишоварзии 
мардуми Помир, умуман, Бартанги боло, хусусан вазифаи ин ё он асари илмӣ қарор 
нагирифтааст. Агар шарҳу эзоҳи калимаҳои алоҳидаро дар мақолаҳои илмии ҷудогона ва 
таҳқиқоти этнографӣ истисно кунем, алҳол ягон олимеро наметавон номбар кард, ки ба талаботи 
аз нуқтаи назари лингвистӣ омӯхтани истилоҳоти соҳаи кишоварзии забони рошорвӣ саҳми 
махсус гузошта бошад. 

Шубҳае нест, ки таҳлил ва таҳқиқи истилоҳоти соҳаи кишоварзӣ чӣ барои лексикологияи 
таърихӣ ва чӣ барои лексикологияи ҳозира судбахш хоҳад буд, чунки худи ҷараёни амалиёти 
инсон дар ҳаёти деҳот хеле қадимӣ буда, вожаҳову истилоҳоти доир ба он як ҳиссаи калони 
захираи луғавии забонамонро ташкил медиҳанд.  
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КАЛИМАҲО ВА ИСТИЛОҲОТИ КИШОВАРЗӢ ДАР ЗАБОНИ РОШОРВӢ 
 

Мақола ба лексикаи забони рошорвӣ, ки ба соҳаи кишоварзӣ марбут аст, бахшида шудааст. Дар 
мақола вожа ва истилоҳоти фаровон оид ба соҳаи кишоварзӣ, ки алҳол дар забони рошорвӣ мавриди 
истифода қарор доранд ва баъзан аз истифода баромадаанд, мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Муаллиф лексикаи соҳаи кишоварзиро дар забони рошорвӣ гирдоварӣ намуда, вожаҳои вобаста ба 
онро аз рӯйи соҳаи кишоварзӣ аз назар гузаронидааст.  

Дар мақола вожаҳо ва истилоҳоти соҳаи кишту кор заминҳои кишт ва андозаи он, кишти замин ва 
дигар олоти корҳои кишоварзӣ, тарзи сохтани ин олот, корҳои асосии кишоварзӣ, растаниҳо ва зироатҳои 
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кишоварзӣ, парвариши зироатҳо ва монанди инҳо ба риштаи таҳлил кашида шудаанд. Дар баробари ин, 
вожаҳои забони рошорвӣ аз рӯйи хусусиятҳои ареалӣ дар муқоиса бо дигар забонҳои помирӣ ва гӯишҳои 
ҷануби шарқии забони тоҷикӣ таҳлил шудаанд. 

Илова бар ин, муаллиф ба баъзе вижагиҳои этнолингвистии истилоҳоти кишоварзӣ равшанӣ 
меандозад. 

КАЛИДВОЖАҲО: кишоварзӣ, лексика, соҳа, забонҳои помирӣ, забони рошорвӣ, гурӯҳи забонҳои 
рӯшонӣ-шуғнонӣ. 

 

СЛОВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕРМИНЫ В РОШОРВСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Статья посвящена лексике рошорвского языка, которые связаны с сельским хозяйством, в составе 
которой некоторые лексические единицы, вошедшие из употребления, другая часть употребительные в 
живой речи носителей языка.  

Автор анализирует сельскохозяйственную лексику по отраслям: пахотная участок земли, его размер 
и назначения, инструменты и оборудования, способы их изготовления, основные сельскохозяйственные 
работы культурные растения, выращивание сельхозкультуры и т.п.  

При анализе лексические элементы рошорвского языка рассматриваются по ареальным 
особенностям распространения и функционирования в других памирских языках, южных и юго-восточных 
говорах таджикского языка. 

Кроме того, автор в статье характеризует этнолингвистические особенности некоторых 
сельскохозяйственных терминов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельское хозяйство, лексика, отрасль, памирские языки, рошорвский язык, 
шугнанско-рушанская языковая группа.  

 

AGRICULTURAL TERMS AND VOCABULARIES IN ROSHORV LANGUAGE 
 

The article discusses the vocabulary of Roshorv language related to agriculture, some of which have 
become outdated and others are still used in local language. 

The author collected the agricultural vocabulary in Roshorv language and classified them according to the 
agricultural areas: arable plot of land, is size and usage, instruments and equipment’s, their methods of making, 
the major farming activities, agricultural plants and vegetation and their cultivation is analyzed.  

While analyzing the lexical elements of Roshorv language the article considers the spread of theses 
vocabulary and their function in other Pamirian south south-eastern dialects as well. 

Apart from these, the author describes the ethnolinguistically features of several agricultural terms. 
KEY WORDS: agriculture, lexis, area, Pamirian language, Roshorv language, Shugnan-Rushanian 

language group. 
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РАҚСУ БОЗӢ ДАР СУРАТИ ҲАЙВОНОТУ ПАРАНДАГОН ДАР  
КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН 

 

Қурбонхонова Н. 
Институти илмҳои гуманитарии ба номи Б. Искандарови АИ ҶТ 

 

Инсон ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим нисбати ҳайвоноту парандагон таваҷҷуҳ зоҳир карда 
буд. Вай эътимоду эътиқодашонро нисбати ҷонварони табиат бо роҳу усулҳои гуногун ифода 
намуда, онро аз насл ба насл боқӣ мегузошт. Яке аз ин усулҳо ин рақсу бозӣ буд, ки дар сурати 
ҳайвоноту парандагон иҷро мегардид. Рақсу бозӣ дар сурати ҳайвоноту парандагон дар натиҷаи 
меҳнат ва иртиботи инсон нисбати чорво, ки дар рӯзгорашон хеле муҳим буд, пайдо шуд. Г.В. 
Плеханов қайд намудааст, ки рақсҳои қадим ба тарзи зисту зиндагӣ ва тарзи истеҳсолот зич 
алоқаманданд. Ин гуна рақсҳо «намунаи беҳтарини алоқаи зичи фаъолияти бадеии ибтидоӣ бо 
фаъолияти истеҳсолӣ мебошанд» [3, с. 75]. Рақс дар натиҷаи меҳнат ва фаъолиятҳои гуногуни 
одамон пайдо шудааст. Аз таҳқиқоти Н. Шакармамадов ва инчунин нақли кӯҳансолон бармеояд, 
ки дар Кӯҳистони Бадахшон аз замони хеле қадим танҳо рақси мотам, ки онро «Пойамал», дар 
баъзе ҷойҳо «Хапардъед» (паршикаста), «Маалақ» ва «Рақси дилбардорӣ» мегуфтанд, иҷро 
мегардид [6, с. 92]. Бо мурури замон дар Бадахшон дар тӯю маъракаҳо низ рақсҳои гуногун ба 
вуҷуд омаданд. Яке аз чунин намунаҳо, ки меҳнати одамон дар он таҷассум ёфтааст ва дар байни 
мардуми ноҳияи Рӯшон хеле маъмул аст, «Жибидз» (Jebidz) (рақси ғозидани мӯина) мебошад. 
Ҳаракатҳо дар ин рақс меҳнатро тасвир мекарданд, ки занҳо гӯё мӯинаро майда карда тит 
менамуданд. Ин рақсро Низом Нурҷонов низ дар таҳқиқоташ нишон дода, қайд менамояд, ки 
«Ин гуна рақсҳо имрӯз ҳам дар деҳаҳои дурдаст иҷро мегарданд, шояд дертар пайдо шуда 
бошанд, вале онҳо дар заминаи суннатҳои хеле қадим тавлид ёфтаанд» [2, с. 100]. Н. Нурҷонов 
дар таҳқиқоташ инчунин қайд менамояд: «Намояндагони аксари қабила ва халқҳои муосири 
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Америка, Австралия, Африка низ дорои рақсҳоеанд, ки ҳайвону парандаро тасвир мекунанд. 
Масалан, чунин рақсҳо: рақси гург, рӯбоҳ, асп, кабк, гавазн, саги обӣ ва ғайра, ки дар байни 
қабилаҳои Шимолии Америка вуҷуд доштанд» [2, с. 99]. Бояд қайд кард, ки ин намуди рақсҳо 
дар байни мардуми Бадахшон низ вуҷуд доштанд. Дар навоҳии Кӯҳистони Бадахшон дар гузашта 
бисёре аз рақсу бозиҳо бо ибораҳои «Рақси уқоб», «Рақси кабутар», «Хирсбозӣ», «Рӯбоҳбозӣ», 
«Гургбозӣ» ёд шуда, тавассути ин рақсҳо эътимодашонро ба ҳайвоноту парандагон ифода 
мекараданд.  

Уқоббозӣ ё худ Уқоббазай аз рақсҳои маъмултарин дар байни мардуми Бадахшон буда, 
онро ҷавонон иҷро мекарданд. Ин намуди рақсро таҳти оҳанги «Рапо» (оҳанги ғижжак, рубоб, 
даф) иҷро менамуданд. Раққос ҳаракатҳои мисли уқобро таҳти оҳанг нишон медод. Уқобро 
подшоҳи парандагон мегӯянд. Уқоб парандаест, шикорӣ, тезрав, тезбин ва баландпарвоз, ки 
ҳамаи инро раққос дар мавриди ба ҷо овардани рақс нишон медод. Агар ба асотиру ривоёти 
мардумӣ назар афканем, маълум мегардад, ки мардум аз замони хеле қадим нисбати ин паранда 
ихлосу эътиқод доштанд. Масалан, яке аз қабилаҳои қазоқ ба номи Казбек худро аз насли уқоб 
ҳисобида, онро чун парандаи муқаддас парастиш мекунанд [1, с. 27]. Чанде аз халқиятҳои ҳинду- 
аврупоӣ ҳам уқобро шоҳи осмон ҳисоб мекунанд. Қабилае дар Африқо бо номи Адапа ҳам 
нисбати уқоб таваҷҷуҳи махсус дошта, ақида доранд, ки роҳи ҳавоиро гӯё ба воситаи ин паранда 
кушодаанд [4, с. 17]. Дар навоҳии Бадахшон низ нисбати ин паранда эътимод доранд. Сокини 
деҳаи Шивози ноҳияи Роштқалъа Зикраков Бекмурод (59-сола, соли 2001) иброз дошт, ки уқоб 
парандаи тезбин аст, вай хосияти тезбиниро гӯё аз замони Муҳаммад пайғамбар (с) барои худ 
мерос гирифтааст. Рӯзе Муҳаммад пайғамбар (с) дар биёбоне мӯзаашро кашида, ба таҳорат 
машғул шуд. Дар ин ҳангом мор ба даруни мӯзааш даромад. Уқоб ин манзараро дида, мӯзаро ба 
осмон бардошта ба замин партофт, ки мор аз он ҷо берун афтид. Ҳамон рӯз пайғамбар ба уқоб 
дуои хайр додааст ва аз он замон уқоб ҳамчун як парандаи зирак ва тезбин эътибор пайдо 
намудааст. Раққос дар вақти иҷрои рақси уқоб бо як самимият эътимод доштан нисбати ин 
парандаро нишон медиҳад. Дар ин маврид таваҷҷуҳи мардум боз ҳам нисбати ин паранда зиёдтар 
мегардад.  

Дар баробари ин, дар байни мардуми Бадахшон дар замони пеш «Рақси кабутар» низ хеле 
маъмул буд. Ин рақс низ таваҷҷуҳи мардумро нисбати ин паранда зоҳир менамуд. Нисбати 
кабутар мардуми дунё эътимоди махсус доранд. Дар санъати тасвирии насронӣ ва Юнони қадим 
кабутарро рамзи покӣ ва сулҳ ҳисоб мекунанд, зеро дар замони тӯфон, Нуҳ (а) вайро барои 
дарёфтани хушкӣ мефиристонад. Кабутар дар нӯли худ шоха ва ё барги растанӣ овард ва он 
замон хушкӣ ба вуҷуд омад [5, с. 13]. Мардуми Бадахшон низ ақида доранд, ки дар замони тӯфон, 
Нӯҳ кабутарро барои муайян намудани сатҳи об фиристонд, кабутар он вақт ниҳоят сустпарвоз 
буд. Кабутар рафта, сатҳи обро муайян намуда, ба Нӯҳ хабар дод. Нӯҳ ба вай дуо карда кабутар 
минбаъд тезпарвоз гардидааст. Инчунин аз рӯи ақидаҳои мардумӣ парандагони дигар бо ҳам ҷанг 
мекунанд, вале кабутарон ҳеҷ гоҳ ба ҳам ҷанг намекунанд. Аз ин рӯ, кабутар дар олам чун 
мунодии сулҳ эътироф шудаст. Дар рубоиҳои халқӣ низ кабутар чун рамзи иттиҳоди оила ва ё 
дилдодагон тасвир ёфтааст: 

  Мо ҷуфти кабутарему аз селаи ҷудо, 
  Порсол қатӣ будему имсол ҷудо. 
  Порсол қатӣ будем, қатӣ мегаштем, 
  Имсол ҷудо шудем, ба тақдири худо. 

Шояд аз ин рӯ, мардум «рақси кабутар»-ро ба вуҷуд оварда, онро бо як самимияти хосае 
иҷро менамоянд.  

Қайд кардан зарур аст, ки мардум дар рақсҳои «хирсбозӣ» ва «рӯбоҳбозӣ» низ тамоми 
хислатҳои ин ҳайвонотро нишон медоданд. Соли 1976 Р. Ширинова аз сокини деҳаи Нишуспи 
ноҳияи Шуғнон Саодатқадамова Суханоро афсонае навишта гирифтааст, ки ба ин мазмун аст: 
Рӯзе як мард ба ҳезумчинӣ рафта дид, ки дар як ҷо хирсе нолиш мекард. Он мард ба хирс наздик 
омада, дид, ки аз байни панҷаи пояш шохи дарахте сурох карда баромадааст. Дили он мард ба 
ҳоли хирс сӯхта, шохи дарахтро аз пояш канда мегирад. Хирс хурсанд шуда, аз ҷояш ҷаҳида рафт 
ва пас аз муддате як кӯзаи пури равғанро оварда, ба он мард медиҳад. Ҳамаи ин амалҳои хирс 
дар рақси бо номи «Хирсбозӣ» иҷро мегардиданд.  

Рӯбоҳ дар бисёр афсонаҳои сеҳромез ва махсусан тамсилӣ, ки бунёди асосии онҳо асотир 
аст, дар аксар маврид имдодраси одамон тасвир мешавад. Бо кӯмаки рӯбоҳ, бо зиракию ҳушёрӣ, 
фанду пандаш қаҳрамонҳои афсонаҳо нафақат соҳиби савлату давлат мешаванд, балки аз марг 
наҷот меёбанд. Соли 2002 аз сокини вулусволии Шуғнони Афғонистон Мулло Худодод (50-сола) 
чунин ривоят дастрас гардид, ки дар он рӯбоҳ ба инсон мадад расондааст. Замоне Ҳазрати Хизр 
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аз роҳе мегузашт ва сандуқи сарбастае дид, пиндошт, ки дар он ҷо ганҷе ниҳон аст. Онро дар 
даште кушода, мори саҳмгине аз дарунаш берун мебарояд. Дар ҳол, мор қасди ҷони Хӯҷаи Хизр 
кард. Хизр гуфт, ки ман туро аз зиндон халос намудам, бояд ба ҳақ ва ҳақиқат қазоват кунӣ. Мор 
гуфт, ки магар нашунидаӣ, ки некиро бадӣ ва бадиро бадӣ подош аст. Бояд назди касе рафта, аз 
ӯ бипурсем. Ибтидо назди дарахте мераванд, то аз ӯ қазоват намоянд. Дарахт гуфт, ки ҳақ тарафи 
мор аст, бояд туро бикушад. Мор қасди газидани Хизр кард. Ӯ гуфт, ки дарахт мавҷуди беимон 
аст, биё қазоватро аз дигар кас пурсем. Дар роҳ гове ба онҳо дучор шуд, қазоватро ба ӯ гуфтанд, 
ки вай ҳам ҳақро аз мор гуфт. Мор боз қасди газидани Ҳазрат кард. Ӯ гуфт, ки гов ҳайвони беақл 
аст, қазоватро набояд аз вай пурсид ва илова намуд, ки шарти пайғамбар се бор аст, бояд аз каси 
дигар қазияро пурсем, агар ӯ ҳам қазоват ба газидан диҳад, ман қабул дорам. Дар роҳ рӯбоҳеро 
диданд ва матлабро барои ӯ гуфтанд, рӯбоҳ гуфт: «Эй одам, мор чи тавр метавонад бад - ин гуна 
фарбеҳӣ ба даруни сандуқи кӯчак ҳабс шавад, дурӯғ мегӯӣ». Мор худ шоҳидӣ дод, ки «не ин 
одам дурӯғ намегӯяд, балки рост мегӯяд, ман дар ҳамин сандуқ будам». Рӯбоҳ гуфт: «Ман ба ин 
суханони шумо ҳам бовар намекунам, ки ту ба ин фарбеҳӣ дар ин сандуқи кӯчак будаӣ, агар 
дуруст мегӯӣ, бояд ба итминони хотири ман бори дигар дохили сандуқ шавӣ». Мор як бори дигар 
дохили сандуқ шуд. Рӯбоҳ ба Ҳазрат ишора намуд: «Эй одам, ҳоло сандуқро бибанду қулф кун». 
Ҳазрат ҳам чунин кард. Баъд рӯбоҳ гуфт: «Ҳоло сандуқро бо шиддати тамом боло кун ва бар санг 
барзан». Ӯ чунин кард, мор ҳалок шуд. Хизр дар ҳаққи рӯбоҳ дуо кард ва рӯбоҳ зираку чолок 
гардид. Дар ин маврид низ раққос тавассути ҳаракатҳояш хислати рӯбоҳро нишон медиҳад. 

Дар баробари рақсҳои гуногун дар байни мардум ҳар гуна бозиҳое вуҷуд доштанд, ки онҳо 
низ дар симои ҷонварони табиат иҷро мегардиданд. Яке аз чунин бозиҳо «Гург ва гӯсфанд» аст, 
ки хеле маъмул буд. Рафти ин бозӣ чунин аст: бачаҳо аз ақиби якдигар саф кашида, яке аз онҳо 
бояд чӯпон интихоб шавад. Чӯпон гӯсфандонашро аз гург муҳофизат мекунад. Гург аз чӯпон 
хоҳиш менамояд, ки як гӯсфандро ба вай диҳад, чӯпон ҳар дафъа рад мекунад, дар дасти чӯпон 
таёқ аст, ки бо он гургро мезанад. Гург аз фурсат истифода бурда, гӯсфандро медуздад. Чӯпон бо 
як по роҳ рафта, ба хонаи гург меояд ва ин ҳолро ба вай арз мекунад. Гург ба вай ҷойҳои 
гуногунро нишон медиҳад ва чӯпон чи қадар гӯсфанде, ки дошт, ҳамон қадар сангчаҳоро аз 
ҳамон ҷойҳо меорад, гург гӯсфандро медиҳад. Дар байни халқи тоҷик ва баъзе халқҳои ҳамсоя 
бозии бузкашӣ хеле маъмул аст. Дар ин боӣ ҳеҷ гоҳ ба ҷуз буз дигар ҳайвонро истифода 
намебурданд. Азбаски бузро дар гузашта ҳайвони «шайтон» мегуфтанд, шояд ин амал ба ҳамин 
ақида иртибот дошта бошад. Дар ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон дар ин бозӣ танҳо гӯсоларо 
истифода мебаранд. 

Ин аст, ки парастиши ҳайвоноту парандагон ва ихлоси одамон нисбат ба онҳо боиси ба 
вуҷуд омадани ақида ва муносибатҳои гуногун гашта, бисёр хусусиятҳои тарбиявиро дар худ 
инъикос менамоянд. Решаи ин ақида ва муносибати одам дар нисбати ҳайвоноту парандҳо ба 
давраҳои хеле қадим рафта мерасад. Дар заминаи парастиши ин ҷонварони табиат бошад, 
тадриҷан ҳар гуна расму оин ба мисли номгузорӣ, иҷрои рақсу бозиҳо ба вуҷуд омада, ба анъана 
табдил ёфтаанд. Бархе аз он расму оинҳо бо гузашти айём ба маросимҳои мардумӣ ҳамбастагии 
зич пайдо кардаанд.  
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РАҚСУ БОЗӢ ДАР СУРАТИ ҲАЙВОНОТУ ПАРАНДАГОН ДАР КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН 
 

Дар мақола дар бораи рақс дар сурати ҳайвоноту парандагон сухан рафтааст. Дар заминаи 
парастиши ҷонварони табиат, тадриҷан ҳар гуна расму оин ба мисли номгузорӣ, иҷрои рақсу бозиҳо ба 
вуҷуд омада, ба анъана табдил ёфтаанд. Бархе аз он расму оинҳо бо гузашти айём ба маросимҳои мардумӣ 
ҳамбастагии зич пайдо кардаанд. Дар навоҳии Кӯҳистони Бадахшон, дар гузашта бисёре аз рақсу бозиҳо 
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ба ҷо оварда мешуданд, ки бо ибораҳои «Рақси уқоб», «Рақси кабутар», «Хирсбозӣ» ё «Рӯбоҳбозӣ» ёд 
шуда, тавассути ин рақсҳо ба ҳайвоноту парандагон муносибаташонро ифода мекараданд. Уқоббозӣ ё худ 
Уқоббазай аз рақсҳои маъмултарин дар байни мардуми кӯҳистони Бадахшон буда, онро ҷавонон иҷро 
мекарданд. Ин намуди рақсро таҳти оҳанги «Рапо» (оҳанги ғижжак, рубоб, даф) иҷро менамуданд. Ин аст, 
ки парастиши ҳайвоноту парандагон ва ихлоси одамон нисбат ба онҳо боиси ба вуҷуд омадани ақида ва 
муносибатҳои гуногун гаштааст. Решаи ин ақида ва муносибати одам дар нисбати ҳайвоноту парандҳо, 
ҳамон навъе, ки маълум шуд, ба давраҳои хеле қадим рафта мерасад.  

КАЛИДВОЖАҲО: рақс, бозӣ, расму оин, маросим, уқоб, кабутар, буз, парастиши ҳайвонот. 
 

ТАНЦЫ И ИГРЫ В ОБЛИКАХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ В ГОРНОМ БАДАХШАНЕ 
 

В данной статье говорится о танце в облике животных и птиц. Во времена почитания животных 
появлялись различные обряды и веры, как наречение, танцы и игры, которые потом уже вошли в традицию. 
Некоторые из этих обычаев и обрядов тесно взаимосвязаны с различными церемониями. В Бадахшане 
появились различные танцы и игры, которые назывались как «Танец орла», «Танец голубья», «Медвежя 
игра» или же «Лисийная игра». Орлинная игра или Укоббазай является одним из самых популярных 
танцев Бадахшана, которого исполняют молодые люди. Этот танец исполняли под «Рапо» (с гижак, рубаб 
и даф). Почитание животных и птиц и человеческое доверие к ним является поводом для появления разных 
мнений и отношений к ним. Основа этих мнений и отношений людей к животным соотносится к далеким 
временам.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: танец, игра, обычай и вера, церемония, орел, голубь, коза, почитание 
животных.  

 

DANCES AND GAMES IN THE FORMS OF ANIMALS AND BIRDS IN MOUNTAIN BADAKHSHAN 
 

This article talks about the dance in the forms of animals and birds. At the time of veneration of animals, 
various rituals and faiths appeared, such as naming, dancing and games, which later became a tradition. Some of 
these customs and rites are closely interrelated with various ceremonies. Various dances and games appeared in 
Badakhshan, which were called as «Dance of the Eagle», «Dance of the Pigeon», «Bear game» or «Fox game». 
The eagle game or Ukobazay is one of the most popular dances of Badakhshan, which is performed by young 
people. This dance was performed under «Rapo» (with gizhak, rubab and daf). The veneration of animals and 
birds and human trust in them is the reason for the emergence of different opinions and attitudes towards them. 
The basis of these opinions and attitudes of people to animals was formed distant times ago. 

KEY WORDS: dance, game, custom and faith, ceremony, eagle, pigeon, goat, animal worship. 
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ҒАМҲОИ ГУРЕЗНОПАЗИР ДАР МАСНАВИҲОИ БЕДИЛ 
 

Салимов М.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Масъалаи омӯзиши рӯзгору осори Мирзо Абулқодири Бедил дар Тоҷикистон ва кишварҳои 

ҳамзабон то андозае таҳқиқи худро ёфта бошад ҳам, то ҳол дар осори ин бузургмарди адабиёти 

форсӣ-тоҷикӣ масъалаҳои дастнохӯрда хеле зиёданд, ки тасвири мавзӯи «ғам» ва авомили 

барангезандаи онро метавон яке аз онҳо ба қалам дод.  

Ковишҳои илмӣ собит менамоянд, ки адабиётшиносӣ доманаи таҳқиқи худро сол аз сол 

васеътар карда, имрӯзҳо равоншинохтии инсонҳоро низ мавриди таҳқиқ қарор додааст. Барои 

тақвияти ин иддао намунаи зиёде аз мақолоти олимони Русияву Эрон, аз ҷумла, «Баррасии 

моҳият ва мафҳуми дарду ранҷ дар ашъори Тоҳира Саффорзода» (муаллифон Тоҳира Мирзоӣ ва 

Мустафо Гурҷӣ), «Равоншиносии дард дар шеъри Нодири Нодирпур» (муаллиф Маҳдии 

Шарифиён), «Баррасии падидаи насталжӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва осори Шаҳриёр» 

(муаллиф доктор Ғафурӣ), «Мафҳуми дард ва ранҷ дар нигоҳи шоиронзани муосир» (муаллифон 

Мустафо Гурҷӣ, Фотима Кӯпо, Муҳаммадризо Куҳандонӣ), «Баррасии моҳияти мафҳуми дарду 

ранҷ дар ашъори Аҳмади Шомлӯ (муаллиф Алиризо Араб), инчунин мақолаҳои пажӯҳишии 

донишмандони рус - Перевезентсев Сергей Вячеславович («Феномен «русской печалы»), 

(«Беназирии «ғами русӣ») Евгения Григорьевна Николаева («Печаль», «грусть» в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Демон») («Ғусса», «алам» дар достони «Демон»-и М.Ю. Лермонтов») ва Горланов 

Г.Е. («В.О. Ключевский о характере грусти философской лирики М.Ю. Лермонтова») («В.О. 

Ключевский дар бораи хусусиятҳои фалсафии ғам дар лирикаи М.Ю. Лермонтов») ва дигаронро 

овардан мумкин аст, ки самти корашон ба ковиши мавзӯи ғам дар адабиёт марбут мебошад.  

Донишманди эронӣ Маъсума Худододи Меҳобод чунин менависад: «Равоншиносӣ ва 

адабиёт, бешак, иртиботи танготанге бо якдигар доранд. Яке аз ин ҷиҳат, ки ҳар матни адабӣ 
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зодаи як зеҳни халлоқ ва ба навъе як офариниш аст, ки аз дарун ва зеҳни офаринандааш баромада 

аст, пас метавонад бозгӯи ҳолати равонии нависанда ё шоираш бошад. Дигар он ки ҳар матни 

адабӣ, бавижа достон, муташаккил аз қаҳрамон ва дигар шахсиятҳо мебошад ва бисёре аз 

мунтақидон ва ҳатто сабкшиносон муътақиданд, ки қаҳрамони аслии достон инъикос ва 

бароянде аз зиндагии худи нависанда аст. Пас дар бисёре аз осори адабӣ метавон аз тариқи асар 

нақбе ба зиндагӣ ва равони адиб зад» [1].  

Омӯзиш дар мавзӯи ғаму дард ин андешаро ба бор меорад, ки ғаму ранҷ аз оғози тамаддуни 

башарӣ нақши намоён дар осори хаттӣ доранд. Шеър, хусусан шеъри форсӣ, аз ҳамон бомдоди 

оғози худ бо ғам омехта будааст ва агар касе бихоҳад, ки ғамҳои ишқӣ ва ирфониро аз он 

бардорад, латма ба азамати он ворид гардида, кам чизе барои мутолиа боқӣ мемонад. 

Пас аз андешидан ба он ки оё ғами пешомада ногузир буд ё натиҷаи амалкарди худи мо ва 

ҳам тааммул кардан ба сари ин ки оё мешавад худро аз он канор бигирем ва ё не, ин ҳисҳоро ду 

қисмат намуда, ба яке ғамҳои гурезпазир ва ба дигаре ғамҳои гурезнопазир ном ниҳоданд. Ба 

гунаи мисол, ғамҳое аз қабили пирӣ, надоштани гузаштаи пурифтихор, марги хешони наздик ва 

монанди инҳо ғамҳои гурезнопазир ва дастаи дигари ғамҳо ба монанди сарвату шуҳрат, 

надоштани ёрони мувофиқ ва ғайра, ки бо талошу кӯшиш ё дигар кардани равиши афкору 

зиндагӣ аз онҳо раҳо ёфтан имкон дорад, ғамҳои гурезпазир мебошанд.  

Дар ин мақола мақсади мо инъикоси ғамҳои гурезнопазир дар маснавиҳои Абдулқодири 

Бедил мебошад. Чунонки гуфтем, ба гурӯҳи ғамҳои гурезнопазир ғамҳое мутааллиқанд, ки 

рӯбарӯӣ бо онҳо амри ногузир аст. Барои мисол, дар маснавии «Муҳити аъзам» вақте Абулмаонӣ 

ба қиссаи аз биҳишт ронда шудани Одам ва бар асари ин маҳзун шуданаш ишорат мекунад, ғами 

ӯро метавон ғами гурезнопазир қаламдод кард. 

Одам мувофиқи «Қуръон» аввалин намояндаи насли инсонҳо буда, дар адабиёти бадеӣ ва 

динӣ бо унвони Абулбашар маъруф аст. Зикри ӯ дар сураҳои «Бақара», «Аъроф», «Анбиё» ва 

ғайра мушоҳида мегардад. Абулмаонӣ дар сифоти «бодаи аласт» ва Одам чунин мегӯяд: 

Табоеъ ҳама бетамизи асар, 

Қадаҳ бар каф, аммо зи май бехабар. 

Ки ногаҳ насибе ба Одам расид, 

Зи ҷайби адам нашъае сар кашид         [2, с. 238].  

Шоир бо зикри номи Одам сиришти ӯро чунон ба қалам медиҳад, ки шахси дорои чунин 

хулқу хӯ буда, ногузир побанди ғам ва ҳасрат мегардад: 

Чӣ Одам? Ҳамон арзи рози ниҳон, 

Сифатҳои кайфияти бенишон… 

Қиёматфурӯши маниву туӣ, 

Найистони баргу навои дуӣ. 

Фиреби худу ҳайрати коинот, 

Ҷунуннағмаи сози исму сифот         [2, с. 239].  

Дар нигоҳи аввал ғами ронда шудан аз биҳишт метавонист ғами гурезпазир бошад. 

Гурезпазир будани ғами Одамро мо ба ин андеша гуфтем, ки ӯ дар биҳишт то он даме боқӣ монд, 

ки гуноҳ дар хаёлаш роҳ наёфт. Яъне, агар Одам ба аҳди худ устувор мемонд ва ваъдаи додаи 

худро фаромӯш намекард, аз рӯи мантиқ имкон дошт, ки ҷовидона дар он ҷо бимонад. Дар 

«Қуръон» оид ба устувор набудани Одам ба аҳди худ дар ояти 115-уми сураи «Таҳо» чунин 

омадааст: «Ва лақад ъаҳидино ило Одама мин қаблу фа насия ва лам наҷид лаҳу ъазман». (Яъне: 

Мо ба Одам аҳд бастем ва дар он аҳд ӯро устувор ва собит наёфтем). Аммо набояд фаромӯш 

кард, ки амр ва иродаи Худованд чунин буд. 

Дар идомаи қисса мо шоҳиди он мешавем, ки Абулмаонӣ бо нигоҳи ҳакимона ғами 

гурезнопазирро чунон тобиши шоирона медиҳад, ки гуноҳи мазкур на сазовори мазаммат, балки 

шоистаи таҳсин мегардад. Хулосаи зебои шоир аз гуноҳи Одам чунин аст: Чун шароби софӣ дар 

охири паймона дурди талхе ҳам дорад, ба Одам аз қазо чунин рафта буд, ки бояд гандумро 

мехӯрд, то муртакиби гуноҳ гашта, ба ин баҳона аз биҳишт ронда шавад ва хумор азияташ диҳад. 

Хумори бодаи аласт шахси муътодро маҷбур мекунад, ки ба ёди Соқӣ бияфтад ва дар азамату 

бузургии ӯ андеша кунад. Яъне, асли мақсуд аз рондани Одам он буд, ки он гумроҳии аввал дар 

охир сабабгори ҳидояташ ба сӯи Офаридгор бошад: 

Агар гандумаш роҳзан шуд, чӣ бок? 

Ки масти вафо аз хатоҳост пок. 

Касеро, ки пири муғон баргузид, 

Зи исён гуле ҷуз ҳидоят начид          [2, с. 242].  
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Мисоли дигари ғамҳои гурезнопазир дар маснавии «Муҳити аъзам» ихтилоф дар равияҳои 

фикрӣ ва ҷаҳонбинӣ мебошад. Бисёр иттифоқ меафтад, ки инсонҳо бар асари ихтилоф дар 

ҷаҳонбинӣ ва гуногунии андешаҳо душмани ҳам мешаванд. Таърих бисёр ҷангҳои мазҳабӣ ва 

диниро дар ёд дорад. Идеологияҳои гуногуни ҷаҳонбинии дунявӣ ҳам аз ин қавонин истисно 

нестанд. Ба гунаи мисол ҷанги сарди миёни капитализму сотсиализм ва идеологияи фашизм 

(нозӣ)-ро овардан мумкин аст, ки яке ба рушди бесобиқаи силоҳи қатли ом оварда расонид ва 

дигаре ба харобии олам ва қурбонии бешумори одамҳо сабаб шуд. 

Даври савуми маснавии «Муҳити аъзам», ки «Мавҷи анвори гуҳарҳои зуҳур» унвон дорад, 

масъалаи пайдоиши ақидаҳоро дар бар мегирад. Аз мутолиаи он бармеояд, ки он чи мардумро 

дар ин маврид аз ҳам дур менамояд, ихтилофи назар аст. Абулмаонӣ бархостгоҳи ақидаҳои 

гуногунро дар маҳдудияти завқ ва дониши инсонҳо мебинад, ки ҳангоми мутолиаи онҳо ба зеҳни 

хонандаи огоҳ қисае аз «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно меояд. Қиссаи мазкур чунин аст, ки 

филро аз Ҳиндустон ба шаҳри нобиноён меоваранд. Чун овозаи омадани фил ба гӯши мардуми 

шаҳр мерасад, пайи дарёфти чигунагии он ҷамъ меоянд ва ба воситаи палмосидани бадан дар 

бораи ҳақиқату ҳайати вай хулоса мебароранд. Дар ниҳоят ҳар кӣ гӯшашро бо даст палмосид, 

онро бодбезан, ҳар кӣ пояшро даст кард, онро амуд ва ҳар кӣ хартумашро ламс кард, онро 

новадон донист: 

Он якеро каф ба хартум уфтод, 

Гуфт: ҳамчун новадон аст ин ниҳод. 

Он якеро даст бар гӯшаш расид, 

Он бар ӯ чун бодбезан шуд падид. 

Он якеро каф чу бар пояш бисуд, 

Гуфт: шакли пил дидам чун амуд. 

Он яке бар пушти ӯ бинҳод даст, 

Гуфт: ин пил ҳамчу тахте будааст… 

Аз назаргаҳ гуфташон шуд мухталиф, 

Он яке «дол»-аш лақаб дод, ин «алиф»         [3, с. 247].  

Албатта, гуногунии ақидаҳо то даме ки дар ҳолати муътадил қарор доранд, боис ба 

нигаронӣ нестанд, аммо замоне, ки ба таассуб мепечанд, сабаби ҷангу низоъ ва заминаи ранҷу 

ғами башар мегарданд. Дар ин маврид суолу посухи файласуф Бертанд Росулро аз китоби 

«Ҷаҳоне, ки ман мешиносам» овардан ба маврид аст: 

«Суол: Оё шумо метавонед, барои мо хатарноктарин мавриди таассуб ва сахтгириро ном 

бибаред? 

Ҷавоб: То дилатон бихоҳад. Масалан, зидди яҳудро дар назар бигирем. Қудрати Рум аз 

рӯзе, ки таҳти ливои масеҳият даромад, ба як неруи зидди яҳуд табдил гардид. 

Савол: Чӣ гуна метавон ин матлабро тавзеҳ дод, ки ашхоси солим то бад-ин поя таҳти 

таъсири таассуб қарор мегиранд? 

Ҷавоб: Дар тамоми афроди башар зовияҳое барои ҷунун вуҷуд дорад. Боре дар рӯзи боронӣ 

дар автомобилам обиреро, ки хисси об шуда буд, паноҳ додам. Ин мард ба ақидаи бартарии 

нажод мухолифат меварзид. Зимни гуфтушунуд риштаи сухан ба Филипин кашид. Дар ин байн 

обир мавриди баҳс гуфт: «Аҳолии Филипин мардумони нокасе ҳастанд». Мулоҳиза мефармоед, 

ки билохира ӯ ҳам яке аз печҳои мағзаш шал буд» [4, с. 59-60]. 

Ихтилофоти назарро дар фаҳмиши ақоид, ки сабабгори зидди ҳам қарор гирифтани 

инсонҳо ва ба вуҷуд омадани ранҷу ғам мегардад, Мирзо Бедил дар «Муҳити аъзам» чунин ба 

қалам медиҳад: 

Яке бодаро субҳи анвор хонд, 

Яке токро мавҷи асрор хонд. 

Якеро бар ин гуфтугӯ фаҳм на, 

Маю ҷому минош дар ваҳм на, 

Надонист, соқӣ киву ёр кист? 

Муғаннӣ киву нағмаи тор чист?         [2, с. 281].   

Дар масъалаҳои иҷтимоӣ низ андешаи муаллиф ҳамон аст: 

Яке бар ғано рехт ранги назар, 

Ки фаръ аст сайри баҳори дигар… 

Ки пастӣ далели нагунфитратист, 

Ба аҷз ошноӣ зи дунҳиматист. 
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Яке соғари оҷизӣ дарзада, 

Ҳавасро ба теғи адаб сар зада… 

Ки гар ҳушро аз тааммул сарест, 

Ба пастӣ ҳам ороиши афсарест          [2, с. 279].   

Дигар мавриде, ки мо дар маснавиҳои Бедил бо ғамҳои гурезнопазир рӯ ба рӯ меоем, 

ҷустуҷӯи шуғл ва кори муносиб барои фароҳамсозии лузумоти зиндагӣ мебошанд. Ҷустуҷӯи 

шуғл ва кори муносиб барои таъмини лузуми рӯзгор ҳангоми машварат оростани бародарон пас 

аз марги марди ориф дар маснавии «Ирфон» дида мешавад: 

Раҳнавардони водии адамем, 

Хомӯшиманзили нафасқадамем, 

То нафасро зи хоби по дурист, 

Тарки ашғол сахт маҳҷурист. 

Корвонем, ҷустуҷӯ дар бор, 

Маҳмилу зоди мо тараддуди кор. 

Беталаб роҳи умр тай кардан 

Ноқаи ҳиммат аст пай кардан         [5, с. 303].  

Дуруст аст, ки ғам дар тамоми жанрҳои шеърии Бедил чеҳранамоӣ мекунад, аммо дар 

маснавии «Тилисми ҳайрат» ба он таваҷҷуҳи махсус дода мешавад ва ҳатто яке аз қаҳрамонони 

амалкунандаи сужаи асар Ғам ном дорад: 

Шашум Ғам дар ҳарими Дил камин дошт, 

Ки ҳамчун нола хун дар остин дошт. 

Хароши чеҳраи умеди ишрат, 

Кусуфи чеҳраи хуршеди ишрат. 

Зи ёди ӯ насими субҳгоҳӣ 

Ба тангӣ чун нафас зери сиёҳӣ                       [2, с. 76]. 

Гурезнопазирии ғамҳо ҳангоми шикасту рехт ва бархӯрд бо ҳодисаҳои нохуш дар 

маснавии «Тилисми ҳайрат» чунин ба қалам омадааст: 

Дар ин гулшан, ки рангаш бесабот аст, 

Шукуфтанҳо шикасти ҳодисот аст. 

Дамидан чун кушояд парда аз рӯ, 

Ҷудо ёбӣ зи ҳам ранги гул аз бӯ. 

Фусурданҳост дар табъи расидан, 

Дуруданҳост дар ҷайби дамидан. 

Ғараз, аз зарра то хуршеди имкон 

Чу гул дорад парешонӣ ба домон. 

Нифоқе дар камини ошноист, 

Ба ҳам пайвастагӣ доми ҷудоист      [2, с. 82-83].  

Абулмаонӣ дар маснавиҳои хеш нигоҳи тааммулхироме ба зиндагӣ меафканад ва сабаби 

парешониву ихтилофотро, ки барои ҳар ҷамъияте иттифоқ афтоданаш имкон дорад, ҳакимона 

шарҳ медиҳад. Аз нигоҳи ӯ, ин иттифоқот амри табиӣ буда, сабабҳои он дар ҷавҳари офариниш 

пинҳонанд ва тазоде, ки миёни неку бад вуҷуд дорад, саранҷом ба ҷанги ошкорои онҳо табдил 

мешавад. Яъне, инсон ҳар қадар ҷаҳд кунад ҳам, иддае аз ғамҳо ба суроғаш хоҳанд омад. 

Аз навиштаи иҷмолии мо дар мавриди ғамҳои гурезнопазир, ки Абулмаонӣ зимни таълифи 

маснавиҳои баландпояи худ ба онҳо ишора мекунад, чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст: Дар 

маснавиёти Бедил ғамҳои марбут ба сарнавишт, ғами таъмини маишати рӯзгор ва ихтилофоти 

ақидавӣ аз ҷумлаи ғамҳои гурезнопазир мебошанд ва чораи корро ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо 

онҳо бояд дар сабру тамкин ҷустуҷӯ намоем. Чораи дигар ин аст, ки файласуфона бар онҳо назар 

бияндӯзем ва барои худ ҳикмате кашф кунем, то дар баробари ранҷе, ки мекашем, фоидае низ ба 

даст оварда тавонем. 

Дар тақвияти андешаҳои боло суханони Иоган Волфган Гёте (1749-1832) – шоир ва 

файласуфи олмониро овардан шояд дуруст бошад, ки гуфта аст: «Агар вуҷуди хор дар гул мояи 

андуҳи мост, вуҷуди гул дар канори хор бояд мояи шодмонии мо бошад». Аз суханони Гёте 

маълум мешавад, ки инсон набояд бо мушоҳидаи манзараи ҳузновар маъюс гардад, балки кӯшиш 

намояд, то дар бадбахтӣ низ осоре аз хушбахтиро пайдо кунад. Ҳамин ақидаро яке аз дӯстони 

нависанда Дейл Корнегӣ бо номи Горолд Эббет чунин ифода кардааст: «Ғамгин будам, ки кафш 

надорам, аммо дар хиёбон мардеро дидам, ки по надошт» [6, с. 127].  
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ҒАМҲОИ ГУРЕЗНОПАЗИР ДАР МАСНАВИҲОИ БЕДИЛ 
 

Муаллиф дар мақола ба яке аз мавзӯоти нисбатан нодиру дастнохӯрда дар адабиётшиносии тоҷик 

даст зада, дар робита ба он таҳқиқи судмандеро анҷом додааст. Андешаҳои муҳаққиқ ҳангоми таҳлилу 

баррасии масъала комилан шеваву равиши илмӣ дошта, натиҷагириҳои ӯ дар мавриди мавзӯи «ғам» ва 

махсусан ғамҳои гурезнопазир дар маснавиёти Бедил, дорои арзиш ва аҳамиятанд.  

Мусаллам аст, ки «ғам» ҷузъи ҷудонопазири сарнавишти ҳар як инсон, бавижа адибон, ба шумор 

рафта, аз сапедадами таърих шеъри форс-тоҷикро ҳамроҳӣ мекунад ва нақши пойи онро дар эҷодиёти ҳама 

адибон дидан мумкин аст. Сарфи назар аз он ки ин мавзӯъ дар осори ҳама адибони ватаниву хориҷӣ 

ҷойгоҳи вижа дорад, аммо таҳқиқи он дар адабиётшиносӣ, бахусус дар адабиётшиносии тоҷик, ба таври 

шоиста сурат нагирифтааст. Бинобар ин, мо бар он назарем, ки ин ибтикороти муаллиф ва махсусан нашр 

шудани мақолаи ӯ метавонад роҳеро барои муҳаққиқони оянда дар ин ҷода ҳамвор созад.  

КАЛИДВОЖАҲО: дарду ранҷ, равоншиносӣ, насталжӣ, ғами гурезнопазир, ғами ғурбат, ҳасрат, 

андуҳ, шодмонӣ. 

НЕИЗБЕЖНАЯ ТОСКА В ПОЭМАХ БЕДИЛЯ 
 

Автор статьи обращает внимание на важную и неповторимую тему таджикского 

литературоведения, подвергая её предметом исследования. Взгляды исследователя при рассмотрении 

проблемы научно обоснованы, и результаты его исследования по теме «Тоска», особенно неизбежной 

тоски в поэмах Бедиля обладают большим значением. 

Известно, что «тоска» является неприемлемой частью человеческой судьбы, особенно литераторов 

и её можно наблюдать в наследии отечественных и зарубежных литераторов занимает особое место, но 

исследование этой темы в литературоведении, в том числе в таджикском литературоведении должным 

образом не былы подвергнуты исследованию. Отсюда, начинания автора, публикация его статьи на эту 

тему, открывает дорогу в этом направлении.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: боль и страдание, психология, ностальгия, неизбежная тоска, печаль, 

скитание, сожаление, переживание, радость. 
 

INEVITABLE YEARNING IN BEDIL’S POEM 
 

The author of the article draws attention to the important and unique topic of Tajik literary criticism, 

subjecting it to the subject of research. The views of the researcher when considering the problem are scientifically 

substantiated, and the results of his research on the topic «Yearning», especially inevitable yearning  in Bedil's 

poems are of great importance. 

It is known that «yearning» is an unacceptable part of human destiny, especially writers and it can be 

observed in the heritage of domestic and foreign writers and occupies a special place, but the study of this topic in 

literary criticism, including Tajik literary criticism, has not been properly investigated. Hence, the author's 

undertakings, the publication of his article on this topic, opens the way in this direction. 

KEY WORDS: pain and suffering, psychology, nostalgia, inevitable yearning, sadness, wandering, regret, 

experiencing, joy. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Салимов Мирали Саидович, соискатель кафедры таджикской 

литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 985-74-90-74. 

 

СОХТИ АНТРОПОНИМИЯ ДАР «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И АҲМАДИ ДОНИШ  
 

Шамсуддинова М.А. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Омӯзишу баррасӣ ва таҳлилу таҳқиқи номҳои хос дар ҳар давру замон мавриди таваҷҷуҳи 

аҳли адаб ва зиёиёни пешқадам қарор дошту то ба имрӯз ин амали муфид раванди ногусастанӣ 

ва мавқеи устувореро ба худ касб мекунад. Бо руҷӯи рӯзафзуни забоншиносӣ ин соҳаи ба диди 

https://www.civilica.com/Paper-NCNRPL01-NCNRPL01_011.html
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аввал на он қадар назаррас, вале аслан пурарзишу пурмӯҳтаво баробари дигар паҳлӯҳои илми 

забон дар ҳоли рушду такомул аст.  

Ҳангоми таҳлилу баррасии ономастика ҳамчун сарчашмаи асосӣ луғатҳои нашри эрониву 

тоҷикӣ, аз қабили «Фарҳанги номҳои Авасто»-и Розӣ Ҳошим, «Фарҳанги Амид», «Фарҳанги 

омӯзгор», «Фарҳанги форсӣ ба форсӣ» (дар шаш ҷилд), «Бурҳони қотеъ», «Чароғи ҳидоят», 

«Ғиёс-ул-луғот», «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (дар ду ҷилд), «Қомуси русӣ-форсӣ (таълифи И.К. 

Овчинникова ва дигарон) барои таҳлилу барасии номвожаҳо кӯмак менамояд. 

Таркиби луғавии забон тамоми калимаҳои мавчудаи дар истеъмолбударо дар бар мегирад 

ва то ба дараҷае ҳолати дирӯза ва имрӯзаи забони миллатро инъикос карда метавонад. Дар 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои забонҳои дигари дунё мавҷуданд, ки ба забони тоҷикӣ 

дохил шудани онҳо ба шароитҳои таърихии халқҳои тоҷику форс вобаста аст. 

Дар баробари таъсири забони арабӣ набояд изҳори таассуф ва нигаронӣ кард. Зеро дар 

баъзе мавридҳо ба густариш ва пешрафти забони тоҷикӣ мадад кардааст ва имрӯз ҳам манбаи 

муҳимме барои сохтани луғат ва истилоҳоти нав мебошад. Вуруди ҳазорон луғот ва истилоҳот 

аз забони арабӣ барои забони тоҷикӣ дигар хатаре надорад. Агар хатар медошт, забони арабӣ дар 

тӯли 1400 соли робита ва нуфузи бесобиқаи худ забони тоҷикиро нобуд мекард [1, с. 76-77].  

 Ҳарчанд ки то имрӯз дар забоншиносии тоҷик луғати мукаммали ономастикӣ ба вуҷуд 

наомада бошад ҳам, аммо соли 1986 корманди Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ 

Ш. Ҳайдаров «Луғати чандомади антропонимҳои ноҳияи Ашт»-ро интишор намуд, ки яке аз 

сарчашмаҳои асосӣ ба шумор меравад. Хусусияти асосии забони насри классикӣ ин, қабл аз ҳама, 

таъсирпазирии забони арабӣ ба он мебошад. 

Маликушшуаро Баҳор мавриди таркиботи луғати форсӣ дар асари маъруфаш 

«Сабкшиносӣ» андешаронӣ намуда, тазаккур медиҳад, ки: «Дар олам забоне нест, ки битавонад 

аз омехтагӣ бо забони дигар худро бар канор дорад, магар забони мардуме, ки ҳаргиз бо мардуми 

дигар омезиш накунанд ва ин низ муҳол аст, чи ба василаи тиҷорату сафар ва муошират ва ҳатто 

ба василаи шунидани афсонаҳо ва ривоёти миллати дигар луғоте аз он мардум дар ин мардум 

нуфуз мекунанд ва ҳамаи забонҳои олам, аз ин рӯ, дорои луғатҳои дахил аст» [2, с. 129]. 

Ба андешаи мусанниф аз омехтани забоне бо забони дигар натоиҷе зерин ҳосил мегардад: 

«Омехтани забонҳо бар чанд қисм аст: яке ин ки забоне ҳар чиро надорад биттабъ аз ҳамсоя ё 

ҷое дуртар биситонад ва онро вориди забони худ созад ва мулоим бо лаҳҷа ва салиқаи хеш 

намояд, яъне он луғатро фурӯ бурда ва нашхор карда ва қобили ҳазм созад ва аз ҳолот ва 

ихтисосоти аслии он биандозад ва ҳатто ба майли худ онро гоҳе қалб кунад, гоҳе тасҳиф кунад, 

гоҳе мафҳуми онро тағйир диҳад, агар ҷомид аст муштақ кунад ва агар муштақ аст, ҷомид кунад 

ила охир… Натиҷаи ин қабил омезиш ва пазириш, сарвати забон ва барумандии калом ва вусъати 

фикр ва тавоноии гӯянда ва нависанда дар адои мақосиди мухталиф ва иғрози гуногун хоҳад буд 

ва ин қабил ихтилотҳо бисёр муфид аст» [2, с. 129]. 

«Наводир-ул-вақоеъ» низ аз зумраи ҳамин гуна асарҳост, ки вожаҳои арабӣ қабат ба қабат 

мустаъмал мебошад ва мавриди чигунагии услуби «Наводир-ул-вақоеъ» ба андешаҳои 

забоншиноси тоҷик Носирҷон Маъсумӣ таваҷҷуҳ намудан мумкин аст: «Муборизаи барои 

соданависӣ саркардаи гурӯҳи маорифпарварони охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ва бо ин 

роҳ ҳам аз ҷиҳати шаклу тарз ва услуби ифода афзудани кӯшиши ба омма наздикшавии 

интелигенсияи пешқадами он давраро тасаввур кардан аз имконият берун аст» [3, с. 46].  

Дар воқеъ, насри Дониш насри сода нест. Ин насри дорои тасвирҳои зиёди бадеӣ, санъат 

ва андешаҳои файласуфона мебошад. Маҳз мураккабии забону баёни Дониш боиси аз таҳқиқоти 

назаррас дур мондани «Наводир-ул-вақоеъ» дар давраи шӯравӣ гардидааст. Дигар ин ки аксари 

қаҳрамонони «Наводир-ул-вақоеъ» низ шахсони воқеӣ мебошанд ва ба қавли мутафаккир маҳз 

«асҳобу аҳбоби» ӯ барои ба амал омадани «Наводир-ул-вақоеъ» сабаб гардидаанд, ки вазъи 

сиёсии кишварҳои Осиёи Миёнаро таҳлил намуда, ҳамзамон ҳолати ақшори ҷомеаро баён 

намудааст. 

Аз ҳамин хотир, дар «Наводир-ул-вақоеъ» антропонимҳои хоси забони арабӣ бештар ба 

назар мерасанд, ки асосан ҷиҳати такомули андеша ва баён намудани афкори фалсафии худ дар 

асар Аҳмади Дониш ашхоси таърихӣ ва ҳамзамонони худро ном мебарад. Дар осори мансури 

Аҳмади Дониш антропонимҳои таркибии хоси сохти забони тоҷикӣ ва забони арабӣ ба назар 

мерасанд: 

1. Номҳое, ки таъкиди насаби арабӣ доранд ва тавассути ибн  ابن (писар, фарзанди мардина) 

сохта мешаванд: Ибни Аббос, Ибни Масъуд, Ибни Умар, Ибни Ямин, Ибн-ил-Ҳусайн, Марвон 
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ибн-ал-Ҳакам, Мусъаб ибни Зубайр, Муҳаммад ибни Каъб, Муҳаммад ибни Қаъаби Қуртубӣ, 

ибни Урваро, Муборак бинни Фазола, Амр ибни Лайс, Аҳмад ибн-ан-Носир ас-Сиддиқӣ ал-

хифо ал-Бухорӣ. 

2. Аз исми абд  عبد (банда, ғулом) мансубияти инсонро ба бандагии Худованд мефаҳмонад: 

Абдулқодирбеки Додхоҳ, Абдулло бинни Ҷаъфари Тайёр, Абдуллоҳ ибни Масъуд, 

Абдулмаҷиди Қайсар, Абдураҳмон ибни Авф. 

3. Номҳои дигар бо тартиби номсозии тоҷикӣ ва бо иловаи ибораи изофии «-и» ва ё 

тарбиби калима омадааст: Мулло Хол, Мулло Хол-муҳаммад, Муҳаммад Исҳоқи Чила, 

Нӯшервони Одил, Сайид Абдулфаттоҳтӯра, Сайфиддини Бохарзиро, Сиддиқи Акбар, Умари 

Абдулазиз, Фузайли Аёз, Халифа Ниёзқулӣ, Хотам Хоҷа Муҳаммади Искор, Хоҷа Муҳаммади 

Паррон, Ҳушоми Абдулмалик, Яҳёи Аксам, Яъқуби Лайс, Яъқуби Саффор, Аббоси Надим, 

Абӯмӯсои Ашъарӣ. 

4. Антропонимҳое, ки муносибат ба гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва табақаҳои ҷамъиятӣ доранд. Ин 

гурӯҳи антропонимҳо аслан шомили лақабҳои ифтихорӣ мебошанд:  

Амир  امیر - шоҳ; соҳибихтиёр, амрдиҳанда, фармондиҳанда, фармонраво, ҳукмраво, 

ҳоким: Амир Абдураҳмонхон, Амир Насрулло, Амри Лайс, Амир Абдулаҳад. 

Шайх  شیخ  - вожаи арабӣ буда, маъноҳои марди пир, муршид ва пешвои рӯҳониро 

мефаҳмонад: Шайх Абдулазизи Деҳлавӣ, Шайх Наҷмиддини Кубро, Шайх Ҳусайни Мансур. 

Имом  امام  - пешво, пешрав, роҳбар, касе, ки дар вақти намоз намозхонҳо ба вай пайравӣ 

мекунанд; пешвои дин, имоми ҷамоат муллое, ки дар пешгоҳи намозгоҳ меистад ва дар вақти 

намоз дигарон ба вай иқтидо мекунанд. Имом Ғаззолӣ, Имом Маҳдӣ, Имом Муҳаммад, Имом 

Шофеъ. 

Қозӣ  قاضی I қазоваткунанда, ҳукмбароранда, довар, ҳакам, мансабдори шаръӣ, ки 

кашмакашҳои оммавӣ ва оилавиро аз рӯи қонуни шариат ҳал мекунад - Қозӣ Яҳё валади 

Бақохоҷа. 

Мавлавӣ  مولوی тахаллус донишмандони бузург: Мавлавӣ Иноятуллоҳ, Мавлавии Ҷомӣ, 

Мавлоно Яъқуб. 

Халифа  خلیفه тахаллуси подшоҳони ислом, ки ноиби Муҳаммади пайғамбар (с) ва пешвои 

мусулмонон маҳсуб мегаштанд : Маъмун Халифа. 

Махдум  مخدوم - он кӣ дигарон ба вай хидмат мекунанд; хӯҷаин, хоҷа, Муқатадир Махдум. 

Ҳазрат  حضرت вожаи таъзим ва эҳтиром дар вақти зикри номи касони бузург (пайғамбар, 

подшоҳ ва ашхоси олирутба) истифода мегардад: Ҳазрати Абдулло, Ҳазрати Масеҳ. 

5. Антропонимҳои ифодакунандаи номҳои паёмбарон, саҳҳобагон ва наздикони онҳо бо 

ифодаи эҳтиромият пас аз марг бо вожаи алайҳиссалом (бахшоиши гуноҳ, афв, омурзиш аз 

тарафи Худо алайҳи  علیه (бар вай, бар уҳдаи ӯ), алайҳиссалом  علیهالسالم (осудагӣ бод бар вай, 

дуруди Худо бар ӯ бод) омадаанд: Исо алайҳиссалом, Мӯсо алайҳиссалом, Набӣ алайҳиссалом, 

Сулаймон алайҳиссалом, Ҷабраил алайҳиссалом, Юсуф алайҳассалом, Яҳё алайҳиссалом, 

Довуд алайҳиссалом, Яҳё алайҳиссалом, Сиддиқи Акбар.  

6. Антропонимҳое, ки номҳои ҷуғрофиро ба худ касб намудаанд.  

Антропонимҳое, ки аз номи маҳалҳо гирифта шудаанд, дар таърихи рӯзгори ҳар қавму 

халқияти аҳли башар кам нестанд. Бахусус, намунаҳои барҷастаи омезиши антропониму 

топонимҳоро дар ҳаёти сокинони ҳудуди Осиёи Миёна чи дар гузашта ва чи дар аҳди муосир 

мушоҳида кардан мумкин аст: Саъдии Шерозӣ, Султони Ғазнин, Ҳасани Басрӣ, Шақиқии 

Балхӣ, Шералихони Кобулӣ, Шералихони Хӯқандӣ, Зуннуни Мисрӣ, Мавлоно Ҷомӣ, 

Носируддин ал-Бухорӣ. 

Антропонимҳои осори Аҳмади Дониш бо усули калимасозии морфологӣ-синтаксисӣ сохта 

шудааст. Яъне, бидуни ҳар навъ морфемаҳои калимасоз сифат, феъл ва зарфҳо ба исм гузашта, 

номи хоси шахсро ифода кардаанд. Антропонимҳои осори Аҳмади Дониш аз лиҳози таркиб 

тавассути бандаки изофӣ сохта мешаванд: Саъдии Шерозӣ, Султони Ғазнин, Ҳасани Басрӣ, 

Шақиқии Балхӣ, Шералихони Кобулӣ, Шералихони Хӯқандӣ. 

Ҷузъҳои таркиби ин навъ антропонимҳо аз рӯи муносибат ба ҳиссаҳои нутқ якранг нест. 

Онҳо метавонанд аз исму исм, исму сифат, сифату сифат иборат шаванд: 

а) аз исму исм тавассути алоқаи изофӣ: Аҳмади Дониш; 

б) аз исму сифатҳои аслӣ бо роҳи иртиботи изофӣ: Нӯшервони Одил, Абдулмаҷиди 

Қайсар, Оишаи сиддиқа;  

в) аз исму сифатҳои нисбӣ ба воситаҳои алоқаи изофӣ: Шералихони Кобулӣ, Шералихони 

Хӯқандӣ, шайх Абдулазизи Деҳлавӣ. 
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Таркиби антропонимҳои осори Дониш дар омехтагӣ бо ному насаб, куният ва мавзеи 

ҷуғрофӣ ҷузъҳои зиёдеро дар бар мегиранд. Аз ҷумла, номи худи мутафаккир чунин баён 

гардидааст: «Тамом шуд тастир ва таълифи ин тасвид, явми сешанбе, чаҳоруми шаҳри ҷамоди-

ул-авло санаи 1292 ноқисаи ҳиҷрия «ало соҳибиҳо алфа, алфа таҳия ва аноал-абд-ур-роҷӣ аз-

заиф – Аҳмад ибни-ан-Носир-ул-Ҳанафӣ ас-Сиддиқи ал-Бухорӣ» [4, с. 179]. Аҳмад – номи 

мутафаккир, Носир ё худ Носируддин насабаш, Ҳанафӣ Ас-Сиддиқ – пайравӣ ҳанафӣ ва Ал-

Бухорӣ зодаи Бухоро.  

Дигар антропонимҳои асар баъзан дар шакли таркибӣ ва дар баъзе ҳолатҳо қисман (қисми 

авали таркиб) мустаъмал гаштаанд. 

Номи худи муаллиф ва хонаводаи ӯ: «Аммо баъд чунин гӯяд бандаи «заифалмуфтақиру 

ило афви раббиҳи-л-борӣ – Аҳмад ибн-ан-Носир ас-Сиддиқӣ ал-хифо ал-Бухорӣ, ки ба тақозои 

фитрат ва муқтазои ҷибиллат ҳам аз сиғари синн, ки чашми ман ба ҷаҳони фарох боз шуд, 

руҷӯъ ба завоиду фавозил, ки абнои ҷинсро тарози ҷома ва зеби амома аст, аз татаббӯи имлою 

иншо ва хома оварда, баъд аэ эҳрози фазоили муктасабӣ ва резачинии моидаи арбоби дониш 

маводди бисёр аз никоту ишорот, ки хулоса ва натиҷаи масоили илмия аст, дар хазинаи 

мударикаам ҷамъ омада буд» [4, с. 25-26].  

Бинобар таъсири дини мубини ислом сабаби асосии интиқоли номҳои хоси забони арабӣ 

дар забони форсӣ-тоҷикӣ гардидаанд. Дар «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш аз калимаву 

ибора, ҷумлаҳову байтҳо ва аҳодиси набавӣ вохӯрдан мумкин аст. Анҷом додани чунин таҳқиқот 

заминаро барои дуруст муайян кардани бисёр масъалаҳои мубрами забоншиносӣ фароҳам 

оварда, гоме дар пешрафти илми забоншиносии тоҷик ба шумор меравад. Дар «Наводир-ул-

вақоеъ» номҳои ашхос, давлатҳо, тахаллусу лақаби одамон, лақаби ҳайвонот, номҳои шаҳру 

деҳот, баҳру дарёҳо, ҷирмҳои осмонӣ, офатҳои табиӣ ва ғайра хеле зиёд ба назар мерасанд. 

Вожаномҳои «Наводир-ул-вақоеъ», қабл аз ҳама, баррасии номҳои мустаъмали одамон, шаҳрҳо, 

кӯҳҳо, дарёҳо, теппаҳо дар охириасри ХIХ ба миён гузошта, дар навбати худ хусусияти фалсафӣ 

ва публитсистии «Наводир-ул-вақоеъ»-ро ба эътибор гирифта, замон ва макони муоширати 

Аллома Аҳмади Дониш маълумот пайдо кардан мукин аст. 

Дар гузашта низ таваҷҷуҳи муҳаққиқону муаррихон ва тазкиранависонро ин паҳлӯи 

масъала ба худ ҷалб карда бошад ҳам, маъникушоӣ ба таври имрӯза дар нигоштаҳои онҳо ҳаллу 

фасл намегардид. Асосан, маълумоти онҳо дар луғату фарҳангҳо ва осори таърихиву ҷуғрофӣ бо 

зикри номи маҳал ба анҷом мерасид [5, с. 21].  

Маълум гардид, ки миқдори умумии антропонимҳо бо забони арабӣ дар асар фаровон аст 

ва аз таснифу баёни антропонимҳои асар равшан гардид, ки онҳо аз ҷиҳати пайдоиши забонӣ ва 

руҷӯи иҷтимоӣ заминаҳои таърихӣ дошта, асосан бинобар якнавохт будани номҳои иртибот ба 

мусулмонон дошта якрангӣ ба назар мерасад. Як қисми калони антропонимҳои асар асосан 

антропонимҳои хоси забони арабӣ мебошанд.  

 Ҳамин тариқ, аз ҷониби дигар номҳои иқтибосии арабӣ аз ҷиҳати доираи бакорбарӣ ва 

нуфуз онҳо дар мураттаб намудани луғати номҳои арабӣ заминае мегузорад. Номҳои арабӣ дар 

ташаккули сохти лексикии забони тоҷикӣ мавқеи хоса доранд. Худи таълифгари асар 

мустақиман ва ё ба воситаи қаҳрамону персонажҳояш бархе аз исмҳои хосро ба мавқеъ, дуруст 

ва хеле ҷаззоб маънидод кардааст. Таҳқиқот нишон дод, ки миқдори умумии антропонимҳо бо 

забони арабӣ дар осори Аҳмади Дониш нисбат ба дигар забонҳо бештар буда, дар асоси 

таъсирпазирии дини ислом номҳои арабӣ дар байни мардуми Мовароуннаҳр мустаъмал 

гардидаанд. Аз ҷониби дигар, ин номҳои донишмандони дини мӯбини ислом, ҳакимон ва 

адибони қуруни гузашта мебошанд.  
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СОХТИ АНТРОПОНИМИЯ ДАР «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И АҲМАДИ ДОНИШ  
 

Таҳқиқи «антропонимия» («anthropos» - «инсон» ва «onumа» - «ном», яъне номи одам) дар 

забонишиносии тоҷик ҳанӯз аз солҳои 60-уми асри ХХ интиҳо ёфта, дар ин муддат осори зиёде роҷеъ ба 

ин масъала ба анҷом расидааст. Ном дорои мафҳуми хосса буда, дар забони форсӣ-тоҷикӣ бо 

дарназардошти таъсири воқеаҳои замонҳои мухталиф, аз зумраи нуфузи дини ислом ба тағирот дучор 

гардидааст. Аз ҳамин хотир, дар забони тоҷикӣ таъсирпазирии номҳои арабӣ хеле зиёданд. Омӯзиш ва 

таҳқиқи ҳамаҷонибаи маводи онро топоними дар осори Аҳмади Дониш ҷойдошта дар забоншиносии 

тоҷикӣ бори нахуст дар доираи мазкур мавриди таҳқиқ қарор гирифта, барои таърихнигорӣ, ҷуғрофия, 

мардумшиносӣ, бостоншиносӣ, фолклоршиносӣ ва шевашиносӣ аз манфиат холӣ нест. 

Муаллифи мақолаи мазкур бори аввал кӯшидааст, ки антропонимҳои хоси забони арабиро аз 

«Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш мавриди таҳқиқот қарор диҳад.  

КАЛИДВОЖАҲО: ономастика, сарчашма, луғат, навъи наср, баҳсҳои фалсафӣ, антропонимҳо, 

истеъмол, номҳои арабӣ, таркиби луғавӣ, забон, ном, таърих, шоирон, ҳидоят, маърифат. 
 

АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА «НАВАДИР-УЛ-ВАКОЕ» АХМАДА ДОНИША  
 

Исследование «антропонимии» («anthropos» - «человек» и «onumа» - «имя», т.е. имя человека) в 

таджикском языкознании начинается с 60-ых гг. ХХ века и за это время завершено немало исследований 

по данной теме. Название специфическое понятие, в таджикско-персидском языке с учётом влияния 

различных событий того времени, в частности Ислама подвергнуто изменениям. Поэтому в таджикском 

языке встречается немало арабских названий. Всестороннее изучение и исследование его материалов в 

произведениях Ахмада Дониша впервые исследуется в таджикском языкознании и их можно использовать 

в историографии, географии, антропологии, фольклористики и стилистики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ономастика, источник, словарь, жанр, прозы, философская дискуссия, 

антропонимы, употребление, арабаские названия, лексический состав, язык, название, история, поэмы, 

дарение, познание. 
 

ANTHROPONYMIC STRUCTURE OF AHMADI DONISH’S «NAVADIR-UL-VAKOE»  
 

The study of «anthroponymy» («anthropos» - «man» and «onuma» - «name», that is, the name of a person) 

in Tajik linguistics begins in the 60s. The twentieth century and during this time a lot of research on this topic has 

been completed. The name is a specific concept in the Tajik-Persian language, taking into account the influence 

of various events of that time, in particular, Islam has undergone changes. Therefore, in the Tajik language there 

are many Arabic names. A comprehensive study and study of his materials in the works of Ahmadi Donish is first 

studied in Tajik linguistics and can be used in historiography, geography, anthropology, folklore and stylistics. 

KEY WORDS: onomastics, source, dictionary, genre, prose, philosophical discussion, anthroponyms, 

usage, Arabic names, lexical composition, language, name, history, poems, gift, cognition. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шамсуддинова Махтовби Абдуалимовна, аспирант кафедры теории и 

практика языкознания ТГИЯ имени Сотима Улугзода. E-mail: mahtovbishamsiddinzoda@gmail.com. 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЯЗЫКЕ 
 

Хакимов Х.Т. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Формирование лингвокультурологии как науки проходит на стыке лингвистики и 

культурологии. Данная наука исследует на базе определённого этноса специфику его культуры, 

отражённую в языке и закрепившуюся в лексическом составе и в многочисленных и 

разнообразных кодах культуры.  

В настоящий момент лингвистические исследования на базе антропологической 

парадигмы в первую очередь направлены на изучение вопросов взаимоотношений языка и 

культуры, что и привело к появлению лингвокультурологии.  

Антропологическая парадигма, ставшая причиной появления лингвокультурологии, была 

изложена В. фон Гумбольдтом ещё в XIX в. в его работе «О различии строения человеческих 

языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода». В данном труде был 

сформулирован известный тезис о взаимосвязи специфики языка и характера нации [10, с. 72]. 

В настоящий момент лингвокультурологию можно назвать самым молодым направлением 

этнолингвистики. Основной задачей лингвокультурологии является исследование отношений 

языка с культуры и национальным менталитетом. Лингвокультура в таком аспекте является 

некоей линзой, которая служит для рассмотрения материальной и духовной самобытности 

конкретной нации.  
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В рамках истории интересен также термин «вербализация мира», предложенный Л. 

Вейсгербером. По определению ученого, вербализация мира – это овладение миром посредством 

языка, в процессе которого мир превращается в объект познания. Также Л. Вейсгербер говорил 

об актуальности формирования «новой грамматики», которая фиксировала бы содержательный 

аспект сторону языка в виде «действующей силы» [7, с. 130]. 

В настоящий момент уровень осмысления вопросом взаимоотношений языка и культуры 

доказывает существование нескольких важных тенденций исследования указанной проблемы. 

Такими тенденциями можно назвать исследования в русле этнолингвистики, как-то 

взаимодействие различных этнокультурных и этнопсихологических факторов в языке, 

исследование содержания культуры в рамках национальной психологии и мифологии и т.п. 

Весьма значимое направление раскрытия указанных вопросов представлено в работах, 

раскрывающий широкий спектр лингвострановедческих проблем [4, с. 130]. 

Однако необходимо учитывать диалектичность наивной картины и тот факт, что она может 

содержать противоречивые постулаты. Е.С. Кубрякова указывала на уменьшение наивных 

представлений в современной жизни [10, с. 9]. При этом, хотя языковая картина мира является 

объективным отражением мира носителей конкретной лингвокультуры, однако человеческое 

мировосприятие всегда будет субъективным в силу индивидуального мышления. 

Каждая культура содержит смысловые категории, более склонные к универсализации, и, 

наоборот, смысловые поля, которые проявляют наибольшую культурную самобытность. 

Семиотическая глубина языковых знаков может быть весьма различной: в зависимости от 

социального взаимодействия она может быть на уровне ближайшего значения слова до 

обширного культурно-исторического фона [11, с. 142].  

Рассматривание языка с точки зрения культурологического подхода подразумевает 

выделение различных типов языковых единиц. Так, с одной стороны, выявляются слова и 

выражения, являющиеся концентрированным выражением специфического национального 

опыта (антропонимы, культурно-исторические реалии, реминисценции и аллюзии, 

прецедентные феномены, слова с важным для конкретного этноса эмоционально-оценочным 

фоном) [8, с. 165]. С другой же стороны, можно отметить и наличие крупной группы слов и 

оборотов, носящих универсальный всечеловеческий характер. 

Между двумя этими полюсами находится обширный пласт лексики, слабо выражающий 

национально-культурную специфику: для такой лексики национально-культурный 

семантический компонент вторичен и раскрывается только в специальном объяснительном 

контексте. 

Утверждение В. фон Гумбольдта о том, что язык является выражением духа народа [6, с. 

144], отражено и продолжает развиваться в рамках всех лингвистических теориях, имеющих 

также культурологическую основу. Такие характеристики и параметры языка как форма и строй, 

система категорий, из которых выделяются доминантные, играют важную роль в определении 

национального менталитета, базирующегося на конкретном языке. 

В.Н. Телия называет лингвокультурологию дисциплиной, изучающей, в первую очередь, 

актуальные коммуникативные процессы и взаимоотношения употребляющихся в них языковых 

оборотов менталитетом народа в синхронном срезе [12, с. 250]. 

При этомлингвокультурология не ограничена только теми единицами, чей культурный 

компонент выявляется посредством историко-этимологической подоплёки. Наблюдается также 

стремление лингвокультурогии к эксплицированию единиц с высокой культурно-национальной 

значимостью. Уровень культурно-национальной значимости определяется путем соотнесения 

значений единиц с универсальными либо национальными культурными концептами [12, с. 265]. 

Такая точка зрения определяет, как культурно значимые языковые единицы, репрезентирующие 

культурно маркированные явления, а также языковые единица, чья культурная информация 

находится на более «глубоком» семантическом уровне. 

Основой многих современных лингвистических направлений стала гипотеза Сепира-

Уорфа, чей широкий спектр формулировок дает возможность обсуждать ее «сильную» и 

«слабую» версии. Также некоторые исследователи ХХ в. пытались сформулировать новые 

гипотезы на базе данной: известны, например, «гипотеза лингвистической дополнительности» 

[2, с. 57] и «гипотеза лингвистической универсальности» [3, с. 45]. Таким образом, интерес к 

данному вопросу и многообразие подходов к его изучению свидетельствуют о непрерывности 

традиции исследования языка в его роли носителя культурных особенностей. 
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Самым же полным изложением теоретико-методологической базы лингвокультурологии в 

рамках современной российской лингвистики можно назвать работу В.В. Воробьева [5, с. 280]. 

Ученый предлагает исследовать лингвокультурологические объекты посредством системного 

метода, объединяющего семантику, синтактику и прагматику, что дает возможность получения 

целостного представления о лингвокультурологических объектах как о единицах, которые 

связывают диалектически языковое и внеязыковое содержание [5, с. 43]. 

Похожие проблемы рассматривает также В.В. Красных: в своей работе 

«Этнопсихолингвистика и лингвокультурология» исследовательница называет 

лингвокультурологию дисциплиной, исследующей проявление, отражение и фиксирование 

культуры в языке и дискурсе. Лингвокультурология, по утверждению В.В. Красных, напрямую 

связана с исследованием национальной картины мира, языкового сознания и специфики 

ментально-лингвального комплекса [9, с. 120]. 

Также необходимо отметить работы российских лингвистов, в которых представлен 

лингвокультурный подход: Н.Л. Грейдина [Грейдина 1999], В.И. Карасик [Карасик 1992, 2009, 

2011, 2014], Ю.Н. Караулов [Караулов 1987], О.А. Леонтович [Леонтович 2005, 2008], Г.Г. 

Слышкин [Слышкин 2004, 2005], И.А. Стернин [Стернин 2006, 2011, 2017], Н.В. Уфимцева 

[Уфимцева 2012, 2014, 2017] и др.  

В исследовании Е.И. Шейгал и В.А. Буряковской лингвокультурология называется 

дисциплиной, занимающейся изучением 1) отдельных объектов концептуальной картины мира; 

2) их осмысления в рамках общественного сознания; языка с позиции объекта отражения (т.е. 

этноса) [13, с. 90]. Авторы исследуют лингвокультурологический заряд этнонимов, 

содержащихся в составе устойчивых сочетаний, и, кроме того, особенности функционирования 

этнонимов в различных текстах (статьи, рассказы, анекдоты). 

Таким образом, можно еще раз указать то, что наличие терминов «лингвокультурология» 

«лингвокультурологический» в названиях множества современных работ не всегда обоснованы 

авторами данных работ с точки зрения дефиниции понятий и определения методов 

лингвокультурологического исследования. Результатом такого вольного обращения становится 

излишне свободная трактовка категории «лингвокультурологический»: например, в некоторых 

случаях под данным термином подразумевают языковую политику [1, с. 3]. 

Необходимо указать на стремление лингвокультурологии в центр своего мнения выдвигать 

рассмотрение языка и культуры в их взаимосвязи. Причиной подобного рассмотрения данной 

взаимосвязи является онтологическая общность языка и культуры. Таким образом, методы 

лингвокультурологии будут являться совокупностью аналитических операций, приемов и 

процедур, применяемых для исследования взаимосвязи языка и культуры. Применение же 

методов культурологии и лингвистики в рамках лингвокультурологического анализа будет 

выборочным. 

Любой определенный метод научного исследования обладает конкретными рамках 

использования, иными словами, ограниченность метода является аксиомой современной науки.  

Многоаспектность языка и культуры в их взаимосвязи настолько широка, что изучение их 

природы, функций, генезиса представляется невозможным лишь при помощи одного метода. 

Данным фактом и обусловлено существование целого ряда методов, состоящих в отношениях 

дополнительности.  

В.Н. Телией была предложена макрокомпонентная модель значения, применяющаяся в 

целях лингвокультурологического описания. Семимерность пространства данной модели 

позволяет включения информационных блоков с данными о таких свойствах, как 1) денотация; 

2) пресуппозиция; 3) мотивационная база знака; 4) рациональная оценка 5) эмоциональная 

оценка; 6) эмотивная оценка 7) оценка условий использования знака. Все блоки вводятся 

когнитивным оператором, который указывает на процесс обработки соответствующих 

ментальных структур [12, с. 185]. 

Итак, можно заключить, что лингвокультурология, будучи комплексной сферой научного 

знания о взаимоотношениях языка и культуры, на данный момент находит в самом расцвете по 

ряду причин. В такие причины входят: 1) стремительная глобализация мировых проблем, 

благодаря которой становится необходимостью учитывание универсальных и специфических 

характеристики поведения и коммуникации различных наций в целях решения целого ряда 

многообразных проблем; 2) значимость точного определения культурных ценностей, 

являющихся основой коммуникации; 3) тенденции к объективному и интегративному развитию 

гуманитарных наук; важность изучения лингвистами результатов, полученных в смежных 
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отраслях знания (данные психологии, социологии, этнографии, культурологии, политологии и 

т.д.); 4) прикладная часть научного (лингвистического) знания, т.е. определение языка как 

инструмента осмысления концентрированного коллективного опыта, зашифрованного в 

различных языковых пластах (лексическое значение, фразеологические единицы, 

общеизвестные тексты, формульные этикетные ситуации и т.д.). 
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ПРИНСИПҲОИ ФАРҲАНГИ ЗАБОНӢ ВА ТАРЗҲОИ ИНЪИКОСИ МАДАНИЯТИ  

МИЛЛӢ ДАР ЗАБОН 
 

Мақола ба омӯзиши масъалаи ҳалталаб, дар асоси як нажоди (қавми) муайян (алоҳида), хусусиятҳои 

фарҳангии он дар забон ва дар таркиби луғавӣ, дар рамзҳои сершумор ва гуногунрангии фарҳангӣ бахшида 

шудааст. Инчунин дар бораи муносибати шахс ва ҷомеа, муайян кардани забонҳои миллӣ, меъёрҳои 

худшиносӣ, омӯзиши муносибати забон бо фарҳанг ва ақидаи миллӣ сухан меравад. Ақидаҳои назарраси 

забоншиносон нисбатан ба муносибати фарҳангӣ мухталифе, ки таснифи навъҳои гуногуни забонҳои 

гуногунро баррасӣ мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: забони модарӣ, миллат, шахсияти миллӣ, шахсияти забон, фарҳанг, 

забоншиносӣ, омӯзиши забонҳои фарҳангӣ, ҳувият, забоншиносӣ-фарҳангӣ, ташаккулёбӣ. 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЯЗЫКЕ 
 

Статья посвящена изучению проблем на базе определённого этноса, специфики его культуры, 

отражённую в языке и закрепившуюся в лексическом составе и в многочисленных и разнообразных кодах 

культуры. Также говорится о взаимосвязи личности и общества, о языковом определении национальной 

принадлежности, критериях самосознания, об исследовании отношений языка с культурой и 

национальным менталитетом. Рассматриваются точки зрения лингвистов, относящиеся 

культурологическому подходу, подразумевавших выделение различных типов языковых единиц.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родной язык, национальность, национальное самосознание, языковая 

личность, культура, лингвистический антропоцентризм, ментальность, лингвокультурология, 

формирования. 
 

LINGUO-CULTURAL PRINCIPLES AND METHODS OF  NATIONAL 

CULTURE REFLECTION IN THE LANGUAGE 
 

The article is devoted to the study of problems on the basis of a certain ethnos, the specifics of its culture 

reflected in the language and fixed in the lexical composition and in numerous and diverse culture codes.It also 

speaks about the relationship of the individual and society, the linguistic definition of nationality, the criteria of 

self-awareness, the study of the relationship of language with culture and the national mentality. The points of 

view of linguists relating to the cultural approach, implying the allocation of various types of language units. 



90 

KEY WORDS: native language, nationality, national identity, linguistic personality, culture, linguistic 

anthropocentrism, mentality, linguistic culturology, formations. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хакимов Хасан Турсунович, преподаватель кафедры русского языка и 

литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 904-11-80-70; е-mail: tursunovich_92@mail.ru. 

 

ИНЪИКОСИ РӮЗГОР ВА ОСОРИ ҒАФФОР МИРЗО ДАР ОЙИНАИ АДАБПАЖӮҲОН 
 

Аҳмадов С.Г. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ғаффор Мирзо аз ҷумлаи аввалин ҷавоншоирони тозагӯ ва навпардози солҳои 50-60-уми 

асри гузашта мебошад, ки бо ибтикороти хеш ба шеъри тоҷикӣ рӯҳу мадори тоза дамида, барои 

шоирони минбаъд роҳнамоӣ кардаанд. Ӯ дар ин замоне, ки давраи дигаргуниҳои куллӣ дар ҳама 

умури ҷомеа, адабиёт ва махсусан ташаккулу густариши шеъри тоҷикӣ шинохта шудааст, дар 

сафи пеши шоирони тозагӯ ва маъниофар ҷой гирифта, ҳам бо мақолаҳои зиёди назарӣ ва ҳам бо 

шеъру достонҳои худ дар пешравиву такомули шеъри муосири тоҷик саҳми арзандае гузоштааст. 

Маҳз кӯшишу талошҳои Ғаффор Мирзо, Мӯъмин Қаноат, Аминҷон Шукӯҳӣ ва як зумра 

ҷавоншоирони дигари ҳамин давра буд, ки шаклу мазмуни шеъри тоҷикӣ батадриҷ зеботару 

расотар ва хушоҳангтар мегардид ва доираи алоқамандону дӯстдоронаш ҳар чӣ васеътар мешуд. 

Дар ин миён мавқеи Ғаффор Мирзо, ки ҷасорати эҷодиро сабабгори муваффақияти шоирӣ 

медонист ва бебокона дар шаклу мазмуни шеъри тоҷикӣ ба одатситезиҳо даст мезад, нисбат ба 

дигарон намоёнтару бартар аст.  

Дар бораи фаъолияти шоирии Ғаффор Мирзо олимони суханшинос ва адибони нуктасанҷи 

ватаниву хориҷӣ, аз қабили Шарифҷон Ҳусейнзода, Расул Ҳодизода, Муҳаммадҷон Шакурӣ, 

Мирзо Турсунзода, Соҳиб Табаров, Хуршеда Отахонова, Раҷаб Амонов, Юсуфи Акбарзода, 

Аскар Ҳаким, Абдулҳамиди Самад, Гулназар, Абдунабӣ Сатторзода, Раззоқ Ғаффоров, Ҷонон 

Бобокалонова, Худойназар Асозода, Неъматҷон Файзуллоев, Демидчик Л., Фофанова Л., 

Соловёв Г., Огнев В., Потапова В. ва бисёри дигарон изҳори ақида намуда бошанд ҳам, домана 

ва густараи афкори аксари онҳо аз фарогирии ягон асари алоҳида ва ё аз ягон паҳлуи муайяни 

эҷодиёти шоир фаротар нарафтааст.  

Бар замми афкори ин олимону шуаро дар матбуоти даврии солҳои 50-80-уми асри гузашта 

дар бораи асарҳои алоҳидаи Ғаффор Мирзо хонандагон ва дӯстдорони адабиёти бадеӣ фикру 

андешаҳои ҷолибе баён менамуданд ва мо ҳангоми таҳқиқи эҷодиёти шоир ин андешаву афкорро 

низ ба эътибор гирифтаем.  

Аз миёни ин донишмандон хизмати аз ҳама арзандаро дар таҳқиқи осори Ғаффор Мирзо 

устодон М. Шакурӣ [8], Р. Амонов [3], Ҷ. Бобокалонова [5], Ю. Акбарзода [1-2], Х. Отахонова 

[6] ва Н. Файзуллоев [7] анҷом дода, паҳлуҳои гуногуни эҷодиёти Ғ. Мирзо ва асарҳои алоҳидаи 

ӯро ба таҳқиқ гирифта, мунсифона ба қалам додаанд. 

Устод Муҳаммадҷон Шакурӣ, ки яке аз муҳаққиқони барҷастаи адабиёти шӯравии тоҷик 

ба ҳисоб меравад, ҳанӯз аз аввалин асарҳои батабърасидаи Ғаффор Мирзо ба эҷодиёти ӯ таваҷҷуҳ 

зоҳир карда, дар мақолаҳои гуногуни худ бурду бохти эҷодии шоирро аз нигоҳи нақди адабӣ 

матраҳ менамояд. Донишманди мазкур, бо вуҷуди он ки ба асарҳои хурди лирикии шоир низ арҷ 

мегузорад, мутмаин аст, ки қисмати аз ҳама арзандаи эҷодиёти Ғ. Мирзоро достонҳо ташкил 

медиҳанд ва ҳунари шоирӣ ва ибдооту тозакориҳои Ғаффор Мирзо низ бештар дар ин шакли 

шеърӣ зуҳур намудааст. Ба ҳамин хотир, зеҳни устод Шакуриро бештар достонҳои шоир ба худ 

машғул доштаанд ва ӯ дар аксари мақолаҳои таҳқиқии худ оид ба мазмуну муҳтаво ва забону 

услуби достонҳои Ғ. Мирзо ибрози назар намудааст. 

Дар таҳқиқи асарҳои калонҳаҷми Ғ. Мирзо хизмати адабиётшиноси тоҷик Х. Отахонова 

низ хеле зиёд аст. Мавсуф дар асари илмии худ - «Таҳаввули жанри достон дар назми муосири 

тоҷик» дар баробари дигар манзума ва достонҳои адабиёти шӯроии тоҷик асарҳои Ғаффор 

Мирзоро низ ба таҳқиқ гирифта, дар бораи шаклу мазмун, пояи ҳунарӣ ва ҷанбаи бадеиву 

эстетикии онҳо фикрҳои арзандае баён намудааст. 

Диққати муҳаққиқони адабиёти бачагонаи тоҷик – Р. Амонов ва Ҷ. Бобокалоноваро осори 

барои кӯдакон ва наврасон навиштаи Ғаффор Мирзо ба худ ҷалб намудааст. Аз ҷумла, Р. Амонов 

дар асари таҳқиқии худ – «Адабиёт ва бачагон» [3] ҳангоми давра ба давра таҳлил намудани 

адабиёти бачагонаи тоҷик барои тавсифи осори кӯдаконаи Ғ. Мирзо як зербоби алоҳида ҷудо 

намуда, муҳимтарин хусусиятҳои манзумаҳои бачагонаи шоирро то андозае ошкор кардааст. Ӯ 

аз ҷумла таъкид намудааст, ки солҳои панҷоҳуму шастуми асри бист дар баробари ҳама 
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қисматҳои адабиёти бадеии тоҷик адабиёти бачагона низ рангу оҳанги тоза ва дилкашу марғубе 

касб намуд, ки дар ин муваффақият, дар баробари дигар адибони тавонои адабиёти бачагона, 

Ғаффор Мирзо низ саҳмгузор аст.  

Профессор Ҷонон Бобокалонова дар китоби «Материалҳо оид ба адабиёти бачагонаи 

тоҷик» [5] бар замми он ки ҳангоми ба таври умумӣ таҳлил намудани адабиёти бачагона борҳо 

ба эҷодиёти Ғаффор Мирзо рӯ меорад, барои таҳқиқу тавсифи мукаммалтари манзумаҳои 

бачагонаи Ғ. Мирзо як зербоби алоҳида бахшида, дар он шаклу мазмун ва забону услуби осори 

кӯдаконаи шоирро таҳқиқ менамояд ва то андозае мақоми Ғ. Мирзоро дар адабиёти бачагона 

муайян мекунад. 

Муҳаққиқи дигари адабиёти бачагона Н. Файзуллоев нисбат ба донишмандони пешин 

ашъори бачагонаи Ғ. Мирзоро бештару беҳтар ба таҳқиқ мегирад. Ӯ дар рисолаи доктории худ 

роҷеъ ба ашъори барои кӯдакон навиштаи Ғаффор Мирзо фикру андешаҳои ҷолибе баён намуда, 

дар қиёс бо дигар муҳаққиқон ҷанбаи ҳунарӣ ва моҳияти тарбиявии манзумаҳои бачагонаи 

шоирро зиёдтар таҳлил мекунад. Инчунин, донишманди мазкур осори бачагонаи Ғаффор 

Мирзоро дар муқоиса бо эҷодиёти дигар намояндагони адабиёти бачагонаи тоҷик таҳқиқ намуда, 

таъсири баъзе манзумаҳои шоирро ба шеъру достонҳои бачагонаи адибони дигар бо мисолҳои 

аёнӣ муқаррар намудааст.  

Хизмати аз ҳама арзандаро дар таҳқиқи эҷодиёти Ғ. Мирзо адабиётшинос Ю. Акбарзода 

[2] ба субут расонидааст. Донишманди мазкур дар рисолаву мақолаҳои гуногуни таҳқиқотии худ 

дар бораи осори гуногунжанри шоир ва паҳлуҳои алоҳидаи эҷодиёти ӯ маълумоти нисбатан 

муфассал дода, то андозае мақоми Ғаффор Мирзоро дар адабиёти шӯроии тоҷик муайян 

намудааст. Ю. Акбарзода зиёда аз ҳама достонҳои шоирро мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода, 

ҳам дар рисолаи номзадӣ ва ҳам дар мақолаҳои алоҳидаи худ асарҳои калонҳаҷми Ғаффор 

Мирзоро мунсифона ва бодиққат таҳқиқ намудааст. Аз навиштаҳои олими мазкур дар бораи 

ҳунари шоирӣ, сабку услуби эҷодӣ ва тозакориву навовариҳои Ғ. Мирзо метавон маълумоти 

мухтасаре пайдо намуд. Донишманди мазкур инчунин осори бачагонаи шоирро низ мухтасар 

таҳлил карда, муваффаққият ва камбудиҳои шоирро дар ин самт то ҷое рӯшан намудааст. Дар 

мақолаи муфассали «Нигоҳе ба шеъри тоҷикии нимаи дуюми садаи бист» Ю. Акбарзода дар 

баробари шоирони муваффақи ин давра аз Ғ. Мирзо низ ёд намуда, ӯро яке аз аввалин шоирони 

тозагӯ ва маъниофари ин давра меҳисобад, ки ба шеъри шӯроии тоҷик рангу оҳанги тоза 

бахшида, дар рушди минбаъдаи он саҳми арзандае гузоштааст. Дар мақолаи фавқуззикр Ю. 

Акбарзода аз ҷумла чунин мегӯяд: «Дар инкишофи шеъри мо, дар роҳи ба зиндагии ҳаррӯзаи 

мардум наздик овардану дар мавзӯъҳои мушаххасу воқеӣ шеър гуфтан М. Раҳимӣ, М. Аминзода, 

А. Деҳотӣ, М. Миршакар, Б. Раҳимзода ва шоирони насли сеюм Ғ. Мирзо, А. Шукӯҳӣ, Гулчеҳра, 

А. Қаҳҳорӣ, Ф. Ансорӣ, М. Фарҳат, Б. Ҳоҷӣ ва дигарон ҳиссае доранд, вале дар ин миён хизмати 

Ғ. Мирзо хеле зиёд ва арзишманд аст» [2, с. 96]. 

Бар замми мақолаву таълифоти номбаршуда осори гуногунжанри Ғ. Мирзо тавассути 

маълумотнома ва тақризҳое, ки ба китобҳои гуногуни ӯ навишта шудаанд, нақду баррасӣ 

гардидааст. Аз ҷумлаи ин навиштаҳо тақризҳои Р. Ҳодизода «Нур дар водӣ», Х. Отахонова ва М. 

Бақоев «Ба водӣ нур меборад» (ба силсилаашъори «Нур дар водӣ»), Бобо Ҳоҷӣ «Аз самими дил» 

(ба маҷмӯаи ҳамноми Ғ. Мирзо) ва «Роҳ ба сӯи дӯст» (ба маҷмӯаи «Дорога к другу»), тақризи А. 

Шарифӣ (ба маҷмӯаи «Ҳазор раҳмат»), М. Шукуров «Дар хусуси достони «Тоҷи давлат»-и 

Ғаффор Мирзо», тақризҳои ба достони «366 паҳлу» навиштаи А. Самадов, Ғ. Сафарзода ва Ю. 

Акбаров, «Мунтахаби ашъори шоир»-и Р. Ҳикмат (ба маҷмӯаи «Рӯи сурх»), «Дил дар кафи  

даст»-и К. Раҷабалӣ (ба маҷмӯаи ҳамноми шоир), «То насӯзӣ, сохтан мушкил бувад»-и С. 

Саидраҳмон (ба маҷмӯаи «Чилу чор чароғ»), «Афсонаи Хубон» (ба достони «Як қатра офтоб») 

ва «Насиҳатҳои Бобосалом» (ба маҷмӯаи ҳикояҳои бачагонаи Ғаффор Мирзо)-и Ш. Ёдгорӣ ва 

«Тири ба нишон расида»-и В. Асрорӣ (ба маҷмӯаи «Дил дар кафи даст») ҷолиби диққат буда, 

барои таҳлилу таҳқиқи минбаъдаи осори Ғ. Мирзо то андозае роҳ кушодаанд. 

Бар замми ин ҳама мақолаҳои таҳқиқӣ ва тақризу маълумотномаҳои номбаршуда, ки ба 

қалами адабиётшиносони тоҷик тааллуқ доранд, аз тарафи адабиётшиносони рус низ то андозае 

осори Ғ. Мирзо таҳқиқ гардидааст. Аксари ин таҳқиқотро тақризҳое ташкил медиҳанд, ки ба 

маҷмӯаҳои ба забони русӣ тарҷумашудаи шоир навишта шудаанд ва аз ин миён месазад тақризу 

маълумотномаҳои Л. Демидчик, В. Потапов, В. Огнев, С. Захаров, Г. Соловёв ва М. Фофановаро 

ном бурд. Инчунин ҳангоми баргузории Даҳаи адабиёти тоҷик дар шаҳри Москва аз ҷониби 

бисёр мунаққидону адабиётшиносони шӯроӣ эҷодиёти Ғаффор Мирзо, махсусан достони 

«Асрор»-и ӯ, нисбатан муфассал таҳлилу муҳокима гардидааст. 
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Бояд гуфт, ки таҳқиқоту маълумотномаҳои фавқуззикр танҳо паҳлуҳои алоҳидаи ҳаёт ва 

фаъолияти эҷодии Ғаффор Мирзоро дар бар гирифта, бар замми он ки пурраву мукаммал нестанд 

ва камбудиву норасоии зиёде дар пай доранд, инчунин бештар ба эҷодиёти даврони ҷавонии 

шоир дахл мекунанд ва қисмати боқимондаи асарҳои ӯ то ба ҳол мавриди таҳлилу таҳқиқи ҷиддӣ 

ва нақди мукаммалу муфассал қарор нагирифта буд. Ба хотири рафъи ҳамин камбудӣ мо дар 

мавзӯи «Зиндагинома ва фаъолияти шоирии Ғаффор Мирзо» рисолаи илмӣ навишта, онро соли 

2017 дифоъ намудем [4]. Мо дар рисолаи худ кӯшиш кардаем, то дар бораи ҳаёту фаъолияти 

эҷодии ин намояндаи барҷастаи адабиёти шӯроии тоҷик маълумоти муфассалтаре дода, бисёр 

паҳлуҳои таҳқиқнашудаи зиндагиву осори ӯро равшан ва муайян намоем. Маълум аст, ки дар 

доираи як монографияи илмӣ таҳқиқу баррасии осори шоири сермаҳсуле чун Ғаффор Мирзо 

номумкин аст ва кори илмии мо низ дарбаргири тамоми масоили рӯзгору осори ин шоири тавоно 

нест. 

Хулоса, бо вуҷуди ин ҳама корҳои анҷомёфта вобаста ба рӯзгор ва осори Ғаффор Мирзо 

масъалаҳои гуногуни ҳалталаб боқӣ мондаанд, ки таҳқиқи боз ҳам ҷиддитар ва муфассалтару 

мукаммалтарро тақозо доранд, ки ин кори оянда хоҳад буд.  
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ИНЪИКОСИ РӮЗГОР ВА ОСОРИ ҒАФФОР МИРЗО ДАР ОЙИНАИ АДАБПАЖӮҲОН 
 

Ғаффор Мирзо аз ҷумлаи намояндагони барҷастаи адабиёти муосири тоҷик мебошад, ки рушду 

таҳаввули минбаъдаи ин адабиёт бо ӯ ва осори ӯ робитаи ногусастанӣ дорад. Ҳамин аст, ки таҳқиқу 

баррасии рӯзгору осори Ғаффор Мирзо хеле барвақт оғоз гардида, имрӯз низ муҳаққиқони адабиёти 

муосири тоҷик вобаста ба паҳлуҳои гуногуни фаъолияти эҷодии ӯ ибрози назар менамоянд.  

Дар ин мақола муаллиф оид ба дараҷаи омӯзиши рӯзгор ва осори Ғаффор Мирзо маълумот дода, 

симои воқеии ӯро ба ҳайси як чеҳраи эҷодӣ дар ойинаи таҳқиқи адибону донишмандони адабиёт ба баҳсу 

баррасӣ гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: Ғаффор Мирзо, шоири навпардоз, ҳаёт, фаъолияти эҷодӣ, таҳқиқоти илмӣ, 

мақола, тақриз. 
 

ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГАФФОРА МИРЗО В ЗЕРКАЛЕ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Гаффор Мирзо является одним из выдающихся представителей современной таджикской 

литературы, а дальнейшее развитие этой литературы имеет тесную свзяь с его жизнью и творчеством. 

Поэтому исследование и рассморение жизни и творчества Гаффора Мирзо началось очень рано, а в 

настоящее время исследователи современной таджикской литературы высказывают свои мнения 

относительно различных сторон его творческой деятельности. 

В этой статье автор даёт сведения о степени изученности жизни и творчества Гаффора Мирзо, 

подвергает рассмотрению его реальный творческий облик в зеркале литераторов и исследователей 

литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гаффор Мирзо, поэт-новатор, жизнь и творческая деятельность, научные 

исследования, статья рецензия. 
 

THE REFLECTION OF LIFE AND CREATIVITY OF GAFFOR MIRZO IN THE MIRROR OF 

RESEARCHERS OF LITERATURE 
 

Gaffor Mirzo is one of the prominent representatives of modern Tajik literature, and the further 

development of this literature has a close connection with his life and work. Therefore, the study and the 

dissatisfaction of the life and work of Gaffor Mirzo began very early, and now researchers of modern Tajik 

literature express their views on various aspects of his creative activity. 

In this article, the author gives information about the degree of knowledge of the life and work of Gaffor 

Mirzo, examines his real creative appearance in the mirror of writers and literature scholars. 
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ДАР ТУРКӢ СОҲИБФАН ВА ДАР ФОРСӢ СОҲИБФАЗЛ  
 

Шокирзода Ш.Н.  

Редаксияи маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» 
 

Асрҳои XIV-XV барои адабиёти туркизабон ба маънии ҳаққонӣ давраи тиллоии рушду 

такомул мебошанд. Суханварони барҷастаи ин давра Саккокӣ, Лутфӣ, Атоӣ, Султон Ҳусайн, 

Гадоӣ, Алишер Навоӣ дар инкишофи забону фарҳанги туркӣ, созгор сохтани ин забон бо шаклу 

навъҳои адабӣ ва ба ин васила баён намудани воқеъияти ҳаёти ҷомеа, шодмониҳои зиндагӣ, 

зебоиҳои табиат, ишқу муҳаббати софу беолоиши инсонӣ, тараннуми ақоиди ҳикматбору 

маърифатӣ хидмати шоистае кардаанд. Дар ин ҷода ҷаҳду талошҳои бедареғи сардафтари 

адабиёти классикии ӯзбек Низомиддин Алишер Навоӣ (1441-1501) ба таври хосса қобили таъкид 

мебошад. Ӯ дар таърихи адабиёту фарҳанг ва давлатдории Машриқзамин ба ҳайси асосгузори 

забони адабии ӯзбек, шоири бузург, файласуфи сӯфимашраби тариқаи нақшбандӣ ва ходими 

маъруфи давлати темуриёни Хуросон шинохта шудааст. Ба ин мартаба расидану сазовори 

эътирофи пасиниён гардидани ӯ аз он боис буда, ки ҳам дар осори бадеӣ, илмӣ, таълимӣ ва 

ахлоқиаш ва ҳам дар тӯли умри кӯтоҳ, вале пурмаъниаш баҳри такомули зеҳну андеша ва 

маънавияти мардум кӯшида, даричаи олами рангину пурғановати забону адабиёти ӯзбекро ба 

рӯи ҳаммиллатонаш бикушод. Адиб ва муҳаққиқи маъруф Давлатшоҳи Самарқандӣ (1438-

1494/1498) китоби пурарзиши худ «Тазкират-уш-шуаро»-ро чун «пойи малахе назди Сулаймон 

бурдан» ба «амири кабири соҳибҳиммат» [1, с. 32] Алишер Навоӣ бахшида, дар муқаддима зикр 

мекунад, ки «ақли доно мулҳам сохт, ки «қадри зар заргар шиносад, қадри ҷавҳар ҷавҳарӣ». Аз 

румузи мулҳами давлат яқинам шуд, ки ин хидмат ҷуз садри рафеъи каримеро шоиста нест, ки 

имрӯз уқуди фазл ба давлати ӯ мунтазам ва бинои ҷаҳл аз ҳайбату ҷалолати ӯ мунҳадам аст... 

Байт: 

Ба ҳақ моликрикоби килку шамшер, 

Низомулмиллати ва д-дин Алишер       [1, с.31-32]. 

Давлатшоҳ дар дебочаи китоб ба сурати алоҳида аз сифоти ҳасанаву писандидаи ин 

соҳибдавлате, ки асари мазкур вақфи хайроту эҳсони ӯст, ёдовар шуда, ҳамчунин чанд навбат 

зимни нақду баррасиҳо Алишер Навоиро меситояд ва дар хотимаи китоб дар «Зикри малик-ул-

умаро, муин-ул-фузало, амири кабир Низомуддин Алишер, маддаллоҳу умраҳу» мегӯяд: 

«Таърифи офтоб намудан тирагии ақл аст ва дар фазилати мушки ноб итноб аломати ҷаҳл аст... 

Волиди бузургвори ин амири номдори олимақом аз машоҳири рӯзгор буд ва аз ҷумлаи санодиди 

улуси Чағатой... Бо вуҷуди туркият, тарки фазоил наменамуд ва ғояти ҳимматаш бар он масруф 

буд, ки фарзанди саодатмандаш ба зевари фазл мутаҳаллӣ ва ба анвори ҳидоят мутаҷаллӣ гардад» 

[1, с. 454]. Дар ин фармуда, ба назари мо, нуктаи муҳим «бо вуҷуди туркият» тарки фазлу дониш 

накардани падари Навоӣ мебошад. Аз гуфтаҳои Давлатшоҳ ба хулосае омадан мумкин аст, ки то 

асри Навоӣ ҳунари аслии ақвоми турк сипоҳигарӣ ва ҷангу ҷидол буда, онҳо ба омӯхтану 

андӯхтани илму маърифат камтар таваҷҷуҳ доштаанд. Шояд барои баъзеҳо ин далели Давлатшоҳ 

андаке шубҳаовар намояд, вале ба пиндори мо, дар ин маврид ҳақ ба ҷониби ӯст. Бидуни тардид, 

муаллифи «Тазкират-уш-шуаро» баъзан тахмину далелҳои ҷаълиро низ дар мавриди шоирони 

пешин истифода мекунад, вале ин донишманди нуктасанҷ дар нигориши воқеаҳое, ки худ 

шоҳиди ҳол будааст, санадҳои бебунёду носанҷидаро корбаст намекунад. Аз ҷониби дигар, ба 

қавли Давлатшоҳи Самарқандӣ, дар он давра «ин амири кабир (Алишер Навоӣ - Ш. Ш.) ҳомии 

дину давлат ва пушту паноҳи шаръу миллат» [1, с. 455] буд ва табиист, ки дар ҳаққи чунин шахси 

воломақом ҳарфу ҳиҷои носанҷидае гуфтану навиштан ҳам дур аз воқеъият мебошад. Муаллифи 

«Тазкират-уш-шуаро» дар хусуси қудрати табъу истеъдоди нодири Навоӣ мегӯяд: «Дар овони 

шабоб зулисонайн шуд ва дар шеваи туркӣ соҳибфан гардид ва дар тариқи форсӣ соҳибфазл... 

Ашъори туркӣ ва форсӣ хулосаи табъи шарифаш ва гуфтану шикофтани муаммо хоссаи фикри 

латифаш» [1, с. 455-456]. Давлатшоҳи Самарқандӣ ба «Хамса»-и шайхулориф Низомӣ ба туркӣ 

ва ба қасидаи «Баҳр-ул-аброр»-и Хусрави Деҳлавӣ ба форсӣ-тоҷикӣ ҷавоб гуфтани Навоиро 

сутуда, ба сифати намуна ҷавоби қасидаи мазкур, чанд ғазалу қасида ва байти дигари шоирро ба 

забонҳои тоҷикиву туркӣ зикр менамояд. Қобили зикр аст, ки пас аз фавти Низомӣ (1209) майлу 

таваҷҷуҳи адибон ба осораш хеле афзуд ва хамсанависӣ ҳам ба ҳукми анъана даромад. Аз асарҳои 
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сершуморе, ки дар пайравии ӯ иншо шудаанд, асарҳои панҷгона (хамса)-и Амир Хусрави 

Деҳлавӣ (асри ХIII) ва Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ маҳбубияти бештаре пайдо карданд. 

Алишер Навоӣ бо тавсия ва пешниҳоди устодаш Абдурраҳмони Ҷомӣ ба таълифи «Хамса»-и 

туркӣ пардохт ва дар муддати кӯтоҳ, ҳамагӣ ду сол (1483-1485) аз уҳдаи иҷрои ин вазифа 

баромада тавонист. Ӯ нахустин адиби туркизабон аст, ки бо ҷуръати тамом асари панҷгонаи 

«Хамса»-ро офарид ва он қуллаи баланди эҷодиаш ба шумор меравад. Танҳо Навоӣ тавонист, ки 

аз шаклу мавзӯъҳои анъанавии адабиёти замони худ даст кашида, ба он мазмунҳои иҷтимоиву 

фалсафиро шомил созад.  

Устод Садриддин Айнӣ дар рисолаи «Алишер Навоӣ»-и худ ба тариқи мухтасар 6 асари 

туркӣ-ӯзбекии адиб – достонҳои «Хамса» («Ҳайрат-ул-аброр», «Фарҳод ва Ширин», «Лайлӣ ва 

Маҷнун», «Сабъаи сайёра», «Садди Искандарӣ»), девони «Хазинат-ул-маонӣ» («Чаҳор девон»), 

«Маҷолис-ун-нафоис», «Муҳокимат-ул-луғатайн», «Хамсат-ул-мутаҳайирин» ва «Маҳбуб-ул-

қулуб»-ро ташреҳ дода, ҳамзамон танҳо бо зикри номи 11 асари дигари ӯ иктифо мекунад. Ӯ дар 

маҷмуъ аз 17 асари туркӣ-ӯзбекии Навоӣ ёдовар шуда, бо таъкид ба латофати табъу завқ ва 

ҳунари эҷодиаш аз осори форсӣ-тоҷикии шоир - «Девони Фонӣ» ва рисолаи «Муфрадот» ёд 

мекунад [2, с. 336-365]. Бояд гуфт, ки муаммо дар замони Навоӣ жанри нав буд ва рисолаи 

«Муфрадот»-и ӯ дар хусуси қоидаву талаботи ҳамин навъи адабӣ ҳикоят мекунад ва ин рисоларо 

Абдурраҳмони Ҷомӣ ба писараш Зиёуддин Юсуф хононда будааст [2, с. 366]. Донишманди 

маъруф Е.Э. Бертелс дар қатори номгӯйи осори Навоӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ таълиф шудани 

«Рисолаи тирандозӣ»-ро низ зикр мекунад [3, с. 205]. Профессор А. Афсаҳзод бо нақли қавл аз 

Муҳаммад Яъқуб Воҳидии Ҷузҷонӣ зикр мекунад, ки девони форсӣ-тоҷикии Навоӣ дорои 

дебочаи муфассал, 485 ғазал, як мусаддас, як таркиббанд, 36 қитъа, 68 рубоӣ, 16 моддаи таърих, 

6 луғз ва беш аз 500 муаммо мебошад [4, с. 101]. Ҳамчунин ин муҳаққиқ ба тариқи мухтасар аз 

мавзӯъ, мундариҷа ва ҳаҷми 11 қасидаи форсии Навоӣ ёдовар шуда, таркиббанди ӯ дар марсияи 

Ҷомиро аз шоҳкориҳои адабиёти форсу тоҷик медонад, ки «дар сӯзу гудоз ва ибрози дӯстӣ 

камназир аст» [4, с. 107]. Худи Навоӣ бо таъкид ба зулисонайн буданаш мегӯяд: 

Маънии ширину рангинам ба туркӣ беҳад аст, 

Форсӣ ҳам лаълу дуррҳои самин, чун бингарӣ. 

Гӯиё дар растабозори сухан бикшудаам, 

Як тараф дӯкони қаннодиву як сӯ заргарӣ            [4, с. 95]. 

Ба назар чунин мерасад, ки ин гуфтаи Навоӣ танҳо фахрияи лафзии бебунёд нест ва агар 

аз ҳақ нагзарем, дар байни туркигӯёни замонаш ҳеҷ кас ба ӯ баробар намеомад. Ба қавли адиб ва 

сиёсатмадори машҳур Заҳируддин Муҳаммад Бобур, «Мир Алишер инсони беназир буда, ба 

забони туркӣ то он ҳадде, ки шеър гуфтаанд, ҳеҷ кас ба мисли ӯ ҳам бисёр ва ҳам хуб гуфта 

натавонистааст» [5, с.153]. Илова бар ин, ӯ дар замони ҳукмронии Ҳусайн Бойқаро ба сифати 

вазири одилу хирадпеша баҳри кумаки амалӣ расонидан ба аҳли илму адаб, таҳлилу баррасии 

беғаразонаи осори эшон хидматҳои шоистае ба сомон расонид ва мисоли равшани ин гуна 

муносибату ҳамнишинии самимиву бериёро дар симои Мавлоно Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ дидан 

мумкин аст, ки беш аз шашсад сол боз вирди забонҳост. 

Маълум аст, ки дар замони зиндагии Навоӣ шаҳрҳои бостонии Осиёи Марказӣ - Ҳироту 

Самарқанд ба марказҳои даргирӣ, ҷангу хунрезӣ ва мубориза баҳри дарёфти қудрату ҷоҳу ҷалол 

табдил ёфта буданд. Дар ин давра афроди некманиш ва башардӯст ҳамвора баҳри ислоҳи дардҳои 

ҷомеа кӯшида, мардумро ба ҷониби муруввату накукорӣ даъват мекарданд ва хостори он буданд, 

ки кулли мушкилоти мавҷуда танҳо тавассути сулҳу сафо ва бидуни тахрибкорӣ роҳи ҳалли 

худро ёбанд. Дар он замони бисёр мураккабу пурихтилоф низ аҳли завқу эҷод масъулияти 

инсониву эҷодии худро ҳаргиз фурӯгузор намекарданд. Алишер Навоӣ чун дар тӯли зиндагӣ 

ҳамвора дар ҷустуҷӯи ҳақиқату адолат буд ва шояд аз ҳамин боис дар осораш дарду алам, ғазабу 

гирифторӣ бо шодиву дилхушӣ, андешаҳои ҳаётии боварбахш, ҷуръату самимияти хосса тавъам 

меоянд. Яке аз ҳамин гуна асарҳои машҳури зиндагиомӯзи ӯ рисолаи «Маҳбуб-ул-қулуб» буда, 

аз ҷумлаи охирин таълифоти Алишер Навойист ва тайи солҳои 1500-1501 ба туркӣ-ӯзбекӣ 

таълиф шудааст. Аз лиҳози мазмуну мундариҷа ин рисоларо ҷавобия ё худ як навъ идомаи 

мантиқии асарҳои машҳури форсу тоҷик «Насиҳатнома»-и Унсурулмаолии Кайковус, 

«Гулистон»-и Шайх Саъдӣ, «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ номидан мумкин аст. 

Ҳангоми иншои ин асар Навоӣ аз дарбор ва аҳли риёсати мулк дурӣ ҷуста, гӯшаи хилвату 

инзиворо ихтиёр карда буд ва ҷаҳди онро дошт, ки ба василаи каломи бадеӣ ба дардҳои ҷомеа 

андаке бошад ҳам, дармон бубахшад. Устод Садриддин Айнӣ муқаддимаи ин асарро ба таври 

мухтасар бо риояи вижагиҳои хоси забону баёни муаллиф ба тоҷикӣ тарҷума намуда, зимнан аз 
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маҳорати сухангустарии адиб ёдовар мешавад. Лутфи хуши баёни Навоӣ дар тарҷумаи устодонаи 

Айнӣ бо каломи шамъафрӯзи дилҳо пайваста, бо истеъдоди саршори самимият пеши назар ба 

ҷилва меояд: 

Гаҳе дидам зи гардун нотавонӣ, 

Гаҳе кардам ба гетӣ комронӣ. 

Басе гармию сардиҳо кашидам, 

Басе ширину талхиҳо чашидам          [2, с. 363]. 

«Дар ҳангоми фақирӣ ва нотавонӣ дар мадрасаҳо дар сафи пойин ҷой гирифта, аз нури 

улум чашми худро равшан кардам; гоҳо дар офтобаи аҳли хонақоҳ об рехта, худро арҷманд 

пиндоштам; гоҳо дар дайру харобот сабукашӣ намуда, худро сарбаланд доштам; гоҳо дар миёни 

лаимон хорӣ ва гоҳо дар миёни залилон беэътиборӣ дидам; гоҳе дар кӯйи ишқ бебокӣ карда 

давидам ва аз дасти паричеҳрагони одамкуш заҳри ҳалоҳил чашидам; гоҳо дар маҳаллаи ҷунун 

арзол ба гарданам силӣ зада ронданд ва атфол ба сарам санг боронданд; гоҳо аз ситами аҳли 

шаҳри худ ба ғурбат гурехтам ва дар миёнаи мардуми ғариб афтода, ба онҳо омехтам; гоҳо 

қуллаи кӯҳҳо оромгоҳам шуд ва гоҳо домани саҳроҳо паноҳам гардид; гоҳо дар ғурбат алил ва 

гоҳо дар миёнаи мардуми ғариб залил шудам; гоҳо аз шиддати ғурбат азми ватан кардам ва гӯшаи 

хомӯширо ба худ нишеман қарор додам; гоҳо дар суҳбат ва хидмати азизон сухани худро писанд 

ва худро арҷманд ёфтам. Рубоӣ: 

Гардун, ки ба ман ҷафову дуниҳо кард, 

Чун бахти худам басе забуниҳо кард. 

Гаҳ ҷониби ком раҳнамуниҳо кард, 

Алқисса, басе бӯқаламуниҳо кард. 

...Гоҳо дар маснади аморат нишастам ва дар маҳкамаи ҳукумат додхоҳӣ кардам; ва гоҳо 

дар ниёбати подшоҳ истода ба бинандагон худро намудам; гоҳо дар миёнаи мухолифати 

подшоҳон даромада, мунозаати онҳоро ба мувофиқат овардам; гоҳо худро дар маъракаи ҷангҳо 

водоштам ва туҳмати ҷаҳлу нодониро ба гардани худ бардоштам... 

Мақсад аз ин муқаддима он аст, ки ман дар дунё ба ҳар кӯй давидам ва ба неку бади аҳли 

олам расидам; неку бадро таҷриба карда дидам; ва аз хайру шарр нӯшу неш чашидам ва ба он 

асҳоб ва аҳбоб, ки аз ин ҳол бехабаранд ва аз неку бади дунё беасар, воҷиб донистам, ки огаҳӣ 

диҳам, то ки ба хисоли ҳар тоифа вуқуф ва ба аҳволи ҳар табақа шуур пайдо кунанд, аз суҳбати 

мардуми номуносиб гурезанд ва ба ҳар кас рози худро нагӯянд ва наёмезанд ва аз макру фиреби 

шайтонии инсонҳо бозӣ нахӯранд. Агар хусусияти суҳбати ҳар тоифа дар онҳо ҳавас бошад, 

таҷрибаи ин фақир барои онҳо бас бошад...» [2, с. 363-364]. 

Аз ин муқаддима маълум мешавад, ки Навоӣ дар «Маҳбуб-ул-қулуб» таҷрибаи 

фаровонеро, ки дар тӯли зиндагӣ андӯхтааст, ба сурати хулоса дар қолаби назм дар наср ё насри 

назмолуд ба риштаи таҳрир кашида, дар ҳамин замина андешаҳояшро роҷеъ ба зинаҳои такомули 

шахсият дар ҷомеа баён менамояд. Асар барои доираи васеи хонандагон пешбинӣ шуда, муаллиф 

дар нигориши он сабку услуби содаву оммафаҳмро баргузидааст. Навоӣ чун фарди боимону 

раиятпарвар заминаҳои пайванду ҳамкории инсониро муайян карда, сифатҳои фозилаи 

мардумро ситоиш ва хислатҳои разилаи эшонро мазаммат намудааст. Аз ин назар, гурӯҳу 

табақаҳои иҷтимоии замонашро мавриди баррасӣ қаpop дода, мавқеи ҳар кадоми онҳоро дар 

раванди инкишофи ҷомеа нишон медиҳад. Ба хотири муҷазу фаҳмо шудани баёни матлаб 

муаллиф онро ба се бахш ҷудо мекунад. Дар 40 фасли бахши аввали он дар хусуси аҳвол ва феълу 

атвори ашхоси дорои касбу пешаҳои гуногун сухан меравад. Навоӣ чун фарзанди замони хеш 

подшоҳи одилро лутфу марҳамати бениҳояти Худованд, кафили боэътимоди амнияту осудагии 

раъият ва сабаби фаровонии неъматҳои моддӣ медонад: «Ба шарофати подшоҳи боадолат мулк 

обод, мардум дилшод ва хурду калон ҳама машғули бунёдкориву созандагӣ мешаванд. Аҳли 

илму маърифат, адибону ҳунарварон ба иззату икроми беандоза мушарраф гардида, ҳамаи 

кӯшишу ғайрат ва маҳорату истеъдоди хешро баҳри эҷоди асарҳои барҷаста сарф мекунанд. Вале 

агар подшоҳи мулк золиму ҷоҳилу фосиқ бошад, ҷони муслимин пайваста дар ранҷу азоб, 

кишвар ноамну вайрона гардида, ҳама ҷо макру фиреб ҳукмрон мегардад ва дар ин сурат вой бар 

ҳоли ашхоси мушфиқе чун Навоӣ!» [6, с. 12]. 

Дар ҳамин бахши якуми китоб Навоӣ вазифаи ашхоси соҳибмартаба ва гуногункасби 

замонаш – салотини одил, беки исломпаноҳ, ноиби шоҳ, вазир, шайхулислом, садри дин, 

сипоҳиву ашхоси низомӣ, қозиву муфтии қонуншинос, мударрису табиб, котиб, аҳли саводу 

мактаб, суханшиносу адиб, мутрибу муғаннӣ, қиссаву насиҳатгӯ, мунаҷҷиму тоҷир, пешавару 

ҳунарманд, миршабу зиндонӣ ва посбон, кишоварз, бечораву гадо, зану шавҳар, аҳли хароботу 
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майкадаро ба таври возеҳу равшан муайян карда, ҳамзамон ахлоқи зишти баъзе аз соҳибмансабон 

- зулму ҷаҳолат, фисқу фуҷур, лофзанӣ, бемуруввативу беадолатӣ, тамаъҷӯӣ, риёкорӣ ва амсоли 

инҳоро шадидан маҳкум месозад.  

Муаллиф андешаҳояшро дар хусуси табақаҳои ҷомеа бо забони содаву малеҳ ва дар шакли 

кӯтоҳу муҷаз баён мекунад. Ба андешаи ӯ, ҳатто як нуктаи беҷои котиб метавонад (дар хатти 

форсӣ - Ш. Ш.) «ҳабиб»-ро «ҳабис» ва ё «муҳаббат»-ро ба «меҳнат» табдил дода, боиси малоли 

хотир ва ё мавриди таъну масхараи мардум қарор бигирад [6, с. 22]. Бахусус, Навоӣ ба аҳли ҳунар 

ва деҳқонон меҳру таваҷҷуҳи зиёд дошта, онҳоро шамъи зиндагӣ меҳисобид ва ҳамчунин ба 

ҷониби ғарибу бечорагон дасти хайру эҳсон дароз карданро наҷибтарин сифати инсони некурой 

медонист [6, с. 23-25]. Ба андешаи ӯ, бояд ҳар як фарди соҳибмансабу соҳибкасб дар пешаи худ 

собитқадам бошад, ҳақиқат ва адолату ростиро шиори зиндагӣ бисозад ва ҳаргиз ба хиёнату 

фиреби мардум роҳ надиҳад. 

Навоӣ «Дар зикри булбулони хушовози гулистони назм» шоиронро ба чандин гурӯҳ ҷудо 

мекунад. Гурӯҳи аввал суханвароне ҳастанд, ки аз хазинаи маърифати исломӣ вуқуфи комил 

доранд ва осорашон бо камоли маҳорату истеъдод ва фасоҳату балоғати ҳунарӣ иншо шудааст. 

Муаллиф ба ин гурӯҳ ситораҳои дурахшони назми форсӣ-тоҷикӣ Шайх Фаридуддини Аттор ва 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ - муаллифи «Маснавии маънавӣ»-ро мансуб медонад. Гурӯҳи 

дигари шоирон, ба қавли Навоӣ, ҳақиқати воқеиро дар пардаи рамзу маҷоз баён мекунанд. Шайх 

Муслиҳуддин Саъдии Шерозӣ дар ифодаи аҳволи аҳли маънӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ дар баёни 

тариқати аҳли ишқу муҳаббат, Саноӣ дар ифодаи маъниҳои борику пурпечутоби ирфонӣ, Шайх 

Авҳадуддин дар баёни ягонагии аҳли ҳақиқат, Хоҷа Ҳофиз дар ифодаи маъниҳои амиқу пурсӯз 

пешгом мебошанд. Навоӣ гурӯҳи шоиронеро ҳам номбар мекунад, ки ашъори эшон аз маъниҳои 

маҷозӣ моломол аст. Ӯ ба ин радиф Камоли Исфаҳонӣ, Хоқонии Шарвонӣ, Хоҷуи Кирмонӣ, 

Мавлоно Ҷалолуддин, Хоҷа Камол, Анварӣ, Заҳир, Абдулвосеъ, Асир, Салмони Соваҷӣ, Носири 

Бухороӣ, Котибии Нишопурӣ, Шоҳии Сабзавориро мансуб медонад. Дар ҳамин фасл муаллиф 

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомиро дар шумори пешвои аҳли сухан, роҳбару роҳнамои дину миллат 

оварда, ҳунари ӯро дар тамоми навъҳои адабӣ зикр кардааст [6, с. 20-21]. Қобили тазаккур аст, 

ки ин ҳама шоирони баргузида, ки Навоӣ аз онҳо ёдовар шудааст, ба забони форсӣ-тоҷикӣ шеър 

гуфтанд ва ӯ ягон адиби туркизабонро дар пояи эшон нагузоштааст. Бидуни тардид, Навоӣ адиби 

ҳақгӯву соҳибзавқ ва ғаввоси моҳири дунёи маърифат буд ва ҳамин гавҳаршиносӣ, эҳсоси азими 

масъулиятшиносӣ ва асолати ҳунариву эҷодӣ ба ӯ иҷоза надодаанд, ки нафареро аз ҳамзабонони 

хеш дар қатори бузургмардони шеъру адаби форсӣ-тоҷикӣ гузорад. Ҳамчунин Навоӣ зимнан 

қайд мекунад, ки «баъзе ашхоси булҳавасу беҳунар шоириро танҳо мояи шодиву хурсандӣ ва 

баҳрамандӣ меҳисобанд. Суханони эшонро аз ҳақиқату маърифат на сӯзу ҳарорате, нағмаи 

ошиқонаашонро на таркибу таъбири шоиронае. Аз ашъори фаровони онҳо ҳатто як байт ё 

мисраъи мавзуну бикрро ёфтан амрест муҳол, вале даъвии эшон аз осмони ҳафтум ҳам фарозтар 

меравад» [6, с. 21]. 

Дар ҳамин замина нуктаеро ёдовар шудан мебояд. Тавре ки зикр шуд, Навоӣ дар ҳамин 

фасл аз қудрати табъу истеъдоди хоссаи шоири бузурги мутасаввифи қарни XII Саноии Ғазнавӣ 

низ ба некӣ ёд мекунад. Вале ӯ ному кунияти аслии адибро дар шакли «Шайх Заҳируддин Саноӣ» 

овардааст [6, с. 21], ки саҳеҳ нест. Равшан аст, ки Саноӣ дар таърихи фарҳангу адабиёти мо на ба 

сифати «шайх», балки ба унвони «ҳаким» шинохта шудааст. Ҳарчанд Давлатшоҳи Самарқандӣ 

ҳам дар «Тазкират-уш-шуаро» Саноиро ду маротиба - дар зикри Усмон Мухторӣ ва худи Саноӣ 

- ба унвони «шайх» ном мебарад, ба назари мо, ин сифат бо ӯ муносибате надорад. Дар тасаввуф 

касеро ба унвони «шайх» мешиносанд, ки «роҳбари фирқаву силсилаи дарвешӣ буд ва дар 

хонақоҳ ба соликони тариқат маърифати ирфониро таълим медод» [7, с. 96]. Саноӣ бошад, ҳеҷ 

гоҳ ин шеваи зиндагиро ихтиёр накардааст, ҳарчанд ӯ аввалин касест, ки тасаввуфро ба шеъру 

шоирӣ ворид сохт ва осораш сармашқи тамоми гӯяндагони баъдинаи шеъри ирфонӣ маҳсуб 

мешавад. Вале уламо аҳли сарфу наҳв, шеъру фасоҳат ва балоғатро ҳикмат намешуморанд ва 

донишманди ин илмро ҳам ҳаким намеҳисобанд. Дар назари эшон танҳо «касе ки шартҳои 

қонуни бурҳони мантиқро бидонад ва аз улуми табиӣ, риёзиёт ва илоҳиёт то ҳадди қудрати инсон 

дарёфт бикунад», ҳаким мебошад [8, с. 70]. Саноӣ чун намояндаи маъруфи ирфону фалсафа, 

афкори иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва адабӣ тамоми улуми роиҷи замонашро фаро гирифта буд. Яъне Саноӣ 

ба маънии ҳақиқиаш на шайх, балки ҳаким аст ва ба ҷуз Давлатшоҳи Самарқандӣ нафари дигаре 

сифати шайхиро ба ӯ нисбат надодааст. Навоӣ низ шояд танҳо ба хотири иззату икром Саноиро 

ба унвони шайх ёдовар шуда бошад, вале ба яқин исми «Заҳируддин» бо номи ӯ муносибате 
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надорад. Дар ягон тазкираву сарчашмаи бозмондаи муътамад ҳам ба исми Саноӣ ин номро 

наафзудаанд. 

Тавре зикр намудем, «Маҳбуб-ул-қулуб» дар солҳои охири умри Навоӣ иншо шуда, 

вопасин асари ӯ мебошад. Ҳамчунон ки Искандари Мақдунӣ ҳамвора аз Арасту меомӯхт, Навоӣ 

низ дар тӯли зиндагиаш баҳри он саъю талош меварзид, ки ҳукуматдорони темурӣ аз 

андешаҳояш ба сифати дастури ҳамарӯзаи зиндагӣ истифода кунанд. Вале дар солҳои охири 

зиндагиаш пай бурд, ки заволи давлати темуриён наздик аст, зеро дар ҳар қадам ҷангҳои 

бародаркушӣ аланга мегирифтанд. Чун кӯшишу талошҳои амалӣ ва каломи Навоӣ натиҷае 

надоданд, зиндагии шахсиаш низ андаке дигаргунӣ пазируфт ва зимни иншои «Маҳбуб-ул-

қулуб» низ ӯ дар чунин вазъу ҳоли душвори рӯҳӣ қарор дошт. 

Навоӣ дар бахши дувуми китоб дар даҳ фасл ахлоқи ҳамида ва хислатҳои номақбули 

мардумро мавриди гуфтугӯ қарор додааст. Ин бахш аз лиҳози ҳаҷм кӯтоҳ буда, асосан шомили 

андешаҳои муаллиф дар хусуси тавба, қаноат, сабр, тавозуъ ва одоб, инчунин тариқати ишқ 

мебошад. Навоӣ тавба карданро як тозакории занги дил дониста, онро кӯшише дар ҷодаи 

ҳақшиносӣ медонад. Қаноату сабр, тавозуъ ва одоб муҳаббату самимияти байни инсонҳоро 

ифода карда, дар гулшани боғи дӯстӣ лолаҳои хушбӯю пурнакҳат мепошанд. Ишқ ситораи 

рахшандаест, ки дилҳоро бо нуру зиёи хеш мунаввар мекунад, муҳаббат зинатбахши зиндагии 

инсонҳо буда, ҷону танро месӯзонад ва ақлу дилро мерабояд. Ҳамаи инсонҳо - хурду бузург, 

шоҳу гадо, покдилу фосиқ - ба кӯйи ӯ меафтанд ва дар тӯфони он мубтало мегарданд. Ба андешаи 

Навоӣ, ишқ мартабаҳо дорад ва он бар се навъ аст: нахуст, ишқи байни мардуми одӣ (ду шахс - 

марду зан), ки мақсудаш дарёфти лаззати ҷисмонӣ ва қонеъ сохтани нафси шаҳвонӣ мебошад ва 

бо никоҳи шаръӣ ба расмият медарояд. Никоҳ шарти умумӣ ва зарурии ин ишқ аст. Дувум, ишқи 

фазилатҳои ҷудогона, ки хоси ашхоси алоҳида буда, асоси онро дилу нияти пок ташкил медиҳад. 

Ба василаи покиву покдоманӣ ошиқи ҳақиқӣ ба висоли маҳбуба мерасад. Севум, ишқи Илоҳист 

ва матлаби пайравони ин ҷода расидан ба ҷамоли Ҳақ аст. Аксари шахсиятҳои варзидаи илму 

ирфон дар ин тариқа аз тамоми хушиҳои зиндагӣ даст кашида, бо ҳамин орзу ба хок мераванд [6, 

с. 42-43]. Навоӣ таъкид мекунад, ки сӯзи ишқи ҳақиқӣ дар ашъори шоирон ва афсонаҳои мардумӣ 

фаровон ба назар мерасад. Ӯ дар ин ҷода аз сеҳри каломи тараннумгарони ишқу зебоӣ - Амир 

Хусрави Деҳлавӣ, Фахруддини Ироқӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ бо камоли эҳтиром 

ёдовар мешавад [6, с. 42-43]. 

Дар бахши сеюми «Маҳбуб-ул-қулуб» зарбулмасалу мақол ва ҳамчунин маслиҳатҳои 

судманди Навоӣ гирд омадаанд. Адиб дар хусуси ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт изҳори андеша намуда, 

хислатҳои ҳамидаи инсониро тавсиф мекунад ва нисбат ба ашхоси фориғболу беғам нафрати 

беандозаи хешро изҳор медорад. Ба қавли Навоӣ, инсони саодатманд худро бо ақл ороиш 

медиҳад, на ба зоҳир. Ҳамаи дину ойинҳои мавҷудаи гетӣ ва бузургони ҳамаи миллатҳо некиро 

ба сифати ганҷи беҳамто шинохта, подоши нек доштани онро низ сутудаанд ва ин фармуда ба 

далеле ниёз надорад [6, с. 48]. 

Инсони озодманиш бояд даврони ҷавониро ғанимат дониста, бештар сафар намояд, неку 

бади ҷаҳонро бо ақл шиносад [6, с. 78]. Чун инсон маҳз бо қувваи нотиқа - забон аз мавҷудоти 

дигари гетӣ афзалият дорад, бояд қадри ин неъмати бебаҳоро шинохта, дар ин умри гузарон дар 

муомила бо яқдигар хушсухану санҷидагӯ бошем, зеро сухани беандеша бо дил ҷароҳат меорад 

[6, с. 60]. Дар назариёти ахлоқии Навоӣ вафо ба аҳд, караму шафқату ҳилм, муруввату эҳсон, 

шарму ҳаё, сабру қаноат, илму амал, покии дилу забон, дӯстиву бародарӣ, шинохти қадри 

волидайн ва уламову удабо, инчунин дигар хислатҳои шоистаи одамӣ мақоми вижа касб 

кардаанд. Ба андешаи ӯ, «вафо гулест, ки ҷаҳонро зинат мебахшад ва банӣ башар аз накҳати ин 

гул муаттар мегардад. Эҳсону мурувват - падару модаранд, вафо ва ҳаё - фарзандони дугоники 

онҳо. Ҳар касе, ки вафо дорад, ӯ соҳиби ҳаёст ва ҳар мулке бо онҳо ободу пойдор аст. Агар дар 

вафои шахс ҳаё набошад ва ё дар ҳаёяш вафо набошад, ӯ фарди беимон аст. Касе, ки имон 

надорад, ӯро инсон шумурдан ҷоиз нест. Камоли инсон дар ҳаёи ӯст» [6, с. 52-53]. 

Бояд инсоне, ки бар шахсияти худаш эҳтиром мегузорад, нафси саркашро ром намуда, аз 

вартаи худбинӣ, ғайбату тамаъ, фисқу фуҷур, феълу хӯи бад бипарҳезад. Дар даврони зиндагии 

Навоӣ теъдоди ин гуна ашхос хеле зиёд будааст ва аз ҳамин боис ӯ ба сутӯҳ омада, аз ҷаври 

бевафоёни айём дод, аз зулми беҳаёҳои давру замон фиғону фарёд мегӯяд. 

Алишер Навоӣ дар ҷойи дигар мегӯяд: «Бо ҳар кӣ вафо кардам, сад бор бевафоӣ кард, бо 

ҳар кӣ бо меҳру муҳаббат муомила кардам, дар ивазаш ҳазорон ҷавру ҷафо дидам» [6, с. 53]. Ин 

андешаҳои Навоӣ дар рӯзгори мо низ қобили мулоҳиза ва коромад мебошанд: «Инсони хуб ба 

ашхоси бад ҳам некӣ кардан мехоҳад, вале шахси бадпеша ба ӯ некиро раво намедорад» [6, с. 
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54]. «Ҷавони саодатманд аз пайи шаҳват наяфтад» [6, с. 54]. «Саховат ҳосили дарахти мевадори 

инсон аст» [6, с. 50]. «Шоҳро ҳам сиёсат ва ҳам лутфу марҳамат мебояд» [6, с. 56]. 

Шодравон Е.Э. Бертелс, ки дар таҳқиқи адабиёти Машриқзамин, бахусус, Алишер Навоӣ, 

саҳми беандоза дорад, дар хусуси ин асар мегӯяд: «Маҳбуб-ул-қулуб» аз ҷумлаи асарҳоест, ки 

дарки он хеле мушкил аст. Ин ба ҳамагон маълум аст, зеро асари мазкур на барои онҳоест, ки аз 

адабиёт хушҳолӣ меҷӯянд, балки ин ҷо ҳар як ибора фикр карда шуда, ҷавҳари ҳақиқатро дорост 

ва аз хонанда диққати ҷиддиро талаб мекунад» [3, с. 196]. Дар ҳақиқат, ин таълифоти Навоӣ як 

асари ба маънии воқеиаш зиндагиомӯз аст ва дар он фалсафаи ҳаёт бо рангҳои гуногун 

ҷилванамоӣ мекунанд. Ин ҷо мо ҳам дарду алам, ҳам нишоту гирифторӣ ва ҳам нишоту 

дилхуширо пай бурда, фикру ақоиди ҳаётбахшу гиронмоя, ҷуръату самимияти билхосаи 

муаллифро ба мушоҳида мегирем. 

«Маҳбуб-ул-қулуб»-и Алишер Навоӣ дар давраи шӯравӣ дар ҷумҳурии ҳамсояи 

Ӯзбекистон се маротиба (соли 1939 бо ҳуруфи лотинӣ, солҳои 1966 ва 1983 бо ҳуруфи 

кириллиасос) чоп шуда буд, вале бо назардошти вазъи ҳукмрони сиёсиву иделогии ҷомеа он 

ҳамеша бо ихтисораҳои зиёд ба дасти хонандагон расидааст. Масалан, дар нашри соли 1983, ки 

бо кӯшиши шодравон Иноят Махсумов ва олими пуркори ӯзбек Суйима Ғаниева сурат гирифта 

буд [9], аз бахши аввал, ки аз чиҳил фасл иборат аст, фаслҳои 19, 20, 21, 27, 36, 40, аз бахши дуюм 

фаслҳои 2, 3, 7, 8, 9 ва ҳамчунин фаслҳои зиёде аз бахши савуми китоб ҳазф шуда буданд. Тавре 

аз шабакаи интернет огоҳӣ ёфтем, дар солҳои 1992, 1998 ва 2014 матни нисбатан саҳеҳи 

«Маҳбуб-ул-қулуб»-и Алишер Навоӣ дар кишвари ҳамсоя - Ӯзбекистон таҳия ва чоп шудааст. 

Дар навбати худ мо тарҷума ва чопи матни комили ин асарро ба забони тоҷикӣ як амри заруриву 

саривақтӣ медонем. Дар ин сурат хонандаи тоҷик имкони ошноӣ бо як шоҳкории адабиёти 

ӯзбекро пайдо мекунад ва аз ҷониби дигар, амали мазкур дар таҳкими риштаҳои пайванди дӯстии 

ду халқи бародар - тоҷику ӯзбек нақши муҳим хоҳад гузошт.  
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ДАР ТУРКӢ СОҲИБФАН ВА ДАР ФОРСӢ СОҲИБФАЗЛ  
 

Мероси адабии намояндаи маъруфи адабиёти туркизабон Низомиддин Алишер Навоӣ (1441-1501) 

аз имтиҳони бузурги таърих гузашта, ба ҳайси роҳнамои наслҳову асрҳо дар такомули зеҳну андеша ва 

баланд бардоштани савияи маърифати мардум нақши носутурданӣ дорад. Ӯ дар охирин рисолаи фалсафӣ-

тамсилии худ «Маҳбуб-ул-қулуб» (соли таълифаш 1500-1501), ки аз се бахш - тавсифи намояндагони 

қишрҳои мухталифи ҷомеа, рафтори ахлоқӣ ва зарбулмасалу мақолҳо иборат аст, таҷрибаи фаровонеро, 

ки дар тӯли зиндагӣ андӯхта буд, ба сурати хулоса дар қолиби назм дар наср ё насри назмолуд ба риштаи 

таҳрир кашида, дар ҳамин замина андешаҳояшро роҷеъ ба зинаҳои такомули шахсият дар ҷомеа баён 

мекунад. Дар ин мақола ҷанбаҳои адабиву ҳунарии ин асар ба хонандагон муаррифӣ гардида, бо овардани 

мисолҳои мушаххас арбоби бузурги ҷамъиятӣ ва адиби ҳақгӯву соҳибзавқ, масъулиятшиносу соҳибмактаб 

будани Навоӣ таъкид мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: Алишер Навоӣ, «Маҳбуб-ул-қулуб», давлат, шеър, дин, таҷрибаи зиндагӣ, 

адолат, масъулиятшиносӣ, таҳаммулпазирӣ. 
 

ТАЛАНТЛИВЫЙ НА ТУРЕЦКОМ, ОСТРОУМНЫЙ НА ПЕРСИДСКОМ 
 

Творческое наследие великого представителя тюркоязычной литературы Низомиддин Алишера 

Навои (1441-1501) пройдя невероятные испытания истории, стало спутником для поколений и веков, 

духовно помогала им, взывала людей на путь добродетели и созидания. Последняя произведения её 

философско-аллегорического трактата «Махбуб-ул-кулуб» («Возлюбленные сердец») написано в 1501 
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году и состоит из трех взаимосвязанных разделов - сведения о представителях социальных слоев, 

нравственное поведение, нравоучение. Произведение было написано в прозе и в нем автор дает 

объективную оценку представителям всех социальных слоев, социально-политическим и нравственным 

событиям. Работа сопровождалась байтами, рубинами и их выводами о жизни великого поэта и мыслителя. 

В данной статье анализируются художественный стиль и нравственные взгляды великого поэта и 

мыслителя Алишер Навои, которая по своей сущности считается великим достоянием, вобравшего в себя 

все достижения тюркоязычной литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алишер Навои, «Махбуб-ул-кулуб» («Возлюбленные сердец»), 

государство, поэзия, религия, жизненный опыт, этическая норма, справедливость, ответственность, 

толерантность. 
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The creative heritage of the great representative of the Turkic literature Nizomiddin Alisher Navoi (1441-

1501), having passed incredible tests of history, became a companion for generations and centuries, spiritually 

helped them, appealed to people for the path of virtue and creation. The last works of her philosophical and 

allegorical treatise «Mahbub-ul-kulub» («Beloved Hearts») was written in 1501 and consists of three interrelated 

sections - information about representatives of social strata, moral behavior, moralizing. The work was written in 

prose and in it the author gives an objective assessment to representatives of all social strata, socio-political and 

moral events. The work was accompanied by bytes, rubies and their conclusions about the life of the great poet 
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МЕСТО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА СТРАНИЦАХ  

«САДОИ ШАРК» 
 

Одинаева М.Х. 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 
 

Одним из специализированных журналов, публикующих на своих страницах 

художественные произведения, является «Садои Шарк». Важно отметить, что первый номер 

«Садои Шарк» вышел в 1927 году в Самарканде под названием «Дониш - биниш». Со второго 

номера этого года до 1932 года журнал выходил под названием «Рахбари дониш». Еще два года 

журнал назывался «Барои адабиети социалисти» или «БАС». С 1934 до 1964 года назывался 

«Шарки сурх». С пятого номера 1964 года по сей день журнал сохранил название «Садои Шарк». 

За всю историю своего существования, только в годы ВОВ – 1941-1945 годы журнал прекратил 

свою работу, а с 1946 года вновь ее возобновил [4, с. 3]. 

Выбранный Садриддином Айни ответственный секретарь журнала «Рахбари дониш» 

Собит Манофзаде говоря о целях «Рахбари дониш» пишет: «этот журнал с первых дней своего 

выхода на свет взял на себя очень важную задачу. Несмотря на то, что журнал был предназначен 

для педагогов, учтя нужды учителей, журнал поставил в центр своего внимания новую 

таджикскую литературу и считал необходимым его развитие» [4, с. 3].  

Лучшие и самые активные литературные таланты собрались вокруг журнала, и печатали в 

нем свои произведения, превратив его страницы в широкое поле творения и раскрытия талантов.  

В журнале «Садои Шарк», в исследуемый нами период (1998-2018 годы), художественная 

литература занимает особое место. В каждом номере публикуется по несколько художественных 

произведений наряду с другими материалами. Мы попытались выявить процентное соотношение 

публикуемых художественных произведений в журнале за каждый исследуемый год. Итак, из 

общего количества опубликованных материалов в журнале, художественные произведения 

составляют:  
в 1998 году – 9,1 %; 

в 1999 году – 18,2%;  

в 2000 году – 25,6%; 

в 2001 году – 2,5%; 

в 2002 году – 18%; 

в 2003 году – 23,7%; 

в 2004 году – 14,3%; 

  в 2005 году – 10,9%; 

в 2006 году – 17,2%; 

в 2007 году – 9,4%; 

в 2008 году – 10,9%; 

в 2009 году – 14,7%; 

в 2010 году – 11,9%; 

в 2011 году – 10,8%; 

 в 2012 году – 15,9%; 

в 2013 году – 14,7%; 

в 2014 году – 12,8%; 

в 2015 году – 13,2%. 

в 2016 году – 9,4%; 

в 2017 году – 8,3%; 

в 2018 году – 10,8%. 
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Следует отметить, что к 2018 – ому году, в журнале стало меньше художественных 

произведений, больше внимания уделяется публицистическим материалам. Используются даже 

журналистские заметки. В журнале публикуются материалы, отражающие важнейшие 

политические, социальные и культурные преобразования в стране. В сериях проблемных 

очерков писатели Бахтиёр Муртазоев, Холназар Мухаббатов, Шерали Мусо и другие изложили 

важные вопросы современного общества.  

В журнале, художественные произведения публикуются в таких жанрах как: роман, 

повесть, поэма, рассказ, новелла, воспоминания, гротеск, эссе, путевые записки. За исследуемый 

период больше всего опубликовано рассказов – 225. Романов - 62, повестей - 8, эссе - 3, путевых 

записок - 2, гротеск - 1. По содержанию они делятся на социальные, психологические, 

исторические, культурные, политические и т.д.  

Председатель СП Таджикистана Низом Косим отмечает, что «В первые годы обретения 

страной государственной независимости, наша литература, обращаясь к темам мира и 

национального единства, возрождения и почитания исторических и культурных ценностей, 

оздоровления духовного климата общества, внесла свой посильный вклад, призывая, в свете 

политики Главы государства, к созидательному труду во всех сферах национальной экономики» 

[3, с. 50]. 

Ознакомившись с содержанием художественных произведений, мы решили привести в 

своей статье несколько самых интересных из них. 

Следует отметить, что в 2003 году в номерах журнала опубликованы интереснейшие 

литературные произведения, актуальные в этот период. В № 1-3 2003 года, на 29 страницах 

опубликован рассказ молодого писателя Ханифа Мухаммадохира «Захми носур» 

(«Незаживающая рана»). Это рассказ о том, как девушка после ухода на заработки отца, и после 

того, как в селе распространился слух о его смерти, переживает со своей матерью и младшим 

братом издевательства со стороны дяди – брата отца и его жены. Соседский мальчик, в один из 

этих дней, написал ей письмо, где признался ей в любви. Письмо попадает в руки дяди, и тот 

избивает и ругает девушку. В этот момент, мать возвращается домой и видит все это. На крики 

собираются соседи, тетя – сестра отца девушки увозит их в свой дом. Через некоторое время, 

неожиданно им приходит письмо от отца, который пишет, что жив и здоров, нашел работу, скоро 

купит квартиру и что отправил им немного денег.  Однако, к ним в руки попало только письмо, 

а деньги видимо по дороге «испарились». Мать девушки просит мужа золовки отвезти их с 

детьми к мужу. Муж золовки соглашается отвезти их за плату, так как он уже некоторое время 

был без работы и ему тоже нужны были деньги. Везде по дорогам стояли военные и 

милиционеры с оружием. Мать отдала ему золотое кольцо, купленное заранее для замужества 

дочери, чтобы тот защитил её честь и достоинство по дороге. 

Когда доехали до нужного места, девушка, радуясь встрече, сильно обняла отца, который 

так любя гладил её голову и сильно прижимал к груди. Он любил ее, хотя и не был родным отцом. 

Ее мать с настоящим отцом развелись. Девушка вскоре поступила в колледж, где работал ее 

родной отец. Он даже не узнал дочь, потому, что бросил их в детстве и ни разу не навещал. Через 

два года после поступления в колледж, девушка вышла замуж. Перед свадьбой она написала 

письмо родному отцу, где рассказала ему все это и винила его в своих мучениях и неудачах в 

жизни. Она гордилась своим нынешним отцом, и говорила, что он сделал все, чтобы она была 

счастлива в жизни, а родной отец, даже не знает, где живет его дочь…. 

Это интересный рассказ, прочитав который, невольно в голову приходят похожие 

проблемы десятков знакомых. То есть, тема рассказа актуальна и его проблемы присущи и 

сегодняшнему народу страны. 

Следует отметить, что до конца 2003 года на первой странице журнала было написано 

«Мачаллаи хармохаи адаби» («Ежемесячный литературный журнал»). С № 1-3 2004 года эту 

надпись заменила «Фаслномаи адаби» («Литературная периодика»). В этом номере журнала 

размещены всего один рассказ и одна новелла. Остальные страницы заполнены статьями 

литературоведческого характера и исследованиями.  

В № 4-6 2005 на второй странице опубликован приказ Президента Республики 

Таджикистан от 25 марта 2005 года № АН-1699, в котором говорится: «С целью способствовать 

развитию национальной литературы, эстетическому и культурному воспитанию народа, и 

улучшению качества издания, журналу «Садои Шарк» дать статус «Национальное литературное 

издание». 
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С №1 2006 года, журнал выпускался не как «литературная периодика», а как «Мохномаи 

адаби» («Литературный ежемесячник»). С №2 2006 выпускается как Национальное литературное 

издание. 

Следует подчеркнуть, что с этим статусом, редакция должна теперь ощущать еще большую 

ответственность, и больше обращать внимание на качество содержания и формы литературных 

произведений, публикуемых в журнале.  Это касается и писателей. Они должны освещать в своих 

произведениях насущные проблемы современности. 

Следует привести слова Чингиза Айтматова, который говорил: «Надо писать так, чтобы 

читатель нашел что-то важное для своей жизни в твоем произведении, и прочитал его до 

последней строчки на одном дыхании, чтобы сожалел о завершении книги, и после, еще долго 

размышлял о прочитанном» [5, с. 3].   

Произведение, точно следовавшее словам Айтматова, написала Матлуба Ёрмирзоева в №6 

2006 года. Это рассказ «Мехчагулхои мусофир» («Гвоздики – путники»). Рассказ написан так 

что, когда читаешь его, невольно ощущаешь себя участником событий, происходящих в нем. 

Язык рассказа легкий, форма подачи текста – логически завершенные небольшие параграфы. 

Рассказ о том, как мать будто сгорает в огне, думая о том, как она будет отвечать в скором 

будущем на вопросы сына «Где мой папа? Кто мой отец? У меня есть папа? Почему у всех есть 

папа, а у меня нет?». Она терзала себя за то, что не сможет правильно воспитать сына.  

Её муж торговал наркотиками, его посадили в тюрьму, однако, вскоре выпустили. 

Вернувшись, по неизвестной жене причине, он первым делом развелся с женой, которая так 

ждала его возвращения. Лайло была врачом. В один из этих дней, после развода с мужем, она на 

улице встречает соседнего молодого человека, который ранее хотел на ней жениться, любил её, 

но послушав отца, женился на другой. Уехав в Россию на заработки, он заразился СПИДом. 

Узнав об этом, Лайло сказала ему, чтобы шел домой и ждал своей смерти.  

Сестра Лайло Сарвиноз была влюблена в судью и писала ему письма – признания в любви. 

Однажды, не стерпев слезы своей сестры, Сарвиноз выбежала из дома и пошла в дом к мужу 

сестры Ахмаду. После долгой беседы и недопонимания с его стороны, она набросилась на него 

кулаками, но он повалил ее на кровать, посыпал героин в нос, и приказал дважды сильно 

вдохнуть. Она стала наркозависимой. Сначала, 3-4 раза Ахмад приходил в Университет и сам 

приносил ей дозу героина. Потом он пропал. У Сарвиноз начало «ломать кости» от боли в теле. 

Она не знала где взять дозу. Пошла к Ахмаду домой. Умоляла его, упала на колени, но он был 

словно каменный. Когда увидел, что Сарвиноз готова на все ради дозы героина, поставил ей 

условие: своего сына в обмен на дозу. Сарвиноз понимала, что предает сестру, но иначе не могла, 

боль преодолевала ее, она украла Шамса, своего племянника и отдала Ахмаду. Все именно ее 

заподозрили в хищении ребенка… 

Она решила попасть в тюрьму, чтобы под действием закрытых дверей, давлений и т.п. 

избавиться от зависимости, пусть даже в обмен на доброе имя. «Я хочу жить!» произносила она 

постоянно.  

Суд. Судебное заседание. На скамье подсудимых Сарвиноз. Судья её возлюбленный 

Фирдавс. Судья спрашивает, признает ли она себя виновной в краже магнитофона? Она молчит. 

Позже начинает плакать, говоря, что: «За каждым преступлением есть судьба, вам этого не 

понять, вы этого не видите, вы видите только преступление. Вы верите своим бумагам, но 

мужчина тот, кто умеет видеть действительность и правду». Фирдавс не смог больше себя 

сдерживать. Прибежал и обнял Сарвиноз. Здесь он сказал ей, что разведен с женой, а дочь живет 

с ним. Фирдавс плакал вместе с ней и утверждал, что она должна вернуться в прежнюю жизнь. 

Она же повторяла «Я хочу жить!».  

Этот рассказ о рабах героина. О том, как наркоторговцы ради денег не жалеют чужую 

жизнь и их судьбы, их жен, детей, семью. О том, как невольно мучаются наркоманы, которые 

если даже захотят, не просто так могут вернуться к прежней жизни. Чаще их ждет смерть. 

Сегодня это одна из самых актуальных проблем не только в Таджикистане, но и в мире.  

Рассказ написан так, что заставляет задуматься о своих знакомых, друзьях. О том, с кем и 

как общаться, чтобы не попадать в сети таких людей как Ахмад.  

В №1 2007 года на 82 страницах опубликован роман «Шоханшох» («Царь царей») 

Бахманёра. Это «новый роман», написанный в 2005 году в Душанбе. Бахманёр смог написать 

роман интересный и своевременный. Речь в романе идет параллельно о чувстве влюбленности в 

красивую, умную, начитанную девушку, и о проблемах писателей, книжных магазинов, книг, 

читателей и т.д.  
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В своей квартире в «Хрущёвке», писатель не имеет никаких условий для нормальной 

жизни. Вся мебель старая и порванная. До этого он 10 лет скитался по съемным квартирам… 

Живет он в бедноте. Даже девушка, приглашенная к нему домой, и в которую он влюблен – 

Чисто, так выразилась о его диване, когда решила прилечь: «Ой! Это диван или гроб? На нем 

даже удобно сидеть невозможно…». В рабочем кабинете же, на третьем этаже Союза писателей, 

он считал себя «королем»! «Дома же, иногда жена приезжает из деревни и превращает его для 

меня в тюрьму. Она превращает мою романтическую жизнь в социалистический реализм. Только 

рождение красивого малыша приостановило мое решение развестись с ней. Каждый вечер, он 

залезает на стул, и смотря в окно, ждет моего прихода с работы. Когда видит меня, так 

расцветает, что я и описать это не способен…» - объясняет герой.  

Бахман в своих кругах славился своим вкусным кофе. Его кабинет, шутя называли «кафе». 

Собрания, обсуждения литературных вопросов, маленькие литературные кружки проходили в 

его кабинете. Здесь сотрудники их и других журналов обсуждали актуальные вопросы и события 

нашей литературы. А если не было новых литературных событий, о чем – ни будь «сплетничали». 

«Сплетни и литература – это двойняшки, которые один за другим рождены из одного живота»-

говорит Бахман.  

Писатель Бахман – главный герой романа, всегда писал рассказы. Сито – сестра Чисто, 

которую она привела в кабинет Бахмана «посмотреть на живого писателя». Всех своих гостей он 

угощал кофе. Однако, в этот раз, беседа с Чисто и ее сестрой была такой интересной, что о кофе 

он забыл. Когда они уходили, он вспомнил и предложил две минутки присесть и выпить кофе, 

но Сито отказалась, и сказала, что придет как – ни будь выпить кофе, если он напишет рассказ. 

Он написал «Саге бо номи Обтин» («Собака по кличке Обтин»)- история царей.  Однако сестры 

попросили продолжение. Сито просила продолжение рассказа, а Чисто продолжение романа. 

Бахман решил написать что-то между рассказом и романом. Чисто предложила написать ему о 

своих несбывшихся мечтах. Он написал «Шахзода Мехрон» («Принц Мехрон»). Это было 

продолжение истории царей. Мехрон был сыном царя Аршака.  

Часть романа историческая (та часть, которую написал Бахман), другая часть 

романтическая и реалистическая – рассказывает повседневные отношения Бахмана с сестрами. 

В этом романе, два противоположных друг другу образа Сито и Чисто. Сито – застенчивая, тихая, 

милая девушка. Чисто – «с раскрытыми глазами» - уже опытная, ничего не стесняется, пьет, 

свободно вступает в отношения с мужчинами. Другая сторона романа, это то, что литература и 

образы в литературных произведениях до такой степени привлекают к себе читателя, что они 

считают, что это и есть сам автор, а события в произведении происходят с самим автором. 

Поэтому влюбляются в автора, как в этом произведении это произошло с Сито, которая 

влюбилась в Бахмана. Литературные произведения могут стать и радостью, и горем не только 

для читателя, но и для самого писателя. Так произошло в этом романе - Чисто решила убить 

Бахмана, когда узнала о его близкой связи с сестрой. Это произведение интересное, но в тексте 

есть сцены, которые слишком откровенны и показывают не традиционную таджикскую девушку, 

а девушку с европейскими взглядами на жизнь… 

В №3 2008 года Матлубаи Ёрмирзо написала рассказ «Имон» («Вера»). В рассказе речь 

идет о девушке, подруга которой умирает, а она кормит грудью её маленькую дочь, хотя еще не 

была замужем. Она не может терпеть детский плач, плач ребенка, который губами ищет 

материнскую грудь и не берет в рот ни бутылочку с молоком, ни чужую грудь. Только, когда 

Джарира – главная героиня одевает платье своей подруги Нушин и даёт грудь ребенку, девочка 

перестает плакать и засыпает, глотая капельки молока, появившиеся в груди Джариры от 

сильного сострадания к ребенку и любви к ней. Она берет на себя заботу о девочке, которую 

назвали Джонона. Она отрекается от всех и всего, даже от своего семейного счастья ради 

малышки. Проходят года, она понимает, что стала «старой девой» и надо выходить замуж. 

Выходит, замуж за Асрора, который через два месяца умирает. А у нее происходит выкидыш 

двухнедельного ребенка. Она вновь возвращается в свой мир страданий. Страдает из-за подруги 

Нушин, из-за неразделенной любви к Сипехру, из-за покойного мужа, из-за выкидыша… 

психологически она полностью исчезает, теряется в своих страданиях… Вновь находит любовь. 

Она влюбляется в Парвиза. Вместе они проводят ночь. Но поздно ночью, она приходит в дом 

своей матери вся мокрая из-под дождя. Она не могла больше верить людям, верить в то, что её 

любят. Она не могла больше любить, не могла доверять людям. Она была психологически 

уничтожена из-за большого количества предательств судьбы. 
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Этот рассказ может стать читателям уроком жизни. Он может научить их терпеть и не 

сдаваться в борьбе за счастье, так как найти свое счастье, удержать его, и быть счастливым это 

не легкое дело. Надо быть сильным духом человеком, чтобы быть стойким ко всем капризам 

судьбы. Рассказ поучительный, хотя в рассказе есть моменты, подробно рассказывающие 

интимные сцены, что не совсем соответствует менталитету таджикского читателя.  

Я, как исследователь считаю, что журнал должен соответствовать своему статусу 

национальное литературное издание. То есть, материалы, и произведения, публикуемые в 

журнале должны следовать национальным традициям и мышлению. Таджикская литература 

всегда славилась героями (женского пола) застенчивыми, робкими, с закрытой одеждой и 

скромным поведением. Вот уже несколько художественных произведений за исследуемый 

период, показывают таджикскую женщину в европейской одежде, распущенными волосами, 

обнаженными, пьющие алкогольные напитки, курящими, танцующими стриптиз... Это может 

восприниматься по - разному.  

В №4 2008 года, опубликован рассказ Карим Мусо «Нушин». Это рассказ о женщине, 

которая в аварии потеряла сына, 25-летнего Бежана, и его смерть в итоге привела к смерти мать. 

Она заболела раком печени из-за того, что сильно страдала. Последними ее предсмертными 

словами были: «Иди, иди, зайди домой Бежан, я сейчас тоже войду за тобой в дом». 

Рассказывается, как еще не родившись, она осталась без отца (погиб на фронте в 1945 году). 

Многое пережила в жизни, и в 1962 году окончив первый курс пединститута потеряла и мать. 

Росла в интернате, у бабушки, у дядей и тети, у братьев… Мать не хотела ее обучения в ВУЗе, 

так как боялась, что с девушкой без отца что-то случится, и она опозорится. Однако, Нушин все 

же поступила на факультет географии и естествознания Педагогического института. Когда мать 

провожала её до автобуса, она еще раз повторила свои слова: «Не уезжай Нушин, вдруг с тобой 

что-то плохое случиться, не позорь меня дочка». Двери автобуса закрылись. Мать отдала дочке 

через окно последние три рубля, которые у нее были, и эти деньги, Нушин положила в кошелек 

как знак согласия матери на ее учебу. Каждый раз, когда студенты или неженатые преподаватели 

делали ей предложение выйти замуж, или признавались в любви, она вспоминала последние 

слова матери и ее охватывала дрожь. Она вспоминала, что из кишлака она приехала, поставив 

перед собой цель хорошо учиться и не позорить мать и братьев.  

Этот рассказ совершенно противоположен вышеуказанным произведениям «Шаханшох» 

и «Имон», о негативных моментах которых мы уже говорили. Сила воли, умение сдерживать 

свое слово, умение хранить свою честь и достоинство, а также честь семьи, это черты характера 

главной героини Нушин, которые достойны уважения и которые вполне соответствуют 

идеальному образу таджикской девушки и женщины. Этот рассказ многому учит. Учит терпеть 

испытания судьбы, учит быть благодарным Аллаху за кусок хлеба, который сегодня имеешь, 

учит важности прислушиваться к старшим, учит делиться последним куском хлеба с неимущим, 

учит не быть высокомерным, лживым, алчным. Учит выбирать спутника жизни не из-за 

материального состояния, а за хороший характер и богобоязненность, а также за трудолюбие.  

Номера журнала за 2018 год, посвящены в основном открытию первого агрегата Рогунской 

ГЭС – историческому событию для Таджикистана. В связи с этим, почти все материалы 

посвящены этому событию. 

В №3 2018 года, опубликован рассказ «Дар чуи об омада об меояд» («В ручье, где текла 

вода, снова вода потечет») Мирзонасриддина. Это рассказ о том, как в жизни все бумерангом 

возвращается к тебе богом. Речь идет о семье, которую пожилые соседи обсуждают во время 

беседы на улице. Соседские старики считают, что Ашраф, сын Сархада террорист, поэтому и 

богат. Старик Ноёб, отрицал их слова и в доказательство привел несколько историй из их жизни, 

которые показывают совершенно другую их сторону жизни. Во время охоты, Ашрав старший, 

отец Сархада увидев рожающую овцу, не стал стрелять, чтобы она спокойно родила. Позже, он 

выстрелил в одного овца, а упали двое. Оказалось, пуля, пройдя по телу первого, вошла в шею 

другого. Это они с Ноёбом, которому тогда было 13 лет, посчитали благодарностью Бога за 

содеянное. Сархад же, через много лет, пошел на охоту с уже взрослым Ноёбом. Увидев 

рожающую козу, он намерен был стрелять. Ноёб еле уговорил его не делать этого, но когда коза 

родила, он все же выстрелил в нее, позже отрезал голову и новорожденному козленку. Через 

неделю, в Душанбе, во время февральских событий застрелили сына Сархада. Тогда Ноёб про 

себя сказал: «Сархад, это результат твоего беспощадия…». Сархад осознал свою вину, хотя и не 

признался в этом. Ашраф младший же, в Душанбе имел макаронную фабрику и тем зарабатывал 
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деньги. По словам старика Ноёба, все три поколения этой семьи, которых он знал, благородные 

и щедрые люди. 

Рассказ о беспощадности людей не только к животным и природе, но и к людям. Этот 

рассказ заставляет задуматься над многими своими деяниями и увидеть образно перед собой свое 

будущее.  

Исследование показало, что, не смотря на все задачи журнала, это в первую очередь 

литературный журнал, в котором с каждым годом все больше и больше растет роль 

литературных и литературоведческих произведений. Важнейшие произведения Садриддина 

Айни, Абулкосима Лохути, Пайрава Сулаймони, Зуфархона Джавхари, Ахмаджона Хамди, 

Мунзима, Хаким Карима, Рахим Хошима и других писателей первого поколения новейшей 

таджикской литературы опубликованы на его страницах и этим они укрепили практические 

реалии школы современной таджикской литературы. Если указанные писатели пришли в журнал 

с уже зрелыми своими произведениями, то следующие поколения поэтов и писателей пришли 

сюда как в школу и как в место, развивающее литературное мастерство. Все их произведения 

опубликованы в основном в «Садои Шарк» («Шарки Сурх») и более того, на его страницах 

созрели. Это произошло потому, что до печати и после нее на страницах журнала эти 

произведения подвергались спорам, обсуждениям, анализу и критике со стороны специалистов 

сферы и только после этого выходили на свет в виде книги. Эти слова подтверждают 

опубликованные в журнале сразу после написания или позже воспоминания, заметки и письма 

Айни, Лохути, Турсунзаде, Пулод Толиса [4, с.4].  

Можно с уверенностью сказать, что почти все произведения писателей второго поколения 

современной таджикской литературы, особенно Мирзо Турсунзаде, Хабиб Юсуфи, Джалол 

Икроми, Сотим Улугзода, Рахим Джалил, Боки Рахимзода, Абдусалом Дехоти, Фотех Ниёзи 

опубликованы в журнале. Таджикский читатель ознакомился с произведениями почти всех 

наших писателей нового периода в этом журнале. Это произведения Муъмин Каноата, Гаффора 

Мирзо, Фазлиддина Мухаммадиева, Лоика Шерали, Бозор Собира, Мехмона Бахти, Гулрухсора, 

Абдулхамид Самада, Мухиддин Ходжазода, Сорбона, Хакназар Гоиба, Урун Кухзода, Гоиба 

Сафарзода, Хабибулло Файзулло, Кутби Кирома, Ашур Сафара, Салимшо Халимшо, Мастон 

Шерали, Султон Шохзода, Гулназара, Камол Насрулло, Джонибек Акобирова, Назри Яздони, 

Алимухаммад Муроди, Ширин Бунеда, Низом Косима, Сайф Рахимзода, Барота Абдурахмонова, 

Бахманёра, Мухаммадрахими Сайдар, Юнуса Юсуфи, Сайидахмади Зардон, Сафармухаммада 

Аюби, Мухаммад Гоиба, Рахмата Назри, Фарзоны, Мухтарам Хотама, Зиё Абдулло, Ато 

Мирходжи, Сиёвуша, Мухаммадалии Аджами, Давлата Рахмониён, Абдукодири Рахима, Файз 

Ашура, Ахлиддина Хисори, Озара, Озарахша, Раъно Мубориза, Адибы, Гулноза, которые 

прославились путем публикации в «Садои Шарк» [4, с. 5].  

Прочитав произведения писателей на страницах журнала, можно проследить цепочку 

изменений в тексте и улучшения его качества. Авторы все больше работают над своими текстами 

до и после публикации в журнале. 
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МАВҚЕИ АДАБИЁТИ БАДЕӢ ДАР САҲИФАҲОИ «САДОИ ШАРҚ» 
 

Дар маколаи мазкур, фарогирии адабиёти бадеи дар мачаллаи «Садои Шарк» барраси мешаванд. 

Маълум шуд, ки дар мархилахои гуногуни рушди матбуоти даври, нависандагон, публитсистхо ва 

журналистон дар инъикоси адабиёти бадеи ва мушкилоти накди адаби ширкат варзиданд ва сахми худро 

гузоштаанд. Сабаби пайдоиши шаклхо ва услубхои мухталифи эчодиёти адабиёти бадеи ва жанрхои накди 

адаби ин махз иштироки нависандагон, публитсистхо ва рузноманигорон дар ин чараён буд. Дар навбати 
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худ, агар нависандагон ба тасвири бадеии асар диккат диханд, публитсистхо бештар ба ахамияти ичтимоии 

мушкилот такя кунанд, рузноманигорон бо истифода аз далелхо вокеиятро шарх медиханд. Омузиш ва 

таърифи ин ва дигар хусусиятхо, аз як тараф муносибати матбуоти давриро бо инъикоси адабиёти бадеи, 

инчунин тарз ва усулхои баходихии асархои адабиро тавассути жанрхои мухталифи танкиди адаби муайян 

мекунад, аз тарафи дигар, накши нашрияхои давриро дар инъикоси ин мушкилот дар мархилахои 

мухталифи рушди он нишон медихад.  

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёти бадеи, танкиди адаби, нашрияхои даври, Садои Шарк, Помир, ВАО, 

иртибот, мачаллахои адаби.  
 

МЕСТО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА СТРАНИЦАХ «САДОИ ШАРК» 
 

В статье рассматривается освещение художественной литературы в специализированном журнале 

«Садои Шарк». Выявлено, что в освещении художественной литературы, в разных этапах развития 

периодической печати приняли участие и внесли свою лепту и литераторы, и публицисты, и журналисты. 

Причиной появления различных форм и стилей написания художественных произведений и жанров 

литературной критики явилось именно участие в этом процессе литераторов, публицистов и журналистов. 

В свою очередь, если литераторы обращали внимание в основном на художественное изображение 

произведения, публицисты больше опирались на социальную значимость проблем, а журналисты, 

пользуясь фактами, интерпретировали события действительности. Изучение и определение этих и других 

черт, с одной стороны определяет отношение периодической печати к отражению художественной 

литературы, а также методов и способов оценивания литературных произведений путем разных жанров 

литературной критики, с другой стороны, показывает роль периодической печати в освещении данных 

проблем в различные этапы ее развития.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная литература, литературная критика, периодическая печать, 

Садои Шарк, Памир, СМИ, коммуникация, литературные журналы. 
 

PLACE OF FICTION ON THE PAGES OF «SADОI SHARK» 
 

The article discusses the coverage of fiction in the specialized magazine «Sadoi Shark». It was revealed  

that in the coverage of fiction, at different stages of the development of periodicals, writers, publicists, and 

journalists also took part and contributed. The reason for the emergence of various forms and styles of writing 

works of art and genres of literary criticism was precisely the participation in this process of writers, publicists and 

journalists. In turn, if writers paid attention mainly to the artistic image of the work, publicists relied more on the 

social significance of the problems, and journalists, using the facts, interpreted the events of reality. The study and 

definition of these and other features, on the one hand, determines the relationship of periodicals to the reflection 

of fiction, as well as methods and methods for evaluating literary works through different genres of literary 

criticism, on the other hand, shows the role of periodicals in highlighting these problems at different stages of its 

development. 

KEY WORDS: fiction, literary criticism, periodicals, Sadoi Shark, Pamir, media, communication, literary 

magazines. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ             ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

АФКОРИ ПЕДАГОГИИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ОМӮЗИШУ ТАҲҚИҚИ ОН ДАР 

АСАРҲОИ ИЛМИЮ ТАЪРИХӢ  
 

Абдураҳимзода Қ.С., Сидиқова З.К. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар мероси илмию адабӣ, маданию фарҳангӣ, бавижа педагогии мутафаккирони гузаштаи 

форс-тоҷик оид ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас андешаҳои пурқимате дида 

мешаванд, ки хушбахтона, то замони мо омада расидаанд. Ҳамин нуктаро ба назар гирифта, 

шурӯъ аз миёнаҳои асри ХХ, як гурӯҳ олимони шинохтаи тоҷик ба таҳқиқи афкори ҷамъиятию 

сиёсӣ, адабию педагогии Рӯдакӣ, Носири Хусрав, Саъдии Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Аҳмади 

Дониш, Садриддини Айнӣ ва ҳамфикрону ҳамзамонони онҳо оғоз бахшиданд. 

Бо мақсади омӯзишу таҳқиқи аҳвол ва осори Носири Хусрав, истифодаи ақидаҳои фалсафӣ 

ва иҷтимоию педагогии ӯ барои ояндагон садсолаҳо боз олимони соҳаҳои гуногун корҳои 

таҳқиқотӣ бурда истодаанд. Ба ифтихори ин марди хирад ва файласуфи ҷаҳонгард дар аксар 

мамлакатҳои мутамаддин конференсияю семинарҳои илмии байналмилалӣ ташкилу гузаронида 

шуда, силсилаи мақолоти илмӣ дар шакли китобу маҷмӯаҳои махсус интишор меёбанд.  

Бояд тазаккур дод, ки оғози таҳқиқи аҳвол ва осори ин мутафаккири бузург ба солҳои 20-

уми қарни ХIХ рост меояд. Сипас, пажӯҳишгарони мамлакатҳои Шарқу Ғарб кӯшидаанд, ки оид 

ба масъалаҳои ҳолнома ва як қатор асарҳои ӯ ҳақиқати воқеиро барқарор намоянд. То ин замон 

дар хусуси аҳвол ва осори Носири Хусрав рисола ва мақолаҳои бешумор ба чоп расидаанд. Мо 

дар назди худ мақсад гузоштем, ки дар бораи якчанд рисолаву мақолаҳои ин олимон иҷмолан 

изҳори назар намоем, чунки дар хусуси ҳамаи онҳо дар доираи як мақола таваққуф кардан аз 

имкон берун аст. 

Ховаршиноси рус Иванов В.А. дар асари худ «Носири Хусрав ва исмоилиён» таъкид 

кардааст, ки Носири Хусрав дорои истеъдоди баланд набуда, дар ҷодаи илм ягон равияи муайян 

ё мактаби муназзам надоштааст. Ба ақидаи Иванов В.А. Носири Хусрав гӯё «ҳеҷ истеъдод, ҳеҷ 

мактаби муназзам надоштааст» [1, с. 4] ва дар асарҳояш масъалаҳои фалсафиро такмил надода, 

ба он ягон идеяи нав ворид накардааст.  

Нодуруст ва муғризона будани ақидаи В.А. Ивановро дар бораи Носири Хусрав 

ховаршиноси машҳур Бертелс А.Е. дар асараш «Насир Хусрау и исмоилизм», ки соли 1959 дар 

шаҳри Маскав ба табъ расидааст, ошкор сохтааст. Бертелс А.Е. дар ин асараш мавзӯи наҳзати 

исмоилияро аз давраҳои ташаккулаш то замони Носири Хусрав илман баррасӣ карда, мақому 

манзалати мутафаккирро дар маслаки исмоилия ба таври саҳеҳ ва мушаххас ва аз рӯи ҳақиқат 

инъикос менамояд. Муаллиф кӯшидааст, ки масъалаи муаммои Носири Хусрав ва исмоилиёнро 

зимни омӯзиши ҳаёти иҷтимоию тазодҳои синфии замонаш тавзеҳ диҳад. 

Олим шинохта ва шарқшиноси варзидаи англис Эдуард Браун баъди омӯзиш ва таҳқиқи 

аҳвол ва осори Носири Хусрав ба ӯ чунин баҳо додаст: «Носири Хусрав на танҳо шоире мубтакир 

ва халлоқ буда, балки дар илм… шаҳомати фикрӣ ва хор доштани мунофиқону чоплусон ва 

озодманишӣ аз ҳамаи шоирони эронӣ бартар аст» [1, с. 3]. 

Анри Карбен ва олими Эронӣ Муҳаммад Мӯин асари Носири Хусрав «Ҷомеъ-ул-

ҳикматайн»-ро бо тасҳеҳ ва муқаддима ба чоп расониданд. Анри Карбен, ки муқаддимаи ин 

китобро навиштааст, онро «Таҳқиқоти аввалия» номгузорӣ карда, ақидаҳои фалсафии 

мутафаккирро бисёр саҳеҳ ва муҳаққиқона таҳлил намудааст. Анри Карбен низ чун Бертелс А.Е. 

бар зидди ақидаи Иванов В.А. фикри хешро изҳор карда, мегӯяд, ки Носири Хусрав «ҳар чӣ 

бошад ҳам нависандаи дилгиркунанда нест ва сатрҳои фасли аввали «Ҷомеъ-ул-ҳикматайн» 

намудори як набарди идеологии дарднок, яъне намудоре аз рукуду заволи фалокатбори фарҳанг 

дар зери фишори таассуби динӣ аст, ки Хуросон ҷавлонгоҳи он будааст» [2, с. 63]. 

Чи тавре маълум гашт, дар атрофи шахсияти Носири Хусрав ва осори ӯ фикру ақидаҳои бо 

ҳам зидди олимон ва муҳаққиқони осори ӯ арзи вуҷуд доранд. Вале ба ақидаи мо, афкори илмӣ, 

фалсафӣ ва адабии Носири Хусрав, ки дар осори безаволи ӯ дарҷ ёфтааст, имрӯз низ яке аз 

беҳтарин намунаи ақоиди илмӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ, динӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, башардӯстӣ, 

ҳақиқатпарастӣ ва худшиносии миллӣ барои халқи тоҷик мебошад. 
Нуктаи дигареро бояд зикр намоем, ки барои равшанӣ андохтан ба мавзӯи мазкур муҳим 

мебошад, ки пеш аз ҳама, то кунун мероси адабиву илмии Носири Хусрав ҳаматарафа ва ба таври 
бояду шояд таҳлилу таҳқиқ нагардидааст. Аз ин рӯ, бо мақсади шинос намудани чеҳраи ҳақиқии 



107 

ин мутафаккири бузург моро зарур аст, ки ба таҳлил ва таҳқиқи аҳвол ва осори Носири Хусрав 
хеле ҷиддӣ машғул шавем. Аммо пиёда сохтани ин кор хеле мушкил буда, масъулияти басо 
баландро тақозо менамояд. 

Зикр бояд намоем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал аҳвол, осор, хусусан ақидаҳои 
фалсафии Носири Хусрав солҳои 50-уми асри ХХ мавриди таҳлил ва таҳқиқи ҷиддӣ қарор 
гирифта буд. Оид ба ин масъала аввалин рисолаи номзадии А.С. Эделман дар зери роҳбарии 
академик Аловиддин Баҳовуддинов ба сомон расонида шудааст. Дар рисолаи мазкур ақидаҳои 
иҷтимоию сиёсӣ, ахлоқӣ, ба вижа фалсафаи Носири Хусрав, таҳлили муфассали худро ёфтаанд. 

Баъд аз нимаи аввали қарни ХХ дар ҷумҳурии мо таҳқиқ ва таҳлили андешаҳои фалсафии 
Носири Хусрав хусусияти ихтисосиро ба худ касб намуд. Олимони тоҷик ба монанди 
Додихудоев Х., Ашӯров Ғ., Шохуморов А., Мусулмониён Р., Муродова Т. ва аз олимони 
кишварҳои хориҷӣ бошад, донишманди афғон Маҳмуди Тарзӣ, ИМА Алисе Ҳансбергер ва 
дигарон ба таҳқиқи масъалаҳои аҳвол ва осори Носири Хусрав камари ҳиммат бастанд. 

Дар хусуси масъалаи таҳқиқи аҳвол ва осори Носири Хусрав бояд таъкид кард, ки аз байни 
асарҳои ба масъалаи таълимотии исмоилия мутааллиқ таълифоти Додихудоев Х., чи аз ҷиҳати 
баррасии ҳамаҷонибаи масъала ва чи аз назари таҳлили ҷаҳонбинии фалсафию динии ин ҷараёни 
иҷтимоию фарҳангӣ, арзиши баланди илмӣ дорад. Ӯ ақидаҳои худро оид ба масъалаи мазкур дар 
асарҳояш ба монанди «Мазҳаби исмоилия ва моҳияти иҷтимоии он», «Очеркҳои фалсафаи 
исмоилия», «Фалсафаи исёни деҳқонон», «Исмоилия ва озодандешии Шарқ» ва ғайраҳо манзури 
хонандагон гардонидааст. Бояд таъкид кард, ки асарҳои таълифнамудаи Додихудоев Х. барои 
таҳқиқоти ояндаи олимони фалсафа, педагогика ва дигар илмҳо оид ба ҳар чӣ васеъ кушода 
додани ҷаҳонбинии Носири Хусрав аҳамияти хеле калонро доро мебошанд. 

Чи тавре сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳанд, на ҳамаи паҳлуҳои афкори педагогии 
Носири Хусрав аз тарафи олимони соҳаи педагогика ва психология дар шакли мукаммал ва дақиқ 
омӯхта ва таҳлил шудаанд. Масалан, агар сухан дар хусуси ақидаҳои таълимию тарбиявии 
мутафаккир равад, бояд ин нуктаро махсус зикр намоем, ки масъалаи мазкур қариб аз доираи 
таҳқиқ ва таҳлили илмӣ берун мондааст. 

Бояд ҳаминро таъкид намоем, ки аз тарафи муҳаққиқон на ҳамаи паҳлуҳои ҷаҳонбинии 
Носири Хусрав ҳамаҷониба таҳлил ёфтаанд. Масалан, таълимоти ӯ дар боби мақоми инсон ва 
инсонпарварӣ, некиву накукорӣ, дӯстиву рафоқат, инкишоф ва ташаккули шахсияти инсон, 
қобилияти фикрии инсон, ба вижа афкори педагогии мутафаккир пурра ва дақиқ омӯхта 
нашудаанд. 

Баъд аз истиқлолияти давлатӣ ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи таҳқиқ 
ва омӯзиши осори ниёгон диққати махсус дода шуд. Дар солҳои 90-ум як қатор олимони тоҷик 
ба омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқи осори Носири Хусрав пардохтанд. Ба ақидаи мо, дар давоми 15 
соли охир аз байни асарҳое, ки ба омӯзиши осори Носири Хусрав бахшида шудаанд таълифоти 
Нозир Арабзода таҳти унвони «Носири Хусрав» – Душанбе, 1994 ва бори дувум зери унвони 
«Ҷаҳони андешаи Носири Хусрав» соли 2003 бо иловаҳояш ба нашр расид. Арабзода Н. дар 
таҳқиқи худ маълумоти қариб тамоми асарҳои илмиро дар бораи Носири Хусрав ба эътибор 
гирифта, андешаҳои то ин замон омӯхтанашудаи ин мутафаккирро мавриди таҳқиқу баррасӣ 
қарор додааст.  

Соли 2003 маҷмӯаи мақолаву фишурдаҳо таҳти унвони «Носири Хусрав ва тафаккури 
пешқадами башарӣ» бахшида ба ҷашни 1000-солагии мутафаккири бузурги Шарқ, Носири 
Хусрав ба чоп расид. Дар маҷмӯаи мазкур 43 мақолаву фишурдаҳо пешниҳод гашта, паҳлуҳои 
гуногуни аҳволу осори ин мутафаккир мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, ки танҳо 12-тои онҳо 
ба масъалаи ақидаҳои таълимиву тарбиявии Носири Хусрав бахшида шуда буданд. Мақолаҳо ва 
фишурдаҳои зикргашта дар маҷмӯъ баъзе аз паҳлуҳои афкори педагогии Носири Хусравро ба 
монанди «Масъалаи илму дониш дар осори Носири Хусрав», «Мақоми таълиму тарбия дар осори 
Носири Хусрав», «Проблемаи мақоми инсон ва инсонпарварӣ дар ашъори Носири Хусрав» ва 
дигар паҳлуҳои ҳаёт ва фаъолияти мутафаккирро дар бар мегиранд. Вале қисматҳои асосии 
афкори педагогии Носири Хусрав аз доираи таҳлили ҳамтарафа, дақиқ ва муфассали илмӣ берун 
мондааст. 

Соли 2004 китобе бо номи «Мо ва Носири Хусрав», ки ба қалами Ҷамолиддин Саидзода 
тааллуқ дорад, ба чоп расидааст. Муаллиф дар китоби хеш масъалаҳои мақому манзалати шоир, 
ситоиш ва рӯҳияи миллии ашъори ӯ, таъсири ашъори ӯ ба ояндагон ва башардӯстии Носири 
Хусравро ба риштаи таҳлилу таҳқиқ кашидааст. Бояд зикр намоем, ки дар рисолаи мазкур 
масъалаи афкори педагогии Носири Хусрав ками дар кам баррасӣ шудааст. 
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Бинобар ин, ба мо зарур аст, ки осори Носири Хусравро биомӯзем, маҳфилҳо, озмунҳо, 
конференсияҳо ва симпозиумҳои илмӣ ташкил бидиҳем ва ба ин васила бештару бештар ҷаҳони 
ношинохта, вале заруриву судманди Носири Хусравро шинохта бошем. Чунки ҷаҳони Носири 
Хусрав ҷаҳони равшаниҳост, пур аз нури маърифату фарҳанг аст, зеро ки инсонро хушбахту 
саодатманд сохта, ба сӯи корҳои нек ҳидоят карда, ахлоқ, маънавиёт ва неруи пурқувватро дар ӯ 
парвариш ва эҷод менамояд. 

Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳлили асарҳои илмии мавҷуда моро ба он нукта водор сохт, ки 
муҳиммият ва зарурати давом додани таҳқиқи ақидаҳои педагогии Носири Хусрав кори арзандае 
хоҳад буд. Ҳарчанд баъзе паҳлуҳои ақидаҳои ахлоқии Носири Хусрав мавриди таҳлил қарор 
гирифта шуда бошанд ҳам, аммо онҳо аз мавқеи фалсафӣ ё ҳамчун панду андарз пешкаши 
хонанда гардидаанду халос. 
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АФКОРИ ПЕДАГОГИИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ОМӮЗИШУ ТАҲҚИҚИ ОН ДАР АСАРҲОИ 

ИЛМИЮ ТАЪРИХӢ  
 

Дар мақола таваҷҷуҳи асосӣ ба масъалаи омӯзиш ва таҳқиқи ақидаҳои педагогии яке аз 
мутафаккирони бузурги асри XI халқи тоҷик – Носири Хусрав равона карда шудааст.  

Муаллифон асарҳои зиёди илмию таърихиро омӯхта ва таҳлил карда, ба чунин хулоса омаданд, ки 
ақидаҳои илмӣ, фалсафӣ ва адабию педагогии Носири Хусрав, ки дар хилоли осори ӯ мавҷуд аст, дар 
шароити муосир низ яке аз беҳтарин намунаи афкори илмӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ, динӣ, фарҳангӣ ва 
худшиносии миллӣ барои халқи тоҷик ба ҳисоб меравад.  

Муаллифон баъди таҳлили масъала ба чунин хулоса омаданд, ки давом додани таҳлил ва таҳқиқи 
афкори педагогии Носири Хусрав дар шароити имрӯзаи ҷомеаи мо хеле муҳим ва зарур ба ҳисоб меравад.  

КАЛИДВОЖАҲО: омӯзиш, таҳлили асарҳо, афкори педагогӣ, мақолаҳо, фишурдаҳо, тафаккури 
пешқадам, муҳаққиқон, равияи исмоилия, ҳаёти иҷтимоӣ.  

 

ПЕДАГОГИЧЕЧКИЕ ИДЕИ НОСИРА ХУСРАВА И ИХ ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ В 

НАУЧНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
 

В данной статье, основное внимание акцентируется проблеме степень изучения и исследованию 
педагогических идей одного из великих мыслителей XI века таджикского народа Носира Хусрава.  

Авторы, изучая и исследуя множества научных и исторических произведений подчёркивают, что 
научные, философские и литературно-педагогические взгляды Носира Хусрава, которые изложены в его 
наследие и в современных условиях нашего общество для таджикского народа являются примером как 
научной, философской, моральной, религиозной, культурной идеи и национального самосознания.  

Авторы, анализируя проблему приходят к выводу о том, что продолжение исследования 
педагогических идей Носира Хусрава в условиях нашего современного общества является очень важным 
и актуальным.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изучение, анализ, произведений, педагогические идеи, статьи, тезисы, 
прогрессивные мышления, исследователи, исмаилитское направление, социальная жизнь.  

 

PEDAGOGICAL IDEAS OF NOSIRI KHUSRAV AND THEIR STUDY AND RESEARCH IN 

SCIENTIFIC AND HISTORICAL WORKS 
 

This article focuses on the problem of the degree of study and study of the pedagogical ideas of one of the 
great thinkers of the 11th century of the Tajik people Nosiri Khusrav. 

The authors, while studying and exploring many scientific and historical works, emphasize that the 
scientific, philosophical and literary and pedagogical views of Nosiri Khusrav, which are set forth in his legacy 
and in the modern conditions of our society for the Tajik people, are an example of how scientific, philosophical, 
moral, religious, cultural ideas and national identity.  

The authors, analyzing the problem, come to the conclusion that the continuation of the study of the 
pedagogical ideas of Nosiri Khusrav in the conditions of our modern society is very important and relevant. 

KEY WORDS: study, analysis, works, pedagogical ideas, articles, thesis, progressive thinking, 
researchers, Ismaili direction, social life. 
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ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТИИ ТОЛИБИЛМОН ТАВАССУТИ 

ОСОРХОНАИ МАКТАБӢ 
 

Тӯронов С. Ш. 
Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон  

 

Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният 
ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст 

Моддаи 43. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
 

Ватанпарастӣ арзиши муқаддас ва аз ҳама муҳим буда, мафҳумҳои диёр, макон, кишвар, 
сарзамин, Ватанро дорад. Ватандӯстӣ - садоқатмандии шаҳрванд ба ватани хеш аст. 

Халқи мо аз қабили халқҳоест, ки диёр, ватани худро аз дилу ҷон дӯст медорад ва барои 
саодати он сина сипар мекунад. Ватан маконест, ки мо дар он ҳамроҳи хонаводаву хешовандон, 
халқу миллат зиндагӣ мекунем, ба камол мерасем, ҳунар меомӯзем, бунёд мекунем ва ободу зебо 
мегардонем. 

Дар васфи Ватан адибони гузаштаву муосири форсу тоҷик суханони пурқимат гуфтаанд. 
Танҳо ҳамин қадар бояд гуфт, ки дар олам касе беватан нест. Одами боақлу бофаросат як каф 
хоки Ватанро аз ганҷи дунё беҳтар медонад.  

Одамон барои ҳимояи хоки муқаддаси Ватани худ ба муқобили душманон борҳо мубориза 
бурдаанд, сина сипар кардаанд, ҷон додаанд, вале ватани худро ҳимоя кардаанд. Чунки ватан 
муъҷизаест, ки дар он зода шуда ба камол расидаанд, обутоб ёфтаанд ва лаззатҳои ширини ҳаётро 
дар он чашидаанд.  

Вобаста ба ин Афлотун баён доштааст: «Алоқае дар дунё шадидтар аз меҳр ба Ватан нест».  
Меҳри Ватан бағоят пурзӯр аст. Агар дар ғарибӣ зиндагии шоҳона дошта бошед ҳам, як 

порисаи кулбаи фақиронаи ватанро ҳазор бор аз вай болотар медонӣ. Аз даме ки чашми ақли 
одам кушода мешавад, муҳаббати зиндагиро дар дили худ тавассути диёру кишвар мебинад, зеро 
пайкари ӯ аз шаҳди обу хоки Ватан боло қад кашидааст. 

Тавре А.В. Суворов мегӯяд: «Замини муқаддаси Ватан ҳама корро метавонад: аз оби 
зулоли чашмаҳояш менӯшонад, бо нону неъматҳояш таъмин месозад, аз накҳати гулҳои боғаш 
лаззат мебахшад, аммо танҳо худро ҳимоя карда наметавонад ва ӯро нафароне ҳимоя менамоянд, 
ки муъҷизаҳояшро истифода мебаранд». Аз ин рӯ, моро мебояд Ватани хешро аз ҳама бештар 
дӯст дорем ва баҳри ободиву шукуфоияш ҷаҳд намоем.  

Дар «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қайд гардидааст, 
«Ватанпарастӣ арзиши муқаддас ва аз ҳама унсури муҳимми тарбия мебошад, ки он дар 
мафҳумҳои зодгоҳ, диёр, кишвар, сарзамин, Ватан ифода меёбад. Ҳамаи унсурҳои дигари тарбия 
ба ҳамин унсури тарбия иртибот доранд ва садоқатмандии шаҳрвандро ба ватани хеш дар назар 
дорад». 

Дар ин замина академик Лутфуллозода М. мефармоянд: «Омили муҳимми ватандорӣ дӯст 
доштани Ватан, марзу буми аҷдодӣ ва пуштибонии он аз тарафи инсонҳост. Халқе, ки тамаддуни 
пурғановати миллати хешро намедонад, қодир нест, ки ватандор бошад ва пуштибонӣ аз Ватан 
кунад» [3, с. 248].  

Яъне ба андешаи олим тарбияи эҳсоси ватандӯстӣ шурӯъ аз он мешавад, ки шаҳрванди 
фардо шодии зиндагиро дар хидмат ба мардум бубинад ва сидқан ватани хешро дӯст дорад. 

Ҳар яки мо бо рисолати хеш ба дунё омадаем. Аз ин рӯ, ба он кӯшем, ки ҷавҳари рисолати 
мо бояд накукорӣ, дӯст доштани инсонҳо, Ватан-модар ва табиати он, эҷодкорию созандагӣ 
бошад. 

Академик Файзулло Шарифзода Ватан - Модарро тавъам шуморида, чунин таъкид 
менамоянд: «Ватан сарфарозию сарбаландӣ, бахту иқбол ва орзую умеди инсон аст. Ватан ва 
модар ҳамрадифанд. Он тавр, ки инсон як модар дорад, ҳамин тавр як ватан дорад. Аз ин лиҳоз, 
«Ватан – Модар» ё «Модар – Ватан» аст [6, с. 344]. 

Таълим ва тарбия фаъолиятест, ки дар доираи талаботи ҷамъият сурат гирифта, дар 
ҳамбастагӣ амалӣ мегарданд. Масъалаи ташаккули ҳисси ватандӯстӣ амали якҷояи хонавода, 
мактаб ва ҷомеа буда, аз оила ибтидо гирифта, дар мактаб ташаккул меёбад ва дар ҷомеа инъикос 
мегардад. 

Тарбияи худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ дар низоми маориф ба муайян намудани ҳифзи 
расму оин ва анъанаҳои милливу давлатӣ дар тарбияи насли наврас, таҷдиди мазмуни он ва ҷорӣ 
намудани технологияи навин алоқаманд аст. Мақсади асосии тарбияи миллӣ ҷалб ва равона 
кардани таваҷҷуҳи насли наврас ба арзишҳои фарҳангӣ, таърихи миллӣ, умумибашарӣ, 
гиромидошти мафҳуми Ватан ва мероси таърихиву фарҳангӣ мебошад. Зеро ватандӯстӣ аз 
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муҳаббат ба зодгоҳ ва Ватан, эҳтиром ба гузаштаи таърихӣ ва таърихи пурғановати миллӣ 
сарчашма мегирад ва дар ин замина беиштибоҳ нақши муҳим мебозанд [5]. 

Мактаб танҳо ба қадре маркази намоёни тарбияи ватандӯстӣ хоҳад буд, ки дар он пеши 
назари шогирдонаш симои Ватан василаи эҳтиросоти зиндаи инсонҳо, корномаи ҷангӣ ва 
меҳнати мардум он қадр равшантар намудор гардад. Ва ин тавассути осорхона, ки воситаи ҳифзи 
хотираи инсоният аст, ҳамчун сохтори мактабӣ, мероси таърихӣ - фарҳангиро ҷамъоварӣ, ҳифз, 
муаррифӣ ва тарғиб намуда, таваҷҷуҳи хонандагонро ба олами фарҳангӣ равона месозад. Ва ин 
як намуд фаъолияти фарҳангӣ-таълимӣ ба шумор меравад [1-2]. 

Осорхонаи мактабӣ яке аз омилҳои таъсиррасон, пешбаранда ва вусъатбахши фаъолияти 
эҷодиву ҷамъиятии хонандагон маҳсуб ёфта, дар ин самт арзиши баланди тарбиявӣ дорад. Зеро 
маълумот дар бораи гузашта ва имрӯзи миллату давлат танҳо дар осорхона ҷамъоварӣ шуда, 
худогоҳиву хештаншиносии насли наврасро ташаккул медиҳад. Наврасону ҷавонон зимни 
шиносоӣ бо маводи осорхона имкон пайдо мекунанд, ки муносибати худро бо таъриху фарҳанг 
муайян намоянд. Тавассути сайрҳои илмӣ, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангиро омӯхта, дар корҳои 
ҷустуҷӯӣ ширкат варзанд ва бо ашхоси барӯманд, таърихнигорон мулоқот намуда, таърихи 
Ватани худро дақиқ созанд, инчунин хуб дарк намоянд, ки ниёгонашон дар рушди фарҳангу 
иқтисодиёти кишвар заҳматҳо кашидаанд. Чунин муносибат эҳтирому муҳаббати онҳоро ба 
мероси пурғановати фарҳангиву таърихии кишвар ва гузаштаи хеш дучанд меафзояд. 

Ёдгорӣ ва нигораҳои дар намоиш гузоштаи осорхонаҳои мактабӣ худ шиносномаи таърихи 
миллат буда, он имкон медиҳад, ки хонанда дар ҳамаи намудҳои фаъолияти илмӣ, техникӣ ва 
ҷамъиятӣ қувваозмоӣ намояд, соҳиби дониши таҷрибавӣ гардад, сарчашмаҳои таърихиро 
тавсиф, шаклбандӣ ва ҳуҷҷатҳои таърихиро таҳия созад. Бо раҳнамоии устодаш асарҳо эҷод 
намояд. 

Осорхонаи мактабӣ на танҳо як шакли ташкили фаъолияти таълимӣ-фаҳмондадиҳӣ ба 
шумор меравад, балки воситаи рушди тарбияи маънавӣ, худшиносии миллӣ ва ватандӯстии 
хонандагон аст. Иштироки толибилмон дар корҳои ҷустуҷӯйӣ, омӯзиш ва ҷамъоварии 
ёдгориҳову нигораҳои осорхонавӣ, ташкили намоишҳо, гузаронидани шабнишиниву 
конфренсияҳо ва сайрҳои таърихӣ малакаҳои таҳқиқотӣ, кишваршиносии онҳоро ташаккул 
медиҳанд. 

Мутаассифона, мушоҳидаҳо собит намудаанд, ки аксари насли наврас ба таърихи кишвари 
худ кам таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, бархе аз хонандагон на танҳо таърихи зодгоҳи худ, балки 
осори ниёгон ва таърихи ҷашну маросимҳои миллӣ ва афроди таърихиву сиёсии кишварро ба 
таври бояду шояд намедонанд, хуб дарк намекунанд, ки бояд бидонанд.  

Бо мақсади ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба омӯзиши таърихи давлату миллат ва 
расидан ба ҳадафҳои зикршуда, муаллим ва масъули осорхонаи мактабиро мебояд бо иштироки 
хонандагон ва ҳайати осорхона тадбирҳои зерро амалӣ намоянд: 

1. Гузаронидани мулоқот бо куҳансолон, пирони хирад; 
2. Маълумотгирӣ ва пурсиши аҳолӣ оид ба мавзеъ, ёдгориву нигораҳои таърихӣ, либос, ҳар 

гуна зарру зевар барои ороиш, олот, дастгоҳҳои қадима ва ашёи рӯзгор; 
3. Коркард ва нигоҳ доштани маводи бадастомада, маълумот оид ба таърихи зодгоҳ, маҳал, 

ноҳия, шаҳр, вилоят ва билохира Ватани азизамон – Тоҷикистон; 
4. Тарғиби муҳтаво ва моҳияти маълумоти зикршуда байни хонандагон. 
Тамоюли ҷаҳонишавии илму фарҳанг ба яке аз масъалаҳои муҳимми асри ХХI табдил ёфта, 

талабот ба сатҳи маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули наслҳои худогоҳу худшинос, 
ташаббускору ояндасоз ва ватандору меҳанпараст торафт меафзояд. Вобаста ба ин Асосгузори 
сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таъкиди бамаврид ва судманд кардаанд: «Дар ин марҳалаи муҳим мақсаду вазифаҳои 
фарҳанг бештар ба масъалаҳои ташаккули маънавиёт, омӯзиши амиқи таъриху фарҳанги 
гузаштаву муосири халқи тоҷик, баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандӯстиву 
ватандорӣ, инчунин дар тафаккури мардум ва махсусан, наврасону ҷавонон густариш додани 
эҳсоси эҳтиром ба муқаддасоти милливу рамзҳои давлатӣ равона мегардад» [4, с. 33]. 

Дар робита ба иҷрои таъкидҳои сарвари давлат аҳли маорифи кишварро зарур аст, ки 
ҷиҳати соҳиб шудани наврасону ҷавонон ба дониш ва илмҳои муосир, баланд бардоштани ҳисси 
худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва дар рӯҳияи инсонпарварӣ тарбия намудани онҳо 
таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, ба онҳо гиромӣ доштани таърихи гузаштагонамон, эҳтироми 
муқаддасоту рамзҳои давлатиро омӯзем ва ба рушди фарҳанги миллӣ такони ҷиддӣ бахшем. 

Тавре ишора гардид, дар татбиқи андешаҳои баёншуда саҳми осорхонаи мактабӣ муҳим 
арзёбӣ шуда, масъулони онро мебояд ҷиҳати ташаккули ҳисси масъулиятшиносии хонандагон 
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оид ба ҳифзи бозёфтҳои фарҳангию таърихии зодгоҳ, ифтихор аз мероси ниёгон, Ватан, эҳтиром 
гузоштан ба гузаштаву имрӯзаи кишвар, расму оин, урфу одатҳои миллӣ, умумибашарӣ 
иштироки бевосита ва фаъол намуда, дар ин раванд бояд тадбирҳои зерро амалӣ намоянд: 

1. Роҷеъ ба ташаккули тарбияи ҳисси ватандӯстии хонандагон, ки он аз муҳаббат ба Ватан, 
ифтихор аз гузашта ва имрӯза сарчашма мегирад, мунтазам чораҳо андешанд; 

2. Дар ниҳоди хонандагон ҳифзи сарчашмаҳои таърихӣ, бозёфт ва нигораҳои осорхонавӣ, 
ки дорои арзиши баланди таърихианд, парвариш кунанд; 

3. Маводи осорхонаро пайваста дар ҷараёни таълим, вобаста ба мавзӯъ, мақсаднок 
истифода баранд; 

4. Аҳамият, нақш ва мавқею манзалати таърих, осори ниёгон дар шинохти Ватани азизу 
маҳбуб – Тоҷикистонро тарғиб намоянд; 

5. Хонандагонро ба фаъолияти эҷодӣ ва таҳқиқот роҷеъ ба омӯзиши таърихи Ватан ва 
гиромидошти арзишҳои миллӣ ҷалб намоянд; 

6. Тарғиб ва ташвиқи: 
 меъроси таърихиву фарҳангии ниёгон, ки хотираи таърихии халқро ифода менамоянд; 
 урфу одат, анъанаҳо ва тарзи зиндагии миллат, ки дар он хусусиятҳои миллии мафҳуми 

кишвар инъикос ёфтаанд, ба роҳ монанд; 
7. Маҳсулот ва арзишҳои миллӣ, аз қабили созҳои мусиқӣ, зарфҳои сафолӣ, кулолӣ, сӯзанӣ, 

қолину атлас, гиёҳҳои ватанӣ, гӯштини миллӣ, бозиҳои миллӣ, боигарии миллӣ ва ҳифзи онҳоро 
миёни хонандагон таблиғ намоянд; 

8. Тарбияи маишии (характери) миллӣ ва тафаккури миллии хонандагонро ташаккул 
диҳанд; 

9. Тарбияи худшиносӣ, ваҳдат ва ифтихори миллиро миёни хонандагон рушд диҳанд; 
10. Омӯзиши осори пурарзиши илмӣ, адабӣ, таърихӣ ва асарҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро доир 
ба тарбияи насли фаъолу эҷодкор ва худогоҳу ояндасоз дар байни хонандагон ба роҳ монанд. 

Ифтихор аз миллату дӯст доштани Ватан масъулияти баландро талаб мекунад. Аз ин рӯ, 
тавре бояд кору зиндагӣ кард, ки ояндагон аз дастовардҳо, ташаббусҳои созанда ва ватандории 
мо ифтихор намоянд. Агар мо сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва дӯст доштани Ватани маҳбуб – 
Тоҷикистонро вазифаи шаҳрвандиву маънавии хеш шуморем, он гоҳ насли наврас низ чунин 
хоҳанд буд ва бад-ин васила мо метавонем дар ободию шукуфоии он саҳм гузорем.  
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ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТИИ ТОЛИБИЛМОН ТАВАССУТИ  

ОСОРХОНАИ МАКТАБӢ 
 

Дар мақола оид ба ташаккули тарбияи худшиносии миллӣ ва ватандӯстии наврасону ҷавонон, ҳифзу 

гиромидошти расму оин, анъана, ҷашну маросимҳо ва таъриху фарҳангӣ миллӣ аз ҷониби муаллиф баён 
гардидааст. Ба андешаи муаллиф, осорхонаи мактабӣ яке аз омилҳои таъсиррасон, пешбаранда ва 
вусъатбахши фаъолияти эҷодиву ҷамъиятии хонандагон маҳсуб ёфта, дар ин самт арзиши баланди 

тарбиявӣ дорад. Зеро маълумот дар бораи гузашта ва имрӯзи миллату давлат, танҳо дар осорхона 
ҷамъоварӣ шуда, худогоҳиву хештаншиносии насли наврасро ташаккул медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: ватан, таълим тарбия, осорхона, таърихӣ, фарҳангӣ, хонандагон. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИЙСЯ ПРИ  
ПОСРЕДСТВЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ  

 

В данной статье говорится о развитии национального самопознания и патриотизма учащихся в 
системе образования. По мнению автора, школьные музеи одни из влияющих факторов способствующих 
и расширяющих литературную и социальную деятельность учеников. Потому что данные прошедших и 
сегодняшних национальных достижений сохраняются только в музее, формируя самосознание молодого 
поколения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родина, обучение, воспитание, музей, история, культура, ученики. 
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THE FORMATION OF PATRIOTIC EDUCATION OF THE STUDENTS THROUGH  

SCHOOL MUSEUMS 
  

This article talks about the development of national self-knowledge and patriotism of students in the 

education system. According to the author, school museums are one of the influencing factors contributing to and 

expanding students' literary and social activities. Because the data of past and present national achievements are 

stored only in the museum, forming the identity of the young generation. 

KEY WORDS: homeland, education, upbringing, museum, history, culture, students.  
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН ҲАМЧУН ҚАРЗИ ВОЛИДАЙН АЗ НИГОҲИ 

МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ 
 

Каримова М.М., Абдураҳимзода Қ.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мусаллам аст, ки оила барои халқи ориёитабор, ба вижа халқи тоҷик, бо тамоми 

арзишоташ ба монанди қавм, халқ, Ватан муқаддас буд ва хоҳад монд. Барои гузаштагони мо 

оила сарчашмаи таълиму тарбия ба ҳисоб мерафт. Ниёгони мо ба хубӣ дарк мекарданд, ки маҳз 

таҳким ва рушди оила, таълиму тарбияи фарзанди инсонпарвару башардӯст, ватандору 

ватандӯст, шуҷоъу далер, бофарҳангу бомаърифат яке аз роҳҳо ва тарзу усуле мебошад, ки дар 

рушди ҷомеа, пойдории давлат ва нигоҳдориву побарҷоии тамаддуни миллат саҳми мондагор 

дорад.  

Оила ҳамчун сарчашмаи таълиму тарбия ва ҷузъи асосии ҷомеа аъзои худро дар рӯҳияи 

инсондӯстиву башардӯстӣ, ватандориву ифтихори миллӣ, худогоҳиву хештаншиносӣ, 

донишандӯзиву илмомӯзӣ, маърифатпарвариву фарҳангшиносӣ, меҳнатдӯстиву ҳунармандӣ, 

далериву шуҷоатмандӣ, ҷавонмардиву фурӯтанӣ ва умуман ахлоқи неки инсонӣ тарбия 

менамояд. Дар ин раванд, бечунучаро падару модар ва дигар аъзои калонсоли оила нақши 

асосиро мебозанд. Барои дар фарзандон ташаккул ва рушд додани чунин фазилатҳои ахлоқи 

ҳамида ва ҳамчун инсони комил ба воя расонидани онҳо бе меҳру муҳаббат ва садоқати поки 

падару модар ва намунаи ибрат будани эшон аз имкон берун аст. Аз ин гуфтаҳо хулосае 

бармеояд, ки мо – падару модарон бояд аз таҷрибаи ниёгони худ пурсамар истифода намуда, 

фарзандонро дар рӯҳияи эҳтиром ба халқу Ватан, ҳурмату эҳтироми падару модар ва калонсолон, 

риояи арзишҳои милливу умумибашарӣ тарбият намоем.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки таълиму тарбияи фарзандон дар даҳ соли охир сатҳан 

харобу коста гашта истодааст. Аз тарафи баъзе падару модарон ба ин масъалаи ҳаётан хеле 

муҳим ва барои ояндаи ҷомеа зарур бемасъулиятӣ ба назар мерасад.  

Мо шоҳиди он гашта истодаем, ки ахлоқи қисме аз ҷавонон коҳиш ёфта, онҳо ба ҳар гуна 

ҳаракату равияҳои ғайриқонунӣ ҳамроҳ шуда, ба ҷинояткорӣ даст мезанад ва ҳамаи ин, пеш аз 

ҳама, аз натиҷаи беаҳамиятии падару модар дарак медиҳад.  

Ҳол он ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Кодекси оила», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва дигар 

санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон падару модарро вазифадор 

месозанд, ки барои саломатӣ, рушди ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии фарзанди худ ғамхорӣ 

намоянд, онҳоро ба ҳаёти мустақилона ва меҳнати софдилона омода сохта, дар рӯҳияи эҳтиром 

гузоштан ба Ватан, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия намоянд.  

Ба ақидаи мо, далелҳои дар боло зикргардида ва дигар ҳолатҳое, ки дар ин самт дар ҷомеаи 

муосир ба вуқӯъ пайваста истодааст, моро ҳушдор медиҳад, ки масъалаи таълиму тарбияи 

фарзандон дар оила, рӯз то рӯз ба худ характери ҷиддиро касб карда, ҳаллу фасли бетаъхирро 

тақозо дорад.  

Яке аз роҳҳои ҳалли мусбати масъалаи мазкур омӯзиш ва татбиқи сабақҳои таърихи бою 

ғанӣ ва таҷрибаи зиндагии пешиниёни бузургамон мебошад. Мавзӯи назария ва амалияи тарбияи 

оилавӣ, нақш ва мақоми падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва ба камол расонидани 

инсони комилро мутафаккирони бузурги форсу тоҷик дар осори хеш мавриди омӯзиш, таҳлил ва 

муҳокима қарор додаанд. Яке аз чунин мутафаккирони бузурги халқи форсу тоҷик Мир Сайид 

Алии Ҳамадонӣ мебошад, ки боби чаҳоруми асари калонтарини худро, ки бо номи «Захират-ул-

мулук» машҳур аст, ба масъалаи «Дар ҳуқуқи волидайн ва завҷ ва завҷа ва авлод ва абид ва 

ақориб ва асдиқо» бахшидааст.  
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Дар ақидаҳое, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ нисбати мавзӯи мазкур баён кардааст, ба он 

кӯшидааст, то падару модар вазифадору уҳдадор будани худро дар таълиму тарбия ва ба камол 

расонидани фарзандони хешро ба хубӣ дарк намуда, тамоми дониш, таҷриба, ақлу хирад, санъат 

ва маҳораташонро барои дар амал татбиқ намудани ин масъала равона созанд.  

Таҷрибаи садсолаҳои гузашта исбот намуд, ки таълимоти Алии Ҳамадонӣ дар боби 

вазифадор будани падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба ҳаёти оилавӣ мувофиқ буда, ба 

ҳақиқати зиндагӣ наздик будааст. Зеро ақидаҳое, ки Алии Ҳамадонӣ дар замони худаш пешниҳод 

карда буд, дар шароити ҷомеаи имрӯза низ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад.  

Замонавӣ ва муҳим будани таълимоти мутафаккири бузургро ба тасвиб расидани қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 

(соли 2011) бори дигар исбот менамояд.  

Дар ҷаҳони муосир, ки муборизаҳои ошкору пинҳонӣ аз тарафи ҳаракатҳои гуногун 

роҳандозӣ шуда истодаанд, яке аз вазифаҳои асосии падару модарон ва калонсолони аҳли оила, 

ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандон ва ба роҳи дуруст ҳидоят намудани онҳо мебошад. 

Фарзандони мо бояд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватандорӣ, ифтихори миллӣ, худшиносию 

меҳнатдӯстӣ тарбия карда шаванд, дар ниҳоди онҳо фазилатҳои неки ахлоқӣ ташаккул ва рушд 

дода шавад, то ки эшон ҳамчун шаҳрвандони содиқи халқу Ватани худ ба воя расанд.  

Мир Сайид Алӣ Ҳамадонӣ, чи тавре дар боло зикр гашт, дар осори илмию ахлоқии хеш 

масъалаи таълиму тарбияи фарзанд дар оила ва вазифадор будани падару модарро дар ин самт 

ба доираи омӯзиш ва таҳлил кашидааст, то волидайн огоҳӣ дошта бошанд ва дар лаҳзаҳои 

зарурат дар кори ҳаррӯзаашон самаранок мавриди истифода қарор диҳанд.  

Омӯзиш ва таҳлили осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ 

масъалаи тарбияи фарзанд дар оиларо ба зинаҳои адоҳида ҷудо карда, аз рӯи хусусиятҳои 

синнусолӣ дар ҳар як марҳила вазифаҳои асосии тарбияи онҳоро пешкаш кардааст. Мутафаккири 

бузург дар ҳамон давру замон, яъне ҳафтсад сол муқаддам, тавассути пешниҳод кардани ақидаи 

муайян ва аз рӯи нишондодҳои ин ақида амалӣ гардонидаи фикрҳои худ пешравӣ ва навоварие 

дар ҳамин самт ба даст овард. 

Аз рӯи сарчашмаҳои педагогӣ маълум аст, ки мазмуни тарбияи кӯдак дар оила вобаста ба 

давраҳои синнусолӣ то ҳол ба тарзи бояду шояд кор карда нашудааст, ки дар натиҷа ин дар 

ҷараёни тарбияи фарзандон мушкилиҳои зиёди педагогию психологиро ба миён меорад. Гузашта 

аз ин, таҳлили таҷрибаи кори тарбиявии бисёр оилаҳо нишон медиҳанд, ки яке аз сабабҳои 

асосии садди роҳи ҳалли проблемаҳои тарбияи оилавӣ гаштан, ин надонистани хусусият ва 

давраҳои синнусолии кӯдакон аз тарафи волидайн мебошад. Дар ҷумҳурии мо, мушоҳидаҳо 

нишон медиҳанд, ки падару модар дар ҷараёни тарбияи фарзандони худ на фақат моҳияти 

хусусиятҳои синнусолӣ ва давраҳои инкишофи онҳоро ба эътибор намегиранд, балки дар ин роҳ 

дар назди худ мақсад ва вазифаҳои муайян ҳам намегузоранд.  

Ақидаҳои Алии Ҳамадонӣ дар ҷодаи ташаккули инсони комил аз фикрҳои дигар олимони 

гузашта бо амиқӣ ва баҳисобгирии унсурҳои зиёди тарбия фарқ мекунанд. Алии Ҳамадонӣ ба 

ҳам алоқаманд будани тарбия ва инкишофи унсурҳои зебоӣ-оростагиро низ нишон додааст. 

Ба ақидаи Алии Ҳамадонӣ, падару модар дар ҷараёни тарбия бояд рафти такмили 

ташаккули сифати шахсӣ ва қонуниятҳои инкишофи фарзандонро ба назари эътибор гиранд.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар таълимоти худ, ба ақидаҳои гузаштагон такя намуда, 

тарбияи кӯдакро вазифаи муҳимми волидайн ҳисоб карда, таъкид намудааст, ки волидайн бояд 

дар бораи тарбияи фарзанд дар оила, пеш аз ҳама, дониши педагогӣ, психологӣ, маҳорату 

малакаи муайян дошта бошанд ва ба ташаккули беҳтарин сифатҳои ахлоқи инсонӣ дар онҳо 

машғул шаванд. Ба ақидаи Алии Ҳамадонӣ, агар падару модар аз синни хурдсолӣ барои ташаккул 

ва рушди сифатҳои ахлоқии фарзандон шароити зарурӣ муҳайё накунанд, ҳаёт ва фаъолияти ӯро 

мувофиқи талабҳои педагогӣ, психологӣ ба роҳ намонанд, дар ин ҳолат, дар бораи тарбияи 

дурусти фарзандон, ба воя расонидани онҳо ҳамчун инсони комил ҳатто зарурати сухан рондан 

нест. 

Ҳаминро бояд таъкид намоем, ки аз мазмуни сархати 9-и моддаи 7-и Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бармеояд, 

қонуни мазкур имрӯз падару модаронро уҳдадор кардааст, ки онҳо фарзандони хешро бояд бо 

тамоми воситаҳои зарурии таълимӣ таъмин намуда, барои гирифтани таълиму тарбияи 

замонавии фарзандон ҳамаи шароити заруриро муҳайё созанд.  
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Дар қонун ин фикр чунин баён гаштааст: «ба воситаҳои зарурии таълимӣ таъмин намуда, 

барои таълиму тарбияи фарзанд шароити муносиб фароҳам оваранд» 4, с. 24-25.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дигар вазифаи асосии падару модаронро дар он мебинад, ки аз 

синни хурдӣ ба фарзандон ахлоқи неки инсонӣ омӯзонда, онҳоро аз луқмаи ҳаром хӯрдан ва аз 

дилбастагӣ ба нӯшу неъмати дунёӣ, дуруғгӯӣ, ҳирсу ҳасад, кибру ғурур, макру ҳила ва дигар 

хислатҳои бади инсонӣ дур нигоҳ доранд. Бузургвор ин ақидаро дар рисолаи «Захират-ул-мулук» 

чунин таъкид кардааст: «Ва аз дашном додан ва фаҳш ва лаънат ва бисёр гуфтан ва хев андохтан 

ва бисёр хандидан манъ кунанд. Ва дар хизмати пирон ва бузургон ва адаби нишастан ва 

бархостан ва роҳ рафтан таъкид кунанд» 1, с. 96.  

Ба ақидаи Алии Ҳамадонӣ, ҳеҷ як кӯдак аз батни модар бо хусусиятҳои ба худ хос ба дунё 

намеояд. Хислатҳои баду нек дар замири кӯдак дар рафти зиндагӣ ва тарбияи ӯ ба вуҷуд омада, 

ташаккул ва инкишоф меёбад. Бачагон ба тарзи ҳаракатҳои волидон рафтору кирдор, тарзи 

муошират, ростқавлӣ, поквиҷдонӣ ва ғайраҳо пайравӣ намуда, онҳоро аз худ менамоянд. Аз ин 

рӯ, волидайн ва дигар калонсолони оила вазифадоранд, ки дар кӯдакон аз синни хурдсолӣ 

хислатҳои хуби инсониро ташаккул дода, нуқсонҳои онҳоро сари вақт ислоҳ намоянд. Ва кӯшиш 

ба харҷ диҳанд, ки фарзандони худро аз бадмастӣ, нашъамандӣ, ҳаннотӣ ва дигар хислатҳои 

шарри инсонӣ дур созанд. 

Ба ақидаи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, агар падару модар, устод ва муаллимони кӯдак 

кӯшиш ба харҷ дода, ӯро ба роҳи рост ҳидоят намуда, дар замири ӯ амалҳои хайрро тарбия 

кунанд, мунтаҳо кӯдакро аз амалҳои бад дур нигоҳ дошта метавонанд. 

Дар ҳолати саъйи илм кардан фарзандон некбахт тарбия ёфта, дар ҷаҳон хушбахт 

мегарданд ва волидайну устоди худро дар савоб шарик мегардонанд. Агар падару модар, устоду 

муаллим ё дигар тарбиядиҳанда соҳиби кирдорҳои бад: фосиқу ҷоҳил, зулмпарвару бадкирдор 

бошанд, шогирдонро бадбахт гардонида, дар гуноҳи содир кардаи онҳо шарик мешаванд. Аз 

ривоятҳои овардашуда бармеояд, ки падару модар ва устоду муаллимон ойинае мебошанд, ки 

бачагон акси худро дар он мебинанд. Дар ин бобат Ҳамадонӣ чунин овардааст: 

«...Агар модар ва падар ва устод ва муаллими ӯ аз аҳли хайр ва салоҳ бошад, осори салоҳи 

эшон дар вай росих (устувор) гардад ва аз ӯ ёди илм ва тақво сақияи (сиришти, хислати) ӯ шавад 

ва некбахти ду ҷаҳон гардад ва модар ва падар ва устод ва муаллим дар савоби ӯ шарик бошанд. 

Ва агар модару падар ва устоду муаллими ӯ фосиқу ғофил ва ҷоҳил бошанд, осори зулмати фисқ 

ва зулму фитна, уҷбу кибр табьи ӯ шавад ва бадбахти ду ҷаҳон гардад ва модару падар ва 

муаллим ҷумла дар исми ӯ шарик бошанд...» 1, с.  94.  

Дигар ҷиҳати муҳимми ақидаи Алии Ҳамадонӣ аз он иборат аст, ки ӯ дар тарбияи бачагон 

ҳамкории волидайн ва муаллим, яъне оила ва мактабро ба миён гузоштааст, ки ин мушкилот дар 

шароити имрӯзаи мо ҳам яке аз масъалаҳои муҳимми рӯз ба ҳисоб рафта, то ҳол ҳалли худро 

пурра пайдо накардааст. Солҳои охир дар ҷумҳурӣ олимони соҳаи педагогика ва психология бо 

мақсади амалӣ гардонидани масъалаҳои ҳамкории оила ва мактаб корҳои зиёдеро ба анҷом 

расонидаанд. Зеро дар тарбияи фарзандон муайян кардани ҳамфикрии муаллим ва падару модар 

лозим аст. Роҳҳо ва воситаҳои самараноки кори якҷояи муаллим бо волидайн, такмили мазмуну 

шаклҳои ин кор ва ташкили намудҳои гуногуни фаъолияти кӯдакон дар оила ва мактаб аҳамияти 

калон дорад. Зеро ахлоқи шахсии падару модар, муносибати тарафайни онҳо мазмун ва 

фаъолияти меҳнатии тамоми аъзои калонсоли оила, дараҷаи маданияти педагогӣ-психологӣ ва 

маълумоти умумии онҳо, обрӯи падару модарон ва муаллимон дар ташаккули шахсияти 

фарзандон ва шогирдон нақши бузург мебозанд. 

Яке аз сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани тамоили нодуруст дар ҷараёни тарбияи бачагон 

ин вуҷуд надоштани ягонагӣ дар байни оила ва мактаб мебошад, ки он ба пайдо шудани 

тасаввуроти нодуруст дар бораи арзишҳои муҳимми маънавии ҷомеа оварда мерасонад. 

Бинобар ин, пайваста дар раванди тарбияи бачагон муайян намудани ҳамфикрии муаллиму 

волидайн, шакл, роҳ ва воситаҳои самараноки ҳамкории падару модар бо муаллим, такмили 

мазмуни ин кор дар ташкили намудҳои гуногуни фаъолияти кӯдакон дар оила ва мактаб 

аҳамияти хеле калон дорад. Зеро дар оила ва мактаб таъмин намудани талаботи ягона нисбат ба 

бачагон, пеш аз ҳама, ба инҳо вобастагӣ дорад: аз тарафи муаллим фаҳмидани зарурати ин 

масъала, маҳорат ва санъати педагогии ӯ дар роҳи дуруст ба роҳ мондани алоқаи амалӣ бо падару 

модар, фаҳмиши комили тарафайн, маҳорати волидайнро дар кори тарбияи оилавӣ сафарбар 

карда тавонистан ва барои бомуваффақият таҳсилу меҳнат кардани бачагон шароити заруриро 
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муҳайё намудан аз тарафи падару модар, дарк намудани мақсаду моҳияти талаби ягонаи 

педагогӣ ва ғайраҳо мебошад. 

Чи тавре маълум аст, дар тарбияи бачагон муаллим ва падару модар бештар намунаи ибрат 

мебошанд. Аз таҷрибаи ҳаёт ҳам маълум аст, ки падару модар бештар ба тарбияи фарзанд машғул 

буда, онҳоро дар оила тарбиятгари асосӣ меҳисобанд. Хусусан, дар шароити ҷумҳурии мо. Чунки 

аз сабаби зиёд будани оилаҳои серфарзанд, махсусан дар деҳот, ки зиёда аз 70% аҳолӣ дар деҳот 

умр ба сар мебаранд, аксари занон хонашин буда, ба тарбияи фарзандон машғул мебошанд. Аз 

ин рӯ, барои баланд бардоштани сифати тарбияи ахлоқии фарзандон дар оила лозим аст, ки 

бештар ба баланд бардоштани савияи донишҳои педагогию психологии модарон диққат дода 

шавад. Бо ин мақсад, дар ҷамоатҳою маҳаллаҳо барои модарони хонашин курсҳои махсуси 

омӯзиши донишҳои педагогию психологӣ ташкил кардан аз аҳамият холӣ нест. Намунаи ибрат 

будани падару модар ва муаллим яке аз шартҳои зарурии минбаъд муътадил инкишоф ёфтани 

шахсияти кӯдак ва ғанӣ гардонидани замири маънавию рафтори ӯ мебошад. 

Аз ин гуфтаҳо маълум мешавад, ки таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ доир ба 

масъалаи тарбияи фарзанд дар оила, намунаи ибрат будани волидайн ва ҳамкории онҳо бо устоду 

муаллим то замони мо аҳамияти педагогии худро гум накарда, дар ташаккули сифатҳои неки 

ахлоқи фарзандон, инкишофи симои маънавии оила ва мустаҳкам намудани ҳамкории оилаву 

мактаб дар кори тарбияи бачагон дучанд афзудааст.  

Таҳлили осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ нишон медиҳад, ки ӯ дар баробари масъалаҳои 

сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фалсафӣ, масъалаи тарбияи фарзанд дар оиларо низ аз диди педагогӣ бо 

назардошти ҷиҳат ва сифатҳои психологӣ шарҳ додааст.  

Ба қавли Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, ҳар як падару модар тарбияи фарзандро дар оила 

бояд аз ҳисси инсондӯстӣ, ростқавлию ҳақиқатпарастӣ, парҳезкорӣ, дастгирии муҳтоҷон, 

бенавоён, ятимон ва камбизоатон оғоз намояд. Чунки адлу инсоф ва эҳсон роҳест, ки ҳар як 

шахсро ба сӯи боргоҳи олӣ - инсондӯстӣ мебарад.  

Ба ақидаи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, се фазилати неки инсонӣ аст, ки ҳар як падару 

модар бояд дар ниҳоди фарзандони худ парвариш намоянд. Ин се фазилати нек инҳоянд:  

- парҳез аз амали бади номуносиб, ки инсонро аз маъсият нигоҳ медорад;  

- таҳаммул ба ҳар як шароит, тоб оварда тавонистан, сабру тоқат доштан, ки инсонро аз 

ҷаҳлу ҷоҳилӣ нигоҳ медорад;  

- хулқи нек, ки инсонро писанди аҳли ҷомеа мегардонад 3, с. 57.  

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки мутафаккири бузург ба амал, рафтор ва муносибати 

ҳар як шахс аз диди равоншиносӣ баҳо дода, ба падару модар тавсия медиҳад, ки дар раванди 

тарбияи фарзандон ин омили равониро низ ба эътибор гиранд.  

Алии Ҳамадонӣ таъкид менамояд, ки падару модар дар фарзандони хеш фазилати парҳез 

аз рафтори бадро ташаккул ва рушд диҳанд.  

Фазилати дувуме, ки Алии Ҳамадонӣ ба падару модар тавсия кардааст ва онро дар ниҳоди 

фарзанд бояд ташаккул диҳанд, ин таҳаммулпазирӣ ва сабру тоқат мебошад.  

Файласуфи бузург сабру таҳаммулро яке аз сифатҳои зурурии ахлоқи ҳамидаи инсонӣ 

ҳисобида, онҳоро барои оромии рӯҳу равон, омили асосии осудагӣ ва осоиштагии ҳаёти инсон 

ва воситаи бою ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавӣ медонад. Ӯ шахсеро ки дар ҳолати хашму 

бетоқатӣ, қаҳру ғазаб ва зулму ситам сабру таҳаммулро боло медонаду сабру тоқат мекунад, 

баҳои баланд дода, аз номи расул алайҳиссалом чунин овардааст: «Расул алайҳиссалом фармуд, 

ки дар офариниш ҳеҷ шаробе аз шарибони суварӣ ва маънавӣ шарбате аз ашрабаи рӯҳонӣ ва 

ҷисмонӣ таҷарруъ накард. Ва фозилтар ва маҳбубтар назди Ҳақ ҷалла ва аъло аз ду шарбат, яке, 

таҷарруи шарбати хашм дар ҳолати қаҳр ба қуввати ҳилм, дигар, шарбати таҳаммули мусибат ба 

қуввати сабр» 3, с. 121.  

Ҳамин тавр, тибқи таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, агар падару модар дар 

фарзандони худ тавонанд, ки фазилатҳои парҳезкорӣ аз хислатҳои шарри инсонӣ, сабру 

таҳаммул ва хулқи некро тарбия намоянд, ҳамаи ин ба онҳо рӯҳи тоза бахшида, эшонро соҳиби 

обрӯ, зиндагии осуда, қаноатмандӣ ва азизи дигарону хушбахти замон мегардонад. Ва онҳо дар 

оянда шаҳрванди пешқадами ҷомеа шуда, пеш аз ҳама, ба худ ба наздикон ва халқу Ватанашон 

метавонанд хизмати арзанда намоянд.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар тарбияи фарзанд падару модарро масъул ҳисобида, аз 

эшон талаб намудааст, ки ба таълиму тарбияи кӯдакон аз синни хурдсолии онҳо машғул шаванд.  
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Ба ақидаи ӯ, дар тарбияи фарзандон падару модар танҳо ҳамон вақт ба комёбӣ ноил 

мегарданд, ки масъалаҳои мавҷудбударо дар якҷоягӣ амалӣ гардонанд. Бо мақсади таъмин 

намудани талаботи ягонаи маънавӣ ба фарзандон дар оила, баланд бардоштани сифати таълиму 

тарбия ва ташаккули хислатҳои волои ахлоқи неки инсонӣ дар кӯдаконро Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ аз падару модар даъват ба амал овардааст, ки дар раванди таълиму тарбияи фарзандон 

аз таҷрибаи якдигар истифода намоянд ва пеш аз ҳама, худашон намунаи ибрати фарзандон 

бошанд.  
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН ҲАМЧУН ҚАРЗИ ВОЛИДАЙН АЗ НИГОҲИ  

МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ 
 

Дар мақолаи мазкур, муаллифон яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи муосир тарбияи фарзанд 

ҳамчун қарзи падару модарро аз мавқеи олим, ориф ва мутафаккири бузурги Шарқ, Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ мавриди таҳлил қарор додаанд.  

Муаллифон таъкид кардаанд, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар таълимоти хеш ба ақидаҳои 

гузаштагони бузурги худ такя карда, тарбияи кӯдакро дар оила яке аз вазифаҳои муҳимми падару модар 

ҳисобидааст.  

Муаллифони мақола, масъалаи мазкурро таҳлил намуда, чунин хулосабандӣ кардаанд, ки Мир 

Сайид Алии Ҳамадонӣ дар мавзӯи тарбияи фарзанд падару модарро масъул дониста, таъкид кардааст, ки 

ба таълиму тарбияи кӯдакон аз синни хурдсолии онҳо машғул шуда, шароити заруриро муҳайё карда, дар 

онҳо сифатҳои волои ахлоқи инсонро ташаккул диҳанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: падару модар, намунаи ибрат, тарбияи фарзанд, тарбияи оилавӣ, сифатҳои 

ахлоқӣ, ҳамкорӣ, санъати педагогӣ, таҳаммул, масъулият. 
  

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ КАК ДОЛГ РОДИТЕЛЕЙ В НАСЛЕДИЕ  

МИР САЙИДА АЛИИ ХАМАДОНИ 
 

В данной статье, авторы анализируют одну из важных проблем современного общества-воспитание 

детей как долг родителей с точки зрений ученого и великого мыслителя Востока Мир Сайида Али 

Хамадони.  

Авторы подчёркивают, что Мир Сайид Али Хамадони, опираясь на идеи своих великих предков 

воспитание ребенка в семье считал одной из важной задачи родителей.  

Авторы статьи, анализируя данную проблему заключают, что Мир Сайид Али Хамадони в 

воспитании детей, считая ответственным родителей подчёркивал, что они воспитанием и образованием 

своих детей должны заниматься с раннего детство, организовать для этого все необходимые условия и 

формировать в них самые лучшие нравственные качества.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родители, быть примером, воспитание детей, семейное воспитание, 

нравственные качества, совместная работа, педагогическое мастерство, толерантность, ответственность.  
 

THE EDUCATION PROBLEM OF CHILDREN AS AN PARENTS’ OBLIGATION IN  

HERITAGE OF MIR SAYID ALII HAMADONI 
 

In this article, the authors analyze one of the important problems of modern society - parenting as the duty 

of parents from the point of view of the scientist and great thinker of the East Mir Sayid Alii Hamadoni. 

The authors emphasize that Mir Sayid Alii Hamadoni, relying on the ideas of his great ancestors, considered 

raising a child in the family one of the important tasks of parents. 

The authors of the article, analyzing this problem, conclude that Mir Sayid Ali Hamadoni in raising 

children, considering parents responsible, emphasized that they should educate and educate their children from 

early childhood, organize all the necessary conditions for this and form the best moral qualities in them. 

KEYWORDS: parents, to be an example, family education, moral qualities, teamwork, pedagogical skills, 

tolerance, responsibility. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Исматдинов А.М., Неъматов Л.Х. 

ГОУ «Худжандский государственный университет имени ак. Б. Гафурова» 
 

В современных условиях жизни общества, когда происходит стремительный рост 

достижений научно-технического прогресса, порой приводящих к глобальным угрозам и 

техногенным катастрофам, перед человечеством остро ставятся вопросы: «Каким образом 

оптимизировать среду обитания? Как организовать природоохранную деятельность в сфере 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов?» Эти вопросы, как 

никогда прежде, требуют от современного поколения осуществления целого комплекса 

радикальных мер, в числе которых на одном из первых мест стоят экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения. 

«В западной интеллектуальной традиции прочно утвердился взгляд на образование как на 

процесс и результат обретения человеком своего образа в пространстве культуры. Эта точка 

зрения уходит своими корнями в античность и в той или иной степени прослеживается во все 

последующие эпохи, изменяя смысловую нагрузку в соответствии с мировоззрением каждого 

конкретного исторического времени» [4, с. 48]. 

Подобный подход к пониманию сущности образования поддерживают и многие 

российские ученые. Например, И.Я. Лернер считает, что «…образование представляет собой 

явление деятельности по определению и формированию образа человека и его места в мире» [6, 

с. 6], а по мнению Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчанинова, «образование – это достояние личности 

и процесс обретения личностью своего достояния» [2, с. 96].  

Если придерживаться этих позиций, систему образования следует рассматривать как 

среднее звено между личностью и культурой, а «школа, учитель, учебник заняты переводом с 

различных сложившихся в культуре общества языков на языки формирующихся 

индивидуальных культур» [2, с. 105]. 

Есть авторы, которые рассматривают образование как важнейшую духовную потребность 

человека в ряду неэкономических потребностей, реализуемую через познание себя и 

окружающего мира [3, с. 15]. 

Видный  российский ученый в области педагогики И.П. Подласый, трактуя понятие 

«воспитание», пишет: 

«Воспитание – основное, родовое понятие педагогики, где оно используется в широком и 

узком социальном смысле, а также широком и узком педагогическом значении. В широком 

социальном смысле оно означает передачу накопленного опыта (знаний, умений, норм) от 

старших поколений к младшим, включающую в себя воздействие на личность общества 

целиком. В узком социальном смысле воспитание – это направленное воздействие не на человека 

со стороны общественных институтов (системы образования, семьи, церкви, СМИ и др.), с целью 

формирования у него определенных знаний, взглядов, убеждений, ценностей и личностных 

качеств. В широком педагогическом смысле воспитание – это специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с 

целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных 

учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. В узком педагогическом 

смысле воспитание – это процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение 

конкретных воспитательных задач» [9, с. 388]. 

Общеизвестно, что метод воспитания – это путь достижения заданной цели воспитания. 

Говоря об общеобразовательной школе можно утверждать, что методы – это способы 

воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью выработать у них 

заданные целью воспитания качеств. Сущность методов воспитания и их роль в воспитании в 

процессе иллюстрируется [10, с. 479]. 

Зададимся вопросом: «Какое же воспитание следует считать экологическим?» Наиболее 

интересную, на наш взгляд, мысль по этому вопросу мы нашли у И. Самыгина, который считает, 

что: «экологическое воспитание – это формирование отношений к окружающей среде. 

Экологическое воспитание все больше внедряется в дошкольные и школьные образовательные 

учреждения. Вводятся предметы по экологии, в которых дети изучают окружающую среду и 

пути ее сохранения» [11, с. 183]. 
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«Экология – раздел социологии, в котором рассматриваются проблемы взаимоотношений 

человека и среды» [7, с. 346]. 

Термин «экология» (oikos - жилище, местообитание, lоgos - наука) впервые введен в 

научный оборот известным немецким биологом Э. Геккелем в 1869 г. для обозначения 

биологической науки, изучающей взаимоотношения животных с органическими и 

неорганическими средствами. По отношению к растениям этот термин впервые был использован 

датским ботаником - экологом Е. Вармингом в 1895 г. [3, с. 312]. 

И все же, с чего начать и как организовать программу экологического образования? 

Российский ученый В.С. Кукушин предлагает следующую программу действий, состоящую из 

пяти этапов, с которой мы согласны:  

1. «Нужно научить понимать, что происходит вокруг дома или места учебы, работы 

(работа ТЭЦ, количество и типы растущих деревьев, садов, дикорастущих лесов, транспортные 

потоки, выбросы предприятий и пр.). Например, лондонцы гордятся тем, что в их городе 17 видов 

бабочек; 

2. Нужно научить ставить экологические задачи и решать их, уметь критически и трезво 

оценивать состояние окружающей среды (все это определяет уровень экологической 

образованности); 

3. Нужно научить понимать проблемы города или села, в котором живет человек (местная 

экосистема); 

4. Нужно осознавать значение формирования заказников, заповедных зон и т. п., 

например, в Тарту (Эстония) есть должность - главный эколог города, в Софии (Болгария) 

заактированы все деревья, в ФРГ все деревья с диаметром ствола более 40 см взяты под охрану; 

5. Нужно знакомить человека с глобальными проблемами экосистемы «Россия –Мир». 

Жизнь ставит перед нами семь экологических проблем: продовольствие, энергия, ресурсы, 

демография, генофонд, биосфера и здоровье человека» [5, с. 183]. 

С равным успехом такой подход к рассматриваемой проблеме можно применять и в нашей 

республике, где имеются такие же проблемы с экологией.  

В экологическом воспитании подрастающего поколения, прежде всего, необходимо 

сформировать у него понимание жизненной необходимости в бережном отношении ко всему, 

что окружает нас, хрупкости природы и недопустимости нарушения сложившегося природного 

баланса.  

Сегодня достаточно большое внимание проблемам охраны окружающей среды и 

экологического воспитания уделяют многочисленные ученые и специалисты и научно 

аргументировано доказывают важность разумного и взвешенного подхода к их решению. 

Приведем в качестве примера то, как Н.С. Назарова обозначает свое понимание цели и значения 

экологического воспитания. 

С целью изучения состояния экологического образования и воспитания в 

общеобразовательных учреждениях г. Худжанда провели анкетирование учащихся старших 

классов.  

В анкетировании участвовали 400 учащихся 11 общеобразовательных учреждений города.  

Выяснилось, что первичные знания о природе учащиеся в основном получают еще в 

дошкольных учреждениях и в семье (85%), основы знаний по экологии и охране окружающей 

среды учащиеся начинают получать на начальной и средней ступенях образования – 46% 

опрошенных. По мнению учащихся, знания по экологии и охране окружающей среды получают 

в школе на уроках биологии – 43%, географии – 30 %, химии – 17 %, физики – 4%, литературы – 

3 %. Несмотря на то, что учащиеся получают знания по основам экологии и окружающей среды 

при изучении курсов нескольких предметов, большинство из них (82%) не смогли дать 

правильный ответ, что такое экология и охрана окружающей среды, что, на наш взгляд, говорит 

об отсутствии целенаправленной и четко организованной системы в экологическом образовании 

и воспитании учащихся. 

Экологическое образование, прежде всего, должно быть направлено на приобретение 

учащимися практических навыков. Анализ ответов на вопрос, в курсе каких предметов есть 

практические занятия по экологии, показал, что 54 % школьников не смогли ответить, и только 

28 % ответили, что такие умения и навыки они получают на уроках биологии, 18% - географии 

и 8 % - химии. Поэтому у многих учащихся вопрос: «Какими практическими экологическими 

умениями и навыками Вы владеете?», вызвал затруднения. Это свидетельствует о том, что у 

учащихся не сформированы представления об экологических и природоохранительных умениях 
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и навыках, что они мало принимают участия в практических делах по охране окружающей среды. 

Большинство не смогли назвать ни одной природоохранной работы, кроме мероприятий, 

связанных с субботниками по благоустройству и участия небольшого количества учащихся 

одной школы в озеленении города. 

Следует заметить, что местная периодическая печать, телевидение, радио и прочие 

источники предоставляют регулярно достаточно много информации по вопросам экологии и 

охраны окружающей среды. Поэтому при ответе на вопрос: «Что вы знаете об экологическом 

состоянии города?», порядка 30 % опрошенных, понимая серьезность этого вопроса, написали о 

загазованности атмосферы, химических отравлениях, загрязнении питьевой воды, о 

недостаточном озеленении города, перечислили необходимые меры по охране окружающей 

среды, ставя на первое место бережное отношение к природным богатствам и их охране, о 

необходимости больше строить очистных сооружений, озеленять город, об ужесточении 

законодательства за нарушения, связанные с  охраной окружающей среды. 

Анализ проведенного анкетирования позволяет сделать вывод о том, что учащимся не 

безразлично, какова экологическая обстановка в их среде обитания и их волнуют вопросы 

экологического состояния окружающей среды в целом и промышленных городов в частности. 

Поэтому в настоящее время остро назрела необходимость в том, чтобы в ходе обучения 

ученики могли получить знания о тех изменениях и последствиях, которые возникают в 

результате воздействия выбросов промышленных предприятий города, выхлопных газов 

транспортных средств, бытовых отходов на окружающую среду и организм людей. 

Сегодня можно лишь выражать сожаление, что в курсы школьных предметов не включены 

знания в этом направлении.  

Все это вызвало необходимость в разработке факультативного курса «Экология и 

промышленный город». Данный факультатив предполагает углубление знаний учащихся (IX-X 

кл.) по основным направлениям влияния различных отраслей промышленности (энергетика, 

химическая промышленность, машиностроение и т.п.) на экологическое состояние окружающей 

среды и организм человека. В нем подробно рассматриваются вопросы охраны атмосферного 

воздуха, почвы, недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, урбанизации жилой 

среды, физических факторов окружающей среды с включением информационных материалов о 

состоянии экологической обстановки в городе Худжанде. 

В настоящее время занятия по программе данного факультатива проходят 

экспериментальную проверку с целью определения эффективности его тематического 

содержания. 
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ТАШАККУЛИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГӢ ВА ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОН 
 

Мақола ба баррасии муаммои маърифати экологӣ ва тарбияи насли наврас ихтисос ёфтааст. Қайд 

мешавад, ки таҳлили анкетагузаронӣ бо хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии умумии 

миёнаи шаҳри Хуҷанд аз рӯи саволи муносибати эҳтиёткорона ба табиат ва муҳофизати муҳити гирду 

атроф як қатор камбудиҳоро дар маърифати экологӣ ва тарбияи хонандагон нишон дод.  

Муаллифон чунин холигоҳеро дар ин соҳаи таҳсилот муайян карданд, аз ҷумла мавҷуд набудани 

бобҳои мувофиқанд ба экология дар фанҳои биология, физика, кимиё; вуҷуд надоштани корҳои маърифатӣ 

ва ташвиқотӣ, нокифоя будани иштироки хонандагон дар корҳои амалӣ оид ба беҳтар гардонидани муҳити 

зист ва ғайра. 

КАЛИДОЖАҲО: шаклгирӣ, муҳити зист, атмосфера, тарбия, маърифати экологӣ, муносибатҳои 

арзишнок, барнома, вайронкорӣ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы экологического образования и воспитания подрастающего 

поколения, которые исходят из современной экологической обстановки. 

Отмечается, что анализ проведенного анкетирования старшеклассников общеобразовательных 

учреждений г. Худжанда по вопросам бережного отношения к природе и охраны окружающей среды 

выявил ряд недостатков в экологическом образовании и воспитании учащихся. Авторами воцемны такие 

пробелы в данном направлении образования, как отсутствие соответствующих разделов в курсах 

биологии, физики, химии и других предметных областей; недостаточная просветительская и 

пропагандистская работа; слабое участие учащихся в практических работах по улучшению среды 

обитания и так далее.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование, окружающая среда, атмосфера, воспитание, экологическое 

образование, ценностное отношение, программа, нарушение.    
 

THE FORMATION OF ECOLOGICAL EDUCATION AND EDUCATION OF THE STUDENTS 
 

Modern condition of life and health of the population largely depend on the state of the ecological situation. 

The development of industry and a significant increase in the number of vehicles in cities and regions, the 

chemicalization of agriculture, harmful emissions into the environment and a number of other factors led to global 

warming, disruption of the ozone layer of the atmosphere, and man-made disasters. Humanity must seriously and 

urgently cocide these threats to life and health. In these difficult conditions, the problems of environmental 

education and education of the younger generation come to the fore. 

The analysis of the survey conducted by high school students of educational institutions in Khujand 

regarding respect for nature and environmental protection revealed a number of shortcomings in environmental 

education and upbringing of students Among them, the lack of relevant sections in the courses of biology, physics, 

chemistry and other subject areas; insufficient educational and outreach work; poor participation of student in 

practical work to improve the habitat, and so on.  

KEY WORDS: formation, environment, atmosphere, upbringing, environmental education, value attitude, 

program, violation. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚОТИ МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ  

ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ 
 

Қурбонов Ф.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Масъала дар бораи падидаи тарзи ҳаёти солим то ба имрӯз масъалаи баҳснок буда, боиси 

фаҳмидани тарзҳои гуногуни он шудааст. Ба ҷузъ аз ин, тарзи ҳаёти солим бо таваҷҷуҳ ба 

гуногунҷабҳа буданаш, объекти омӯзиши илмҳои гуногун мебошад. Дар чунин шароит вазифаи 

мо ошкор намудани умумият ва хусусияти махсуси тарзҳои тафсири моҳияти тарзи ҳаёти солим 

буда, дар асоси он фаҳмише чун падидаи раванди таълим таҳия кардан лозим аст.  

Сарфи назар аз он, ки аз пайдоиши инсон ҳазорсолаҳо гузашта бошад ҳам, аммо масъалаи 

ташаккули шакл ва методҳои кор бо насли наврас, бахусус дар заминаи тарбияи тарзи ҳаёти 

солим то ба замони ҳозира мубрам боқӣ мондааст.  

Инсон ҳамчун маҳсули олии нисбатан мураккаб ва муназами на танҳо биологӣ, балки 

эволютсияи иҷтимоӣ мебошад. Дар ин робита Фирдавсии бузургвор хеле хуб гуфтаанд:  
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«Чу з-ин бигзарӣ, мардум омад падид,  

Шуд ин бандҳоро саросар калид»           [6, с. 86];  

яъне ҷараён идома дорад ва такмил шудани он бе охир аст. Ҳадафи мавқеи ҳаётии инсон – фақат 

на он нест, ки худ саломат бошад, балки он аст, ки насли ояндаи солим ва кӯдакони солим дошта 

бошад ва ин сарчашма воситаи инсонгаро кардани шароити зиндагӣ мебошад. 

Аз давраи Иброҳими Зардушт тавассути Авесто аҷдодони мо дар баробари дигар 

масъалаҳои ҷамъиятӣ, ба масъалаи таълим ва тарбияи маънавии кӯдакони то синни 15-сола, 

ҳаёти оилавӣ, тарбияи ҷисмонии онҳо, пешгирӣ аз вайроншавии ахлоқи бачаҳо ба хотири тарзи 

ҳаёти солим ва амсоли инҳо диққати калон зоҳир мекарданд. Ҳатто зани ҳомиларо як моҳ қабл 

аз таваллуд ба хотири пешгирӣ аз ҳар гуна ангал ва олудашавӣ дар муҳити ҷудо нигоҳ медоштанд 

ва хӯрок медоданд.  

Тарзи ҳаёти солим ва тарзи табобати баъзе касалиҳо дар асарҳои олимони классики форсу 

тоҷик аз қабили Абӯалӣ ибни Сино «Донишнома», «Рагшиносӣ ё рисола дар набз», Майсарӣ 

«Донишнома» – китоби аввалин дар шакли назм ба забони форсӣ дар бораи тандурустӣ инъикос 

ёфтаанд. «Ҳидоят-ул-адлия» и Абӯбакри Робе ибни Аҳмади Бухороӣ, ки аз 180 боб иборат аст, 

«Ҳақоиқ-ул-адлия»-и Абӯмансури Муваффақ, ки ба табобати мардум бар асари шикояти 

беморон таҳия шудааст, дар бораи бузургии миллати тоҷик дар соҳаи тандурустӣ гувоҳӣ 

медиҳанд.  

 Мутобиқ ба муайянкунии Созмони байналмилалии тандурустӣ, саломатӣ – ин ҳолати 

пурраи хуби ҷисмонӣ, рӯҳонӣ ва иҷтимоӣ мебошад, на набудани касалмандӣ ё норасоии ҷисмонӣ 

[2, с. 18.]. 

Тағйирёбии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ислоҳоти ҷамъият ба таври назаррас дохили 

меъёрҳои этикӣ, идеалҳои эстетикӣ ва назарот дар бораи тарзи ҳаёти солим мебошад. Бо таваҷҷуҳ 

ба ин, омӯзиши проблемаи тарбияи муносибати мусбат ва фаъол ба тарзи ҳаёти солими 

хонандагони синфҳои болоӣ (ҳолати саломатии онҳо, соҳаи истеъмолӣ ва мотиватсионии онҳо) 

ҳолати иҷтимоии муҳим буда, наметавонад хориҷ аз чаҳорчӯбаи технологияҳои таълимӣ 

мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор бигирад.  

Дар айни ҳол, масъалаи ташаккули тарзи ҳаёти солим ба масъалаҳои кам коркардшудаи 

илмии системавии ҷумҳурӣ тааллуқ дорад. Вай дорои хислати маҷмаагӣ буда, шомили салоҳияти 

фанҳои гуногуни табиӣ-илмӣ (тиббӣ, биологӣ, антропологӣ, физиологӣ ва амсоли инҳо), 

иҷтимоӣ, гуманитарӣ (фалсафӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, равоншиносӣ, педагогӣ ва ғайраҳо) 

мебошад. Ҳаллу фасли он хориҷ аз чаҳрчӯби мафҳумҳои «саломатӣ» «тарзи ҳаёти солим», 

«маданияти тарзи зиндагии шахсият» ғайриимкон мебошад.  

Равоншиносон қайд мекунанд, ки ба насли ҷавони охири қарни ХХ ва оғози қарни ХХI 

назари нисбатан ҳушёри ақлонию амалӣ ба ҳаёт хос аст, дар муқоиса ба наслҳои пештара, 

истиқлолият ва мустақилияти нисбатан бештар доранд [3, с. 73].  

Бояд қайд кард, ки тафсирҳои гуногуни мафҳуми саломатӣ мавҷуд мебошад, масалан, дар 

тиб саломатии инсон ҳамчун ҳолати набудани касалии ӯ фаҳмида мешавад. Дар гигиена бошад, 

набудани хавфи касалӣ ё муқовимати бадан дар баробари касалӣ ва рафъи хатарҳо фаҳмида 

мешавад. Дар биология саломатӣ ин зарурати ҳамкории мутақобилаи организм бо муҳити атроф 

ва мутобиқ шудани он дар раванди онтогенез фаҳмида мешавад. Фаҳмиши саломатӣ дар 

психология ин паси сар кардан ва инкори касалӣ ҳамчун стратегияи ҳаёти инсон фаҳмида 

мешавад. Бархӯрди иттилоотӣ бошад, саломатиро ҳамчун инкишофи устувор дар шароити 

тағйирёбиҳои асосии сифатӣ ва миқдорӣ фаҳмида, се меъёри як ҷараён: сенсорӣ, вербалӣ ва 

сохторӣ қабул мекунад.  

Таҳлили мафҳумҳои мавҷудбуда, нишон медиҳанд, ки мафҳуми «саломатӣ» сифати 

мутобиқ шудани организм ба шароити муҳити берунаро инъикос намуда, натиҷаи раванди 

таъсири мутақобилаи инсон ва муҳити зистро ироа мекунад.  

Худи вазъияти саломатӣ дар натиҷаи ҳамкории омилҳои берунӣ (табиӣ ва иҷтимоӣ) ва 

дохилӣ (ирсӣ, ҷинс, синну сол) ташаккул меёбад. Дар ҳоли ҳозир, якчанд компоненти саломатӣ 

қабул карда шудааст. 

Саломатии соматикӣ – ҳолати ҷории узвҳо, системаи инсон, ки асоси онро барномаи 

биологии инкишофи инфиродӣ, ки ба талаботи асосии дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи 

онтогенетикӣ бартариятдошта асос ёфтааст, ташкил медиҳад.  

Ин талабот, аввалан, механизми оғозкунандаи инкишофи инсон буда, сониян, фардияти ин 

равандро таъмин менамоянд.  
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Саломатии ҷисмонӣ – мизони инкишоф ва рушди узвҳо ва системаи организм, ки асоси 

онро захираҳои морфологӣ ва функсионалӣ ташкил медиҳад, равандҳои мутобиқшавиро таъмин 

менамояд. 

Саломатии рӯҳӣ – вазъияти соҳаи рӯҳӣ, ки асоси онро вазъияти хуби рӯҳӣ ташкил медиҳад, 

ки он аксуламали муносибро таъмин менамояд. Чунин вазъият аз талаботи биологӣ ва иҷтимоӣ 

ва инчунин имконоти қонеъ гардонидани онҳо бармехезад. 

Саломатии маънавӣ – маҷмӯи хислатҳо, майлу хоҳишҳо ва талаботи соҳаи иттилоотии 

ҳаётӣ, ки асоси онҳоро системаи арзишҳо, дастурҳо ва далелҳои рафтори фард дар ҷомеа ташкил 

медиҳанд.  

Меъёрҳои шартии саломатӣ метавонанд инҳо бошанд «ман - гуфтаҳо»:  

а) барои саломатии соматикӣ ва ҷисмонӣ – ман метавонам;  

б) барои саломатии рӯҳӣ – ман мехоҳам;  

в) барои саломатии маънавӣ – ман вазифадорам. 

Нишонаҳои саломатӣ инҳо мебошанд: махсус (масъуният); ғайримахсус (устувор будан 

дар баробари омилҳои осебрасон), нишондиҳандаҳои рушд ва инкишоф; вазъияти функсионалӣ 

ва имконоти захиравии организм; мавҷуд будан ва дараҷаи ягон касалӣ ё норасоии инкишоф; 

мизони дастурҳои маънавию-иродавӣ ва арзишию ҳавасмандгардонӣ [4, с. 73].  

Агар шартан сатҳи саломатиро 100% қабул намоем, пас 20% ба омилҳои ирсӣ, 20% ба 

шароитҳои беруна ва монанди инҳо, дар ниҳояти кор ба экология, 10% ба фаъолият ва системаи 

тандурустӣ, бақия 50% ба худи инсон, ба тарзи зиндагие, ки худи инсон пеш гирифтааст, 

вобастагӣ дорад. Дар ин ҷо тарзи зиндагӣ ҳамчун категорияи биоиҷтимоӣ, тасаввури ҳамгиро 

дар бораи типи муайяни ҳаёт ва фаъолияти инсон, фаъолияти кории ӯ, маишат, шаклҳои қонеъ 

гардонидани талаботи моддӣ ва маънавӣ, қоидаҳои рафтори фардӣ ва иҷтимоӣ, ба таври дигар 

гӯем тарзи зиндагии – «шахс» фарде, ки ҳамзамон сатҳи прогресси иҷтимоиро инъикос мекунад, 

мебошад.  

Вақте дар бораи тарзи зиндагӣ сухан мегӯем, бояд фаромӯш накунем, ки он, яъне тарзи 

зиндагӣ дар аксари мавридҳо ба шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ алоқаманд мебошад ҳам, аммо 

сарфи назар аз ин, ба хусусияти ҳар як шахс: психикаи вай, вазъияти саломатии ӯ ва имконоти 

функсионалии организм вобастагӣ дорад. Далели гуногунии вариантҳои зиндагӣ низ ҳаминҳо 

мебошанд. 

Тарзи зиндагӣ шомили се категория мебошад: сатҳи зиндагӣ, сифати зиндагӣ ва тарзи 

зиндагӣ. 

Сатҳти зиндагӣ. Дар навбати аввал ба ин категория категорияи иқтисодӣ дохил мешавад, 

ки дараҷаи қонеъ будани талаботи моддӣ, маънавӣ ва мадании одамро инъикос менамояд. Дар 

зери мафҳуми сифати зиндагӣ мизони муносиб будани сатҳи қонеъ шудани талаботи инсон – 

афзалан категорияи иҷтимоӣ фаҳмида мешавад. Тарзи зиндагӣ, ба таври дигар гӯем, стандарти 

муайян, ки ба он психологияи шахсият – категорияи иҷтимоӣ-психологӣ мутобиқ мешавад.  

Агар нақши ҳар яке аз категорияҳои тарзи зиндагии инсонро дар ташаккулёбии саломатии 

инфиродӣ арзёбӣ намоем, пас метавонем бубинем, ки дутои он характери иҷтимоӣ доранд. Аз ин 

ҷо бар меояд, ки саломатии инсон, қабл аз ҳама, ба тарзи зиндагӣ ӯ вобастагӣ дошта, дар аксари 

маврид хислати инфиродӣ дорад ва ба воситаи анъанаҳои миллӣ ва майлу рағбатҳои шахсӣ 

муайян карда мешавад. 

Рафтори инсон ба қонеъ гардонидани талабот равона карда шудааст. Дар айни ҳол 

талаботе, ки каму беш ба ин ҷомеа характернок мебошанд, ҳар як шахс талаботи худро бо тарзҳои 

инфиродӣ қонеъ мегардонад, аз ин рӯ, рафтори одамон гуногун мебошад ва он, қабл аз ҳама, ба 

тарбияи шахсият вобаста мебошад. 

Алоқаи пурра ва комил дар байни тарзи ҳаёти солим ва саломатӣ инъикос меёбад, ки ин 

мафҳум асоси валеологияи муосирро ташкил медиҳад [1]. 

Тарзи ҳаёти солим ҳамаи он чизеро муттаҳид кардааст, ки барои аз тарафи инсон иҷро 

кардани вазифаҳои касбию иҷтимоиаш мусоидат намояд. Ҳамаи фаъолияти инсон ба он равона 

карда шудааст, ки саломатии шахсии ӯ ва аҳли ҷомеа таҳким ёбад. 

Дар давраи то ҷомеаи ибтидоӣ, вақте инсон дар муқобили қувваҳои табиат заиф буд, 

вазъияти ҷисмонии худро бо тасаввуроти тахайюлие, ки дар ҷомеаи ибтидоӣ вуҷуд доштанд 

алоқаманд карда, ба ҳар гуна маросимҳои мавҷудбуда саҷда мекарданд ва тадбирҳои ҳифзисиҳа 

дар шаклҳои маросимҳои динӣ вуҷуд доштанд.  

Дар ҷомеаи ғуломдорӣ ба низом даровардани донишҳои марбут ба саломатии инсон оғоз 

шуда буд. Кӯшишҳое дар заминаи эҷод намудани низомҳои саломатӣ ба харҷ дода шуда буд, ба 
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монанди онҳое, ки то ба замони мо омада расидаанд, чинӣ «Конг-фу» (наздики 2600 сол қабл аз 

эраи мо), «Аюрведа»-и ҳиндӣ (наздики 1800 сол қабл аз эраи мо), «Авесто» (наздики 600 сол қабл 

аз эраи мо), «Дар бораи тарзи ҳаёти солим» Гиппократ (наздики 400 сол қабл аз эраи мо), низоми 

саломатӣ, ки дар Спарта ва дигар ҷойҳо мавҷуд буд. Ғояи асосии ин низомҳо на муолиҷаи касалӣ, 

балки ташаккул, ҳифз ва таҳкими саломатӣ ва ҳангоми бад шудани саломатӣ – истифодаи 

имконоти захиравии организм барои барқарор кардани саломатӣ буд [5, с. 68-72]. 

Дар давраҳои баъдии инкишофи тамаддун тиб ба саломатии инсон камтар таваҷҷуҳ карда, 

бештар таваҷҷуҳро ба муолиҷаи касалиҳо равона мекард. Ҳақиқатан, мутафаккирони бузурге чун 

Френсис Бекон, М.В. Ломоносов ва М.Я. Мудров дар корҳои худ чандин маротиба зикр кардаанд, 

ки афзалият дар самти саломатӣ бештар ба пешгирии касалиҳо дода шавад, аммо ҳамон тавре ки 

мушаххас аст илм ба роҳи пешниҳодкардаи он бузургон нарафт. Аммо дар даҳсолаҳои охир 

вазъият тағйир ёфтааст: инкишофи некуаҳволии мардум, коркарди технологияҳои самараноки 

саноатӣ, экологияи вайроншуда ва дигар омилҳои объективӣ ба он оварда расонданд, ки тарзи 

ҳаёти одами муосир ҳар чи бештар ба серҳаракатӣ бисёрхӯрӣ, ташаннуҷи рӯҳӣ ва амсоли инҳо 

мувоҷеҳ шавад. Ҳамаи инҳо боиси он шуданд, ки маргу мир ба иллати касалӣ ба ҷойи аввал 

биояд, ки ба тарзи ҳаёти инсон алоқаманд мебошад. 

Бахусус вазъияти саломатии кӯдакон ташвишовар аст. Вазъияти фоҷиабори саломатии 

кӯдакони навзод асосан ба омода набудани ҷисмонӣ, равонӣ, маънавӣ, иҷтимоии волидони онҳо 

вобаста мебошад. Нуқсонҳои функсионалии саломатӣ дар синни томактабӣ ба чашм мехӯрад, ки 

асосан ба тарзи ҳаёти носолими волидайн вобастагӣ дорад. Ин ҳолат ба таври ғайримусбат ба 

раванди мутобиқшавии кӯдакон ба сарбориҳои мактабӣ таъсир расонида, сабаби дар оянда бад 

шудани саломатӣ ва бадхониии онҳо мегардад.  

Дар давраи таҳсил дар мактаб теъдоди кӯдакони солим 4-5 маротиба камтар мешавад. Дар 

ҳоли ҳозир дар кишвари мо теъдоди мактаббачагоне, ки синнусоли онҳо ба рушди 

физиологиашон мутобиқат дошта бошад, то 40-50% коҳиш ёфтааст, теъдоди бачагоне, ки дорои 

инкишофи ҷисмонии мувофиқ мебошанд то 13% коҳиш ёфтааст. Дар натиҷа аз теъдоди 

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фақат 6-7 фоизашон солим маҳсуб 

мешаванду халос. 

Набудани маданияти саломатӣ ва ба эътибор нагирифтани саломатӣ ба он оварда 

расондааст, ки 40% мактаббачагон намедонанд, ки тарзи ҳаёти солим чист, 75% бошад, ба 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғул намешаванд.  

Сатҳи пасти саломатии хатмкунандагони мактабҳои миёна бевосита ба иқтидори 

истеҳсолӣ ва қобилияти ҳифозати низомии мамлакат таъсир мерасонад. Теъдоди зиёди 

даъватшудагон ба артиш бо таваҷҷуҳ ба вазъияти саломатӣ пас гардонида мешавад.  

Дар байни дигаргуниҳои сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии даҳсолаҳои охир масъалаҳои 

саломатӣ ба сафи пеши масъалаҳо баромаданд. Қисмати хеле ками маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 

дар кишвари мо барои ниёзҳои тандурустӣ ҷудо карда мешавад. Интиқоли тандурустӣ ба 

механизмҳои пардохтӣ омода набуда, аз ин рӯ, аҳолӣ ба табибон камтар бовар мекардагӣ шуданд, 

чун ба табибон камтар бовар мекардагӣ шуданд аз ин сабаб ба ҳамон тибби ғайрипардохтӣ то ба 

ҳол муроҷиат мекунанд. Натиҷа чунин мешавад, ки чун муштариён сари вақт ба табибон 

муроҷиат намекунанд, касалиҳо ташхис карда намешаванд ва табобат наёфта, ба касалиҳои 

музмин табдил меёбанд.  

Масъалаи олудашавии муҳити атроф яке аз масъалаҳое мебошад, ки таваҷҷуҳи хосаро 

талаб мекунад. Агар дар бораи экология бигӯем, дар аксари ноҳияҳои Тоҷикистон аксарияти 

модаҳои зараррасон меъёри лозимаро кайҳо убур кардааст. Каналҳо, партовҳо, ариқҳои оби 

ошомиданӣ тоза карда намешаванд. Ҳамаи инҳо боиси баланд шудани обҳои зеризаминӣ ва 

эрозияи замин ва амсоли инҳо мешаванд. Дар натиҷа вазъияти саломатии кӯдакон ва аҳолии 

калонсоли мамлакат бад гардида, рушди касалмандӣ ва коҳиши сатҳи саломатӣ ва кӯтоҳ шудани 

умри инсонҳоро нишон медиҳад. 

Суқрот дуруст қайд карда буд, ки «саломатӣ ҳама чиз нест, аммо ҳамаи чиз бе саломатӣ 

ҳеҷ арзише надорад». Дар айни ҳол равшан мегардад, ки фақат бо кӯшиш ва заҳмати пизишкон, 

ки танҳо ба муолиҷа равона карда шудааст, ба ҳамаи он мушкилиҳое, ки ба сари насли имрӯза 

бор шудааст пирӯз шудан аз имкон берун аст, аз ин рӯ, бархӯрдҳои комилан принсипиалии нав 

лозим аст. Дар айни замон ҳифз намудани тамоми он дастовардҳое, ки дар тӯли солиёни дароз 

бо кӯшиш ва заҳмати пизишкони қаблӣ дар заминаи пешгирӣ ва муолиҷаи амрози мухталиф ба 

даст оварда шудааст.  
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Хулоса, ҳифз ва таҳкими саломатӣ масъалаи мураккаби маҷмӯии иҷтимоӣ-педагогӣ 

мебошад. Аз ин ҷо мақсади асосии таълиму тарбияи муосирро бояд ҳамчун ташаккули тамоюли 

арзишманд ба тарзи ҳаёти солим дар асоси компонентҳои нигаҳдорандаи саломатӣ дар мазмуни 

ҳамаи китобҳои дарсии соҳаи педагогӣ муайян кардан лозим аст.  

Ҷанбаи педагогии ҳаллу фасли ин масъала наметавонад фақат ба баҳисобгирии вазъияти 

саломатии хонандагон, таъмини сатҳи муайяни донишҳои валеологии онҳо маҳдуд шавад, вай 

бояд татбиқи технологияҳои таъминкунандаи ҷараёнҳои позитивӣ ва инкишофи саломатиро низ 

дар бар гирад.  
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚОТИ МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ 
 

Муаллиф дар таълифоти хеш бобати тарзи ҳаёти солим, ки то ба имрӯз масъалаи баҳснок буда, 

боиси фаҳмидани тарзҳои гуногуни он шудааст, андешаҳои худро хеле муъҷаз баён кардааст. Тарзи ҳаёти 

солим бо таваҷҷуҳ ба гуногунҷабҳа буданаш, объекти омӯзиши илмҳои гуногун мебошад. Дар чунин 

шароит вазифаи мо ошкор намудани умумият ва хусусияти махсуси тарзҳои тафсири моҳияти тарзи ҳаёти 

солим буда, дар асоси он фаҳмише чун падидаи раванди таълим таҳия кардан лозим аст.  

Сарфи назар аз он, ки аз пайдоиши инсон ҳазорсолаҳо гузашта бошад ҳам, аммо масъалаи 

ташаккули шакл ва методҳои кор бо насли наврас, бахусус дар заминаи тарбияи тарзи ҳаёти солим то ба 

замони ҳозира мубрам боқӣ мондааст.  

Инсон ҳамчун маҳсули олии нисбатан мураккаб ва муназами на танҳо биологӣ, балки эволютсияи 

иҷтимоӣ мебошад.  

Сатҳи пасти саломатии хатмкунандагони мактабҳои миёна бевосита ба иқтидори истеҳсолӣ ва 

қобилияти ҳифозати низомии мамлакат таъсир мерасонад. Теъдоди зиёди даъватшудагон ба артиш бо 

таваҷҷуҳ ба вазъияти саломатӣ пас гардонида мешавад.  

Дар байни дигаргуниҳои сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии даҳсолаҳои охир масъалаҳои саломатӣ ба сафи 

пеши масъалаҳо баромаданд. 

Хулоса, ҳифз ва таҳкими саломатӣ масъалаи мурккаби маҷмӯии иҷтимоӣ – педагогӣ мебошад. Аз 

ин ҷо мақсади асосии таълиму тарбияи муосирро бояд ҳамчун ташаккули тамоюли арзишманд ба тарзи 

ҳаёти солим дар асоси компонентҳои нигаҳдорандаи саломатӣ дар мазмуни ҳамаи китобҳои дарсии соҳаи 

педагогӣ муайян кардан лозим аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: тарзи ҳаёти солим, таҳкими саломатӣ, таълиму тарбия, мафҳуми саломатӣ, 

ҳаёти инсон, хусусиятҳои махсуси тарзи ҳаёти солим, насли наврас, тарбияи ҷисмонӣ ва равонӣ, 

ташаккули саломатӣ, ҳифзи саломатӣ ва ғайраҳо. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Автор в своей статье вкратце излагает свои мысли о здоровом образе жизни, который до сих пор 

считается спорным и нерешённым. Здоровый образ жизни в связи с его многоаспектностью является 

объектом изучения различных наук. В таких условиях наша задача заключается в выявлении общностей и 

специфических способов толкования сущности здорового образа жизни. На его основании нужно 

разрабатывать понятие в виде явления процесса обучения. 

Несмотря на то, что со времён появления человека прошли тысячи лет, проблема формирования 

форм и методов работы с подрастающим поколением, особенно на основе воспитания здорового образа 

жизни, до сих пор остаётся актуальной. 

Человек является высшим и сложным биологическим и социально-эволючионным продуктом. 

Низкий уровень здоровья выпускников СОШ оказывает непосредственное влияние на 

производственный потенциал и способность военной защиты. Уменшается количество призывников в 

связи с состоянием их здоровья. 

Среди политических и социально-экономических изменений в последние десятилетие проблемы, 

связанные со здоровьем выходят на первый план. 

Таким образом, защита и укрепление здоровья является сложной социально-педагогической 

проблемой. Поэтому основную цель современного обучения и воспитания нужно определить как 
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формирование ценных ориентаций здорового образа жизни на основе здоровьесберегающих компонентов 

в содержании всех учебников по педагогике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровый образ жизни, укрепление здоровья, обучение и воспитание, 

понятие здоровья, жизнь человека, особенности здорового образа жизни, подрастающее поколение, 

физическое и духовное воспитание, формирование здоровья, защита здоровья и др. 
 

THEORETICAL BASES OF RESEARCH OF THE PROBLEM FORMING A  

HEALTHY LIFESTYLE 
 

The author in his article briefly sets out his thoughts on a healthy lifestyle, which is still considered 

controversial and unresolved. A healthy lifestyle in connection with its multidimensional nature is the object of 

study of various sciences. In such conditions, our task is to identify communities and specific ways of interpreting 

the essence of a healthy lifestyle. On its basis, it is necessary to develop a concept in the form of a learning process 

phenomenon. 

Despite the fact that thousands of years have passed since the appearance of man, the problem of the 

formation of forms and methods of working with the younger generation, especially based on the education of a 

healthy lifestyle, still remains  relevant. 

A man is the highest and most complex biological and socio-evolutionary product. 

The low level of health of secondary school graduates has a direct impact on the production potential and 

ability of military defense. The number of draftees is decreasing due to the state of their health. 

Among the political and socio-economic changes in the last decade, health problems have come to the fore. 

Thus, the protection and promotion of health is a complex socio-pedagogical problem. Therefore, the main 

goal of modern training and education should be defined as the formation of valuable orientations of a healthy 

lifestyle based on health-saving components in the content of all pedagogical textbooks. 

KEYWORDS: a healthy lifestyle, health promotion, training and education, the concept of health, human 

life, features of a healthy lifestyle, the younger generation, physical and spiritual education, health development, 

health protection, etc. 
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НАҚШИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКИИ ТАЪЛИМ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ  

ДАР РАВАНДИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ 
 

Маҳмудов И.М. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
  

Истиқлолияти давлатӣ барои рушди соҳаҳои мухталифи ҷомеа заминаи мусоид фароҳам 

овард, ки дар ин замина соҳаи маориф низ истисно нест. Аммо, дар пешрафти ин соҳа истифодаи 

саривақтӣ ва огоҳонаи воситаҳои технологияҳои техникӣ ва технологияи иттилоотӣ яке аз 

ҳадафҳои муҳим маҳсуб мешавад. Ба хусус, раванди ҷаҳонишавӣ тақозо менамояд, ки дар 

раванди таълим навтарин технологияи инноватсионӣ мавриди истифода қарор гирифта, 

муҳассилини синфҳои ибтидоӣ аз муҳимтарин равишҳои босалоҳияти системаи таълим бохабар 

бошанд. Зеро замони имрӯз тақозо менамояд, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба истифодаи босамари технологияҳои навтарини иттилоот таваҷҷуҳ зоҳир намуда, 

дар таъмини дониши саҳеҳ ва боэътимоду мукаммал дар тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ, ба мадди 

аввал гузошта шавад. 

Мусаллам аст, ки ҷомеаи иттилоотиро сатҳи баланди технологияи иттилоотӣ, 

инфрасохтори замонавӣ, автоматикунонии тамоми соҳаҳои саноат ва идоракунӣ, тағйироти 

ҷиддӣ дар сохторҳои иҷтимоӣ, ки боиси васеъ шудани соҳаҳои фаъолияти иттилоотрасонӣ 

мегардад, муайян мекунанд. Технологияи иттилоотӣ ҷузъи муҳимми раванди истифодаи 

захираҳои иттилоотии ҷомеа маҳсуб ёфта, давраҳои инкишофи он аз махсусиятҳои рушди илму 

техника ва пайдоиши воситаҳои нави коркарди иттилоот вобаста аст. Дар ҷомеаи муосир яке аз 

воситаҳои техникии коркарди иттилоот компютери фардӣ маҳсуб меёбад, ки баробари пайдоиш 

ба консепсияи созмон ва истифодаи ҷараёнҳои технологӣ ва инчунин сифати иттилооти ниҳоӣ 

таъсири ҷиддӣ расонидааст. Воридшавии компютери фардӣ ба фазои иттилоотӣ ва истифодаи 

васеи воситаҳои телекоммуникатсионӣ давраи нави инкишофи технологияи иттилоотиро муайян 

менамояд. Давраи мазкурро бо мафҳумҳои «нав», «компютерӣ» ва ё «муосир» шарҳу тавзеҳ 

додаанд, ки дар ин маврид мафҳуми «нав» маънои навоварӣ, навгониро дар соҳаи технологияи 

иттилоотӣ ифода мекунад, зеро маҳз тавассути ворид шудани технологияҳои иттилоотӣ мазмун 

ва мундариҷаи фаъолияти гуногуни инсонӣ сифатан ва миқдоран тағйир пазируфтааст. 
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Мафҳуми технологияи нави иттилоотӣ технологияҳои коммуникатсионие, ки таҳвили 

иттилоотро таъмин менамоянд, аз қабили телефон, телеграф, факс ва ғайра маҳсуб мешаванд. 

Дар ҷадвали 1 хусусиятҳои асосии технологияҳои иттилоотӣ тавсиф ёфтаанд. 

Ҷадвали 1 
№ Методология Нишонаҳои асосӣ Натиҷа 

1. 
Воситаҳои навтарини коркарди 

иттилоот 

Воридшавӣ ба технологияи 

идоракунӣ 

Технологияи нави 

коммуникатсионӣ 

2. Низомҳои технологӣ  
Муттаҳидшавии вазифаҳои 

мутахассисон ва менеҷерҳо 

Технологияи нави коркарди 

иттилоот 

3. 
Таҳияи мақсадноки иттилоот, 

таҳвил, ҳифз ва инъикоси он 

Баҳисобгирии қонуниятҳои 

муҳити иҷтимоӣ 

Технологияҳои нави қабули 

қарорҳои идоракунӣ 
 

Технологияи нави иттилоотӣ-технологияи иттилоотии дорои интерфейси корбар аст, ки аз 

компютери фардӣ ва воситаҳои телекоммуникатсионӣ истифода мегардад.  

Технологияи нави (компютерии) иттилоотӣ 3 принсипи асосиро дар бар мегирад; 

- низоми интерактивии кор бо компютер; 

- робитаи мутақобила бо барномаҳои дигар; 

- суръати тези тағйири маълумот ва гузориши вазифаҳо [8, с. 27]. 

Ба андешаи мо истифодаи мафҳуми «нав» барои тавсифи раванди инкишофи технологияи 

иттилоотӣ нисбат ба мафҳуми «компютерӣ» мувофиқтар аст, зеро ин мафҳум на танҳо 

технологияҳои ба истифодаи компютер вобастабударо дар бар мегирад, балки бо василаи 

технологияҳои дигар бахусус, воситаҳои телекоммуникатсионӣ истифодашавандаро низ ифода 

мекунад. 

Яке аз заминаҳои асосии таҳаввули ҷомеа ва самтҳои афзалиятноки он рушди фарҳанги 

технологӣ ва иттилоотонии соҳаи маориф маҳсуб меёбад. Аз ин нуқтаи назар, таҳияи назария ва 

амалияи коркард ва истифодаи технологияҳои навтарини иттилоотӣ бо мақсади ноил шудан ба 

муҳимтарин ҳадафҳои психологӣ ва педагогӣ яке аз самтҳои асосии илми педагогика маҳсуб 

меёбад, ки то ҳол мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дода нашудааст. Дар адабиёти илмӣ-

методӣ ва махсуси технологӣ истилоҳи технологияи нави иттилоотӣ (ТНИ) ба таври гуногун 

шарҳу тавзеҳ ёфтааст. Дар баробари ин, барои ифодаи мафҳуми зерин истилоҳи мухталиф ба 

монанди «технологияҳои иттилоотии таълим», «технологияҳои нави иттилоотӣ дар раванди 

таълим», «технологияҳои муосири иттилоотии таълим», «ТНИ-и таълим», «технологияи 

таълими компютерӣ», «ТИК – технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ» ба назар мерасанд, 

ки боиси ба вуҷуд омадани андешаҳои мухталиф гардидааст. Дар адабиёти илмӣ тавсифи 

мафҳуми технологияи иттилоотӣ бо вуҷуди умумият, баъзе нуктаҳои тафовутпазир низ дорад. 

Чунончи: 

1. Технологияҳои иттилоотӣ – маҷмӯи донишҳои илмӣ ва муҳандисӣ, усулҳо ва воситаҳое, 

ки барои омода намудан, гирдоварӣ, таҳвил, ҳифз ва коркарди иттилооти марбут ба соҳаи 

мушаххас истифода мешавад [3; 7]. 

2. Технологияи иттилоотӣ – истилоҳоте, ки тамоми намудҳои технологияҳои омодакунӣ, 

ҳифз, мубодила ва истифодаи иттилоотро дар шаклҳои гуногун (маълумот, паёмҳои овозӣ, 

тасвирҳо, аниматсия, мултимедиа ва ғайра) ифода мекунад. Истилоҳи мазкур ҳам технологияҳои 

телефонӣ ва ҳам компютериро фаро мегирад. 

3. Технологияи иттилоотӣ – ҷараёне, ки маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои гирдоварӣ, коркард 

ва таҳвили маълумотро (маълумоти аввала) бо мақсади ба даст овардани маълумоти сифатан нав 

оид ба вазъи объект, ҷараён ва ё зуҳурот (маҳсулоти иттилоотӣ) истифода менамояд. 

4. Технологияи иттилоотӣ – маҷмӯи усулҳои муназзам ва оммавии коркарди иттилоот дар 

тамоми шаклҳои фаъолияти инсонӣ бо истифода аз воситаҳои муосири алоқа, полиграфия, 

техникаи ҳисоббарор ва таъминоти барномавӣ мебошад, ки информатикаи амалӣ ба вуҷуд 

меорад [9, с. 13; 12, с. 103]. 

Дар таърифҳои болоӣ ифодаҳои ҷараён, маҷмӯи усулҳо ва воситаҳо, гирдоварӣ, ҳифз, 

таҳвили иттилоот ҳамчун вожаҳои калидӣ буда, аммо дар асарҳои олимони хориҷӣ бошад, 

моҳияти мафҳуми «технологияи иттилоотӣ»-ро истилоҳи «технология» муайян мекунад [1-4; 8-

9]. 

Ба андешаи мо таърифи нисбатан пурраи истилоҳи «технологияи иттилоотӣ»-ро метавон 

ҳамчун маҷмӯи усулҳои муназзам ва оммавии омодакунӣ, гирдоварӣ, коркард, ҳифз, таҳвил ва 

тақсими иттилоот (маълумот, донишҳо) тавассути техникаи ҳисоббарор ва воситаи алоқа 
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маънидод кардан мумкин аст. Тавзеҳи илмии истилоҳи «технологияҳои иттилоотии таълим» дар 

адабиёти илмӣ ва таълимиву методии соҳаи педагогика ба таври зерин арзёбӣ гардидааст: 

‒ технологияи педагогие, ки усулҳои махсус, воситаҳои техникӣ ва барномаҳо бо мақсади 

кор кардан бо маълумот истифода менамояд [11, с. 22]. 

‒ маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои техникии ҷамъоварӣ, ташкил, ҳифз, коркард, таҳвил ва 

пешниҳоди маълумот бо мақсади такмили дониш ва васеъ гардонидани имкониятҳои онҳо дар 

самти идоракунии равандҳои техникӣ ва иҷтимоӣ [9, с. 26]: 

‒ қисмати амалии соҳаи информатика, ки маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои ҷамъоварии 

автоматикӣ, коркард, ҳифз, таҳвил ва истифодаи маълумот бо мақсади ба даст овардани 

натиҷаҳои муайян [8, с. 25]; 

– маҷмӯи барномаҳои таълимии намудҳои гуногун – аз оддитарин барномаҳои назорати 

донишҳо то ба барномаҳои таълимии ба зеҳни сунъи асосёфта [12, с. 157]; 

– соҳаи дидактика, ки бо омӯзиши муназзам ва бошууронаи махсусиятҳои ташкили 

раванди таълимӣ ва азхудкунии мавзӯъҳо бо истифода аз воситаҳои иттилоотрасонӣ [8, с. 182]. 

Азбаски мақсади асосии раванди таълим пешниҳод ва таҳвили маълумоти дурусту илмӣ 

ба толибилм аст, дар ин замина технологияҳои иттилоотӣ дар таълими фанҳо нақши муассир 

дошта метавонанд. Бинобар ин, методика ё худ ҳама гуна технологияҳоро дар соҳаи педагогӣ 

технологияи иттилоотӣ шуморидан мумкин аст. Вожаи «нав» танҳо ба хотири истифодаи 

васоити нави техникӣ ба монанди компютер, ки дорои имкониятҳои васеъ аст, ба мафҳуми 

«технологияи иттилоотӣ» ҳамроҳ шудааст. Аз ин нуқтаи назар, зери мафҳуми технологияҳои 

нави иттилоотӣ маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои нави коркарди маълумот тавассути техникаи 

ҳисоббарор ва телекоммуникатсияҳо, ки коркарди мақсадноки маълумотро бо хароҷоти 

камтарин ва мутобиқи қонуниятҳои ҳамон муҳит таъмин менамояд, фаҳмида мешавад. 

Бояд зикр кард, ки ҳангоми дар бораи технологияҳои нави иттилоотӣ дар таълими фанҳои 

дақиқ ба хусус математика ва информатика сухан рондан, истифодаи компютер барои 

технологияи мазкурро «нав» номидан кифоя нест, зеро технологияи нави иттилоотӣ бояд ба 

мазмун ва мундариҷаи таълим навгонӣ ворид намояд. Бо ин назардошт, мафҳуми технологияи 

иттилоотии таълими математика ё информатика технологияи педагогӣ, ки дар он воситаҳои 

асосии таҳия ва пешниҳоди маълумот компютер буда, масъалаҳои методиро мутобиқи 

қонуниятҳои раванди таълими фанни математика ҳаллу фасл менамояд, дониста мешавад. 

Нимаи дуюми асри ХХ марҳилаи сифатан нави инкишофи методологияи таҳияи 

барномаҳо, воситаҳои автоматикунонӣ маҳсуб меёбад. Ин омил муҳиммияти таҳқиқоти марбут 

ба такмили низоми таълим бо истифода аз технологияҳои нави иттилоотиро дар шароити 

инкишофи онҳо собит менамояд. 

Аз ин лиҳоз, ба назари мо такмили низоми таълим ва рукнҳои он (сохторҳо ва фаъолияти 

муассисаҳои таълимӣ, нақша ва барномаҳои таълимӣ, мӯҳтавои фанҳои таълимӣ) бояд дар 

самтҳои зерин амалӣ гардад: 

- баланд бардоштани сатҳу сифати таълим тавассути истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 

дар раванди таълим; 

- ташаккули малакаи худомӯзӣ дар хонандагон ҳамчун омили муҳимми мутобиқшавии 

шахсият ба ҷаҳони иттилооти илмиву техникӣ; 

- таъмини дастрасии хонандагон ба маълумоти хусусияти таълимӣ ва илмидошта; 

- истифодаи васеи васоити нави технологияҳои иттилоотӣ дар марҳилаҳои мухталиф ва 

сохторҳои гуногуни низоми таълим; 

- ташаккули малакаи истифодаи васоити нави коммуникатсионӣ бо мақсади ҷустуҷӯи 

маълумот, дастрасӣ ба он ва мубодила. 

Дар мавриди аҳамият ва муҳиммияти истифодаи ВТТ дар раванди таълим аксари 

муҳаққиқон изҳори назар намуда, густариши сифат ва самараи раванди таълимро ба корбурди 

босамари воситаҳои техникӣ марбут донистаанд. Аз ҷумла, Г.Т. Гдалина имкониятҳои ВТТ-ро 

дар ду самт ‒ иттилоотӣ ва равонӣ-педагогӣ баррасӣ менамояд [4, с. 11]. 

Яке аз ҷанбаҳои муҳим ва ҷолиби андешаи ин муҳаққиқ он аст, ки нақши ВТТ-ро дар 

ташаккули камолоти равонии хонандагон дуруст маънидод намуда, усулҳои корбурди дуруст ва 

таъсирбахши ВТТ ба ҳолатҳои равонии хонандагон нишон додааст. Муҳаққиқи дигар Л.С. 

Зазнобина бошад, имкониятҳои воситаҳои техникии хусусияти аудиовизуалидоштаро дар 

саҳеҳият, амиқияти дарки мавзуъ, мукаммалии иттилоот, санаднокӣ арзёбӣ менамояд [6, с. 45]. 
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Мулоҳизаҳои илмӣ ва методии ин олим далолат бар он менамояд, ки дар маърифати 

дуруст, дониши амиқ ва фарогирии иттилооти ҳаҷман зиёду саҳеҳ мавқеи ВТТ хеле назаррас 

мебошад.  

Аз омӯзиши ва таҳлили адабиёти илмӣ метавон ба ин натиҷа расид, ки имкониятҳои 

мухталифи ВТТ бо назардошти вазифаҳои иттилоотӣ – маърифатӣ дар нуктаҳои зерин зоҳир 

мегардад: 

 ҳамчун сарчашмаи иттилоотӣ; 

 баланд бардоштани дараҷаи сифатӣ ва аёнии тадрис; 

 намоиши зуҳуроти гуногун дар ҷараёни инкишоф ва ҳаракат; 

 намоиши ҳодисаҳои дар ҷойҳои дурдаст воқеъгардида; 

 таъмини мушоҳидаи бевоситаи ҳодисаҳои дастнорас ва ё хатарнок; 

 таҷдид (абстраксия) ва пешниҳоди равандҳои мухталиф, зуҳурот ва ё объектҳо; 

 таҷдиди моделҳое, ки дар онҳо ҷанбаҳои муҳимтарин махсус қайд карда шудааст; 

 ҳодисаҳоро бо суръати тез ва суст намоиш дода, «миқёси вақтро» вобаста бо мақсади 

дарс дигаргун месозад, то ки ба хонандагон ҷараёни инкишофи ҳодисаҳо ба таври воқеӣ ва аёнӣ 

намоиш дода шавад; 

 алоқаи ногусастании назария ва амалияро таъмин менамояд. 

Имкониятҳои мухталифи функсионалӣ ва усулҳои пешниҳоди маълумот тавассути 

воситаҳои техникии таълим боис гардидааст, ки таснифот ва гурӯҳбандии асбобҳо ва таҷҳизоти 

ВТТ аз рӯи аломатҳои зерин ҷараён гиранд. Бо назардошти таъиноти функсионалӣ ВТТ-ро ба 

воситаҳои техникии иттилоотрасон, назорати сатҳи азхудкунии маводи таълимӣ, гузаронидани 

машқҳои мустаҳкамкунӣ, таълимӣ, худомӯзӣ ва ёрирасон тасниф кардаанд. Воситаҳои техникии 

таълимӣ як ва ё якчанд вазифаҳои функсионалиро анҷом медиҳанд. 

Бо назардошти принсипҳои корӣ ВТТ ба воситаҳои механикӣ, электромеханикӣ, оптикӣ, 

аудиотехникӣ ва электронӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Вобаста ба шакли таълим ВТТ ба таври 

инфиродӣ, ҳангоми тадрис дар гурӯҳҳои алоҳида ва якчанд гурӯҳҳо мавриди истифода қарор 

мегиранд. Аз рӯи тарзи пешниҳоди маълумот ВТТ-ро метавон ба воситаҳои овозӣ ва экрандор 

тақсим кард. Аммо, дар баъзе сарчашмаҳои илмӣ аз рӯи тасниф ВТТ бо назардошти таъсирашон 

ба узвҳои ҳиссиёт визуалӣ, аудио ва аудиовизуалӣ мешаванд [5, с. 31]. 

Дар маҷмӯъ, яке аз вазифаҳои муҳимтарини таълими ҷаҳони муосир, ки аз тарафи 

Стандартҳои ҷаҳонӣ эълон карда мешавад, ташаккул ва инкишофи фаъолияти омӯзиши 

универсалӣ (ECD) мебошад. Дар ин маврид таъкид кардан ҷоиз аст, ки маҳз бо истифодаи 

имкониятҳои воситаҳои техникии таълим қобилияти омӯзиш ва рушди имкониятҳои маърифатии 

муҳассилин ҷараён мегирад. Мутобиқи стандартҳои таҳсилот сифати омӯзиш аз намудҳои 

гуногуни фаъолияти омӯзгори универсалӣ, ки ҳангоми татрис хонандагон бо истифода аз 

воситаҳои техникии таълим ба даст овардаанд, муайян карда мешавад. Натиҷаи таҳқиқотҳои 

педагогӣ дар раванди таҳсилоти ибтидоӣ нишон додааст, ки форматҳои нави малакаҳо дар шакли 

нав маҳз бо истифодаи огоҳонаи воситаҳои техникии таълим ҷараён мегирад. Дар натиҷаи 

омӯзонидани усулҳои гуногуни идоракунии воситаҳои техникии таълим хонандагон бо 

донишҳои ҳаҷман зиёд дастрасӣ пайдо мекунанд, ки албатта аз маҳорат ва дониши техникии 

омӯзгор вобастагӣ дорад.  

Дар ҷомеаи муосир омӯзиш ва баррасии ҷанбаҳои гуногуни васоити техникии таълим, ки 

рӯз то рӯз густариш пайдо карда истодаанд, дар баланд бардоштани савияи дониши хонандагон 

нақши муҳим доранд. Истифодаи васоити техникии таълим ҳангоми тадриси фанҳо имкон 

медиҳад, ки алоқаи мутақобила дар ҷараёни дарс таъмин гардад, фардикунонии раванди таълим 

ба роҳ монда шавад; дараҷаи аёнии таълим баланд бардошта шавад; дарёфт, ҳифз, пешниҳод ва 

таҷдиди иттилоот амалӣ гардад; модели ҳодисаҳо ва зуҳуроти мавриди омӯзиш қарордодашуда 

созмон дода шавад; кори якҷояи гурӯҳ ба таври самаранок ташкил карда шавад. Ба ҳамин тартиб, 

имрӯз воситаи техникии таълим ҳамчун аёният, манбаи мустақили иттилоот, таъминкунандаи 

донишҳои замонавӣ, созмондиҳандаи раванди таълиму тарбия дар густариш ва рушди 

қобилиятҳои зеҳниву маърифатии хонандагони синфҳои ибтидоӣ мавқеи назаррасро соҳиб 

мебошанд.  

Таҳлили адабиёти таълимӣ ва методӣ собит менамояд, ки истифодаи ВТТ дар раванди 

таълими таҳсилоти ибтидоӣ дар рушди донишҳои маърифатӣ ва универсалии хонандагон 

мусоидат мекунад. Ҳамчунин барои муттаҳид намудани дониши иттилоотии замонавӣ ва ҷиҳати 

омӯзиши босуръати фанҳо дар дарсҳои компютерӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад. Санҷиши 
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таҷрибавии самаранокии усулҳои таҳияшудаи омӯзиши ВТТ нишон медиҳад, ки технологияҳои 

муосир ба ташаккули иқтидори донишҳои универсалӣ дар байни хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

мусоидат мекунанд ва фаъолнокии фаҳмиши хонандагонро дар омӯзиши фанҳои таълимӣ 

афзоиш медиҳад.  
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НАҚШИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКИИ ТАЪЛИМ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР 

РАВАНДИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ  
 

Мақолаи мазкур ба мавзӯи муҳимми раванди таълим дар системаи таҳсилоти ибтидоӣ бахшида 

шудааст. Зеро яке аз вазифаҳои асосии самти таълим, пеш аз ҳама, ташаккул ва инкишофи фаъолияти 

омӯзиши универсалии хонандагон мебошад, ки маҳз бо истифода ВТТ вобаста мебошад. Маълум аст, ки 

бо истифодаи имкониятҳои воситаҳои техникии таълим қобилияти омӯзиш ва имкониятҳои маърифатии 

муҳассилин густариш меёбад. Натиҷаи таҳқиқоти педагогӣ дар раванди таҳсилоти ибтидоӣ нишон 

додааст, ки форматҳои нави малакаҳо дар шакли нав маҳз бо истифодаи огоҳонаи воситаҳои техникии 

таълим ҷараён мегирад. Дар натиҷаи омӯзонидани усулҳои гуногуни идоракунии воситаҳои техникии 

таълим хонандагон бо донишҳои ҳаҷман зиёд дастрасӣ пайдо мекунанд, ки албатта аз маҳорат ва дониши 

техникии омӯзгор вобастагӣ дорад. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои мавриди назар бо истифодаи адабиёти 

илмиву методӣ баррасӣ шудаанд, ки аҳамияти махсусро дорост. Муаллифи мақола мавқеи омӯзиш ва 

баррасии ҷанбаҳои гуногуни васоити техникии таълимро дар баланд бардоштани савияи дониши 

хонандагон бо мисолҳои муътамад арзёбӣ намудааст. Ҳамчунин, усулҳои истифодаи васоити техникии 

таълимро ҳангоми тадриси фанҳо муайян намуда, воситаи техникии таълимро ҳамчун аёният, манбаи 

мустақили иттилоот, таъминкунандаи донишҳои замонавӣ, созмондиҳандаи раванди таълиму тарбия дар 

густариш ва рушди қобилиятҳои зеҳниву маърифатии хонандагони синфҳои ибтидоӣ муаррифӣ 

намудааст.  

Аз муҳтавои мақола равшан мегардад, ки истифодаи ВТТ дар раванди таълими таҳсилоти ибтидоӣ 

барои рушди донишҳои маърифатӣ ва универсалии хонандагон, муттаҳид намудани дониши иттилоотии 

замонавӣ ва ҷиҳати омӯзиши босуръати фанҳо дар дарсҳои компютерӣ мусоидат мекунад.  

КАЛИДВОЖАҲО: педагогика, педагогикаи амалӣ, раванди таълим, методикаи таълим, 

технологияи замонавӣ, васоити техникӣ, синфҳои ибтидоӣ, машғулиятҳои таълимӣ-методӣ, системаи 

воситаҳои техникии таълимӣ, омӯзгор, машғулиятҳои таълимии назаррӣ ва амалӣ.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Данная статья посвящена актуальной проблеме учебного процесса в системе начального 

образования. В настоящее время одной из важнейших задач являются формирование и развитие 

универсальных способов деятельности учащихся, связанные с ТСО.  
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Общеизвестно, что использование технических средств обучения на уроках в начальной школе 

способствует благоприятному усвоению знаний учащимися. Результаты педагогических исследований в 

системе начального образования показали, что новые форматы статей в новой форме акцентирует  

внимание именно на использование технических средств обучения в учебном процессе. 

В процессе изучения различных приемов и методов применения технических средств, учащиеся 

получают доступ к неограниченному объему знаний, что, разумеется, зависит от мастерства и технической 

образованности преподавателя. Рассматриваемая проблема в настоящей статье представлена через призму 

научно-методической литературы, что имеет специфическое значение. Место и роль изучения и 

рассмотрения различных аспектов технических средств обучения в повышении уровня знаний учеников 

автор статьи показывает на конкретных примерах. Определив круг различных методов использования 

технических средств в процессе преподавания основ наук, технические средства обучения, как средство 

наглядности, он представляет, как самостоятельный источник информации, обеспечивающий обучаемых 

современными знаниями, закладывающий основы процесса обучения и воспитания, развития и 

совершенствования знаний, умений и навыков учащихся начальных классов. 

Из содержания статьи вытекает, что применение ТСО в процессе начального обучения способствует 

повышению уровня универсальных знаний и общей просвещенности учащихся, концентрации 

современной информации, быстрому усвоению учебных дисциплин на занятиях с применением 

компьютерной технологии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, практическая педагогика, учебный процесс, современная 

технология, технические средства, начальные классы, учебно-методические занятия, учитель, учебно-

теоретические и практические занятия. 
 

THE USE OF TECHNICAL AIDS AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES  

IN PRIMARY EDUCATION SYSTEM 
 

This article deals with the important issues of teaching process in primary education system. Since one of 

the main objectives of education is to develop the universal study skills of pupils, that primarily uses IT. It is 

known that the use of IT will surely develop learning abilities and education competencies of pupils. Pedagogic 

researches in primary education show that the new skills will develop in a different form only by conscious 

application of IT. As a result of teaching different methods of IT management and application pupils will enlarge 

their scale of knowledge that definitely depends on teacher’s IT knowledge and skills.  

This article reviews the mentioned issues based on scientific and methodic literature that shows its 

importance. The author supports the role of study of different aspects of IT means in the development of pupil’s 

knowledge with proved arguments. As well, the application methods of IT means in teaching of specific subjects 

is defined, and the IT means is presented as a teaching aid, an independent source of information and modern 

knowledge, the core of teaching and education process in terms of development of primary schoolchildren 

intellectual and education skills and abilities.  

KEY WORDS: pedagogics, practical pedagogics, process of education, methods of teaching, modern 

technology, technical aids, primary classes, educational-methodological classes, the system of technical aids of 

education, teacher, theoretical and practical classes. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

БЕЗОПАСНОГО ТИПА В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
 

Котлованова О.В.  

ФГБОУВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Рост случаев терроризма в России происходит на фоне проявления его активности в мире 
[1, с. 1].  Усложняющийся характер опасностей и угроз террористического характера, требует 
новых, более активных подходов в мерах по противодействию. Педагоги, историки, экономисты, 
социологи и другие ученые ищут пути решения вопроса безопасного сосуществования звеньев 
системы «человек – природа – общество», куда, безусловно, входит и подрастающее поколение. 

Она из практических рекомендаций по профилактике терроризма: повышение 
гражданского самосознания и культуры. Повышение уровня образованности является одной из 
первостепенных задач каждого гражданина [1, с. 6]. Анализ научных статей выявил 
необходимость формирования социальной безопасности как личностной категории [2, с. 1].  

Современный образовательный процесс должен быть направлен на построение личности 
нового типа [3, с. 27]. Действия человека, благодаря его разуму, отличаются прогнозированием 
развития событий, оценкой последствий своих действий, анализом причин опасностей, выбором 
наиболее эффективного варианта действий по обеспечению своей безопасности [4, с. 114].  В 
настоящее время в общей педагогике обозначилась новая ветвь - «педагогика безопасности» - 
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научное направление о воспитании и обучении человека безопасному поведению в окружающей 
среде. Идеи, методы, подходы, разрабатываемые в педагогике безопасности должны охватывать 
все звенья единой системы непрерывного образования (начиная с дошкольного) и 
способствовать постоянному повышению уровня воспитанности и общей культуры учащихся в 
безопасности жизнедеятельности [5, с. 1]. Как отмечал М.Б. Сулла, одним из основных факторов 
исключения негативных явлений в жизнедеятельности человека должно стать воспитание 
готовности к безопасной деятельности: непрерывное, систематическое и последовательное, 
начиная с раннего детского возраста, продолжающееся в системе образования и в течение всей 
жизни [6]. 

В основу формирования нового типа безопасной личности могут лечь знания, накопленные 
ноксологической наукой. Ноксология (от noxo, noxius – c лат. опасность, вредный, наносящий 
ущерб) – это современная наука об опасностях окружающего мира. Ноксология изучает 
происхождение и действие опасностей и ущерб, наносимый человеку и природе [7, с. 8]. Целью 
ноксологии является углубление и развитие знаний о системе обеспечения безопасности в 
условиях негативных факторов окружающей среды. Террористическая угроза также входит в 
область изучения ноксологии, которая относит явление терроризма к антропогенно-военным 
опасностям, возникающим в результате сознательных действий человека [8, с. 32]. Вопросы 
ноксологии разрабатывались такими учёными как С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров, Е.Е. Барышев, 
С.В. Белов, Е.Н. Симакова, В.М. Губанов, О.Н. Русак, Ю.А. Пупова, В.А. Девисилов, С.В. 
Ефремов, С.В. Ковшов, А.В. Зинченко, В.В. Цаплин, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, М.С.Пак, 
И.А.Орлова, А.Н. Лямин, А.М. Столяренко, Л.А. Китаева-Смык, М.М. Филатова-Шуева, В.И. 
Лебедева, Т.С. Назарова, В.В. Суворова, B.C. Шаповаленко и другими. 

Говоря о ноксологическом образовании, мы понимаем, что формируем новую культуру: 
как личности, так и общества в целом. Ноксологическая культура личности (по П.Ф. Кубрушко) 
[9, с. 34] – это совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих отношение индивида 
к опасности, риску, личной, общественной и национальной безопасности. Начиная с периода 
дошкольного детства ребёнок уже формирует свои представления об опасностях в том числе и о 
тех, которые освещаются в СМИ. Поэтому, мы считаем крайне важным включить вопросы 
спасения от угрозы человечества – террористической опасности в структуру дошкольного 
образования.  

Ноксологическая культура общества (по П.Ф. Кубрушко) [9, с. 34] – это совокупность 
разделяемых всеми членами общества и его социальными группами взглядов и убеждений, 
касающихся опасности для жизни и деятельности, риска, аварий и угрозы здоровью, свод 
убеждений, норм, установок, а также достижений социальной и технологической практики, 
которая ориентирована на минимизацию риска. Вопросы террористической безопасности 
являются волнующими для общества, правительства и каждого гражданина в частности. Все 
базовые определения и взгляды науки ноксологии сводятся к формированию новой личности с 
ноксологическим мировоззрением. Ноксологическое мировоззрение – целостная система 
взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его 
действительности и к самому себе, а также обусловленные этими взглядами жизненные позиции 
людей, их идеалы, убеждения, принципы познания действительности, ценностные ориентации, 
в которых вопросы безопасности рассматриваются как приоритетные в жизни и деятельности 
человека [9, с. 35]. Мы стремимся сформировать ноксологическое мировоззрение детей в рамках 
которого наивысшая ценность – это жизнь и здоровье своё и окружающих. Освоив стратегии 
безопасного поведения при террористических угрозах и актах, ребёнок сможет гибко и 
ситуативно действовать наиболее безопасным образом, исходя не только из правил поведения, 
но и из собственных (согласующихся с общественными) высших морально-нравственных 
принципов, заложенных на этапе дошкольного образования, развивающихся и укрепляющихся 
на протяжении всей жизни.  

Так, формирование мировоззрения и, соответственно, нового типа личности должно 
происходить постепенно, планомерно с детского возраста. Мировоззрение в рамках ноксологии 
имеет основу в виде философии безопасности. Философия безопасности – это ценностные 
взгляды человека на безопасность. Главное место для философии безопасности имеет вопрос об 
отношении человека к миру: в основе лежит идея ответственности личности перед природой и 
социумом. Уже в старшем дошкольном возрасте ребёнок способен прогнозировать последствия 
своих действий. В дальнейшем, такая философия безопасности может снизить экстремистскую 
настроенность подрастающего поколения. Это приобретает особую важность во взаимосвязи 
дошкольного образования с другими ступенями образования.  
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Опираясь на труды Ю.А. Пуповой [10, с. 27], мы можем говорить о том, что философия 
безопасности в дошкольном образовании имеет следующие функций:  

1. мировоззренческая – помогает ребёнку сформировать представления об окружающем 
мире, в том числе и о современных террористических угрозах;  

2. аксиологическая – заключается в оценке явлений действительности с точки зрения 
формируемых у ребёнка ценностей (духовно-нравственных, социальных);  

3. критическая – ускоряет модернизацию знаний дошкольной педагогики в области 
антитеррористической безопасности в соответствии с событиями, происходящими в мире, 
расширяет границы этих знаний;  

4. гуманистическая – состоит в укреплении морального облика дошкольника, привитию 
ему гуманистических ценностей и идеалов, ценности жизни и здоровья человека;  

5. прогностическая – показывает возможные пути совершенствования социума в 
зависимости от личного вклада каждого индивида, что важно для антиэкстремистской 
профилактики с дошкольного детства. 

Весомую роль в овладении качествами, свойственными личности безопасного типа 
поведения играют воспитание и образование. С точки зрения психолого-педагогических позиций 
исследователь Н.А. Лызь раскрыла понятие безопасной личности как субъекта, строящего свою 
жизнь в контексте единства с собственным «сущностным началом», обществом и природой, 
реализующего свой потенциал, идеалы и стремления с помощью сформированной системы 
смысловой регуляции жизнедеятельности, а также обладающего готовностью к обеспечению 
безопасности и способного поддерживать свою системную устойчивость [11, с. 297]. Г.В. Коган 
предложил включить психолого-педагогический аспект как системообразующий компонент 
процесса формирования качеств личности безопасного типа поведения [12, с. 97]. 

С точки зрения социально-педагогического подхода личность безопасного типа поведения 
должна быть ориентирована на добро и способна к продуктивной деятельности по защите от 
внешних угроз, по сбережению своего духовного и физического здоровья от этих угроз на фоне 
духовных качеств, навыков, умений [13, с. 91]. В настоящее время, недооцениваются и 
возможности социально-педагогического знания для решения задач формирования безопасной 
личности с периода дошкольного детства, хотя известно, что гуманитарное образование обладает 
большим потенциалом в личностном и духовно-нравственном становлении индивидуума. К 
сожалению, программы дошкольного образования не уделяют достаточно внимания проблеме 
антитеррористического воспитания. А мероприятия по снижению экстремистской 
настроенности в основном организуются для молодёжи. 

Начиная со ступени дошкольного образования важно формировать такие ценности, 
которые образуют личность нового типа. А ориентироваться следует на то, что зрелая личность 
безопасного типа поведения может удовлетворять потребности в самореализации, 
самоопределении, самоутверждении, самостоятельности и самооценке. Психологическую 
устойчивость личности безопасного типа обусловливают: знание окружающего мира и 
осознание возможных угроз и опасностей по отношению к себе. Знание потенциальных угроз и 
предвидение опасностей современного мира и владение основами самозащиты и уклонения от 
опасностей, в т.ч. наличие чувства как собственной ответственности, так и защищенности 
взрослым сообществом – базовые ориентиры для формирования типа безопасной личности уже 
в дошкольном детстве. 

Исходя из требований, предъявляемых к человеку, основными чертами личности 
безопасного типа, формируемой на этапе дошкольного детства мы можем назвать:  

1) грамотность во всех областях обеспечения безопасной жизнедеятельности (в том числе 
при взаимодействии с потенциально опасными предметами и людьми);  

2) наличие навыков защиты от угроз, исходящих от внешних источников и из собственных 
поступков при угрозе возникновения опасности.  

Содержание поведения личности безопасного типа начиная со старшего дошкольного 
возраста мы определяем наличием следующих компонентов, которые существенно влияют на 
сохранность жизни и здоровья:  

 предвидение террористической опасности:  
а) правильную оценку ситуации (вид опасности, характер развития, последствия);  
б) предвидение опасности среды обитания (при угрозе террористической опасности);  
в) предвидение опасности от собственного поведения при угрозе и возникновении 

террористической ситуации; 

 уклонение от опасности: важно знать природу возникновения и характер развития 



133 

террористических ситуаций; оценивать свои силы и возможности преодоления опасности;  

 преодоление опасности (уверенность и знания о том, что, не сумев уклониться от 
опасности, все же можно минимизировать ее последствия).  

Личность «безопасного типа поведения» отличается определенным уровнем 
психологической устойчивости и психологической готовности к действиям в различных 
жизненных ситуациях. Основными чертами «личности безопасного типа поведения», которые 
мы считаем необходимыми формировать с детства являются: общественно-значимые мотивы 
поведения ребёнка; бережное отношение к окружающему миру; грамотность в социальной 
области обеспечения безопасной жизнедеятельности; наличие навыков защиты от угроз, 
исходящих от внешних источников, террористов и объектов опасности. Заложенные с детства 
духовно-нравственные принципы ценности жизни и здоровья, ответственности и осторожности 
являются важными анти-экстремистскими профилактическими социально значимыми 
мероприятиями. 

Таким образом, векторы формирования личности безопасного типа ребёнка должны 
сводиться не только к выработке навыков, умений, но и привитие морально-нравственных 
гуманистических принципов, позволяющих правильно выстраивать свое поведение и таким 
образом снижать уровень, а также осуществлять профилактику экстремистских и 
террористических опасностей современного мира. 
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ДАРКИ ФАЛСАФИИ МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ НАВЪИ БЕХАТАР ДАР 

ДАВРАИ КӮДАКИИ ТОМАКТАБӢ 
 

Мақола ба масъалаи ташаккули навъи бехатари шахсият аз синни томактабӣ аз нуқтаи назари дарки 

фалсафии он бахшида шудааст. Қайд мегардад, ки дар олами таҳдидҳои ҳозира донишҳо доир ба дарки 

хатарҳо, моҳирона аз он гурехтан ва бехатар амал кардан зимни пайдошавии он хеле муҳиманд. 

Принсипҳои ахлоқии арзишҳои ҳаёт ва саломатӣ чун асоси интихоби стратегии рафтор дар ҳолатҳои 

фавқуллода хизмат мерасонанд. 

https://pandia.ru/text/78/561/78003.php
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КАЛИДВОЖАҲО: шахсияти навъи бехатар, ҷаҳонбинии ноксологӣ, таҳсилоти томактабӣ, 

таҳдидҳои хусусияти террористидошта. 
 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

БЕЗОПАСНОГО ТИПА В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
 

Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования безопасного типа личности, начиная с 

дошкольного возраста, с точки зрения философского её осмысления. Подчёркивается, что в мире 

современных угроз важны знания о распознавании опасностей, умение их избегать и безопасно 

действовать в случае возникновения. А нравственные принципы ценности жизни и здоровья служат 

основой выбора стратегии поведения при чрезвычайных ситуациях.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личность безопасного типа, ноксологическое мировоззрение, дошкольное 

образование, угрозы террористического характера. 
  

PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE PROBLEM OF FORMING A PERSONALITY OF A 

SAFE TYPE DURING PRESCHOOL CHILDHOOD 
 

The article is devoted to the consideration of the problem of the formation of a safe type of personality, 

starting from preschool age, from the point of view of its philosophical understanding. It is emphasized that in the 

world of modern threats, knowledge about the hazards is important, the ability to avoid them and to act safely in 

the event of a threat. And the moral principles of the values of life and health are the basis for choosing the strategy 

of behavior in emergency situations. 

KEY WORDS: personality of a safe type, noxological worldview, preschool education, threats of a 

terrorist nature. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Салимбекова С.Д.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Экспериментальная работа, направленная на формирование таджикских национальных 

ценностей в педагогической деятельности у будущих учителей по специальности учитель 

методики начального образования, проводилась в 2010-2016 учебных годах на базе факультета 

методики начального обучения и физической культуры Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава Республики Таджикистан. 

При выявлении уровня сформированности будущих учителей к национальным ценностям 

мы опирались на научные труды исследователей Лихачева Б.Т. [2], Макарычевой Н.В. [3], 

Кульневича С.В. [1] и других. 

Констатирующий этап предусматривал анализ деятельности по формированию 

таджикских национальных ценностей будущих учителей в образовательном процессе 

педагогического вуза, обнаружения степени их развитости, способов и методов развития 

таджикских национальных ценностей в образовательно-воспитательном процессе вуза. Кроме 

того, на данном этапе была создана программа эксперимента, предполагающая: конкретизацию 

объекта и предмета исследования; постановку цели и уточнения гипотезы; определение этапов, 

сроков работы; а также экспериментальной и контрольной группы; определения критериев 

оценки ожидаемых результатов и прогнозирования негативных последствий и положительных 

результатов. 

Факультет в составе двух отделений готовит учителей начальной школы и преподавателей 

физического воспитания. Были избраны две сопоставимые группы факультета: 

экспериментальная (26 человек) и контрольная (28 человек). 

При выявлении общей направленности формирования таджикских национальных 

ценностей будущих учителей для нас особую важность представляли следующие компоненты:  

- предпочтение выбора будущих учителей существенных социально-ориентированных 

таджикских национальных ценностей, характерных как для их индивидуального выбора, так и 

для профессионального;  

- обнаружение уровня знаний будущих учителей, профессионально значимых качеств 

педагога; 

- определение соотношения личностной характеристики с образом учителя.  
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Для решения первого показателя в качестве критерии оценки мы опирались и 

использовали методику изучения ценностных ориентаций М. Рокича и тест ценностных 

предпочтений Г. Олпорта, Ф. Вернона, Г. Линдзи, способ парных сопоставлений Г.И. Сагоенко 

и других. С целью изучения иерархии ценностных ориентаций будущих учителей нами были 

использованы метод анкетирования и интервьюирования. При этом мы исходили из того, что 

интериоризация той или иной общечеловеческой или национальной ценностей проявляются в 

сформированности надлежащих особенностей личности каждого конкретного человека. 

Формирование надлежащих особенностей повергает к постижению должных немаловажных 

ценностей, которые делаются внутренним и свидетельствующим мотивом поведения. 

Исследование осуществлялось в течение 2010-2015 учебных годов. В массовой 

диагностике приняло участие 242 человека и в качестве респондентов участвовали студенты 1-5 

курсов факультета методики начального обучения. 

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что далеко не все цели, как 

жизненные идеи не многозначно воспринимаются будущими учителями и становятся 

ценностями для них в ходе адаптации к жизни. Процесс построения собственной иерархии 

национальных ценностей исполнялся каждой личностью под воздействием культурных 

традиций и с учетом существующего личностного жизненного навыка, который приобретают в 

ходе становления личности профессионала в вузе.  

Общая тенденция принятия или непринятия национальных ценностей (терминального 

содержания) и полученные нами результаты показывают, что будущие учителя в основе своей 

отдают предпочтение, в первую очередь, таким социальным ценностям как здоровье-63%, 

материальное обеспечение жизни-60%, наличия хороших и верных друзей-55%, развлечение-

46% и т.д. Второе место занимала система практических ценностей - активная деятельная жизнь-

39%, уверенность в себе-37%, общественное признание-45%, жизненная мудрость-23%. На 

третьем месте, менее признанными, оставались абстрактные ценности, как познание-26%, 

развития-18%, счастье других-16%, творчество-15%, свобода-13%. 

Ответы респондентов показывают, что ориентация на систему конкретно-социальных 

ценностей, отражающих общую тенденцию в современном таджикском обществе, таким 

образом, определяет достаточно высокое ранговое место, чем национальные ценности как 

содержательная сторона направленности личности студентов. Главным в жизни опрошенных 

экспериментальной группы считают «здоровье»-63%, поскольку с каждым годом увеличивается 

число поступающих студентов с ослабленным здоровьем. В этой связи потребность чувствовать 

себя здоровым - основное условие жизнедеятельности будущего специалиста. Действительно, 

здоровье, как психофизиологическая форма, наилучшая степень настроения и активности 

является личностно-значимой ценностью для будущих учителей. 

Проведенное исследование также показало, что респонденты в большей степени 

направлены на приобретение различных жизненных благ, деятельно стараются осуществить на 

практике свои интересы, которые связаны с благополучием.  

Именно они ориентируют студентов на стремление получать знания и осуществить свои 

надежды на материальное благополучие, приобретение установленного положения, и поэтому 

предпочтение составило-60%. 

Следует отметить, что данная тенденция является непосредственным отражением 

современной таджикской социально-экономической ситуации и может отрицательно повлиять 

на культурно-познавательную профессиональную деятельность на развитие и саморазвитие 

личности в целом.  

«Наличие хороших друзей» - 55%, как ценность занимает также достаточно высокое 

ранговое место. Поскольку радость общения является одной из значимых ценностей 

человеческого бытия, особенно среди молодежи. Это поясняется тем, что молодежь хочет 

приобрести поддержку среди сверстников, обладать расположением друзей и положиться на них 

в трудные минуты, разделить радость и т.д. Однако, постепенно с возрастом данная ценность 

уходит на второй план, утрачивая свою актуальность и значимость, и мы наблюдаем, что на 

старших курсах уступает свое место таким ценностям: как любовь, интересная работа, 

счастливая семейная жизнь и другое.  

Полученные данные показывают на уменьшение числа выбора студентами ценности 

«свобода», склонность к широте своего образования, интереса, культуры умственного 

формирования в целом, развлечение, развитие, творчество, счастье других, жизненная мудрость 
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и т.д. Их подмена на эгоцентрические потребности, повлияла на низкий рейтинг таджикских 

национальных ценностей.  

Итак, как считает Макарычева Н.В.: «Систему ценностных направленностей личности 

будущего специалиста, как всякую психологическую систему, можно показать, как 

«многомерное динамическое пространство», любое измерение которого отвечает 

обусловленному типу общественных отношений и обладает у каждого индивида различие «веса» 

[3]. 

Это объясняется, к примеру, тем, что если для студентов первого курса более 

существенным считается присутствие хороших и верных друзей, любовь, твердость в себе, то 

для старшекурсников значимым является материальное обеспечение, семья, профессиональная 

деятельность. 

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что подмена ценностей материальными 

ценностями привели к низкому рейтингу таджикских национальных ценностей. В их число 

входили слабое «участие в общественно-политической жизни», «благосостояние страны», 

«поиски высшего смысла жизни», свидетельствующие о индифферентном отношении к жизни 

страны. 

Многочисленные социально-педагогические исследования и наши наблюдения 

показывают, что основными в формировании ценностных ориентаций, в том числе 

национального содержания, с точки зрения личностной и общественно-профессиональной, 

являются: воспитанность, образованность и честность.  

В связи с этим, для выявления уровня конкретных знаний исторического, экономического, 

политического и культурного содержания мы обратились к будущим учителям с вопросами как: 

«Какие города и области эпохи Саманидов вы знаете, назовите?». Стало ясно, что 10% 

опрошенных в полном объеме назвали области, 50% студентов ответили частично, остальные не 

ответили. 

Ответы респондентов на вопрос «Какие экономические отношения функционировали в 

названных областях?». Из ответов стало ясно, что только 8% студентов правильно ответили о 

производстве товаров народами Маверунахра и Хорасона, об истории рынка и торговли 

(например, о больших базарах Бухары, Самарканда, Нишопура), о Великом шелковом пути, о 

нуждах людей того времени, о доходе и расходах, о товарно-денежных отношениях, о таможне, 

о способах оплаты. Остальные ответили частично, другие вообще не могли ответить. 

С целью выявления степени выражения желаний и стремлений молодежи к политике, к 

уровню активности студентов в политическом процессе, в выборах и референдумах, уровня 

доверия ко всем вертикалям власти, к политическим и государственным руководителям, реакция 

молодежи к различным политическим инициативам обратились к студентам. Ответы показали, 

что интересуются-23,5% студентов, есть желание, но не устойчивы-22,5%, мало интересуются-

30%, совсем не интересуются-11%, затруднялись-7%. 

Для определения политической активности студентов, проверили их участие в важных 

политических мероприятиях: выборы Президента страны-42%, палаты представителей-38%. Но 

исследование показало, что политические стремления студентов не всегда являются выражением 

их политической воли и убеждения. 

На вопрос «Сторонником какой партии Вы являетесь?»: сторонники Коммунистической 

партии Таджикистана-6%, Народно-демократической партии Таджикистана-8,7%, 

Демократической партии Таджикистана-2,1%, Социал-демократической партии Таджикистана-

1,2%. Студенты об иных зарегистрированных и незарегистрированных партиях не имеют 

сведений.  

Опросы также выявили, что более 30% респондентов затруднялись при выборе своих 

симпатий к существующим партиям и выбирали нейтральную позицию. Это, по-нашему 

объясняется, во-первых, из-за низкого уровня жизни, роста безработицы, коррупции, миграции, 

местничества, во-вторых, пассивность зарегистрированных партий, учреждений, культурно-

воспитательных центров и различных молодежных центров. Различные молодежные объедения 

и общество пропаганды занимаются просветительской деятельностью, потому как 

заблудившаяся молодежь в последнее время склоняется к реакционным направлениям, как 

Хизбуттахрир, Салафия, Ваххабия, Ахмадия. 

Кульневич С.В. считает, что самопознание является важным фактором существования 

нации, её долговечности в культурной, политической и языковой борьбе с другими народами и 
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нациями. Самопознание формируется на базе всесторонних знаний об истории и культуре своей 

нации, также со сравнением с другими нациями. Сопротивляемость, непобедимость, быть в ногу 

со временем, творение и просвещённость свидетельствуют о степени сформированности, 

самозащиты и самосознания представителей нации [1, с. 220]. 
Применительно к нашему исследованию самопознание понимается как процесс получения 

знаний о себе, о своих смыслах жизни и результат становления профессионала как личность. 

Поэтому для выяснения национального самопознания студентов мы обратились к ним с одним 

вопросом «Что такое самопознание?» с несколькими вспомогательными вопросами: «Кто Вы, 

какова Ваша роль и Ваше место в национальных отношениях», «Каковы Ваши будущие планы, 

цели и задачи», «Каковы Ваши потребности и интересы?», «Удовлетворили Вас их результаты?». 

Анализ ответов на поставленные вопросы показали, что у больше половины 

студенты имеются поверхностные знания о сущности и содержания национальных 

отношений, а также они или не познали самого себя, или не могут дать реальную оценку 

своим знаниям и кругу своих взглядов. 
Таким образом, в результате проведенного констатирующего эксперимента было 

установлено:  

1. Студенты отчетливо обозначают свои предпочтения, во-первых, связь с системой 

конкретных ценностей (здоровье, материальное обеспечение жизни, интересная работа и т.д.), 

во-вторых, уделяют внимание системе практических ценностей (уверенность в себе, активность, 

продуктивность, мудрость), в-третьих, как менее признанными остаются абстрактные ценности 

(коммуникативные способности, творчество, познание, развитие). 

2. На данном этапе эксперимента для будущих учителей была свойственна недостаточно 

выраженная профессиональная направленность этнических ценностных ориентаций, как 

личностно-значимые и такие как:  

- недостаточность интереса к проблеме таджикских национальных ценностей в 

педагогической деятельности; 

- неглубокая осознанность значения формирования этнических ценностей в процессе 

обучения в вузе, как основу своего профессионализма, не выделяя ее специфически особенности. 

Развитие и воспитание обучающихся на ступени начального профессионального 

образования формируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования [4, с. 232]. 
При проведении данного исследования учитывались результаты определения уровней 

сформированности профессионально-национальных ценностей учителей начальных классов. 
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ОШКОР НАМУДАНИ САТҲИ ТАШАККУЛЁФТАГИИ АРЗИШҲОИ МИЛЛИИ  

ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар мақола муаллиф кори озмоишиеро, ки дар байни солҳои 2010 ва 2016 дар факултети методикаи 

таълими ибтидоии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав гузаронида шуда, ба ташаккули 

арзишҳои миллии тоҷикӣ дар фаъолияти педагогии омӯзгорони ояндаи ихтисоси муаллими методикаи 

таълими ибтидоӣ равона карда шудааст, нишон додааст. 

Марҳилаи муқаррару муайян кардан, таҳлили фаъолият доир ба ташаккули арзишҳои миллии 

тоҷикии омӯзгорони оянда дар раванди таълими мактаби олии педагогӣ, ошкор кардани дараҷаҳои рушди 

онҳо, тарзҳо ва методҳои инкишофи арзишҳои миллии тоҷикӣ дар раванди маърифатӣ-тарбиявии мактаби 

олиро дар назар дорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: барнома, кори озмоишӣ, арзишҳои миллӣ, фаъолияти омӯзгорӣ, таълими 

ибтидоӣ, натиҷа. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

В своей статье автор показал экспериментальную работу, направленную на формирование 

таджикских национальных ценностей в педагогической деятельностей у будущих учителей по 
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специальности учитель методики начального образования, которая проводилась в 2010 - 2016 учебных 

годах на базе факультета методики начального обучения и физической культуры Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава Республики Таджикистан. 

Констатирующий этап предусматривал анализ деятельности по формированию таджикских 

национальных ценностей будущих учителей в образовательном процессе педагогического вуза, 

обнаружения степени их развитости, способов и методов развития таджикских национальных ценностей 

в образовательно-воспитательном процессе вуза.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программа, экспериментальная работа, национальные ценности, 

педагогическая деятельность, начальное обучение, результат. 
 

IDENTIFICATION OF THE LEVEL OF FORMATION OF NATIONAL VALUES OF  

TEACHERS OF PRIMARY CLASSES 
 

In his article, the author showed experimental work aimed at the formation of Tajik national values in 

pedagogical activities among future teachers in the specialty teacher of primary education methodology, which 

was carried out in the academic years 2010-2016 at the faculty of primary education and physical education in 

Bohtar State University named after Nosiri Khusrav of the Republic of Tajikistan. 

The ascertaining stage included an analysis of the activities for the formation of Tajik national values of 

future teachers in the educational process of a pedagogical university, the detection of their degree of development, 

ways and methods of developing Tajik national values in the educational process of the university.  

KEY WORDS: program, experimental work, national values, pedagogical activity, primary education, 

result. 
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ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ИҶТИМОЮ ПСИХОЛОГИИ ИНКИШОФИ 

КӮДАКОНИ ЯТИМ 
 

Ҷумаев М.Р. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Ман борҳо изҳор доштам ва бори дигар таъкид менамоям, ки пиронсолону барҷомондагон 

ва маъюбону муҳтоҷонро ҳаргиз хору зор шудан намемонам ва намегузорам, ки онҳо дар 

ҳаёт худро бепарастор, бепушту паноҳ ва беҳифзу ҳимоя эҳсос намоянд. 

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Аз рӯзи таваллуд ва то ба рӯзҳои охири ҳаёт инсон роҳи мушкили зиндагиро мегузарад, ки 

аз якчанд давраҳо иборат буда, дар давоми онҳо инкишофи шахсият ва ба камол расидани вай ба 

миён меояд. Ва чӣ қадар мунтазам ташаккулёбии шахсият, ба камолрасии вай дар айёми ҷавонӣ 

мегузарад, аз якчанд омилҳои асосӣ вобастагии зич дорад: аз арзишҳои чамъиятӣ, ақидаҳои вай 

ба насли наврас, муносибатҳое, ки дар оила ташаккул ёфтаанд, сифатҳои шахсии худи инсони ба 

камол мерасидагӣ ва ғайра. 

Дар айёми ҷавонӣ таъсири калони волидайн ба назар мерасад, барои ҳамин муҳим аст, ки 

гуфтаҳои онҳо дуруст ва хуб аз тарафи насли наврас қабул карда шаванд. Ҳолати иҷтимоии 

инкишоф дар ин синну сол инчунин таъсири калони ҳамсолон ба ташаккулёбии баҳодиҳии аниқи 

шахс ва ивазшавии сифатноки афзоиши вай мерасонад. Бо таҳқиқоти махсус алоқаи зичи 

вобастагии байни худбаҳодиҳӣ ва баҳодиҳии оянда, таъсири ҳалкунандаи онҳо ба муносибатҳо, 

ҷараёнҳои муошират ва фаъолиятноки муайян карда шудааст. Бар замми ин бисёре аз муаллифон 

қайд мекунанд, ки худшиносӣ пеш аз он ки муайянкунандаи муҳимми дохилу ботини инсон 

гардад. Механизме, ки ба воситаи вай таъсири гирду атроф қабулу рад карда шаванд, худи вай 

дар зери таъсири ин таъсирот пайдо мешавад. Қайд карда шудааст, ки намуди арзишҳои 

равонкунанда ба дараҷаи инъикоси як қатор хусусиятҳои тадкикотии фардият дар ин синну сол 

таъсир мерасонад. 

Дар таҳқиқотҳои худаш Л.И. Божович дар бораи «худмуайянкунй» [1, с. 464] ҳамчун 

эҳтиёҷот дар ҷустуҷуи фаъолиятнокӣ мегӯяд, ки дар зери ин мафҳум вай ҷобаҷогузории 

мақсадҳои ҳаётиро дар назар дорад, ки эҳтиёҷоти муҳимми иҷтпмоии синну соли ҷавонон 

мсбошад. 

Лекин пеш аз масъалаҳои ташаккулёбии шахсият кӯдакони ятимро биомӯзем, дар аввал 

бояд мафҳуми «кӯдаки ятим»-ро муайян кунем. Ин кӯдаконе мебошанд, ки бе парастории падару 

модар мондаанд – кӯдакони то синни 18-сола, ки бе парастории волидайни ягона ва ё ҳарду 

волидайн вобаста ба вуҷуд надоштани онҳо ё ин ки маҳрум сохтани онҳо аз ҳуқуқи падару 

модарӣ [2, с. 213], маҳдуд сохтани ҳуқуқҳои волидайни онҳо эътироф кардани вуҷуд надоштани 
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онҳо, надоштани қобилият (ё қисман), дар муассисаҳои табобатӣ буданашон; фавти онҳо, маҳрум 

сохтани озодии онҳо ва дар ҳабс будани онҳо, ба ҷинояткорӣ гунаҳгор ҳисобидани онҳо, даст 

кашидани волидайн аз тарбияи кӯдакон ё ҳимоя кардани ҳуқуқу манфиатҳои онҳо, даст 

кашидани волидайн барои гирифтани кӯдакони худ аз муассисаҳои тарбиявӣ, табобатӣ, ҳифзи 

иҷтимоӣ ва дар дигар ҳолатҳое, ки кӯдаконро бо тартиби муайян бе парастории волидайн 

муқаррар мекунад. Солҳои охир яке аз ҳодисаҳои мудҳишу даҳшатангез дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин зиёд шудани миқдори ятимони «иҷтимоӣ», пайдо шудани хусусиятҳои нави он 

ба назар мерасад. Ошкор шудани ятиммонии иҷтимоӣ «пинҳонӣ» дида мешавад, ки бо паст 

шудани шароитҳои зиндагии оилавӣ, поён фаромадани анъанаҳои маънавии вай, иваз шудани 

муносибатҳо ба кӯдакон то ба пеш кардани онҳо аз оилаҳо вобастагии зич дорад, ки дар натиҷаи 

он бепарастории миқдори зиёди кӯдакон ва наврасон бисёр мегардад. Ятиммонии иҷтимоӣ 

ҳолате мебошад [3, с. 184], ки дар он як миқдор шахсон аз иҷро кардани масъулияту уҳдадориҳои 

волидайни худ даст мекашанд (вайрон кардани рафтору одоби водидайнӣ). Ба вазифаҳои 

волидайн дохил мешаванд: тарбияи кӯдакон, онҳоро ба меҳнати ҷамъиятӣ тайёр сохтан, 

кӯдакони ноболиғро ба камол расондан, ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро дар ҳар як муассисаҳои 

иҷтимоӣ ҳифз кардан ва ғайра. 

Вобаста ба паст будани дараҷаи инкишофи соҳаи оморӣ, дараҷаи баланди тавлиди кӯдакон, 

ки бе парастор мондаанд, миқдори дурусти кӯдакони ятим ва кӯдакони бе парастории волидайн 

мондаро дар ҷумҳурии мо шуморидану муайян кардан ғайриимкон мебошад. Бо нишондодҳои 

мақомоти иҷрояи маҳаллӣ, танҳо дар ш. Кӯлоб беш аз 3702 кӯдакони ятим ё ин ки бо як волидайн 

вуҷуд дорад. Беш аз 1670 нафари онҳо дар мактаб-интернати №1 ва дар интернати кӯдакони ятим 

тарбия меёбанд.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки миқдори зиёди кӯдакон на аз барои фавти волидайн 

бепарастор мемонанд, балки бо сабабҳои асосан иҷтимоӣ дар натиҷаи дигаргуниҳои ҷомеавӣ, 

муҳоҷирати бефосилаи аҳолӣ ба дигар ба дигар давлатҳо, миқдори кӯдакони ятим ё бепарастор 

меафзояд. Лекин то ҳозир табиати ин намуди рафтори волидайн ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. 

Таҷрибаи корӣ, ташхиси адабиёти зиёде оид ба ин масъала аз он шаҳодат медиҳад, ки зиддияту 

алоқаи мураккаби омилҳои иҷтимоӣ-психологӣ ва патологӣ, ки шакли муҳимми рафтори 

иҷтимоии занон ва мардонро вайрон мекунад, ки кӯдакону оилаҳои худро партофта мераванд, ё 

ин ки ба хориҷа рафта онҳоро фаромӯш мекунанд, дида мешавад. Кумитаи кор бо занон ва оилаи 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [4, с. 57], ҷамъиятҳон ғайридавлатӣ ва иҷтимоӣ 

масъалаҳои иҷтимоии занон ва оиларо таҳқиқот карда, сабабҳои даст кашидан аз кӯдакро муайян 

карда, се гурӯҳи асосии модаронеро, ки кӯдаконашонро партофта мераванд, муайян кардаанд.  

Якум, аз ҳам паҳнгашта – падари қӯдак модари ояндаро дар ҳомиладориаш партофта 

рафтааст.  

Дуюм, зан кудакро бе никоҳ. ғайриқонунӣ таваллуд мекунад. 

Сеюм, занҳои дар сатҳи пасти ҳаёти молиявию оилавӣ ва дар сатҳи пасти масъулиятнокӣ 

қарор доранд. 

Ғайр аз ин, дар байни омилҳои номусоиди ятиммони «иҷтимоӣ» бояд миқдори зиёди 

талоқҳо ва хонавайроншавиҳоро ҳам қайд кард. Бояд ба назар гирифт, ки дар 98% ҳолатҳои даст 

кашидан аз кӯдакон, сабаби асосии вай ин омили иҷтимоӣ мебошад, яъне вуҷуд надоштани 

имкониятҳо, аз ҷумла иқтисодӣ, тарбияи пурра ва инкишофи кӯдак, вуҷуд надоштани хонаи 

алоҳида, ки сабабҳои онҳо дар бисёр ҳолатҳо мушкилиҳои молиявӣ ва бекории волидайн 

мебошанд. 

Сабабҳои асосии паҳншавии ятимони иҷтимоӣ ин нодуруст ташкил кардани оила, 

мушкилиҳои моддию манзилии волидайн, муносибатҳои нодуруст дар оила, майнӯшии волидайн 

ва ғайра мебошаид. Дигар ҳолатҳои даст кашидан аз кӯдакон ҳам вуҷуд доранд. Аз ҳама васеъ 

паҳнгаштаи онҳо - ин бемории вазнини кӯдак мебошад. Лекин бояд қайд кард, ки дар ҳолатҳои 

даст кашидан аз кӯдак, бо сабабҳои бемории вай ва инкишофи нодурусти кӯдак, асоси инро ҳам 

норасоии иҷтимоӣ ташкил медиҳад. Волидайн бемории чунин кӯдаконро табобатнашаванда 

ҳисобида, барои нигоҳубини вай ва табобати вай онҳо маблағ надоранд ва ё ёфта наметавонанд. 

Барои ҳамин зарурати ҷойгир кардани кӯдаки бемор, нигоҳубини он пурра ба уҳдаи давлат 

меафтад.  

Ба масъалаи мазкур аз тарафи омӯзгорон, равоншиносон ва ҷомеашиносон диққати махсус 

дода шудаанд. Махсусан ба масъалаҳои тарбияи оилавӣ, ки онро асосан табиӣ ташаккулёбии 

хусусиятҳои равонию маънавии шахсият, инкишофи имкониятҳои инсон дар ҳама давраҳои 

синнусолӣ ҳисоб мекунанд. Аз ин лиҳоз, бо сабаби дигар масъалаҳои мубрами ҳаётӣ ва тарбиявӣ 
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Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар тарбия ва таълими 

фарзандон» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оиди ба танзим даровардани маросиму 

анъанаҳои миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба нашр гардиданд. 

Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки бе парастор мондани кӯдакон ва ба хонаҳои кӯдакона равона 

кардани онҳо дар оянда, ба саломатии иҷтимоӣ-психикӣ ва ҷисмонии онҳо таьсири манфии калон 

мерасонад. Ба бисёр кӯдакони партофташуда, диққати шахсӣ ва ҳавасмандгардонии эҳсосоти 

муҳим барои инкишоф намерасад. 

Онҳо чунин мешумориданд, ки тафовут дар тарбияи кӯдакон дар оила ва берун аз он асосан 

бо фарқият дар муошират бо одамони гирду атроф алоқаманд аст. Чи қадар кӯдак хурдтар бошад, 

муоширати вай бо калонсолон ҳамон қадар аҳамияти махсус пайдо мекунад, чунки ҳама дигар 

алоқаҳои кӯдакро бо дунёи гирду агроф муайян мекунад ва ҳатто кӯдаконе, ки ба хона-интернат 

аз ҳама оилаҳои камбизоаттарин ворид шудаанд, алоқаҳои зичтар доранд ва ба ҳаракатҳои 

калонсолон назар ба дигар кӯдакон бештар ҷавбгӯй мебошанд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ИҶТИМОИЮ ПСИХОЛОГИИ ИНКИШОФИ КӮДАКОНИ ЯТИМ 
 

Мақола фарогири масъалаҳои хусусиятҳои асосии иҷтимоию психологии инкишофи кӯдакони ятим 

дар шароити демократикунонии давлат ба ҳисоб меравад. 

Яке аз хусусиятҳои психологии кӯдакони ятим ин инкишофи дараҷаҳои синнусолии онҳо дар 

фаъолияти таълимиашон ба ҳисоб меравад. 

Ҳолати иҷтимоии инкишоф дар ин синну сол ба ташаккулёбии баҳодиҳии аниқи шахс ва ивазшавии 

сифатноки афзоиши вай таъсири калони мерасонад. Бо таҳқиқоти махсус алоқаи зичи вобастагии байни 

худбаҳодиҳӣ ва баҳодиҳии оянда, таъсири ҳалкунандаи онҳо ба муносибатҳо, ҷараёнҳои муошират ва 

фаъолиятнокӣ муайян карда шудааст. Бар замми ин, бисёре аз муаллифон қайд мекунанд, ки худшиносӣ 

пеш аз он ки муайянкунандаи муҳимми дохилу ботини инсон гардад, механизме, ки ба воситаи вай таъсири 

гирду атроф қабул ва ё рад карда шаванд, худи вай дар зери таъсири ин таъсиротҳо пайдо мешавад. Қайд 

карда шудааст, ки намуди арзишҳои равонкунанда ба дараҷаи инъикоси як қатор хусусиятҳои таҳқиқотии 

фардият дар ин синну сол таъсир мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: хусусият, инкишоф, иҷтимоӣ, кӯдакон, ятим, равоншинос, муошират. 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 

Статья рассматривает социально-психологическое развитие детей сирот в условиях 

демократического строя страны. Психологической особенностью детей сирот является возрастные стадии, 

которые определяют их деятельность. 

Это деятельность заключается, в том, что у детей сирот возникают динамические предположения к 

тому как они воспринимают новую среду.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особенность, развитие социальный, дети сирота, психология, общение. 
 

THE MAIN FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT 

OF CHILDREN-ORPHANS 
 

The article deals with the socio-psychology development of orphan children in the conditions of democratic 

formation of  the  country. 

The psychological features of orphan children are the growing stage, which defines their activity. This 

activity points out that orphan children arise dynamic speculation that they perceive new environment. 

KEY WORDS: features, social development, orphan children, psychology, communication. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                   ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  
 

Бобизода Г.М. 
Академии образования Таджикистана 

Улитова А.М. 
Евразийский университет Республики Казахстан 

 

Формирование исследовательской компетенции учащихся на уроках биологии в условиях 
обновления содержания образования проводилась в несколько этапов. В 2015 году началось 
внедрение обновленного содержания образования в Республике Казахстан. В 2015 году под 
программу обновленного содержания образования попали учащиеся 1-х, 5-х классов. В 
последующие годы на обновленное содержание образования переходили другие классы. 
Учитывая данный факт, мы решили для эксперимента взять 5-ый класс. В 5-ом классе согласно 
программе обучения, учащиеся проходят предмет «Естествознание», по программе на данный 
предмет отводится 68 часов в год. В школах предмет «Естествознание» преподают учителя 
биологии, в некоторых школах учителя географии. С переходом на обновленное содержание 
образования педагоги Назарбаев интеллектуальных школ (НИШ) стали разрабатывать учебно-
методические комплексы по всем предметам программ обновленного содержания образования. 
Педагогами НИШ на сайте в рубрике «База педагогических знаний» представлены 
краткосрочные и долгосрочные планы, презентации по предметам обновленного содержания 
образования, которыми могут пользоваться зарегистрированные там учителя 
общеобразовательных школ. Проводя эксперимент, мы взяли два 5-х класса СОШ г. Павлодара, 
5 «а» был – экспериментальным, 5 «б» – контрольным. В каждом классе обучалось по 25 человек. 
Эксперимент проводили в три этапа: постановочно-констатирующий, формирующий и итогово-
обобщающий.  

Постановочно-констатирующий этап нашего эксперимента был ориентирован на 
определение уровня сформированности исследовательских компетенций у учащихся 5 «а» и 5 
«б» классов (экспериментальная и контрольная). Для этого мы использовали анкетирование. 
Характеристика уровней сформированности исследовательских компетенций учащихся 
контрольной и экспериментальной групп учитывалась при анализе результатов постановочно-
констатирующего этапа. Исходя из этого были выделены следующие уровни сформированности 
исследовательской компетенции: 

- высокий уровень;  
- средний уровень; 
- низкий уровень 
Учитывая данный факт, мы определили уровни сформированности исследовательской 

компетенции у учащихся контрольной и экспериментальной групп (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Уровень сформированности компетенции организации и проведения исследований у учащихся 

экспериментальной и контрольной групп на постановочно-констатирующем этапе эксперимента 
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Из содержания рисунка 1 мы наблюдаем низкий уровень исследовательской 
компетентности учащихся как экспериментальной, так и контрольной групп. В каждой группе 
из 25 учащихся 13 (52%-экспериментальная группа) и 12 (48%-контрольная группа) имеют 
низкий показатель способности к анализу и синтезу. Данный факт свидетельствует о том, что 
учащиеся не умеют сравнивать, сопоставлять, делать выводы. Низкий показатель 
сформированности использовать методологические понятия наблюдается в обеих группах. В 
экспериментальной группе у 14 учащихся (56%), в контрольной у 15 учащихся (60%) данная 
компетентность можно сказать отсутствует. Учащиеся не знают основ исследования, хотя в 
начальной школе в предмете «Познание мира» имеются темы, направленные на выполнение 
исследовательских работ. В начальной школе учащихся должны научить основам познания, но 
они этим не владеют. Высокий уровень данной компетенции присущ только трем учащихся 
экспериментальной и четырем их контрольной группы. Анализируя следующую 
исследовательскую компетенцию «Способность грамотно использовать различные 
исследовательские методы» можно сказать, что она одинаково не сформирована у большинства 
учащихся обеих групп 11 учащихся – 44% имеют по данному показателю низкий уровень. 
Высокий уровень зафиксирован у 4 учащихся – экспериментальной и у 5 учащихся контрольной 
групп. Конечно, это может быть связано с тем, что в начальной школе мало внимание уделяется 
проведению наблюдения, постановке эксперимента и анализу их результатов. 

Такая исследовательская компетентность как способность корректно осуществлять 
различные процедуры исследовательской деятельности у большинства учащихся имеет низкий 
уровень (15 учащихся экспериментальной и 16 – контрольной групп), высокий – у 2 учащихся и 
средний – у 8 и 7 учащихся обеих групп. Эти данные нам говорят о том, что многие учащиеся не 
умеют планировать исследовательскую деятельность, т.е они не владеют алгоритмом 
организации данного вида работы, не умеют работать с литературой, правильно выбирать 
методы исследования, составлять план проведения наблюдения и эксперимента, делать выводы 
[1].  

Исследовательская компетентность «Способность критически мыслить» у большинства 
учащихся обеих групп имеет уровень «низкий» (13 и 14 учащихся). Указанные цифры конечно 
вызывают удивление, т.к. в системе среднего образования Казахстана массово в учебном 
процессе используется технология критического мышления. Практически все учителя прошли 
курсовую подготовку. Возможно это можно объяснить тем, что учителя способность критически 
мыслить не переносят на исследовательскую деятельность, а ограничиваются лишь тем, что 
данную способность формируют только при изучении учебного материала на уроке и не 
пытаются ее развивать. Проводя анкетирование, мы изучили уровень сформированности 
компетенции самостоятельной исследовательской деятельности у учащихся экспериментальной 
и контрольной групп на постановочно-констатирующем этапе эксперимента. Результаты 
исследования показаны на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Уровень сформированности компетенции самостоятельной исследовательской 
деятельности у учащихся экспериментальной и контрольной групп на постановочно-констатирующем 

этапе эксперимента. 
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Анализируя следующую исследовательскую компетенцию как «Ориентация на 

исследовательскую деятельность» можно сказать, что ее уровень низкий и в экспериментальной 

и в контрольной группах. Следовательно, учащиеся не имеют опыта проведения исследований, 

у них не сформирован данный навык или компетенция. Как показывают результаты 

анкетирования у учащихся экспериментальной и контрольной групп слабо развиты учебная 

компетенция, т.е они не мотивированы к самостоятельному обучению и получению знаний. 

Среди рассмотренных на рисунке 2 исследовательских компетенций на среднем уровне 

сформирована компетенция владения информационными технологиями. Данный показатель 

можно объяснить тем, что дети сейчас больше времени проводят с разного рода гаджетами и 

умеют с ними работать. В исследовательской деятельности немаловажную роль играет умение 

работать в команде, сотрудничество с другими участниками деятельности. Поэтому в 

анкетировании рассмотрели такую компетенцию, как способность к сотрудничеству с разными 

участниками процесса. Данные по результатам анкетирования представлены на рисунке 3. Среди 

рассматриваемых уровней сформированности исследовательской компетенции способность к 

сотрудничеству с разными участниками и способность продуктивно работать в команде 

характеризуются низким уровнем (13 и 14 человек в обеих группах). Несомненно, возникает 

вопрос, почему данные показатели имеют низкий уровень. Данный факт объясняется тем, что 

учителя не учат детей к самостоятельной деятельности, к самореализации. Если учителя на уроке 

организовывают групповую работу, то в ней не происходит смена ролей, т.е. один и те же 

ученики назначаются учителями спикерами, модераторами и соответственно другие не могут 

себя реализовать в такой модели работы.  

  
 

Рисунок 3. Уровень сформированности компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных 

субъектов исследовательской деятельности у учащихся экспериментальной и контрольной групп на 

постановочно-констатирующем этапе эксперимента. 
 

В организации исследовательской деятельности мы должны говорить о рефлективности, 

которое можно рассмотреть, как качество личности способствующей успешному выполнению 

любой деятельности, направляя мыслительный процесс и организуя его. Рефлективность 

позволяет ребенку управлять решением задачи, течением своих мыслей поэтому данная 

компетентность очень важна. Кроме этого, важно обратить внимание на способность 

самостоятельно выполнять работу, быть концентрированным и уметь управлять своим и чужим 

временем поскольку только самоорганизованная личность сможет самостоятельно проводить 

исследования, анализировать их и делать выводы. В данном случае мы наблюдаем низкий 

уровень сформированности данных исследовательских компетенций у учащихся, что говорит о 

неиспользовании на уроках учителями предметниками заданий исследовательского характера. 

Уровень сформированности компетенции самосовершенствования (самоорганизации и 

самоуправления) у учащихся экспериментальной и контрольной групп на постановочно-

констатирующем этапе эксперимента показаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Уровень сформированности компетенции самосовершенствования (самоорганизации и 
самоуправления) у учащихся экспериментальной и контрольной групп на постановочно-

констатирующем этапе эксперимента. 
 

Продолжая эксперимент мы на формирующем этапе в учебную деятельность учащихся      

5-х классов стали внедрять разработанные в НИШ краткосрочные планы уроков по 

«Естествознанию». Структура краткосрочного плана урока была одинакова в 

экспериментальном и контрольном классах, но в экспериментальном 5 «а» классе мы 

использовали задания, направленные на формирование исследовательской деятельности. В 

краткосрочном планировании урока следует указать:  

- Дифференциацию – каким способом учитель хочет больше оказывать поддержку? Какие 

задания учитель дает ученикам более способным по сравнению с другими? 

- Оценивание – как учитель планирует проверять уровень освоения материала учащимися? 

- Охрану здоровья и соблюдение техники безопасности на уроке. 

К проведенному уроку учитель составляет рефлексию, где показывает:  

- Была ли реальной и доступной цель урока или учебные цели? 

- Все ли учащиеся достигли цели обучения? Если ученики еще не достигли цели, как вы 

думаете, почему? Правильно проводилась дифференциация на уроке?  

- Эффективно ли использовали вы время во время этапов урока? Были ли отклонения от 

плана урока, и почему? 

По результатам постановочно-констатирующего этапа эксперимента можно сделать 

вывод, что необходимо у учащихся и учителей формировать исследовательские компетенции. 

Для формирования исследовательских компетенций у учащихся на уроках следует использовать 

задания поискового и исследовательского характера, для учителей проводить обучающие 

семинары и повышать квалификацию через курсовую подготовку.  

Далее планируя свою работу мы и в 6 классе продолжили данную работу. В 6 классе 

учащиеся стали изучать «Биологию», мы стали дальше проводить уроки с заданиями 

исследовательского характера в экспериментальном классе и отслеживали результаты. Для 

учителей школы, где проводился эксперимент организовали обучение, поэтому нами была 

разработана программа семинара «Методология научных исследований» рассчитанный на 36 

часов. Содержание семинара было построено на основе учебно-методического пособия 

«Организация научно-исследовательской работы в школе» авторами которого являются Утилова 

А.М., Сатынская А.К. Данное учебно-методическое пособие рекомендовано к использованию 

Министерством образования и науки Республики Казахстан [1].  

Данный курс ориентирован на обучение учителей ведению научной работы, содержание 

курса базируется на основах методологии научного исследования и традициях оформления 

такого рода работ. Кроме того, курс «Методология научных исследований» читался для учителей 
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начальной школы, естественно-математического и общественно-гуманитарного цикла 

Павлодарского района Павлодарской области. Чтение курса было согласовано с руководством 

отдела образования Павлодарского района, которые определили группы учителей, которые 

будут заниматься исследовательской деятельностью. Обучение было начато в 2015-2016 

учебном году в период осенних каникул. Первыми обучение проходили учителя начальных 

классов. В период зимних каникул – учителя естественно-математического цикла, весенних 

каникул – учителя общественно-гуманитарного цикла. В каждой группе учителей было по 15 

человек. В день учителя занимались по 6 часов. Занятия проводились в сочетании двух основных 

форм работы: лекционную и практическую. Текущий контроль основывался на небольших 

самостоятельных работах проблемного характера и отслеживания хода работы над учебным 

исследованием. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАҲҚИҚОТИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСҲО 
 

Дар мақола мавод доир ба ташаккули салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагон ва муаллимон дар 

шароити азнавсозии мазмуни таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. 
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The article presents the material on the formation of research competence of the students and the teachers 
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МАҚОМИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНА ДАР РАВАНДИ ТАҶРИБАИ ПЕДАГОГӢ 
 

Шарифов Ҷ.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар номи Носири Хусрав 
 

Дониши ҳақиқӣ танҳо ҳамон вақт ба даст меояд, ки агар вай на чун «луқмаи тайёр», балки 

дар натиҷаи меҳнати суботкоронаи донишҷӯ, ҷустуҷӯ, таҳлилу ҷамъбасткуниҳо ва татбиқи он 

дар амал ҳосил шуда бошад. 

Кори мустақилонаи донишҷӯ ҳангоми таҷрибаи педагогӣ ба омилҳои зайл вобаста аст: 

а) тартиб додани нақша – конспекти дарс, нақшаи тақвимӣ, нақшаи тарбиявӣ, малакаҳои 

гузаронидани дарс, таҳлили дарс, гузаронидани машварату дарсҳои иловагӣ; 

б) тайёр намудани асбобҳои айёнӣ: албомҳои тематикӣ, ҷадвалу схемаҳо, карточкаҳо, 

алфавит ва ғайра; 

в) тартиб додани ҷузъгирҳо роҷеъ ба чунин корҳои беруназсинфӣ: сенарияи мубоҳисаю 

шабнишиниҳо, саҳначаҳо ва бозиҳои ҳархела, озмун, саволу ҷавоб ва дигар маводи 

кишваршиносӣ, гузаронидани чорабиниҳои фориғаздарсӣ; 

г) тайёрӣ ва гузаронидани дарсҳои тарбиявӣ, баровардани рӯзномаҳои деворӣ, фотомонтаж 

ва стендҳо; 

ғ) ташкили рафтан ба театр, кино, музейҳо, намоишгоҳҳо ва ғайра; 

д) гузаронидани суҳбатҳо бо хонандагони алоҳида ва падару модари онҳо. 

Дар ҷараёни таҷрибаи педагогӣ ба нақша гирифтани корҳои фориғаздарсии хонандагон 

мавқеи муайянро ишғол мекунад. Аз ин нуқтаи назар, мо фақат роҷеъ ба шаклҳои ташаккули 

корҳои фориғаздарсӣ доир ба фанҳои табииёт ва риёзиёт маълумот хоҳем дод.  
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Корҳои беруназсинфӣ дар таҳқиқоти зиёде ҳамаҷониба маънидод карда шудаанд: аз нуқтаи 

назари фаъолонидани ҷаҳонбинии хонандагон, дар онҳо парваридани мустақилият, такомулоти 

тафаккури техникию эҷодӣ, ташаккули сифатҳои муайяни ахлоқӣ ва ғайра. Ҳамаи ин асосан 

фаъолияти муаллим, тарбиятгар, роҳбари синфро доир ба ташкили корҳои беруназсинфӣ 

инъикос мекунад. 

Дар баробари ин, қайд кардан лозим аст, ки то ҳол ба таҳқиқоти чунин масъалаҳои муҳим, 

монанди фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён, тарбиятгарон, ташкилотчиёни корҳои 

беруназсинфӣ бо мактаббачагон, ки мақсадаш дониш омӯхтану тарбия кардан мебошад, кам 

диққат дода мешавад. 

Тамоми шаклҳои корҳои беруназсинфиву беруназмактабиро ба се гурӯҳ ҷудо кардан 

мумкин аст: кори фардии хонандагон; машғулиятҳо дар маҳфилҳо, клуб ва дигар манбаъҳои 

маърифатӣ мувофиқи майлу хоҳиш; чорабиниҳои оммавӣ (шабнишиниҳо бахшида ба мавзӯъҳои 

алоҳида, лектория ва кинолекторияҳо, вохӯрӣ бо навоварони истеҳсолот, коркунони илмӣ ва 

муҳандисӣ-техникӣ, экскурсия, олипиада, озмун ва ғайра. 

Кори фардӣ заминаи асосии ташкили маҳфилҳо мебошад. Мақсади кори фардӣ аз он 

иборат аст, ки хонандагони ҷудогона бо роҳбарии муаллим ё дигар мутахассис барои амиқтар 

омӯхтани баъзе масъалаҳои ба техникаю технология алоқаманд машғул шаванд, супоришҳои 

начандон мураккаби конструкториро ба ҷо оваранд, асбобҳои аёнӣ ва таҷҳизоти гуногун тайёр 

намоянд. 

Маҳфилу клубҳо ба хизмати хонандагоне, ки ба навъҳои мушаххаси фаъолияти илмию 

техникӣ майл доранд, омода карда шаванд. Мактаббачагон дар ин муассисаҳо кор карда, барои 

қувваашонро дар соҳаҳои гуногуни илму техника санҷидан имкон пайдо мекунанд. Ин интихоби 

бошууронаи касбро осон мегардонад. Чорабиниҳои оммавӣ барои хонандагонро бо марҳалаҳои 

асосии инкишофи илму техника, комёбиҳои замонавӣ, аҳамияти техника дар мустаҳкамгардонии 

иқтидори мудофиавии мамлакат, дар баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволӣ ва фарҳангии 

халқамон шинос кунонидан истифода бурда мешавад. Чорабиниҳои оммавӣ яке аз роҳҳои асосӣ 

барои ба маҳфилу дигар иттиҳодияҳои эҷодӣ ҷалб намудани дӯстдорони илму техника ба ҳисоб 

мераванд. 

Ин ҷо мо ба се шакли ташкили корҳои беруназсинфии хонандагон бо роҳбарии донишҷӯён: 

кори маҳфилҳо, экскурсия ба истеҳсолот, вохӯрӣ бо пешқадамону навоварони истеҳсолот дахл 

мекунем. Ҳангоми кори маҳфилҳо, экскурсия, вохӯрӣ бо пешқадамону навоварон имкони дар 

мактаббачагон парваридани ҳисси техникапарастӣ, меҳнатдӯстӣ, эҳтиром ба аҳли меҳнат барин 

сифатҳои қиматбаҳои тарбия фароҳам меояд. 

Мушоҳидаҳоямон нишон доданд, ки шаклҳои нишондодаи корбарӣ бо мактаббачагон 

барои зоҳиршавии амалиёти мустақилона, ташаббус ва фаъолиятнокии худи донишҷӯён роҳи 

васеъ мекушояд. Ниҳоят, ин шаклҳо, ба фикри мо, ошкоркунии алоқаи бағоят муҳим – алоқаи 

мактабу истеҳсолот ва аҳли меҳнатро таъмин мегардонанд. 

Бо мақсади хубтар ташкил карда шудани кори маҳфилҳо, экскурсия ва вохӯриҳо бо 

донишҷӯён – роҳбарони ояндаи корҳои беруназсинфӣ дастурҳои зарурӣ дода мешаванд. 

Мо барои тайёр кардани роҳбари синф аз ҳисоби донишҷӯён нақшае тартиб додаем, ки он 

масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: пешакӣ ошкор намудани майлу рағбати хонандагони синф 

(ё гурӯҳи синфҳо), шиносшавии донишҷӯён бо муҳити истеҳсолии мактаб, пешакӣ 

интихобкунии объектҳои соҳаи кори маҳфилҳо оид ба техника ва технологияи нав, шинос шудан 

ба фаъолияти беҳтарин коркунони соҳаи истеҳсолоти интихобшуда ва ғайра. 

Баъди гузаштан аз тайёрии махсус донишҷӯ бо роҳбарии методист нақшаи кори маҳфилро 

оид ба омӯзиши технологияи нав тартиб медиҳад, ки дар он на танҳо ба ҷиҳати донишомӯзӣ, 

инчунин ба масъалаҳои тарбия ҳам диққати махсус дода мешавад. 

Донишҷӯ кори маҳфилро ба нақша гирифта, танҳо бо масъалаҳои техникӣ маҳдуд 

намешавад. Вай баробари ин бояд доимо таъкид намояд, ки омӯзиши технологияи нав бо 

азхудкунии асосҳои илм алоқаи ҷудонашаванда дорад ва бе дониши зарурӣ фаҳмиши техникии 

ҳозиразамон имконнопазир аст [1-2]. 

Шакли дигари корҳои беруназсинфӣ ин ташкили экскурсия ба истеҳсолот аст, ки мақсади 

он бо техникаю технологияи истеҳсолоти муайян шинос кардани хонандагон мебошад. 

Донишҷӯ танҳо ҳамон вақт бо мактаббачагон мустақилона экскурсия гузаронида 

метавонад, ки ба он тайёрии мукаммал дошта бошад [3]. Дар ҷараёни тайёрӣ ба экскурсия 

донишҷӯ бо роҳбарии методист чорабиниҳои зеринро мегузаронад: 
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1. Тартиби гузаронидани экскурсияро бахшида ба ин ё он мавзӯъ бо маъмурияти 

муассисаи истеҳсолӣ маслиҳат мекунад, тайёр будани ҷойи кор ва сехеро, ки дар он ҷо экскурсия 

гузаронида мешавад, месанҷад; 

2. Дар бобати таъмини бехатарии ҷойи экскурсия чора меандешад; 

3. Барои беҳтар мушоҳида кардани равандҳои истеҳсолӣ ҷойи мувофиқро интихоб 

мекунад; 

4. Дар вақти тартиб додани нақшаи машғулият дар экскурсия (вақти экскурсия 2 соат 

муайян карда мешавад) ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалии он ҳамаҷониба муоина карда мешавад. 

Хонандагон ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ шинос карда мешаванд. Инчунин саволҳое ба 

миён гузошта мешаванд, ки хонандагон бояд ба онҳо дар рафти экскурсияи навбатӣ ҷавоб 

гардонанд. 

Шакли муҳимми кори мустақилонаи донишҷӯён дар давраи гузаштани таҷрибаи педагогӣ 

дар мактаб ташкили вохӯриҳои хонандагон бо пешқадамону навоварони истеҳсолот мебошад. 

Маводе, ки дар ҷараёни таҳқиқот ба даст овардаем, шаҳодат медиҳанд, ки донишҷӯён дар ин 

шакли кори мустақилона бештар маҳорат, эҷодкорӣ ва ташаббус зоҳир менамоянд. 

Мо омӯзгорони донишгоҳ дар амалияи корамон аз ин ҷиҳат ба таҷрибаомӯзон мустақилият 

медиҳем, худамон вазифаи назораткуниро ба уҳда мегирем. Инро дар мисоли зерин муоина 

менамоем. 

Дар гимназияи назди Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо қувваи 

донишҷӯён – таҷрибаомӯзони курси панҷум (факултаи математика) таҳти шиори «Ҳама касб хуб 

аст, мувофиқи табъат хоста гир» шаби саволу ҷавоб ташкил намудем. 

Дар шабнишинӣ ҳавонавард (лётчик), муҳандис, бинокор, табиб, геолог, муаллимон 

баромад карда, дар бораи касбҳои душвор, вале шавқовару дилчаспи худашон ҳикоя карданд. 

Таҷриба собит менамояд, ки фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён доир ба ташкили 

шаклҳои зикршудаи кор ташаббусашонро инкишоф медиҳад, ба тарбияи фаъолонаи шахсияти 

мактаббача мусоидат менамояд ва ниҳоят, боиси ҳамаҷониба ташаккул ёфтани касби ояндаашон 

мегардад.  
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МАҚОМИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНА ДАР РАВАНДИ ТАҶРИБАИ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар мақола муаллиф ба нақши корҳои мустақилона дар раванди таҷрибаи педагогӣ таваҷҷуҳ зоҳир 

карда, ҳамаҷониба омода будану омода кардани донишҷӯёнро дар ин самти фаъолият яке аз роҳҳои 

беҳтарини татбиқи донишҳои назарӣ дар амал медонад. Шакли муҳимми ташкили кори мустақилонаи 

донишҷӯён дар давраи гузаштани таҷрибаи педагогӣ ин мустаҳкам намудани донишу малакаҳои 

назариявии андӯхтаи онҳо мебошад. 
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машқҳои вариативӣ корҳои беруназсинфӣ.  
 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В статье приведены некоторые виды самостоятельной работы с таким расчетом, чтобы в процессе 

их выполнения происходила у студентов – практикантов углубление ранее полученных знаний, выработка 

умения и навыков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельность, внеклассные работы, экскурсия, дифференцированные 

работы, вариативные задания, воспитательные работы.  
 

THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE 
 

The article presents some types of independent work in such a way that, in the process of their 

implementation, students-trainees deepen their previously acquired knowledge and develop skills. 

KEY WORDS: independence, extra-curricular activities, excursion, differentiated works, variative tasks, 
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Файзализода Б.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
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Последипломное педагогическое образование в современной образовательной системе 

стремится формировать профессиональную компетентность преподавателей вузов. Поэтому вся 

мощь педагогического процесса в нынешнем этапе развития современного общества направлено 

на последипломное педагогическое образование. 

Последипломное дистанционное образование будет способствовать профессиональному 

росту и компетентности врачей-преподавателей, так как на данном этапе развития общества 

профессиональная компетентность является определяющим уровнем профессиональности 

врачей-преподавателей [6]. Мы считаем, что компетентность врача-преподавателя медицинского 

учебного заведения представляет самоформирование личности, процесс технологического и 

индивидуального формирования, самоорганизацию и обобщённую деятельность, собственные 

знания, умения и навыки. 
Основу непрерывного образования составляет внутренняя идея. Все периоды жизни 

личности ознаменованы внутренней идеей, обновлением существующих знаний. Здесь 
совершенствуются умения, обогащаются нравственные ценности. В подготовленном докладе 
Римского клуба «Нет пределов обучению» (70-е гг. ХХ века) были представлены три типа 
обучения, т.е. поддерживающий, воспроизводящий и инновационный. Отсюда вывод, что 
непрерывное образование в профессиональной деятельности – это социокультурная особенность 
с инновационными методами обучения, при которых предусматривается формирование 
педагогико-познавательной деятельности преподавателей в современном учебном процессе. В 
настоящее время педагогические процессы происходят в таких условиях, где скорость и 
внедрение новых дидактических материалов играют ключевую роль. В связи, с чем психолого-
педагогическая наука, осмысливая эти процессы, разрабатывает новые принципы деятельности. 
Очень важно в таких случаях почувствовать пульс времени и вовремя принимать такие решения, 
которые отвечали бы духу времени. На данном этапе развития общества педагогический 
процесс, охватывая все новые сферы человеческой жизни, все более становится многогранным 
и сложным [6]. В современных социально-экономических ситуациях в системе образования 
требуется другой подход, в котором главным субъектом и ядром учебного учреждения 
выступают отдельные лица, которые включают в себя учеников, студентов-медиков и 
респондентов. Таким же путем совершается учёт индивидуальных интересов, потребностей, 
склонностей. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что одним из основных задач 
образовательной системы является выбор педагогических условий для всестороннего развития 
личности. Студент, в нашем случае медик, является основной фигурой образовательного 
процесса. Данный процесс охватывает все стороны образовательной деятельности студентов-
медиков. В связи с чем, требуется обновить весь спектр методов и средств обучения и 
содержания учебных материалов. Учебные материалы должны охватить самые новейшие 
достижения науки. В учебном процессе между преподавателями и респондентами возникает 
субъектная связь, моделируя педагогически и технологически целесообразный неформальный 
диалог. 

По мнению С.Г. Вершловского при использовании обучающей технологии, которая 
соответствует позициям взрослых людей, повышается актуальность процесса обучения, 
обсуждается та или иная педагогическая проблема в коллективе, «перевариваются» различные 
источники информации. Они превращают образовательный процесс в непрерывный цикл. 

Непрерывным образованием создаются многочисленные образовательные услуги, ещё 
больше интеллектуально развивается личность. Актуальной является задача образования врачей-
преподавателей медицинских вузов по дистанционному обучению. На наш взгляд, при 
организации личностных образовательных траекторий [6], используя дистанционное обучение, 
уменьшается временная затрата врачей-преподавателей медицинских вузов [7], инициативно 
занимающихся педагогико-врачебной деятельностью. Одновременно, осуществляется 
энергоёмкое и мобильное применение времени. 
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Используя определённую технологию дистанционного обучения, мы должны выбирать 
необходимые методы обучения. Как показывает повседневная работа, применение 
интерактивной методики (knowledge sharing, тренерство и «практическую учёбу»), приносит 
эффективные плоды квалифицированному специалисту. Первый из этих терминов 
употребляется как «мастерство в управлении знанием». Данный термин впервые употребили в 
90-ые годы ХХ века. Корпорация в те времена воплощала в действительность процесс 
внутреннего обучения своих работников. При управлении знаниями использовался цикл 
формирующих вопросов. Посредством субъекта разрешались задачи, которые стояли перед ним. 
Формирующимися вопросами организовывается такая проблема, которая требует учебного 
диалога [5]. Каждый участник диалога активно включается в обсуждение проблем. В значении 
индивидуального метода работы при решении оперативных задач повышения квалификации 
необходима активная совместная работа обучающего с обучаемыми. Коучинг состоит из 
наставников, преподавателей, оказывающих содействие в осознании проблемы, которые 
обуславливают цели профессиональной педагогической деятельности, обладают определённой 
целью и находятся в поиске методов её достижения, содействуют в составлении плана для 
реализации намеченных целей. Коучинг, так же идёт по пути того, чтобы предоставить индивиду 
возможности для самостоятельной деятельности. Дело в том, что, работая самостоятельно 
студент вынужден будет концентрировать все свои знания для решения поставленной задачи, и 
тем самым повышаются его знания, а в конечном результате решается проблема удовлетворения 
потребности студентов в освоении знаний [7]. В самостоятельном выборе субъектом проблем, 
актуальных в его профессионально-педагогическом деле, видится основа метода «обучения 
действием». Если шире смотреть на общую обстановку образовательного процесса на данном 
этапе развития современного общества его главная задача не состоит в том, чтобы освоить 
максимум объёма знаний в мире, где увеличивается число сведений, а в получении, создании, 
произведении уникальных знаний. При этом учитывается личностная потребность. 

Интерактивная методика в обучении включает в себя дидактическую основу технологии 
ДО. Кроме того, широкое использование компьютерных ресурсов занимает важное место в 
самостоятельной работе преподавателей: 

 своевременное получение информации о том или ином мероприятии (к таким 
мероприятиям, например, относятся циклы семинаров, практикумов, конференции и т.д.), где 
происходит процесс непрерывного педагогического образования; 

 активное участие студентов на занятиях, где широко используются информационные 
технологии; 

 подготовка студентов к работе с Интернет-ресурсами, в данном случае сервером 
учебного заведения, где размещены учебные материалы по тем или иным дисциплинам; 

 привлечение студентов к более широкому использованию Интернет-ресурсов с целью 
повышения качества знаний и освоению учебного материала; 

 привлечение студентов к участию в диспутах и дискуссиях посредством 
информационной технологии [1]. 

Технологией ДО учитываются такие требования к той или иной номинальной 
педагогической технологии, как управляемость, эффективность и воспроизводимость. 
Экспериментальными курсами повышения квалификации в сфере «педагогических технологий» 
в Институте последипломной подготовки медицинского образования Республики Таджикистан 
(ИПП МО РТ) занятия были проведены на основании технологий дистанционного обучения. В 
эксперименте участвовало 344 человек. Из них 236 слушателя (68,6%) пожелали освоить 
программу курса повышения на основе технологий дистанционного обучения, остальная часть 
слушателей выбрала традиционный (или поддерживающий) подход. Отсюда исходит, что 108 
(31,4%) слушателей выбрали по привычке традиционные курсы. Причина заключается в 
нежелании освоить нечто новое, в не проявлении интереса к инновационным подходам. 
Некоторые слушатели полагают, что для организации самостоятельных работ тратится много 
времени [4]. 

Теперь, вкратце опишем технологию дистанционного обучения врача-преподавателя 
медвуза с приведением примеров, демонстрирующих позиционирование ими своих взглядов 
относительно процессов, протекающих в медвузах Республики Таджикистан (рисунок 1). 
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В первом пункте – «Какой тип обучения Вы предпочитаете?» – 68,6% респондентов 

выделили дистанционное обучение, а традиционное обучение – 31,4%. В следующем разделе – 

«Каковы преимущества данного типа обучения?», в дистанционном обучении большинство 

написали «гибкий график», «индивидуальный учебный план», «бесплатный доступ к онлайн-

ресурсам», «возможность учиться на расстоянии», «общение с интересными людьми из разных 

стран» и т.д. Далее, в разделе «Какое обучение Вы уже использовали на практике?» только 68,6% 

респондентов отметили «дистанционное обучение». В последнем разделе – «Какие средства 

обучения Вы предпочитаете?», в дистанционном обучении были выделены все пункты: «онлайн-

ресурсы», «презентации», «вебинары», «групповые онлайн-проекты», «онлайн-дискуссии», 

«онлайн-конференции» (таблица 1) [8-9]. 

Таблица 1 

Опрос слушателей курса повышения квалификации преподавателей-врачей в ИПП МО РТ 
 

 

№ 

Тип обучения 

Вопросы 
Дистанционное обучение Традиционное обучение 

1 Какой тип обучения Вы 

предпочитаете? 
236/68,6% респондентов 108/31,4% респондентов 

2 Каковы преимущества 

данного типа обучения? 

Гибкий график, 

индивидуальный учебный план, 

бесплатный доступ к онлайн-

ресурсам, возможность 

учиться на расстоянии, 

общение с интересными 

людьми из разных стран 

Больше ответственности и 

контроля со стороны 

преподавателей, живое 

общение с педагогом и 

однокурсниками, сохранение 

классических методов 

образования 

3 Какое обучение Вы уже 

использовали на практике? 
236/68,6% респондентов 236/68,6% респондентов 

4 Какие средства обучения Вы 

предпочитаете? 
 онлайн-ресурсы; 

 презентации; 

 вебинары; 

 групповые онлайн-проекты; 

 онлайн-дискусии; 

 онлайн-конференции. 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 доклады; 

 дискусии; 

 квизы/тесты; 

 семинары; 

 лекции. 
  

Технология ДО врача-преподавателя медвуза отражает четыре этапа, которые имеют 
связь друг с другом 

Диагностический этап: задача которого 

ответить на вопрос: в каком состоянии 

находится педагогическое мышление врача 

медвуза и определить продуктивна ли их 

педагогическая деятельность? 

Обучающий этап: на этом этапе реализуется 

программа повышения квалификации, в 

которой учитывается инновационный подход 

Результативный этап: на этом этапе 

осуществляется мониторинг и изучение того 

насколько удовлетворены образовательные 

потребности и интересы слушателя, а также 

определяется дальнейшее саморазвитие и 

самосовершенствование в межкурсовом 

пятилетнем периоде 

Координирующий этап: на данном этапе 

основная задача состоит в том, чтобы каждую 

деталь педагогического мышления субъект 

изучит и диагностирует по отдельности. Здесь 

также проектируется дальнейшая программа 

непрерывного образования врача-

преподавателя медвуза 

Рисунок 1. 



151 

 
На основании результатов диагностирования, направленного на выявление специфики 

педагогического мышления создаётся модель обновленной программы курса повышения 

квалификации (рисунок 2). 

 
 

Дистанционное обучение строит ситуацию с применением диалога и полилога субъектов. 

Через данные методы общения дистанционное обучение формирует мышление, оказывая своё 

влияние на педагогическую мыслительную деятельность. Студенты-медики вместе с врачами-

преподавателями обсуждают проблемные ситуации, обобщают собственный и чужой опыт, тем 

самым значительно обогащается их «методическая копилка». 

Анализируя государственный образовательный стандарт (ГОС), респонденты критически 

переосмыслили свои учебные программы и учебно-методические комплексы. Один из 

участников практических занятий говорит следующее: в педагогике видится число 

теоретических наук, а на практике видится другая педагогика, человеческая. Только сейчас я 

понял: всё дело в глубине педагогических знаний – наукоёмких свойств можно получить на 

практике. Если мы не знаем и не понимаем педагогику, то это не значит, что она отсутствует [4]. 

Важность и значимость работы врачей-преподавателей клинических кафедр медвузов 

отображена в практической деятельности. Для нас, очевидно, что для такой деятельности как 

врачевание или работа врача-преподавателя, очень тесно связана с практической работой. 

Практическая работа эта та сфера, где закаляется врач или врач-преподаватель. Практическая 

работа-эта часть большой работы по подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Личность преподавателя закаляется в различных семинарах и диспутах о насущных темах, 

связанных с профессиональной деятельностью. Самые насущные проблемы педагогической 

деятельности все время находятся в центре внимания сообщества преподавателей и особенно 

врачей-преподавателей [6]. На наш взгляд, особая ценность принадлежит циклу педагогических 

и психологических знаний, которые направлены с целью восприятия сущности личности, её 

воспитания, обучения и формирования. В этой связи, выбирая средства и методы работы со 

студентами-медиками, преподаватели уделяют особое внимание ценностям педагогических и 

психологических знаний. Участниками экспериментальной группы были определены другие 

значимые ценности преподавателя медицинского вуза. В центре их внимания находились такие 

качества как: человечность, взаимовыручка, уважение, доброта, послушание, выдержка и 

терпение. 
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Понятийный аппарат педагогических 

технологий высшего учебного заведения 

Целеполагание в учебной деятельности 

каждого преподавателя 

Современные технологии в обучении 

Педагогическое мастерство врача-

преподавателя медвуза 

Педагогическое творчество врача-преподавателя медвуза 

Рисунок 2. 
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Примером послужил один из уроков в соответствии с педагогической деятельностью [6]. 

В итоге проявились некоторые противоречия, где участники учебного процесса высказывали 

свои взгляды, отличающиеся друг от друга. Участники ДО придерживались позиции, согласно 

которой в педагогической деятельности не рекомендуется применение слова «технологии», 

поскольку внутренняя гармония человека не обеспечивается соединением гуманитарных и 

технологических знаний. Педагоги предложили определение технологии педагогической 

деятельности: «Педагогическая деятельность включает в себя существование определённой 

логики, присутствие последовательности, регулируемой деятельностью педагогов и 

достижением её высокого качества. Современная парадигма профессионального образования в 

педагогической деятельности обучаемых перед учебно-воспитательным процессом ставит 

вопрос о развитии личности каждого её субъекта и личности обучающихся» [3]. 

Субъект педагогической деятельности только тот, кто владеет её способами, активно 

участвует в творческом обучении педагогической деятельности. На занятиях актуализируется 

вопрос о том, каким образом сделать профессию успешным и востребованным. А эту проблему 

по-разному озвучивали некоторые преподаватели, например, «будущее каждого преподавателя 

зависит от того, как он личностно реализует себя», «всю жизнь я думал о том, как улучшить свою 

медицинскую подготовку, педагогическая подготовка все время стояла на втором плане» [6]. «По 

моему мнению, всё требует изменения: не хочу говорить об эффективности образования, однако, 

сейчас к обучаемым предъявляются совсем иные требования». 

Анализируя часть программы по вузовской психологии, во главу угла мы ставим 

познавательные барьеры, которые представлены как психолого-дидактический феномен и 

методы, благодаря которым можно преодолеть эти барьеры. Эта тема вызвала бурную дискуссию 

среди слушателей. В начале занятия участники эксперимента получили педагогическую задачу 

с иллюстрацией поведения студента-медика с познавательными барьерами. Задача следующая: 

от студента-медика третьего курса лечебного факультета медвуза куратор курса получил 

просьбу о помощи для перевода на другой факультет этого же медвуза. Беседуя с этим 

студентом-медиком, он понял, что у него немало познавательных барьеров, которые мешают ему 

в учёбе. По таким признакам можно узнать, что у студента-медика есть познавательные барьеры 

[1]. Многие врачи-преподаватели отмечают, что некоторые свойства современных обучающихся 

(когда у студента-медика нет интереса к учёбе и отсутствует учебная мотивация) можно отнести 

к познавательным барьерам. В любом случае помимо этого суждения есть и другие мнения: к 

ним можно отнести такие качества студентов медиков, как лень, нежелание учиться, учиться 

потому, чтобы избежать службу в армии, плохая компания, увлеченность к каким-нибудь 

азартным играм, сложность профессии и дисциплин, этот список можно продолжить. 

Но надо подчеркнуть, что эти причины не совпадают с теми, о которых речь идёт в 

психологической науке. На этом отрезке видится разногласие в суждениях, но в любом случае 

все эти суждения помогают развиваться психолого-педагогической науке [6]. В заключительной 

части занятия со стороны педагога завершается одна из проектных работ. Проектной работой 

предусматривается сочинение статьи, где особое внимание уделяется своему педагогическому 

опыту, а её презентация происходила в условиях реального времени. Такое задание предполагало 

педагогическую рефлексию. В результате рефлексивных процессов человеком осознаётся 

клубок больных сторон его работы: проблемных, конфликтных, затруднительных, 

неразрешимых ситуаций. 

Кроме этого задания респонденты ответили на вопросы анкеты с целью выявления того: 

до какой степени респонденты курса повышения квалификации удовлетворены содержанием, 

формами и методами обучения, которые были применены на этих курсах. 212 респондентов 

(61,7%) из 344 (100%) экспериментальной группы смогли полностью решить все поставленные 

задачи. Они для решения поставленных задач использовали все свои знания в области 

педагогики. С их стороны были подготовлены статьи с иллюстрациями. Как мы знаем, 

наглядность намного повышает уровень усвоения учебного материала. Ещё 125 человек (36,3%) 

в устной форме рассказали о своей деятельности, так как подобная ситуация объясняется 

особенностью деятельности, а также тем, чем они заняты на работе, у них нет желания и умения 

в сочинении статей, посвящённых педагогическим темам. Кроме того, 7 респондентов (2,0%) в 

силу нехватки времени и занятости на производстве не смогли принять участие на завершающем 

этапе [2]. 

Исследование взглядов преподавателей проводились на основе следующих критериев: 
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 субъективный метод – насколько требования человека, его профессиональные 

мотивы, склонности и способности совпадают с образовательным процессом института 

повышения квалификации; 

 нормативный метод – насколько человек усвоил нормы, правила, эталоны 

образования при прохождении курса повышения квалификации; 

 индивидуально-вариативный метод – насколько образование касается 

индивидуально каждого человека, и каким образом человек применяет свои знания и опыт в 

образовании. 

 

Анализируя анкеты, где зафиксированы субъективные критерии [6], мы пришли к 

следующему выводу: 344 респондентов (100%) удовлетворены организацией курса повышения 

квалификации с технологией ДО. Врачи-преподаватели 207 (60,2%) выражали свою точку 

зрения: «Основные свойства этих курсов: новое содержание, интересные формы работы с 

педагогами». «Следует отметить, что методы обучения активизировали мыслительный процесс, 

развивали межличностную коммуникацию»; «С моей точки зрения, работа, проводившаяся на 

курсах повышения квалификации, соответствует профессионально-педагогическим желаниям 

врача-преподавателя медвуза, может учесть его предпочтения и способности» [2]. 116 (33,7%) 

респондентов придерживаются мнения о том, что программы, и курсы, которые применяются в 

процессе повышения квалификации полностью отвечают требованиям и стандартам, 

предъявляемым к такого рода программам и курсам, но предложенная форма организации 

завершающей части занятия, а также такие задания, как написание статей [6], подготовки 

презентаций и др., не принимается. Ещё 21 (6,1%) слушателя не согласились с методами и 

формами технологии дистанционного обучения. 

Итоги проведённых анкет с демонстрацией нормативных критериев показали: 260 (75,6%) 

респондентами из 344 (100%) усвоен комплекс норм, правил и образовательные эталоны: «Я 

успешно усвоил систему баллов и рейтингов, в которой оценивается успеваемость». «Я теперь 

хорошо знаю, что такое компетентность и что такое компетенция». «Сравнивая разные 

педагогические категории, преподавателю удался интересный рассказ о научном значении этих 

слов». 72 респондента (20,9%) предпочитают традиционную форму обучения, и они отличаются 

от других консервативным мышлением. Ещё 12 респондентов (3,5%) не ответили на вопросы 

анкеты. 

 
 

344/100%
212/61,7%

125/36,3%

7/2,0%

Анализ результатов анкетирования выявления форм и методов, 

использованных на курсах повышения квалификации 

Общее количество респондентов Низкий уровень Высокий уровень Средний уровень

207/60,2%

116/33,7% 21/6,1%

Анализ результатов анкет респондентов по субъективным критериям

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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С опорой на индивидуально-нормативные критерии, нами установлено, что из 344 

респондентов (100%), 302 (87,79%) сторонники индивидуализации обучения. Они уделяют 

особое внимание процессам самообучения по дисциплине «Педагогика и психология 

института». Как известно, вузовскими преподавателями в процессе работы выполняется 

обучающая, воспитательная, организаторская и исследовательская задачи.  
 

 
В связи с этим, они интересуются не только медицинским, но и педагогическим и 

психологическим источниками и занимаются обновлением своих методических и дидактических 

знаний. 33 (9,59%) слушателей курса повышения квалификации частично согласились с 

формами индивидуально-вариативных критериев. Ещё 9 (2,67%) респондентов не ответили на 

вопросы анкеты. 

Таким образом, средствами технологий дистанционного обучения, их организационных и 

технических ресурсов осуществляются задачи непрерывного педагогического образования не 

только врачей-преподавателей медвузов, но и любых других специалистов. 
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НАТИҶАИ ТАҲЛИЛИ ПУРСИШИ ПОСУХГӮЯНДАГОНИ КУРСИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ 

ОМӮЗГОРОН-ТАБИБОН ДАР АСОСИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ 
 

Дар мақола муаллифон ба масъалаи рушду такомули минбаъдаи донишу таҷрибаи ихтисосмандони 

соҳаи таълиму тарбия дар низоми таҳсилоти муосир таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Муаллифон диққати 

асосиро ба он равона кардаанд, ки омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба ин васила салоҳияти 

тахассусии худро рушду такомул бахшанд. Дар ҳолати муносибати салоҳиятнокии раванди таълим ва 

таҳсили тахассусӣ, хусусан таваҷҷуҳи хосса ба методикаи таълим ва технологӣ, ки дар таълими педагогии 

баъдидипломӣ қабул шудааст, равона карда шудааст. 

Бо ёрии методҳо ва технологияи муосир салоҳиятнокии тахассусӣ-педагогии табибон-омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии тиббӣ муайян мегарданд. Ба андешаи муаллифон, салоҳиятнокии 

табиб-омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти олии касбии тиббиро худташаккулдиҳии шахс, ташаккули 

раванди технологӣ ва фардӣ, худташкилдиҳӣ ва фаъолияти умумӣ, малакаи хусусӣ ва амалӣ намудани 

таҳсили фосилавӣ ташкил медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҳсилоти баъдидипломӣ, салоҳиятнокӣ, технологӣ, таълими фосилавӣ, 

посухгӯяндагон, табиб-омӯзгор, муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, салоҳият. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОПРОСА РЕСПОНДЕНТОВ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ВРАЧЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье анализируется последипломное педагогическое образование в современной 

образовательной системе. Оно стремится формировать профессиональную компетентность 

преподавателей вузов. В ходе компетентностного подхода, распространённого в учебном процессе и 

профессиональном образовании, особенно сконцентрировано внимание на учебные методы и технологии 

в приобретении последипломного педагогического образования. 

При помощи данных методов и технологий складывается профессионально-педагогическая 

компетентность врачей-преподавателей медицинских вузов. По мнению авторов, компетентность врача-

преподавателя медицинского учебного заведения представляет самоформирование личности, процесс 

технологического и индивидуального формирования, самоорганизацию и обобщённую деятельность, 

собственные навыки и реализацию дистанционного обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: последипломное образование, компетентность, технологии, 

дистанционное обучение, респонденты, врач-преподаватель, вуз, компетенция. 
 

THE ANALYSIS RESULTS OF RESPONDENT EXTENSION COURSE TEACHERS-DOCTOR 

ON THE BASE OF TECHNOLOGIES OF THE REMOTE EDUCATION 
 

In this article is analyzed pedagogical formation in modern educational system. It tries to form professional 

competition teachers high school. In the course of competent approach, wide-spread in scholastic process and 

vocational trainings, is particularly concentrated attention on scholastic methods and technologies and gains 

pedagogical formation. 

With the help of method data and technology forms professional-pedagogical competition doctor-teachers 

medical high school. According to the authors, the competence of a doctor-teacher of a medical school is self-

formation of a person, the process of technological and individual formation, self-organization and generalized 

activity, own skills and the implementation of distance learning. 

KEY WORDS: formation, competition, technologies, remote education, respondents, doctor-teacher, 

university, competence 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

НА ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Хасанов Н.Б. 

Кыргызский государственный университет строительства,  

транспорта и архитектуры имени Н. Исанова 
 

Противоречия между растущими требованиями к уровню знаний владения языков 

выпускниками технических вузов и их реальным невысоким уровнем знаний, неумение 

пользоваться профессиональным деловым языком в своей будущей сфере порождает 

необходимость решения этих противоречий в обучении языкам, а именно – русскому, студентов 

инженерного профиля и объясняет актуальность этой проблемы. 

Целью статьи является выявление специфики обучения русскому языку студентов-

кыргызов в техническом вузе.  

Задача – проанализировать исследования других ученых, которые занимались проблемой 

обучения языку студентов неязыковых специальностей, раскрыть суть специфики этого 

обучения.  

Как правило, студенты инженерного профиля перегружены спец дисциплинами и имеют 

всего 4 часа в неделю на изучение русского языка. Результатом этого является то, что многие 

выпускники технического вуза, как отмечают работодатели, наряду с высоким 

профессиональным потенциалом в пределах своих основных дисциплин, показывают низкий 

уровень владения русским языком. У выпускника технического вуза недостаточен словарный 

запас и объем грамматических конструкций русского языка. И в последние годы таких студентов 

становится все больше, так как они затрудняются в умении формулировать и объяснить свои 

мысли, аргументировать свои профессиональные позиции, не умеют вести беседы в 

профессионально-ориентированных ситуациях общения, выступать с докладами и отчетами на 

международных конференциях и т.д. 

По результатам научной литературы видно, что процесс оптимизации обучения русскому 

языку в технических вузах требует отбора лексического минимума для студентов инженерного 

профиля. К этому вопросу обращались такие ученые, как И.Б. Авдеева [2], Л.Е. Алексеева [3], 

Н.А. Ахметова [4], О.М. Буртасенкова [5], М.Я. Виленский [6], С.А. Вишнякова [7], З.И. Гирич 

[8], К.Д. Добаев [9], Г.А. Касаболотова [10], Д.Д. Куттубаева, [11], А.А. Мясников [14], Г.М. 

Ходжиматова [15]. 

Изучение профессионально-ориентированного русского языка направлено на 

формирование и совершенствование речевых навыков и умений, связанных с научной сферой 

коммуникации. В связи с этим основное внимание уделяется анализу текста по специальности, 

обобщению научной информации и продуцированию собственных высказываний. В случае 

эффективного усвоения материала восприятие текста совершенствуется, студент четко видит 

смысловую организацию текста и языковые элементы, сигнализирующие об особенностях 

подачи информации и ее развития, соответственно, лучше запоминает и даже воспроизводит ее 

в процессе собственного устного или письменного высказывания. Иными словами, багаж его 

знаний успешно дополняется и расширяется. Как отмечают авторы методики структурно-

смыслового членения, концепция обучения пониманию научного текста на базе моделирования 

смысловых связей разработана для облегчения понимания развития информации текста [1; 3].  

Методы исследования 

Как показали экзаменационные работы студентов, пока нет единого понятия по уяснению 

темы «Структурно-смысловое членение научного текста». Отбор материала преподавателем 

помогает ему в раскрытии, подкреплении демонстрации данной основной темы, так как 

основным требованием методики является речевой материал, служащий для демонстрацией и 

иллюстрацией языкового или теоретического [1, с. 104]. 

Коммуникативная задача текста (КЗТ) при структурносмысловом членении текста 

является одной из основных вопросов.  

По ответам студентов на экзаменах видно, что они часто путают микротемы и выдают их 

как коммуникативную задачу. Коммуникативная задача, раскрывая тему, является отражением 

задачи и цели автора, решение которого он ставит перед собой.  

Как известно, коммуникативных задач в научных текстах встречается довольно много, при 

этом важно выделить 6-7 основных. Необходимо обратить внимание и на речевые конструкции, 
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характерные для КЗТ. Рассмотрим тексты для технического вуза различных специальностей и 

алгоритм определения коммуникативной задачи.  

Ниже приводим образцы заданий, предложенных нами в кыргызской аудитории. 

Задание № 1. Переведите текст на русский язык и определите речевые конструкции, 

которые характерны для коммуникативной задачи текста (КЗТ).  

Автомобилдердин классификациялары 

1. Машиналар кыймылдаткыч түрү жана милдеттери боюнча бөлүнөт. Алар 

максаттары боюнча транспорттук жана атайын болуп бөлүнөт. Транспорттук 

автомобилдердин функциясына жүргүнчү ар кандай жүктөрдү ташуу кирет. Алар жүк 

ташучуу жана жүргүнчүго бөлүнөт. 

2. Жук ташычуу транспорт каражаттары бир биринен ѳздѳрүнүн жук которумдулугуу 

жана кузовдун типтери менен айырмаланышат, жүргүнчү ташычу транспорттору болсо - 

кузовдун конструкциясына карата автобус жана женил автомобилдерге болунот.  

3. Атайын транспорт каражаттары өзгөчө иштерди аткарууга жана жүктүн белгилүү 

түрүн ташууга ылайыкталган. Аларга атайын жабдуулар орнотулат жана алар атайын 

жукторду ташышат. Аларга ар кандай мастерскаялар, радиостанциялар, крандар кирет. 

Спорттук уналар болсо мелдештерде катышканга жана машык откоргонго ылайыктырылган. 

Автомобилдер двигателинин типи бонча дизелдик, карга, газобаллондүк жана газ генераторуго 

бөлүнөт. (Окуу китептери боюнча) [13, с. 25]. 

Коммуникативной задачей данного текста является классификация автомобилей, так как 

речь идет о трех группах автомобилей, для которых характерен тип, назначение и проходимость.  

Речевая модель классификации представлена в тексте, в частности, во втором 

предложении – что можно разделить на что (они делятся на специальные и транспортные).  

Схематично его можно представить следующим образом: 
  

 
 

Далее рассматриваются микротемы, в каждой из которых характеризует тип двигателя 

автомобиля.  

Задание № 2. Переведите текст на русский язык и определите речевые конструкции, 

которые характерны для КЗТ.  

Текст 2. 

Механика - механикалык кыймыл закондорун изилдөөчү жана аныктачуу бир бөлүгү.  

Механическое движение – это изменение с течением времени взаимного расположения 

тел или их частей. Механикалык кыймыл - убакыттын өтүшү менен анын органдарынын жана 

бөлүктөрүнүн өзгөрүүсүү. Механика илим катары онугуу башталганы III биздин кылымга чейин 

туш келет. Ал учурда грек окумуштусу Архимед тарабинан рычаг салмактуулугу закондору 

ойлоп табылган. Механиканын негизги мыйзамдары италиялык физик жана астроном Галилео 

Г. (1564-1642) тарабынан белгиленет жана англис илимпозу И. Ньютоном (1643-1727) 

тарабынан иштелип чыгат жана улантылыт. 

Механика үч бөлүктөн турат: 1) кинематика; 2) динамика; 3) статика. Кинематика бул 

кыймылды себептерин эске албаганда органдардын кыймылын изилдеген болук. Динамика себеп 

же кыймылды өзгөртө турган органдардын жана себептерин жана мыйзамдарын изилдейт. 

Статика органдарынын системасын жана салмактуулук мыйзамдарын изылдейт 

Несмотря на количество абзацев (5), в данном тексте четко выделяются три микротемы, 

каждая из которых имеет свою коммуникативную задачу. При этом общей коммуникативной 

задачей текста можно назвать характеристику механики. Умение распознавать 

коммуникативную задачу способствует правильному делению на микротемы. В первой 

микротеме объясняется, что такое механика, во второй указывается, когда и кем развивается 

механика, в третьей – на какие разделы она делится. 

Текст  

(Классификация автомобилей) 

КТЗ (коммуникативная задача текста) 

(Классификация автомобилей) 
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Задание № 3. Приведенный ниже текст переведите на русский язык и определите речевые 

конструкции, характерные для коммуникативной задачи текста. 

Жолдор жана сынган айнек 

Сынган айнек жолдордо адатта велосипед, автоуунанын шиналарынын тешилишине 

себеп болот жана коп ынгайсыздыктарды жаратат. Ошондой эле аларды акылдуулук менен 

колодону жолдордун сапатын жакшыртат жана алар узак кызмат кылышат.  

Илимий-изилдөө институтунун кызматкери А. Сурмалян сынган айнектерди анча эмес 

технология менен кайра иштеп чыгышты сунуш кылды. Ал айнектерди кум сыяктуу 

майдалашты сунуш кылды. Ага кум жана желим белгилүү бир өлчөмдө кошулат, бул аралашма 

рулон кагаздарына суртуп чыгышат жана жол участкаларына алып келишет.  

Жол курулушунда жана ремонтундо рулондорду жайып кагаз бетин устуно жаны 

куйулган бетонго салышат. Алардын устун тегиздеп бетон кургагынча койуп коюшат.  

Жолдон машиналар откондо жолжун устунку катмарыдагы кагаз иштен чыгып 

асфальттын озу калат. Бирок, ал бир айнек-кум укмуштай бекем болгондуктан кадымки 

асфальтка салыштырмалуу 3-6 жыл узак кызмат кылат. Андан тышкары асфальттын тегиз 

эмес устунку катмары донголоктордун кыш мезгилинде тайгаланбастыгын камсыз кылат [12, 

с. 26]. 

 
 

Текст 4. 

Древнеримский опыт дорожного строительства использовался и в XVIII веке, однако в 

новых условиях встали новые проблемы снижения трудоемкости строительных работ и 

снижения количества расходуемых материалов. Ни тысячелетний период средневековья, ни 

эпоха Возрождения с ее достижениями в области науки, техники и искусства, почти ничего не 

изменили в развитии техники дорожного строительства. Средневековое правило 

распространило на дороги морской закон и, как после кораблекрушения выбрасываемое на берег 

считалось ничейным, так и товары, упавшие на дорогу, феодалы считали собственностью 

земледельцев.  

Отголоском тех времен и бесконечных раздоров и на дорогах, и на заставах, и на 

таможнях, которые взыскивали пошлины с проезжающих людей, является пословица: «Что с 

возу упало, то пропало». 

После распада феодальной системы, когда образовавшиеся на больших территориях 

монархии сняли таможенные ограничения и устранили местную хозяйственную замкнутость, 

появилась потребность в прокладке новых дорог. Они нужны были для централизованного 

управления страной быстрой мобилизации войск и для развития мануфактур и внешней 

торговли [13, с. 5]. 

В данном тексте задача автора заключается в том, чтобы рассказать где, благодаря кому и 

благодаря чему появились дороги. Соответственно, выделяются три микротемы. Отображение 

смысловой структуры данного текста в виде модели помогает четко уяснить особенности 

развития информации. 

Текст  

(Классификация автомобилей) 

Микротекст 1 

определение КЗ  

(что есть что?) 

Микротекст 2 

возникновение КЗ 

(что начинается, когда) 

Микротекст 3 

классификация 

(что делится на 

что) 

Текст 

Дороги и битое стекло 

КЗТ строение предмета (что состоит из чего) 
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В процессе отображения смысловой структуры научного текста в виде модели / схемы 

студенты сканируют главные внутри текстовые связи, помогающие понять развитие 

информации.  

Иначе говоря, они видят, как развивается тема, в каком направлении, какую задачу ставит 

автор, раскрывая ее. Анализируемый научный текст по специальности при этом должен стать 

яркой и наглядной иллюстрацией рассматриваемого. Надо отметить, что не всякий текст по 

специальности способен выполнить такую функцию, поэтому требуется предварительная 

подготовительная работа преподавателя по поиску и отбору подходящего иллюстративного 

материала. Это является одним из главных условий успешности восприятия и усвоения 

студентом научной информации и изучаемой темы. 
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ОИД БА МУАЙЯНСОЗИИ ВАЗИФАИ КОММУНИКАТИВИИ МАТНИ ИЛМӢ  

ДАР КУРСИ АМАЛИИ ЗАБОНИ РУСӢ 
 

Мақола ба таҳлили вазифаи коммуникативии матн бахшида шудааст. Муҳиммияти ин масъала 

водор менамояд, ки ба он диққати хосса дода шавад, чунки вазифа коммуникативӣ дар матнҳои илмӣ хеле 

зиёд вомехӯрад, аммо ҷудо кардани ҷузъи асосӣ муҳим мебошад. Ба сифати исботи асосӣ алгоритми 

муайянсозии вазифаи коммуникативӣ дар мисоли матнҳои «Таснифоти автомобилҳо, «Механика», «Роҳҳо 

ва шишаи майдашуда» оварда мешавад. 

Мақсади кор – баррасии имкониятҳои таълим дар асоси сохторҳои нутқ, ки ба вазифаи 

коммуникативии матн хос аст. 

Вазифаи таҳқиқот – омӯзиши адабиёти илмӣ ва методӣ аз рӯи масъалаи мазкур; арзёбии 

имкониятҳои истифода аз вазифаи коммуникативии матни илмӣ дар курси амалии забони русӣ дар МТОК-

и техникӣ. 

Муаллиф ба хулосае меояд, ки ба сохтори нутқ, ки ба вазифаи коммуникативии матни илмӣ хос 

мебошаду сохти маъноии чунин матнҳоро ба шакли модел инъикос менамояд ва ба донишҷӯён ба дарки 

вижагиҳои рушди ахбор кӯмак мерасонанд, диққати махсус додан лозим аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: вазифаи коммуникативии матн, матн, малакаҳои нутқ, сохтори нутқ, МТОК-и 

техникӣ, хурдмавзӯъҳо. 
 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ НАУЧНОГО  

ТЕКСТА НА ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Статья посвящена анализу коммуникативной задачи текста. Актуальность данного вопроса 

заставляет уделить ему особое внимание, поскольку коммуникативная задача в научных текстах 

встречается довольно много, но при этом важно выделить самые основные. В качестве основного 

доказательства приводится алгоритм определения коммуникативной задачи на примере текстов 

«Классификация автомобилей», «Механика», «Дороги и битое стекло».  

Целью работы является рассмотрение возможности обучения на основе речевых конструкций, 

характерных для коммуникативной задачи текста. 

Задачи исследования: изучить учебную и методическую литературу по указанной проблеме; 

оценить возможностей использования коммуникативной задачи научного текста на практическом курсе 

русского языка в техническом вузе. 

Автор приходит к выводу о том, что особое внимание уделять на речевые конструкции, характерные 

для коммуникативной задачи научного текста, которые отображают смысловой структуры таких текстов 

в виде модели и помогают студентам четко уяснить особенности развития информации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная задача текста, текст, речевые навыки, речевые 

конструкции, технический вуз, микротемы. 
  

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE COMMUNICATIVE PROBLEM OF SCIENTIFIC 

TEXT ON THE PRACTICAL COURSE OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

The article is devoted to the analysis of the communicative task of the text. The urgency of this issue makes 

it necessary to pay special attention to it, since the communicative task in scientific texts is quite a lot, but it is 

important to highlight the most basic ones. As the main proof, an algorithm for determining the communicative 

task is given by the example of the texts «Classification of automobiles», «Mechanics», «Roads and broken glass». 

The aim of the work is to examine the possibility of learning on the basis of speech patterns characteristic 

of a communicative text task. 

Research objectives: to study the educational and methodical literature on the specified problem; to evaluate 

the possibilities of using the communicative task of a scientific text on a practical course of the Russian language 

in a technical college. 

The author comes to the conclusion that special attention is given to speech constructions characteristic of 

the communicative task of a scientific text, which reflect the semantic structure of such texts as a model and help 

students clearly understand the features of information development. 

KEY WORDS: communicative task of the text, text, speech skills, speech constructions, technical college, 

microtopics.  
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНИИ ДОНИШҶӮЁНИ КОЛЛЕҶҲОИ ПЕДАГОГӢ 
 

Шарипов Ҳ.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Гузариш ба таълими миёнаи умумӣ баланд бардоштани талаботро нисбат ба омодагии 

донишҷӯёни коллеҷҳои педагогӣ пешниҳод мекунад. Баланд бардоштани сатҳи омодагии 

омӯзгор, қабл аз ҳама, ташаккул ва маҳорат дар кори тарбиявӣ, ташкили фаъолияти коллективи 

хонандагон, роҳбарӣ аз болои вақти фароғати талабагон ва кори инфиродиро дар назар дорад. 

Такмили омодагии педагогии омӯзгор аз бисёр ҷиҳат ба омодагии тамоюли касбии ҳамаи 

анвои таълим дар муассисаи касбӣ вобастагӣ дорад, чунки вай майлу рағбати устувори 

шахсиятро ба касб ташаккул дода, сифатҳои заруриро инкишоф медиҳад. 

Тамоюли касбии таълим ба қайд гирифтани хусусиятҳои кори омӯзгор дар мактабро ба 

таври қатъӣ талаб мекунад. Вай инчунин хислати корҳои тарбиявиро дар байни коллективи 

донишҷӯён ва фаъолияти иҷтимоӣ-педагогии онҳоро муайян месозад. Тамоюли касбии омодагии 

омӯзгорон дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ маънои онро дорад, ки аз худ кардани донишҳои махсус 

дар бораи тарбияи ҷимсонӣ ва ҳаҷми муайяни маҳоратҳои ҳаракатӣ аз тарафи донишҷӯёни 

донишкадаҳои омӯзгорӣ на танҳо барои такмили ҷисмонии шахсӣ, балки барои ташккули 

минбаъда низ лозим мебошад [1, с. 312]. Пас донишҷӯёни коллеҷҳои омӯзгорӣ дар ҷараёни 

тарбияи ҷисмонӣ тайёрии методиро низ бояд гузаронанд, ин амал ба онҳо имкон медиҳад дар 

баъзе мавридҳо вазифаи омӯзгори тарбияи ҷисмониро иҷро намоянд. Мазмуни кор доир ба 

тамоюли касбии тарбияи ҷисмонӣ дар барномаи махсуси таҳияшудаи сол ба соли таълимӣ бо 

рӯйхати талаботи санҷишӣ ба система дароварда шудааст. Барнома ба Оинномаи мактаби 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муқаррарот «Дар бораи тарбияи ҷисмонии хонандагони мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ» такя намуда, ба системаи ягонаи машғулиятҳо, машғулиятҳои фориғаздарсӣ, 

чорабиниҳои оммавии тарбияи ҷисмонӣ, фаъолиятҳои ҳаваскорон, ки ба ташаккули талабот ба 

фаъолияти педагогии донишҷӯён бо кӯдакон равона карда шудааст, алоқаманд мебошад. 

Мазмуни омодагии касбии педагогӣ барои тарбияи ҷисмонӣ ҳамон ҳаҷми маълумот ва 

маҳоратҳоро доир ба тарбияи ҷисмонӣ, ки барои омӯзгори ҳар гуна тахассус барои иштироки 

пурра дар тарбияи ҷисмонии мактаббачагон лозим мебошад дар назар дорад. 

Ҳаҷми тахминии маводи назариявӣ бояд шомили маълумоти зерин: дар бораи вазифаҳо, 

мазмун ва шаклҳои тарбияи ҷисмонӣ; дар бораи асосҳои ташкилии он; дар бораи методикаи 

истифодаи воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ дар гурӯҳҳои синнусолии гуногун; дар бораи назорати 

тиббӣ-педагогӣ ҳангоми тарбияи ҷисмонии мактаббачагон бошад. 

Ҳаҷми тахминии маҳоратҳо ба гурӯҳҳои ба навъи фаъолияти омӯзгорон мутобиқатдошта 

ҷудо мешаванд:  

Маҳоратҳои конструктивӣ (созанда), яъне маҳоратҳои таҳия кардани чорабиниҳо доир ба 

ҷалби хонандагон ба машғулиятҳои доимии машқҳои ҷисмонӣ; ба нақша гирифтани 

чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ дар системаи умумӣ, корҳои тарбиявӣ дар мактаб, урдугоҳҳои 

пешоҳангӣ, интихоби воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ, аз ҷумла маҷмӯи гимнастикаҳои беҳдоштӣ, 

бозиҳои серҳаракат; таҳияи кардани нақшаи гузаронидани сафарҳои туристӣ; дар назар гирифтан 

ва дар ҳаёти маишии хоанандагон ҷорӣ намудани меъёрҳои беҳдоштию гигиенӣ. 

Маҳоратҳои ташкилотчигӣ, яъне маҳорати ташкил кардани фаъолон доир ба кори 

тарбияи ҷисмонӣ ва ташкил намудани фаъолияти он; истифодаи воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ 

мутобиқ ба вазифаҳои педагогӣ; ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳангоми 

машғулиятҳои рӯзона ва зимни машғулиятҳои фориғаздарсӣ, бо ҷалби фаъолон ва волидайн, ёрӣ 

расондан дар омодагии хонандагон барои супоридани меъёрҳои ГТО. 

Маҳоратҳои иртиботӣ, яъне маҳорати муошират кардан бо хонандагон, бо ташаккул 

додани ташаббус дар онҳо дар машғулиятҳои мустақилонаи ҷисмонӣ; истифодаи воситаҳои 

тарбияи ҷисмонӣ барои бунёд кардани коллектив, барои омӯхтани сифатҳои инфиродии 

мактаббачагон; роҳбар будан дар тамоми чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ; ташвиқу таблиғ 

намудани донишҳои тарбияи ҷисмонӣ дар байни хонандагон, волидайн, аҳолӣ, расондани ёрии 

машваратӣ. 

Маҳоратҳои гностикӣ ё маърифатӣ, яъне маҳорати таҳлил кардани ҳолати тайёрии 

ҷисмонии хонандагон; ба таври эҷодкорона истифода намудани воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ 

барои тарбияи ҳаматарафаи хонандагон; истифода намудани маълумоти илмӣ дар фаъолияти 

таълимӣ-тарбиявӣ. 
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Ба ҷуз аз ин, ҳар як хатмкунандаи донишкадаи омӯзгорӣ бояд малакаҳои истифода 

намудани воситаҳои тарбияи ҷисмониро дар ҳаёти шахсӣ барои нигоҳ доштани омодагии 

ҷисмонии худ мутобиқ ба зинаҳои синнусолии комплекси ГТО, барои такмили сифатҳои аз 

назари касбӣ муҳим (масалан, таодули эмотсионалӣ, муҳаррикии хуб, қомати расои намуна, 

диққати тақсимшуда, устувории он, қобилияти зуд ба фаъолияти дигар гузаштан ва амсоли 

инҳо)-ро дошта бошад. 

Он ҳаҷми маълумот ва маҳорату малакаҳое, ки дар боло зикраш рафт, кам аст. Вай 

метавонад аз ҳисоби машғулиятҳо дар шуъбаи таълими такмили варзиш (гирифтани донишҳо ва 

маҳоратҳои доварӣ доир ба варзиш, инструктор доир ба варзиш) ва дар шуъбаи варзиш ва 

туризми факултети ихтисосҳои иҷтимоӣ (касби донишҳо ва маҳоратҳои мураббии иҷтимоӣ доир 

ба варзиш, туризм, инструктор доир ба комплекси ГТО ва амсоли инҳо) васеъ карда шаванд. 

Варзиш ва ташаккули хусусияти тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таълимию касбӣ бояд таҳти 

назорати доимии омӯзгорон қарор гирад [2, с. 5]. 

Ба ҷуз аз ин, талабот нисбат ба тамоюли касбии тарбияи ҷисмонӣ тавассути ихтисосҳои 

факултет муайян карда мешавад. Барои мисол дар факултети тарбияи томактабӣ, ки дар он ҷо 

мутахассисони муассисаҳои томактабӣ тайёр карда мешаванд, хусусияти кор ба воситаи 

«Барномаи тарбия дар боғчаи кӯдакон», ки дар он таваҷҷуҳи бештар ба тарбияи ҷисмонӣ зоҳир 

мегардад, муайян карда мешавад. Дар факултети педагогика, ки муаллимони синфҳои ибтидоӣ 

тайёр карда мешаванд, хусусияти кор ба воситаи «Барномаи тарбияи ҷисмонӣ барои синфҳои I-

III» муайян карда мешавад. 

Тамоюли касбии машғулиятҳои таълимӣ доир ба тарбияи ҷисмонӣ. Бахши назариявии 

барномаи таълимӣ дар донишҷӯён ташаккул додани боварӣ ба зарурати истифодаи воситаҳои 

тарбияи ҷисмонӣ барои инкишофи ҳаматарафаи шахсият ва дар ин асос бунёд кардани сабабҳои 

арзишноки иҷтимоии аз худ кардани донишҳо, фаҳмидани вазифаҳои дар пешорӯи тарбияи 

ҷисмонӣ истода доир ба асосҳои назария ва методикаи тарбияи ҷисмониро дар назар дорад. 

Зимни банақшагирии бахши назариявии барнома мазмуни онро ба талаботи корҳои 

тарбиявӣ барои хонандагон; ба хотири пешгирӣ аз такрор ва алоқаҳои байнифаннӣ бо дигар 

фанҳои таълимӣ: физиологияи синнусолӣ ва гигиенаи мактабӣ, омодагии тиббӣ, психологияи 

синнусолӣ ва педагогӣ, муқаддимаи ихтисос наздик намудан зарур аст.   

Мазмуни маводи асосии назариявӣ дар курсҳои I-II мутобиқ ба талаботи барномаи 

муассисаҳои касбӣ тақсим карда мешавад, аммо вай бояд аз ҳисоби баррасии Оинномаи 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, муқаррарот «Дар бораи тарбияи ҷисмонии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ» ва комплекси умумииттифоқии тарбияи ҷисмонии ГТО (дараҷаи 

I-II) илова карда шавад. Дар соли сеюми таҳсил мавзӯъҳои: «Асосҳои ташкил ва методикаи 

гузаронидани корҳои тарбияи ҷисмонӣ дар реҷаи рӯзонаи мактаб», «Асосҳои машғулиятҳои 

синфӣ ва беруназсинфӣ доир ба тарбияи ҷисмонии хонандагон», «Методикаи ташкил ва 

гузаронидани сайрҳои туристӣ бо хонандагон», «Хусусиятҳои дастаҷамъонаи тарбияи ҷисмонӣ 

дар урдугоҳи пешоҳангӣ» (дар донишкада ва факултетҳое, ки таҷриба дар урдугоҳи пешоҳангӣ 

дар нимсолаи IV ба нақша гирифта шудааст ва мавзӯъ дар ҷамъомади дастурию методии 

урдугоҳ қироат карда мешавад) ба нақша гирифта шудаанд [3]. 

Машғулиятҳои амалӣ ҳаҷми асосии вақти таълимиро дар бар мегиранд (то 130 соат дар як 

сол). Тамоюли касбӣ тақвияти таваҷҷуҳ ба тарафи фаъолияти ҳаракатии омӯхташавандаро талаб 

мекунад. Машғулиятҳои амалӣ бояд амиқ шудани донишҳои назариявӣ, аз худ кардани техникаи 

машқҳои ҷисмонӣ, ташаккул ёфтани маҳоратҳои педагогиро таъмин намояд. 

Маҳоратҳои педагогӣ ба гурӯҳҳои мантиқӣ, ки банақшагирии қулай ва аз худ карданро дар 

ҳама марҳилаҳои таълим дар коллеҷ таъмин мекунад, гирди ҳам овардааст. Ба ин гурӯҳ: маҳорати 

дастур додан ва идора кардани сафи бачаҳо, ташкил ва гузаронидани машқҳои пагоҳирӯзӣ, 

дақиқаҳои тарбияи ҷисмонӣ, бозиҳои серҳаракат, сайрҳои туристӣ, доварии мусобиқот, ёд 

додани фаъолиятҳои ҷудогонаи ҳаракатӣ, таҳлил кардани дарси тарбияи ҷисмонӣ шомиланд. 

Тамоюли касбии машғулиятҳои фориғаздарсӣ. Чорабиниҳои оммавии тарбияи ҷисмонӣ, ки 

ба таври доимӣ дар коллеҷҳои педагогӣ доир карда мешаванд, дар такмили сифати тайёрии касбӣ 

ва маҳоратҳои додани донишҳо ва таҷрибаи худ ба кӯдакон инъикос меёбанд, бояд мусоидат 

намоянд. Дар асоси худфаъолиятии донишҷӯён машқҳои пагоҳирӯзиро дар хобгоҳҳо, 

танаффусҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳангоми машғулиятҳои дарсӣ, дарсҳои мустақилона ва иловагӣ 

барои муваффақона аз худ кардани талаботи меъёрии комплекси ГТО мавриди истифода қарор 

додан зарур аст. Ширкати фаъоли донишҷӯён дар идоракунии худфаъолиятии ҳаракатҳои 

тарбияи ҷисмонӣ дар гурӯҳи таълимӣ дар курс (роҳбари гурӯҳи варзишӣ), факултет (дар шӯроҳо 
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ва комиссияҳои ГТО), донишкада (раёсати бошишгоҳи варзишӣ, бюрои сексияҳои варзишӣ), 

маҳоратҳои ташкилотчигиро ташаккул дода, донишҳои методиро амиқ мегардонанд. Бояд қайд 

кард, ки тарбияи ҷисмонӣ баҳри солимгардонии наврасону ҷавонон аҳамияту моҳияти махсус 

дорад [4, с. 5].  

Имкониятҳои калон дар ташаккули маҳоратҳои педагогӣ ба ҳузур доштани донишҷӯён дар 

урдугоҳҳои варзишӣ, ки дар он ҷойҳо омодагии васеи фаъолони иҷтимоии тарбияи ҷисмонӣ 

амалӣ карда мешавад, алоқаманд аст. Омодагии касбии донишҷӯён дар отрядҳои сохтмонӣ, ки 

ҳамчун мактаби обутоби меҳнатӣ, сиёсӣ ва ташкилотчигӣ хизмат мекунанд, низ амалӣ карда 

мешавад. Дар ин ҷо фаъолияти меҳнатӣ дар якҷоягӣ бо корҳои тарбиявӣ, ки дар заминаи 

мустақилона гузаронида мешаванд, амалӣ карда мешаванд. Фаъолони варзиш гузаронидани 

чорабиниҳои варзишӣ, кори сексияҳои варзишӣ, таблиғи донишҳои тарбияи ҷисмониро ташкил 

карда, дар тайёрӣ ва супоридани меъёр ва талаботи комплекси ГТО кумак мерасонанд. 

Омодагии донишҷӯён барои кор бо тарбияи ҷисмонии мактаббачагон тавассути 

ихтисосҳои ҷомеашиносӣ, ки дар он ҷо дар тӯли 2-3 соли таълим аз худ кардани назария ва 

барномаи методӣ-амалӣ таъмин карда мешавад, ба амал бароварда мешавад. 

Тамоюли касбии тарбияи ҷисмонӣ дар ҷараёни амалияи иҷтимоӣ-педагогӣ ва таълимӣ. 

Зинаи муҳим дар системаи омодагии касбии донишҷӯён таҷрибаи педагогӣ, иҷтимоӣ-педагогӣ, 

тарбиявӣ-табобатӣ, шиносоӣ-таълимӣ ва коромӯзӣ мебошад. 

Системаи корҳои амалии омодагии донишҷӯён дар курсҳои I-III шомили ташаккули 

маҳоратҳои амалӣ ва малакаҳо дар асоси шаклҳои иҷтимоии фаъолияти донишҷӯён ва кори 

омӯзгорӣ дар асоси роҳхати созмони ҷавонон, факултети ихтисосҳои ҷомеашиносӣ мебошад. 

Ҳамаи навъҳои таҷрибаи бе танаффус аз таълим ба алоқаи таълим дар муассисаҳои касбӣ бо 

корҳои таълимӣ-тарбиявии дар мактаб тавассути шинос намудан бо хусусиятҳо ва иштироки 

бевосита дар тарбияи миллӣ ва худшиносии хонандагон равона карда шудааст. 

Дар курси 2 ташаккули касбии маҳоратҳо дар таҷрибаи тарбиявӣ-табобатӣ дар урдугоҳҳои 

пешоҳангон дар назар гирифта шудааст. Дар курси 3 иштирок дар гузаронидани чорабиниҳои 

ҷудогона доир ба корҳои тарбиявии фориғаздарсӣ дар ҷараёни таҷриба дар мактаб дар назар 

гирифта шудааст. 

Дар ҷараёни таҷриба донишҷӯён барномаи чорабиниҳои тарбияи ҷисмониро, ки мазмуни 

онҳо тавассути системаи умумии омодагии касбӣ муайян шудааст, дар байни кафедраҳои 

педагогика, тарбияи ҷисмонӣ ва созмони ҷавонон ҳамоҳанг ва амалӣ намоянд. 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Ашмарина Б.А. Теория и методика физического воспитания. Учебное пособие для студентов 

факультетов физического воспитания педагогических институтов. – Москва: Просвещение, 1979. 

– 287 с. 

2. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе. Пособие для учителей. – Москва: 

Просвещение, 1983. – 224 с. 

3. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. – Москва: Просвещение, 1980. – 304 с 

4. Спортивные игры. Учеб. пособие для пед. училищ (отд-ний) физ. воспитания. Под ред. Н.П. 

Воробьева. – Москва: Просвещение, 1975. – С. 73. 
 

ХУСУСИЯТҲОИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНИИ ДОНИШҶӮЁНИ КОЛЛЕҶҲОИ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар мақола андешаҳо ва натиҷаҳои таҷрибаи муаллиф оид ба хусусиятҳои тарбияи ҷисмонии 

донишҷӯёни коллеҷҳои педагогӣ таҷассум шудааст. 

Ташаккул додани асосҳои назария ва методикаи тарбияи ҷисмонӣ, фаҳмонидани хусусияту 

вазифаҳои ин фан ва ба ин васила инкишоф додани шахсияти донишҷӯён мазмуну мундариҷаи навиштаи 

муаллифро ташкил медиҳад. Тибқи нишондоди муаллифи мақола, мақсади бартаридоштаи самти корҳои 

тарбияи ҷисмонӣ аз ҷараёни вазифаҳои тарбияи беҳдоштии зайл сарчашма мегирад: мустаҳкам кардани саломатӣ 

бо таъсири дурусти инкишофи ҷисмонӣ; аз худ кардани донишҳои варзишӣ; коркарди маҳорат ва малакаҳои 

баҳаракатоварӣ; рушди сифатҳои баҳаракатоварӣ (неру, чолокӣ ва ғайра); тарбияи сифатҳои маънавӣ (ҷасурӣ, 

устуворӣ, интизомнокӣ ва ғайра); ташаккули сифатҳои эстетикӣ (қомат, рафтор ва ғайра); коркарди одат ба 

машғулияти мунтазами варзишӣ; ташаккули маҳорат ва малакаҳои гигиенӣ (ҳифзиссиҳа).  

Корҳои зиёд ва гуногуни самти тарбияи ҷисмонӣ имконият медиҳад, ки вазифаҳои ахлоқӣ, ақлӣ, эстетикӣ 

ва меҳнатӣ дар пайвастагии комплексӣ ҳал карда шавад. 

КАЛИДВОЖА: тарбияи ҷисмонӣ, вазифаҳои тарбияи ҷисмонӣ, хусусиятҳои тарбияи ҷисмонии 

донишҷӯёни коллеҷҳо, методикаи тарбияи ҷисмонӣ, шаклҳои ташкили тарбияи ҷисмонӣ, чорабиниҳои 

оммавии тарбияи ҷисмонӣ ва ғайраҳо.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

В данной статье автор рассказывет об особенностях физического воспитания студентов 

педагогического колледжа. 

Содержание данной статьи включает формирование основы теории и методики физической 

культуры, и с их помощью развитие личности студентов. 

Преимущественная цель направлений физического воспитания исходить с процесса здорового 

воспитания: укрепления здоровье с помощью правильного воздействия физическими упражнениями;  

овладение спортивными знаниями; разработка двигательных способностей и навыков; развитие 

двигательных способностей (сила, ловкость и т.п.); воспитание духовных особенности (храбрость, 

стойкость, дисциплинированность и т.п.); формирование эстетических качеств (осанка, поведение и т.п.); 

разработка привычек с постоянным занятием спортом; формирование способностей и гигиенических 

навыков (сохранение здоровье). 

Многочисленные и разные работы, выполняемые в направлении физического воспитания, дают  

возможность решать такие проблемы как: нравственные, умственные, эстетические и трудовые 

взаимосвязей и в комплексе.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физического воспитания, задачи физического воспитания, особенности 

физического воспитания студентов колледж, методика физического воспитания, формы организации 

физического воспитания, массовые мероприятия физического воспитания и т.п. 
 

THE SPECIFICS OF PHYSICAL EDUCATION OF THE PEDAGOGICAL  

COLLEGE STUDENTS 
 

The author of this article tells about the specifics of physical education of the pedagogical college students. 

The content of this article includes the principles of the physical culture s theory and methodic and with their help 

the student’s personality development. 

The preferential purpose of the physical education direction comes from the healthy training process: the 

strengthening of health with the help right impact by physical exercises; mastering оf sportive knowledge;  

development of motional abilities and skills; developing of motional abilities, (power, skill etc); training of 

spiritual peculiarities, (courage, durability, discipline etc); forming of esthetic qualities (posture, behavior etc); 

development of habits with cоinstantly, going in for sport; forming, abilities and hygienic skills, (keeping health). 

Numerous and different works which fulfilled in physical training direction, give opportunities to solve 

such problems as, moral, mental, esthetic and labour interrelation and in complex. 

One of the extended kinds of physical class is morning exercises, mainly a working day at schools begins 

with them. 

KEY WORDS: specifics of the physical training, task of the physical training, specific of physical 

education of the college students, the methodic of the physical education, organization forms of the physical 

training, mass activities of the physical training etc. 
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Норова З.И.  

Бохтарский государственнҷй университет имени Носира Хусрава 
 

Формирование основ мировоззрения учащихся начальных классов начинается с ранних 

лет, когда ребёнок впервые переступает порог школы. Конечно, было бы неправильным 

утверждать, что всестороннее развитие личности может быть осуществлено только усилиям 

общеобразовательной школы. Это длительный и сложный процесс, зависящий от многих 

материальных факторов нашей жизни и от воспитания в семье. Однако фундамент развития 

личности, основной контур системы взглядов на окружающий мир, самостоятельное, активное 

отношение к действительности закладываются в школе. 

Труды учёных в области педагогической науки, а также школьная практика убеждают в 

том, что превращения знаний, моральных принципов, преподносимых учащимся, в их 

убеждения, в основу идеалов, мировоззрение требуется активное и прочное их усвоение, нужно 

чтобы они прошли через интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы школьников. 

Каждый учебный предмет вносит весомый вклад в формировании мировоззрения учащихся, 

являющегося основной их ориентации в процессах общественного развития, окружающей 

повседневной жизни, помогающего им правильно разбираться в событиях. «Чем точнее учебный 

предмет передаёт характер, основные тенденции её развития и происходящие в ней процессы, 
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тем действеннее знания, усвоенные учащимися, тем реальнее возможность использовать их в 

различных жизненных ситуациях. Именно это определяет мировоззренческую эффективность 

усвоенных знаний» [8, с. 15]. 

Общие законы диалектического развития окружающего мира, изменения, происходящие в 

органической и неорганической природе, познают учащиеся на уроках природоведение. 

Исключительно важную роль в формировании прочного фундамента миропонимания у 

школьников принадлежит дисциплинам гуманитарного профиля, которые на конкретных фактах 

позволяют прививать воспитанникам правильные представления о закономерностях развития 

общества. 

Нам учителям важно воспитывать наше молодое поколения так, чтобы оно глубоко поняла 

и почувствовала всё, что довелось видеть и пережить нам. 

Педагог предстает в системе воспитательных отношений как организатор, руководитель 

деятельности учащихся, а также и как личность с её мировосприятием, ценностями, 

обусловленными духовными особенностями, которые естественно влияют на создание, чувства 

и поведения учащихся начальных классов [6, с. 208]. 

Н.К. Гончаров пишет: «Задача учителя состоит в том, чтобы дать в руки ученика средства 

научного подхода… Он должен дать ученику не просто знания, но и орудие, которым знания 

добываются» [1, с. 16].  

При изучении учебного предмета учитель должен заинтересовать в овладении научным 

мировоззрением, вызвать у них потребность в этом. Очень важно, чтобы учитель показывал 

практическую значимость положений научного мировоззрения перед идеалистическим и 

религиозным, последовательно использовал достижения науки для подтверждения основных 

положений мировоззрения; активизировал мыслительную деятельность учащихся при изучении 

мировоззренческих положений [5, с. 200]. 

В процессе преподавания должны быть яркие и живые примеры. 

Невозможно представить себе процесс формирования основ мировоззрения среди 

учащихся в школе без преподавания художественной литературы. Идейно-воспитательное 

знание этого предмета, бесспорно. Человек, хорошо знающий литературу, как правило, 

отличается правильным эстетическим отношением к действительности, художественным вкусом 

и серьезным философским мышлением. 

Необходимость активизации учащихся, в частности проблемного обучения, использования 

познавательных задач диктуется не только природой нашего мышления, но и тем, что ученик в 

учебном процессе выступает одновременно как объект и субъект, как активный деятель. От 

степени его активности и самостоятельности зависит эффективность обучения. Исследования 

доказывают, что особое значение в развитии мыслительной деятельности учащихся имеет четкое 

осознания ими противоречий, столкновение их с затруднениями, с проблемными ситуациями [4, 

с. 8].  

Также пение, музыка, рисование являются эффективным средством гармонического 

развития личности, эстетического познания мира, привития правильных взглядов на 

окружающую действительность. 

Каждый из этих предметов раскрывает перед учащимися новые области знаний. 

В.А. Куманев обращаясь к учителям так определил смысл учебного процесса в школе 

«Когда вы преподаёте детям любую науку, вы не только сообщаете им необходимые в жизни 

знания, но вместе с тем учите их трудится, преодолевать препятствия, критически относиться к 

себе, ставить перед собой большие цели. И главное, вы учите их самостоятельно думать. Так и 

только так получается сплав знаний и убеждений. Так и только так получается добиться, чтобы 

подрастающая поколения воспринимала наши великие идеи не как зазубренный урок, а как 

систему собственных взглядов и воззрений» [3, с. 9]. 

В разносторонней воспитательной работе среди подрастающего поколения необходимо 

учитывать особенности каждой возрастной группы, требующей к себе особого подхода, 

применения общих и специфических приёмов и методов воздействия как в ходе учёбы, так и вне 

школьной жизни [7, с. 57]. 

Трудность формирования мировоззрения у подрастающего поколения определяется их 

возрастными особенностями, неумением разобраться в мировоззренческих проблемах, понять и 

правильно оценить возникающие порой в нашей жизни противоречия, что связанно с 

отсутствием необходимых теоретических знаний и ограниченностью социального опыта. 
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В содержании всех предметов на первый план выступают такие связи и закономерности, 

которые заставляют подростков по- иному представить ранее непосредственно воспринимаемые 

явления и предметы. Подросток начинает жить в неизмеримо более широком мире, у него 

возникает иное восприятия этого мира, иной подход ко всем фактам окружающей 

действительности, иное отношения к ним. 

Учебное заведение - это вся система воспитания имеющая богатейший опыт по привитию 

прочных знаний и основ передового мировоззрения, убеждённости и идейности. Конечная цель 

этой многогранной напряжённой работы, широкой общественности – не только усвоение 

человеком идей, но и создание личности, смыслом жизни которой станет борьбой за их успешное 

осуществление. 

Пользуясь определением М.И. Калинина, можно сказать, что воспитание - это 

систематическое внедрение определённого мировоззрения, нравственности и правил 

человеческого общежития, выработка определённых черт характера и воли, привычек и вкусов, 

развитие определённых свойств и тд. [2, с. 75].  

Таким образом, самое важное при этом, чтобы процесс познания становился для 

подрастающего поколения привлекательным, чтобы он находил удовольствие в самых поисках 

тех зависимостей между закономерностями и явлениями, которые содержит учебный материал.  
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НАҚШИ ФАНҲОИ ТАЪЛИМӢ ДАР ТАШАККУЛИ ҶАҲОНБИНИИ  

ИЛМИИ ХОНАНДАГОН 
 

Дар ин мақолаи муаллиф ташаккулёбии ҷаҳонбинии илмии толибилмонро дар раванди азхудкунии 

дарсҳо баррасӣ кардааст. Муаллиф чунин меҳисобад, ки ҳар як фанни омӯхташаванда ба шахсияти хонанда 

таъсири худро мерасонад. 

Омӯзгор ба хонанда на танҳо таълим медиҳад, балки назари ӯро ба ҷаҳон ва ҷаҳонбинӣ бедор 

менамояд. Танҳо бо чунин тарз хонандагон ҳаматарафа рушд меёбанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ташаккулёбӣ, ҷаҳонбинӣ, рушд, омӯзгор, толибилм, шахсият, фан, ҷаҳон, 

раванд, тарбия. 

РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В данной статье автор рассматривает формирование научного мировоззрения у школьников при 

изучении любых предметов. Автор считает, что каждый изучающий предмет может внести свой вклад на 

личность учащихся. 

Педагог должен передать ученику не только знание, но и раскрыть мировоззренческий взгляд 

ребёнка на окружающий мир. Только так ученики могут развиваться всесторонне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование, мировоззрение, развитие, учитель, учащиеся, личность, 

предмет, мир, процесс, воспитание. 
  

THE ROLE OF THE EDUCATIONAL SUBJECTS IN FORMATION OF SCIENTIFIC  

OUTLOOK OF THE STUDENTS 
 

In this article the author considers the formation of  the scientific  outlook of the  schoolchildren during the 

study of any subject. The author considers that each exploring subject can contribute its contribution on personality 

of the students. 

The teacher must give the pupil not only knowledge, but also reveal the child’s outlooking glance  on 

surrounding world. Only so pupils can develop all-round. 

KEY WORDS: formation,  outlook, development, teacher,students, personality, subject, the world, 

process, education. 
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НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ОМӮЗИШИ МАТЕМАТИКА  
 

Афзалшоҳи Сафархон, Ибодов М.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Юнусӣ М.Қ. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ҳангоми таълими математика дар тӯли таърих аз технологияҳои гуногун истифода 

мебурданд. Аксари таҳқиқоте, ки оид ба нақши технология дар таълими математика анҷом дода 

шудаанд, аз имтиёзҳои куллӣ гувоҳӣ медиҳанд. Дар ин навишта мо кӯшиш ба харҷ додем, ки дар 

бораи роҳҳои осон ва сабук ҳал намудани мисолҳои математикӣ ба воситаи барномаҳои 

компютерӣ, ибрози андеша намоем. Д. Кимминс олими амрикоӣ дар бораи нақши технологияи 

иттилоотӣ дар омӯзиши математика чунин мегӯяд: «Нақши технология ба унвони як пуштибон 

дар инкишофи маҳоратҳо ва мафҳумҳои математикӣ дар ҳалли масъалаҳо, далелҳои математикӣ 

хеле бузург аст» [1]. 

Донишмандони дигар низ қайд кардаанд, ки дар ҳақиқат, истифодаи технологияи 

иттилоотӣ дар ҳалли масъалаҳои математикӣ ва рафъи мушкилоти он ба шогирдон кумак 

мерасонанд. Инчунин қайд мегардад, ки технологияи иттилоотӣ ба инсон, хусусан шогирдон, 

дар ҳалли масъалаҳое, ки ба таври дастӣ анҷом додани онҳо кори бисёр пурмашаққат аст, кумаки 

асосӣ мерасонад. Олими дигари амрикои Б. Бос чунин менависад: «Агарчи андозаҳои мухталифи 

таъсири технология ба таври такрорӣ таъкид шуда бошад ҳам, вале муаллим бояд нақши 

ҳидояткунанда ва ҳомӣ дар истифодаи муносиб аз технология аз тарафи хонандагонро дошта 

бошад. Истифодаи технология дар дарси математика барои ҳалли мисолҳо набояд боиси 

саргармӣ ва маҳдуд шудани хусусиятҳои фардӣ шавад. Хонанда бояд барномаи компютериро ба 

хотири ба осонӣ ҳал намудани мисолҳои математика ва ба даст овардани ҷавобҳои дуруст 

мавриди истифода қарор диҳанд» [4]. 

Барномаи MS Ехсеl дар ҳалли масъалаҳои илмӣ ҳамчун асбоби ҳисоббарори пуриқтидор 

истифода нашавад ҳам, вале онро ҳангоми коркарди фаврии маълумоти ҳаҷман калон ба таври 

васеъ мавриди истифода қарор медиҳанд. Ҷадвали электронии MS Ехсеl-ро барои ҳалли 

масъалаҳои математикӣ, оморӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, муҳандисӣ, таҳлили маълумот, моделонии 

равандҳои гуногун, сохтани графику диаграммаҳо ва ғайра истифода мебаранд. Барои 

ҳисоббарориҳои ҷамъбастии моҳона, кварталӣ ва солонаи корхонаҳо низ барномаи MS Ехсеl 

бениҳоят қулай мебошад. Ин гуна ҳисоббарориҳо оид ба тавсифи ададии нишондиҳандаҳо ва 

маълумоти додашуда иттилоъ медиҳанд. Барои ба х тавсифи ададӣ баҳо додан, аз суммаи 

элементҳои диапазони ячейкаҳо қимати миёнаи элементҳои онҳо, миқдор ё ҳиссаи элементҳои 

диапазон, ки ягон шартро қаноат мекунанд, истифода мебаранд. Ҳангоми ҳалли ин гуна 

масьалаҳо барномаи MS Ехсеl ба таври автоматӣ аз функсияҳои стандартӣ истифода мебарад [3; 

7; 9]. 

Ҳалли мисоли намунавии математикӣ дар барномаи MS Ехсеl ва VB 

Мисоли 1. х2 − 5х + 6 = 0; дар ин ҷо а = 1, 𝑏 = −5, 𝑐 = 6. 

Тарзи ҳал дар математика: 

𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 25 − 4 ⋅ 1 ⋅ 6 = 25 − 24 = 1 > 0 

𝑋1,2 =
−𝑏 ± √𝐷

2𝑎
                    𝑋1 =

5 + 1

2
=

6

2
= 3                            𝑋2 =

5 − 1

2
=

4

2
= 2 

Ҷавоб: 𝑋1 = 3,  𝑋2 = 2 

Акнун ҳалли инро дар барномаи MS Excel дида мебароем:  х2 − 5х + 6 = 0;  дар ин ҷо 

6,5,1  cbа . 

Барои барномаи MS Excel-ро фаъол кардан чунин амалиётро иҷро мекунем:  

1. Пуск ► Все программы ► MS Office ► MS Excel. Барнома ба кори худ шурӯъ менамояд. 

Дар равзанаи кушодашудаи барнома майдони кориро интихоб мекунем. Дар дилхоҳ ячейка 

нишонаи мушро гузошта, тарафи чапи онро пахш карда, ба ягон тараф кашола медиҳем, сипас аз 

банди «Главная»-и MS Excel нишонаи «Все границы»-ро интихоб мекунем. Параметрҳои 

муодилаи квадратиро бо қиматҳояш дохил менамоем (расми 1).  
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Барои ҳал кардани муодилаи квадратӣ нишонаи мушакро 

ба ячейкаи F17 гузошта, ин корро =F15*F15-4*E15*G15 иҷро 

мекунем ва тугмаи Enter-ро пахш карда, натиҷаашро интизор 

мешавем то 𝐷 >= 0, 𝐷 = 0, 𝐷 < 0  шавад. Натиҷаи 

ҳосилшуда нишон медиҳад, ки 𝐷 > 0 аст. Дар ин маврид 

муодилаи квадратӣ ду реша дорад. Акнун 𝑋1 - ро меёбем. 

Нишонаи мушакро ба ячейкаи F17 гузошта 

=ЕСЛИ($F$17>=0;(-$F$15+КОРЕНЬ($E$15))/2*$E$15; 

«муодила ҳал надорад») ин амалро иҷро карда, тугмаи Enter–ро пахш карда, қимати 𝑋1- ро ҳосил 

мекунем. Барои 𝑋2- ро ҳосил кардан чунин рафтор мекунем, нишонаи мушакро ба ячейкаи H18 

гузошта =ЕСЛИ ($F$17>=0; (-$F$15-КОРЕНЬ ($E$15))/2*$E$15; «муодила ҳал надорад») иҷро 

карда, тугмаи Enter-ро пахш карда натиҷаашро интизор мешавем (расми 2). 

   
Расми 2. Расми 2 а. Расми 2 b. 

 

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо, ба ғайр аз воситаҳои асосӣ, аз воситаҳои иловагии MS Ехсеl низ ба таври 

васеъ истифода мебаранд. Дар пакети барномаҳои MS Office 2013, 2016 воситаҳои иловагии MS Ехсеl бо 

ёрии бандҳои менюи барномаи Файл ► Параметры ► Настроить ленту ► Разработчик ба кор 

дароварда мешаванд. Ба воситаи фармони Файл ► Параметры, ҳангоми дар экран пайдошавии равзанаи 

муколамавии настроить ленту, функсияҳои иловагӣ дар система фаъол ё ғайрифаъол карда мешаванд 

(расми 3, 4). 

 
Расми 3. 

 

 
Расми 4. 

 

Расми 1. 
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Азбаски ҳар як фаъолкунии функсияи нав ба система бори иловагӣ зам менамояд, бинобар ин, ҳамон 

функсияҳоеро фаъол намудан лозим аст, ки онҳо дар айни ҳол заруранд. 

Алгоритми решаҳои муодилаи квадратӣ чунин ёфта мешаванд: 
 

 
 

Алгоритми ҳосилшударо ба воситаи барномаи MS Excel дар Visual Basic дида мебароем. 

Роҳҳои ба кор даровардани барномаи Visual Basic дар муҳити MS Excel 2013, 2016 чунин аст: 

Файл ► Параметры ► Настроить ленту ► Разработчик ► ОК (расми 3, 4). Дар ин маврид дар сатри 

менюи барномаи MS Excel банди Разработчик пайдо мешавад [3-4, с. 156]. 
 

 
 

Дар ин маврид мо параметри муодилаи квадратиро дар ячейкаҳои барномаи MS Excel 

дохил намуда, барномаи Visual Basic-ро ба кор медарорем. 
 

 
Расми 6. 

 

Не  Ња  

𝑋1 =
−𝑏 − √𝐷

2𝑎
 

Не  Ња  

А, В, С 

d = b² - 4ас 

𝐷 >= 0 

Ибтидо  

𝐷 > 0 

𝑋1 =
−𝑏 + √𝐷

2𝑎
 

Интињо  

Хориҷкунӣ 

Х 

 

Хориҷкунӣ ,  

Муодила решаи 

ҳақиқӣ надорад 

𝑋 =
−𝑏

2𝑎
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Аз банди Разработчик дар рӯи нишонаи Visual Basic тарафи чапи мушакро як маротиба пахш 

мекунем, равзанаи барномаи Visual Basic кушода мешаванд. 

 
Расми 7. 

 

Аз равзанаи кушодашудаи барномаи Visual Basic банди Insert-ро интихоб карда, зербанди 

Module-ро фаъол мекунем ва боз як маротибаи дигар банди Insert – ро интихоб карда, зербанди 

Prosedure-ро зер карда, дар равзанаи пайдошуда калимаи Result навишта, тугмаи ok – ро пахш 

мекунем [3, с. 166; 10, с. 65]. 

 
Расми 8. 

 

Акнун коди алгоритми сохтаамонро дар Visual Basic дохил мекунем: 

Public Sub Result() 

a = Worksheets(««Лист1»).Cells(1, 3).Value 

b = Worksheets(«Лист1»).Cells(2, 3).Value 

c = Worksheets(«Лист1»).Cells(3, 3).Value 

d = b ^ 2 - 4 * a * c 

Worksheets(«Лист1»).Cells(6, 3).Value = d 

If d >= 0 Then 

If d > 0 Then 

x1 = (-b + d ^ 0.5) / (2 * a) 

x2 = (-b - d ^ 0.5) / (2 * a) 

Worksheets(«Лист1»).Cells(7, 3).Value = x1 

Worksheets(«Лист1»).Cells(8, 3).Value = x2 

Else 

x = -b / (2 * a) 

Worksheets(«Лист1»).Cells(7, 3).Value = x 

Worksheets(«Лист1»).Cells(8, 3).Value = « 

End If 

Else 

Worksheets(«Лист1»).Cells(7, 3).Value = «муодила ҳал надорад» 

Worksheets(«Лист1»).Cells(8, 3).Value =«  

End If 

End Sub 
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Расми 9. 

Ҳангоми дохил кардани коди барнома аз банди Разработчик нишонаи Вставка-ро пахш карда, 

зербанди тугмаро интихоб мекунем ва дар дилхоҳ ячейка мегузорем, сипас онро тоза карда, калимаи 

натиҷаро дохил мекунем ва тугмаро зер карда натиҷаро мебинем. 
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Дар ҳақиқат, агар мо муодилаҳои хаттӣ, квадратӣ ва кӯбӣ дошта бошем, ҳалли онҳоро бо 
ёрии ин ё он формула ёфта метавонем, (формулаи муқаррарии тақсими аъзои озод бар 
коэффитсиенти назди номаълум, формулаи Виета, формулаҳои Кардано ва ғайра). 

Дар мавриди системаи муодилаҳо низ чунин амал мекунем. Вале дар ҳолати системаи 
муодилаҳои хаттӣ миқдоран зиёд будан, ҳал кардани чунин системаҳо душвориҳои зиёд меорад. 
Бо истифода аз техника ва технологияҳои компютерӣ ҳалли системаҳои 100-200 ва аз он ҳам 
зиёдтарро бо осонӣ ҳал кардан имкон дорад. 

Мисоле, ки мавриди омӯзиш қарор додем, мисоли математикӣ мебошад, ки ба тарзи дастӣ 
ҳал кардани онҳо баъзан вақт душвориҳо пеш оварда, сарфи вақти зиёдро талаб мекунад. Агар 
мо ин мисолҳоро ба воситаи технологияи иттилоотӣ ҳал кунем, барои гузаронидани дарс мавҷуд 
будани як компютер, проектор, тахтаи электронӣ ва донистани ягон забони барномасозии 
баландфароз ва ё барномаи MS Excel кифоя мебошад, то мо ин гуна мисолҳоро ба осонӣ ҳал 
намоем. 

Аз нуқтаи назари мо ва он чӣ, ки дар рафти иҷроиши ин кор натиҷабарорӣ кардем, ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки ихтисосманди ин соҳа агар аз нозукиҳои илми усулҳои риёзӣ 
ёфтани ҳалли беҳтарини масъала огоҳ набошад, ӯ дар соҳа фаъолияти босамар карда 
натавониста, барои пешравии кишвари азизамон на танҳо саҳм гузошта наметавонад, балки 
монеи пешравии он низ гаштанаш мумкин аст. 
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НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ОМӮЗИШИ МАТЕМАТИКА 
 

Муаллифон дар мақола роҷеъ ба нақши технологияи иттилоотӣ дар омӯзиши фанни математика 
таваҷҷӯҳ зоҳир карда, кӯшиш ба харҷ додаанд, ки роҳҳои осон ва сабук намудани мисолҳои математикиро 
ба воситаи барномаҳои компютерӣ роҳандозӣ намоянд. Ҳадафи муаллифон таҷассум намудани роҳҳои 
корбурди технологияи иттилоотӣ дар ҳалли масъалаҳои математикӣ буда, бад-ин васила мехоҳанд 
мушкилоти хонандагон, донишҷӯён ва таҳлилдиҳандагонро бо осонӣ рафъ созанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: технология, компютер, барнома, ҷадвали электронӣ, барномаи Ms Excel, 
математика, роҳу усул, бастаи барномаҳо, воситаҳои иловагӣ.  

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Авторы в статье рассматривают роль информационной технологии в изучении математики, пути 
облегчения математических задач при помощи компьютерных программ. Цель авторов – отражение путей 
применения информационной технологии в решении математических задач, способствующих облегчению 
трудностей учащихся, студентов и преподавателей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология, компьютер, программа, электронная таблица, программа Ms 
Excel, математика, метод, приём, пакет программ, дополнительные средства. 

 

THE ROLE OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING OF MATHEMATICS 
 

The authors of the article paid a great attention to the role of informational technologies in teaching of 
mathematics and tried to find out easy ways to solve mathematical tasks by using of computer programs. The 
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purpose of the authors is to show the correct ways in solving mathematical tasks and in this way they want to solve 
and overcome the student’s problems.  

KEY WORDS: technology, computer, programe, electronic table, Ms Excel program, mathematics, ways 
and methods, different programs, extra means. 
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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ MICROSOFT POWER POINT 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Дадобоева Б.Э. 

Худжандский государственный университет имени ак. Б.Гафурова 
 

Веком высоких компьютерных технологий называют XXI век. Современные люди живут 

в мире электронной культуры. Изменилась и роль учителя в информационной культуре - он 

должен стать координатором информационного потока. Выходит, что, учителю необходимо 

владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться 

на одном языке с учеником. 

На сегодняшней день, когда информация становится стратегическим ресурсом развития 

всего мира, а знания - предметом относительным и ненадежным, так как быстро стареют и 

требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным, что 

современное образование – это непрерывный процесс обучения. 

Самой главной задачей, стоящих перед учителем, является расширение кругозора, 

углубление знаний об окружающем природе мира, активизация познавательной и умственной 

деятельности студентов. Быстрое развитие новейших информационных технологий и внедрение 

их в нашей стране повлияло на развитие личности современных студентов. 

Содержание дисциплины реализовывалось через организацию лекционных и 

лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов. Особенностью лекционных занятий 

в условиях кредитной системы обучения является сокращение объема лекционных занятий и 

времени на их проведение, поиск способов уплотнения учебной информации для студентов. С 

этой целью были разработаны учебные пособия «Основы технологии изготовления швейных 

изделий», «Технология отделки швейных изделий» и «Технология поузловой обработки и 

сборки швейных изделий». 

Технологические процессы изготовления швейных изделий представляют собой сложные 

комплексы взаимодействии орудий труда с обрабатываемыми материалами, обеспечивают 

переход от одного конструктивного состояния изготовляемого изделия к другому, в результате 

которых детали кроя после соответствующей обработки или без обработки собираются в узлы, 

затем в сборочные единицы и изделие в целом. Элементарной частью таких преобразований 

является технологическая операция - функционально законченная часть технологического 

процесса, которая состоит из ряда воздействий на предмет труда, выполняемых исполнителем с 

помощью соответствующих средств труда. Различные варианты сочетаний операций формируют 

стадии технологического процесса изготовления изделий   

В учебных пособиях был представлен систематизированный материал на уровне 

современных достижений в области технологии изготовления одежды. Изложены основные 

сведения о современных технологических процессах; особенностях обработки текстильных 

материалов сложных структур; рациональные методы и способы обработки технологических 

узлов и сборки швейных изделий и др. Рассмотрен широкий ассортимент современных 

текстильных и нетекстильных отделочных швейных материалов, способы отделки ими изделий, 

технология обработки и соединения отделочных элементов и деталей с одеждой, технология 

оформления и украшения швейных изделий. Учебный материал пособий компактно 

структурирован в виде законченных блоков с контрольными вопросами для обратной 

информации о качестве усвоения содержания. В пособиях широко представлен иллюстративный 

материал в виде графических схем, рисунков и фотографий, который по сравнению с 
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аналогичными изданиями, позволяет конкретизировать учебный материал, дать наглядное 

представление об изучаемых объектах. 

В экспериментах предъявления избыточной информации в контексте разных модальностей 

было уточнено, что испытуемыми лучше усваивался обучающий материал при одновременном 

предъявлении информации на основе зрения и слуха. Полученными результатами 

подтверждается модель, связанная с двойной переработкой информации в рабочей памяти, 

имеющая большую значимость при разработке мультимедийных обучающих программ. 

При подготовке лекционных занятий по дисциплине «Технология изготовления швейных 

изделий» с использованием мультимедиа учитывалось то, что в современных условиях лекция – 

это труднейший вид интеллектуального труда. Существуют различные мнения о лекции как 

форме обучения. Так Д.В. Чернилевский считает, что лекционная занятие как общеаудиторная 

форма обучения является одной из неэффективной между другими формами обучения студентов 

в высшых школах. Поскольку на лекционных занятиях не представляется возможным учитывать 

восприятие всех студентов, отсутствует обратная связь. Другая точка зрения   заключается в том, 

что, несмотря на старания «потеснить» лекции за счет других занятий как лабораторной работы, 

самостоятельной работы, до нынешних дней лекции остаются главными составляющими 

учебной работы вуза, хоть имеется несколько недостатков.  

Далингер В.А. [4, с. 98] утверждает, что познавательная деятельность студентов на лекциях 

начинается с восприятия информации, которое происходят по двум основным каналам – 

слуховому и зрительному (аудиовизуальное восприятие). Самым важным условием 

эффективности аудиовизуального восприятия на лекционных занятиях является равномерная 

загрузка слуховых и зрительных каналов восприятия.  

Характерная особенность при обучении средствами мультимедиа представлена 

предъявлением информации для обучающихся одновременно в контексте нескольких каналов, 

под которыми часто рассматривается модальность (в виде зрительной и слуховой) и модус, 

представляющий форму в предъявлении информации (в виде слова или изображения). Р. Морено 

и Р.Э. Мэйер [6, с. 54] исследовав условия, влияющие при показе мультимедийных средств к 

зрительно предъявляемому обучающему тексту, выявили, что для лучшего восприятия 

содержания текста, нужно целесообразно уделять внимание на понимание материала модусов в 

контексте его модальности. Способ по подаче информации на основе одновременного 

предъявления текста зрительно и на слух ученые назвали вербальной избыточностью.  

Р. Морено и Р.Э. Мэйер указали важные факторы в данной сфере. Во-первых, они заметили 

зависимость запоминания диаграмм, таблиц и графиков, в которых содержится все необходимые 

информации от вербального объяснения, при их добавлении которого в письменном виде, 

усвоение материала снижается. Либо, избыточные информации, которые подаются на основе 

вербальных и невербальных модусов способствует снижению уровень запоминания, 

обусловленного распределением ограниченных ресурсов внимания среди источников 

информации. Во-вторых, ими выявлено, что организация сопровождения диаграмм аудиальными 

объяснениями способствует эффективному их запоминанию. Ибо, в этом случае вербальная 

информация представлена не только разными модусами, но и в разных модальностях. Ряд 

экспериментов было представлено противоположными явлениеми, называемые эффектом 

избыточности: исключением избыточной информации в некоторых случаях вызывает 

улучшение запоминания. 

Конструирование лекций с использованием мультимедиа поднимают организацию лекции 

на качественно новый уровень, по мнению Ю.Г. Татур, [12, с. 59], и к положительным 

результатам применения электронных презентаций на лекциях относится: 

- повышение информативности и эффективности лекционного материала при его 

изложении; 

- повышение уровня выразительности, наглядности и зрелищности в излагаемом 

материале; 

- наличие конспектов, представленных электронными презентациями способствует 

эффективной самостоятельной работе обучающихся; 

- разработка презентаций полезна для педагогов в контексте упорядочивания мысли, 

классификации материала, позволяющего выявить «узкие» места; 

- обучающиеся, освобождаясь от традиции записывать лекций, приобретают больше 

возможностей для понимания и усвоения материала; 

- пропадает вероятность по ошибочной трактовке мыслей педагога; 
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- снижается уровень интенсивности преподавательского труда в процесе чтения лекции, 

ибо некоторые его функции заменяются готовыми электронными презентациями. 

Лекция-визуализация, отмечает А.А. Вербицкий [2, с. 83], представлена результатом по 

поиску новых возможностей для реализации принципа наглядности, форм и методов активного 

обучения. Она представляется визуальной формой в подаче обучающего материала путем 

использования средств аудиовидеотехники. Изложение лекций такого плана представлено 

развернутым или кратким комментированием визуальных материалов Подготовка лекции-

визуализации связана с перекодированием, переконструированием обучающей информации в 

контексте темы лекционного занятия в визуальную форму для предъявления обучающимся. В 

лекции-визуализации важна определенная визуальная логика и дозировка подачи материала, 

дидактически обоснованная режиссура процесса ее чтения с учетом психофизиологических 

возможностей слушателей. Демонстрация визуальных материалов несет основное содержание 

учебного материала в отличие от иллюстрации и предполагает словесное сопровождение 

предъявляемой информации. Переход от текста к его зрительной форме восприятия или от одной 

формы наглядности к другой представлен некоторой потерей в количестве информации. Тем не 

менее, в данном случае это представляется в виде преимущества, ибо происходит концентрация 

внимания на более важных аспектах и особенностях в содержании лекционного материала, 

способствующего его осознанному усвоению, утверждает А.А. Вербицкий [2, с. 45]. 

Без использования качественной визуальной информации затруднительно формировать 

образ, соответствующий определённому понятию, считают А.Г. Барышкин и Н.А.Резник [1, с. 

67]. По их мнению, для каждого из свойств визуальной информации характерен свой набор 

методов, обеспечивающих усиление его влияния на формирование качественного визуального 

образа: 

- подразделение, группировка, структурирование - для свойства «простота»; 

- учёт перцептивных сил - для свойства «равновесие»; 

- упрощение, формирование отчётливости, нивелирование - для свойства «очертание»; 

- смена ориентации, проецирование, ракурсирование, оверлэппинг, использование 

глубины и плоскостности, перцептивных градиентов, прозрачности, редуцирование, разделение 

контуров, использование феномена «фигура - фон», объединение, перспектива - для свойств 

«форма» и «пространство»; 

- использование относительной яркости теней - для свойства «свет»; 

- употребление «теплых» и «холодных» цветов, цветовых предпочтений, перцептивных 

свойств цветов, дополнительных цветов, гармонизация палитры, смешение цветов - для свойства 

«цвет». 

Исследования, связанные с визуальной информацией, выявили востребованность в четком 

ее делении на порции, которые целостно воспринимаются в процессе инициации по визуальному 

мышлению, представленного организацией обучающего материала, при котором одной 

экранной страницей, представлена целостная, законченная, ограниченная в смысловом и 

контекстном содержании порции информации. По мнению А.Г. Барышкина и Н.А. Резник, 

целесообразность в дискретизации обучающей информации связана с разбиением её на 

страницы, поля которых, в первую очередь, требуют функциональное разбиение на зоны. 

Горизонтальным разбиением страницы обусловлено требование в правильном отображении 

причинно-следственных или временных цепочек в визуальных образах   соотношение между 

параметрами «предшествующий – последующий» должно визуализироваться в направлении 

слева направо. Подчёркнутым центрированием актуализируется визуальный образ как главный 

образ по данной странице и т.п.  

Для подготовки лекций-визуализаций по курсу «Технология изготовления швейных 

изделий» нами была использована программа электронных презентаций Microsoft Power Point. 

Данная программа обладает большими возможностями по анимации материалов, импорту 

разнообразных графиков, таблиц, видео и звуковых материалов. 

Программа Power Point содержит различные шаблоны презентаций - оформленные слайды, 

в которые вносятся данные. Такие шаблоны включают слайды определенных форматов и 

цветовых схем, в каждом шаблоне слайда имеет своя композиция, соответствующую его 

назначению. Позиция и размер объектов на слайде изменяются с помощью место заполнителя и 

маркеров. В отличие от других приложений Microsoft Office, таких как Word и Microsoft Excel, в 

Power Point не существует фиксированных полей страниц. Текст, рисунки, фото и другие 

объекты размещаются на слайде вплоть до его краев. Приемы работы с текстовыми полями в 
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Power Point те же, что и с надписями, рисунками или графическими объектами в остальных 

приложениях пакета Microsoft Office. 

Подготовка презентаций начиналась с разработки отдельных слайдов, которые могли состоять 

из следующих объектов: рисунка, текста, клипа, звука. Затем совокупность слайдов упорядочивалась 

как система взаимосвязанных объектов.  

При разработке учебных материалов учитывались следующие принципы, выделенные в 

работах по освоению мультимедийных технологий представленные: 

- многоаспектностью, представленного показом объекта или процесса в разных 

масштабах (пространственных или временных), под различными углами зрения, в сечениях или 

через взаимодействие с рядом других объектов; 

- ассоциативностью, представленного выбором в аналогичных образных рядах, 

соответствующих признаков объекта или процесса; 

- анимативностью как заменой статических взаимосвязей динамическими, неподвижных 

изображений движущимися; 

- акцентуацией как выбором вербальной или невербальной доминанты в форме 

представляемого материала, а также расстановки логических или визуальных акцентов во 

избегание монотонности, включения эмоциональных «перепадов» в обучающем материале; 
Представление лекционного материала по курсу «Технология изготовления швейных 

изделий» осуществлялось нами на лекциях-визуализациях с помощью ИЭД. Интерактивная 
электронная доска - это сенсорная панель, работающая в комплексе с компьютером и 
проектором. Набор инструментов и программное обеспечение интерактивной электронной доски 
позволяет наносить заметки и добавлять информацию поверх графических изображений, 
видеоматериалов, роликов и слайдов, вносить различные изменения и сохранять их в виде 
файлов использовать их в дольнейшем. Сочетание статических изображений с дорисовкой или 
построением и вербальным пояснением способствовали реализации интерактивных 
возможностей ИЭД. 

Размер и форма ИЭД такие же, как и обычной классной доски, но она обладает уникальным 

дидактическим потенциалом. К свойствам ИЭД, которые определяют ее широкое использование, 

относятся: значительная площадь экрана; обширный набор инструментов для фиксации 

информации и графического комментирования экранных изображений; возможность сохранения 

фиксируемой информации в электронном виде.  

Размеры изображения - важнейший фактор, определяющий специфику восприятия 

экранной информации и влияющий на эффективность его применения в учебном процессе, 

считает Д.В. Разумный. Размер, количество и резкость окружающих деталей определяют 

особенности перцепции.  Необходимо тщательно подходить как к съемкам видеоматериалов, так 

и к их демонстрации. Увеличение телевизионного изображения при проекции на большой экран 

не всегда оправданно с позиций экологической валидности и педагогической целесообразности. 

По мнению Д.В. Разумного, при этом нивелируется основное преимущество большого экрана - 

демонстрация значительного количества объектов достаточной крупности. 

Одно из основных свойств ИЭД - повышение эффективности подачи материала. По мере 

воздействия на аудиторию грамотно построенное занятие с использованием компьютера и 

интерактивной электронной доски может сравниться с кинотеатром. Однако для этого от 

преподавателя потребуются режиссерские навыки знания считает Н.Л. Горюнова [3, с. 51]. Язык 

экрана, как и другие языки, имеет свою систему выразительных средств, изобразительно-

звуковых сигналов, включающих и смысловую, и эмоциональную информацию. Знание общих 

закономерностей, заложенных в природе экранных искусств, изучение широкого спектра 

изобразительных возможностей экрана сможет обеспечить свободное владение другим языком.  

При проектировании учебных материалов для интерактивной электронной доски нами 

представлялись основными принципами по теории живописи: пропорцией, порядком, акцентом, 

единством и равновесием. Принципом пропорции представлялось соотношение размеров и 

объектов и их размещение в пространстве. Для упорядоченного представления данных на экране 

были использованы пробелы, группировка, табуляция.  

В связи с тем, что в швейной промышленности проявляются тенденции схематизации, 

формализации изображений, схемы, замены наглядных изображений условными обозначениями, 

замены описаний типовых технологических операций условными знаками и обозначениями, 

которые все больше унифицируются и стандартизируются, учебный материал курса 

«Технология изготовления швейных изделий» в основном предъявлялся в графическом виде. 
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Замена вербального изложения содержания технологических операций графическими 

изображениями позволяли нам более точно и экономно описывать изучаемые процессы и 

явления. Конструкции швейных деталей и узлов были представлены нами в виде сечений 

(двухмерных, плоскостных) и разрезов (трехмерных, объемных), изображений, полученных при 

мысленном рассечении детали (узла, шва швейного изделия) плоскостью (рис 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Застежка на тесьму-молнию в разрезе полочки: а – вид с лицевой стороны изделия;  

б - вид с изнаночной стороны; в – сечение застежки (условное двухмерное обозначение узла) 

застежки; г – разрез застежки (трехмерное изображение узла). 
 

Переход от непосредственных чувственных данных учебного материала к его образному 

кодированию, а от него - к символической презентации и построению моделей и обратный 

переход на реальным объект от абстрактных моделей, т.е. перекодирование информации, служат 

когнитивной основой овладения изучаемой предметной области. 

Для разработки графических материалов дисциплины применялись различные 

графические программы. Графический редактор Microsoft Pоint для работы с точечными 

рисунками формата JPЕG, GIF или BMP был использован для создания простых графических 

иллюстраций (рисунков ручных стежков и строчек, разрезов и сечений машинных швов и др.), 

рисования изображений и комбинирования готовых фрагментов. Для акцентирования отдельных 

фрагментов и деталей в отсканированных фотографиях и рисунках из журналов «Burda», 

«Ателье», «Индустрия моды», «International Textiles», «Diana», фотографиях и др. 

использовалась программа «Microsoft Office Picture Manager». Для редактирования готовых 

изображений - отсканированных фотографий и рисунков (добавление деталей, изменение 

контрастности, яркости, масштаба изображения, создание эффектов освещения, наложение 

теней или текстурирование и др.) была применена программа Adobe Photo shop. Система 

параметрического автоматизированного проектирования и черчения - T-FLEX CAD была 

использована для разработки технологической документации для швейного производства. 

Помимо широкой функциональности в области трехмерного моделирования T-FLEX содержит 

набор средств для оформления конструкторской документации. Она доступна (так как входит в 

комплект программ каждого компьютера) и проста в использовании, но в своих графических 

возможностях она уступает другой графической программе – Corel DRAW. Программа Corel 

DRAW была использована для создания различных сборочных схем технологических узлов. 

Программа обладает универсальностью и мощностью, имеет соответствующий набор 

инструментов и команд инструментов. Любая линия, созданная в программе Corel DRAW, 

состоит из узлов и сегментов и все операции с линиями представляют собой операции с ними. 

Для изображений сгибов материалов в сборочных схемах технологических узлов широко 

использовалась кривая «Bezier» из инструментов класса «Кривые» программы Corel DRAW 

Результатом проведения опытно-экспериментальной работы явилось получение 

экспериментальных данных, подтверждающих эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий и, прежде всего, на лекциях.                    

Анализ полученных данных и их динамики, позволяет сделать вывод о возможности 

эффективной реализации дидактических возможностей мультимедиа в процессе подготовки 

будущих учителей технологии для повышения уровня сформированности технологических 

компетентностей и, соответственно, готовленности будущих учителей технологии к реализации 

профильного обучения.  
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Таким образом, подтверждается гипотеза, о том, что использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки учителей технологии в 
вузе позволяет добиться подготовки их к реализации профильного обучения на уровне 
современных требований. 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Барышкин А.Г., Резник Н.А. Цвет и дизайн в организации информационных сред дистанционного 
обучения // Педагогические технологии, 2006. – №2. – С. 37-57.     

2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высш. шк., 1991. 

– 207 с.               
3. Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана: учеб. пособие. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2000. – 198 с.    
4. Далингер В.А. Когнитивно-визуальный подход и его особенности в обучении математике / 

http://www.omsk.edu/volume/2006/methodics      
5. Кутейников А.Н. Математические методы в психологии. – СПб.: Речь, 2008. – 172 с.        
6. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: учебно-методическое 

пособие. – М.: Университетская книга: Логос. – 256 с.          
                                     

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ-КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР 

РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ 
 

Дар мақола масъалаи хусусиятҳои гузаронидани корҳои таҷрибавию озмоишӣ барои гирифтани 
таҷриба бо маълумоти тасдиқкунандаи самаранокии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ, пеш аз ҳама, дар лекцияҳо тасвир кардааст. Таҳлили маълумоти гирифташуда ва 

динамикаи онҳо, имкон медиҳад, ки оид ба имконияти татбиқи самараноки имкониятҳои дидактикӣ дар 
раванди омодагии омӯзгорони ояндаи технология барои баланд бардоштани сатҳи истифодаи 
имкониятҳои мультимедӣ, мутаносибан омодагии омӯзгорони ояндаи технологияи ба омӯзиши 

равиянокии касбӣ хулосаҳои зарурӣ бароварда шавад. 
Ҳамин тариқ, фарзия дар бораи он, ки истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ дар раванди омодасозии муаллимони технологияи мактабҳои олӣ имкон медиҳад, ки 
барои ноил шудан ба таълими равиянокии касбӣ дар сатҳи талаботи замони муосир   имконпазир мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, доскаи электронӣ раванди 
технологи, слайд, равиянокии касбӣ. 

 

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ MICROSOFT POWER POINT 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
        

В данной статье выяснены особенности проведения опытно-экспериментальной работы явилось 

получение экспериментальных данных, подтверждающих эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий и, прежде всего, на лекциях. Анализ полученных данных и их динамики, 
позволяет сделать вывод о возможности эффективной реализации дидактических возможностей 
мультимедиа в процессе подготовки будущих учителей технологии для повышения уровня 

сформированности технологических компетентностей и, соответственно, готовленности будущих 
учителей технологии к реализации профильного обучения.  

Таким образом, подтверждается гипотеза, о том, что использование средств информационно-

коммуникационных технологий в процессе подготовки учителей технологии в вузе позволяет добиться 
подготовки их к реализации профильного обучения на уровне современных требований 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-коммуникационные технологии, электронная доска, 

технологический процесс, слайд, профильное обучения.  
 

MICROSOFT POWER POINT USE METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING AT 

TECHNOLOGY LESSONS 
 

In this article the features of carrying out experimental work were found out the experimental data 
confirming efficiency of use of information and communication technologies and, first of all, at lectures. The 
analysis of the obtained data and their dynamics allows us to draw a conclusion about the possibility of effective 

implementation of didactic multimedia capabilities in the process of training future teachers of technology to 
improve the level of formation of technological competence and, accordingly, the readiness of future teachers of 
technology to implement specialized training.  

Thus, the hypothesis is confirmed that the use of information and communication technologies in the 
process of training of teachers of technology at the University allows them to prepare for the implementation of 
specialized training at the level of modern requirements 

KEY WORDS: information and communication technologies,electronic whiteboard, technological 

process,  slide,profile training.  
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ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАҲОИ ҲАЁТИИ ХОНАНДАГОН ҲАНГОМИ ТАШКИЛУ 

ГУЗАРОНИДАНИ МАШҒУЛИЯТҲОИ БЕРУНАЗСИНФИИ ФИЗИКА   
 

Пиракова Р.Ф. 

Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи АТТ  

Умаров У.С.   

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  
 

Истифодаи мисолҳои гуногуни ҳаётӣ ҳангоми ташкилу гузаронидани машғулиятҳои 

беруназсинфии аз физика, ки ба фаъолияти рӯзмарраи хонандагон алоқаманданд, баҳри амиқу 

бошуурона фаҳмидани қонуну раванди ҳодисаҳои физикӣ дар ҷараёни таълим мусоидат 

менамоянд. Чунин мисолҳо, бешубҳа, хонандагонро дар машғулиятҳои физика фаъол гардонида, 

шавқу ҳаваси эшонро ба омӯзиши ин фанни пурасрор бедор карда, ташаккул медиҳанд [3]. Бар 

замми ин, чунин мисолҳо майлу хоҳиши хонандагонро ба донишомӯзишӣ бедор карда, дар онҳо 

ҳисси масъулиятшиносиро тарбия менамоянд.   

Истифодаи таҷрибаҳои ҳаётии хонандагон ҳангоми ташкилу гузаронидани машғулиятҳои 

беруназсинфии физика ба омӯзгор имкон медиҳад, ки мақсади асосии таълимро амалӣ гардонад. 

Мақсади асосии омӯзгори физика ба он равона карда шудааст, ки донишҳои физикии андӯхтаи 

хонандагон дар дарсҳо ва машғулиятҳои беруназсинфӣ барои омӯхтани фанҳои дигари табиӣ ва 

техникӣ ҳамчун асос хизмат намуда, ба онҳо баҳри фаҳмидани аҳамияти амалии донишҳои 

физикӣ, татбиқи ин донишҳо дар ҳалли масоили ҳаётӣ кумак расонанд [1; 5].    

Мусаллам аст, ки самаранокии кори таълиму тарбия аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки 

оё омӯзгор шавқу ҳаваси шогирдонашро ба маводи омӯхташаванда бедор карда метавонад ё на. 

Онҳоро водор карда метавонад, ки дар бораи ин мавод фаъолона фикр намуда, оид ба ҳалли 

масоили ҳалталабе, ки мавриди омӯзишанд, эҷодкорона кор кунанд. 

Зарурати тарбияи шавқу ҳаваси хонандагон ба асосҳои илм, аз ҷумла ба физика, аз ҷониби 

педагогҳою равоншиносон ва методистон ҳамчун яке аз фишангҳои самарабахш эътироф 

шудааст. Ба андешаи мо, яке аз воситаҳои тарбияи шавқу ҳаваси хонандагон ба омӯзиши физика 

– ин истифодаи таҷрибаҳои ҳаётии онҳо дар таълими физика, алалхусус ҳангоми ташкилу 

гузаронидани машғулиятҳои беруназсинфии физика мебошад. Таҳқиқоти мо собит намуд, ки 

мутаассифона, ин проблема то ҳол дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ ҳалли 

худро наёфтааст. 

Барои тарбияи шавқу ҳаваси хонандагон ба физика дар барномаи таълимӣ ва китобҳои 

дарсии амалкунанда шароиту имкониятҳои мусоид бисёранд. Боиси таассуф аст, ки омӯзгорон 

аз ин имкониятҳо самаранок истифода намекунанд. Аксарияти онҳо набудани адабиёти методиро 

бо забони тоҷикӣ сабаб нишон медиҳанд, ки ин то андозае дуруст аст.  

Истифодаи мисолҳои ҳаётии хонандагон дар таълими физика диққати онҳоро ба худ ҷалб 

намуда, майлу рағбаташонро барои донистани олами пурасрор, сирру асрори ҳодисаҳои 

ҳамарӯза истифода мекардаашон афзун мегардонад. Истифодаи ин гуна мисолҳо то андозае 

машғулиятҳои беруназсинфии физикаро пурмазмун гардонида, шавқу ҳаваси хонандагонро ба 

омӯзиши физика ва дигар фанҳои таълимӣ бедор менамояд. Ин гуна мисолҳо хонандагонро бовар 

мекунонад, ки истифода карда тавонистани донишҳо, махсусан донишҳои физикӣ, ба онҳо имкон 

медиҳад, ки ҳама гуна монеаҳои дар наздашон пайдошавандаро бартараф намоянд, вале 

надонистани ин қонуниятҳо баъзан эшонро ба садама меорад. Мисолҳои ҳаётии 

диққатҷалбкунанда шавқу ҳаваси хонандагонро бедор менамояд ва барои беҳтар аз худ намудани 

моҳияти ҳодисаю қонуниятҳои физикии мувофиқ кумак мерасонад. 

Акнун истифодаи мисолҳои ҳаётии хонандагонро ҳангоми ташкилу гузаронидани як навъи 

машғулиятҳои беруназсинфӣ аз физика - бозии физикии «Нишасти матбуотии физикон», тибқи 

мавзӯи «Ҳодисаҳои ҳароратӣ» (синфи VIII) [1, с. 6] нишон медиҳем.  

Иштирокдорони бозӣ: физик-назариячӣ, физик-озмоишгар, физик-таърихчӣ; мухбирон аз 

ҳафтаномаҳои «Аладдин», «Анбоз», «Лочин» ва маҷаллаҳои «Илм ва ҳаёт», «Чашма». 

Бозии «Нишасти матбуотии физикон» ба тариқи зайл ҷараён мегирад: «бозӣ»-и мазкур дар 

толори мактаб ташкил карда мешавад. Дар пештоқи толор, дар ҷойҳои махсуси пешакӣ тайёр 

кардашуда, се нафар «олимон» ҷойгир мешаванд. «Мухбирон» бошанд, байни тамошобинон дар 

толор мешинанд. 

«Бозӣ» бо сухани ифтитоҳии муовини сарвари муассисаи таълимӣ доир ба корҳои таълим 

оғоз мегардад. Пас аз он ҳар як «мухбир» бонавбат, пас аз муаррифии худ, ба «олимон» доир ба 
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мавзӯи интихобшуда саволҳо пешниҳод мекунанд. «Олимон» бошанд, ба саволҳои гузошташуда 

ҷавоб медиҳанд. 

1. Ман мухбири махсуси ҳафтаномаи «Лочин» Шаҳбоз Алиев. Саволи ман ба физик-

назариячӣ. Вақте ки падарам ба ман пойафзоли зимистона мехариданд, он кас пойафзоли як 

андоза калонро харида таъкид карданд, ки дар зимистон пойи одам дар пойафзоли васеъ камтар 

хунук мехӯрад. Мехостам Шумо оид ба ин масъала ақидаатонро баён кунед. Оё фикри падарам 

дуруст аст? 

Физик-назариячӣ: – Ҳа, фикри падаратон дуруст аст. Дар пойафзоли васеъ ҷойи холигии 

онро ҳаво ишғол мекунад ва аз дарсҳои физика ба мо маълум аст, ки ҳаво гармиро бад 

мегузаронад. Аз ин рӯ, мубодилаи гармӣ ба муҳити беруна кам мешавад ва ба қавле пойи Шумо 

камтар хунук мехӯрад. 

2. Ман мухбири тасвибии ҳафтаномаи «Аладдин» Дилнозаи Қурбоналӣ. Саволи ман ба 

физик-назариячӣ. Ман мушоҳида мекунам, ки вақте модарам ба банка ва ё истакони шишагин 

оби ҷӯшон рехтанӣ шаванд, аввалан ба дохили онҳо қошуқи металлӣ ҷойгир карда, пас аз он оби 

ҷӯш мерезанд. Зарурати ин амалро чӣ тавр шарҳ медиҳед? 

Физик-назариячӣ: – Ин амали модаратон дуруст аст. Ҳангоми ба банка ва ё истакони 

қошуқдор рехтани оби ҷӯш як қисми энергияи дохилии обро қошуқ ба худ мегирад ва банка ё 

истакон намекафад. Агар дар дохили банка ё истакон қошуқи металлӣ ҷойгир накарда, ба онҳо 

оби ҷӯш резанд, он гоҳ ҳамаи миқдори гармиро шиша қабул карда, ҳарораташ якбора баланд 

шуда, он мекафад. 

3. Ман мухбири махсуси маҷаллаи «Илм ва ҳаёт» – Ҷамшед Облоқулов. Саволи ман ба 

муҳтарам физик-озмоишгар. Агар мо дастамонро ба болои манқали тафсон ё лампаи фурӯзон 

наздик барем, ҳис мекунем, ки аз манқал ва ё лампа фаввораи ҳавои гарм боло мебарояд. Дар 

китоби дарсӣ навишта шудааст, ки ин ҳаво ҳатто фирфираки хурди коғазинеро, ки болои лампа 

шинонида шудааст, давр мезанонад. Шумо ҳамин ҳодисаро ба мо намоиш дода метавонед? 

Физик-озмоишгар: – Албатта, ин ҳодисаро намоиш додан мушкилие надорад. Ҳар яки 

Шумо онро иҷро карда метавонед. 

Ӯ ба воситаи қайчӣ аз коғаз фирфирак тайёр мекунад. Фирфиракро ба нӯги тези сим 

эҳтиёткорона (то ки коғаз сӯрох нашавад) гузошта, онро ба болои лампаи фурӯзони дар тагмонак 

ҷойгиршуда нигоҳ медорад. Фирфираки коғазин таҳти таъсири сели ҷараёни ҳавои 

болобарояндаи лампаи фурӯзон чарх мезанад. 

4. Ман мухбири тасвибии ҳафтаномаи «Лочин» Раъно Файзуллоева. Саволи ман ба 

муҳтарам физик-назариячӣ. Мо мушоҳида мекунем, ки одамон дар гармои тобистон либоси 

сафед, вале зимистон либоси сиёҳ мепӯшанд. Шумо ин амали одамонро чӣ тавр шарҳ медиҳед?  

– Ташаккур! 

Физик-назариячӣ: – Раҳмат барои савол. Ин амали одамон бо он шарҳ дода мешавад, ки 

либоси сиёҳ назар ба либоси сафед энергияи аз Офтоб ояндаро беҳтар фурӯ мебарад ва бештар 

гарм мешавад. Либоси сафед бошад, як қисми энергияи Офтобро инъикос мекунад. Барои ҳамин 

ҳам одамон дар гармои тобистон либоси сафед мепӯшанду дар зимистон либоси сиёҳ. 

Гарминақлкунӣ бо роҳи афканишот. 

5. Ман мухбири тасвибии ҳафтаномаи «Анбоз» Одина Урмонов. Саволи ман ба физик-

назариячӣ. Муҳтарам физик-назариячӣ, мо мушоҳида мекунем, ки дар хонаҳо, ошхонаву 

тарабхонаҳо ҳавотозакунакро дар шифти хонаҳо мешинонанд. Ин амалро Шумо чӣ тавр шарҳ 

медиҳед?  – Ташаккур!  

Физик-назариячӣ: – Ин амал гирдгардиши ҳаворо дар хона беҳтар мекунад. Ҳавои гарм дар 

якҷоягии омехтагиҳояш дар натиҷаи ҳодисаи конвенсия ба боло мебарояд ва ҳавотозакунак 

онҳоро аз хона берун мекунад. 

6. Ман мухбири тасвибии маҷаллаи «Илм ва ҳаёт» Саъдӣ Давлатов. Саволи ман ба физик-

озмоишгар. Бародарам ба ман гуфт, ки дар қуттии коғазӣ (картонӣ) обро ҷӯшонидан мумкин аст. 

Лекин ман бовар накардам. Оё ин мумкин аст? Агар имконият бошад, ин таҷрибаро намоиш 

медодед. 

Физик-озмоишгар: – Ташаккур, барои савол! Албатта, обро дар қуттии коғазӣ (картонӣ) 

ҷӯшонидан мумкин аст (ва намоиш медиҳад). 

Вай ба қуттии картонӣ об рехта, онро ба болои манқали электрикӣ мегузорад. Пас аз чанд 

вақт об меҷӯшад. 
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Баъди ба охир расидани намоиш ӯ ин ҳодисаро шарҳ медиҳад: гармӣ аз манқали электрӣ 

ба об дода мешавад. Дар ин ҳолат ҳарорати қуттии картонӣ то ба ҳарорати алангагириаш баланд 

намешавад. 

7. Ман мухбири ҷамоатии ҳафтаномаи «Аладдин» Одилҷон Иброҳимов. Саволи ман ба 

физик-назариячӣ тааллуқ дорад. Зимистон ман дар хонаи гарм арақ мекунам ва модарам маро ба 

ҳавои сарди хушки берун баромадан намемонанд. Барои чӣ модарам ин тавр мекунанд? Шумо 

ин амали модарамро шарҳ медодед. 

Физик-назариячӣ: – Ба фикри ман, модаратон дуруст рафтор мекунанд, чунки дар ҳавои 

сарди хушк арақи бадани шумо тез бухор шуда, ҳарорати баданатон паст мешавад (сахт хунук 

мехӯред) ва ин боиси шамол хӯрда зуком шудани шумо мегардад. 

8. Ман мухбири ҷамоатии ҳафтаномаи «Аладдин» Рухшона Алиева. Саволи ман ба физик- 

назариячӣ. Ман борҳо мушоҳида намудам, ки ба оби ҷӯшидаистода равғани растаниро рехтан 

мумкин аст, вале агар ба равғани ҷӯшидаистода об резем, он ба ҳар тараф пош мехӯрад. Ин 

ҳодисаро Шумо чӣ тавр шарҳ медиҳед? 

Физик-назариячӣ: – Ман ин ҳодисаро чунин шарҳ медиҳам: ҳарорати ҷӯшиши равғани 

растанӣ аз ҳарорати ҷӯшиши об баланд аст. Вақте ки қатраи об ба равғани ҷӯшидаистода 

меафтад, вай тез бухор мешавад ва буғи об равғанро ба ҳар тараф пош медиҳад.  

Дар охир раиси ҳакамон натиҷаҳои «бозӣ»-ро ҷамъбаст намуда, ғолибони онро эълон 

мекунад ва онҳоро бо мукофотҳои таъсисшуда сарфароз мегардонад. 

Ташкили муттасили чунин «бозӣ»-ҳо бо истифода аз мисолҳои ҳаётии хонандагон шавқу 

ҳаваси хонандагонро ба омӯзиши физика ташаккул дода, боиси васею амиқ гардидани дониши 

онҳо мегардад. 
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ҲАМГИРОИИ ФИЗИКА БО ТИБ 
 

Муратова Ч.Ҷ., Шерматов Д.С. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 

Умаров У.С. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Ба ақидаи мо, яке аз роҳҳои баланд бардоштани сифат ва самаранокии таълими физика дар 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ташаккул додани фаъолияти маърифатӣ ва эҷодии донишҷӯён, 

инкишофи тафаккури мантиқӣ ва фаъолияти амалии онҳо – ин барқарор намудани робитаи 

байнифаннӣ, аз ҷумла робитаи байни физика ва тиб, ба ҳисоб меравад. Дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии тиббӣ донистани фанҳои дақиқ, аз ҷумла физика, барои ташаккулёбии малакаҳои 

касбии донишҷӯ - табиби оянда, замина мегузорад [1; 2]. Барои ин барномаи таълимии физика 

дар муассисаҳои таҳсилоти олии тиббӣ мусоидат менамояд.  

Татбиқи усулҳои физикии ташхис ва табобат, таъминоти мукаммали тиб бо асбобҳои 

электрӣ ва электронии ҳозиразамон, информатизатсиягардонии тиб ва ҳифзи сиҳатии омма, ҷорӣ 

намудани системаҳои асбобҳои компютерӣ дар тиб, табибони ояндаро водор менамояд, ки доир 

ба соҳаи мазкур донишҳои зарурӣ дошта бошанд. Донишҷӯён – табибони оянда, ин донишҳоро 

ҳангоми омӯзиши курси физикаи тиббӣ ва биологӣ аз худ мекунанд.   

Организми инсон системаи мураккаб буда, дар он қонунҳои физика, аз ҷумла механика 

(дастгоҳи такягоҳу ҳаракат), физикаи молекулавӣ (раванди мубодилаи моддаҳо), гидродинамика 

(гардиши хун), электр (системаи асаб), оптика (биноӣ), атом ва ҳаста (нурафканиву 

нурфурӯбарӣ) татбиқ мешаванд. Вайроншавии раванди физикии дилхоҳ ба бемориҳои гуногун 

оварда мерасонад. Табибе, ки ин қонунҳоро ба таври кофӣ медонад, метавонад беморро дақиқ 

ташхис намояд ва бо ёрии асбобҳои тиббӣ ва компютерӣ муолиҷа кунад. 

Омӯзиши физикаи тиббӣ қобилияту малакаи донишҷӯёнро барои омӯзиши фанҳои 

махсуси тиббӣ (физиология, ташхиси функсионалӣ, физиотерапия, рентгенология ва радиология 

(ташхиси шуоӣ ва табобати шуоӣ), гигиенӣ (беҳдоштӣ) умумӣ ва ғайраҳо) ва фарматсевтӣ 

(технологияи моддаҳои доруӣ) ва ғайра ташаккул медиҳад. 

Мақсади аввалиндараҷаи биофизикаи тиббӣ аз омӯзиши организми инсон ва равандҳое, ки 

ба вайроншавии фаъолияти ҳаётии онҳо дар ин организм алоқаманд аст, иборат мебошад. 

Тараққиёти он шарти зарурии дастовардҳои тибби назариявӣ ва амалӣ мебошад. Усулҳои 

биофизикӣ асоси коркарди усулҳои ташхис ва табобатро дар клиникаҳо ташкил медиҳанд. 

Акнун ба сифати мисол методикаи барқарор намудани робитаи физикаро бо тиб нишон 

медиҳем.  

Ҳангоми омӯзиши мавзӯи «Кор, тавоноӣ ва энергия» овардани чунин маълумот аз соҳаи 

тиб мавофиқи матлаб аст. 

а). Кор ва тавоноии одам. Эргометрия  

Одам бо ёрии мушакҳо кори механикӣ иҷро мекунад, ки он ба қувваи мушак ва тавоноии ӯ 

вобаста аст, аммо силсилаи мушакҳо аз системаи мошинӣ фарқи калон дорад. Қувва ва тавоноии 

мушакҳо ҳам ба табиати мушакҳо ва ҳам ба ҳолати физиологӣ (синну сол, ғизо, машқ ва ғайра) ва 

рӯҳӣ (психикӣ)-и одам вобастагӣ доранд. Дар шароити муайян одам дар фосилаҳои хурди вақт 

қобилияти бардоштани борҳои вазнинро дорад.  

Тавоноии миёнаи одаме, ки бо кори ҷисмонӣ машғул нест, он қадар калон нест. Масалан, 

ҳангоми роҳгардӣ, вобаста ба суръати ҳаракат, тавоноии одам 100-200 Вт шуда метавонад.  

Таҳти таъсири импулсҳое, ки аз силсилаи асабҳои марказӣ меоянд, мушакҳо дарозии худро 

тағйир дода (фишурда ё кашида шуда), қувваи муайянеро ба амал меоранд. Ҳангоми тағйироти 

андозагии мушакҳо ба нуқтаҳои ба устухонҳо часпидаи онҳо таъсир кардан, ҳаракати муайяне амалӣ 

мегардад, ки боиси иҷрошавии кори механикӣ мешавад. Дар ин маврид кори беруна иҷро мешавад, 

яъне кӯчиши ягон ҷисм ба амал меояд. Ҳангоми доимӣ будани қувва, кашиши мушакҳоро кашиши 

изотонӣ меноманд.  

Навъи дигари кашиш, ки дар он мушак қувваро дар ҳолати тағйир наёфтани дарозии худ, яъне 

бе пайдоиши кӯчиш ба вуҷуд меорад, кашиши изометрии мушакҳо меноманд. Дар ин ҳолат кӯчиши 

ягон ҷисм ба амал намеояд, вале мушак дар ҳолати корӣ мебошад ва аз бадан барои иҷрои кор неру 

(энергия) мегирад. Ин неру ба гармӣ мубаддал шуда, ба мушак меояд. 

Қуввае, ки мушак дар ҳолати кашиши зиёдтарин ба вуҷуд меорад, ба миқдори рагҳои мушак 

мутаносиби роста аст. Ғайр аз ин, ин қувва аз ҳолати физиологӣ низ вобастагӣ дорад.  
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Қуввае, ки ба 1 см2 буриши арзии умумии рагҳои мушак рост меояд, қувваи мутлақи мушак 

номида мешавад. Масалан, қувваи мутлақи мушаки пой 60 Н/см2, мушаки китф 110 Н/см2 мебошанд.  

Масъалаеро муоина менамоем, ки дар шарти он ҳисоб кардани қувваи мушакҳои пой талаб 

карда шудааст. 

Агар одам ё ягон ҳайвон сари ду по нишаста, сипас қувваи мушакҳои пойи худро истифода 

бурда, ба баландии h амудан ба боло ҷаҳад, маркази вазнинии ӯ ба баландии h ҷой иваз мекунад. Дар 

ҳолати хамшавӣ (қатшавӣ) маркази вазнинии ӯ боз ба масофаи d поён мефарояд. Кори умумиеро, 

ки ҳангоми ҷаҳиш иҷро мешавад, ин тавр ифода мекунанд: 

А = Fd = mg (d + h) 

Дар ин ҷо: F - қувваи мушакҳо, m - массаи одам, h - 0,6 м - баландии зиёдтаринест, ки одам 

ҷаҳида метавонад ва d = 0,3 м - масофае, ки ба он маркази вазнинӣ ҳангоми қадшавӣ поён мефарояд. 

Ҳангоми ҷаҳиш мушакҳои пой дар масофаи 0,3 м кор иҷро мекунанд. Пас, қувваи мушаки пой 

ҳангоми ҷаҳиш ба  

F = 
А

d
 = 

mg (d + h)

d
 = mg + 

mgh

d
 = Р + 

Рh

d
 = 

Р+(d+h)

d
 = 

Р(0,3+0,6)

0,3
 = 3Р баробар 

мешавад. 

Дар ин ҷо Р = mg вазни одам мебошад. Ҳамин 

тариқ, қувваи мушаки пойи одам ҳангоми ҷаҳиш ба 3 

вазни одам баробар мешавад. 

Таҳқиқоти қобилияти кориҷрокунӣ ва 

ченкунии кори механикие, ки одам дар шароити 

гуногун иҷро мекунад, инчунин таъсири ба организми 

инсон расонидаи ин корро эргометрия меомӯзад. 

Асбобҳое, ки дар эргометрия истифода карда 

мешаванд, эргометрҳо ном доранд. 

Ҳангоми таҳқиқи қобилияти кориҷрокунии мушакҳо бо ёрии эргометр амплитудаи яке аз 

мушакҳо ё гурӯҳи мушакҳоро қайд кардан лозим аст.  

Хасташавии мушакҳо дар қайдкунак камшавии амплитудаи ҳаракатро нишон медиҳад. 

Масалан, дар расми 1 б эргограммаи мушаки хасташуда ва дар расми 1 а мушаки хастанашуда 

нишон дода шудааст. 

Дар (расми 2) эргометр барои машқи велосипедронӣ нишон дода шудааст. Ба чархи 1, ки 

бо педал ба ҳаракат оварда мешавад, тасмачархи 2 печонида 

шудааст, ки он бо динамометри 3 пайваст мебошад. 

Динамометр қувваеро нишон медиҳад, ки чархро ба ҳаракат 

медарорад. Адади даврзании чарх ва вақти сарфшударо дар 

эргометр дониста, кор ва тавоноии велосипедронро ҳисоб 

кардан мумкин аст. 

Ҳангоми омӯзиши мавзӯи «Механизмҳои сода, 

фашанг» овардани чунин маълумот аз соҳаи тиб мувофиқи 

мақсад аст.  

б). Узвҳои такягоҳу ҳаракати одам 

Ҳаракат яке аз муҳимтарин аломатҳои мутобиқшавии бадан ба муҳити беруна буда, онро 

устухонҳо, бандҳо ва мушакҳо иҷро мекунанд. 

Ҳаракат ба аксарияти устухонҳои скелет тавассути мушакҳои ба онҳо часпида таъсир 

мебахшад. Онҳо дар фазо нисбат ба якдигар ҳаракат карда, мавқеи худро тағйир дода, фашангро 

ба вуҷуд меоранд.  

Ҷисми сахте, ки меҳвари чархзанӣ дораду дар он нисбат ба меҳвари чархзанӣ қувваҳо 

пайдо мешаванд, фашанг меноманд.  

Фашанг се намуд мешавад:  

1. Фашангеро, ки ба он қувваи таъсиркунанда F ва қувваи муқовимат R аз нуқтаи такягоҳ 

ба тарафҳои гуногун дар масофаҳои а ва в гузошта шудаанд, «фашанги мувозинат» Fа =Rв (расми 

3 б) меноманд. Мисоли ин гуна фашанг косахонаи сар буда, метавонад, ки дар ҳамвории 

тиршакли мобайнӣ (сагитталӣ) баданро ба ду нимаи баробари росту чап ҷудо мекунад (расми 3 

а).  

Расми 2. 

 

Расми 1. 

 



184 

Меҳвари даврзании фашанг О тариқи маркази пайванди 

косахонаи сар аз муҳраи якуми сутунмуҳра мегузарад. Аз тарафи 

пеши нуқтаи такягоҳ (О) дар масофаи нисбатан кӯтоҳи в (китфи 

қувва) қувваи вазнинии сар R, ки ба маркази вазни сар равона шудааст 

ва аз тарафи қафои нуқтаи такягоҳ бошад, қувваи кашишхӯрии 

мушакҳову пайвандҳо F, ки ба устухони пушти сар махкам шудаанд, 

таъсир мерасонад.   

2. Фашанге, ки дар он қувваҳои F ва R аз як тарафи нуқтаи 

такягоҳ ҷойгиранд, қувваи F дар охири фашанг ва қувваи R ба нуқтаи 

такягоҳ наздиктар гузошта шудаанд (расми 4 а). Шарти мувозинатии 

фашанг: Fа = =Rв, аммо а > в ва аз ин ҷо бармеояд, ки F > R аст, яъне 

фашанг аз қувва бурд ва аз масофа бой медиҳад. Ин гуна фашанг - 

«Фашанги қувва» номида мешавад. Масалан, таъсири маҷмӯи кафи 

пой ҳангоми ба нӯги панҷаҳо бардоштан (расми 4 б). Нуқтаи О-и фашанг, ки аз меҳвари чархзанӣ 

мегузарад, барои сараки устухонҳои кафи пой хизмат мекунад. Дар ин фашанг нуқтаи такягоҳ 

саракҳои устухонҳои кафи пою нуқтаи мушаки сесараи соқ устухони пошна буда, вале нуқтаи 

вазни бадан дар банди соқу панҷаи пой ҷойгир аст. 

3. Фашанге, ки дар он қувваи F ба нуқтаи такягоҳ нисбат 

ба қувваи R наздиктар гузошта шудааст (расми 4 а). Шарти 

мувозинатии фашанг Fа = 

Rв, аммо агар а < в бошад, 

пас F > R мешавад, яъне ин 

гуна фашанг аз қувва бой 

дода, аз масофа бурд 

мекунад. Ин гуна фашанг - 

«Фашанги суръат» номида 

мешавад. Банди оринҷ ба ин 

мисол шуда метавонад. 

Устухони китф (расми 5 б), нуқтаи такягоҳ О дар пайвандҳои оринҷ ҷойгир шудаанд. Қувваи 

таъсиркунанда F - қувваи мушакҳо, ки китфро қат мекунад, қувваи муқовимат R - қувваи 

борбардоранда, ки одатан ба панҷа равона шудааст, инчунин қувваи вазнинии худи китф ба маркази 

вазн равона шудааст.  

Дар узвҳои такягоҳ ва ҳаракат қувваи мушакҳо F дар аксар мавридҳо таҳти кунҷи 𝛼 (𝛼 ≠900) 

нисбат ба меҳвари фишанг таъсир мерасонад (расми 6 а). Ин кунҷ вобаста ба ҳаракати фашанг дар 

атрофи нуқтаи такягоҳ тағйир ёфта меистад. Дар ин ҳолат шарти мувозинатии фашанг чунин 

мешавад: Fsin𝛼 а= Rв, аз ин ҷо F = R 
в

а sin𝛼 
, яъне қувваи мушакҳо F, ки барои бартараф кардани 

қувваи додашудаи R лозим аст, ҳамон вақт калон мешавад, агар кунҷи ба меҳвари фашанг 

равонашуда хурд бошад. Бинобар ин, масалан, одам дар ҳолати қат кардани китф бори зиёдтар ва 

ҳангоми рост кардани он бори камтарро н игоҳ дошта метавонад (расми 6 б).  

Қисми зиёди устухонҳои бадани одам таҳти 

таъсири якчанд мушак, ки қувваи кашиши онҳо 

самтҳои гуногунро доранд, қарор доранд. 

Баробартаъсиркунандаи онҳо бо роҳи ҷамъкуниҳои 

қувваҳо мувофиқи қоидаи параллелограмм ҳисоб карда 

мешавад. 

Устухонҳои узвҳои такягоҳу ҳаракатдиҳанда 

байни якдигар бо буғумҳо ва пайвандҳо пайваст мешаванд. Охири устухонҳо, ки пайвандҳоро 

ташкил медиҳад, ба воситаи халтаи пайвандӣ, инчунин тавассути бандакҳои ба устухон 

маҳкамкардашуда нигоҳ дошта мешаванд. Барои кам кардани ларзиши таъсиркунанда устухонҳо 

бо тағоякҳои нозук рӯйпӯш карда шудаанд ва дар байни онҳо қабати тунуки моеи ширешӣ вуҷуд 

доранд. 

Тавсифи асосии механикии пайвандҳо адади дараҷаҳои озоди онҳо ба ҳисоб меравад, ки 

ба адади меҳваре, ки дар атрофи он даврзании устухонҳои буғумдор имконият дорад, баробар 

аст. Ин асосан бо шакли геометрии сатҳи устухонҳо, ки ба пайвандҳо мерасад, асоснок карда 

мешавад. Пайвандҳо як, ду ва се дараҷаҳои озод доранд.   

Расми 6. 

 

Расми 4. 

 

Расми 3.  

 

Расми 5. 
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Мисоли пайванди як дараҷаи озоддошта (буғумдори ҳамвор) пайванди китфу оринҷ ба 

ҳисоб меравад (расми 5). Устухони оринҷ бо ёрии чуқурчаи нимдоира ғурии силиндршаклро 

дар устухони китф фаро мегирад, ки он ҳамчун меҳвари пайванд хизмат мекунад. Ҳаракат дар 

пайванд - қатшавӣ ва ростшавӣ дар сатҳ ба меҳвари пайванд перпендикуляр мебошад. 

Пайванде, ки ду адади дараҷаи озод дорад, масалан, пайванди соиду сарпанҷаи даст, ки 

дар он қатшавию ростшавӣ, инчунин, дар ҳаҷми кам ҳам бошад, овардану бурдани панҷаи даст 

ба амал меояд. 

Ба пайванди се дараҷаи озоддошта (буғумдори фазоӣ) буғумдори 

косу рон ва шонаю китфӣ дохил мешаванд (расми 7). Дар буғумдори 

шонаю китфӣ, масалан, сараки куррашакли устухони китф ба 

фурӯхамидаи доирашакли ғурии шона дохил мешавад. Ҳаракат дар 

пайванд - қатшавӣ ва ростшавӣ, овардан ва бурдан (ҳамвории фронталӣ), 

даврзании пойҳо дар атрофи меҳвар.  

Қисми фаъоли узвҳои такягоҳу ҳаракатро мушакҳо ташкил 

медиҳанд. Таҳти таъсири набза, ки аз ҷониби системаи марказии асаб 

меояд, мушакҳо ҷамъ мешаванд, яъне дарозии худро тағйир дода, қувваи 

муайянеро ба амал меоранд, ки ин қувва дар нуқтаҳои маҳкамшаванда ба 

устухонҳои бадани одам равона шуда, тағйирёбии дутарафаро ба амал 

меорад. Дар натиҷа ҳаракати пойҳо ва қисмҳои бадани одам ба амал меояд. Дар ин ҳолат 

ҷойивазкунии қисмҳои бегона ба анҷом расонида мешавад. Ҷамъшавии мушак, дарозии онро 

тағйир дода, қувваи бузурги доимиро ба амал меорад, ки он қувваи якхела (изотонӣ) номида 

мешавад. 

Дигар намуди ҷамъшавии мушак вуҷуд дорад, ки дар он мушак қувваи худро ривоҷ дода, 

дарозии худро дигар намекунад, яъне нуқтаи маҳкамкунии онро тағйир намедиҳад. Ин гуна 

ҷамъшавӣ изометрӣ (дорои андозаи якхела) номида мешавад. Ҷамъшавии изометрӣ имконияти 

нигоҳ доштани чиз ва олотҳои кориро таъмин мекунад, бинобар ин, ҳангоми меҳнат кардан он 

ба мисли ҷамъшавии изотонӣ зарур аст. 

Ҳангоми ҷамъшавии изометрӣ мушак дар ҳолати корӣ қарор дошта, энергияеро, ки дар 

худи мушак ба амал меояду ба гармӣ табдил мешавад, истеъмол мекунад. 

Қуввае, ки ҳангоми ҷамъшавии баландтарин ба амал меояд, ба адади торҳои мушакҳо 

мутаносиб аст. Қувваи мутлақи мушак қувваест, ки дар 1 см2 буриши арзии умумии торҳои 

мушак рост омада, мушакро ташкил мекунад (бо сабаби сохтори махсус доштани баъзе аз 

мушакҳо ин на ҳама вақт бо буриши арзии худи мушакҳо рост меояд). Масалан, барои мушакҳои 

соқи пойи одам ин қувва ба ҳисоби миёна 60 Н/см2, барои мушаки дусараи китф - 110 Н/см2, 

барои сесара - 170 Н/см2 ва ғайра рост меояд. 

Хусусияти системаҳои мушакӣ дар он аст, ки қувва ва тавоноӣ, ки аз ҷониби як мушак ба 

амал меояд, на танҳо аз табиати мушак, балки аз як қатор шартҳои физиологии он вобаста аст 

(синну сол, хӯрокхӯрӣ, варзиш ва ғайра). Ғайр аз ин, мушакҳо ба борбардориҳои барзиёд 

қодиранд, алалхусус ба борбардории кӯтоҳмуддат. 

Хусусияти тавсифотии мушак мондашавии онҳо ба ҳисоб меравад, ки ба камшавии қувваи 

мушак оварда мерасонад. Мондашавӣ ҳангоми дуру дароз ё барзиёд ва ё бо кӯшиши зиёду 

суръати баланд кор кардан пайдо мешавад. Барои барқарор кардани қувваи кории мушак 

истироҳати мушак зарур аст. 

Хуллас, ҳамгироии (интегратсияи) физика ва тибро дар замони муосир чунин навиштан 

мумкин аст: физика + тиб = физикаи тиббӣ + тибби физика = касби пурифтихори асри XXI буда, 

мавқеи худро муайян кардааст. 
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ҲАМГИРОИИ ФИЗИКА БО ТИБ 
 

Дар мақола аҳамияти ҳамгироии физика бо тиб барои баланд бардоштани сатҳи донишҳо, маҳорату 

малакаҳои амалии донишҷӯёни донишгоҳҳои тиббӣ баррасӣ мегардад. Дар он методикаи шиносоии 

донишҷӯён бо маводҳои физикии хусусияти тиббидошта зимни таълими физика оварда мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: ҳамгиро, кори механикӣ, тавоноӣ, суръати ҳаракат, механизмҳои содда, 

фашанг, қувва, қувваи вазнинӣ, вазни ҷисм, дониш, робитаи байнифаннӣ, тиб, амплитуда.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИКИ С МЕДИЦИНОЙ 
 

В статье рассматривается значение интеграции физики и медицины для повышения уровня знаний, 

практических умений и навыков студентов медицинских вузов. Приводится методика ознакомления 

студентов с физическим материалом медицинского характера при изучении физики.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция, механическая работа, мощность, скорость движения, простие 

механизми, рычаг, сила, сила тяжести, вес тела, знания, межпредметные связи, медицина, амплитуда.   
 

INTEGRATION OF PHYSICS WITH MEDICINE 
 

The article discusses the importance of integrating physics and medicine to increase the level of knowledge, 

practical skills of students of medical universities. The technique of familiarizing students with physical material 

of a medical nature in the study of physics is given. 

KEY WORDS: integration, mechanical work, power, speed, simple mechanisms, lever, force, gravity, 

body weight, knowledge, intersubject communications, medicine, amplitude. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Салмони Абдурахим, Рахмонов П.К., Ходжаев Н.С. 

Дангаринский государственный университет 
 

Образование было и остаётся одной из важнейших сфер жизни общества, так как именно 

оно определяет экономический, интеллектуальный и нравственный потенциал общества. 

Поэтому проблема совершенствования системы образования является приоритетной в развитии 

общества. В связи с этим Президент нашей страны Эмомали Рахмон в своих выступлениях 

уделяет данному вопросу самое серьёзное внимание и направляет деятельность Правительства 

республики на всемерное содействие развитию образования. В частности, он отмечает: «ХХI век 

– это век информатики и новых технологий. Таджикистан не должен стать краем, куда можно 

будет «сбрасывать» устаревшие технологии. Чтобы этого не случилось, следует своевременно 

позаботиться о молодёжи, которая могла бы освоить новейшие достижения современной 

цивилизации на её ведущих языках и на основе самых передовых знаний у нас в стране и за 

рубежом» [5, с. 113-117]. 

Нынешние социально-экономические условия требуют коренных перемен всего 

содержания образования с целью удовлетворения потребности каждого гражданина суверенного 

государства Таджикистан во всестороннем его развитии для реализации своих способностей с 

целью повышения качества жизни, обеспечения условий прогрессивного социально-

экономического развития Республики Таджикистан. 

В начале ХХI века в системе образования Таджикистана начался новый период, 

характеризующийся глубокими и сложными по своей структуре и реализации 

преобразованиями, основные положения которых основываются на законодательной базе. 

В связи с техническим прогрессом и появлением новых специальностей растёт 

потребность людей в эффективном образовании, повышении квалификации, переподготовке и 

дополнительном профессиональном образовании. При этом растущая динамика жизни вызывает 

потребность в мобильных учебных системах. Так, в Концепции национального образования 

Республики Таджикистан сформулированы основные положения процесса перестройки 

образования в условиях информатизации общества. В школах и вузах республики положено 

начало массовому освоению компьютерных технологий. Развёртывается научно-

исследовательская работа по применению новых информационных технологий в обучении.  

К концу ХХ века роль знания во всём мире возросла. Уровень владения знанием, или, более 

обобщённо, - информацией, начинает определять политический и экономический статус 

государств. Для успешной работы в таких условиях государствам нужны люди – 

конкурентоспособные, высококвалифицированные специалисты, отвечающие самым высоким 

требованиям современности. Поэтому на рубеже тысячелетий образование превращается в один 

из источников самых ценных стратегических ресурсов – человеческого капитала знаний, что, в 
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конечном счёте, определяет общий уровень развития общества. Главным ускорителем развития 

государства становится информация. Информатизация общества, в свою очередь, практически 

невозможна без компьютеризации системы образования, и поэтому данная проблема по своей 

значимости выходит на ведущее место в педагогической науке. Приоритетность этой проблемы 

усиливается и тем, что она является новой. Возникнув вместе с появлением компьютерных 

технологий, т.е. в последние десятилетия, она не может реализовать опыт прошлых веков и 

тысячелетий, как это делается в классической педагогике, и вынуждена развиваться «изнутри», 

формируя свою научную базу одновременно во всех необходимых сферах – философии, 

психологии, педагогике и методике. Эта задача в сочетании с практической необходимостью, 

придаёт проблеме использования компьютерных технологий повышенную актуальность, 

выводит её в группу первоочерёдных задач современной педагогики. Всё это ставит перед 

педагогами задачу – усвоить и рационально внедрить в образование современные компьютерные 

технологии [5, с. 113-117]. 

Следует отметить, что в странах Центральной Азии идёт смена образовательно-

педагогических формаций, так как именно образование становится ведущим механизмом, 

обеспечивающим развитие человека, создающим качественно новый общественный интеллект. 

Современные системы образования находятся на грани крупных изменений, связанных с 

повсеместным внедрением компьютеров в учебные заведения всех уровней и типов и созданием 

совершенно новых систем обучения, и Таджикистан в этом отношении не исключение.  

Сегодня в результате процесса информатизации образования Республики Таджикистан и 

реализации Программы компьютеризации школ многие учебные заведения получили 

возможность использовать компьютерную коммуникацию и новые информационные 

педагогические технологии. Всё это способствует поиску нового содержания образования, 

изменению организационных форм и методов обучения и воспитания. Информатизация 

образования создаёт предпосылки для широкого внедрения в педагогическую практику новых 

разработок, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, укоренить в нём идеи 

развивающего обучения, увеличить объём самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы.  

Таким образом, государственная политика в области информатизации образования стала 

определяющей в деле совершенствования национальной модели образования Республики 

Таджикистан и придания ей особого имиджа в мировом образовательном пространстве. 

Формирование современной информационной культуры выпускников школ и будущих 

специалистов является важной социально-педагогической задачей, от степени реализации 

которой в будущем зависит их готовность к созданию новых технологий и определению нового 

пути экономического развития государства.  

Первоочередной задачей, безусловно, является компьютеризация учебных заведений и 

формирование компьютерной грамотности обучаемых, поддержанные главой государства. 

Другая не менее важная задача – создание и внедрение компьютерных технологий в учебный 

процесс, в преподавание учебных дисциплин, способствующее достижению обучающего 

эффекта в условиях дефицита учебного времени. Перспектива в области компьютеризации 

учебных заведений ориентирована на постоянное обновление компьютерного парка. Это 

означает широкое подключение обучаемых к изучению всех дисциплин через программные 

средства учебного назначения, авторами и разработчиками которых будут сами педагоги [2, 

с.186-193]. 

Всесторонняя интенсификация процесса обучения и воспитания связана в настоящее 

время с глубокой перестройкой всего механизма управления учебно-познавательной и 

практической деятельностью обучаемых, с опорой педагогики на совершенствование средств 

обучения. 

Как известно, главное содержание научно-технического переворота, который происходит 

на наших глазах, состоит в раскрытии и использовании принципиальной возможности передачи 

умственных функций человека и трудоёмких процессов его организационной деятельности 

системе современных компьютерных технологий. Идея совершенствования управления 

производством с помощью компьютерных технологий распространяется и на учебно-

воспитательный процесс. 

Вопросы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в 

обучении, привлекают многих исследователей. Проблемам педагогической целесообразности 

применения, исследованию возможностей, перспективных направлений разработки и 
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использования информационно-коммуникационных технологий в образовании посвящены 

работы М.П. Лапчика, В.Д. Ляудис, И.В. Марусевой, А.В. Могилева, И.В. Роберт и др. [7, с. 44] 

Проблемы применения ИКТ в образовательном процессе рассматриваются в работах 

многих ученых (В.Г. Афанасьева, А. Борк, Е.П. Велихов, М.Г. Гаазе-Рапопорт, В.А. Звегинцев, 

Н.Н. Моисеев, А.И. Ракитов, Г.Л. Смолян и др.). Авторы анализируют возможности 

информационного общества, прогнозируют перспективы и последствия компьютеризации, 

вскрывают особенности деятельности человека с использованием ИКТ и новых технологий, 

рассматривают проблемы развития личности и изменившихся условиях и другие вопросы 

применения ИКТ. Проблемы методологии и теории компьюторного обучения заложены в работах 

С.И. Архангельского, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунскоко, А.П. Ершева, А.М. Монахова, Н.Д. 

Никандрова, Н.Ф. Талызиной, О.К. Тихомирова, А.Г. Шмелева и других 

Наибольший прогресс в обучении связан именно с включением в этот процесс 

компьютерных технологий, с передачей им некоторых функций человека по управлению 

процессом обучения, с совершенствованием методики преподавания различных учебных 

дисциплин школьного и вузовского обучения. В основе создания такой системы лежит 

понимание того, что преподавание - это процесс, которым можно управлять, как и любым другим 

процессом, используя предоставляемые техникой возможности обратной информационной 

связи. Преобразование структуры процесса обучения в направлении широкого использования в 

нём компьютерных технологий, обладающих функцией обратной связи и заменяющих педагога 

на некоторых этапах учебного процесса, - это в настоящее время важнейшая тенденция 

совершенствования данного процесса во всех типах учебных заведений Республики 

Таджикистан. Исходя из этого, следует быть готовыми к переосмыслению методики и изменению 

функций педагога в условиях внедрения в обучение современных компьютерных технологий. 

Современная ситуация в образовании ставит перед преподавателем ряд новых задач, связанных 

с осуществлением профессиональной деятельности в сложных условиях переосмысления и 

модернизации традиционных форм и методов организации образовательного процесса, что в 

значительной мере повышает роль преобразовательной, исследовательской функций 

педагогической деятельности [7, с. 165]. 

Инновации в образовании - естественное необходимое условие его развития в соответствии 

с постоянно меняющимися потребностями общества. Способствуя, с одной стороны сохранению 

непреходящих ценностей, с другой стороны – они несут в себе отказ всего устаревшего и 

отжившего, сами закладывают основы социальных преобразований. Отсюда – особые 

требования к тем, кто по своей профессии призван нести и обеспечивать образовательный 

процесс на современном уровне [9, с. 179-191]. 
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ТАШАККУЛИ САВОДНОКИИ КОМПЮТЕРӢ 
 

Маҳсулнокии ҳаматарафаи ҷараёни таълиму тарбия ҳоло бо бозсозии амиқи тамоми механизми 

ифодакунии фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ ва амалии шогирдон, бо такяи педагогика ба такмили 

воситаҳои таълим алоқаманд аст. 

Иттилоотисозии маълумот барои ҷорисозии васеъ ба таҷрибаи педагогӣ коркардҳои нав, ки ба 

маҳсулнокии ҷараёни таълим таъсир мерасонад, ғояҳои таълими инкишофдиҳандаро вусъат медиҳад, 

ҳаҷми корҳои мустақилона, инфиродӣ ва гурӯҳиро афзун мегардонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: иттилоотисозӣ, ташаккул, коммуникатсия, татбиқ, ҷараён, таълим. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Всесторонняя интенсификация процесса обучения и воспитания связана в настоящее время с 

глубокой перестройкой всего механизма управления учебно-познавательной и практической 

деятельностью обучаемых, с опорой педагогики на совершенствование средств обучения. 

Информатизация образования создаёт предпосылки для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых разработок, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, укоренить в нём идеи 

развивающего обучения, увеличить объём самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информатизация, формирование, коммуникация, реализация, процесс, 

обучение. 

THE FORMATION OF COMPUTER LITERACY 
 

The many-sided intensification of the process of education and upbringing is connected with the deep 

reconstruction of the entire mechanism of learning and cognitive control and practical activities of the students as 

well as with the emphasis on improving learning tools. 

The informatization of education creates the preconditions for the widespread introduction of new 

developments into teaching practice. This helps to intensify the process of education, to introduce the idea of 

developmental teaching, to increase the ammount of individual and group work. 

KEY WORDS: informatization, formation, communication, implementation, process, training. 
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МАҲОРАТҲОИ ТЕХНИКӢ ВА ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ  

СОҲАҲОИ ТЕХНИКӢ 
 

Холов Д.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Муҳаббатов Х.К., Валиев Н.У. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 

Равияҳои муосири инкишофи технологияҳои таълимӣ мутобиқ ба Стандарти давлатии 

таълимии олии касбӣ ташаккули маҳоратҳои техникӣ ва эҷодкории омӯзгорони ояндаи соҳаи 

техникиро талаб мекунад. Татбиқи методҳои нави таълиму тарбия на фақат барои ба даст 

овардани дониш ва маҳоратҳои нав, балки  барои инкишофи дараҷаи олии шахсият – маҳоратҳои 

техникӣ ва эҷодӣ низ равона карда шудаанд.  

Хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ  бояд  сифатҳои муайяни шахсиятро, ки 

барои фаъолияти муваффақонаи касбии  ӯ лозим аст, доро бошад. Ба ин сифатҳо метавон 

мавридҳои зеринро нисбат дод: 

-  маҳорати ба таври мустақилона ба даст овардани донишу маҳоратҳои касбӣ ва аз худ 

кардани технологияи нав; 

- доштани маҳорати маданияти иттилоотӣ: ба таври сифатнок кор кардан бо иттилоот, 

хулосаҳои зарурӣ баровардан, муайян кардани қонуниятҳои нав, таҳлил кардани маълумоти 

техникӣ; 

- доштани тафаккури интиқодӣ; маҳорати сари вақт шинохтани масъалаҳои техникӣ ва 

технологӣ; маҳорати дида тавонистани ғояҳои нав, ба таври эҷодкорона андешаронӣ кардан; 

- салоҳияти ба таври мустақилона инкишоф додани зеҳн: маҳоратҳои эҷодӣ ва техникӣ; 

ҷаҳонбинӣ ва сатҳи умумии маданӣ; 

- маҳорати кор кардан дар коллектив, ба таври фаъолона иштирок кардан дар корҳои эҷодӣ 

ва гурӯҳҳои инноватсионии корхона.  

Ҳамин тариқ, вазифаи асосии муассисаи таълимӣ – ин инкишофи шахсияти мутахассиси 

оянда ва аз ҳама асосӣ маҳоратҳои эҷодӣ ва техникии ӯ мебошад, ки ба вай имкон медиҳанд, 

ҷойи даркориро дар корхона ишғол намуда, дар соҳаи мавриди ниёз дархост шуда бошад. 

Мақсади асосии инкишофи эҷодӣ ва маҳоратҳои техникӣ тарбияи шахсияти эҷодкори 

комилан озод мебошад. Барои амалӣ шудани ин мақсад вазифаҳои зеринро метавон ҷудо кард: 

- дар муаллимони оянда ташаккул додани маҳоратҳои ба таври мустақилона фикр кардан, 

донишҳоро такмил додан ва дар амал истифода намудан; 

- инкишоф додани фаъолиятҳои маърифатӣ, таҳқиқотӣ ва эҷодӣ; 
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- ташаккули маҳорати дарёфт кардани роҳҳои ҳалли ғайристандартии проблемаҳои 

бавуҷудомада; 

- тарбияи шавқу ҳавас барои иштирок дар фаъолияти эҷодӣ ва техникӣ. 

Асосан ҷараёни инкишофи маҳоратҳо дар бастаи зерин қарор доранд: 

- ташаккули муваффақиятҳои академии омӯзгорони оянда, инкишофи интеллектуалӣ ва 

ахлоқӣ бо истифодаи дарсҳои ғайристандартӣ, шаклҳо, методҳо ва усулҳои кор; 

- дар ҷараёни таълим ҷорӣ кардани шаклҳои алтернативӣ ва тарзҳои пеш бурдани 

фаъолияти таълимӣ; 

- сохтани шароит барои намоиш додани эҷодкорӣ дар дарсҳои донишҷӯён, новобаста ба 

сифатҳои шахсии онҳо;  

- ба таври доимӣ дастгирӣ намудани кӯшишу ғайрати омӯзгорони оянда дар самти 

фаъолияти мустақилонаи эҷодкорӣ. 

Ташаккули маҳоратҳои эҷодкорӣ бояд зимни фаъолияти таълимӣ ва фориғ аз таълимӣ  

сурат бигирад. Кисилева О.М. навиштааст: «Асоси фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотии 

мутахассисони ояндаро фаъолияти мустақилонаи мутахассисон доир ба ҳалли масъалаҳои 

машғулиятҳои дар баробари донишҷӯён қарордошта ташкил медиҳанд» [1, с. 35].  

Инкишофи маҳоратҳои эҷодкорӣ дар фаъолияти таълимӣ истифодаи супоришҳои махсуси 

техникиро тавассути донишҳои бадастоварда дар назар дорад,  аммо ба таври мустақилона аз худ 

кардани баъзе лаҳзаҳоро талаб мекунад. Ба ғайр аз супоришҳо дар дарсҳо донишҷӯён метавонанд 

ба фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ машғул шаванд, ки он аз супоришҳои техникии хислатҳои 

таҳқиқотидошта доир ба фанҳои гуногун иборат аст. Вазифаи хонагии хислати таҳқиқотидошта 

бояд аз тарафи омӯзгор бо дастурҳои дақиқ, фаҳмо ва воситаҳои мантиқӣ доир ба иҷрои 

супоришҳо таъмин карда шавад [3, с. 41].  

Быков А.А. иброз кардааст, ки: фаъолияти ғайритаълими «Дар қиёс бо фаъолияти таълимӣ, 

аз худ кардани донишҳои аллакай маълумро дар назар надорад. Вай ба татбиқ намудани идеяҳои 

шахсии мутахассиси оянда, ки ба сохтани чизи наве равона карда шудаанд, мусоидат мекунад. 

Асоси фаъолияти фориғ аз таълимиро, ки ба инкишофи маҳоратҳои эҷодӣ равона карда шудааст, 

бояд фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии мустақилона ташкил диҳад» [2, с. 2946]. 
Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии омӯзгорони оянда ҳалли вазифаҳои илмӣ-таҳқиқотиро аз 

тарафи донишҷӯён дар назар дорад, ки шахсан барои донишҷӯ арзиш дошта, ҳамзамон ба 
ташаккули донишҳои нав мусоидат мекунанд. Тимофеева Н.М. баён намудааст: «Агар дар 
ҷараёни  фаъолияти таълимӣ  маҳорати омӯзиш ташаккул ёбад, пас дар чаҳорчӯбаи фаъолияти 
илмӣ маҳорати умумии ҷустуҷӯ ва пайдо кардани роҳҳои нави ҳал, тарзҳои ғайримаъмулии ба 
даст овардани натиҷаи пешбинишуда, муносибатҳои нав ба масъалаи баррасишавандаи вазъияти 
пешбинишуда шакл мегиранд» [4, с. 234].   

Ҷорӣ намудани роҳҳои  нави ҳал  дар истеҳсолоти корхонаҳо ба мақсад мувофиқ аст, чунки  
ин кор аҳамиятнокии фаъолияти илмии донишҷӯро намоиш дода, дигаронро барои иштирок 
кардан дар ин ҷараён водор месозад. Ғайр аз ин, ҳамон тавре ки таҷриба нишон медиҳад, 
фаъолияти онҳо дорои истифодаи амалии муҳим буда, шавқу рағбат ба хонишро ба таври ҷиддӣ 
боло мебарад.  

Барои амалӣ намудани ин кор кумаки омӯзгор лозим аст. Бавижа омӯзгор бояд масъалаҳои 
техникиро пайдо кунад, ки корхонаҳои минтақа ба он ниёз доранд ва донишҷӯён дар чаҳорчӯбаи 
дониш ва таҷрибаҳое, ки касб кардаанд, қодир ба ҳал кардани онҳо бошанд. Кори фаъолона бо 
корхонаҳо на танҳо боиси имкони инкишофи маҳоратҳои эҷодӣ, техникӣ ва маданияти техникии 
донишҷӯён, балки донишҷӯро ҳамчун мутахассиси хуб ва зарурӣ барои бозори меҳнат нишон 
медиҳад.     

Кор дар самти инкишоф додани маҳоратҳои эҷодӣ ва техникии омӯзгорони оянда имкон 
фароҳам меорад, ки сари вақт маҳорати донишҷӯро дида, диққат дода, онро дарк кардан зарур 
аст. Чунки ин имкониятҳо ба дастгирӣ ва инкишоф ниёз доранд. Ҳар қадар сатҳи инкишофи 
эҷодии донишҷӯ боло бошад, боздеҳии кории донишҷӯ ҳамон қадар баланд аст. 

Ба ақидаи Киселева О.М.: «Барои он ки ҳар як донишҷӯ соҳиби таҷрибаи кори 
мустақилонаи эҷодӣ гардад, ӯро лозим аст, дар марҳилаҳои гуногуни иҷрои корҳои мустақилона  
дар шаклҳои инфиродӣ ва дастаҷамъона ба таври фаъолона иштирок намояд. Шакли инфиродӣ 
таҷрибаи шахсии донишҷӯро фаъол намуда, имкон медиҳад, ки  ба таври мустақилона маҳорати 
худро инкишоф дода, вазифаи мушаххасро барои ҳаллу фасл кардан ҷудо намояд» [5, с. 14]. Дар 
шакли дастаҷамъона ҳамоҳанг намудани маҳорати худ бо назари дигар шарикон таҳлили самти 
ҷустуҷӯро барои гурӯҳи иштирокдорон инкишоф медиҳад.   



191 

Маҳоратҳои техникӣ ва эҷодии донишҷӯ дар ҳамаи намудҳои фаъолияти барои донишҷӯ 
пураҳамият зимни иҷрои шароитҳои зерин инкишоф меёбад: 

- мавҷуд будани шавқу ҳавас, нисбат ба иҷрои супоришҳои эҷодӣ; 
- татбиқи супоришҳои эҷодӣ ҳамчун компоненти муҳимтарини на танҳо фаъолияти 

аудиторӣ, балки фаъолияти беруназдарсӣ; 
- кори эҷодӣ  бояд дар ҳамкории донишҷӯён бо якдигар ва вобаста ба шароитҳои мушаххас 

дар вазъияти бозиҳои шавқовар ва ҳодисаҳои ҷолиб, ки донишҷӯён комилан ба он вобаст 
шудаанд, сурат бигирад.  

Асоси инкишофи маҳоратҳои эҷодии омӯзгорони соҳаи техникиро бояд инкишофи 
тафаккури техникӣ ва маданияти техникӣ ташкил намояд. Табиатан дар марҳилаи аввал сатҳи 
инкишофи тафаккур ва маданияти техникии ҳар як хонандаро муайян кардан лозим аст. Ин кор 
барои он лозим аст, ки супориш оид ба инкишофи маҳоратҳои эҷодӣ бояд ба сатҳи имконоти 
донишҷӯ мутобиқат дошта бошад. Чунки муваффақона иҷро намудани супориш ба донишҷӯ 
қувват медиҳад ва ӯ нисбат ба неруяш боварӣ ҳосил менамояд. Ҳангоми мушкил будани супориш 
дар донишҷӯ нисбат ба кори эҷодӣ яъсу ноумедӣ пайдо мешавад. Ғайр  аз ин чунин тақсимот дар 
сурати шакли гуруҳӣ доштан  ба донишҷӯён имкон фароҳам меоварад, ки дар гурӯҳҳои эҷодӣ 
ҷамъ шаванд. Ба гурӯҳҳои эҷодӣ ҳар яки онҳо ҷалб мешаванд ва аз ҳар як нафар кӯшишу ғайрати 
максималӣ талаб карда мешавад. Дар ҷараёни ҳамкорӣ донишҷӯён якдигарро меомӯзонанд, ки 
бо ин роҳ маҳоратҳои таовунӣ ва ҳамкорӣ инкишоф дода мешавад. Нақши омӯзгор ҳангоми 
амалӣ намудани супоришҳои эҷодӣ ва техникӣ ба пайдо кардани иттилооти даркорӣ, 
ҳавасмандагардонии донишҷӯён барои пайдо кардани далелҳои лозима, фарзия, назарияе, ки ба 
онҳо имкони ҳар чӣ беҳтар хусусиятҳои супоришҳоро дарк намудан мумкин аст, равона карда 
мешавад.   

Иҷрои муваффақонаи супоришҳои эҷодиро дар конференсияҳои гуногуни илмӣ ва 
семинарҳо намоиш додан лозим аст. Чунин намоишҳо муносибати масъулонаро нисбат ба ин 
шакли фаъолият инкишоф дода, барои ташаккули шавқу ҳавас нисбат ба эҷодиёти техникӣ дар 
донишҷӯёни курсҳои поёнӣ мусоидат мекунад. 
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МАҲОРАТҲОИ ТЕХНИКӢ ВА ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ СОҲАҲОИ ТЕХНИКӢ 
 

Дар асоси маводи бисёр муаллифони мақола оид ба маҳоратҳои техникӣ ва эҷодии омӯзгорони 

ояндаи соҳаи техникӣ ибрози ақида намуда, равияҳои муосири инкишофи технологияҳои таълимиро бо 
назардошти Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ қайд менамоянд. 

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки муаллифон оид ба инкишофи маҳоратҳои эҷодкории ба фаъолияти 
таълимии донишҷӯён аҳамияти махсусдошта сухан ронда, дар бораи роҳҳои ташаккули маҳоратҳои 

техникӣ ва маданияти техникии омӯзгорону мутахассисони оянда ибрози андеша ва нақши кори 
мустақилонаро дар ин самт таъкид намудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: маҳорати техникӣ, омӯзгори оянда, тафаккури техникӣ, кори мустақилона, 

соҳаҳои техникӣ, мутахассиси оянда. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Автор статьи на основе основы обширного материала показывает успехи технического и 
творческого будущих учителей технического направления. А также отмечает, что в современном 
направлении развития учебно-технического направления показал в государственных стандартов вуза. 
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Надо отметить, что автор статьи показывает развития технического творчества будущих учителей. 

Автор статьи показывает выполнения успехи творческих заданий на конференциях и научных семинарах. 
В данной статье авторы рассказывают о путях обучения и воспитания, технических способности и 
технической культуры будущих специалистов и будущих учителей технического направления, и особенно 

подчеркивают роль самостоятельной работы.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техническая способность, будущий учитель, техническое мышление, 

технические профили, самостоятельная работа, будущий специалист. 
 

TECHNICAL AND CREATIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS OF THE  

TECHNICAL PROFILE 
 

The author of the article, based on the basis of extensive material, shows the successes of technical and 

creative future teachers in the technical field. And also notes that in the modern direction of the development of 
the educational and technical direction showed in the state standards of the university. 

It should be noted that the author of the article shows the development of technical creativity of future 

teachers. The author of the article shows the success of creative tasks at conferences and scientific seminars.  
In this article, the authors talk about the ways of training and education, the technical ability and technical 

culture of future specialists and future teachers in the technical field, and especially emphasize the role of 

independent work. 
KEY WORDS: technical ability, future teacher, technical thinking, technical profiles, independent work, 

future specialist. 
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БАРНОМАИ «MATLAB» ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ  

ФАНҲОИ ТЕХНИКӢ 
 

Гулманов У.Р.  

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 

Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Маълум аст, ки технологияҳои муосир дар макотиби олию миёна ҷиҳати омӯхтан ва 

таҳқиқот гузаронидан дар соҳаҳои мухталифи илм ва таълими самараноки фанҳои гуногун 

имкони хуб фароҳам меорад. Яке аз чунин таъминоти барномаи муҳим, ки як фазои ниҳоят 

васеъро дар бар мегирад, фазои ҳисобкунии муҳандисию илмии Matlab мебошад. Дар замони 

муосир соҳаеро пайдо намудан душвор аст, ки дар он истифодаи компютер мавҷуд набошад. Дар 

ҳақиқат, имрӯзҳо компютер барои ҳалли проблемаи соҳаҳои гуногун як дастгоҳи хуби 

кӯмаккунанда шудааст, ки омӯхтани имкониятҳои он талаботи замон мебошад. Ба таври васеъ 

истифодабарии технологияҳои иттилоот дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон яке аз нишонаҳои 

асосии тамаддуни ҷамъият мебошад. Таърихи ҷаҳонӣ соҳаи илм ва технологияеро намедонад, ки 

бо чунин суръат рушд ёфта бошад, аз ин лиҳоз имрӯзҳо мутахассиси муосирро, ки бо асосҳои 
кори компютер шинос нест, тасаввур намудан душвор аст. 

Иҷрои кори озмоишӣ қисми муҳимми раванди таълим ба ҳисоб рафта ҳангоми он донишҷӯ 

донишҳои назариявии худро бевосита дар амалия санҷида малакаву салоҳиятнокии худро баланд 

мебардорад. Алалхусус, истифодаи технологияҳои муосир ин равандро боз самаранок менамояд, 

ки дар зер мо имконияти онро таҳлил менамоем. 

Чи тавре дар боло зикр гардид, аз имкониятҳои технологияҳои муосир мақсаднок истифода 

намуда, дар ҳама шаклҳои дарс (маърӯзавӣ, амалӣ ва озмоишӣ) сифати таълимро баланд 

бардоштан мумкин. Мо дар зер, ҳамчун намуна, иҷроиши яке аз кори озмоишӣ оид ба фанни 

электротехникаро бо ёрии барномаи системаи Matlab аз рӯи бастаи Simulink дида мебароем. 

Барномаи Matlab дар системаи ҳисобкунии илмӣ ва техникӣ нақши муҳим мебозад ва яке 

аз зерсистемаҳои ин барнома, ки имкони амсиласозии ҷиҳати санҷиш дар масъалаҳои техникӣ 

ба мо медиҳад, бастаи Simulink мебошад. 

Simulink – китобхонаи интерактивӣ барои амсиласозӣ (модулосозӣ), иваз ва таҳлили 

системаҳои динамикӣ мебошад. Он ба сохтани блок-диаграммаҳои графикӣ, тақлиди системаҳои 

динамикӣ, таҳқиқи коршоямии система ва такомул додани лоиҳаҳо имкон медиҳад. Simulink ба 
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пуррагӣ дар Matlab ҷойгир буда, ба истифодаи спектри васеъи асбобҳои таҳлил ва лоиҳакашӣ 

имкон додаст [3, с. 7].  

Аз мафҳумҳои асосии амсиласозии занҷирҳои электрикӣ ва ченкунии параметрҳои ҷараён 

ва шиддат шинос гардида, иҷрои корро дар системаи Simulink дида мебароем. 

Системаи Simulink ба мо ҳамчунин имкон медиҳад, ки амсилаҳои занҷирҳои электриро 

сохта, таҳқиқот ва озмоиш гузаронем. Барои ин дар бастаи Simulink китобхонаи иловагӣ бо номи 

SimPowerSystem мавҷуд буда, он барои ҷиҳати сохтани амсилаҳои таҷҳизоти аниқ истифода 

мегардад. SimPowerSystem маҷмӯи блокҳо барои амсиласозии тақлидии таҷҳизоти 

электротехникиро дорад. Ба маҷмӯи китобхона амсилаҳои элементҳои электротехникии фаъол 

ва ғайрифаъол, манбаъҳои энергия, муҳаррикҳои барқӣ, трансформаторҳо, шабакаҳои барқӣ ва 

ҳар гуна таҷҳизот дохил мешаванд. Ҳамчунин қисме вуҷуд дорад, ки блокҳо барои сохтани 

амсилаҳои таҷҳизоти электроника, аз ҷумла системаи идораи онҳо ҷойгир шудаанд. Имконҳои 

махсуси Simulink ва SimPowerSystem-ро кор фармуда, истифодабаранда на танҳо кори 

таҷҳизотро дар вақти кутоҳ иваз карда метавонад, балки намудҳои гуногуни таҳлили ин гуна 

таҷҳизотро низ гузаронида метавонад. Аз ҷумла, истифодабаранда имкон дорад реҷаи 

барқароршудаи кори системаро дар ҷараёни тағйирёбанда, ҳисоб намояд, импеданс (муқовимати 

пурра)-и қисми занҷирро аниқ намояд, инчунин тавсифҳои вобаста аз басомадро дастрас намуда, 
устувориро таҳлил кунад ва таҳлили мавзун (гармоникӣ)-и ҷараёнҳо ва шиддатҳоро иҷро намояд. 

Беҳбудии SimPowerSystem боз дар он аст, ки системаҳои мураккаби электротехникиро ба 

таври амсила, усулҳои ивазкунӣ ва сохториро якҷоя карда, сохтан мумкин аст. Масалан, қисми 

электрикиb табдилдиҳандаи нимноқили қувваи барқро бо блокҳои ивазии SimPowerSystem ва 

системаи идораро бо ёрии блокҳои Simulink, ки танҳо алгоритми кори он, балки нақшаи 

электрикии онро нишон медиҳад. Чунин нуқтаи назар нисбат ба амсиласозии техникӣ имкон 

медиҳад, ки тамоми амсиларо осон кунад, яъне коршоямӣ ва суръати иҷрои кори онро баланд 

бардорад. Ба ғайр аз ин, дар амсилае, ки блокҳои SimPowerSystem истифода шудаанд, блокҳои 

боқимондаи Simulink-ро дидан мумкин аст, ҳамин тавр, функсияҳои худи Matlab, ки имкони хеле 

васеъро барои амсиласозии системаҳои электротехникӣ фароҳам меоварад [2, с. 59]. 

Китобхонаи SimPowerSystem низ ниҳоят васеъ аст. Дар ҳолате, ки агар блоки лозима дар 

китобхона набошад, истифодабаранда имкон дорад блоки шахсии худро бо ёрии блокҳо, бо 

амалӣ гардонидани имконҳои Simulink оид ба сохтани зерсистема, ҳамин тавр, китобхонаи 

асосии Simulink ва манбаъҳои идорашавандаи ҷараён ва шиддат низ созад. Чи тавре мебинем, 

SimPowerSystem дар ҳайати Simulink имрӯз яке аз бастаҳои беҳтарин дар амсиласозии таҷҳизот 

ва системаҳои электротехникӣ ҳисоб мешавад [3, с. 60]. 

Бастаи SimPowerSystem дар китобхонаи Simulink – Matlab 6.5 ё бастаи 

PowerSystemBlockset дар китобхонаи Simulink-Matlab 6.1 аз қисмҳои асосӣ зерин иборат аст: 

Connectors – пайвасткунандаҳо. Китобхона, заминвасла, нейтрал, пайвасткунадаҳои L ва 

T- шакл ва ҳамчунин намудҳои гуногуни пайвасткунандаро дар бар мегирад [1, с. 23]. 

Electrical Sources – манбаъҳои қувваи барқ. 

Elements – элементҳои электротехникӣ. 

Extra Library – таҷҳизоти электротехникии иловагӣ. 

Machines – мошинаҳои электрикӣ. 

Measurements – таҷҳизоти ченкунанда ва тафтишкунада. 

Power Electronics – таҷҳизоти электроникаи баландқувва. 

Блокҳои ин қисмҳоро истифода бурда, истифодабаранда имкон доранд, дар як вақти кӯтоҳ 

амсилаи ниҳоят мураккаби системаи электротехникиро созад. 

Чи тавре ки ба мо маълум аст, ки занҷирҳои электрикӣ ду хел мешаванд: занҷирҳои 

электрикии доимӣ ва занҷирҳои электрикии тағйирёбанда. Доимият ё тағйирёбиаш аз манбаи 

энергияи электрикӣ вобастагӣ дорад. Барои ҳисоб намудани маълумоти занҷири электрикӣ дар 

бастаи Simulink чунин амалро иҷро намудан лозим: Манбаъҳои энергияи дар қисми Electrical 

Sources ҷойгир шудаанд. Манбаи идеалии шиддати доимӣ (DC Voltage Source), блокҳои 

ченкунии ҷараён ва шиддат (Current Measurement ва Voltage Measurement) ба сифати бори занҷир 

элементҳои пай дар пай пайвастшударо (Series RLC Branch) гирифта, ба равзанаи амсиласозӣ 

(untitled) гузоред. Ҳамчунин барои дастрас кардани қиматҳои ҷараён ва шиддат дар намуди 

графикӣ ва ададӣ аз блокҳои Scope ва Display истифода мебарем. 
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Расми 1. Амсилаи занҷири электрикии ҷараёнаш доимӣ.  

 

 
Расми 2. Нақша бо истифодаи пайвасткунандаҳои шакли L connector ва шакли T connector. 

 

Ҳолате ба вуҷуд меояд, ки занҷири электрикиро дар як вақти муайян васл мебояд кард ва 

барои ин калид лозим аст. Аз қисми Elements блоки Breaker – ро гирифтан мумкин аст, ки 

амсилаи таҷҳизоти васл ва хомӯш кардани қувваи ҷараёнро иҷро мекунад. Калид бо ёрии сигнали 

даромади беруна ё аз «таймер»-и барқароршуда идора мешавад. Васлкунии таҷҳизот бо сигнали 

идораи яке аз он иҷро мешавад. Фармон барои хомӯшкунӣ бо сигнали ба савияи сифррасанда 

дода мешавад, ки хомӯшшавии таҷҳизот дар кам шудани қувваи ҷараён то ба сифр мерасад. 

Таҷҳизот дар худ RC – занҷири шарорахомӯшкунанда дорад, ки ба васлҳои хомӯшкунанда 

паралел пайваст шудаанд. 

Ҳангоми сохтани занҷирҳои сефазадор элементҳои онро ва ҳамчунин блокҳои занҷирҳои 

якфазадорро истифода бурдан мумкин аст. Шиддат ва қувваи ҷараёнро чен карда, онҳоро дар 

бори симметрӣ ва ғайрисимметрӣ муқоиса кардан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, таҳлили ҳангоми иҷроиши корҳои озмоишӣ оид ба баъзе мавзӯи фанни 

электротехника бо истифодаи барномаи Matlab гузаронидашуда нишон дод, ки истифодаи 

босамараи ин барнома ҷиҳати азхудкунии маводи лозима аз тарафи донишҷӯён мусоидат 

менамояд ва онҳоро минбаъд низ татбиқи барномаи мазкур ҳавасманд мегардонад.  
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БАРНОМАИ «MATLAB» ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР РАВАНДИ  

ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТЕХНИКӢ 
 

Мақолаи мазкур ба омӯзиши барномаи «MATLAB», имкониятҳои истифодаи он дар самаранокии 

раванди таълими фанҳои техникӣ дар мисоли фанни «Электротехника» бахшида шудааст. Нишон дода 

мешавад, ки имкониятҳои технологияҳои муосирро мақсаднок истифода намуда, дар ҳама шаклҳои дарс 

сифати таълимро баланд бардоштан мумкин. 

КАЛИДВОЖАҲО: барномаи MATLAB, китобхонаи Simulink, таълим, фанҳои техникӣ, амсила. 
 

ПРОГРАММА «MATLAB» И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Данная статья посвящена изучению программы «MATLAB», исполбзование ее возможности при 

повышении качества процесса обучения технических дисциплин, на примере дисциплины 

«Электротехника». Отмечается, что возможности современных технологий позволяют повысить качество 

преподаваемого предмета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программа MATLAB, библиотека Simulink, обучение, технические науки, 

модель. 

PROGRAM «MATLAB» AND ITS USE IN THE PROCESS TRAINING  

OF THE TECHNICAL DISCIPLINES 
 

This article is devoted to the study of the program «MATLAB», the use of its capabilities while improving 

the quality of the learning process of technical disciplines, on the example of the discipline «Electrical 

Engineering». It is noted that the capabilities of modern technology can improve the quality of the taught subject. 

KEY WORDS: MATLAB program, Simulink library, training, technical sciences, model. 
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МАВҚЕИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ АСТРОНОМӢ ДАР РУШДИ  

ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОН 
 

Тағоймуродов З.М., Асадуллоев Ш., Рамазони Идрис 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҳалли масъалаҳо дар ҷараёни таълим барои ташаккули тафаккури хонандагон аҳамияти 

муҳим дорад. Барои ба моҳияти мавзӯъҳои омӯхташуда ба таври амиқ сарфаҳм рафтан ҳал 

кардани масъала нақши хоса мебозад. Аз тарафи дигар, ҳалли масъала барои рушди зеҳнии 

хонандагон аҳамиятнок мебошад.  

Мақсади таълим аз ҳалли масъалаҳо рушд додани қобилияти дар амал истифода бурда 

тавонистани донишҳои назариявӣ мебошад. Яъне, дуруст интихоб намудани қонунҳо, 

формулаҳо ва принсипҳои илмии физика мебошад. Омӯзонидани усулҳои гуногуни ҳалли 

масъалаҳо талаботи муҳимтарини таълим мебошад ва дар раванди таълими он муаллим ба 

хонандагон аз шарти масъала дарк кардани мазмуни масъала, равандҳои астрономӣ, тағйирёбии 

онҳо ва ба кадом қонунҳои астрономӣ итоат кардани онҳоро ёд медиҳад. Аз ҳамин лиҳоз, ҳалли 

масъалаҳои астрономӣ дар дарсҳои астрономия яке аз воситаҳои асосии дарк кардани моҳияти 

мавзӯъҳои астрономӣ буда, барои дар хонандагон сайқал додани маҳорати таҳлилкунӣ ва 

фикрронии мантиқӣ бисёр муҳим мебошад [1]. 
Ҳалли пай дар пайии масъалаҳо савияи донишу маҳоратро тақвият дода, имконият 

медиҳад, ки хонандагон аз дарс дар бораи хосият ва унсурҳои (элементҳои) астрономӣ 
тасаввуротҳои кофӣ гиранд. Масъалаҳои астрономӣ ҳамчун методи таълими астрономия барои 
баланд бардоштани сифати таълим, мустаҳкам намудани дониши гирифташуда, алоқаи 
дохилифаннӣ ва байнифаннӣ ба рушди тафаккур ва дигар хусусиятҳои шахс ёрӣ мерасонанд. Дар 
барномаҳои таълимии фанҳои сикли астрономӣ мавзӯъҳои ниҳоят муҳимму нисбатан мураккаб, 
аз қабили астрофизика, кайҳоннавардӣ, проблемаи астрономияи муосир ва ғайра ҷой доранд.  

Ҳар як масъалаи астрономӣ метавонад роҳҳои гуногуни ҳал дошта бошад, бинобар ҳамин, 
омӯзгорон метавонанд аз роҳҳои гуногуни ҳал истифода бурда, қобилияти зеҳнии хонандагонро 
рушд диҳанд. Чунки барои бо роҳҳои гуногун ҳал кардани масъалаҳо, иттилооти бештар дар 
бораи параметрҳои бузургиҳои дар шарти масъала баёншаванда лозим мешавад, ки ин ба 
васеъшавии доираи дониши онҳо сабаб мешавад [4]. 
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Барои тақвияти фикрҳои дар боло зикршуда масъалаҳоеро интихоб намуда, усулҳои 

гуногуни ҳалли онро пешниҳод менамоем, то ин ки барои ташаккули тафаккури хонандагон 

воситае шуда тавонад. 

Масъалаи 1. Ситораи нав ҳангоми дар бурҷи Персей пайдошавиаш дар ду шабонарӯз 

дурахшонии худро аз 12m  то 2m  қадри ситорагӣ тағйир додааст. Дурахшонии ситора дар як 

шабонарӯз ба ҳисоби миёна чанд маротиба афзудааст? [3]. 

ℓℊ
𝐸1

𝐸2
= 0,4(𝑚2 − 𝑚1) 

Дурахшонии ситораҳо, ки бо қадри ситорагӣ аз якдигар фарқ мекунанд, 

бо формулаи Погсон (олими англис) ℓℊ
𝐸1

𝐸2
= 0,4(𝑚2 − 𝑚1)  муайян карда 

мешаванд. Дар формула Е – дурахшонии ситора в  𝑚 − 𝑚2  = 2𝑚   
нишондиҳандаи қадри ситорагиро ифода менамояд. 

Қимати бузургиҳоро аз шарти масъала дар ифода гузошта, ҳосил мекунем. ℓℊ
𝐸1

𝐸2
=

0,4(12𝑚 − 2𝑚) = 0,4 ∙ 10 = 4 

Бинобар он, ки пайдошавии ситораи нав ду шабонарӯз аст, он гоҳ ифодаи ҳосилшударо дар 

намуди зерин менависем: 

2ℓℊ
𝐸1

𝐸2
= 4;  

Он гоҳ ℓℊ
𝐸1

𝐸2
=

4

2
= 2 мешавад.  

азбаски логарифма логарифмаи даҳӣ аст, бинобар ҳамин. 
𝐸1

𝐸2
= 102 = 100 

мешавад. Аз ин ҷо 𝐸1 = 100𝐸2. 

Аз натиҷаи ҳосил шуда маълум мешавад, ки дурахшонии ситораи нав ба ҳисоби миёна дар 

як шабонарӯз 100- маротиба афзудааст.  

Ҷавоб: 100 маротиба. 

Масъалаи 2. Дар рӯзи аз ҳама дарозтарин баландии Офтоб дар Хуҷанд ба 65° мерасад. Дар 

ин вақт сояи одами қадаш ба 1,80 м. баробарбуда чӣ қадар мешавад [2]. 

Мувофиқи шарти масъала нақша тартиб медиҳем. 

Аз нақша мувофиқи секунҷаи АВС кунҷи Х−?  𝛼(алфа) −

ро муайян мекунем, ки он 
𝛣𝐶

𝐴𝐶
= 𝑡𝑔α (1) аст.  

Дар шарти масъала талаб карда шуда аст, ки сояи қади одам ёфта 

шавад, бинобар ҳамин аз секунҷаи АА1В1  истифода мебарем, ки дар ин 

ҷо АА1 баландии қади одам буда АВ1 − сояи қади он аст. 

Бинобар ҳамин нисбати 
АВ1 

AА1
 = сtgβ (2) мешавад.  

Аз қоидаи секунҷаҳо истифода бурда, сояи қадами одами дар сатҳи Замин 

афтандаро муайян кардан мумкин аст. АВ1 – ро бо Х ва AА1 – ро бо h ишора карда, 

ифодаи (2)-ро дар намуди зерин ифода мекунем.  

Он гоҳ 
Х

h
= сtgβ  аз ифодаи ҳосилшуда Х-ро меёбем, Х = h · ctgβ . 

Қиматҳои додашударо аз шарти масъала дар ифодаи ҳосилшуда 

мегузорем. 

Х = 1,8 · ctg 650  қимати ctg 650 =0,466 

Χ = 1,8ctg 650 = 1,8 ∙ 0,466 = 0,839м ≈ 0,84м 

Аз натиҷаи ҳосилшуда маълум мешавад, ки сояи қади 

одами ба 1 метру 80 см баробарбуда нисфирӯзӣ ба 0,84 м. ё 84 см 

баробар мешавад. 

Масъалаи 3. Симчӯби телефон бо нурҳои Офтоб равшан аст. Баландии симчӯб 9 м. аст. 

Шӯои аз баландии канори Офтоб афтандаи (горизонталӣ) уфуқии кунҷи 420171-ро (ҳосил) 

ташкил мекунад. Дарозии нимсояи симчӯб чӣ қадар аст, агар диаметри мушоҳидашавандаи 

Офтоб ℓ = 32′  бошад?[2]. 

Д.ш.а. 

𝑚1 = 12𝑚 

Е1
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Мувофиқи шарти додашуда нақша тартиб 𝛽 = 42°17′  дода,  нимсояи 

симчӯбро муайян мекунем: дар нақша ВС – баландии Офтоб; аз 

сатҳи Замин буда, АА1 – баландии симҷӯб мебошад.  

Мувофиқи нақша дар секунҷаи АА1В1 нисбати 
АΒ1

A А1
= ctgβ (1) 

ва дар секунҷаи АВС нисбати 
AC

ΒC
= ctg (β + α) (2) 

аст. 

АВ1 – ро бо Х ва AА1 – ро бо h ишора карда, бо назардошти 

ифодаҳои 1, 2. Ифодаи зеринро ҳосил мекунем Х = hctgβ −

hctg(β + α).  Дар тарафи рости ифода h − ро  ҳамчун 

зарбшаванда аз қавс бароварда, қиматҳои додашударо аз 

шарти масъала гузошта, дарозии нимсояи симчӯбро меёбем:  

x = h|(ctgβ − ctg(β + α)| = 9|(ctg42°17′ − ctg(42°17′ + 32′)| = 9|(ctg42°17 − ctg42°49′)| =

= 9(0,0837 − 0,1028) = 9|−0,0191| = 9 ∙ 0,0191 = 0,1719 ≈ 0,18м 

Аз натиҷа маълум мешавад, ки дарозии нимсояи симчӯб ба 0,18 м. ё 18 см баробар аст.  

Ҷавоб: 18 сантиметр. 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Воронсов, Б.А. Методика преподавания астрономии / Б.А. Воронсов – Веляминов, М.М. Дагаев, 

А.В. Засов. – Москва: Просвешение, 1973.  

2. Малахова, Г.И., Страут, Е. К. Дидактический материал по астрономии / Г.И. Малахова, Е. К. Страут. 

– Москва: Просвешение, 1979. 

3. Ҳамид Маҷидов, Отаҷон Нозимов. Нуҷум. – Душанбе, 2008. 

4. Дагаев, М.М. Книга для чтения по астрономии / М.М. Дагаев. – Москва: Просвешение, 1980. 
 

МАВҚЕИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ АСТРОНОМӢ ДАР РУШДИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОН 
 

Дар мақола методи ҳалли баъзе масъалаҳо доир ба ҳисоб кардани бузургиҳои фотометрӣ, астрономӣ 

ва масъалаҳо доир ба ҳисоб кардани сояи предметҳо, ки аз равшании Офтоб дар сатҳи Замин ҳосил 

мешаванд, оварда шудааст. Мисолҳои ба ҳайси намуна пешниҳодкардаи муаллиф заминаи таҷрибӣ дошта, 

илман асоснок ва қобили пазиришанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: масъалаҳои астрономӣ, рушд, зеҳн, хонандагон,ташакулли тафакур, дониш, 

маҳорат, малака, фан, астрономия, қобилият, бузургиҳо. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

В статье показан метод решения некоторых вопросов по подсчету астрономических величин 

фотомерических и задач по подсчету теней предметов, полученных из света солнца да уровня земли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: астрономические вопросы, развитие, интеллект, читатели, подражание, 

знание, умение, навыки, тема, астрономия, способности, грозы. 
 

THE POSITION OF ASTRONOMICAL PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL 

DEVELOPMENT OF PUPILS 
 

The article shows the method of solving some questions on the calculation of astronomical values of 

photometric and tasks on the calculation of shadows of objects obtained from the light of the sun and the earth's 

level. 

KEY WORDS: astronomical questions, development, intelligence, readers, imitation, knowledge, skill, 

skills, theme, astronomy, abilities, thunderstorms. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шакенова Т.Ж. 
Евразийский университет Республики Казахстан 

Бобизода Г.М. 
Академии образования Таджикистана  

 

Современное образование сегодня, это светлое будущее подрастающего поколения. 
Особое внимание на сегодняшний день акцентируют предметам естественно-научного цикла в 
общеобразовательной школе. Все это обусловлено функциями в повседневной жизни и 
взаимосвязь человека с природой. Однако, очень важно, чтобы современный человек не только 
мог решать повседневные задачи, но и был функционально грамотным во всех отношениях.  

Современные образовательные обновленные программы, которые внедряются в 
общеобразовательные школы Республики Казахстан с 2015 года в основе своей несут традиции 
мировых образовательных систем. Они характеризуются единством воспитания и обучения, 
прослеживается интеграция школьных предметов, направлены на обучение учащихся применять 
полученные знания в повседневной жизни.  

В связи с целью экспериментального исследования и ее задачами эксперимент проводился 
в три этапа: констатирующий эксперимент, первый этап - формирующий эксперимент, второй 
этап – формирующий, третий этап – общающий. 

Экспериментальная работа осуществлялась в средней общеобразовательной школе № 15 г. 
Павлодара. Всего в нашем исследовании принимали участие 100 учащихся с 8-9 классы. Из них 
50 школьников экспериментальной группы (ЭГ) и 50 школьников контрольной группы (КГ).  

Целью экспериментальной работы явилась проверка выдвинутой гипотезы. В процессе 
констатирующего эксперимента для определения уровня сформированности составляющих 
функциональную грамотность (мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный 
критерии) учащихся использовались различные диагностические методики.  

В первую очередь исследованию подлежало изучение мотивационного критерия 
функциональной грамотности учащихся. Данный критерий является основным для организации 
работы по формированию функциональной грамотности учащихся, так как воздействие 
мотивации считается наиболее важным. Опираясь на методику определения мотивационного 
критерия функциональной грамотности Н. Лускановой, мы составили анкету, которая помогает 
выявить отношение учащихся к тому или иному изучаемому предмету. Выявляется уровень 
личного отношения учащихся через утверждение собственной позиции. Для того, чтобы изучить 
отношение учащихся к предмету биология предлагались следующие вопросы, которые отражены 
в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 
Показатели учебной мотивации учащихся по отношению к предмету «Биология»  

(учащиеся 8 классов) (2015-2016 гг.) 

Показатели учебной мотивации 
Контрольная 

группа (%) 

Экспериментальная 

группа (%) 

1. Отношение к предмету «Биология» 

Положительное 24 26 

Нейтральное 40 37 

Отрицательное 36 37 

2. Необходимость изучения 
Да 32 34 

Нет 68 66 

3. Возможность использования биологических 

знаний в предметной деятельности 

Да 45 43 

Нет 55 57 

4. Трудность в изучении предмета 
Да 48 47 

Нет 52 53 
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Рисунок 1. Отношение учащихся к предмету «Биология» (учащиеся 8 классов) (2015-2016 гг.) 

 

В результате проведенного анкетирования в 8-х классах видно, что к предмету биология 

учащиеся как контрольной, так и экспериментальной группы относятся следующим образом: 

положительно – 24% контрольной и 26% учащихся экспериментальной группы; нейтрально – 

40% контрольной и 37% учащихся экспериментальной группы; отрицательно – 36% контрольной 

и 37% участников экспериментальной группы. Необходимость изучения биологии как предмета 

считают лишь 32% учащихся контрольной и 34% экспериментальной группы; соответственно 

68% контрольной и 66% респондентов экспериментальной считают, что биологию не 

обязательно изучать; трудность в изучении предмета вызывают у учащихся 48% контрольной и 

47% экспериментальной группы; у 52% учащихся контрольной и 53% экспериментальной 

группы изучение биологии вызывают некоторые трудности. 

Таблица 2 

Показатели учебной мотивации учащихся по отношению к предмету «Биология»  

(учащиеся 9 классов) (2015-2016 гг.) 
 

Показатели учебной мотивации 
Контрольная 

группа (%) 

Экспериментальная 

группа (%) 

1. Отношение к предмету «Биология» 

Положительное 20 19 

Нейтральное 30 35 

Отрицательное 50 46 

2. Необходимость изучения  
Да 42 40 

Нет 58 60 

3. Возможность использования биологических 

знаний в предметной деятельности 

Да 40 43 

Нет 60 57 

4. Трудность в изучении предмета 
Да 40 44 

Нет 60 56 
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Рисунок 2. Отношение учащихся к предмету «Биология» (учащиеся 9 классов) (2015-2016 гг.) 

 

В итоге проведенного анкетирования в 9-х классах видно, что к предмету биология 

учащиеся относятся в равной степени. Например, учащиеся контрольной (20%) и 

экспериментальной (19%) относятся положительно; нейтрально – 30% контрольной и 35% 

учащихся экспериментальной группы; отрицательно – 50% контрольной и 46% респондентов 

экспериментальной группы. 

Необходимость изучения биологии как предмета считают лишь 42% учащихся 

контрольной и 40% экспериментальной группы; соответственно 58% контрольной и 60% 

респондентов экспериментальной считают, что биологию не обязательно изучать; трудность в 

изучении предмета вызывают у учащихся 40% контрольной и 43% экспериментальной группы; 

у 60% учащихся контрольной и 57% экспериментальной группы с изучением биологии 

возникают трудности. Следовательно, сравнение данных полученных в результате проведения 

методик, свидетельствует о том, что учащиеся относятся к предмету «Биология» - нейтрально, и у них 

прослеживается достаточно низкая мотивация к изучению данного предмета.  

В целях определения уровня сформированности когнитивного критерия функциональной 

грамотности учащихся нами были изучены: государственный стандарт образования и типовые 

учебные программы по предмету «Биология». В ходе выполнения данной работы, были выявлены 

признаки, несущие информацию об уровне когнитивного критерия составляющей функциональную 

грамотность учащихся (фактические знания, умения, навыки по биологии) [1, с. 25-27].  

Для оценки общеучебных умений, учащихся нами были использованы тестовые материалы, 

которые подавались учащимся блоками по предмету биология. Тестовые задания содержали 

элементы знаний, умений и навыков полученные по разделам предмета. Тесты были: открытые 

(добавляется ключевое слово); закрытые (1 или 2 правильных ответа); задания с установлением 

правильной последовательности. Тесты включали пять вариантов, это было сделано, для того чтобы 

соблюдались требования к выполнению тестов самостоятельно. Данный способ подачи тестовых 

заданий обеспечил объективность оценки и анализа полученных результатов учащихся. 

Таблица 3 

Уровень когнитивного критерия функциональной грамотности учащихся 8 класса (2015-2016 гг.) 
 

Уровень когнитивного критерия Контрольная группа (%) Экспериментальная группа (%) 

Высокий 20 18 

Средний 51 53 

Низкий 29 29 
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Рисунок 3. Уровень когнитивного критерия функциональной грамотности учащихся 8 класса (2015-2016 гг.) 

 

Уровень когнитивного критерия функциональной грамотности составили: высокий уровень – в 

контрольной группе 20%, в экспериментальной – 18%; средний уровень 51% в контрольной группе и 

53% в экспериментальной группе; низкий уровень в обеих группах составил по 29%.  

В результате анализа работ учащихся выявлено, что у большинства констатируется средний 

уровень когнитивного критерия функциональной грамотности, что не является соответствием 

современным требованиям, образования. 

Также тесты по предмету «Биология» были проведены в 9-х классах. Результаты 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень когнитивного критерия функциональной грамотности учащихся 9 класса (2015-2016 гг.) 
 

Уровень когнитивного критерия Контрольная группа (%) Экспериментальная группа (%) 

Высокий 25 22 

Средний 30 32 

Низкий 45 46 
 

 
Рисунок 4. Уровень когнитивного критерия функциональной грамотности учащихся 9 класса (2015-2016 гг.) 

 

Из рисунка 4 видно, что уровень когнитивного критерия функциональной грамотности в 

ходе констатирующего эксперимента составили: высокий уровень – 25% (правильно 

выполненные задания) в контрольной и 22% в экспериментальной; средний уровень 30% у 

респондентов контрольной и 32% в экспериментальной, низкий уровень – 45% в контрольной и 

46% в экспериментальных группах.  

Проанализировав работы учащихся, мы пришли к выводу о том, что у учащихся обеих 

групп самый высокий показатель низкого уровня когнитивного критерия, что является не 

соответствием современным требованиям, предъявляемым к уровню образованности учащихся.  

Для формирования функциональной грамотности учащихся нами был проведен 

формирующий этап эксперимента, где нами был разработан спецкурс для учителей «Проектная 

деятельность - как основа личностно-ориентированного образования». Также блоками давали 

тематику проектов учащимся, опираясь на календарно-тематический план. В течение двух 

четвертей учащиеся работали над проектами. И в конце второй и четвертой они защищали 

проекты. Итогом проектов явились различные материалы учебной деятельности: электронный 
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учебник, глоссарий, методическое пособие по тематике и др. Вовлекаясь в проектную 

деятельность, учащиеся так увлеклись, что успели полюбить биологию, как и другие предметы.  

Педагогический опыт показывает, что в традиционные уроки работу проектной 

деятельности учащихся внедрить очень сложно. Но, чтобы достичь, успешного результата в 

данном направлении, необходимо совмещать традиционную и личностно-ориентированную 

систему обучения, постепенно включая элементы проектной деятельности. Подобный способ 

работы помогает обеспечивать индивидуальный подход к особенностям учащихся, развивает 

познавательную активность, сплачивает учащихся между собой, повышается уровень 

функциональной грамотности. Учащиеся из «потребителей» становятся «активными 

участниками» учебного процесса. Внедряя постепенно элементы проектной деятельности в 

дальнейшем «слабые» учащиеся перейдут в ранг «сильных» учащихся.  

На заключительном этапе обобщающего эксперимента нами были проанализированы 

полученные результаты сформированности функциональной грамотности учащихся. 

Таблица 5 

Уровень функциональной грамотности учащихся после проведения  

формирующего эксперимента 
 

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Оптимальный 9,6% 40,4% 

Допустимый 46,2% 50% 

Критический 43,7% 9,1% 
 

 
Рисунок 5. Динамика результатов сформированности функциональной грамотности. 

 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент, показал, что в результате 

теоретического подхода установленных нами педагогических условий реализации 

функциональной грамотности учащихся, путем внедрения проектной деятельности в 

традиционные уроки образовательного процесса СОШ №15, произошли значительные 

изменения по рассматриваемым критериям функциональной грамотности учащихся.  
 

ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. Багᴎшаеʙ, З.Я. Прᴎᴏрᴎᴛеᴛы ᴄᴏʙреᴍеʜʜᴏгᴏ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎя ᴎ ᴄᴛраᴛегᴎя егᴏ раᴈʙᴎᴛᴎя / З.Я. Багᴎшаеʙ // 

Педагᴏгᴎка. – № 9, 2003. – С. 10-14. 
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THE FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF PUPILS AT THE LESSONS OF BIOLOGY BY 

APPLICATION OF PROJECT ACTIVITY 
 

In this work, the questions of the formation of functional literacy of students in biology lessons are 

considered. The article presents data from the study conducted by the authors. 
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ТАШАККУЛ ДОДАНИ ШАВҚУ ҲАВАСИ ХОНАНДАГОНИ СИННИ ХУРДИ 

МАКТАБӢ БА ФИЗИКА ДАР ДАРСҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ СИНФИ IV 
 

Боев С.Г. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таълими мусалсал ё бонизоми физика дар муассисаҳои таҳcилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ 

аз синфи VII оғоз меёбад. Тасаввуроти аввалини физикӣ бошад, ҳанӯз аз синни томактабӣ cap 

мешаванд. Бачаҳо аз хурдсолӣ мафҳумҳои ҳаракат, суръат, қувва, энергия, иқтидор (зӯрӣ), 

электр, радио, телевизор, телефон, кино, кайҳон ва ғайраҳоро мешунаванд. Шиносшавии амалии 

онҳо бо физика, одатан ҳангоми бозӣ бо бозичаҳо (махсусан, бозичаҳои механикӣ, ки имрӯзҳо 

хеле фаровонанд), тамошои барномаҳои бачагонаи телевизион, гуфтугӯи калонсолон оғоз ёфта, 

дар синфҳои ибтидоӣ (синфҳои 1-4) ин тасаввурот ба донишҳои содатарини физикӣ табдил 

меёбанд. Таҳлили барномаи таълимии «Барномаи синфҳои ибтидоӣ» (синфҳои 1-4) [2] собит 

менамояд, ки ҳангоми омӯзиши як қатор мавзӯъҳои фанни табиатшиносӣ хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ соҳиби донишҳои ибтидоии физикӣ мегарданд. Масалан, ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои 

зайли фанни табиатшиносӣ хонандагони синни хурди мактабиро бо фанни физика шинос кардан 

имконпазир аст: маьлумот дар бораи мафҳумҳои табиат; табиатшинос ва табиатшиносӣ; 

маълумот дар бораи гуногунии тақвим; ивазшавии шабу рӯз ва фаслҳои сол; Офтоб ва гармии 

он; Моҳтобу ситораҳо; 12-апрел рӯзи кайҳоннавардон ва фатҳи кайҳон; таркиб ва хосиятҳои 

ҳаво; бод; абрнокӣ ва боришот; обуҳавосанҷӣ ва аҳамияти он; сатҳ ва қабатҳои Замин; таъсири 

ҳодисаҳои табиат ба ҳаёти набототу ҳайвонот ва инсон; таьсири набототу ҳайвонот ва инсон ба 

табиат [2, с. 4]. 

Акнун роҳҳои шинос кардани хонандагони синни хурди мактабиро бо фанни физика 

ҳангоми омӯзиши фанни табиатшиносӣ дар синфи IV нишон медиҳем.   

Дар курси табиатшиносии синфи IV [4] мавзӯи «Ҳаво гармиро чӣ тавр мегузаронад?» 

омӯхта мешавад. Барои васеъ намудани доираи дониши хонандагони хурдсол ва ташаккул 

додани шавқу ҳаваси онҳо ба физика омӯзгор метавонад дар маҳфили «Табиатшиноси ҷавон» 

доир ба гармигузаронии моддаҳо маълумот дода, ба саволи барои мактабиёни хурдсол аҷиб: «Оё 

пӯстин гарм мекунад?» [3, с. 5] ҷавоб диҳад. Гармигузаронии моддаҳоро омӯзгор метавонад бо 

баён намудани мисолҳои шавқовар фаҳмонад. Масалан, оё медонед, ки барои чӣ ҳангоми ба 

истакони шишагин оби ҷӯш рехтан, дар дохили он қошуқчаи металлӣ мемонанд? [5].  

Як қисми гармии оби ҷӯш ба қошуқча гузашта, ҳарорати он паст мешавад ва истакон 

намешиканад.   

Кадом курпа одамро нағз гарм нигоҳ медорад: курпаи нав ё кӯҳна? [5].  

Курпаи нав нағз гарм мекунад, зеро пахтаи он мулоим буда, дар байни қабатҳои он ҳаво 

ҳаст. Ҳаво бошад гармиро бад мегузаронад. 

Оё медонед, ки кадом хона гармтар аст: хонаи бомаш хасин ё тунукагин? [5].  

Хонаи бомаш хасин дар зимистон гармтар буда, дар тобистон назар ба хонаи бомаш 

тунукагин баръакс салқинтар аст. Тунука гармиро нагз мегузаронад, хас бошад гармиро бад 

мегузаронад. 

Оё медонед, ки яхмосро дар вақти набудани яхдон, барои об нашуданаш, дар хонаи гарм 

чӣ тавр нигоҳ доштан мумкин аст? [3, с. 5].  

Агар яхмосро дар маводи пашмин нигоҳ доред, он муддати дароз об намешавад, зеро 

маводи пашмин гармиро бад мегузаронад.  



204 

Аз мисолҳои боло маълум мешавад, ки металлҳо гармиро нағз, ҳаво бошад бад 

мегузаронад. Пашм, пахта, тибит, мӯина ва ҷисмҳои масомадор гармиро бад мегузаронанд, зеро 

дар байни нахҳои онҳо ҳаво ҳаст. Вакуум, яъне ҷойи беҳаво гармиро аз ҳама бад мегузаронад 

[3]. 

Ҷисмҳое, ки гармиро бад мегузаронанд, барои нигоҳ доштани гармӣ истифода карда 

мешаванд. Масалан, деворҳои хиштин гармиро бад мегузаронанд, ки ин барои нигоҳ доштани 

гармии хона ёрӣ мерасонад. Барфи ғафси ковок ғаллаи тирамоҳиро аз сармо муҳофизат мекунад. 

Яхро дар таҳхона гузошта, болояшро бо хас, аррамайда ва хок, ки гармиро бад 

мегузаронанд пӯшонем, он об нашуда меистад. 

Пас аз фаҳмонидани ин мисолҳо омӯзгор ба аҳли маҳфил чунин савол мегузорад: «Оё 

пӯстин гарм мекунад?» Аҳли маҳфил фикр накарда чунин ҷавоб медиҳанд: ҳа, албатта пӯстин 

гарм мекунад, агар пӯстин гарм намекард, одамон дар зимистон пӯстин намепӯшиданд. Омӯзгор 

мефаҳмонад: не, бачаҳо, пӯстин гарм намекунад. Гуфтори «Пӯстин гарм намекунад» дар ҳақиқат 

дуруст аст. Аз ин ҷавоби омӯзгор ахли маҳфил дар ҳайрат мемонанд ва бодиққат ба суханони ӯ 

гӯш мекунанд. 

Омӯзгор давом медиҳад: марҳамат, барои боварӣ ҳосил карданатон чунин таҷриба 

гузаронед.  

Қайд кунед, ки ҳароратсанҷ кадом дараҷаи ҳароратро нишон медиҳад ва онро бо пӯстин 

печонед. Баъд аз якчанд вақт ҳароратсанҷро кушода, гирифта ба он нигоҳ кунед. Шумо боварӣ 

ҳосил мекунед, ки он ҳатто чоряки дараҷа ҳам гарм нашудааст, чанд дараҷае, ки пеш нишон 

медод, ҳамонро нишон медиҳад. Ана исботи он ки пӯстин гарм намекунад. Шумо метавонед 

шубҳа кунед, ки ҳатто пӯстин хунук нигоҳ медорад. Ба ду зарфи якхела ба миқдори баробар ях 

гиред. Яке аз зарфҳоро бо пӯстин печонед, дигарашро кушода нигоҳ доред. Вақте ки ях дар зарфи 

кушода пурра об шуд, пӯстинро кушоед. Шумо мебинед, ки яхи дар пӯстин печонидашуда 

тамоман ба обшавӣ сар накардааст. Маълум мешавад, ки пӯстин на фақат яхро гарм накардааст, 

ҳатто чунин менамояд, ки онро хунук карда, обшавиашро суст кардааст. 

Ба ин бовар накардан мумкин? Чӣ хел чунин исботро рад кардан мумкин? Ҳеҷ хел. Пӯстин 

ҳақиқатан гарм намекунад, агар дар зери калимаи «гарм мекунад» додани ҳароратро фаҳмем. 

Чароғ гарм мекунад, печка гарм мекунад, бадани одам гарм мекунад, барои он ки ҳамаи ин ашёҳо 

манбаъи гармӣ ба ҳисоб мераванд. Пӯстин гармии худро намедиҳад, он фақат барои хориҷ 

шудани гармии бадани мо халал мерасонад. Ана барои чӣ одамони пӯстинпӯш, ки бадани онҳо 

манбаъи гармӣ ба ҳисоб меравад, худро бо пӯстин гармтар ҳис мекунанд. Ҳароратсанҷ низ аз худ 

гармӣ намебарорад ва нишондодаш аз он, ки мо онро бо пӯстин печонидем, тағйир намеёбад.  

Ҳамин тавр, ба саволи пӯстин моро гарм мекунад? ҷавоб додан лозим аст, ки пӯстин фақат 

барои худамон-худамонро гарм кардан ёрӣ мерасонад. Дуруст мебуд, агар гӯем, ки мо пӯстинро 

гарм мекунем, на ин ки пӯстин моро.  

Бо овардани ҳамин мавод аз физика дар дарси табиатшиносӣ шавқу ҳаваси хонандагони 

хурдсолро ба илми физика зиёд намудан имконпазир аст.   
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ФИЗИКА ДАР ДАРСҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ СИНФИ IV 
 

Дар мақола роҳҳо ва усулҳои ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ шинос намудани баъзе мафҳумҳои 

оддии физика тавассути фаъолиятҳои таълимӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҳаракат, суръат, қувва, энергия, иқтидор, телевизор, телефон, кино, кайҳон. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

ФИЗИКЕ НА УРОКАХ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ IV КЛАССА 
 

В статье рассмотрены некоторые пути и методы ознакомления учащихся начальных классов с 

простыми физическими понятиями, посредством учебной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: движение, скорость, сила, энергия, потенциал, телевизор, телефон, кино, 

космос.  
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FORMATION OF INTEREST OF PUPILS OF YOUNGER SCHOOL AGE TO PHYSICS AT THE 

NATURAL LESSONS OF THE IV CLASS 
 

The article discusses some ways and methods of introducing elementary school students to simple physical 

concepts through educational activities. 

KEYWORDS: movement, speed, power, energy, potential, TV, phone, movie, space. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Боев Сухроб Гулмуродович, преподаватель кафедры методики 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР ДАР 

ГУРӮҲҲОИ ИҚТИСОДИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ 
 

Давлатов Р.Ҷ., Комилиён Ф.С. 

Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Файзализода Б.Ф. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҷомеаи муосир амсилаи комилан нави системаи таълимро талаб менамояд, зеро барои 

омӯзонидани мутахассисони баландихтисос хеле муҳим аст, ки онҳоро ба таври муассир бо 

сарчашмаҳои гуногуни иттилоот мутақобилан муассиртар шинос намуд, то онҳо онро истифода 

баранд. Рушди амсилаи асосии нав дар асоси технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ (ТИИ) имкон 

медиҳад, ки баланд бардоштани малакаи кормандон ва рушди корхонаҳои муосирро ба сатҳи нав 

баланд бардорад. 

Дар баробари муассисаҳои олӣ ҳамзамон нақши муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар 

тайёр намудани мутахассисони оянда ниҳоят зиёд аст ва яке аз самтҳои афзалиятноки навсозии 

системаи таҳсилоти миёнаи касбӣ компютеркунонии раванди таълим ба ҳисоб меравад. 

Бо вуҷуди ин, сохтани талаботи технологияҳои педагогӣ ва истифодаи нармафзорҳо 

(барномаҳои компютерӣ) дар асоси технологияҳои муосири иттилоотӣ айни замон дар тамоми 

соҳа ба таври кофӣ рушд наёфтаанд. 

Сабаби асосии ин тамоюл норасоии низоми муайян дар соҳа аст, зеро сарфи назар аз 

имкониятҳои фарогири компютер, танҳо қисми хурди онҳо дар соҳаи маориф ва педагогика 

истифода мешавад. Илова бар ин, то имрӯз дар ин соҳа рушд ва татбиқи ҷиддӣ дар амалияи 

оммавии маориф вуҷуд надорад, агарчӣ кӯшишҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят зиёд аст. 

Ба ақидаҳои Ш.А. Шарофов ва С.А. Аҳмадова «… Ҷорӣ кардани технологияҳои 

иттилоотию иртиботӣ (ТИИ) дар ҷараёни таълим ба тағйироти куллии вазифаи омӯзгор, ки 

мушовир ва ташкилкунанда мегардад, мусоидат менамояд»  [2, с. 253]. Ҳамин тариқ, гуфтан 

мумкин аст, ки ҷорӣ намудани ТИИ дар ҷараёни таълиму тарбия барои ноил шудан ба натиҷаҳои 

зерин замина фароҳам меорад: 

 тафриқавӣ ва фардӣ шудани ҷараёни таълиму тарбия бо назардошти хусусиятҳои 

фардӣ ва синнусолии хонандагон, сатҳи омодагӣ, лаёқат, талабот ва шавқу рағбати онҳо; 

 дигаргун шудани фаъолияти омӯзишии хонандагон аз ҳисоби афзудани мустақилияти 

онҳо ва ҷанбаи ҷусторӣ касб кардани он; 

 ҳавасманд кардани хонандагон ба худтакмилдиҳӣ ва худомӯзӣ; 

 омӯзиши таълими ҳамгирои фанҳо, падидаҳо ва воқеаҳо, тавсеаи робитаи байни фанҳо 

дар таълим; 

 ба роҳ мондани шакли ғайримаъмули ҷараёни таълим, таъмини зудҳаракатӣ ва 

чандирӣ, таҷдиди мунтазам ва босуръати он; 

 дигаргун шудани шаклҳо ва усулҳои ба роҳ мондани фаъолияти берун аз ҷараёни 

таълим ва фароғату дамгирии хонандагон». 

Инчунин ба ақидаи онҳо «Ҷанбаи муҳимтарини ташаккули фарҳанги иттилоотии шахсият 

ва дар маҷмӯъ тамоми ҷомеа, зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад» [2, с. 254]. 

Ба ақидаи мо зинаи дуюми ин ҷанба зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

ин зина аллакай баъзе самтҳои амалишавии он фарқкунандаанд. 

Ҳамзамон, ба ақидаи Б.Ф. Раҷабов «… Аксарияти донишҷӯён ва омӯзгорон чунин ҳисоб 

менамоянд, ки истифодаи технологияҳои иттилоотию иртиботӣ (ТИИ) дар омӯзиши фанҳои 

табиӣ мақсаднок буда, барои омӯзиш дар дигар фанҳои таълимӣ муҳим нест. Масалан, дар 

давоми таҳқиқот маълум гашт, ки қариб 90% омӯзгорони коллеҷи тиббӣ дар умум идеяҳои 

иттилоотонӣ ва компютеркунонии раванди педагогикиро қабул менамоянд. Бо вуҷуди ин, 
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тақрибан 80% омӯзгорони фанҳои гуманитарӣ боварӣ доранд, ки дар фаъолияти касбӣ онҳо бе 

компютер ва бе технологияи иттилоотӣ кор карда метавонанд» [3, с. 144]. 

Қайд кардан ба маврид аст,  ки  истифодаи ТИИ дар соҳаи иқтисодиёти кишвар низ  нақши 

ниҳоят муҳим мебозад. Алалхусус, тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ба мисли Кумитаи андоз, Агентии 

гумрук, Агентии омор, бонкҳо ва дигар соҳаҳои иқтисодии кишвар бо низомҳои иттилоотӣ, ки 

маҳз тариқи ТИИ амалӣ гардидаанд, зарурати дониши бештари касбиро дар доираи истифодаи 

ТИИ аз тарафи мутахассисони оянда талаб менамояд. 

Бояд зикр намуд, ки Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат дар тайёр намудани мутахассисони 

соҳаи иқтисодӣ ва техникӣ нақши муассир дошта, таърихи 60-сола дорад. 

Бо мақсади қонеъ намудани талаботи ҷомеа ва бо шарофати истиқлолияти ҷумҳурӣ 

ҳамасола теъдоди корхонаҳо дар кишвар зиёд гашта истодаанд. Ба ин хотир теъдоди довталабони 

соҳаи иқтисодӣ рӯ ба афзоиш аст. 

Аз ҷумла, мо теъдоди хатмкунандагонро дар солҳои 2015-2017 дар Коллеҷи омори шаҳри 

Ваҳдат дида баромадем, ки дар ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1 

Теъдоди хатмкунандагони Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат дар солҳои 2015-2017  

аз рӯи ихтисосҳо 

№  
Рамзи 

ихтисос 
Номгуй 

Шумораи 

хатм. 

2015-2016 

Шумораи 

хатм. 

2016-2017 

Шумораи 

хатм. 

2017-2018 

1.  2-250105 Омор 60 55 42 

2.  2-250131 Молия 22 13 38 

3.  2-270131 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот 55 67 35 

4.  2-27013122 
Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар 

корхона ва комплекси агросаноатӣ 
22 45 

49 

5.  2-40010135 
Таъмини барномавии коркарди маълумоти 

иқтисоди ва иттилооти корӣ 
67 59 

64 

6.  2-25013102 Андоз ва андозбандӣ  14 26 

7.  2-250132 Кори бонкӣ  28 65 

8.  2-250135 Ҳисоби муҳосиби, таҳлил ва назорат  11 30 

9.  2-400101 
Таъмини барномавии технологияи 

иттилооти 
  

33 

10 2-27013124 
Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар 

корхонаи хизматрасонии маишӣ 
  

13 

Ҳамагӣ: 226 303 395 
 

Диаграммаи 1. Динамикаи хатмкунандагони Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат дар солҳои 2015-2017. 
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Чи тавре аз диаграмма дида мешавад, теъдоди хамкунандагон дар соли 2015-226 нафар, 

соли 2016-303 нафар ва соли 2017-395 нафарро ташкил додааст. Аз ин бармеояд, ки таваҷҷуҳ 

нисбат ба соҳаи иқтисодёт ниҳояд зиёд аст. 

Аз ин рӯ мебояд бо мақсади баланд бардоштани соҳа ва омода намудани мутахассисон дар 

соҳаи иқтисодӣ роҳҳои беҳтари таълимро пайдо намуд. Маҳз омӯзиши босамари ТИИ дар 

раванди дарсҳои гурӯҳҳои иқтисодӣ ва аз ҷумла, омӯзиши барномаҳои компютерии фарогири 

соҳаи иқтисодӣ метавонанд ба мо омода намудани мутахассисони ҷавобгӯй ба талаботи бозори 

меҳнатро кафолат диҳанд. 

Айни замон баъзе аз проблемаҳоро дар доираи тадбиқи ТИИ дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи касбӣ (МТМК), аз ҷумла МТМК, ки ба омода намудани мутахассисони соҳаи иқтисодӣ 

машғуланд дида мебароем. 

Имрӯз технологияҳои компютерӣ дар ташаккул ва рушди бахшҳои иқтисодӣ нақши муҳим 

мебозанд, бинобар ин, омӯзиши мутахассисони ояндаи ин соҳа яке аз талаботи муҳимми арзёбӣ 

ва талаботи умумӣ дар бозори меҳнат мебошад. 

Тибқи маълумоти коршиносон, яке аз роҳҳои самаранок ва дуруст ҷорӣ намудани 

технологияҳои нави иттилоотӣ ба системаи маориф ин муносибати мустақимии равандҳои 

асосии иттилоот, аз ҷумла Интернет, бо рушди мундариҷа, усул ва ташкили ҳамаи шаклҳои 

таҳсилот мебошад. 

Тавре ки аз маълумоти таҳқиқоти охирин дар соҳаи маориф нишон дода шудааст, танҳо 

чаҳоряки маводи таълимӣ дар маърӯзаҳо ва сеяки он чизе, ки ӯ дид, дар хотираи хонандагон боқӣ 

мемонад. Агар дар раванди дарс нисфи он дар шакли маърӯзавӣ ва нисфи дигари он дар шакли 

намоишӣ нишон дода шавад, пас ½ қисми ин мавод дар хотираи донишҷӯ нақш баста метавонад. 

Бо истифодаи амалҳои иловагии фаъол бо истифодаи ТИИ дар раванди таълим, бахотиргирии 

донишҷӯён ¾ меафзояд [1]. Ҳамин тариқ, мо метавонем хулоса барорем, ки истифодаи 

компютерҳо самаранокии тамоми раванди омӯзишро баланд мебардорад ва имкониятҳои худро 

васеъ хоҳад кард. 

Агар мо амалҳои бисёр воситаҳои иттилоотро дида бароем, тамоюли зеринро муайян 

намудан мумкин аст: аксарияти технологияҳои муосири иттилоотӣ ба ҳадафҳои стандартиашон 

ҷавобгӯ нестанд. 

Технологияи таълимии муосир имкон медиҳад, ки сифати таълим ва истифодаи бештари 

вақтро дар вақти омӯзиш таъмин намояд. Онҳо ба фардикунонӣ, масофа ва тағйироти раванди 

таълим, мобилии донишҷӯён, новобаста аз синну сол ва сатҳи таҳсилот диққати махсус медиҳанд 

[7, с. 19]. 

Айни замон дар соҳаи иқтисодӣ мутахассисони иқтисодӣ бо барномаҳо ба монанди 1С 

(муҳосибот, корхона ва ғ.) ҳамзамон барномаҳои худкоргардонии корхонаҳо, яъне ERP- 

системаҳо сарукор дошта, аз онҳо маҳорати касбии технологияи иттилоотиро талаб менамоянд.  
 

 
Расми 1. Технологияи иттилоотию иртиботӣ дар доираи омӯзиш дар гурӯҳҳои иқтисодӣ 

 

Аз нигоҳи Корнилова О. Г. «Масалан, ҳангоми омӯзиши мавзӯъ: «Хароҷоти истеҳсолӣ ва 

арзиши маҳсулот» дар асоси ҳисоботи солонаи ширкатҳо, донишҷӯён ҳисоботи хароҷотиро дар 

се соли охир дар Microsoft Excel таҳия мекунанд, диаграммаҳо дар асоси маълумот сохта, пас 

барои кам кардани хароҷот алгоритмҳо эҷод мекунанд.Чунин назарсанҷӣ, бо андешаи мо, хеле 

самаранок аст, зеро донишҷӯён дар омӯзиши эҷодӣ мустақилона дониш мегиранд ва он дар экран 

ҳамон замон дида мешавад» [6, с. 5]. 

Амсилаҳои мӯҳтавои моддии имрӯза ба барномаҳои махсуси таълимӣ дар мавзӯъҳои 

асосӣ, пойгоҳи маълумот, замимаҳои гуногун, системаҳои коршиносӣ ва дигар алоқаҳои 

компютерӣ дохил мешаванд. Ҳамзамон, диверсификатсияи иттилоотӣ муҳити бузурги иттилоотӣ 

мебошад, ки дар муносибати ҳамаҷонибаи технологияи компютерӣ ва донишҷӯ нақши калидӣ 

дорад. 

ТИИ дар доираи омӯзиш дар гурӯҳҳои иқтисодӣ ба инҳо асос ёфтааст: 

нармафзори педагогӣ  

(Барномаи компютерии омӯзишӣ) 

қобилияти омӯзгор барои идоракунии 

нармафзор ва технологияҳои иттилоотӣ 

 

амалан иҷро намудани амалиётҳои соҳавӣ тариқи нармафзор 
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Расми 2. Самтҳои фаъолияти компютер дар раванди технологӣ. 

 

Дар асоси он, ки ҷузъҳои визуалӣ дар бораи фикрҳои инсонӣ дар ҳаёти шахсӣ нақши 

калидӣ доранд, истифодаи онҳо дар раванди таълим, махсусан дар фаҳмидани консепсияҳои 

назариявӣ хеле самаранок мебошанд. 

Ин маънои онро дорад, ки маводи омӯзишӣ бо истифода аз ТИИ бештар ба таври ноаён 

таъсир мекунад. 

Қобилиятҳои компютерӣ метавонанд дар намудҳои гуногуни омӯзиши мавзӯъҳо истифода 

шаванд: 

 қисман ва ё пурра пурра иваз кардани функсияҳои омӯзгор. Бо кӯмаки технологияи 

компютерӣ, ба таҳияи принсипҳои стандартии омӯзиш бо роҳи беҳтар намудани сохтори 

интизомӣ имконпазир аст; 

 иваз кардани қисмҳои фаъолияти омӯзгорон аз ҷониби барномаҳои махсуси таълимӣ. 

Мафҳуми ин усул дар он аст, ки омӯзгор дар раванди таълим на танҳо бо душворӣ, балки 

омӯзишҳоро бо истифодаи нармафзори муосир дар мавзӯи махсус истифода мебарад. Дар айни 

замон, омӯзгор дар барномаи таълимӣ боқӣ мемонад ва вазифаҳои асосии худро барои интихоби 

кӯмаки таълимӣ иҷро мекунад. Илова бар ин, дар салоҳияти худ ҳалли проблемаҳо ва муайян 

намудани сатҳи кӯмак ба донишҷӯён дар ӯ боқӣ мемонад; 

 қисмҳои эҳтиётӣ, яъне истифодаи самараноки маводи иловагӣ дар шакли китобҳои 

электронӣ, энсиклопедияҳои гуногун, музейҳо ва дигар намудҳои манбаъҳои таълимӣ ва методӣ 

дар раванди таълим. Масалан, дар давоми таҷриба, донишҷӯён иловатан бо барномаҳое, ки дар 

корхонаҳои иқтисодӣ истифода бурда мешаванд шиносоӣ пайдо хоҳанд кард. Рушди 

технологияҳои нав, аз ҷумла мултимедия, ҳамкории муштараки одам ва таҷҳизоти 

компютериро ба сатҳи комилан нав овард. Имрӯз, донишҷӯ имкон дорад, ҳангоми таълими 

фосилавӣ, тамошои клипҳои видеоӣ вобаста ба мавзӯъи дарс, ахбори илмӣ ё мушоҳидаҳои 

иттилоотиро дар намуди диаграммаҳо истифода намояд. Илова бар ин, ӯ метавонад 

иштирокчии рӯйдодҳои оммавӣ бошад; 

 ҷорӣ намудани барномаҳои омӯзишӣ ҳамчун унсури шиноварӣ. Технологияи компютерии 

ҳозиразамон имконият медиҳад, ки имкониятҳои функсионалӣ, воқеияти виртуалӣ ба ҳисоб 

гирифта шаванд. Тавассути ин монитор, компютер ба соҳаи эмотсионалии шахсияти инсонӣ 

муроҷиат мекунад ва таъсири он хусусияти ҳавасмандкуниро дорост. Ҳамин тариқ, фаъолияти 

эҷодӣ фаъол карда мешавад, ки дар навбати худ ба ташаккули фазои хуби психологӣ ва 

ташаккули идеяҳо ва усулҳои нав дар ҳалли вазифаҳои мушаххас мусоидат мекунад. Ин аст, ки 

компютер ба тасвири эҷодӣ оғоз мекунад; 

 ҷорӣ намудани васоити электронӣ бо маводи ташхисӣ ва назоратӣ. Бо вуҷуди 

муносибати тарафайни омӯзгорони зиёд ба компютер, гуфтан мумкин аст, ки техника 

метавонад сифати назоратро ба амалҳои донишҷӯён баланд бардорад. Илова бар ин, он 

метавонад барои ҷорӣ намудани намуди махсуси мониторинг истифода бурда шавад ва дар 

идоракунии раванди омӯзиш, инчунин имконияти нигоҳ доштани пешравӣ ва натиҷаҳои ҳалли 

вазифаҳои гуногун таъмин карда шавад; 

 омӯзиши мустақилонаи маводи мавзӯъ ва иҷрои вазифаҳои эҷодӣ бо донишҷӯён, пас аз 

намоиши лексияҳо тариқи дастгоҳҳои техникӣ имконпазир мегардад. Бо ташаббуси компютер, 

ба навъи нави вазифаҳои таълимӣ, аз ҷумла таҳқиқот, таҳия ва татбиқ наздик шудан мумкин 

аст; 

 истифодаи бевоситаи технологияи компютерӣ барои ҳисоб кардани ҳисобҳо ва таҳияи 

графикҳои мураккаб имконият фароҳам меоварад. Масалан, истифодаи ҷадвали электронӣ 

имкон медиҳад, ки натиҷаҳои зиёди иттилоотӣ (иқтисодӣ, оморӣ, молиявӣ, математикӣ ва 

ғайра) дар вақти кӯтоҳтарин гирифта шавад; 

 ҷорӣ намудани барномаҳои тақвият додани таҷрибаҳои лабораторӣ ва гузаронидани 

таҳқиқот; 

Компютер як дастгоҳи бисёрҷабҳаест, ки метавонад дар якчанд раванди технологӣ кор кунад: 

 

Репродуктивӣ Интерактивӣ 

Рушдӣ 
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 ҷорӣ намудани барномаҳои фароғатӣ барои муттаҳидсозии мавод ва баланд 

бардоштани ҳавасмандгардонии таълимии иловагӣ, инчунин истироҳати психологӣ. 

Афзалияти асосии компютери фардӣ ба худбинӣ ва муносибати бетараф ба он рӯй медиҳад, 

он метавонад дар тамоми раванди таълимӣ муносибати хеле дӯстона ба донишҷӯро нишон диҳад. 

Бо вуҷуди ин, бо мақсади ба таври дуруст ба роҳ мондани технологияҳои иттилоотӣ дар 

фанҳои иқтисодӣ бояд худи омӯзгорон онҳоро ихтиёр кунанд. Дар робита ба ин, раванди таълимӣ 

бештар самараноктар хоҳад шуд, агар: 

 маводи дарсӣ дар шакли намоишҳо дар раванди дарс истифода бурда шавад; 

 бо мақсади сарфаи вақт ва гирифтани натиҷаи дуруст дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ 

нармафзорҳои компютерӣ  истифода бурда шавад; 

 натиҷаи кори донишҷуён тариқи технологияҳои иттилоотӣ доим мавриди истифода ва 

таҳлил карор дода шавад. 

Барои ба даст овардани самаранокӣ бо истифодаи технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ дар 

омӯзиши гурӯҳҳои иқтисодӣ, зарур аст, ки блогҳо ва веб-сомонаҳои дорои мӯҳтавои иқтисодӣ 

барои донишҷӯёни соҳаи иқтисодӣ ташкил карда шавад. Танҳо дар ин маврид имконияти ба даст 

овардани фаъолиятҳои дониш ва эҷодии донишҷӯён, инчунин баланд бардоштани ҳавасмандии 

онҳо барои омӯзиши минбаъдаи фанҳои иқтисодӣ имконпазир мегардад. 

Ҳамзамон дар пешниҳод карда мешавад, ки дар муассисаи таълимӣ паркҳои технологӣ 

таъсис дода шуда, дар он бояд теъдоди муайяни компютерҳо ва омӯзиши барномаҳои касбии 

иқтисодӣ таъмин карда шавад. Танҳо дар ин маврид мо метавонем мутахассиси хуби соҳаи 

иқтисодиро омода намуда, ба бозори меҳнат равона намоем. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР ДАР 

ГУРӮҲҲОИ ИҚТИСОДИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллифон истифодаи технологияҳои иттилоотии муосирро дар гурӯҳҳои 

иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро мавриди баррасӣ қарор додаанд, ки дар он паҳлӯҳои 

асосии рушди ТИИ дар соҳаи таълим ва ақидаи олимон нисбат ба истифодаи он равшани андохта шудааст. 

Дар мақола тавсия дода мешавад, ки дар муассиса, паркҳои технологӣ таъсис дода шуда, дар он бояд 

теъдоди муайяни компютерҳо ва барномаҳои касбии иқтисодии омӯзиши таъмин карда шавад. Танҳо дар 

ин маврид мо метавонем мутахассиси хуби соҳаи иқтисодиро омода намуда, ба бозори меҳнат равона 

намоем. 

КАЛИДВОЖАҲО: самаранокӣ, ҷадвали электронӣ, мониторинг, таълими фосилавӣ, омӯзгор, 

гурӯҳҳои иқтисодӣ, нармафзор. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГРУППАХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье авторы рассмотрели использование современных информационных технологий в 

экономических группах среднее-профессионального образования, где четко продемонстрированы 
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ключевые моменты в развитии ИКТ в сфере образования и взглядах ученых для подготовки будущих 

экономистов. 

В статье рекомендуется создать технологические парки в учреждении, где будет предоставлено 

определенное количество компьютеров и программ для подготовки будущего экономиста. Только в этом 

случае мы можем подготовить хороших экономистов, которые отвечают всеми требованиями рынке труда.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность, электронная таблица, мониторинг, дистанционное 

обучение, учитель, экономические группы, программное обеспечение. 
 

THE EFFICIENCY OF USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMIC 

GROUPS OF INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

In this article, the authors reviewed using of modern information technology in economical groups of a 

secondary vocational education, where demonstrated key moments in developing ICT in the field of science and 

views of scientists for training future economists. 

In this article recommended creating technology parks in the institution, where given a certain amount 

computers and programs for training future economist. Only in this case, we can train good economists, who meet 

all requirements of the labor market. 

KEY WORDS: efficiency, electronic table, monitoring, distance learning, teacher, economic groups, 

software. 
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НАЗОРАТИ ДОНИШИ ДОНИШҶӮЁН ТАРИҚИ САНҶИШҲОИ ТЕСТӢ –  
АФЗАЛИЯТ ВА НОРАСОӢ 

 

Бобозода А.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Яке аз ҷузъҳои муҳимтарини раванди таълим ин низоми муттасил ва назорати хуби сатҳу 

сифати донишазхудкунии донишҷӯён мебошад. Марҳила ба марҳила гузаштан аз шакли 

муқаррарии назорат ва баҳодиҳии дониш бо назоратҳои тестӣ, ба рӯҳияи замон ва консепсияи 

умумии муосири системаи таълим мувофиқат мекунад.  

Намунаҳои санҷиши дониш метавонанд гуногун бошанд, масалан: санҷишҳои шифоҳӣ, 

корҳои санҷишӣ, рефератҳо, корҳои семинарӣ, корҳои курсӣ ва ғайраҳо. Методҳои номбаршудаи 

муайянкунандаи сатҳи дониши донишҷӯён дорои баъзе камбудиҳоянд: дар ҳолати санҷиши 

дониши донишҷӯёни зиёд, серташвишии омӯзгор мушоҳида мешавад, ки бо ҳаҷми зиёди 

додаҳову донишҷӯён кор мекунад ва барои омоданамоӣ, коркарду назорат, беэътиноӣ ва бефиреб 

гузаштани он санҷиш ҷавобгӯ аст. Иҷроиши амалҳои зиёд ба хаста шудани омӯзгор оварда 

мерасонад, ки он ба объективона баҳодиҳии сифати кори педагогии худ ва дуруст арзёбӣ кардани 

дониши азхуднамудаи донишҷӯён, халал ворид менамояд.  

Талаботи муҳимми мукаммалнамоӣ ё оптималикунонии раванди таълим ин ба таври 

системавӣ натиҷабардории донишҳои азбарнамудаи донишҷӯён аз ҷониби омӯзгор аст. 

Донишҷӯёнро зарур аст, ки аз омӯзгор оид ба дуруст ё нодуруст будани маводи таълимии 

азбаршудаистода маълумот гиранд. Систематикунонии иттилоот доир ба сатҳи дониши 

донишҷӯён, ба омӯзгор имконияти ба зудӣ пешгӯӣ кардани натиҷаҳо ва роҳҳои истифодаи 

оқилонаи воситаҳои таълимиро пешниҳод менамояд. Барои бадастории натиҷаҳои лозима, 

зарурати пайгирӣ ва назорат кардани сифати раванди таълим, сатҳи дониш, қобилият ва малакаи 

донишҷӯён дар ҳар як даври мавзӯъҳо, лозим шуморида мешавад. Назорати сифати таълим яке 

аз воситаҳои муҳимтарини баландбардории самаранокии раванди таълим ба шумор меравад.   

Назорат ин мушоҳиданамоӣ, озмоиш ва баҳодиҳии дониши донишҷӯён аст, яъне 

муайяннамоии ҳаҷм, сатҳ ва сифати маводи омӯхташуда, ошкорнамоии муваффақиятҳо дар 

таълим, фосилаҳо дар машғулиятҳо, аз байни ҳамаи донишҷӯёни гурӯҳ муайян намудани малака 

ва қобилияти фардии ҳар донишҷӯ, барои вориднамоии тағйироти лозима дар раванди таълим. 

Санҷиш ҳавастмангардонии мунтазам ба машғулиятҳо, ба кори бовиҷдонона ва шакли 

объективии худназоратии омӯзгор аст. 

mailto:faizalizoda.bakhrullo@mail.ru
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Яке аз шаклҳои паҳнгаштатарини назорат ин назорати муқаррарӣ ё худ анъанавӣ мебошад, 

ки ба ин шакл бештар пурсиши шифоҳӣ ва ба қатори он истифодаи шаклҳои гуногуни пурсишҳои 

хаттии ҳар донишҷӯ ба таври алоҳидагӣ мансуб аст.  

Афзалиятҳо: 

 Инкишофи нутқ, фикрронии мантиқӣ ва тасаввурот, қобилияти таҳлил ва 

хулосабарории мустақил;  

 Дар ҷараёни муҳокима муайян мешавад, ки то кадом андоза ба донишҷӯ мӯҳтавои 

мавзӯъ фаҳмо; 

 Муайян мешавад, ки то кадом андоза донишҷӯён хулосаҳои характери ҷаҳонбинӣ 

доранд; 

 Барҳамдиҳии фосилаҳоро дар омӯзиши мавод барои донишҷӯён имконпазир менамояд. 

Норасоиҳо: 

 Барои пурра назорат намудани дониши фардии ҳар донишҷӯ системаи ягона ташкил 

кардан ғайриимкон мебошад, зеро шумораи онҳо зиёд аст; 

 Барои фаҳмидани ақидаи донишҷӯён ба як саволе, ки ба якчанд нафари онҳо 

додашударо муқоиса намудан ғайриимкон аст; 

 Хулосаи объективона баровардан доир ба сатҳи омодагии донишҷӯён ғайриимкон аст, 

зеро баҳодиҳии донишҷӯён аз фикри шахсии омӯзгор, аз хусусият ва тарзи ҷавобдиҳӣ ва аз сатҳи 

омодагии гурӯҳ ё синф вобастагии зич дорад.  

Бо дарназардошти ин, дар бораи объективона баҳодиҳии дониши донишҷӯён гуфтан 

душвор аст. Аз ин лиҳоз, зарурати ташкил ва истифодаи шаклҳои назоратии нав лозим аст, ки 

беҳамто ва эътимоднок бошанд. Ба ҳамин гуна шакли назорат мо метавонем назорати тестиро 

мисол орем. 

 Тест ин як системаи дониш аст, ки имконияти санҷидани сатҳи дониш, қобилият, 

хусусиятҳои шахсӣ ва дараҷаи инкишофи баъзе хусусиятҳои психологиро муайян менамояд.  

 Вазифаи тест ин як вазифаи равшану возеҳе дар доираи муайяни ягон мавзӯъ мебошад, 

ки бешубҳа ҷавоби аниқро талаб менамояд ва аз рӯи алгоритми муайян амалиётро иҷро 

менамояд. 

Дар марҳилаи кунунӣ, барои баҳодиҳии дониши донишҷӯён мушкилиҳои номбаршуда, 

асосан бо истифода аз шакли таълим ва назорати тестӣ ҳал карда мешаванд. Ин метод имконияти 

санҷидан, одилона ва объективона фаҳмидани натиҷаҳои омӯзиши донишҳои азбарнамудаи 

донишҷӯёнро пешниҳод менамояд.  

Мақсади санҷишҳои тестӣ ин муайян намудани сатҳи дониши донишҷӯён, баҳодиҳии 

сатҳи азхуднамоии курси омӯзишӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти минбаъдаи онҳо.  

Санҷишҳои тестӣ аз санҷишҳои шакли анъанавӣ бо доштани намуна тафовут доранд, ки 

бо он ҷавобҳои донишҷӯёнро муқоиса мекунанд. Тартибдиҳии саволномаҳои тестӣ аз омӯзгор 

заҳмат ва талошҳои зиёдро талаб менамояд, зеро ӯ бояд тестҳоро дуруст интихоб намояд. Ҳар як 

маҷмӯи саволҳоро бо вариантҳои ҷавобиаш метавон тест номид. Ташкили тестҳо ва баҳодиҳии 

самаранокии онҳо кори басо душвор ва вақтталаб аст. Барои ташкили саволномаҳои тестӣ, 

мебояд ҳар як тести омодашуда сифат ва мазмунаш санҷида шавад. Зарурати санҷидани онҳо, ки 

дар он аст, саволномаҳои тартибдодашуда аз рӯи барномаи таълимианд. 

Афзалият ва норасоиҳои санҷишҳои тестиро дида мебароем. 

Афзалиятҳои технологияҳои санҷиши тестӣ: 

 мустақилияти назорат ва объективӣ будани он; 

 бо суръати тез тафтиш кардани сифати донишҳои азхуднамудаи донишҷӯён; 

 самаранокӣ ва захиракунии вақт; 

 баҳодиҳии аниқ; 

 имконпазирии компютерсозии додаҳо; 

 назорати самарабахши шумораи зиёди донишҷӯён; 

 ҳамаҷониба фарогирии масъалаҳои тестии курси омӯзишӣ; 

 талаботи ягона барои баҳодиҳии донишҳои донишҷӯён; 

 ба инкишофи фаъолияти тафаккур мусоидат менамояд; 

 ба инкишофи фикрронии мантиқӣ мусоидат менамояд. 

Норасоиҳои технологияҳои санҷиши тестӣ: 

 хатари хатоиҳои автоматӣ; 
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 маҳорати фарҳанги суханронии донишҷӯён санҷида намешавад; 

 маҳорати навиштани донишҷӯро дидан ғайриимкон аст; 

 талафи равишҳои инфиродӣ, фишор; 

 талафи муносибати инфиродӣ, такроршавӣ; 

 мӯҳтавои мазӯъҳоро пурсидан ғайриимкон аст; 

 имконияти тахминан дарёфти ҷавоб ба савол;  

 омӯзгор роҳи ҳалли масъаларо дида наметавонад;  

 ошкорнамоии сатҳи мушоҳидакорӣ, таҷрибакорӣ,  муайян намудани объектҳо  душвор 

аст; 

 пастшавии сатҳи дониши тахассусии омӯзгорон. 
Истифодаи санҷишҳои тестӣ дар раванди таълим, дар хориҷи кишвар хеле рушд карда 

шудааст. Дар мисоли мактабҳо ҳанӯз Ф. Галтон соли 1892 санҷишҳои тестиро ворид намуданро 
оғоз намуда буд. Соли 1894 аввалин маротиба санҷишҳои тестӣ барои фаъолияти таълимӣ (барои 
санҷиши дониш, малака, навгониҳои муҳассилин аз рӯи равияҳои гуногун) пайдо шуданд. В.А. 
Макколл аз Амрико тестҳоро ба ду намуд: педагогӣ (Educational Test) ва психологӣ (Intelligence 
Test) ҷудо намуд. В.А. Макколл мақсади асосии истифодаи санҷишҳои тестии педагогиро муайян 
намуд.  Яъне, тестҳои педагогӣ ин гурӯҳбандии донишҷӯёне, ки дар омӯзиши маводи як фан, бо 
ҳам дар суръат, баробар таълим гирифтаанд. Аммо асосгузори санҷишҳои тестии педогогӣ олими 
амрикоӣ Э. Торндайк (1874-1949) ҳисобида мешавад. Аксар олимони Ғарб бар он ақидаанд, ки 
маҳз Торндайк асосгузори санҷишҳои тестии педагогӣ аст. Соли 1904 китоби ӯ бо унвони 
«Муқаддима ба назарияи психология ва андозаи иҷтимоӣ» баромадааст, ки дар он олим 
аксарияти масъалаҳоро оид ба гирифтани санҷишҳои тестӣ, зарурати истифодаи онҳоро дар 
раванди таълим шарҳ додааст [2]. 

Санҷишҳои тестии педагогӣ ин олотест барои санҷидани дониш ва малакаи донишҷӯён, ки 
аз системаи супоришҳои тестӣ, тартиби стандартии  баргузорнамоӣ, коркард ва таҳлили натиҷа 
иборат мебошад. Санҷишҳои тестиро дар раванди таълим, дар соатҳои амалӣ, лабораторӣ, КМД, 
марҳилаҳо ва имтиҳонҳои ниҳоӣ истифода менамоянд. Санҷишҳои тестӣ се функсияҳои бо ҳам 
алоқамандро иҷро менамоянд, ки мисоли онҳо ин функсияҳои ташхисӣ, омӯзишӣ ва тарбиявӣ 
мебошад: 

1. Функсияи ташхисӣ – муҳимтарин функсияи санҷишҳои тестӣ ба шумор рафта, барои 
муайян намудани сатҳи дониш, малака, навгониҳои донишҷӯён пешбинӣ шудааст.  

2. Функсияи омӯзишӣ – санҷиши тестиест, ки барои ҳавасмандгардонии донишҷӯён ва 
фаъолгардонии амалҳо барои азхудкунии маводи таълимӣ.  

3. Функсияи тарбиявӣ – дар зудӣ ва ногузирии назорати санҷишҳои тестӣ мушоҳида 
мегардад (Интизом ташкил менамояд ва фаъолияти донишҷӯёнро равона менамояд). Барои 
ошкор ва бартараф намудани камбудиҳои раванди таълим ва барои рушд додани қобилияти худ, 
кӯмак мерасонад. 

Дар ин рӯзҳо аксарияти муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба санҷишҳои тестӣ рӯ овардаанд. Зеро 
маҳз гуфтаҳои болоиро ба эътибор гирифта, онҳо ба ин шакли санҷиш ва назорати дониши 
донишҷӯён рӯ меоранд. Гузаштани шакли таълимоти кредитӣ, ин як зинаи муҳимтарини 
истифодашавии санҷишҳои тестӣ ба ҳисоб меравад. Зеро ин шакли таълим самараи вақтро 
ниҳоят зарур мешуморад ва яке аз роҳҳои сарфаи вақти омӯзгор ва донишҷӯ мебошад. Дар шакли 
анъанавии таълим, омӯзгор ниҳоят вақти зиёдро барои қабул ва тафтиши санҷишҳо сарф 
менамуд. Дар як рӯз танҳо аз як ё ду гурӯҳҳо имтиҳон ё худ санҷиш қабул карда метавонист. 
Ҳоло бошад, бо ворид шудани санҷишҳои тестӣ дар як рӯз то 10-12 гурӯҳҳои академиро санҷидан 
мумкин аст. Дар марказҳои санҷиши тестӣ бошад, бо истифодаи технологияҳои муосир ва 
нармафзорҳои махсуси ташкилкардашуда метавон 20-25 ва ҳатто зиёда аз он гурӯҳҳои академиро 
аз назорат гузаронд. 

Омоданамоии саволҳои санҷишӣ, супориш ва вазифаҳо ниҳоят амали душвори фикрӣ аст. 
Ворид шудани технологияҳо дар соҳаҳои мухталиф аксаран муаммоҳоро ҳаллу фасл менамояд. 
Бо амали дастӣ ҳар сол як амалиётро омӯзгор мебоист такрор ба такрор чандин маротиб ташкил 
ё ислоҳ намоянд. Бо воситаҳои технологии муосир ташкили нахусти саволномаҳои тестӣ амали 
душвор аст, ки соатҳои зиёдеро барои ташкил ва ҷобаҷогузории саволҳо оид ба як мавзӯъ ё худ 
як фан сарф мешаванд. Аммо минбаъд дар ояндаи наздик, саволҳои ташкилшударо метавон 
коркард намуд, бори дигар аз назар гузаронид, бархеашро ислоҳ карда, пешниҳоди донишҷӯён 
гардонид, ки то се, чор маротиба кори омӯзгорро осон менамояд.  
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Бо ташкил шудани муҳити электронии таълим дар саросари ҷаҳон донишҷӯён ва 
омӯзгорон метовонанд аз порталҳои санҷишии тестӣ донишу маҳорати худро санҷанд ва бо дигар 
иштирокчиён савияи дониши худро муқоиса намоянд.  

Дар асоси гуфтаҳои болои хулоса баровардан мумкин аст, ки афзалияти санҷишҳои тестӣ 
нисбати санҷишҳои шакли анъанавӣ мушоҳида мешавад. Чун дар дигар соҳаву сохторҳо, 
зарурати тадбиқи технологияҳои компютериро дар ин самт низ афзал мешуморем.  Истифодаи 
барномаҳои компютерии санҷиши тестӣ беҳтарин восита барои назорат ва баҳодиҳии дониши 
донишҷӯён аст. Барномаҳои санҷиши тестӣ бо объективӣ будани худ, фаҳмою содаанд ва 
ҳангоми истифоданамоӣ, таҳлили натиҷаҳо беҳтарин восита мебошанд. Истифодаи барномаи 
мазкур барои худназоратӣ, барои такроран аз худ намудани маводи таълимӣ, омодагӣ ба 
машғулиятҳо ва иҷроиши дигар амалҳо истифоданамоияшон хеле мувофиқ аст. Санҷишҳои 
тестиро дар қатори дигар намуди назорат ё санҷишҳову имтиҳонҳо метавон истифода намуд. 
Афзалияти муҳимтарини санҷишҳои тестӣ ин суръати он ба шумор меравад. Дар шакли 
санҷишҳои анъанавӣ бошад, асос ва пуррагии он аст.  

Дараҷаи азхудкунии маводи таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён, дар ҳама намуди санҷишҳо 
нақши муҳимро ишғол менамояд. Аз ин лиҳоз, зарурати омӯзиш ва тадбиқи супоришҳо, 
вазифаҳо, саволномаҳо ва ҷавобҳои гуногун, роҳҳои ташкилнамоии он дар системаи санҷиши 
тестӣ мебоист мақсаднок истифода намуд. Ҳамчунин, мебоист шакли ташкилу баргузорнамоии 
санҷишҳои тестӣ ва саволномаҳои онро тағйир дод. Зарур аст, ки омӯзгор ба донишҷӯён натанҳо 
саволҳои муқаррарии бо ҷавобҳои пешниҳодшударо дастраси онҳо намояд, балки мӯҳтавои 
масъалаҳоро аз рӯи мавзӯъҳои гузашта, барои истифоданамоии ҳамаи малакаву маҳорат ва 
донишҳо, онҳоро тариқи супоришҳои таҳқиқотӣ ва тестҳои санҷишии ҳолатӣ, муайян намояд. 
Албатта, ин амал ниҳоят заҳматталаб аст ва кори омӯзгорро ба маротиб зиёд менамояд, лекин 
дар аксарияти муассисаҳои ин усул истифодашаванда, алакай ба натиҷаҳои назаррасе оварда, ки 
он ба мустаҳкамнамоии дониши донишҷӯён ва ба баланд бардории савияи азхудкунии дониш, 
малака, навгонӣ ва маҳорати эҷодии онҳо гаштааст.  
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НАЗОРАТИ ДОНИШИ ДОНИШҶӮЁН ТАРИҚИ САНҶИШҲОИ ТЕСТӢ –  
АФЗАЛИЯТ ВА НОРАСОГӢ 

 

Дар мақолаи мазкур масоили санҷиши дониш, маҳорат ва малакаву навгонии донишҷӯён бо 
истифода аз санҷишҳои тестӣ, маълумот пешкаш карда шудааст.  

Дар мақола мисолҳои истифодаи назорат тариқи санҷишҳои тестӣ, пешниҳод гардидааст. 
Санҷишҳои тестӣ аз шакли муқаррарии назорат ё санҷиши дониш, куллан фарқ мекунанд. Санҷишҳои 
тестӣ ин шакли гуногуни вазифаҳои аз ҷамъи саволҳо ва ҷавобҳои гуногун иборатбуда аст, ки барои ҳар 
як қарина, як ҷавоби дуруст интихоб карда мешавад. 

Дар мақола нақши санҷишҳои тестӣ барои азхудкунии дониш ва чигуна санҷишҳои тестӣ бамаротиб 
шавқу рағбати донишҷӯёнро ба азхудкунии маводи таълимӣ, зиёд менамояд, сухан меравад. Ҳамчунин дар 
мақола доир ба афзалият ва норасоиҳои шакли санҷишҳои тестӣ аз санҷишҳои муқаррарӣ мисолҳо оварда 
шудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: назорат, дониш, санҷишҳои тестӣ, технологияҳои иттилоотӣ, раванди таълим, 
баҳодиҳии дониш, натиҷабарории санҷиш. 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕСТИРОВАНИЯ –  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

В данной статье рассмотрены примеры контроля знаний, навыков, умение и новаторство студентов 
с использованием тестовых заданий. 

В статье привидены примеры использования тестовых заданий. Тесты это задания принципиально 
отличается от привычного контроля знаний. Тесты это разного типа задание, состоящее из ряда вопросов 
и нескольких вариантов ответа на них для выбора в каждом случае одного верного. 

В статье говориться об роли тестовых заданий и о том, как тесты существенно повышает мотивацию 
и заинтересованность студентов к образованию. Также приведены примеры о достоинствах и недостатков 
тестовых контрольных и обычных способах контроля знаний.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контроль, знание, тестирование, информационные технологии, учебный 
процесс, оценка знаний, результат тестирования.  

 

CONTROL OF THE KNOWLEDGE OF STUDENTS BY TESTING –  
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

In this article was discussed examples of knowledge control, skills, ability and innovation of students using 
test tasks. 

http://testobr.narod.ru/2.htm
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In the article was giving trying using test examples. Task of tests is fundamentally different from the usual 
control of knowledge.  Tests are a different type of task, consisting of a series of questions and several answers to 
them for choosing in each case one is correct. 

The article talks about the role of test items and how tests significantly increase students' motivation and 
interest in education. There are also some examples of the advantages and disadvantages of test control and 
conventional methods of knowledge. 

KEY WORDS: control, knowledge, testing, information technology, educational process, knowledge 
estimate, test result. 
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ТАШАККУЛИ МАЛАКАҲОИ КОР БО МАТН – МУҲИМТАРИН ВАЗИФАИ ДАРСИ 

ЗАБОНИ МОДАРӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Ҳамроев Ҳ.Ҷ. 

Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи Абдурраҳмони Ҷомии АОТ 
  

Тавре ки маълум аст, фаҳмидани маънои матни мутолиашуда аз тарафи хонанда бисёр 

муҳим мебошад, зеро ки дарки матни хондашуда маҳсули асосии фаъолияти хонандаро возеҳ 

гардонида, ҳамзамон мутолиакунанда маҳсули заҳмати хешро зуд мефаҳмад. Барои амалӣ 

гаштани ин андешаҳо муҳаққиқон таъкид кардаанд, ки дар маркази диққати муаллим бояд ҳамин 

масъала қарор гирад. Ба ақидаи омӯзгорони соҳибтаҷриба мазмуни матн дар сурате фаҳмида 

мешавад, ки хонанда қобилияти фаҳмиши маъно ва таркиби луғавии бой дошта бошад ва 

иловатан қабл аз қироати матн калимаҳои душворфаҳм аз ҷониби омӯзгор шарҳу эзоҳ дода 

шавад. 

Олим-забоншиноси машҳури тоҷик М. Шакурӣ қайд кардааст, ки пеш аз сар кардани 

хониш талабагонро ба мавзӯи асар ошно кардан, онҳоро ба хондани асар тайёр намудан, яъне 

пеш аз хондани, масалан, шеър дар талабагон он кайфият ва ҳиссиётеро, ки дар шеър хукмрон 

аст, ҳосил кунонидан даркор аст. Яъне, мавсуф тавсия додааст, ки пеш аз сар кардани хониши 

матн суҳбати муқаддимавӣ гузаронидан лозим меояд, ки айни муддаост. Албатта, суҳбати 

муқаддимавӣ ба хонандагон имкон медиҳад, ки онҳо дар иртибот ба мавзӯъ оид ба матне, ки 

хонда мешавад (хоҳ насрӣ бошад, хоҳ назмӣ), тасаввуроти пешакӣ ҳосил кунанд, то ин ки 

фаҳмидани мазмуни асар осон гардад. 

Баъзан ҳолатҳое низ шуданаш мумкин аст, ки муаллим доир ба мавзӯи асар ё суҳбати 

муқаддимавӣ худи хонандагонро ҷалб мекунад ва онҳо фикру андешаҳояшонро мувофиқи 

фаҳмишашон баён мекунанд. Барои иҷрои ин кор, албатта, муаллим кӯмаки хешро дареғ 

намедорад [12, с. 7-8]. 

Олим ва методисти шинохта М. Лутфуллозода дар китоби «Методикаи таълими забони 

модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ» дар боби «Сифатҳои хониш ва такмил додани онҳо» қайд 

кардааст, ки «Сифатҳои хониш ба сурати маҷмӯъ иборатанд аз дурустии хониш, равонии хониш, 

ифоданокии хониш ва хониши бошуурона, на фақат ном бурдан ва тавзеҳ додани ин сифатҳо 

дорои аҳамияти босазост, балки ҷобаҷогузорӣ, яъне тартиби овардани онҳо низ муҳим мебошад». 

Аз ин чор сифати хониш, ки дар боло зикр ёфт, албатта, дурустии хониш дар ҷойи аввал 

меистад ва ин ақидаро муаллифи китоб низ таъкид кардааст. Ба қавли М. Лутфуллоев дар 

дарсҳои хониш ҳамаи фаъолияти шогирдон аз хондан шурӯъ мешавад ва ин ақида дуруст ҳам 

аст. Мавсуф қайд мекунад, ки «нодуруст хондани калимаҳо бештар дар синфи 1 мушоҳида карда 

мешавад, зеро ки талабаи синфи якум ҳанӯз малакаи зарурии хондан надорад. Барои онҳо 

ҳарфҳо, ки дар китобҳои дарсӣ саф оростаанд, ба ҷуз аломат чизи дигаре нестанд. Вале тадриҷан 

мефаҳманд, ки ин аломатҳо, яъне ҳарфҳо овозҳоро ифода мекунанд, ки дорои маъное ё вазифае 

мебошанд. Агар талаффузи овозҳо ва хондани онҳо дар калимаҳо дуруст ва ба сурати пай дар 

пай давом намояд, ғалатхонии калимаҳо аз тарафи шогирдон то охири синфи IV ва ҳатто синфи 

V давом мекунад» [8]. 

Албатта, рафъ кардани ҳолатҳои нодуруст хондани калимаҳо аз ҷониби хонанда, ба назари 

мо, танҳо ба муаллими соҳибтаҷрибаю устокор вобастагӣ дорад.  

Бамаврид аст ин ҷо қайд кард, ки агар хонанда нодуруст хонад, маълум аст, ки ӯ ҳеҷ гоҳ ба 

дарки маъно пурра қодир буда наметавонад. Илова ба ин, як теъдоди муайяни муаллимони 

синфҳои ибтидоӣ ғайриихтисосанд ва ё бо маълумоти миёна дарс мегӯянд, ки муносибати 

дигарро тақозо мекунад. Воқеан ҳам бояд зикр кард, ки барои беҳбудии кор ва рафъи 

мушкилиҳое, ки боиси ғалатхонӣ ва садди маънифаҳмии аксар хонандагон мегарданд, дар 



215 

барномаҳои синфҳои ибтидоӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии равияи омӯзгорӣ, 

донишкадаи такмили тахассуси омӯзгорон мавзӯъҳои алоҳида ба монанди «Рафъи ғалатхонии 

хонандагони хурдсол ва пешгирии он», «Роҳу усулҳои ташаккули малакаҳои хониши бошуурона 

дар синфҳои ибтидоӣ», «Дарки маъно ва аҳамияти он дар инкишофи нутқи хонандагон» ворид 

карда шаванд, ки бешубҳа, ба ташаккули салоҳиятҳои касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар 

ин ҷода мусоидат хоҳанд кард. 

Боиси тазаккур аст, ки олим ва педагоги шинохтаи тоҷик М. Лутфуллозода дар китоби 

«Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ» дар бобҳои «Сифатҳои хониш ва 

такмил додани онҳо», «Матнҳои бадеӣ ва тарзи хониши онҳо» ва «Хониши мақолаҳои илмии 

оммафаҳм» муфассал оид ба роҳу усул ва воситаҳои ташаккул додани малакаҳои кор бо матн, 

хониши бошуурона ва кор бо матн ибрози андеша намудааст, аксаран қобили қабул ва лоиқи 

баҳрабардорианд, вале бо дарназардошти тағйироти солҳои охир дар методика ва муносибат ба 

таълим бавуқуъомада боз ҳам ба такмил ниёз доранд [8]. 

Маълум аст, ки масъалаҳои вобаста ба ташаккули малакаҳои кор бо матн, дарки маъно ва 

хониши бошууронаро бе алоқамандӣ ба фанҳои дигар дуруст ҳал кардан ғайриимкон мебошад. 

Дар ҳалли ин масъалаҳо психологияи таълим, дидактика ва педагогика кумак карда метавонанд.  

Психологияи педагогӣ, ки ба таълимоти академик И.П. Павлов дар бораи фаъолияти 

таҳлилу таркиб ва алоқамандии системаҳои сигнали якуму дуюм такя мекунад, ҷараёни 

омӯхтани донишҳо, ташаккулёбии маҳорат ва малакаҳо, душвориҳои дар ин ҷода садди роҳи 

хонандагон мешудагиро таҳқиқ карда, робитаи ҳамаи ин фанҳоро дар инкишофи умумии бачаҳо 

муайян мекунад [10, с. 14]. Барои ҳамин ҳам, алоқаи мустаҳками методикаро бо илми 

психологияи таълимӣ бояд ба эътибор гирифт.  

Чуноне ки М. Лутфуллоев қайд кардааст: «Методика ҳамчун фанни педагогӣ ба дидактика 

- назарияи умумии таълим ва маълумот алоқаи мустаҳкам дорад. Ин алоқамандӣ, пеш аз ҳама, 

дар он зоҳир мегардад, ки ҳам дидактика ва ҳам методика масъалаҳои роҳу воситаҳои таълимро 

меомӯзанд. Вале агар дидактика масъалаҳои умумии таълим, алалхусус, назарияи онро омӯзад, 

методика чун қисми дидактика ба ҳамон қоида, принсип ва қонуният, ки дидактика муқаррар 

мекунад, такя менамояд» [7].  

Мувофиқи ин гуфтаҳои илмӣ ва дастрас будани маводи таълимӣ, аёният, бошуурона аз худ 

намудани мавод, мустаҳкамии дониш, салоҳияткӣ, зарурати такрори пай дар пай, фаъолияти 

хонандагон, мустақилӣ, алоқаи таълим, алоқаи таълим бо ҳаёт, бо муҳити бачаҳо ва ғайра 

метавонанд ҷараён ва раванди таълимро таъмин намоянд ва онро дар таълими ҳар як фанни 

ибтидоӣ ва махсусан забони модарӣ истифода бурд ва самаранокии дарсро таъмин кард. 

Дар ин ҷода хизмати К.Д. Ушинский хеле калон аст. Ӯ ба хониши синфии мактаббачагони 

хурдсол диққати махсус дода, пеш аз ҳама, тарафдори хониши бошуурона, хонише, ки 

шогирдонро ба ҳарҷониба фикр кардан водор созад, буд. Ӯ ин гуна хонишро хониши эзоҳӣ 

номида, аҳамияти таълимӣ-тарбиявии омӯхтани онро борҳо таъкид низ кардааст. «Бачаҳо, - 

менависад ӯ, - ба ҷаҳони маънавии одамон танҳо ба воситаи забони модарӣ фаро гирифта 

мешаванд ва баръакс, муҳит ҳам... дар ҷаҳони маънавии бачаҳо бо ҳамон восита - забони модарӣ 

инъикос меёбад» [12]. 

Воқеан ҳам фанни забони модарӣ натанҳо барои забономӯзӣ, балки дар омӯзиши ҳама 

фанҳо кумак мерасонад, илова ба он, ки он муҳимтарин воситаи алоқаи байни одамон эътироф 

гардидааст. 

 Яке аз методистон ва давомдиҳандагони кори К.Д. Ушинский Н.Ф. Бунаков чунин 

мешуморад, ки хониш бояд ба шогирдон дар хусуси Ватан, ҷамъият, табиат, муҳити атроф то 

андозае маълумот диҳад. Ӯ дар асари худ «Забони модарӣ ҳамчун предмети омӯзиш» вазифаҳои 

дарси хониш ва ҷиҳатҳои асосии онро муайян намудааст. Н.Ф. Бунаков таъкид мекард, ки дар 

хониши эзоҳӣ ҷои муҳимро хониш, саволу ҷавоб ва ҳисобот аз чизи хондашуда ишғол мекунад 

[4]. 

Олими шинохта С. Балталон таҳти унвони «Хониши тарбиявӣ» асаре таълиф карда, таклиф 

намудааст, ки дар мактаб ба ҷои хониши эзоҳӣ хониши тарбиявӣ ҷорӣ карда шавад. Ӯ вазифаҳои 

хонишро ба таври зерин муайян мекунад: 

1. Муносибати бошуурона ва зинда ба чизи хондашуда; 

2. Бедор намудани ҳиссиёти маънавӣ ва эстетикӣ; 

3. Ошноӣ бо манзараҳои табиат ва муҳит. 

С. Балталон вазифаи фанни забони модариро чи дар синфҳои болоӣ ва чи дар синфҳои 

поёнӣ дар он медид, ки ба шогирдон ҳам таълим ва ҳам тарбия диҳад. Вале аз номи асараш 
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«Хониши тарбиявӣ» маълум аст, ки ӯ бештар тарафдори ҷиҳатҳои тарбиявӣ буд, на хониш [3, с. 

19]. 

Аз гуфтаҳои ин ду олимон-методисти машҳури рус – Н.Ф. Бунаков ва С. Балталон ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки аввалин пурра тарафдори хониши эзоҳӣ ва дуюмин ҷонибдори 

хониши тарбиявӣ мебошанд. Вале хониши Н.Ф. Бунаков нисбатан мавзӯъҳо ва вазифаҳои 

зиёдтару доманадорро фаро мегирад. 

Чи тавре ки аз китобҳои хониши муосир бармеояд, онҳо мавзӯъҳои ватану ватанхоҳӣ, 

ифтихори миллӣ, таърих, ҷуғрофия, фарҳанг, табиат, муҳити атроф, забономӯзӣ, инсонпарварӣ, 

тарбиявӣ ва даҳҳо дигар мавзӯъҳоро фаро гирифтаанд, ки аз китобҳои хониши садаи XIX ва XX 

фарқияти куллӣ доранд ва аз ҷиҳати мазмун ва мундариҷа низ то андозае волотаранд.  

М. Лутфуллоев дар ин хусус чунин ишорае дорад, ки ин фикри моро тасдиқ мекунад: 

«Солҳои 60-70-ум дар бобати муайян намудани вазифа, мазмун, роҳ ва воситаҳои хониш солҳои 

пурмаҳсул ба шумор мераванд. Барнома ва китобҳои хониш тағйир ёфта, сифатан беҳтар 

гардиданд. Қисми «Хониши эзоҳӣ» дар барнома «Хониш ва инкишофи нутқ» номида шуд, ки ин 

ба инкишофи умумӣ ва ҳамаҷонибаи мактаббачагони хурдсол мувофиқат менамояд. Акнун 

вазифаҳои хониш танҳо дар доираи хондан ва ё хондану эзоҳ додан маҳдуд нашуда, балки 

васеътар, ҳаматарафа шарҳ дода мешаванд» [8].  

Бояд қайд кард, ки олим ва методисти шинохта М. Лутфуллоев нисбати матни асарҳои 

манзум ва қироати онҳо аз ҷониби хонандагон ақидае дорад, ки ҳама матнҳои бадеӣ дар бобати 

тарбияи завқи бадеӣ-эстетикии бачаҳо аз якдигар монандӣ надоранд, аммо хониши шеър диққати 

махсусро талаб мекунад, ки дар ҳақиқат дуруст аст. Зеро дарсҳое, ки мавзӯъҳояшон шеър аст, аз 

муаллифон талаб мекунад, ки диққатҷалбкунандаю шавқовар бошанд ва ҳамеша дар хотири 

хурдсолон нақш банданд, зеро ин гуна дарсҳо асоси ташаккули дарки зебоӣ ва муҳаббат ба 

каломи бадеӣ доштани хонандагонро таъмин карда, дар онҳо малакаҳои кор бо матн, хониши 

бошуурона ва дарки маъноро бештар ташаккул дода метавонанд.  

Боиси тазаккур аст, ки диққатҷалбкунанда будани матн, новобаста аз жанри назмиву насрӣ 

ё мақолаи илмии оммафаҳм будани он, ғайр аз ташаккули дарки зебоӣ ва муҳаббат ба каломи 

бадеъ, инчунин ба маънифаҳмӣ низ замина мегузорад.  

Таълими забони модариро, ки акнун бо матнҳои хониш ҳамгирост, бидуни матн ва дарки 

маънифаҳмӣ наметавон тасаввур кард, зеро ҳар як коре, ки оид ба забони модарӣ ба хонандагон 

омӯзонда мешавад, тавассути матн ҳамгиро мегардад.  

Аз ҷумла, дар ин маврид забоншинос С. Аминов дар рисолаи номзадии хеш таҳти унвони 

«Методикаи таълими матнсозӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ» чунин қайд кардааст: «Дар таълими 

забони тоҷикӣ матн рукни асосӣ буда, дарси забонро бидуни он тасаввур кардан ғайриимкон аст, 

зеро матн натиҷаи фаъолияти фикрии хонандагон мебошад, аз ин рӯ, истифодаи матн дар дарсҳои 

забони тоҷикӣ, қабл аз ҳама, вазифаи инкишоф додани тафаккури хонандагонро таъмин 

менамояд» [2].  

Аҳамияти амалии таҳқиқоти С. Аминовро оид ба методикаи таълими матнсозӣ дар дарсҳои 

забони тоҷикӣ усулҳои таълими сохт ва хусусиятҳои матн, инкишофи нутқи хаттии хонандагон 

оид ба матнсозӣ ташкил медиҳад. Азбаски маъно аксар аз матн ба вуҷуд меояд, бинобар ин, 

маънифаҳмӣ ба матн иртиботи қавӣ дорад, бахусус, дар мактаб дар дарсҳои забони модарӣ, ки 

бачаҳо матнҳоро мехонанд, мазмунашонро нақл мекунанд. Аз ҷумла, мавсуф ба чунин ақида аст, 

ки «Ҳадафи асосии таълими забони модарӣ дар мактаб он аст, ки хонандагон битавонанд фикри 

хеш ва каси дигарро дар шакли шифоҳию таҳрирӣ беғалат, содаю фаҳмо ва мураттаб баён 

кунанд. Возеҳ аст, ки матнҳо дар вусъату рушди нутқ танҳо василаи омӯзиши мавзӯъҳои 

грамматикӣ набуда, балки рукни асосии дарсҳои забон маҳсуб мегарданд. Онҳо ин рукнҳоро 

вақте анҷом медиҳанд, ки мутаводим ва ба назардошти синну соли талабагон дар китобҳо 

ҷойгузин карда шаванд. Ҳар як матн вазифа ва мавқеи муайян дорад. Умдатарин вазифаи онҳо 

дар амал татбиқ намудани қоидаҳою таърифоти забон (грамматика) аст» [2]. 

Аз ин ҷо хулоса бармеояд, ки матнро бе қоидаи забон ва қоидаи забонро бе матн ҷудо 

наметавон кард ва ҳар ду тавъам хизмат менамоянд ва якдигарро пурра месозанд.  

Аз ин рӯ, омӯзиш ва ташаккули малакаҳои кор бо матн ва хониши бошуурона дар ҷараёни 

дарсҳои забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ аз муҳимтарин масоил маҳсуб мешавад.  
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ТАШАККУЛИ МАЛАКАҲОИ КОР БО МАТН – МУҲИМТАРИН ВАЗИФАИ ДАРСИ ЗАБОНИ 

МОДАРӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар мақола муаллиф бо истифода аз андешаҳои муҳаққиқону методистон таъкид кардааст, ки дар 

маркази диққати муаллимони синфиҳои ибтидоӣ бояд, қабл аз ҳама, масъалаи кор бо матн ва дарки маънои 

он қарор гирад, зеро мазмуни матн дар сурате фаҳмида мешавад, ки хонанда малакаҳои кор бо матн ва 

қобилияти фаҳмиши маънои онро дошта бошад. Дар иртибот ба мавзӯъ муаллиф ҷиҳати исботи муҳимияти 

масъала андешаву мулоҳизаҳои олимони машҳури забоншиносро дар мақола ироа карда, роҳу усулҳои 

мухталифи кор бо матн, дарки маъно ва хониши бошууронаро дар раванди дарсҳои забони модарӣ дар 

синфҳои ибтидоӣ аз таҷрибаи муҳаққиқону омӯзгорони соҳибтаҷриба пешкаш намудааст. Аз ҷумла, 

таъкид кардааст, ки пеш аз сар кардани хониш талабагонро ба мавзӯи асар ошно кардан ва онҳоро ба 

хондани асар тайёр намудан даркор аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: хондан, фаъолиятҳо қабл аз хониш, супоришҳо баъд аз хондани матн, нақли 

мазмун, саволу саволгузорӣ. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА УРОКОВ 

РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

В статье автор, анализируя размышления и суждения исследователлей и методистов, утверждает, 

что в центре внимания учителей начальных классов, прежде всего, должна находиться проблема работы с 

текстом и осмысления содержания текста, так как, содержание текста понимается только в том случае, 

если ученик овладает навыками работы с текстом и способностями осмысления его содержания. В связи с 

этим, автор для подтверждения актуальности проблемы представляет размышления известных учёных-

языковедов, таким образом, показывает из опыта исследователей и опытных учителей различные пути и 

способы организации работы с текстом в процессе уроков родного языка в начальных классах. В том числе, 

утверждает, что перед чтением необходимо ознакомить учащихся с содержанием и подготовить их к 

чтению и осмыслению текста.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чтение, предварительная работа, послетекстовые задания, пересказ, 

вопросы и вопросники. 
  

THE FORMATION OF  WORKING SKILLS WITH TEXT – IS THE MOST IMPORTANT TASK OF 

THE NATIVE  LANGUAGE LESSONS  IN PRIMARY FORMS 
 

In the article, the author, using the thoughts and judgments of researchers and methodologists, argues that 

the focus of primary school teachers, first of all, should be the problem of working with the text and understanding 

the content of the text, as the content of the text is understood only if the student learns the skills of working with 

the text and the ability In this regard, the author to confirm the relevance of the problem is the reflection of well-

known linguists, thus, shows the experience of researchers and experienced teachers of various ways and means 

of organizing work with the text in the process of native language lessons in primary school. In particular, he 

argues that before reading it is necessary to familiarize students with the content and prepare them for reading and 

understanding the text. 

KEY WORDS: reading, preliminary work, post-text assignments, retelling, questions and 

questionnaires. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хамроев Хабибулло Джураевич, соискатель ИРО имени Абдурахмони 

Джоми АОТ, зав. учебным отделом Филиала РИПКПРСО в городе Бохтар. Тел.: (+992) 903-02-67-68; е-

mail: habibhamroev013@gmail.com. 

 

БАЪЗЕ МАЪЛУМОТ ОИД БА ТАРЗИ ТАРҲРЕЗИҲОИ ДИЗАЙНЕРӢ 
 

Маҳмадалиев Э.Ш. 

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Барои офаридани маҳсулот ё маводи гуногун дар рафти машғулиятҳои фанни технология, 

донишҷӯ бояд аз таърих ва оғози бадеии он огоҳ бошад. Бо ҳамин мақсад пеш аз амалиётҳои 

корӣ унсурҳои бадеӣ ва муҳандисии ҳар як намуди маҳсулоти истеҳсолшавандаро фаҳмонидан 
зарур аст: 
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- таҳияи нақшабандӣ; 

- мутаносибии шаклҳои гуногун дар сохти ангорӣ; 

- ягонагии рангҳо ва шаклҳо; 

- омехташавии мавод ва шаклҳо; 

- мувофиқати шаклҳои таъинотӣ [1]. 

Дар маҷмӯъ, ин фаҳмишот ба донишҳои муҳандисӣ шабоҳат дошта, аз тарроҳӣ, тарҳрезии 

бадеӣ, тарҳрезии муҳандисӣ ба калимаи дизайн иваз шудааст. Ин вожаро дар соҳаҳои истеҳолоти 

давлатҳои муосир нисбатан зиёдтар истифода мебаранд. 

Дизайн аз калимаи англисӣ «Disegno» гирифта шуда, маънояш нақша, ҳадаф, қолаб, расм, 

намуна мебошад. Дизайнер бошад фаъолиятҳои эҷодиро тартиб медиҳад ё тарҳрезӣ мекунад [2]. 
Чунин донишро дар рафти машғулият дар робита бо таълими эстетикии донишҷӯён баррасӣ 

намудан лозим меояд. Барои ошкор намудани мафҳуми дизайнерӣ, механизмҳои судманди 

истеҳсолиро пайдо намудан зарур аст, зеро онҳо ба якдигар алоқаманд буда, аз рӯи 

хусусиятҳояшон бояд монандӣ дошта бошанд.  

Маҳсулнокӣ дар ин фаъолият аз ҷониби сифату хислатҳои махсуси фикрронӣ баррасӣ 

гардида, аз дигар равандҳои психологӣ фарқ мекунад. Фаъолияти дизайнерӣ аз ақидаҳо ё ин ки 

фикррониҳои эҷодӣ дар вазъиятҳои гуногун бо алоқамандиҳои номаълум низ пайдо шуданаш 

мумкин аст. Дар натиҷаи ин фаъолиятҳо пайдоиши ашёҳои нав ба чашм мерасад, ки маълумот 

нисбати он пештар дар захираҳои илмӣ дастрас набуданд. 

Тарҳрезии дизайнерӣ, яке аз намудҳои эҷодиёт ба ҳисоб рафта, имконият медиҳад, ки 

қобилияти эҷодкорӣ ташаккул ёбад ва дар тарбияи маданияти фарҳангиву эстетикии ҳар шахс 

мусоидат намояд. Дар баробари ин, дар рафти омӯзиш донишҷӯ фаъолиятнокӣ, маҳорату малака 

ва қобилияти фикрронии худро мустаҳкам мегардонад. Бояд қайд намуд, ки боз дар ин раванд 

қобилияти дарк намудани фаъолиятҳои эҷодӣ аён гашта, дарёфти усулҳои мувофиқ барои ифода 

кардан ва офаридан пайдо мешавад. 

Дар рафти тарҳрезии бадеӣ тасаввуроту малакаи донишҷӯён инкишоф ёфта, қобилияти аз 

фикр ба амал гузаштан ба вуҷуд меояд. Тарзи кор дар тахайюлот зудтар аён гашта, нақшабандии 

он дақиқ ва ҳассосияти ҳаракатҳои он ташкил ва таҳия карда мешавад. 

Тарҳрезии бадеӣ аз солҳои 1930-юм дар мамлакатҳои ғарб фаъолона инкишоф ёфта, 

ҳамчун ихтисос бо номи дизайн байни мардум маъруф гаштааст. Коркард ва рушди маҳсулоти 

тарҳрезишуда, дастрасшавии маҳсулоти босифат ба мизоҷон яке аз вазифаҳои дизайн ба ҳисоб 

мерафт. 

Дар адабиёт асосан ду намуди тарҳрезӣ вуҷуд дорад: техникӣ ва бадеӣ. 

Тарҳрезии техникӣ дар асоси ашёҳои моддӣ ё фаъолиятнокиҳои гуногуни техникӣ, мавод 
ё маҳсулотро эҷод мекунад [2]. 

Дар тарҳрезии бадеӣ шаклу намуди зебо, тарзи истифодабарии қулай ва бароҳат, 

ҳамоҳангии ашё бо муҳит аз нигоҳ ва талаботи ҷамъиятӣ пайдо шуда, маҳсулот ё маводи нав 
тавлид меёбад. 

Ин маҷмӯи донишро, ки тарҳрезии бадеӣ ё дизайнерӣ меҳисобанд дар дарсҳои фанни 

технология дар робита бо таълими эстетикии донишҷӯён омӯзонидан лозим меояд. 

Таълими эстетикӣ - ин ташаккул ва дарк намудани ҳиссиёт, эҳсосот, фаҳмиши зебоиву 

санъат ва дар асоси қонунҳои фарҳангию маданӣ ташкил намудани фаъолиятҳои эҷодӣ мебошад. 

Мутахасисони баландихтисоси соҳаи дизайнерӣ ҳамчун омӯзгор ба таълимоти эстетикӣ, 

муносибатҳои иҷтимоӣ, меҳнатӣ, таъсири муҳит ба рафти кор, усулҳои истифодабарии мавод ва 

маҳсулотро илова мекунанд [3]. 
Ташаккули хусусиятҳои зикршуда метавонад ба маҳорати тахассусӣ ва донишҳои 

муҳандисии донишҷӯён дар натиҷаи омӯзишҳои махсус ва дар зери таъсири муҳити зист 

мусоидат намояд. Бояд қайд намуд, ки чунин истеъдодҳо на танҳо аз маҳорату малака ва 

донишҳои махсус пайдо мешаванд, балки аз шавқу завқи ҳар як шахс низ вобаста буданаш 
мумкин аст. 

Айни замон чунин тарҳрезиҳои дизайнерӣ дар соҳаҳои сохтмонӣ, автомобилсозӣ, 

истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ ва дигар соҳаҳо зиёдтар ба чашм мерасанд. Агар мо дар сохтмон 

тақрибан 10-солаҳо пештарро муқоиса намоем, дигаргуниҳои зиёде ба чашм аён мегардад. 

Усулҳои тарҳрезӣ, раванди корӣ, намудҳои маҳсулоти сохтмонӣ ва пайвастшавии он, 

андозаҳои иншоот, шакли зоҳирии ҳар як иншооти сохташуда, ҳамоҳангии шаклу намуд бо 
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муҳит, ҷои муайяни интихобшуда аз рӯи нақшаҳои пешакӣ фарқиятҳое мебошанд, ки бо он 

иншоотҳои ҳозира ва пешинро муқоиса мекунанд.  

Чунин фаъолиятҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки дар давоми солҳои сипаригашта дониш ва 

шуурнокии маданӣ, маҳорату малакаи муҳандисон ташаккулу такмил ёфтааст. Муҳандисони 

касбии муосир технологияҳои инноватсиониро истифода бурда, мушкилиҳои пешомадаро 

саривақт бартараф мекунанд. Ин тарзи кор ба сатҳи сифатнокӣ ва ба шакли иншоотҳои 

сохташуда таъсири худро мерасонад, ки дар натиҷа намуди зоҳирии он зеботар мегардад. Мисол: 

тарҳрезии ангории иншоот айни ҳол бо воситаи компютер ва таҷҳизоти ченкунандаи нури лазерӣ 

ба роҳ монда шудааст. Дар хотираи компютерҳои муҳандисӣ нақшабандӣ, андозагирӣ, 

пайвастшавӣ ва дигар равандҳои тарҳрезӣ сабт шудааст, ки рафти кор дақиқ ва тезтар ба анҷом 

мерасад. Барои муайян намудани масофаҳо бошад ченкунандаи нуриро истифода мебаранд, ки 

дар муддати кӯтоҳ нишондодҳои лозимӣ аён мегардад. 

Аз маълумоти дар боло зикршуда хулоса баровардан мумкин аст, ки фаъолиятҳои 

дизайнерӣ касби шавқовар буда, эҷодкориро талаб мекунад. Хусусияти асосии фаъолиятҳои 

дизайнерӣ дар он аст, ки баъзе равандҳои корӣ аз технологияҳои инноватсионӣ вобастагӣ дорад. 

Технологияи инноватсиониро, ки бо самтҳои гуногуни илмӣ алоқамандӣ дорад, дар тамоми 

соҳаҳо аз ҳисоби беҳтаршавии нишондодҳои корӣ ва баландшавии дараҷаи сатҳу сифат ба 

пуррагӣ истифода мебаранд. Вобаста ба фаъолияти касбӣ, мутахассисони оянда бояд аз 

навгониҳои технологияи инноватсионӣ бархӯрдор бошанд, зеро бисёр технологияҳо дар раванди 

вақт арзиши худро гум карда, фаъолияташон қатъ мегардад. 

Асоси пешравии фаъолиятҳои дизайнерӣ аз дарки ҳиссиётҳои эҷодӣ вобастагӣ дошта 

бошанд ҳам, омӯзиш ва истифодабарии технологияҳои инноватсионӣ дар ин раванд мавқеи 

махсусеро ишғол менамояд. 

Аз ин лиҳоз, дар назди донишҷӯён масъала ва вазифаҳое пайдо мешаванд, ки оянда дар 

раванди фаъолияти касбии худ, чунин донишҳои муосирро зиётар истифода бурда, барои ободу 

зебо гардонидани ватани азизамон – Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. 
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БАЪЗЕ МАЪЛУМОТ ОИД БА ТАРЗИ ТАРҲРЕЗИҲОИ ДИЗАЙНЕРӢ 
 

Дар мақолаи мазкур оғоз ва таърихи бадеӣ, амалиётҳои корӣ, робита, омӯзиш ва натиҷаи 

фаъолиятҳои дизайнерӣ баррасӣ шуда, масъалаҳои истифодабарии он дар соҳаҳои гуногун пешкаш 

шудааст. 
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ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ МУАРРИФГАРИ ШОИСТАИ ИМКОНИЯТҲОИ  

САЙЁҲИИ МАМЛАКАТ ВА ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ 
 

Нуриддинова М.И., Неъматов Л.Х., Дадобоева М.Н. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи ак. Б. Ғафуров  
 

Санаи 22 декабри соли 2017 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбатии худ 

пешниҳод намуданд, ки бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи 

имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби 

сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ соли 2018 дар кишвар «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ» эълон карда шавад. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки 

шароити мусоиди табиӣ ва иқлими Тоҷикистон барои ба роҳ мондани хизматрасонии муосири 

сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти беҳтарин муҳайё кардааст [5, с. 14]. 

Тавре Сарвари давлат таъкид намуданд, танҳо зарур аст, ки инфрасохтори муосир бунёд 

ва сифати хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда шавад.  

Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол ба рушди ҳунарҳои бадеӣ дар сатҳи давлатӣ эътибор дода 

мешавад. Зеро бо ин роҳ фарҳанги миллиамон ҳифз мегардад. Ба тасвиб расидани Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунарҳои бадеии халқӣ» (аз 1 августи соли 2003, №43), қабул 

гаштани Барномаи рушди ҳунарҳои бадеии халқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-

2015 (аз 31 октябри соли 2008, № 513), эълон гардидани соли 2018 – Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ такони ҷиддӣ дар ин самт мебошад. 

Аз давраҳои қадим шаҳру деҳоти Тоҷикистон бо ҳунарҳои миллӣ ва ҳунармандонаш 

шуҳрат дошт. Деворнигораву ёдгориҳои санъати амалии Варахша, Панҷакенти қадим, 

Шаҳристон, Тупроққалъа ва ғайра аз дараҷаи баланди санъати амалии ниёгонамон маълумот 

медиҳанд. Аз қадим шаҳрҳои Тоҷикистони шимолӣ ҳамчун маркази ҳунарҳои мухталиф эътироф 

гардида буданд [6, с. 65]. 

 Ҳунарҳо бо ҳаёти анъанавӣ ва урфу одатҳои мардумӣ робитаи зич доштанд. 

Ҳунармандони моҳир усулҳои бадеиву техникӣ, наққошиҳо, анъанаҳои касбӣ, нозукиҳои 

ҳунарро ба вуҷуд оварда, онҳоро ҳифз намуда, ба шогирдон ва наслҳои оянда меомӯзонданд.  

Дастони моҳиру чобуки ҳунармандон дар давоми карнҳои зиёд матоъҳо, зарфҳо, асбобҳои 

мусиқӣ, қолинҳо, сӯзаниҳо, маснуоти заргарӣ ва дигар намуд маҳсулоти ҳунармандиро тайёр 

мекарданд. Ҳунарҳои қадимаи ниёгонамон хушбахтона тавассути сулолаҳои ҳунармандон аз 

насл ба насл гузашта, то замони мо расидааст. Аммо бархе аз ҳунарҳо бебозгашт аз байн 

рафтаанд. 

 Тоҷиконе, ки дар водиҳо, махсусан дар шаҳрҳо сукунат доштанд, ҳунармандиро касби 

асосии хеш қарор дода, дар ташаккули шаҳрҳо нақши муҳим бозиданд. Тибқи маълумоти 

шарқшиноси маъруфи рус А.А. Семёнов дар оҳири асри XIX барои мақоми шаҳрро гирифтани 

маҳалли аҳолинишин мавҷудияти зиёда аз 32 намуди ҳунарҳои мустақили мухталиф зарур буд. 

Дар гузашта намояндагони (ҳунармандони) ҳар як намуди ҳунарҳо одатан дар маҳаллаҳои 

алоҳида сукунат доштанд. Дар бозорҳо низ раста (дӯконҳо)-и алоҳидаи ҳунармандон мавҷуд 

буда, дар онҳо нафақат маҳсулот ба фурӯш гузошта мешуд, балки истеҳсоли он низ ба роҳ монда 

шуда буд. Маҳсулоти ҳунармандони шаҳрҳо ҳам эҳтиёҷоти аҳолии шаҳру мардуми воҳаро ва 

ҳам эҳтиёҷоти бодиянишинон-чорводорони атрофро таъмин мекард. Аҳолии шаҳрҳо бо 

бодиянишинон робитаи мутақобилан судманди тиҷоратиро ба роҳ мемонданд [1, с. 44].  

Дар Тоҷикистони шимолӣ яке аз марказҳои муҳимми ҳунармандӣ шаҳри Хуҷанд махсуб 

меёфт. Тибқи маълумоти олими рус Мир Солех Бекчурин соли 1866 ҳунарҳо дар шакли 

истеҳсолоти хонагӣ қарор дошт. Аксарияти хоҷагиҳои оилавии хуҷандиён ба бофандагӣ машғул 

буданд. Зиёда аз 100 хонавода ба ин намуди ҳунар машғул буд. Бо ҳунарҳои чармгарӣ, кулолгарӣ 

ва равғанбарорӣ (ҷувозкашӣ) 50 хонавода, бо ҳунарҳои коркарди фулузот (оҳангарӣ, мисгарӣ, 

рехтагарӣ ва ғ.), чӯбтарошиву аробасозӣ - 50 хонавода машғул буданд. Сарчашмаҳои хаттии 

ибтидои асри ХХ Хуҷандро ба сифати «шаҳри тиҷоративу ҳунармандӣ» муаррифӣ намудаанд. 

Соли 1910 Шишов А.П. дар бораи фаъолият намудани 1141 дӯконҳои ҳунармандӣ дар Хуҷанд 

маълумот медиҳад. 

Дар байни тоҷикон маъмултарин ва бонуфузтарин ҳунарҳои бадеӣ бофандагӣ, коркарди 

фулузот (оҳангарӣ), кулолгарӣ маҳсуб меёфт. Ин намуди ҳунарҳо хусусияти меросӣ-оилавӣ 

доштанд. Қоидаҳо, сирру асрор, усулҳо ва нозукиҳои ҳунар аз устод ба шогирд, аксаран ба 

писари калонии ҳунарманд омӯзонида мешуданд. То солҳои 20-уми қарни гузашта дар минтақаи 



221 

Осиёи Миёна бо бофандагӣ мардҳо ва бо дӯзандагӣ занҳо машғул буданд. Маснуоти кулолгариро 

бо меҳнати дастӣ занҳо ва тавассути чарҳи кулолӣ мардҳо тайёр мекарданд. Дар асрҳои XIX ва 

XX дар Хуҷанди бостонӣ дӯзандагӣ яке аз шохаҳои асосии касбу ҳунар маҳсуб меёфт. Мувофиқи 

маълумоти соли 1895 дар бозори Панҷшанбе ва атрофи он 23 дӯкони дӯзандагӣ мавҷуд буд [4, с. 

190]. 

Ҳунарҳои дӯзандагии тоҷикон таърихи хеле қадима дорад. Дар давраи ба мо дастраси 

этнографӣ ҳунармандони кашидадӯз намудҳои гуногуни сӯзанӣ, ҷойнамоз, рӯҷо, зардевор, 

зебидевор, таҳмонпӯш, зеби таҳмон, токчапӯш, рӯймолҳои занонаву мардона, болинҳои арӯсӣ, 

тоқиҳо ва ғайра тайёр менамуданд.  

Мутаассифона, дар даврони Ҳукумати шӯравӣ бар асари тағйирёбии вазъи иҷтимоиву 

иқтисодӣ, ба роҳ монда шудани истеҳсоли маҳсулоти заводу фабрикаҳо ва пеш аз ҳама, манъ 

гардидани соҳибкории хусусӣ эҳтиёҷот ба маҳсулоти ҳунармандон коста гардида буд. Новобаста 

аз ин, дар шаҳрҳои калонтарини вилоятамон ҳунармандӣ аз байн нарафт. Ҳунармандон касбу 

кори аҷдодиро ривоҷ доданд. Масалан, дар Истаравшан ҳунармандони маъруф, аз қабили 

Корманди хазматнишондодаи фарҳанги Тоҷикистон, кандакори рӯи чӯб Йӯлдошбек Баротбеков, 

писар ва шогирдони ӯ Аюбҷон Йӯлдошбеков, Алиҷон Яҳёев, Н. Мирсаидов, ҳуштаксози номвар 

усто Ғафур Халилов, читгар Шароф Саидов бо писаронаш, сандуқсоз Маҳкам Аюбҷонов, 

кордсозони номӣ Эргаш Самандаров, усто Акрам, усто Абдуманнон Ҳусейнзода, сӯзанидӯзон ва 

тӯппидӯзони машҳур Зиннатой Ҳайдарова, Пӯлотой Аминҷонова ва бисёр дигарон шӯҳрати зиёд 

пайдо карданд.  

Маҳсулоти санъати ороишоти амалӣ дар асоси тафаккури озоди ҳунарманд эҷод мешавад 

ва баҳри файз бахшидан ба муҳити атроф нигаронида шудааст.  

Пайваста дар ҳар гӯшаву канори вилоятамон баҳри эҳёи ҳунарҳои миллӣ тадбирҳо 

андешида мешаванд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд соли ҷорӣ ба эҳёи 

ҳунарҳои миллӣ, махсусан қолинбофӣ, тавваҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Бо мақсади 

омӯзонидани 120 қолинбофон аз ҳисоби занон ба вилоят се нафар мутахассисони эронӣ - 

Эзадӣ Илоҳа Абдулсамад, Ранҷбар Аъзам ва Марзия Наврӯзӣ Ҳайдар даъват карда шуданд. Онҳо 

мутахассисони варзидаи соҳаи қолинбофӣ дар остони Форс мебошанд ва тӯли як сол дар 

вилоятамон фаъолият бурданд. 

Дар асоси супориши Раиси вилояти Суғд барои барқароркунии ҳунарҳои миллӣ мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 30 грант дар ҳаҷми умумии 200 ҳазор сомонӣ таъсис дода мешаванд. 

Ҳадаф аз ҷудо гардидани грантҳои мазкур дастгирӣ ва рушди ҳунарҳои дастӣ, ба мисли 

қолинбофӣ, сӯзандӯзӣ, ҳамчунин таъмини занон ва духтарон бо ҷойҳои корӣ мебошад.  

Дар партави қарору супоришҳои Раиси вилояти Суғд грантҳои мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд баҳри дастгирӣ ва рушди ҳунарҳои дастии қолинбофӣ, 

сӯзанидӯзӣ ва адрасбофӣ таъсис дода шуданд. Маблағи умумии грантҳо 55 ҳазор сомонӣ буда, 5 

грант ҳар яке 5000 сомонӣ барои рушди ҳунари дастии қолинбофӣ, 5 грант ҳар яке 3000 

сомонӣ барои рушди ҳунари сӯзанидӯзӣ ва 5 грант ҳар яке 3000 сомонӣ барои рушди ҳунари 

адрасбофӣ таъсис ёфт. 

Дар роҳи эҳёи ҳунарҳои бадеии миллии тоҷикон дар вилояти Суғд чанд сол инҷониб 

баргузор гаштани озмуни «Атлас» нақши муҳим мебозад. Ҳадаф аз баргузор намудани озмун 

тарғиби анъанаҳои миллии либосдӯзиву фарҳангӣ либоспӯшӣ ва эътирофи саҳми занон дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад.  

Дар қатори намудҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ тайёр намудани шириниҳои гуногуну 

хушмазза аз қадимулайём дар Хуҷанди бостонӣ ба роҳ монда шуда, дар ҷашнгирии идҳои 

мардумӣ истифодаи он ба ҳукми анъана даромадааст. 

Шириниҳои миллӣ писанди сайёҳон буда, аз тарафи сайёҳон ба он таваҷҷуҳи зиёд зоҳир 

гардида истодааст, масалан ширинии миллии набот. Набот – ин шакар дар намуди шаффоф буда, 

яке аз шириниҳои Шарқи Миёна ва инчунин Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. Онро аз қиёми 

шакари консетриронидашуда тайёр мекунанд, дар раванди тайёркунӣ шакари одиро истифода 

мекунанд. Набот яке аз намудҳои шакари кристаллизатсияшудаи муосир мебошад. Кристаллҳои 

зебои наботи тайёршуда монанди кристаллҳои алмосӣ пурҷило буда, касро дар офаридани 

фикрҳои эҷодии замонавӣ такон медиҳанд. Аз набот барои сайёҳон гарданбанду ангуштарин дар 

намуди зерин тайёр кардан мумкин аст. 

Нақшу нигор ва умуман ороишот, шакл ва сохти худро асосан аз табиат гирифтааст. Инсон 

дар тӯли ҳаёти худ сабзиши растанӣ, шукуфтани гулҳои зеборо аз ғунчаи он то гули пурра шудан 
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мушоҳида намуда, дар эҷодиёти худ истифода карда, тансиқгардидаи онро истифода бурдааст 

[2, с. 154].  

Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки ҳунарҳои суннатии миллӣ на танҳо мероси таърихиву бадеӣ, 

балки қисми муҳимми фарҳанги маънавии замони муосир маҳсуб меёбад. Новобаста аз он, ки 

имрӯзҳо фарҳанги анъанавӣ дар мадди назари ҷомеаи навини Тоҷикистон, сиёсати фарҳангии 

давлати ҷавони соҳибистиқлоламон қарор дорад, мо қадамҳои аввалинро баҳри дарки ин 

таҷрибаи пурғановат гузошта истодаем. Ҳамзамон тадбирҳои муҳим дар самти шинохти 

фарҳанги миллӣ ва дарки решаҳои он андешида шуда истодаанд. Ин имконият медиҳад, ки 

фарҳанги миллиамонро бо фарҳанги дигар халқиятҳо муқоиса намоем ва бо ин роҳ мансубияти 

этникии халқамонро дар соҳаи анъанаҳои фарҳангӣ дарк намоем. Омӯхтан ва эҳё намудани 

ҳунарҳои бадеӣ имконият медиҳанд муайян намоем, ки то кадом андоза онҳо ба ҳаёти имрӯзаи 

мо ворид шудаанд, бо табиати маҳал, тарзи зисти мардум, ривоятҳо, расму оин, урфу одат ва 

ҷашнҳо чӣ робитае доранд. 

Имрӯз мағозаҳо ва растаҳои дӯконҳои фурӯши маҳсулоти санъати амалии халқӣ ташкил 

ёфтаанд. Ҳунармандони халқиро зарур аст, ки маҳсулоти тайёрнамудаашонро ба талаботи 

замони муосир мутобиқ намоянд, асарҳое эҷод намоянд, ки дар ҳақиқат арзиши баланди эстетикӣ 

дошта бошанд. Пеш аз ҳама, ба сифати маҳсулот ва ороиш-дизайни он таваҷҷуҳ зоҳир намуда, 

арзон ва харидоргир будани маҳсули ҳунармандонро таъмин намоянд, диққати сайёҳонро ҷалб 

карда тавонанд, эътирофгари анъанаҳои миллии тоҷикон бошанд, зеро ки туризм ба фароҳам 

сохтани ҷойҳои нави корӣ, беҳбуди вазъи зербинои нақлиёту коммуникатсия, афзоиши ҳаҷми 

сохтмон ва савдо мусоидат мекунад. Дар баъзе кишварҳо ҳаҷми даромад аз сайёҳӣ беш аз 50%-

и маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. Ҳукумати Тоҷикистон Консепсияи рушди 

туризм барои солҳои 2009-2019-ро қабул кардааст, ки дар он самтҳои афзалиятноки рушди ин 

соҳа муайян шудаанд. Мувофиқи ин Консепсия то соли 2020 ташрифи беш аз 1 млн. нафар 

сайёҳон ба Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. 

Бо иқдоми неку дурбинонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шуд. Тавре қайд гардид, муддати як сол ба дараҷаи 

баланди натиҷаҳо расидан нокифоя буда, роҳ ба ин самт акнун кушода шудааст.  
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Семенов, А.А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза / А.А. Семенов.         

– Москва. 1903. – 69 с. 

2. Дадобоева М.Н., Неъматов Л.Х., Таирова М.М. Усулҳои таълими дизайн ва таърихи пайдоиши он // 

Паёми Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав.– Бохтар: Матбаа, 2018.                            

– №1/1(51). – 214 с. 

3. Дадобоева М.Н., Ҳасанов С. Кашидадӯзӣ. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2012. – 44 с. 

4. Дадобоева М.Н. Таърихи дизайн, сарулибос ва мӯд. – Хуҷанд:  Нури маърифат, 2018. – 232 с. 

5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22 декабри соли 2017.  

6. Ҳасанов С. Таърихи мухтасари ташаккули санъати миллии тоҷикон. Китоби дарсӣ. – Хуҷанд:  Нури 

маърифат, 2014. – 123 с. 
 

ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ МУАРРИФГАРИ ШОИСТАИ ИМКОНИЯТҲОИ САЙЁҲИИ 

МАМЛАКАТ ВА ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ 
 

Дар мақолаи мазкур оид ба рушди ҳунарҳои миллӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот 

ҷамъ оварда шудааст. Қайд карда мешавад, ки тоҷикон аз қадимулайём меҳнатдӯсту меҳмоннавоз буда, бо 

шоҳкориҳои безаволи маҳсулоти ҳунармандии худ дар тамоми ҷаҳон шуҳрат пайдо намуданд. Исботи ин 

гуфтаҳо дар деворнигориву ёдгориҳои санъати Варахша, Панҷакенти қадим, Шаҳристон, Тупроққалъа ва 

ғайра сабт гардиданд. Инчунин аз гуфтаҳои олимони шинохта А.А. Семёнов, А.П. Шишов, Мирсолеҳ 

Бекчурин оид ба яке аз минтақаҳои зебои сайёҳӣ будани Тоҷикистон маълумот дода шудааст. Аз 

маълумоти ин олимон маълум мегардад, ки дар Тоҷикистони шимолӣ яке аз марказҳои муҳимми 

ҳунармандӣ шаҳри Хуҷанд маҳсуб ёфта, соли 1866 ҳунарҳо дар шакли истеҳсолоти хонагӣ қарор доштанд, 

зиёда аз 100 хонавода бо ҳунари бофандагию дӯзандагӣ машғул буданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҳунарҳои мардумӣ, фарҳанги миллӣ, рушди сайёҳӣ, ҳунарҳои бадеӣ, касбу 

ҳунар, шириниҳои миллӣ, нақшу нигори миллӣ. 
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НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА КАК ДОСТОЙНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА СТРАНЫ  
 

В данной статье даны сведения о развитии народных ремёсел в регионах Республики Таджикистан. 

Отмечается, что таджики издревле считались трудолюбивым гостеприимным народом и своими 
высокохудожественными произведениями в области народных ремёсел были известны во всем мире. 
Докозательством в этом служат настенные росписи искусства древнего Ворахша, Пенджикента, 
Шахристана, Тупроққалъа и многое другое. Из сведений видных учёных А.А. Семёнова, А.П. Шишова, 

Мирсолех Бекчурина выясняется, что Таджикистан испокон веков являлся одним из красивейших 
регионов тризма. Подчёркивается, что на северном Таджикистане одним из видных центров народного 
промысла считался город Ходжент. В 1866 году этот вид развивался в виде домашнего производства и 

более 100 семей занимались ткацким и текстильным производством. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: народное ремесло, национальная культура, развитие туризма, 

декоративно-прикладное искусство, профессиональное искусство, национальный десерт, национальная 

роспись. 

FOLK  CRAFTS AS THE DIGNITY OF THE NATIONAL OPPORTUNITY OF  

CULTURE AND TOURISM OF THE COUNTRY 
 

This article provides information about the development of folk crafts in the regions of the Republic of 
Tajikistan. It is noted that since ancient times Tajiks were considered as a hard-working hospitable people and 
their highly artistic works in the field of folk crafts were known throughout the world. The  evidence of  this are 
the wall paintings of the ancient Vorakhsha, Penjikent, Shahristan, Tuprogala and much more. From the 

information of prominent scientists A.A. Semyonov, A.P. Shishova, Mirsolikh Bekchurina it turns out that 
Tajikistan from the past centuries was one of the most beautiful regions of tourism. It is emphasized that in northern 
Tajikistan the city of Khojent was considered one of the prominent centers of folk art. In 1866, this species 

developed in the form of home production and more than 100 families were engaged in weaving and textile 
production. 

KEY WORDS: folk craft, national culture, tourism development, arts and crafts, professional art, national 

dessert, national painting. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН БО ЁРИИ 

МАВОДИ ДИДАКТИКӢ 
 

Шарифзода Ҷ.Ш., Худойназаров Р.Т. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Маводи дидактикӣ муносибати инфиродии хонандагонро таъмин карда, барои 

мустақилиятнокии онҳо ва ба ҳар хонанда барои кор кардан шароити мусоид фароҳам меоранд.  

Маводи дидактикӣ дар шакли варақаҳо (ин варақаҳо супоришҳое мебошанд, ки дар онҳо 

мисолу масъалаҳо барои ҳисоббарорӣ, сохт, исбот, ҷадвалҳо, нақшаҳои коркардшуда), ба 

мақсаду мазмун ва хусусияти кор дар давраи муайяни таълим мутобиқ гардида шудаанд. 

Чунончи, маводи дидактикии А. Рилов аз фанни математика дар синфи 5 системаи 

масъалаҳоро барои корҳои мустақилонаи хонандагон дар бар мегиранд. Аммо барои иҷрои онҳо 

нишондодҳои муаллим заруранд. Вижагиҳои маводи зикршуда дар он аст, ки бидуни мавод бо 

масъалаҳои асосӣ барои ҳар яки онҳо масъалаҳои иловагӣ дода шудааст ва ба хонандагоне 

нигаронида мешаванд, ки аз уҳдаи кор баромада метавонанд. Бинобар ин, онҳо назар ба 

вариантҳои мавҷудаи корҳои мустақилона каме мушкилтаранд. 

Таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, ки маводи дидактикии тасвиршуда ба муаллим дар 

ташкил ва гузаронидани корҳои мустақилона бевосита кӯмак расонда метавонанд. 

Аммо масъалаҳое, ки дар маводи дидактикӣ пешниҳод мегарданд на ҳамеша ва на ба ҳамаи 

хонандагон дастрасанд.  

Чи тавре ки қаблан ишора шуда буд, дар натиҷаи озмоиши гузаронидаи мо масъалаҳои 

мустақилонаи тафриқавӣ коркард ва ба шароити мактабҳои ҷумҳурӣ мутобиқ гардонида 

шудаанд. Кори таълимӣ роҷеъ ба ин масъалаҳо ба забони тоҷикӣ ба роҳ монда мешавад. 

Муаллимон маводи дидактикии пешниҳодшавандаро зимни кор бо хонандагони сустхон, 

миёнахон, хубхон ва аълохон истифода мебаранд.  
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Мо чор навъи супоришҳоро барои ташкил ва гузаронидани корҳои мустақилона тавсия 

медиҳем. Вобаста аз хусусияти мавод ва омодагии хонандагон истифодаи якчанд навъи супориш 

дар маҷмӯъ имкон дорад. Ин супоришҳо дар шакли зайл таҳия гардидаанд. 

1. Ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон аз рӯи намуна 

Барои супоришҳои ин гурӯҳ ҷиҳати умумӣ дар он зоҳир мегардад, ки унсурҳои ёридиҳанда 

(намунаи тарзи амал, алгоритм, қайдҳо, маълумотнома, дастур) тарзи амалро пайдарпай ошкор 

месозанд, яъне ҳал дар шакли тайёр дода мешавад.  

Мақсади дидактикии кори мустақилона аз рӯи намуна – ин кӯмак ба хонанда дар 

фаҳмидани тарзи амал, муайян кардани таъинот ва пайдарпайии мантиқии иҷрои он, ёрӣ ба 

бунёди таҷрибаи ҳалҳои дуруст ва ба ташаккули маҳорату малакаҳои хусусиятҳои маърифатӣ ва 

амалидошта мебошад. Масъалаҳо аз рӯи намуна зинаи аввали ташаккули мустақилиятнокии 

маърифатиро (тақлид, рӯбардорӣ, кӯчонидан аз рӯи шабоҳат ва ҳ.к) дар назар дорад. Илова бар 

ин, ин масъалаҳои ин намуд сатҳи баландтари фаъолнокии маърифатӣ ва мустақилиятнокиро 

талаб мекунанд ва шароити муайянеро барои иҷрои масъалаҳои душвортар фароҳам меоранд.  

Корҳои мустақилона аз рӯи намуна асосан барои мустаҳкамкунии зинаи аввали 

ҳамроҳикунандаи маводи таълимӣ таъин мегарданд. 

Чи тавре ки натиҷаҳои озмоишҳо нишон медиҳанд, ҳалли масъалаҳои ин намуд ба 

хонандагон зимни шиносоӣ бо намунаи пешниҳодшуда ба фаҳмидани «дар умум» талабҳое, ки 

масъала талаб менамояд, имкон медиҳанд. Илова бар ин, қадамҳои алоҳидаи ҳал, ки дар 

«намуна» дода шудаанд, аз тарафи хонандагон ҳамчун воситаи ба ҳамдигар алоқаманд, барои ба 

дастоварии мақсад (яъне ба ҳалли масъалаҳо) нигаронда мешавад.  

Баъд аз шиносоӣ «бо намуна» хонанда масъалаи мушобеҳро ҳал карда, донишҳои 

ҳосилшударо ба иҷрои корҳои амалии мустақилона равона месозад. Ҳалли масъалаҳо «аз рӯи 

намуна» ба хонанда имкон медиҳад, ки ба ҳалли мустақилонаи масъалаҳои ба он монанд, ки дар 

китоби дарсӣ оварда шудаанд, гузаранд. Бинобар ин, масъалаҳое, ки «аз рӯи намуна» ҳал 

мегарданд, тарзе мураттаб сохта мешаванд, ки алоқаи онҳо бо масъалаҳои бо онҳо мувофиқи 

китоби дарсӣ, таъмин гардад.  

Озмоиши педагогӣ нишон дод, ки ҳалли масъалаҳо «аз рӯи намуна» хусусан ба 

хонандагони сустхон кӯмак мерасонад. Дар онҳо, назар ба шаклҳои дигари кор, боварӣ ба қувваи 

худ зудтар рушд меёбад, дар онҳо малакаҳое ба вуҷуд меоянд, ки барои иштироки фаъолона дар 

кори коллективонаи тамоми синф имконият фароҳам меоваранд. 

Иҷрои корҳои мустақилона аз рӯи намуна барои рушди нутқи шифоҳӣ ва хаттии русии 

хонандагон, ки дар синфҳои пешина ба забони модарӣ, тоҷикӣ таълим гирифтаанд, аҳамияти 

хосса доранд.  

Интихоби масъалаҳое, ки «аз рӯи намуна» ҳал мегарданд, бо назардошти талаботи 

азхудкунии бомуваффақонаи назария ва ташаккули малакаҳои асосии амалии истифодаи он 

гузаронида мешавад. Бинобар ин, масъалаҳои ин навъ на танҳо барои кор бо сустхонҳо аҳамияти 

калон дорад.  

Хонандагоне, ки бо ягон сабаб дар якчанд дарс иштирок накардаанд, аз ин гуна масъалаҳо 

истифода бурда, метавонанд қисми бештари маводи таълимиро мустақилона азхуд кунанд, 

хусусан дар фаслҳое, ки иҷрои миқдори калони масъалаҳои машқиро талаб менамоянд. 

Корҳои мустақилона бо намунаҳои ҳал танҳо дар рафти дарс истифода мегарданд. Аз ин 

шакли кор хонандагон зимни иҷрои корҳои мустақилонаи хонагӣ низ истифода мебаранд.  

Масъалаи 1. 

Чанд вектор дар расми 1 (а, б) дода шудааст: 

 
а)     Расми 1.    б) 

 

Ҳал:   а) АВ, ВС ва АС.  

б) ДҒ, ЕҒ ва ҒЕ 

Масъалаи 2. 

1. Вектори СД⃗⃗⃗⃗  ⃗ ва нуқтаи Е (расми 2) дода шудааст. Вектори СД⃗⃗⃗⃗  ⃗ – ро аз нуқтаи Е ҷудо кунед. 

А . . 
В С 

. 
Д Е Ѓ 
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Расми 2. 

 

2. Ташкили корҳои мустақилона аз рӯи нишондодҳо доир ба иҷрои ҳалли онҳо 

Дар маҷмӯи масъалаҳои ин навъ нишондодҳо ба ҳал самти фаъолияти хонандагонро 

муайян намекунанд. Танҳо самти умумии тарзи амал нишон дода мешавад; аз хонандагон 

мустақилиятнокӣ дар муайянсозии амалҳои мушаххаси худ талаб мегардад. 

Фаъолияти хонандагон аз тақлиди бевосита ба намунаи тайёр озод шуда, тадриҷан 

мустақилиятнокии лозимиро касб менамояд. 

Мазмуни масъалаҳо «бо нишондодҳо ба ҳал» ба намудҳои асосии масъалаҳои дар китоби 

дарсӣ ҷойдошта мувофиқ мебошад. Нишондодҳо ба ин масъалаҳо бо назардошти мушкилиҳои 

асосии зимни озмоиш ошкоршуда, ки бо онҳо хонандагон ҳангоми шурӯъ ба ҳалли масъала дучор 

мегарданд, пешниҳод мешаванд, яъне маҳз кадом нишондодҳо ба ҳалли ин ё он масъала 

мувофиқи мақсаданд, аз рӯи натиҷаҳои озмоиш пешниҳод мегарданд.  

Вобаста ба мушкилиҳои бавуҷудоянда нишондодҳо ба ҳалли масъала метавонанд самти 

гуногун дошта бошанд. Онҳо метавонанд танҳо ба оғози (қадами аввали) ҳал мансуб буда, ҳалли 

қисми масъаларо дар бар гиранд. Дар ҳолатҳои алоҳида ба хонанда хондани қисми начандон 

калони матн аз китоби дарсӣ, ба хотир овардани ҳалли яке аз масъалаҳои пешина тавсия дода 

мешавад.  

Дар вариантҳои пешниҳодгардидаи ин корҳо дастурҳое дода шудаанд, ки барои аксари 

хонандагон (чунин корҳоро иҷро кардаанд) барои гузаштан ба ҳалли мустақилонаи масъала кофӣ 

буданд. 

Бояд қайд кард, ки дар як қатор ҳолатҳо мавҷудияти расмҳо ба матни пешниҳодшуда 

масъалаи начандон мушкил ба аксари хонандагон, ки барои онҳо қадамҳои аввали ҳалли масъала 

душвориҳоро ба вуҷуд меоранд, кӯмаки кофӣ мебошад.  

Аз рӯи таъиноти дидактикии худ ин корҳои мустақилона дар тамоми шохаҳои ҷараёни 

таълим метавонанд мавриди корбурд қарор гиранд.  

Масъалаи 3. 

Дар расм вектори �⃗⃗�  ва нуқтаҳои А, В, С дода шудаанд. 

Нуқтаҳои �⃗⃗� (А), �⃗⃗� (В), ва �⃗⃗� (С) – ро созед. 

Нишондод: Нурҳоро дар аввали нуқтаҳои А, В ва С ба самти �⃗⃗�  ва аз нуқтаҳои А, В, С 

масофаи ба |�⃗⃗� | баробарро ҷудо кунед. 

 
Расми 3. 

 

Вектори �⃗⃗� , �⃗�  ва нуқтаи А дода шудаанд. Нуқтаҳои: 1) А1 = �⃗⃗� (А) 2) А2 = �⃗� (А) – ро созед. 

Нишондод: Аз ҳалли масъалаи 1 истифода баред.  

3. Ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон бо тағйирдиҳии шарти масъалаҳо 

Зери тағйирдиҳии масъала одатан тағйири ҷузъии шарти он, ки мақсади таълимӣ дорад, 

фаҳмида мешавад. Аҳамияти таълимии ин усул серпаҳлуст.  

Ба хонандагони гуногун барои азхудкунии донишу маҳоратҳо иҷрои миқдори гуногуни 

мисолу масъалаҳо талаб карда мешаванд. Агар як қисми хонандагон нисбатан зудтар маводро 

азхуд кунанд, пас хонандагони дигар маводи омӯхташавандаро дар асоси тағйирдиҳии васеъ дарк 

менамоянд.  

Усули тағйирдиҳии масъалаҳо аз ҷузъҳои зерин таркиб меёбад: баъд аз он ки хонанда иҷро 

кардани амалиёти муайянро ёд мегирад, ин ё он мафҳум, теорема ё ҳалли масъалаи намуди 

муайянро азхуд мекунад, ба ӯ барои ҳалли мустақилона як қатор тағйирот, шаклҳои пайдарпайи 

истифодаи мафҳум ё теорема пешкаш мегардад.  

Дар натиҷаи амалӣ сохтани як қатор тағйироти ҷузъии шарти масъала гурӯҳи мувофиқи 

масъалаҳои нав ба вуҷуд меояд ва барои ҳалли онҳо донишҳое, ки бо ҳалли масъалаи ибтидоӣ 

асос меёбанд, истифода карда мешаванд. 

Тағйирдиҳии масъалаҳо ба воридсозӣ ба мазмуни маводи омӯхташаванда дараҷаи лозимаи 

мушкилоте, ки имконоти категорияҳои гуногуни хонандагонро ба ҳисоб мегирад, имкон 

медиҳад. Тадриҷӣ дар афзудани мушкилиҳои масъалаҳо ба фаъолгардонии кори хонандагони 
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сустхон мусоидат мекунад ва суръати ба онҳо дастраси ҳаракат ба пешро фароҳам меорад. Ва аз 

ҳама асосӣ – тағйирдиҳии масъалаҳо тафаккури хонандаро бедор мекунад, ба ҳолатҳои ҷустуҷӯӣ, 

ки самтҳои гуногуни ҷустуҷӯиро раво медонад, оварда мерасонад. Хонандагони пурқувваттар 

зимни ҳалли чунин масъалаҳо имконияти интихоби масъалаҳои дараҷаи гуногуни 

мушкилотдоштаро доранд. 

Бо ин роҳ барои фаъолгардонии ҷараёни таълим ба воситаи истифодаи муносиби 

донишҳои ҳар як хонандаи синф шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. 

Мо навъҳои ин корҳоро бо илова кардани масъалаҳое, ки истифодаи донишҳои дар дарс 

тағйирёфтаро раво медонанд, пурра сохтем. Ба онҳо масъалаҳои мундариҷаи каме 

гуногундоштаву вазъи гуногуни аввалидошта мансубанд. Чунин васеъсозии намудҳои 

масъалаҳои тағйирёфта ба он водор мегардад, ки аксари хонандагон ин ё он теоремаро омӯхта, 

нисбатан осон дар ҳалли баъзе масъалаҳо истифода менамоянд, вале онро дар ҳалли масъалаҳои 

дигари начандон мушкил истифода карда наметавонанд. Ҳалли масъалаҳоеро, ки дар оғоз 

мушкил нест, иҷро намуда, онҳо, чун қоида, роҳои ҳалли масъалаҳои дигари пешниҳодшударо 

низ меёбанд. 

Масъалаи 5. 

5. а) Ҷуфти танзимшудаи нуқтаҳо (А, В) чанд векторро муайян мекунад? 

5. б) Ҷуфти нуқтаҳо (х, у) – ро муайян кунед. Боз се ҷуфти нуқтаҳоро созед, ки ҳамон як 

вектореро мисли ҷуфти нуқтаҳо (х, у) муайян намоянд. 

5. в) сабти АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = СД⃗⃗⃗⃗  ⃗ = Е𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = М𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = а чӣ маъно дорад? 

5. г) Кадоме аз порчаҳои равоншуда (расми 4) ҳамон як векторро муайян мекунанд?  

 
Расми 4. 

  

Масъалаи 6. 

Нури ВД ва нуқтаи АЕ[ВД) дода шудаанд.  

Чанд нурро, ки бо нури додашуда равон аст ва бо нуқтаи А оғоз меёбад, гузаронидан 

мумкин аст?  

Масъалаи 7. 

Ҷуфти нурҳои дар расми 5 тасвиршударо номбар кунед: 

7.а) векторҳои ҳамсамт; 

7.б) векторҳои муқобилсамт. 

 
Расми 5. 

 

3. Корҳои мустақилона ба воситаи масъалаҳои ҳаллашон мураккаб 

Фаъолияти хонанда зимни ҳалли чунин масъалаҳо аз намунаҳои тайёр, нишондодҳои 

ташаккулёфта озод шуда, хусусияти ҷустуҷӯиро касб менамояд. Аз хонанда талаб мегардад, ки 

дар рафти иҷрои масъалаҳои мушкилоти зиёддошта ӯ маҳорати мустақилона дидану ифода 

кардани проблемаро дар ин ё он вазъияти мушаххас зоҳир намояд. Зимни ҳалли масъалаҳои 

мушкилоти зиёддошта аз хонанда ҳалли пурраи ҳар як масъаларо талаб кардан мумкин аст. Дар 
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як қатор ҳолатҳо танҳо нақшаи ҳалро ба қайд гирифтан ва давраҳои асосии ҳалро нишон додан 

мумкин аст.  

Хусусияти китоби дарсӣ, хоссагии масъалаҳо, алоқаи ҷузъҳои масъалаҳоро муайян намуда, 

мо барои ташаккули талабот ба тартибдиҳии китоби дарсии мазкур заминаҳо тайёр кардем. 

Илова бар ин, мо мулоҳизаҳои умумии зеринро ба асос гирифтем: 

1. Маводи дидактикӣ дар мувофиқати пурра ҳам бо низоми методии китоби дарсии 

амалкунанда ва ҳам бо назардошти принсипҳои умумидидактикӣ бояд тартиб дода шавад.  

2. Баҳисобгирии татбиқи принсипи алоқаи мутақобила, ки тарзҳои муайяни интиқоли 

намунаҳо, нишондодҳоро дар назар дорад, зарур аст.  

3. Мавҷудияти хусусиятҳои муайяни эстетикӣ (хондашавандагии хуб, ҷаззобияти ороиши 

беруна, истифодаи осон ҳам барои хонанда, ҳам барои муаллим). 

Истифодаи масъалаҳои тафриқавӣ ба инфиродисозии пайдарпайи корҳои мустақилона дар 

давраҳои мустаҳкамкунии ҳамроҳикунанда ва баъдина, ба системасозӣ ва такмилдиҳии донишҳо 

имкон медиҳад.  

Хонандагоне, ки масъалаҳоро аз рӯи намуна ё аз рӯи нишондодҳо ба иҷрои онҳо иҷро 

мекунанд, ба ҳалли масъалаҳои тағйирдиҳӣ мегузаранд, ба хонандагони аълохон масъалаҳои 

мушкилоти зиёддоштаро пешниҳод намудан лозим аст. 

Масъалаи 8. 

8.1. Чоркунҷаи АВСД чӣ гуна мешавад; 

Агар АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = кСД⃗⃗⃗⃗  ⃗ бошад? 

8.2. Вектори а⃗  дода шудааст. 

1) Чанд вектори хА⃗⃗ = а⃗  - ро аз нуқтаи додашудаи х ҷудо кардан мумкин аст? 

2) Чанд вектори хА⃗⃗ = а⃗  - ро аз нуқтаҳое, ки ба хатти рости додашудаи ℓ мансубанд, ҷудо 

кардан мумкин аст? 

3) Чанд вектори хА⃗⃗ = а⃗  – ро аз нуқтаҳое, ки ба давраи додашуда мансубанд, ҷудо кардан 

мумкин аст? 

4) Нуқтаҳои сершумори А дар яке аз ҳолатҳо чӣ гуна шакли геометрӣ шуда метавонанд?  

8.3. Исбот кунед, ки агар АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = А1В1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, пас АА1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = ВВ1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Масъалаи 9. 

9.1. Ду кӯчониши мувозии М𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗, РQ ва нури ОА дода шудааст. Образи нури ОА ва О1А1 – 

ро, ки дар натиҷаи иҷрои пайдарпайи ин кӯчонишҳо ҳосил шудаанд, созед. Векторро тавре 

нишон диҳед, ки [О1А1) = х⃗ ([ОА)) бошад. 

9.2. Исбот кунед, ки агар параллелограмми А1В1С1Д1, ки аз паралелограмми АВСД бо 

кӯчониш мувозӣ ҳосил мегардад, бо он нуқтаи умумие, ки ба соҳаи дохилии онҳо мансуб аст, 

дорад, пас буриши ин ду параллелограмм ҳамчунин параллелограмҳоро дар бар мегирад. 

9.3. Ду доираи Р ва Q ва порчаи АВ (расми 1) дода шудааст. Порчае созед, ки ба порчаи 

АВ конгруэнт ва мувозӣ буда, қисмҳои охири онҳо дар доираҳои додашуда ҷой гирифтаанд.  

 
Расми 6. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН БО ЁРИИ  

МАВОДИ ДИДАКТИКӢ 
 

Дар мақолаи мазкур доир ба ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон дар мавзӯи векторҳо 

тавсияҳои мушаххас дода мешавад. Чор намуди супоришҳо барои ташкил ва гузаронидани корҳои 

мустақилона тавсия дода мешавад: ташкили корҳои мустақилона аз рӯи намунаи додашуда, ташкили 

корҳои мустақилона аз рӯи нишондодҳо, ташкили корҳои мустақилона бо роҳи тағйирдиҳии шарти 

масъалаҳо, ташкили корҳои мустақилона ба воситаи масъалаҳои ҳаллашон мураккаб. 

КАЛИДВОЖАҲО: векторҳо, нишондодҳо, супоришҳо, корҳои мустақилона. 
 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

Для проведения самостоятельной работы по теме «Векторы» учашихся предлогается 4-варианта 

задач: самостоятельная работа по образцу, самостоятельная работа с указанием, вариативные 

самостоятельные работы, самостоятельные работы повышенной трудности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: векторы, указание, задание, самостоятельные работы. 
 

METHODOLOGY OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS BY  

DIDACTIC MATERIALS 
 

To carry out independent work on the theme of «Vectors», students are offered 4 options: independent work 

on the model, independent work with an indication, variable independent work, independent work of increased 

difficulty. 

KEYWORDS: vectors, indication, task, independent work. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Шарифзода Джума Шариф, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методики преподавания математики БГУ имени Носира Хусрава. 

Худойназаров Рустам Темирович, преподаватель кафедры методики преподавания математики БГУ 

имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 93-525-11-75. 

 

 ТАРЗУ УСУЛҲОИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ КОРКАРДИ ГАРМӢ 

ВА РУТУБАТНОККУНИИ ПАХТА 
 

Тохтаров С.Т., Дилшодҷони С.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Иброгимов Х.И., Иброҳимзода Р.Х. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  

Исматов И.А. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ 
 

Баландбардории самаранокии коркарди ашёи хом дар корхонаҳои коркарди аввалини 

пахта, пеш аз ҳама, аз сифати ашёи захирашаванда, гузаронидани маъракаҳои профилактикӣ, 

омили хушккунии аз ҷиҳати экологӣ тоза, ҷараёни хушккунӣ, тозакунӣ, нахҷудокунӣ ва 

равандҳои банду баст вобастагӣ дорад.  

Пахта дар қатори дигар маҳсулоти дар Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва содиротшаванда, 

ба монанди алюминий, маводи стратегӣ ба ҳисоб меравад. Татқиқоти саноатӣ нишон медиҳанд, 

ки айни ҳол аз пахта зиёда аз дусад намуди маҳсулотро тайёр менамоянд. 

Айни замон коркард ва мукаммалгардонии сохти дастгоҳҳои гармӣ ва буғҳосилкунӣ бо 

истифода аз захираҳои сӯзишвории ватанӣ, ба роҳ мондани истеҳсоли ҳавои гарми аз ҷиҳати 

экологӣ тоза барои хушккунии ашёи хом, бӯғи намнок барои намноккунии нах то меъёри 

стандартӣ, масъалаи муҳим ва баҳсталаб ба ҳисоб меравад.   

Аз солҳои 70-уми асри ХХ сар карда, вобаста ба зиёдшавии ҳаҷми захирашавандаи пахта, 

бахусус бо ҷорӣ намудани чиниши мошинӣ намнокшавӣ ва ифлосшавии пахта зиёд гашт. Сабаби 

асосии ин гузаронидани баргрезонии ғайриқаноатбахши майдонҳои пахта, ки дар натиҷа 

ҳангоми чиниш ба пахта баргҳои сабзи зиёд меафтанд, инчунин аз сабаби пурра ҳамвор набудани 

қитъаҳои замин, шпинделҳои мошинаи пахтачинӣ як миқдор хокро низ гирифта, бо пахта омехта 

мекунанд, чиниши пахта дар соатҳои пагоҳӣ ва баъди фурӯравии офтоб, вақте, ки шабнам 

мерезад ва чиниши он дарҳол баъди бориши борон мебошанд. 

Ворид шудани ашёи хом ба нуқтаҳои қабули он пеш аз захиракунӣ ва ҳангоми коркард 

зарурати масъалаи хушккунӣ ва ба меъёрҳои стандарт баробар намудани намии онро ба миён  

меорад. Тибқи талаботи стандарти байнидавлатӣ (3279-95) ва байналхалқӣ (СТ ҶТ 1079-2007; 

1085-2007), ки дар он ҳамаи талаботи ба меъёрдарории намӣ ва ғаждии пахта, ки аз стандартҳои 

қаблӣ, яъне давраи Иттиҳоди Шӯравӣ (ГОСТ 10202-71, пахтаи чиниши дастӣ ва 16298-81, пахтаи 
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чиниши мошинӣ) баҳра мегиранд, ҳангоми захиракунӣ вобаста ба навъҳои саноатӣ аз 11,0 то 13,0 

фоизро ташкил медиҳанд. Ба ғайр аз ин, чунин меъёрҳои намӣ дар талаботи СТ Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон (615-94) низ, омадааст. Ҳамин тавр, дигар ашёҳои саноати нассоҷӣ – пилла, пашм ва 

зағир меъёрҳои муайяни намӣ барои захиракуниро доро мебошанд, ки аз 10,0 то 12,0 фоизро 

ташкил медиҳанд. 

Намнокии пахта сифати захиранамоии пахта аз рӯи навъи он, намнокӣ ва ғаждии он 

муайян карда мешавад. Намнокии пахта нишондиҳандаи асосии ба арзиши молӣ ва технологии 

он таъсиррасон мебошад. Намнокии миёнаи пахтаи захиранамудаи ҷумҳуриҳои пахтакор аз 

меъёрҳои базисии муқарраргардидаи стандарти давлатӣ (ГОСТ) баландтар аст. Дар ҷадвали 1 

намнокии миёнаи пахтаи дараҷаи 1 (чиниши дастӣ) ва дараҷаи 2 (чиниши мошинӣ) аз ҳосили 

солҳои 2005-2017 нишон дода шудааст. 

Аз ҷадвал дида мешавад, ки намнокии воқеии пахтаи чидашуда аз меъёри 

муқаррарнамудаи стандарти давлатӣ (ГОСТ 16298-81) барои пахтаи дараҷаи 2 (чиниши мошинӣ) 

ва дараҷаи 2 (чиниши дастӣ) барои ҳамаи навъҳо, махсусан навъҳои 3, 4 ва 5 дараҷаи 1 (чиниши 

дастӣ), 1 ва 4 дараҷаи 2 (чиниши мошинӣ) хеле зиёд мебошад. Ҷузъан ин бо набудани назорати 

зарурӣ ба қоидаҳои чиниш дар хоҷагии қишлоқ маънидод мегардад ва дар оянда метавонад ба он 

оварда расонад, ки намнокии пахта ҳатто дар дараҷаи 1 (чиниши дастӣ) низ, зиёд гардад. 

Мусаллам аст, ки пахта ба корхонаҳои пахтатозакунӣ ба миқдори зиёд ворид мегардад ва 

коркарди яквақтааш ғайриимкон аст. Миқдори зиёди онро муддати зиёд нигоҳ доштан лозим 

меояд. Пахтаи намнок ҳангоми нигоҳдорӣ зуд устуворӣ ва намуди зоҳириашро гум менамояд. 

Дар ҷараёни коркарди пахта нахи он дар тарқишҳои олотҳои кории мошинҳои технологӣ ҷамъ 

шуда, тартиби кори муътадилро вайрон мекунад, самараи тозакуниро паст менамояд ва миқдори 

нуқсонҳоро боло мебардорад. Барои таъмини сифати баланди нах ва кори хуби мошинҳои 

технологӣ пахтаро тезтар хушк намудан зарур аст. 

Ҷадвали 1 

Намии миёнаи пахтаҳои дараҷаи 1 ва 2 вобаста ба ҳаҷми захирашуда  

дар давраи солҳои 2005-2017 

Сол 
Навъи саноатии 

пахта 

Меъёрҳо тибқи 

стандарт, % 

Намии воқеӣ, % Зиёдшавии намӣ аз меъёр 

Дараҷаи 1 Дараҷаи 2 Дараҷаи 1 Дараҷаи 2 

2005 

I 

II 

III 

IV,V 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

10,2 

11,4 

15,6 

22,5 

12,3 

12,8 

16,2 

23,8 

1,2 

1,4 

4,6 

9,5 

3,3 

2,8 

5,2 

10,8 

2008 

I 

II 

III 

IV,V 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

9,8 

12,8 

16,2 

23,4 

11,7 

13,4 

17,4 

24,3 

0,8 

2,8 

5,2 

10,4 

2,7 

3,4 

6,4 

11,3 

2011 

I 

II 

III 

IV,IV 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

9,9 

11,8 

16,4 

23,7 

12,1 

12,8 

17,2 

25,8 

0,9 

1,8 

5,4 

10,7 

3,1 

2,8 

6,2 

12,8 

2014 

I 

II 

III 

IV,V 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

10,6 

12,6 

15,8 

24,8 

11,4 

13,8 

17,1 

24,8 

1,6 

2,6 

4,8 

11,8 

2,4 

3,8 

6,1 

11,8 

2015 

I 

II 

III 

IV,V 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

9,8 

11,8 

15,5 

23,9 

12,1 

12,6 

16,6 

25,2 

0,8 

1,8 

4,5 

10,9 

3,1 

2,6 

5,6 

12,2 

2016 

I 

II 

III 

IV,V 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

10,3 

12,2 

15,8 

24,6 

11,5 

13,6 

17,7 

24,9 

1,3 

2,2 

4,8 

9,6 

2,5 

3,6 

6,7 

11,9 

2017 

I 

II 

III 

IV,V 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

10,8 

12,6 

16,8 

23,6 

11,7 

13,8 

18,4 

24,6 

1,5 

2,0 

4,6 

9,8 

2,7 

3,4 

6,2 

12,6 
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Хушккунии пахта, яъне аз он баровардани намнокӣ дар дастгоҳҳои махсус - хушккунакҳо 
ё дар ҳавои кушод иҷро карда мешавад. Хушккунии табиӣ суст ба амал меояд, ҷойи зиёд, 
миқдори зиёди қувваи кориро талаб намуда, аз шароити обу ҳаво вобаста аст. Аз ҳамин лиҳоз, 
он барои саноати пахтатозакунӣ тамоман қобили қабул нест. 

Раванди хушккунии пахта ба тарзи саноатӣ, сохт ва тарзи кори дастгоҳҳои хушккунӣ, 
давраҳои мукаммалгардонии онҳо  дар [1, с. 2] оварда шудаанд.  

Вобаста ба зиёдшавии истеҳсоли пахта, ҷорикунии ҷамъоварии мошинии ҳосил ва 
камкунии муддати он зарурати камкунии сарфи қувваи кории вазнин барои хушккунии пахта ва 
тарҳрезии дастгоҳҳои хушккунии самаранокиашон баланди таъминкунандаи нигоҳдории сифати 
баланди пахта ва ҳифзи саломатии ҳайати хизматрасон ба миён омад. Хушккунакҳои мунтазам 
амалкунандаи бо тозакунакҳои баландсамар ва интиқолдиҳандаҳои механикӣ муҷаҳҳаз сохта, ба 
истифода дода шуданд, ки истифодаи меҳнати дастиро барои хушккунӣ ва тозакунӣ комилан кам 
намуданд. 

Айни замон барои хушккунии пахта таҷҳизоти пахтахушккунандаи намуди устувонагии 
махсусан баландмаҳсули 2СБ-10, СБО, СБТ ва МС, ки инкишофаш бо роҳи зиёдшавии ҳаҷми 
ҷевонҳои хушккунанда ва фисади намигирӣ равон шудааст, васеъ истифода мешаванд. Аммо 
зиёдкунии қатъии ҳаҷми хушккунии пахтаро фақат бо офаридани минтақаҳои (сехҳои) 
пурқудрати автоматиконидашудаи хушку тозакунанда, ки бо хушккунакҳои баландмаҳсули 
баландбардорандаи маҳсулнокии меҳнат ва сифати маҳсулот муҷаҳҳаз ба даст овардан мумкин 
аст. 

Хушккунии сунъӣ вобаста ба механиконидани ҷамъоварӣ ҳаҷми захирашавандаи пахтаи 
намнокиаш баланд зиёд шуд. Пурра намудани тӯдаҳои (партияи) якчанд садтоннаи пахтаи 
намнокиаш муътадил мувофиқи стандарт метавонад дар муҳлати то 6-8 моҳ дар ғарамҳо нигоҳ 
дошта шавад. Вале ба пахтаи намнок ҳангоми нигоҳдории дурудароз худгармшавӣ аз рушди 
микрофлора  ва нафасгирии пуршиддати пунбадона ба амалоянда таҳдид мекунад. Худгармшавӣ 
ба пастшавии сифати нах ва пунбадона оварда мерасонад (нах – устуворӣ, пунбадона бошад 
қобилияти сабзиш ва равғаннокиашро гум мекунад). Муҳлати зиёди нигоҳдории пахтаҳои 
намиашон баланд метавонад ба пурра вайроншавии миқдори зиёди пахта оварда расонад. 

Барои бартарафкунии худгармшавӣ дар ҷараёни нигоҳдории пахта, шароитеро, ки 
ташаккули микрофлора боздошта мешавад, барпо намудан зарур аст. Ин бо пасткунии ҳарорат ё 
намнокии пахта ба даст оварда мешавад. Ҳангоми нигоҳдорӣ ҳарду тарз истифода мешаванд. 

Пасткунии ҳарорати пахта дар ғарамҳо бо конвексияи ҳавои атмосферӣ (шамолдиҳӣ, 
берункашӣ) ба воситаи бодкашҳо аз ғарамҳо амалӣ карда мешавад. Барои ин дар ғарамҳо ё 
пешакӣ нақбҳо мегузоранд, ё онҳоро баъди нишастани пурраи қитъаҳои ғарам мекананд ва бо 
ҳавои атмосферӣ аз байни қӯраҳои худгармкунӣ то азбайнбарии онҳо бод медиҳанд. Вале ин тарз 
норасоиҳои хос дорад, чунки ҳангоми берункашӣ зичшавии пахта дар ғарамҳо ба вуҷуд меояд. 
Аз зиёд зичшавӣ кандани чунин ғарам мушкил ва ҳангоми пайдошавии манбаъҳои такрории 
худгармшавӣ барҳамдиҳии онҳо бо ин тарз ғайриимкон мегардад. 

Пасткунии намнокии пахта бо хушккунии он амалӣ карда мешавад. Зимнан хосиятҳои 
физикӣ ва биологии пахта дурудароз нигоҳ дошта мешаванд, агар намнокии он барои навъҳои I-
III то 11% ва барои IV-V то 13 фоиз расонида шавад. Коркарди аввалини пахта пасткунии 
намнокиро барои навъҳои аввали пахтаҳои миёнанах то 8,0-9,0% ва навъҳои поёнӣ то 10%, 
инчунин барои ҳамаи навъҳои пахтаҳои миёнанах 6,5-7,0 фоизро талаб менамояд, чунки дар 
ҳолати акс сифати нах паст мешавад ва қисман ба зиёдшавии часпиши нах бо омехтаҳои ғаждиҳо, 
ки дар ҷараёни тозакунӣ мушкил аст, маънидод мегардад. Ба ғайр аз ин, ҳангоми нахҷудокунӣ 
резашавии пунбадона, ки ҳамин тавр пастшавии сифати он ва зиёдшавии нуқсонҳо (пӯст ва 
пунбадонаи осебдида) дар нах рӯй медиҳад. 

Ҷадвали 2 

Вобастагии самараи тозашавӣ, ҷамъи нуқсонҳо ва ғаждиҳо аз намии пахтаи дараҷаи 2 
 

Намии 

пахта, % 

Самараи тозашавӣ, % Ҷамъи нуқсонҳо ва ғаждиҳо, % 

Навъи саноатии пахта 

I III V I III V 

8-9 92,0 88,4 84,2 2,2 2,4 5,8 

9-10 90,4 85,2 82,6 2,4 2,6 6,9 

10-11 88,6 76,0 74,5 2,8 2,8 7,8 

11-12 80,2 68,5 70,2 3,2 3,6 8,7 

12-13 75,2 66,8 62,8 4,4 5,2 9,3 

13-14 - 62,4 60,4 5,6 6,8 10,4 
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 Аз ҷадвали 2 дида мешавад, ки самараи максималии тозакунӣ ва суммаи (ҷамъи) нуқсон 

ва ғаждиҳо ҳангоми чамъоварии пахтаи дараҷаи 2 бо намнокии зиёда аз 8% рӯй медиҳад. 

Намнокии нисбатан зиёд ба самараи тозакунӣ ва сифати нах таъсири калон мерасонад. Ҳамин 

тавр, ҳангоми намнокии пахтаи коркардшаванда 11-12% самаранокии тозакунӣ тахминан 1,3 

маротиб паст мешавад, ҷамъи нуқсонҳо ва ғажднокӣ бошад, барои навъҳои баланд 2,1 маротиба, 

барои навъҳои поёнӣ 1,6-2,3 маротиба меафзояд. 

Ба хушккунии пахта талаботи муайян гузошта мешаванд. Пахта бояд бо ҳавои якмароми 

кашидани намнокӣ хушк карда шавад. Ҷараёни хушккунӣ бояд бо камхарҷии максималӣ ва дар 

муҳлати минималӣ амалӣ гардад. Ҳангоми хушккунӣ бояд хосиятҳои табиӣ, биологии пахта 

ҳамчун маводи бисёртаркибаи капиллярӣ-ковокдор ба эътибор гирифта шавад. Термолабилии 

гуногун ва намгузаронии қисматҳои пахта муносибати ҷиддиро ба интихоби реҷаи хушккунӣ бо 

назардошти ба ҳарорат тобоварии қисматҳои онро талаб менамояд. 

 Бо мақсади хушккунии пахта дар асоси талаботи стандарти байналхалқӣ, нигоҳ доштани 

ранги зоҳирии нах, ки солҳои қаблӣ дар натиҷаи хушккунӣ аз дуд ва дигар омехтаҳои ҳавои 

гармӣ аз сӯзишвории дизелӣ, печӣ ва газӣ ҳосил мешуданд, ба амал меояд, дастгоҳи нави 

гармиҳосилкунандаро коркард намудем (Нахустпатенти ҶТ TJ 956), ки дар натиҷаи сӯзиши 

ангиштсанг дар дохили камераи сӯзиш ва ҳосил шудани гармии тоза аз девораҳои қубури 

рӯҳандудкардашуда, бо омехташавии ҳавои аз бодкаш баамаломада иҷро карда шудааст. 

Ин дастгоҳи нави коркардшуда аз дастгоҳҳои гармиҳосилкунандаи намуди СТАМ-К-2, 

ТЖ-1,5, ТГ-1,5 [1, с. 2], ки дар онҳо гармӣ аз ҳисоби сӯзиши сӯзишвориҳои моеъгӣ, печӣ ва газӣ 

ҳосил мешавад, бо он фарқ мекунад, ки дар ин дастгоҳи гармиҳосилкунанда барандаи гармӣ дар 

натиҷаи сӯзиши ангиштсанг дар камераи сӯзиш ва ҳосил шудани ҳавои гарми аз ҷиҳати экологӣ 

тоза аз девораҳои қубури рӯҳандудкардашуда, ки дар болои камераи сӯзиш васл шудааст, 

инчунин дар асоси омехташавии ҳавои атмосферии аз бодкаш равонашуда, ҳосил мешавад. 

Ҳавои гарми ҳосилшуда ба воситаи қубури ҳавогузар ба камераи дастгоҳи хушккунӣ равона 

карда мешавад. Ба ғайр аз ин, барои ҳосил намудани ҳавои гарми ҳарораташ баланд, мо 

метавонем, ки дар дохили қубури ҳавогузар гармидиҳандаи барқиро васл намуда, бо танзим 

кардани шиддати қувваи барқ ҳарорати ҳавои гарми фиристодашавандаро вобаста аз фисади 

намнокии аввалаи ашё ё маҳсулот (пахта) интихоб намоем. 

Дар қисми болоии камераи дудбаро зарфи металлии рӯҳандудкардашуда бо системаҳои 

қубурҳои металлопластикӣ васл карда шуда, бо оби тоза пур карда мешавад ва аз гармии ҳавои 

гармӣ аз камераи сӯзишбароянда гарм шуда, буғи об ба воситаи қубури дорои андозаи муайян ба 

буғхунуккунак рафта, намии муайянро соҳиб мегардад ва барои намноккунии нахҳо ба новаи 

конденсер равона карда мешавад. 

Аз оби гарми ҳосилшуда дар вақтҳои зарурӣ метавонем, ки бинои минтақаи хушкунию 

тозакунии пахтаро ба воситаи радиаторҳо гарм намоем. Хокистари аз сӯзиши ангиштсанг 

ҳосилшударо ба сифати маҳсулоти иловагӣ барои истеҳсоли семент истифода мебарем. 

Гармиҳосилкунанда барои ҳосил намудани ҳавои гарми тозаи экологӣ, ки барои хушк 

намудани пахта ва дигар ашёи нассоҷӣ таъин шудааст, зимни коркарди гармии маводи намдор 

ранги зоҳирӣ ва табиии нахҳоро дар сатҳи баланд нигоҳ медорад.  

Масрафи дастгоҳи гармӣ ва буғҳосилкунӣ дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст.  

Ҷадвали 3 

Номгӯи масолеҳ, миқдор ва арзиши онҳо 
 

Р/т Номгӯӣ масолеҳ Миқдор Маблағ, сомонӣ 

1 Металли чӯянии ғафсии 10 мм 4 м2 х 150 600 

2 Қубури деворғафси аз металли рӯҳандудшуда тайёршуда 2 м2 х 180 360 

3 Металли оҳании ғафсиаш 10 мм 1,6 м2 х 150 240 

4 Металли рӯҳандудшуда барои тайёр кардани маҳзан 4,2 м2 х 200 840 

5 Қубурҳои металлопластикӣ ё ин ки рӯҳандудшуда, ҷумак 80м х 6 500 

6 Бодкаш (вентилятор) бо муҳаррики барқӣ Муҳаррики 2,0 кВт 3000 

  Ҳамагӣ:  5540 сомонӣ 
 

Баландбардории самараи иқтисодӣ аз истифодабарии таҷҳизоти нав ҳамон вақт баҳо дода 

мешавад, ки  он ба пастшавии арзиши аслӣ, болоравии маҳсулнокии меҳнат, беҳтаршавии 

шароити меҳнат ва баландшавии сифати маҳсулот оварда расонад.  

Нишондиҳандаи асосии самаранокии таҷҳизоти нав самаранокии иқтисодӣ мебошад, ки 

муайянкунии он аз муқоисакунии масрафҳои базавӣ ба истифодабарии таҷҳизоти нав мебошад.  
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Самаранокии иқтисодӣ маҷмӯи сарфанамудаи ҳамаи захираҳои истеҳсолӣ, ки хоҷагии халқ 

дар натиҷаи истеҳсол ва истифодабарии таҷҳизоти нав ба даст меорад, ҳисобида мешавад, ки дар 

умум ба зиёдшавии даромаднокии миллӣ оварда мерасонад.  

Самараи иқтисодӣ аз истифодабарии таҷҳизоти нав бо формулаи зерин муайян карда 
мешавад: 

Э = [(С1+ЕН *К1)-(С2+ЕН  *К2)], 
 

дар ин ҷо, С1, С2 – арзиши аслии гармиҳосилкунандаи базавӣ ва навкоркардшуда; Ен – 

коэффитсиенти меъёрии маблағгузории асосӣ (0,15); К1, К2 – маблағгузориҳои асосии хос то ва 

баъди истифодабарии таҷҳизоти нав.  
Дар агрегати гармиҳосилкунандаи базавӣ пойгоҳи (насос) Г-11-11 сӯзишвории моеъгиро 

ба агрегати СТАМ-К-2 таъмин намуда, барои хушк намудани пахтаи намнок дар як дақиқа 8 литр 

сӯзишвории моеъгиро сарф менамояд ва аз муҳаррики барқии 1,0 кВт ба кор медарояд.  Барои 

ҳамлу нақли барандаи гармӣ бодкаши намуди ВС-10, ки 30 кВт барқро масраф менамояд, 
истифода бурда мешавад. Ба ғайр аз ин, бодкашҳои аввалиндараҷа 4,0 кВт ва дуюминдараҷа 5,0 

кВт қувваи барқро сарф менамоянд. Ҳамин тавр, ҷамъулҷамъ дар як басти корӣ  320 кВт  қувваи 

барқ (40 кВт х 8 соат) масраф мешавад, ки 150,4 сомонӣ (320 кВт х 0,47 сомонӣ)-ро ташкил 
медиҳад. 

Масрафи агрегати гармиҳосилкунандаи  бо сӯзишвориҳои моеъгӣ коркунанда ба 2880 

сомонӣ (480 л х 6,0 сомонӣ) баробар мешавад.  

Ҷамъулҷамъи масрафи гармиҳосилкунандаи базавӣ дар як басти корӣ 3030,4 (150,4+2880) 
сомониро ташкил медиҳад. 

Дар агрегати гармӣ ва буғҳосилкунии нав дар 8 соати корӣ, бо назардошти ба таври иловагӣ 

гарм намудани минтақаи хушк ва тозакунӣ ва намноккунии нахи пахта, 500 кг ангиштсанги 

табиӣ сарф мешавад. Ҳангоми ба 0,60 сомонӣ баробар будани 1,0 кг ангиштсанг ин миқдор ба 
300 сомонӣ баробар мешавад, аммо масрафҳо барои истифодабарии барқ 112,8 сомониро (ҳамлу 

нақли гармибар тавассути бодкаши ВС-10, 30 кВт/соат х 0,47 сом.) ташкил медиҳад. 

Ҷамъулҷамъи масрафҳо барои дастгоҳи гармиҳосилкунандаи нав дар як басти корӣ 412,8 
(300+112,8) сомониро ташкил медиҳад. 

Зимни истифодабарии гармиҳосилкунандаи нав самараи иқтисодӣ баробар аст: 

Э = [(3030,4+0,15х3000 сомонӣ) - (412+0,15х3000 сомонӣ)] = 2617,6 сомонӣ/баст 

Ҳамин тавр, айни ҳол коргоҳҳои коркарди аввалини пахта асосан дар ду баст фаъолият 
менамоянд ва самараи иқтисодӣ барои як моҳи кории гармиҳосилкунандаи нав тақрибан ба 

157056 сомонӣ баробар мешавад. Ҳисоби самараи иқтисодии агрегати гармиҳосилкунандаи бо 

сӯзишвории моеъгӣ коркунанда аз гармиҳосилкунандаи бо ангиштсанги табиӣ фаъолияткунанда 
нишон медиҳад, ки коркарди нав бо ҳамаи нишондиҳандаҳояш нисбат ба базавӣ бартарӣ дорад 

ва истифодабарии он дар корхонаҳои саноатии мамлакат самараи иқтисодии зиёд меоварад.  
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ТАРЗУ УСУЛҲОИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ КОРКАРДИ ГАРМӢ ВА 

РУТУБАТНОККУНИИ ПАХТА 
 

Дар мақола натиҷаи татқиқоти гузаронидашуда оид ба талаботи стандарт барои равандҳои 

хушккунии пахта ва намноккунии нах дар технологияи коркарди аввалини ашёи хоми нассоҷӣ оварда 

шудааст. Нишон дода шудааст, ки бо мақсади нигоҳ доштани ранги табиии нах зимни коркарди аввалини 

ашёи хом дастгоҳи нави гармӣ ва буғҳосилкунӣ коркард шудааст, ки ба баландбардории самаранокии 

иқтисодии корхона оварда мерасонад. Муаллифон,  сохт, тарзи кори дастгоҳ ва самараи иқтисодии 

агрегати гармиҳосилкунандаи бо сӯзишвории моеъгӣ коркунандаро бо дастгоҳи гармӣ ва 

буғҳосилкунандаи бо ангиштсанги табиӣ фаъолияткунанда муқоиса намуда, қайд мекунанд, ки коркарди 
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нав бо ҳамаи нишондиҳандаҳояш  нисбат ба дастгоҳҳои базавӣ бартарӣ дорад ва истифодабарии он дар 

корхонаҳои саноатии мамлакат самараи иқтисодии зиёд меоварад.  
КАЛИДВОЖАҲО: пахта, гармӣ, буғ, чиниши мошинӣ, чиниши дастӣ, сӯзишворӣ, маҳсулоти 

тайёр, самаранокии иқтисодӣ. 
 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕПЛА И 

ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКА 
 

В статье приведены результаты проведенного исследования для процессов сушки хлопка и 
овлажнения волокна в первичных технологиях переработки текстильного сырья. 

Показано для сохранения натурального цвета волокна при первичный переработки сырья 
используется новое оборудование производства тепла и пара, что содействует повышению экологической 
рентабельности предприятия. 

Авторы сранивают форму и способы работы оборудования, работающего на жидком топливе с 
оборудованием, работающем на природном угле, подчеркивают, что новое оборудование по всем 
показателям имеют преимущества и его использование на промышленных предприятиях страны 
экономически выгодно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хлопок, тепло, пар, машинный сбор, ручной сбор, топливо, готовая 
продукция, экономическая рентабельность. 

 

METHODS AND WAYS FOR INCREASING EFFICIENCY OF HEAT PROCESSING AND  

COTTON HUMIDITY  
 

The article presents the results of a study for the drying of cotton and moisture fiber in primary technologies 
for processing textile raw materials. 

It is shown to preserve the natural color of the fiber during the primary processing of raw materials using 
new equipment for the production of heat and steam, which helps to increase the environmental profitability of the 
enterprise. 

The authors save the form and methods of operation of equipment operating on liquid fuel with equipment 
operating on natural coal, emphasize that new equipment has advantages in all respects and its use at industrial 
enterprises of the country is economically viable. 

KEY WORDS: cotton, heat, steam, machine assembly, manual collection, fuel, finished products, 
economic profitability. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ВАҶҲҲОИ ТАҲСИЛ ДАР ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ 

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Азимова Ш.Р. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Айни замон, дар шароити иттилооти зуд, ивазшаванда вазифаи муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумӣ на танҳо таълими донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо ба хонандагон, балки инчунин 
ташаккул додани шахсияти таълимгиранда, ходими ояндаи фаъол мебошад, ки пешрафти 
ҷамъиятиро таъмин менамояд. 

Аз ин рӯ, тарбияи шахсият, пеш аз ҳама, аз рушди низоми талабот ва ваҷҳҳои он иборат 
аст. Ваҷҳ – ин таҳрик ба фаъолияти марбут бо қонеъгардонии талаботи муайян мебошад. Мақсад 
бошад, фаъолияти мушаххасро тарҳрезӣ намуда, хусусият ва динамикаи онро муайян мекунад. 
Ҳамин тариқ, ваҷҳ ба талаботе мансуб аст, ки ба фаъолият таҳрик медиҳад, мақсад бошад, ба 
ашёе, ки ба он фаъолият нигаронида шуда, он дар ҷараёни иҷрои фаъолият бояд ба маҳсул табдил 
дода шавад [1, с. 20]. Хусусияти ҳавасмандии таҳсил ва хусусиятҳои шахсият, моҳиятан, 
нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот мебошанд. 

Омили ҳавасмандӣ барои таҳсили бомуваффақият на камтар аз омили зеҳн муҳим аст. 
Дарки муҳиммияти баланди ваҷҳи таҳсил барои пешрафти таҳсилӣ боиси асоснокшавии 
принсипи таъмини ҳавасмандии раванди таълим шудааст. 
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Дар таърифоти гуногун мавқеи равоншиносон аз рӯйи масъалаи муҳимтарин – дар бораи 

таносуби ҷанбаҳои нерумандӣ ва мазмунии ҳавасмандӣ ифода меёбад. 

Барои равоншиносони  хориҷӣ дар фаҳмиши яктарафаи ҳавасмандӣ ҳамчун манбаи сирф 

нерӯи фаъолнокӣ хос аст. 

Психологҳои рус С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтев, Б.В. Зейгарник, М.В. Матюхина ва 

дигарон дар фаҳмиш ва дар худи таърифи ваҷҳҳо дар нукта ба  ҷанбаҳои динамикӣ ва мазмунии 

ваҷҳҳо такя менамоянд. 

С.Л. Рубинштейн менависад: «Ҳавасмандӣ - детерминатсияи аз тариқи психика 

татбиқшаванда мебошад», «Аз тариқи ҳавасмандии худ инсон ба заминаи воқеият ворид 

шудааст» [4]. 

Масъалаи доимӣ барои педагогҳо вазифаи педагогӣ дар бораи он аст, ки чӣ тавр фаъолияти 

таҳсилӣ, масъалаҳои марбут бо таҳсил дар шуури хонанда инъикос меёбанд, кадом кӯшишҳо ва 

таҳрикот дар ӯ дар ин зимн ба вуҷуд меоянд, чи тавр ва бо чӣ барои ӯ фаъолияти таҳсил ваҷҳ 

дода мешавад. 

Дар зери таҳсил дар педагогика на танҳо раванди азхудкунии ягон малакаи умумӣ ё ҷузъӣ 

фаҳмида мешавад, балки дар зери ин раванди муназзами азхудкунии доираи муайяни донишҳо 

ва маҳоратҳо аз ҷониби хонанда фаҳмида мешавад, ки дорои хусусияти каму беш бомуваффақият 

мебошад. 

Якчанд навъҳои ваҷҳҳои таҳсил ба мушоҳида мерасад. Ваҷҳҳои таҳсил ҳамчун фаъолияте, 

ки аз ҷониби хонанда бошуурона амалӣ мешавад, натиҷаи ҳам коркарди он таъсироте мебошад, 

ки он аз муҳити оилавӣ ё васеи иҷтимоӣ мегирад, ҳам ташаккули муносибати бошуурона ё 

камшуурона ба ин таъсирот мебошад, ки бо хусусиятҳои нигаришҳои ҳаётӣ, саъю талошҳо, 

майлу рағбатҳои хонанда тавсиф меёбад. Ҳамаи ин ба хусусияти ҳавасмандӣ ва ваҷҳҳои таҳсили 

ӯ таъсир мерасонад. Фаъолияти ваҷҳнашуда ва ғайримақсаднок ба таври одӣ вуҷуд надорад. Ба 

ин Б.Ф. Ломов таваҷҷуҳ зоҳир кардааст. Ӯ навиштааст, ки «ваҷҳҳо ва мақсад як навъ «вектори» 

фаъолиятеро ташаккул медиҳанд, ки самти он, инчунин андозаи кӯшишҳоеро, ки аз ҷониби 

субъект ҳангоми иҷрои он рушд дода мешаванд,  муайян мекунад. Ин вектор дар нақши омили 

низомташаккулдиҳанда хизмат мекунад, ки тамоми низоми равандҳо ва ҳолатҳоеро, ки дар 

ҷараёни фаъолият ташаккул меёбанд, ташкил мекунад [2]. 

Омӯзгор, ки ба баланд бардоштани самарабахшии фаъолияти худ  манфиатдор аст, ба таври 

қонунӣ ба ҳавасмандии таҳсил таваҷҷуҳ зоҳир карда, ба фаъолноксозӣ ва дастгирии он дар сатҳи 

баланд кӯшиш мекунад. 

П.М. Якобсон зимни таҳқиқи навъҳои хеле гуногуни ҳавасмандии таҳсил се намуди 

маҷмӯъҳои таҳрикотро ба ин фаъолият фарқ мегузорад [5].  

Аввалан, ин ҳавасмандие мебошад, ки онро шартан «манфӣ» номидан мумкин аст. Дар 

зери ҳавасмандии манфии таҳсил таҳрики хонанда фаҳмида мешавад, ки бо дарки нороҳатиҳо ва 

нохушиҳҳои муайяне боис мешавад, ки агар онҳо таҳсил накунанд, онҳо метавонанд ба вуҷуд 

оянд. Ин инчунин таҳрикоти доимӣ ба таҳсил (огоҳкуниҳо, танбеҳҳо аз ҷониби маъмурияти 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, таҳдидҳои падару модарон ҳангоми ҳузур надоштан дар 

муасисаи таҳсилот) мебошанд. 

Сониян, дарки вазъи ғайриқонунӣ дар миёни ҳамсолони босавод мебошад.    

Сеюм, ҳавасмандии таҳсил, ки берун аз фаъолияти таълимӣ қарор дорад, боиси натиҷаҳои 

бомуваффақият  шуда наметавонад, зеро таҳсил ҷидду ҷаҳд, хоҳиш ва ғайраро талаб мекунад. 

Танҳо дар натиҷаи бозсозии ҳавасмандӣ натиҷаҳои мусбати таҳсил ба вуҷуд омада 

метавонанд. 

Ташаккули ваҷҳҳои таҳсилро дар хонандагон бе муболиға яке аз масъалаҳои марказии 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии муосир номидан мумкин аст. Мубрамияти он бо таҷдиди 

доимии мазмуни таълим, гузориши вазифаҳои ташаккули талабот ба касби мустақилонаи 

донишҳо ва рушди мавқеи фаъоли ҳаётӣ дар хонандагон муайян шудааст. 

Азбаски масъалаҳои муҳимтар дар соҳаи таълим ва тарбия бо мавҷуд набудани ваҷҳҳо ба 

гирифтани таҳсилот дар қисми асосии хонандагон марбут буда, натиҷаи он пастравии 

нишондиҳандаҳои появии таҳсилотгирифтагӣ ва тарбиягирифтагии хатмкунандагони ҳамаи 

муасиссаҳои таҳсилот мебошад, муҳиммияти меъёри зикршуда аён мегардад. Фаъолияти 

таҳсилӣ барои хонандагони гуногун маънои мухталифро доро мебошад. Аз ин рӯ, ошкоркунии 

хусусияти ҳавасмандии таҳсилӣ ва маънии таҳсил барои хонанда дар ҳар як мавриди мушаххас 

нақши ҳалкунандаро дар муайянсозии тадбирҳои таъсироти педагогӣ ба хонандагон мебозад. 
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Дар раванди таълим ба хонандагон на як ваҷҳ, балки низоми ваҷҳҳо таъсир мерасонад. 

Низоми ваҷҳҳо, ки таҳрикдиҳандаи фаъолияти таҳсилии хонандагон мебошад, дорои намудҳои 

зерини таҳрикот мебошад: талабот, майлу рағбатҳо, ҷидду ҷаҳдҳо, тамоюлот, мақсадҳо ва 

маърифат.  

Амалия гувоҳӣ медиҳад, ки ҳамаи нигаришҳои ҳавасмандӣ, ки ба фаъолияти таҳсилӣ 

хусусияти фаъол ва самтнок медиҳанд, ба сохтор дохил шуда, хусусиятҳои мазмунию маъноии 

онро муайян мекунанд. Низоми мазкури ваҷҳҳо ҳавасмандии таҳсилиро ташкил медиҳад, ки ҳам 

бо устуворӣ, ҳам бо динамикӣ будан тавсиф меёбад. 

Ваҷҳҳои бартаридоштаи ботинӣ устувории ҳавасмандии таҳсилӣ, иерархияи зерсохторҳои 

асосии онро муайян месозанд. 

Ваҷҳҳои иҷтимоӣ динамикаи доимии таҳрикоти бо ҳамдигар ба муносибатҳои нав 

дохилшавандаро муаяйн мекунанд. 

Фаъолияти таҳсилӣ ҳамеша ҳавасмандиҳои бисёр дорад, зеро фаъолнокии таълимгиранда 

дорои манбаъҳои гуногун мебошад. 

Одатан се намуди манбаъҳои фаъолнокӣ: ботинӣ, зоҳирӣ, шахсиро ҷудо мекунанд. 

Ба манбаъҳои ботинии ҳавасмандии таҳсилӣ талаботи маърифатӣ ва иҷтимоӣ (саъй ба 

амалҳо ва дастовардҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ тасвибшаванда) мансубанд. 

Манбаъҳои берунаи ҳавасмандии таҳсилӣ бо шароити фаъолияти ҳаётии таълимгиранда 

муайн мешаванд, ки ба он талабот, интизорот ва имкониятҳо муайян мешаванд.  

Талабот бо зарурати риояи меъёрҳои иҷтимоии рафтор, муошират ва фаъолият марбутанд. 

Интизорот муносибатҳои ҷомеаро ба таҳсил ҳамчун ба меъёри рафтор тавсиф медиҳанд, 

ки аз ҷониби инсон қабул шуда, имкон медиҳад, ки душвориҳои марбут бо амалисозии 

фаъолияти таҳсилӣ рафъ карда шаванд. 

Имкониятҳо ин шароити объективие мебошанд, ки барои густариш додани фаъолияти 

таҳсилӣ заруранд (мавҷудияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, омӯзгорон, китобҳои 

дарсӣ, китобхона ва ғайраҳо). 

 Дар низоми манбаъҳои номбаршудаи фаъолнокӣ, ки фаъолияти таҳсилиро ҳавасманд 

месозанд, ҷойгоҳи махсусро манбаъҳои шахсӣ ишғол меамоянд. Ба ҷумлаи онҳо майлу рағбатҳо, 

талабот, нигаришҳо, қолибҳо, стереотипҳо ва дигарон мансубанд, ки саъю талошро ба 

худтакмилдиҳӣ, худтасдиқкунӣ ва худтатбиқкунӣ дар намуди таҳсилӣ ва дигар шакли фаъолият 

муайян месозанд. 

Амали якҷояи манбаъҳои ботинӣ, беруна ва шахсии ваҷҳҳои таҳсил ба хусусияти 

фаъолияти таълим ва натиҷаҳои он таъсир мерасонад. 

Мавҷуд набудани яке аз ин манбаъҳо боиси азнавсохторсозии низоми ваҷҳҳои таҳсилӣ ё 

шаклдигаркунии онҳо мешавад. Дар асоси манбаъҳои дар боло номбаршудаи фаъолнокӣ 

гурӯҳҳои зерини ваҷҳҳоро фарқ мегузоранд: 

- иҷтимоӣ (дарки муҳиммияти иҷтимоии таҳсил, дарки аҳамияти шахсият – меҳварӣ, 

талабот ба рушди ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳонфаҳмӣ ва ғайра); 

- маърифатӣ (майлу рағбат ба гирифтани донишҳо, кунҷковӣ, кӯшиш ба рушди 

қобилиятҳои маърифатӣ, гирифтани лаззат аз фаъолияти зеҳнӣ ва ғайра); 

- шахсиятӣ (ҳисси худэҳтиромкунӣ ва иззатдӯстӣ, кӯшиши истифодаи эътибор дар миёни 

ҳамсолон, пайравӣ ба ҳамсинфони референтӣ, саъй ба шахсикунонӣ ё таблиғи сифатҳои шахсӣ 

ва ғайра). 

М.В. Матюхина, ки ваҷҳҳои хонандагонро таҳқиқ кардааст, ду гурӯҳи асосии ваҷҳҳоро 

ҷудо мекунад: 

I. Ваҷҳҳое, ки дар худи фаъолияти таҳсилӣ қарор дода шудаанд: 

- ваҷҳҳои марбут бо мазмуни таҳсил: хонандаро ба кӯшиши донистани далелҳои нав, 

азхудкунии донишҳо, усули амалҳо, сарфаҳм рафтан ба моҳияти падидаҳо ва ғайра барои таҳсил 

таҳрик медиҳанд; 

- ваҷҳҳои марбут бо худи раванди таҳсил: хонандаро ба таҳсил кардан, кӯшиши зоҳир 

кардани фаъолнокии зеҳнӣ, мулоҳиза кардан, рафъи монеаҳо дар раванди ҳалли вазифаҳо   

таҳрик медиҳад. Яъне хонандаро худи раванди ҳалкунӣ ва на танҳо натиҷаҳои бадастоянда ҷалб 

менамояд. 

II. Ваҷҳҳои марбут бо он чизе, ки берун аз худи фаъолияти таҳсилӣ қарор гирифтааст: 

- ваҷҳҳои қарз ва масъулият дар назди ҷомеа, синф, омӯзгор, падару модар, ҷомеа ва 

ғайраҳо; 
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- ваҷҳҳои худмуайянкунӣ (дарки зарурати донишҳо барои оянда, хоҳиши омодашавӣ ба 

кори оянда ва ғайра) ва худтакмилдиҳӣ (рушдёбӣ дар натиҷаи таҳсил). 

2. Ваҷҳҳои танги шахсӣ: 

- кӯшиши сазовор шудан ба таҳсин, гирифтани баҳоҳои хуб (ҳавасмандии некӯаҳволӣ); 

- хоҳиши хонандаи пеш будан, ишғол намудани ҷойгоҳи сазовор дар миёни ҳамсолон 

(ҳавасмандии эътиборӣ). 

3. Ваҷҳҳои манфӣ: кӯшиши канорагирӣ кардан аз нохушиҳо аз ҷониби омӯзгорон, падару 

модар, рафиқон (ҳавасмандии канорагирӣ кардан аз нохушиҳо) [3]. 

Тибқи маълумоти баъзе равоншиносон ба намудҳои ваҷҳҳо ваҷҳҳои маърифатӣ ва 

иҷтимоиро нисбат додан мумкин аст. Агар дар хонанда дар ҷараёни таҳсил самтнокӣ ба мазмуни 

фанни таълимӣ бартарӣ дошта бошад, он гоҳ дар бораи мавҷудияти ваҷҳҳои маърифатӣ ҳарф 

задан лозим аст. Ва агар дар хонанда самтнокӣ ба инсони дигар дар раванди таҳсил ифода ёфта 

бошад, он гоҳ дар бораи мавҷудияти ваҷҳҳои иҷтимоӣ ҳарф мезананд. Ҳавасмандии таҳсилӣ бо 

қувва ва устувории ваҷҳҳои таҳсилӣ тавсиф меёбад. Нерӯи ваҷҳи таҳсилӣ аз рӯйи дараҷа ва 

амиқии дарки талабот ва худи ваҷҳ, аз рӯи интенсивӣ будани он арзёбӣ карда мешавад . 

Устувории ваҷҳи таҳсил аз рӯйи мавҷудияти он дар ҳамаи намудҳои асосии фаъолияти 

таҳсилию маърифатии хонанда, аз рӯйи боқӣ мондани таъсири он ба рафтор дар шароити 

мураккаби фаъолият арзёбӣ карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, ба мисли ҳар гуна намуди ваҷҳ, ваҷҳи таҳсилии хонандагони муассисаи 

таҳсилоти миёнаи умумӣ бо як қатор омилҳои зерини барои ин фаъолият хос муайян карда 

мешавад: 

- бо худи низоми таҳсилот, муассисаи таҳсилоте, ки дар он фаъолияти таҳсилӣ амалӣ 

мешавад;  

- бо ташкили  раванди таҳсилотӣ; 

- бо хусусиятҳои субъективии таълимгирандагон (синну сол, ҷинс, рушди зеҳнӣ, 

қобилиятҳо, сатҳи даъвоҳо, хударзёбӣ, ҳамкорӣ бо хонандагони дигар ва ғайра); 

- бо хусусиятҳои субъективии педагог ва пеш аз ҳама, бо низоми муносибат ба хонанда, 

ба кор; 

- хусусияти фанни таълимӣ. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ВАҶҲҲОИ ТАҲСИЛ ДАР ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ  

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Муаллиф дар мақолаи худ хусусиятҳои ваҷҳҳои таҳсилро дар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ба риштаи таҳқиқ овардааст. Таъкиди асосӣ ба таърифоти гуногуни равоншиносон дар 

бораи таносуби ҷанбаҳои нерумандӣ ва мазмунии ҳавасмандӣ, низоми ваҷҳҳо, ки таҳрикдиҳандаи 

фаъолияти таҳсилии хонандагон буда, дорои намудҳои таҳрикот: талабот, майлу рағбатҳо, ҷидду ҷаҳдҳо, 

тамоюлот, мақсадҳо ва маърифатӣ мебошад, карда шудааст. Хулоса карда мешавад, ки устувории ваҷҳи 

таҳсил дар ҳамаи намудҳои асосии фаъолияти таҳсилию маърифатии хонанда аз рӯйи боқӣ мондани 

таъсири он ба рафтор дар шароити мураккаби фаъолият арзёбӣ карда мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: ваҷҳ, таҳсил, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, таълим, дониш, маҳорат, 

малака, шахсият, ҷанбаи энергетикӣ ва мазмунӣ, ҳавасмандӣ. 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ УЧЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
 

В статье исследуются особенности мотивов учения у учащихся общеобразовательных школ. 

Основной акцент сделан на различные определения психологов о соотношении физических и 

содержательных аспектов мотивации, системы мотивов, являющиеся стимулом учебной деятельности 

учащихся; познавательная потребность, интересов, стремления и др. Делается заключение, что 

устойчивость мотива учения во всех основных видах учебно-познавательной деятельности зависит от 

сохранения ее влияния на поведение в сложных условиях деятельности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотив, учение, общеобразовательная школа, обучение, знание, умение, 

навык, личность, физический и содержательный аспекты, мотивация. 
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THE FEATURES OF MOTIVES OF TEACHING AT PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS 
 

The article explores the features of learning motives in students of secondary schools. The main emphasis 

is made on various definitions of psychologists on the ratio of the energetic and substantive aspects of motivation, 

the system of motives that are the stimulus for the educational activities of students: cognitive need, interests, 

aspirations, etc. It is concluded that the sustainability of the learning motive in all the main types of educational 

cognitive activities depends on  maintaining its impact on behavior in difficult conditions of activity. 

KEY WORDS: motive, teaching, secondary school, training, knowledge, skill, personality, energy and 

content aspects, motivation. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ИНТИХОБИ МАЗМУНУ ШАКЛ ДАР ТАШКИЛИ МАҲФИЛИ 

ҲУНАРОМӮЗӢ (КАШИДАДӮЗӢ) 
 

Дадобоева М.Н., Неъматов Л.Х. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Санъати кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ яке аз санъати қадимаест, ки байни халқҳои бисёри ҷаҳон 
паҳн гаштааст, аз ҷумла дар байни тоҷикон. Ҳангоми азбар намудани ин намуди санъат он ба 
ташаккули сифатҳои мусбии тарбиявӣ мусоидат менамояд.  

То солҳои наздик ба ин намуди ҳунар миқдори ками аҳолӣ машғул гардида, қариб ки як 
қисми он ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд.  

Иқдоми неки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки аз соли 2018, баъдан аз 2019 то соли 2021 солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ  ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардида, қисми зиёди ҳунарҳои азёдрафта эҳё 
гардида истодааст. 

Эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар тайёр кардани ҷавонон ба ҳаёт ва меҳнат раҳнамун месозад. 
Аз мо талаб карда мешавад, ки муносибати ҷавононро ба ин намуди санъат аз тарафи мусбӣ 
нишон дода тавонем. Дар ин хусус бояд ҷиҳати қиммати маънавӣ-тарбиявии ин санъатро исбот 
карда тавонем. Зеро дар шароити иқтисоди бозоргонӣ онҳо танҳо бо чунин ҳунармандӣ машғул 
гашта, қаноатманд намегарданд. Бояд ба хубӣ фаҳмонд, ки машғул гаштан ба ин санъат чӣ қадар 
фоида ба даст овардан мумкин аст. Барои ин, албатта, талаботи бозори таҳҷоӣ ва ҷаҳониро ба 
хубӣ омӯхтан лозим аст. 

Дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ташкилотчиёни маҳфилҳои мазкур омӯзгорони фанни 
технология буда метавонанд. Мувофиқи барномаи мактабҳои ҳамагонӣ оид ба таълими меҳнат 
духтарон бо санъати кашидадӯзӣ хеле кам машғул мегарданд. Дар раванди таълим омӯзгори  
фанни технология духтаракони завқи баланддошта ва бомаҳоратро зери назорати худ мегирад. 
Дар оянда ин духтаронро барои кор дар маҳфил ҷалб намудан мумкин аст, зеро дар он ҷо соатҳои 
кифоя ҷудо карда шудаанд. Кори шакли маҳфилидошта боиси баланд бардоштани дараҷаи шавқи 
духтаракон ба дараҷаи касбӣ-мутахассисӣ мегардад.  

Кашидадӯзӣ ҳамчун фаъолияти эҷодии инфиродӣ, фаъолона тағйирёбанда, бунёдкорона 
дар ташаккули сифатҳои касбӣ, муайян намудани дараҷаи салоҳиятнокии кашидадӯзони оянда 
мусоидат менамояд. 

Дар ин ҷо бо гуфтаи Б.С. Гершунский норозӣ шудан номумкин аст, нисбати он ки «Дар 
шароити тақсимоти табиии меҳнат ба ҳар як шахс лозим аст, ки ин ё он касбу ҳунарро худ муайян 
намуда, интихоб созад. Зарур аст, ки на танҳо фоиданокии иҷтисодии тақсимоти меҳнат, балки 
боз талаботи хусусӣ бо назардошти пурра худро ба ин кор бахшидан мувофиқ ба маҳорат ва 
завқи худ низ ба ҳисоб гирифта шавад» [3, с. 64]. 

Дар рафти гузаронидани таҷрибаҳо муайян карда шуд, ки якчанд омилҳо боиси пешравии 
кор дар маҳфилҳо шуданаш мумкин аст, масалан таълим бо роҳбарии муаллим. Ҳама гуна шакли 
таълим аз фаҳмонда додани муаллим, нишон додани ин ё он амал оғоз меёбад, ки айни замон он 
амалиётҳои алоҳида оид ба техникаи кашидадӯзӣ мебошад. 

Ҳама муаллимон-устодонеро, ки ба таълими санъати кашидадӯзӣ машғуланд, ба 2 гуруҳ 
ҷудо намудан мумкин аст: муаллим-завқманд ва муаллим-мутахассис. Ҳар яке аз ин  устодон 
метавонанд духтаронро ҳамчун завқманд ва ҳамчун мутахассис тарбия намоянд. 

Аз ин ҷо то кадом андоза зарур будани омӯзиши санъати мазкур зери роҳбарии устодони 
баландихтисос, ки гулдӯзони ояндаро то дараҷаи мутахассис-эҷодкор тарбия менамоянд, пеш 
меояд. Натиҷаи мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки миқдори устодон-мутахассисон ҳамагӣ 18-
22%-ро аз ҳисоби умумии омӯзгорони духтаронро ба кашидадӯзӣ дарсдиҳанда ташкил медиҳад. 
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Ин чунин маънидод карда мешавад, ки дар донишгоҳҳои олӣ чунин мутахассисон махсус тайёр 
карда намешаванд.  

Он қисми 18-22%- и устодон мутахассисони номбаршуда асосан омӯзгороне мебошанд, ки 
дар рафти фаъолияти худ такмили ихтисос намуда, омӯзгори санъати кашидадӯзӣ гардидаанд. 
Онҳо таи чанд солҳо дар дарси технология маҳорати кашидадӯзиро ба духтарон омӯхта, инчунин 
дар маҳфилҳои санъати кашидадӯзӣ  роҳбарӣ менамуданд. 

Ба ин қисми омӯзгорон инчунин устодони санъати кашидадӯзӣ низ дохил мешаванд, ки 
мустақилона маҳфилҳои худро ташкил намуда, таҷрибаи омӯзгорӣ (педагогӣ) ба даст овардаанд. 
Онҳо маълумоти ихтисосӣ-педагогӣ надоранд, аммо хизматҳои онҳоро дар тайёр ва омӯзондани 
духтарон ба санъати кашидадӯзӣ қадр накардан хатост. Барои баланд бардоштани савияи дониши 
педагогиашон чунин омӯзгоронро ба курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорӣ даъват кардан натиҷаи 
хуб медиҳад.  

Барор ёфтани кор дар чунин шакли таълим, пеш аз ҳама, аз муносибати «муаллим-талаба» 
вобастагӣ дорад. Агар устод қоидаҳои муносибати муаллим ба талабаро риоя намояд, яъне 
ҳуқуқи талабаро ҳурмат намояд, ба талаботу завқи ӯ ҷиддӣ муносибат намояд, хусусияти 
синнусолӣ ва инфиродии духтаронро ба эътибор гирад, таълими кашидадӯзӣ бомуваффақият 
хоҳад гузашт. 

Инчунин толибаҳо низ бояд, ки ҳамаи талаботи устодашонро бечунучаро иҷро намоянд, 
устод бояд серталаб бошад, вагарна расидан ба мақсад душвор хоҳад гардид. Дар раванди таълим 
бо роҳбарии муаллим дар духтаракон ташаккул додани ҳисси эҳтиром намудани шахси калонсол, 
яъне устоди худ, муносибати содиқона ба меҳнати омӯзгорӣ, нишон дода тавонистани ихтисоси 
ӯ ҳангоми омӯзиши санъати кашидадӯзӣ хеле зарур аст. Дар ин кор, яъне  муносибати «муаллим-
толиба» нақши асосиро дар хона волидайн мебозанд, онҳо аз фарзандони худ бояд ҷиддӣ талаб 
намоянд, то ки онҳо бо устодони худ боэҳтиромона муносибат намоянд. 

Тавре ташхиси таҷриба дар кори маҳфили кашидадӯзӣ нишон медиҳад, дар ҷое ки 
омӯзгорони кашидадӯзӣ бо маълумоти педагогӣ кор мекунанд, дар он ҷо муносибати «муаллим-
талаба» дар сатҳи лозимаи педагогӣ қарор дошта, аз ин донишҳои психологӣ-педагогӣ шаҳодат 
медиҳанд.  

Таълим зери роҳбарии устод роҳро ба сӯи омӯзиши касби гулдӯзӣ мекушояд. Дигар 
шаклҳои таълим аз таълими додашуда вобастагӣ доранд. Бинобар ин, он духтараконе, ки ин 
ҳунарро зери роҳбарии устоҳои касби худ омӯхтаанд, бурд мекунанд. Он ҷое ки 
ғайриихтисосмандон, яъне шахсоне, ки худ муҳтоҷи гирифтани маълумот ҳастанд кор мекунанд, 
раванди азхудкунии санъати кашидадӯзӣ хаотикӣ мегузарад. Омӯзгороне, ки маълумоти 
педагогӣ доранд, кори худро дар маҳфилҳои кашидадӯзӣ дар дараҷаи ихтисосманди психологӣ-
педагогӣ ташкил менамоянд, аммо омӯзгороне, ки маълумоти педагогӣ надоранд, маҳорати 
психологӣ-педагогиашон  дар сатҳи хеле паст қарор дорад. 

Донишандӯзии иловагӣ бошад, дар навбати худ ба ташаккул ёфтани шахсияти хонандагон 
таъсир расонида, дар онҳо фаъолияти эҷодӣ, завқи дарккуниро бедор месозад. Дар ҳалли 
муаммоҳои ташкил ва рушди таҳсилоти иловагӣ ташкили машғулиятҳои беруназсинфӣ истифода 
мешаванд, ба монанди: факултативҳо, маҳфил, стансияи техникони ҷавон, клубҳо, мактабҳои 
варзишию рассомӣ. Мақсади асосии ин ҷамъиятҳо фаъолкунонии раванди фаъолияти 
азхудкунии хонандагон бо тарзи ғайрианъанавии омӯзиши фанни таълимӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар доираи мактаб яке аз шакли мувофиқтари  таълими иловагӣ ин  ташкили факултатив ё 
маҳфилҳо ба ҳисоб меравад. 

Машғулиятҳо дар  маҳфил ҳамчун восита дар касбинтихобкунии ояндаи хонандагон 
хизмат расонида, дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ бо мақсади васеъ намудани донишҳои умумӣ 
ва мустаҳкам намудани донишҳои махсус, қонеъ намудани завқи шахсӣ ва хоҳиш нисбати ягон 
ҳунар, ташаккул додани маҳорати эҷодӣ, инчунин ташкили шароит барои ҷалби хонандагон ба 
машғул шудан ба ҳунаромӯзӣ ва бо ин васила нигоҳ доштани онҳо аз ҳар гуна рафтори номатлуб 
хизмат мерасонанд. 

Маҳфил на танҳо  ҷоест, ки хонандагон қувва ва фикри эҷодии худро месанҷанд, инчунин 
коллективест, ки хонандагони завқи умумидоштаро муттаҳид месозад. Хислати маҳфилҳо 
чунинанд, ки машғулиятҳо дар он бо пайдарпаӣ ва дарозмӯҳлатӣ нисбати кори муайян ташкил 
карда мешаванд. Дар маҳфил муҳити васеъ барои фаъолияти гуногуни хонандагон фароҳам 
оварда мешавад, аз ҷумла: сохтанҳои гуногун аз маводи табиӣ, конструиронӣ, моделиронӣ, 
фаъолияти татқиқотӣ, тайёр намудани маърӯзаҳо ва ғайра. Дар рафти иҷрои чунин корҳо дар 
хонандагон шавқу завқ нисбат ба мавзӯъҳои алоҳида пайдо ва мустаҳкам мегарданд [6, с. 55]. 
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Мазмуни кори маҳфил дар он зоҳир меёбад, ки барнома дар асоси  фаъолияти эҷодии 
коллектив, дар асоси кори бачагони ҷамъомада омӯхта мешавад. 

Вақте ки модар дар оила оид ба кашидадӯзӣ таҷриба дошта бошад, ӯ ба духтаронаш ҳам 
ин маҳорати худро омӯзонда метавонад. Модар ҳамчун роҳбар дар хона кори омӯзгори 
кашидадӯзиро давом дода метавонад. Чунин духтараконе, ки модарашон ё дигар аъзои оилаашон 
ҳунарманд ҳастанд, аз дигар духтаракони ин хел шахсҳои ҳунарманд надошта бартарии бештар 
доранд. Дар марҳалаҳои аввали омӯзиши санъати кашидадӯзӣ нақши бузургро махсусан таълим 
зери роҳбарии устод мебозад, зеро дар ин марҳала ҳар як маҳорати ташаккулёбанда назорати 
доимиро талаб намуда, дар ҳолати зарурат пайдо шудан, ислоҳи онро талаб менамояд. Дар ин 
марҳала роҳбар худ низ бояд маҳорати роҳбарӣ ва ташкили фаъолияти кашидадӯзони ояндаро 
дошта бошад, то ки онҳо бо ҳамдигар ҳамкорӣ карда тавонанд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ИНТИХОБИ МАЗМУНУ ШАКЛ ДАР ТАШКИЛИ  

МАҲФИЛИ ҲУНАРОМӮЗӢ (КАШИДАДӮЗӢ) 
 

Дар мақолаи мазкур оид ба муҳиммияти интихоби мазмун ва шакли маҳфили ташкилшаванда 
маълумот дода шуда, қайд карда мешавад, ки агар маҳфилҳои ҳунарӣ зери роҳбарии омӯзгорони 
маълумоти педагогидошта ташкил карда шавад, дар он ҷо муносибати «муаллим-талаба» дар сатҳи 

лозимаи педагогӣ қарор дошта, аз ин донишҳои педагогӣ-психологӣ шаҳодат медиҳад. 
Машғулиятҳо дар  маҳфил ҳамчун восита дар касбинтихобкунии ояндаи хонандагон хизмат 

расонида, дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ бо мақсади васеъ намудани донишҳои умумӣ ва мустаҳкам 

намудани донишҳои махсус, қонеъ намудани завқи шахсӣ ва хоҳиш нисбати ягон ҳунар, ташаккул додани 
маҳорати эҷодӣ инчунин ташкили шароит барои ҷалби хонандагон ба машғул шудан ба ҳунаромӯзӣ ва бо 
ин васила нигоҳ доштани онҳо аз ҳар гуна рафтори номатлуб хизмат мерасонанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: маҳфил, кашидадӯзӣ, таълим, касб, фаъолнокӣ, меҳнатдӯстӣ. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВ 

РЕМЕСЛЕННОГО ТВОРЧЕСТВА (ВЫШИВКА) 
 

В данной статье  рассмотрены некоторые методы организации кружка народных ремесел, где 
приведены примеры оснащения кабинетов нужными оборудованиями. Отмечается, что приобщение 
школьников к искусству вышивания с экономической точки зрения способствует воспитанию у них таких 

качеств, как предприимчивость и инициативность, самостоятельность и независимость, что в 
значительной мере обогащает процесс формирования у них личностно- профессиональных качеств. 

В новых социально - экономических условиях связь образования с производством и связь обучения 
с трудом становятся ещё более тесными и конструктивными ввиду дефицита времени для отдельного 

решения всех имеющихся проблем и нарастающего темпа развития экономики. В связи с этим особую 
актуальность приобретает решение образовательных и экономических проблем, относящихся к кружковой 
работе. Кружковая работа призвана наладить оптимальную связь образования с производством и 

трудового процесса с процессом обучения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кружок, вышивание, обучение, профессия, активность, трудолюбие. 

 

THE FEATURES OF CHOICE OF FORMS AND CONTENTS IN THE ORGANIZATION OF 

CIRCLES OF CRAFTSMAN (EMBROIDERY) 
 

This article discusses some of the methods of organizing a group of folk crafts, where examples of 
equipping cabinets with the necessary equipment are given. It is noted that the introduction of schoolchildren to 

the art of embroidery from an economic point of view contributes to their development of such qualities as 
enterprise and initiative, independence and independence, which greatly enriches the process of formation of their 
personal and professional qualities. 

In the new socio-economic conditions, the connection of education with production and the connection of 
training with labor becomes even closer and more constructive due to the lack of time for a separate solution of all 
existing problems and the growing pace of economic development. In this regard, the solution of educational and 
economic problems related to circle work is of particular relevance. Circle work is designed to establish an optimal 

relationship between education and production and the labor process with the learning process. 
KEY WORDS: circle, embroidery, training, profession, activity, diligence. 
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ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ 

МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ ТАВАССУТИ МУНОСИБАТИ  
БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ 

 

Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Азизов А.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Солҳои охир Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф ҷиҳати баланд бардоштани сифати 

таълиму тарбия ҳамчун омили асосии ташаккули шахсияти ҳамаҷониба рушдёфта таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир мекунанд. 

Дар ҷаҳони имрӯза вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва рушди босуръати муносибатҳои 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарогирии ҳар чӣ бештари воситаҳои ахбор (интернет, телевизион ва 

ғайраҳо) танҳо бо дониши замонавӣ таъмин будани шаҳрвандон кифоя набуда, дар амал 

истифода бурдани донишу малакаҳо муҳимтарин роҳи иҷтимоишавӣ ва ноил шудан ба 

натиҷаҳои дилхоҳ ба шумор меравад.  

Дар ин замина, ба роҳ мондани муносибати босалоҳият ба таълим мавқеи хоса дорад. 

Таълими ба муносибати босалоҳият равонагардида, ки ҳарду вазифаҳои таҳсилотро вобаста ба 

натиҷаи он муайян менамояд ва салоҳиятҳои асосии бадастовардаи донишҷӯйро дар баробари 

дониш, маҳорат ва малака ҳамчун натиҷаҳои таҳсилот баррасӣ менамояд. Дар фарҳанги 

тафсирии забони тоҷикӣ мафҳуми «салоҳият» ба маънои лоиқ, сазовор ва шоиста будан омадааст 

ва барои ифодаи мафҳумҳои «салоҳият» «компетенция» ва «компетентность», ки аз забони 

лотинӣ гирифта шудаанд, мутахассисон ҳамчун истилоҳ дар соҳаи маориф калимаи 

«салоҳиятнокӣ»-ро истифода мебаранд. Дар муносибати босалоҳият ба таълим масъалаи арзёбии 

сифати таҳсилот муҳим аст. Яке аз тавсифҳои классикии «сифати таҳсилот» мутобиқати 

таҳсилот ба талабот ва меъёрҳо (стандартҳо)-и дар соҳаи маориф қабул шуда мебошад. Дар 

фарҳанги педагогӣ сифати таҳсилот – сатҳи муайяни донишҳо ва малакаҳо, рушди ақлонӣ, 

маънавӣ ва ҷисмонӣ, ки онро толибилмон дар зинаҳои муайяни таҳсилот вобаста ба ҳадафҳои 

нақшавӣ ба даст меоранд, меноманд. 

«Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм пайваста кӯшиш менамоянд, 

ки низоми таълимро ҳамқадами замон гардонида, барои ба низоми ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ 

ворид намудани таҳсилоти миллӣ тадбирҳо андешанд. Дар ҷаҳони муосири пуртазод, ки илму 

техника бо суръаъти кайҳонӣ пеш рафта истодааст, ҳар як фарди ҷомеаро зарур аст, навовар, 

созанда ва бунёдкору масъулиятшинос бошанд. Бо дарназардошти ҳамин нукта Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати маориф ва илм соли 2012 барномаи «Стратегияи миллии 

рушди маориф то соли 2020»-ро баррасӣ намуда буд» [5, с. 11]. 

Дар асоси ҳуҷҷати номбурда бояд то соли 2020 стандарту барномаҳои таълимии фаннӣ ва 

китобҳои дарсӣ таҷдиди таълими салоҳиятнокӣ таҳия гарданд ва барои гузаштан ба низоми 

таълими 12-сола заминаи боэътимод гузошта шавад. Низоми таълимии анъанавӣ, ки солҳои 

зиёде дар муассисаҳои таълимӣ амал мекард, тавонист моро ба шоҳроҳи бунёдкориву созандагӣ 

раҳнамун созад. Имрӯз ҳаёти ҳаррӯзае, ки пур аз навигариҳои гӯшношуниди техника ва 

технологияи муосир буда, инсониятро дар ҳайрат гузоштааст, назди маорифчиён вазифа гузошта 

шудааст, ки муносибатро ба таълим дигаргун созанду қуллаҳои баландтари илмро кашф 

намоянд.  

Масъалаи салоҳиятҳои таълимӣ ҳадафҳои дурнамои таҳсил буда, ҳамчун маҳаки асосии 

меъёри сифати таълим ва стандартҳои он хизмат мекунад. Ба ақидаи В. Байденко муносибати 

босалоҳият имкониятҳои зеринро ба вуҷуд меорад:  

- баёни донишҳо бо истифодаи тарзи омӯхтани он ҳангоми гузариш ба таҳсилоти касбӣ;  

- гузариш аз талаботи байнифаннӣ ва ҳамгироӣ ба натиҷаҳои раванди таълим;  

- пайвастани мақсадҳои таълим бо истифода аз вазъиятҳои гуногундараҷаи 

зудтағйирёбандаи бозори меҳнат;  

- равона кардани фаъолияти инсон ба вазъиятҳои гуногуни беохири касбӣ ва ҳаётӣ [1, с. 

85]. 

Дар шароити ҳозира, муассисаҳои олии касбӣ ба тайёр кардани мутахассисони 

рақобатпазири мутобиқ ба стандартҳои байналмиллалӣ, ки кӯшиши ташаккули фаъолияти касбӣ 

бо тафаккури баланд ва завқи бадеӣ ба ҷаҳони муосири мӯд мутобиқ менамоянд. Дар алоқамандӣ 



241 

бо ин муҳим будани тайёр намудани дизайнерон, ки фаъолияти худро ба дараҷаи баланди 

тахассусӣ амалӣ менамоянду соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мегарданд, муайян карда шудааст. 

Чи хеле ки таҷриба нишон медиҳад, дар ҷараёни таълими фанҳои тахассусӣ ба донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ омӯзгорони муассисаҳои олӣ дар омӯзиш оид ба 

фаъолияти тахассусӣ мушкилии муайянро ҳис мекунанд. 

Дар натиҷа хатмкунанда дар ҷои кори нав бо мушкилӣ рӯ ба рӯ шуда, маҷбур мешавад, ки 

таълимоти иловагӣ гирад ё худ самти фаъолияташро дигар кунад. Дар ҷараёни омӯзиши фанҳои 

тахассусӣ, дизайнерони оянда бояд вазифаҳои тахассусии худро ҳал карда тавонанд, зеро танҳо 

ҳангоми омӯхтани фанҳои тахассусӣ донишҷӯ таҷрибаи муаммоии ҳаётиро ба даст меорад, 

одаткунонии аввалини касбию иҷтимоиро мегузарад, ки ба дараҷаи ташаккулёбии омодагии ӯ ба 

фаъолияти касбӣ таъсир мерасонад. 

Фаъолияти дизайнерон танҳо аз донистан ва маҳорати эҷодӣ-бадеӣ вобаста нест. 

Дизайнери муосир бояд соҳиби дониши чуқур, яъне соҳиби дониши махсуси технологӣ ва 

муҳандисӣ-техникӣ бошад. Дизайнер бояд мутахассиси ҳаматарафа инкишофёфта бошад. Ба 

ғайр аз ин, ӯ бояд дорои хислатҳои шахсие бошад, ки барои мутахассиси пешқадам шуданаш ёрӣ 

расонад. 

Масъалаи дарк намудани мақсади эҷодӣ мураккаб ва бисёрпаҳлӯ мебошад. Оид ба 

ҷанбаҳои таҳлили назариявии раванди эҷодӣ файласуфон, равоншиносон ва педагогҳо кор 

кардаанд. Онҳо нақши эҷодиётро дар раванди ташаккули шахсияти инсон қайд кардаанд. 

Табиати эҷодиётро Арасту, Е.С. Громов, А.Ф. Лосев, А.Г. Скрипкин, П.А. ва дигарон мавриди 

омӯзиш қарор додаанд. Таҳқиқоти фалсафии эҷодиёт мавқеъ ва нақши онро дар инкишофи 

маданияти инсон, дар раванди ташаккули инсон ҳамчун шахсият нишон медиҳад. 

Ҷанбаи иҷтимоию маънавӣ ва эстетикии эҷодиётро Л.М. Баткин, Г.К. Вагнер, В.В. 

Ванслов, Д.С. Лихачев, С.Г. Петрова ва дигарон дида баромадаанд. Ин масъала олимони 

педагогро низ ҷалб намудааст. Солҳои охир, омӯзиши муаммои ҳамкории раванди таълим ва 

эҷодиёт фаъол гардидааст. Аз тарафи онҳо қонуниятҳои инкишофи эҷодиёт омӯхта шуда, шакл 

ва усулҳои ба роҳ мондани раванди таълим барои ташаккули шахсияти эҷодкор дар маърази 

таҳқиқ истодааст. Механизми боз намудани имкониятҳои кӯдак, ки аз ибтидо гузошта шудааст 

муайян карда мешавад. Аксар таҳқиқоти педагогӣ ба такмили раванди маълумот, аз ҷумла ба 

ошкор кардани иқтидори эҷодии шахсият равона карда шудааст. 

Дар таҳқиқи масъалаи қобилият корҳои илмии психологҳои рус А.Н. Леонтев, Б.Ф. Ломов, 

К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов таъсири бештар расонидаанд. 

Мушкилии муаммои додашуда дар он аст, ки мафҳуми қобилият бо чунин гурӯҳҳо, ба 

монанди аломатҳои қобилият, қобилият ва истеъдод зич алоқаманд мебошанд. Бо мақсади 

пурратар фаҳмидани табиати қобилият, гурӯҳи аломатҳои қобилият ва истеъдодро дида 

мебароем.  

«Аломатҳои қобилият ин хусусиятҳои модарзодии анатомию физиологии организм, 

заминаи табии инкишофи он мебошад» [2, с. 62]. Инкишофи одамро ҳамчун махлуқи иҷтимоӣ 

гуфтан номумкин аст, агар ӯ аз таваллуд қобилияти додашудаи анатомӣ-физиологиро соҳиб 

набошад, ӯ аз дигар афзалиятҳо фарқ намекард» [3, с. 18]. 

Ба инкишофи аломатҳои дигари қобилият ва намудҳои гуногуни фаъолият, хусусиятҳои 

системаи асаб, таркиби майнаи одам таъсир мерасонад. Чуноне, ки равоншиносон, муайян 

кардаанд: «... дар аломатҳои қобилият на фақат хусусиятҳои анатомию физиологӣ, балки 

хусусиятҳои равонию физиологӣ, пеш аз ҳама, онҳое, ки дар одам аз ибтидои ягон фаъолият 

зоҳир мегардад, низ дида мешавад» [3, с. 246]. 

Заминаҳои табиии инкишофи қобилияти эҷодии одам аз хусусиятҳои инкишофи ҷанин, 

шароити таваллуд ва инкишофи табиии кӯдак дар солҳои аввали ҳаёт вобаста мебошад. Аслан 

аломатҳои инкишофи қобилият модарзодӣ мебошад. Аломатҳои қобилият гуногунпаҳлӯ буда, 

дар асоси як аломати қобилияти шахс метавонад фаъолияти гуногунро инкишоф диҳад. Олимон 

ва педагогон қайд карданд, ки ҳар як кӯдак табиатан як қатор аломати қобилияти муайянро, ки 

онҳо дар асоси қобилият ва рағбат ташаккул меёбад, соҳиб мебошад. 

Барои он ки аломатҳои қобилият ба қобилият ба таври ҳадди ақал амалӣ гардад, чунин 

омилҳо заруранд: муҳити мусоид, ки дар он шахсият инкишоф меёбад; тарбияи мувофиқ; 

маълумот ва худомӯзӣ, ки ба инкишофи фардӣ мувофиқ мебошад; инкишофи сифатҳои шахсият; 

фаъолнокӣ ва мавҷуд будани сифатҳои қавииродагии одам – хоҳиши ӯ; кӯшиш; таҳаммул ва 

қобилияти корӣ. Дар таркиби қобилияти босифат ва суръати инкишофи онҳо ирсият, инчунин 

муҳит таъсир мерасонад. Муносибати ирсӣ ва инкишофи он дар тӯли ҳаёт бо мушкилӣ санҷида 
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мешавад. Таҷрибаи олимони соҳаҳои гуногуни илм нишон медиҳад, ки ташаккул ва инкишофи 

қобилият на танҳо аз омилҳои ирсӣ, балки аз муҳити атроф низ вобаста аст. Аломатҳои қобилият 

имконият, муҳит бошад, амалӣ гардидани ин имкониятҳоро дар раванди ҳаёт муайян мекунад. 

То ҳол нуктаҳои назари гуногун ба табиати қобилият мавҷуданд. Яке аз паҳншудатарини 

он қобилияти модарзодӣ ба ҳисоб меравад. Баъзан бо «қобилиятҳои математикии модарзод», 

«истеъдоди бадеии модарзодӣ», «истеъдоди донистани мусиқии модарзодӣ»-и ин ё он кӯдак низ 

вохӯрдан мумкин аст. Бо вуҷуди ин, таҳқиқот нишон медиҳанд, ки «танҳо қобилияти анатомию 

физиологӣ модарзодӣ шуда метавонад, яъне аломати қобилият, ки дар асоси инкишофи он 

ҷойгир аст, худи қобилият ҳамеша дар инкишоф аст» ва он дар фаъолият бунёд мешавад [4, с. 

95]. 

Таҳлили тарзҳои инкишофи қобилияти эҷодӣ аз тарафи муаллим ва донишҷӯён дар 

раванди таълими фанҳои тахассусӣ муайян карда шуда, онро чунин пешниҳод кардан мумкин 

аст. 

Фаъолияти омӯзгор барои ташаккул ва фароҳам овардани қобилияти эҷодии донишҷӯён 

тавассути салоҳиятнокӣ аз чунин омилҳо иборат аст: 

 мазмуни фанни таълимдодашаванда ва усулҳои омӯзиши онҳо; 

 фароҳам овардани шароитҳо ва имкониятҳо барои зоҳиркунии қобилияти эҷодӣ дар 

раванди таълим; 

 интихоб ва аниқкунии омилҳо барои донишҷӯйи алоҳида; 

 тайёр намудани супоришҳои эҷодӣ ва инфиродӣ барои мустаҳкам намудани фаъолияти 

мустақилонаи донишҷӯ. 

Воситаҳои фаъолияти омӯзгор оид ба инкишофи қобилияти эҷодии донишҷӯ ба шумор 

мераванд: 

 мазмуни маводи таълимӣ; 

 ташкили фаъолияти донишҷӯён. 

Дар охир бояд қайд намуд, ки масъалаҳои инкишофи қобилияти эҷодии донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ тавасссути салоҳиятнокӣ аз тамоми маҷмӯаи анъанаҳои 

шартҳои раванди педагогӣ вобаста аст. Аз инҳо, ҳадафҳо, мазмуни таълим, шакли ташкил, 

усулҳо, воситаҳо ва низоми назорати раванди таълим дар навбати аввал меистад. Тамоми ин 

қонуниятҳо дар маҷмӯъ бояд дар таълими муносибияти салоҳиятнокӣ бо низом ташкил дода 

шавад. 
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ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ 

ДӮЗАНДАГӢ ТАВАССУТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ 
 

Дар шароити якҷоякунии иқтисоди ҷаҳонӣ муассисаҳои олӣ ба шаҳодатномаи мутахассисон 

мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ такя мекунад. Дар алоқамандӣ бо ин муҳим будани тайёр намудани 

мутахассисон, ки фаъолияти худро ба дараҷаи баланди тахассусӣ амалӣ менамоянду соҳиби шаҳодатномаи 

касбӣ мегардад, муайян карда шудааст. 

Чи хеле ки таҷриба нишон медиҳад, дар ҷараёни таълими фанҳои тахассусии ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар фаъолияти тахассусӣ мушкилии муайянро ҳис мекарданд. Дар натиҷа 

хатмкунанда дар ҷои нав бо мушкилӣ рӯ ба рӯ шуда, маҷбур мешавад, ки таълимоти иловагӣ гирад ё худ 

самти фаъолияташро дигар кунад. Дар ҷараёни омӯзиши фанҳои тахассусӣ, дизайнер (тарроҳ)-и оянда 

бояд вазифаҳои тахассусии худро ҳал карда тавонад, зеро танҳо ҳангоми омӯхтани дарсҳои тахассусӣ 

донишҷӯ таҷрибаи муаммоии ҳаётиро ба даст меорад, одаткунонии аввалини касбию иҷтимоиро 

мегузарад, ки ба дараҷаи ташаккулёбии омодагии ӯ ба фаъолияти истеҳсолӣ-технологӣ таъсир мерасонад. 

Фаъолияти дизайнер танҳо аз донистан ва маҳорати эҷодӣ-бадеӣ вобаста нест. Дизайнери муосир бояд 

соҳиби дониши чуқур, яъне соҳиби дониши махсуси технологӣ ва муҳандисӣ-техникӣ бошад. Дизайнер 

бояд мутахассиси ҳаматарафа тараққикарда бошад.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДИЗАЙНА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ 
 

В условиях современной всемирной экономической интеграции высшая школа ориентируется на 

сертификацию специалистов в соответствии с российским и международными стандартами. В связи с этим 

определена актуальность задачи подготовки дизайнеров, осуществляющих профессиональную 

деятельность на высоком уровне, подтверждаемом сертификатом, имеющих гарантию трудоустройства по 

специальности. 

В процессе преподавания специальных дисциплин студентам-дизайнерам преподаватели ВУЗов, 

как показывает практика, испытывают определенные затруднения в актуализации знаний о сущности 

профессиональной деятельности. В результате, выпускнику либо приходиться с трудом адаптироваться на 

новом месте, либо получать дополнительное образование, либо устраиваться на работу не по своему 

направлению. В ходе изучения спец-дисциплин будущий дизайнер должен овладеть практикой решения 

профессиональных задач, поскольку именно при изучении спец-предметов студент получает опыт 

жизненных проблем, проходит первичную профессиональную и социальную адаптацию, что существенно 

влияет на уровень формирования его готовности к производственно-технологической деятельности. 

Деятельность дизайнера не может сводиться только художественно-творческим умениям. Современный 

дизайнер должен обладать целым комплексом знаний и умений, включающим специальные 

технологические и инженерно-технические знания; знания организационно - технического характера.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенции, компетентностный подход, дизайн, профессиональная 

деятельность дизайнера, творческие способности, формирование, знание, умение.   
 

THE FORMATION OF CREATIVE SKILLS OF STUDENTS ON DESIGN READY MADE 

GARMENTS SPECIALTY IN COMPETENT APPROACH STUDY 
 

In the conditions of modern global economic integration, the higher school is directed by certification of 

experts according to Russian and the international standards. In this regard the relevance of a problem of training 

of the designers who are carrying out professional activity at the high level confirmed by the certificate, having an 

employment warranty in the specialty is defined. 

In the process of teaching special disciplines to student’s designer’s teachers of higher education institutions 

as practice shows, experience certain difficulties in updating of knowledge of essence of professional activity. As 

a result, to the graduate or to have hardly to adapt on the new place, or to get additional education, or to get a job 

not in the field. During studying of disciplines of a professional cycle, future designer has to seize practice of the 

solution of professional tasks as when studying special-objects the student gets experience of vital problems, 

undergoes primary professional and social adaptation that significantly influences the level of formation of its 

readiness for production and technological activity. Activity of the designer cannot define only to art and creative 

abilities. The modern designer has to have the whole complex of knowledge and abilities including special 

technological and technical knowledge; knowledge organizationally - technical character.  

KEY WORDS: competences, competence-based approach, design, professional activity of the designer, 

active creativity, formation, knowledge, ability.   
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В современных условиях программа развития образования и интеллектуальный потенциал 

человеческих ресурсов как критерии уровня общественного развития, экономической мощи и 

национальной безопасности страны достигло значительного роста. Главной и важной ролью в 

содержании современного образования выступает инновационная технология, ее использование 

в содержании обучения школьников. Инновационную технологию мы определяем, как особый 

процесс организации познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, 

системно-организованных и обоснованных знаний о мире. 

По мнению педагогов и психологов М.В. Кларина [9] и В.В. Гузеева [5], главными 

признаками инновационной технологии обучения являются предметность и объективность, 
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системная организация учебно-познавательного процесса. Если дать определение термина 

«технология», то она определяется как процесс конструирования оптимальных обучающих 

систем и проектирование учебных процессов [10]. 

Технология, по мнению В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой, есть педагогический процесс 

по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учителя и учащихся [14]. 

Технологический подход прошел три стадии развития: 

 эмпирическую стадию развития - это исследовательский метод, основанный на 

описании фактов без заключений и теоретических обобщений; 

 алгоритмическую стадию развития - проектирование детально жестких 

детерминированных (признающих объективную закономерность явлений природы и общества) 

алгоритмов деятельности учителя и учеников; 

 стохастическую стадию развития - проектирование и оптимизация вероятностных 

алгоритмов управления в организации учебно-познавательной деятельности учеников. Им 

соответствуют свои поколения технологий. 

Термин «инновационная технология» допускает широкую трактовку как «технология» в 

сфере образования. Мы предпочитаем исследовать технологию учебного процесса. Именно в 

этом смысле мы применяем термин «инновационная технология». 

Инновация - это термин, который обозначает впервые появившиеся или заимствованные 

из других областей наук и культур объекты, нормы, ценности, парадигмы [10]. 

Таким образом, инновационная технология в контексте нашего исследования 

определяется как процесс введения в организацию познавательной деятельности новых средств 

обучения с целью повышения качества знаний учащихся. 

Ю.К. Бабанский [1], М.В. Кларин [9], говоря о современных теориях строения учебного 

процесса, называют их статистическими (обработка и изучение количественных показателей 

развития для научных и практических выводов). Причем не в силу того, что любая структура 

урока состоит из огромного числа элементов, а из-за принципиальной неопределенности 

ведения каждого отдельного элемента. Поэтому результат внешнего воздействия не может быть 

предсказан однозначно, а задан лишь в виде спектра вероятностей, возможных состояний 

строения учебного процесса. Лишь одно (или несколько) из этих состояний соответствует 

необходимому направлению технологического процесса. Однако этого достаточно для 

проектирования вероятностных механизмов технологии учебного процесса. При соблюдении 

необходимых процедур теоретическое строение учебного процесса позволяет рассчитать 

вероятность получения планируемого результата. 

Можно привести мнение Т.С. Назаровой [11] и А.Г. Границкой [4] о том, что благодаря 

современным высоким технологиям изготавливаются микропроцессоры. Они основаны на 

теоретических моделях технического направления. Вероятность успеха таких изготовлений 

составляет всего 3%. В последнее время статистические теории явлений и процессов основаны 

на существовании неопределенностей, они характеризуют состояния объектов и входят в состав 

изучаемых систем. Такие теории стали называть теориями вероятностей (стохастическими 

теориями). 

Стохастика (в переводе с греческого языка означает «умелый в отгадывании») 

определяется как характеристика процесса или любой последовательности событий, которые 

могут быть описаны с использованием теории вероятностей [10]. В педагогической науке теория 

вероятностей позволяет найти объективные закономерности в случайных явлениях, которые 

носят статистический характер. Вероятностный характер явлений, событий является их 

объективным свойством, а не результатом наших наблюдений над ними. 

Теоретическая модель, лежащая в основе их создания, принципиально отличается от 

динамических моделей. Поэтому можно говорить о смене теоретической модели 

проектирования и становлении стохастической парадигмы, отдающей приоритет 

вероятностному моделированию явлений окружающего мира. Технологии, основанные на 

теориях вероятностного проектирования, разумно называть стохастическими (или 

инновационными). 

В.В. Гузеев [5], рассматривая концептуальные основы, преобладающие в теории обучения, 

выделяет три педагогические парадигмы. Они появлялись последовательно: каждая следующая 
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внутри предыдущей, не вытесняя одна другую, продолжая существовать и развиваться 

параллельно. 

1. Эмпирическая парадигма. 

В.А. Якунин [15], В. Оконь [12] характеризуют традиционный частно-методический 

подход как неопределенное описание цели обучения, которое выражается требованиями 

программ, при смутном представлении о состоянии обучаемых, заключенным в понятии 

«успеваемость». 
Педагогический процесс выстраивается на основе обобщения, раскрытия и анализа опыта 

наиболее успешных учителей, стоящих на позициях прогрессивной, современной педагогики, 
обогащающих практику и науку новыми выводами и положениями. Для каждой конкретной 
ситуации отыскивается образец педагогической деятельности успешного учителя, и этот 
образец настоятельно рекомендуется другим учителям. Методистами накоплен педагогический 
опыт. Применение чужого опыта не гарантирует качественной и количественной успеваемости, 
поэтому важным оказывается прогноз развития системы, чтобы вовремя вмешаться, если 
процесс отклоняется от желаемого. По этой причине ключевым элементом традиционного 
частно-методического подхода является прогностика, для чего и нужна информация обратной 
связи. Так как прогностика является одним из видов учебной деятельности, которая, по словам 
C.Л. Рубинштейна [13], определяется характером ее «основного продукта» и ее целью. Знания, 
умения и навыки составляют «основной продукт» познавательной прогностической 
деятельности, а ее цель - получение прогноза о ЗУНах, то есть схоластический подход: 

 заучивание; 

 механическое приложение в практике; 

 однотипные ответы учащихся на уроках. 
Пробы и ошибки - самая характерная черта частно-методического подхода. Накопившийся 

опыт позволяет выделить типичные ошибки для «успешных» учителей и имеющий всеобщее 
значение для более или менее строго прописанных последовательных процедур. 

В.И. Загвязинский [6] и Б.С. Гершунский [3], выделяя характерные черты 
частнометодического подхода, классифицируют накопившийся опыт «успешных» учителей. 
Этот опыт, по их мнению, главным образом и является технологическим компонентом и даже 
целостной технологией внутри частно-методического подхода. Эти технологии целесообразно 
называть технологиями обучения в силу ограниченности решаемых ими задач. 

«Эффективные» технологии обучения как способы системной организации деятельности 
учащихся и педагогов в рамках социокультурных образовательных систем могут быть основаны 
специализированным учебным инструментарием. Важным фактором в основе использования 
учебного инструментария явились: 

 неполное восприятие технологий; 

 технология как алгоритм выполнения определенной преподавательской деятельности 
(как процесс); 

 теория образования (не учитывалось ее содержание); 

 педагогическая технология как микросистема с целью достижения ЗУН школьников. 
Учебный инструментарий тесно связан с содержанием, методами и формами, а также 

информационно-предметной средой обучения, в которой материальные средства обучения 
составляют его существенную связь. 

К частно-предметным педагогическим технологиям можно отнести технологию 
совершенствования общеучебных умений В.Н. Зайцева [7]. Для достижения поставленной цели 
он применил технологические элементы: упражнения, тренинги, объединяющихся в следующие 
группы - подготовка школьников к развитию речи, оптимальное чтение, увеличение быстроты 
темпа, повышение орфографической грамотности, совершенствование вычислительных 
навыков, сохранение учебных умений в период каникул. 

Эта связь продолжается, но все больше ученых и практиков в образовании (В.В. Гузеев, 
Т.Т. Галиев) принимают точку зрения, что время частных методик прошло, и никакое обобщение 
опыта лучших педагогов не дает возможности системно и целенаправленно строить 
гарантированное эффективное обучение, влияющее на развитие интеллектуальной культуры 
учащихся. 

Каждый учитель придерживается прагматического подхода в методике обучения, что 
ведет к механическому применению и приложению научных знаний в методике обучения. Не 
соблюдаются законы обучения: 
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 обучаемость; 

 преемственность; 

 целостность (обучения, воспитания, развития). 
Эмпирическая парадигма образования имеет свои недочеты в организации учебного 

процесса: 

 в преподавательской деятельности допускается синонимический подход, т.е. обучение 
идет в одном направлении (повторение одних и тех же действий); 

 в личностной сфере педагога наблюдается эмоциональность, которая отводит 
преподавателя от главного объекта обучения; 

 наблюдается вербальный метод (беседа, описание, наблюдение, объяснение, 
пояснение); 

 используется дидактический материал, не соответствующий теме урока; 

 соотношение деятельности преподавателя и деятельность учащихся не совпадают, 
деятельность школьников близка к «нулю»; 

 при эмпирической парадигме обучение носит прикладной характер, не 
представляющий научного обоснования; 

 педагоги-практики часто умышленно игнорируют теоретиков, поскольку не осознают, 
как их идея может быть использована в реальной действительности. Они считают, что все эти 
теории не помогают решать конкретные проблемы, встречающиеся в повседневной работе. 

На данной стадии развития общества основные функции научных знаний и практических 
умений не совпадают по цели и характеру проявления, в силу чего не создаются предпосылки 
для целенаправленного усиления взаимодействия между ними. Это позволило бы, с одной 
стороны, интенсифицировать развитие науки, а с другой стороны, повысить качество учебно-
воспитательной деятельности, оперативно способствовать развитию интеллектуальной 
культуры учащихся. 

Учебный процесс, при котором основная функция учителя состоит в сообщении готовых 
знаний, а ученика - в восприятии, осознании, запоминании и воспроизведении сообщаемых 
знаний, формирует у учащихся воспроизводящую познавательную деятельность, не способствуя 
развитию интеллектуальной культуры. 

Ученый-педагог Э.В. Ильенков выражает свое беспокойство опасностью повреждения 
интеллекта школьников: «Искалечить орган мышления гораздо легче, чем любой другой орган 
человеческого тела, а излечить его трудно. А позже - и совсем невозможно. И один из самых 
«верных» способов уродования мозга и интеллекта - формальное заучивание знаний. Именно 
таким способом производятся «глупые» люди, то есть люди с атрофированной способностью 
суждения. Зубрежка, подкрепляемая бесконечным повторением, калечит мозг и интеллект» [8, 
с. 16]. 

Автор объясняет этот парадокс тем, что «абсолютная» истина кажется ученику 
неподвижной, не требующей никакого «шевеления мозгами» и становится для мозга чем-то 
вроде рельса для поезда. Мозг привыкает двигаться проторенным другими мозгами путем. Тем 
не менее, эмпирическая парадигма будет иметь место при организации познавательной 
деятельности, так как воспроизведение и запоминание учебного материала являются 
необходимым компонентом учебного процесса. 

Резюмируя вышесказанное, мы пришли к следующему выводу: в эмпирической парадигме 
понятие «технология» ассоциируется с рутинными операциями, которые выполнялись 
механическими действиями. В данной парадигме не может быть речи о развитии научного 
знания, о развитии интеллектуальной культуры, о широкой информированности учащегося и 
учителя. 

2. Алгоритмическая парадигма. 
Концепция, положенная в основу создания большого числа технологий алгоритмической 

парадигмы (технология полного усвоения, технология модульного обучения, технология 
учебных циклов), создана П.Я. Гальпериным [2]. 

В соответствии с данной парадигмой традиционная школа формировала и формирует у 

учащихся алгоритмический подход к восприятию и осмыслению мира. Алгоритмическое 

мышление - это следующее законам формальной логики мышление крайними категориями 

(либо абсолютно правильно, либо абсолютно неправильно). И учитель, и ученик признают 

истину в готовом, окончательном виде. Они демонстрируют безальтернативный подход ко 

всему, что его окружает. Это алгоритмическое восхождение с одной познанной ступеньки к 
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следующей ступеньке. То, что говорит учитель от имени программы и учебника, 

рассматривается в качестве единственной и окончательной истины. Дети воспроизводят 

учебный материал и запоминают, например, с помощью опорных точек. Принудительное 

запоминание по определенным действиям малоэффективно и чревато утомлением детей. При 

совмещенных действиях подачи и воспроизведения возникает проблема несовпадения подачи 

учебного материала с уровнем восприятия этого материала разными детьми, различающимися 

по развитию интеллектуальной культуры. Учащиеся при этом выполняют задания по заданному 

алгоритму, не умея анализировать, самостоятельно находить способы решения той или иной 

учебной задачи. 

При использовании алгоритмической парадигмы были установлены следующие 

негативные явления: 

 порядок рождается по жестко определенным алгоритмам, которые на практике 

превращаются в систему запретов. И эту систему запретов надо уважать и принимать; 

 жестко определенные алгоритмы являются отражением однозначных причинно-

следственных связей, которые следует рассматривать как фундаментальные, первичные. 

Природа не признает альтернатив; 

 предпочтительны замкнутые системы, поскольку они защищают от случайных 

воздействий со стороны окружающей среды; 

 системами надо постоянно и жестко управлять, иначе будет дезорганизация и 

беспорядок. 

По мнению Ю.К. Бабанского [1], надо учить детей обсуждать факты, делать 

предположения, выдвигать гипотезы, версии, пытаться обобщать. Обсуждение фактов на 

начальной ступени развертывать в основном на уровне образных представлений. Факты нельзя 

предлагать разрозненно, так как ребенку непонятно, зачем они ему. Но если факты 

рассматривать во взаимодействии, в контексте общей картины, в связи с какими-то гипотезами 

и обобщениями, то у ребенка возникает положительная внутренняя мотивация их изучения, 

тогда он сможет без особых усилий усвоить значительный объем фактического материала и тем 

самым развить свой интеллект. 

В алгоритмической парадигме надо отметить еще один важный момент. На уроках учитель 

передает детям некие знания, но ничего не получает от них для себя (если не считать 

эмоциональной реакции). В новой парадигме (стохастической) учитель работает на развитие 

интеллектуальной культуры учеников и одновременно развивается сам в процессе совместной 

деятельности с ними. Учитель на уроке ожидает интересных догадок, неожиданной 

информации, нетривиальных гипотез, которые, возможно, предложат ему учащиеся. 

Продуктивная деятельность в стохастической парадигме является приоритетной не только для 

учащихся, но и для самих учителей. 

Стохастическая парадигма - это инновационное направление в системе образования. 

Данная теория выражается в признании вероятностного характера образовательного процесса, 

внимании к субъектности ученика и начавшихся работах: личностно-ориентированная 

технология И.С. Якиманской, проблемное обучение И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, 

интегрированная технология В.Г. Храпченкова. 

Таким образом, при исследовании данной проблемы целесообразно учитывать, что 

педагогическую основу инновационных технологий составляет его содержание, от которого 

производны методы (или способы) организации обучения. Обучение свою ведущую роль в 

усвоении знаний осуществляет через развитие интеллектуальной культуры учащихся. 

Традиционная система образования продолжает ориентироваться на коллективное 

развитие и организацию коллективной деятельности учащихся. В странах СНГ и в 

Таджикистане, которые осуществляют крупномасштабные задачи модернизации в системе 

образования, педагогическая наука изучает теорию образования и обучения, обобщает 

инновационный опыт гуманного воспитания учащихся. Не ограничиваясь накопленным опытом 

на гносеологическом подходе и аксиологическом, необходимо учитывать прогнозируемые 

перспективы развития общества. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ВА РУШДИ МАДАНИЯТИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОН 
 

Дар мақолаи мазкур масъалаи истифодаи технологияи инноватсионӣ дар рушди маданияти зеҳнии 

хонандагон баррасӣ мегарданд. Зикр мегардад, ки нақши асосӣ ва муҳим дар мундариҷаи таҳсилоти 

имрӯза ба технологияи инноватсионӣ мансуб аст. Истифодаи он аз як ҷониб суръати рушди илмро 

меафзояд, аз ҷониби дигар сатҳу сифати таълиму тарбияро баланд мебардорад, инчунин ба рушди 

маданияти зеҳнии хонандагон мусоидат мекунад.  

КАЛИДВОЖАҲО: технологияи инноватсионӣ, таълим, инкишоф, таҳсилот, маданияти зеҳнӣ, 

лоиҳакашӣ, ҷараёни таълим, муносибати педагогӣ, танзима, тафаккур. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
 

В статье рассматривается вопросы использования инновационных технологий в развитии 

интеллектуальной культуры учащихся. Отмечается, что главной и важной ролью в содержании 

современного образования выступает инновационная технология, ее использование в содержании 

обучения школьников. Использование инновационных технологий позволяет с одной стороны, 

интенсифицировать развитие науки, а с другой стороны, повысить качество учебно-воспитательной 

деятельности, оперативно способствовать развитию интеллектуальной культуры учащихся. Предлагается 

вывод о том, что обучение свою ведущую роль в усвоении знаний осуществляет через развитие 

интеллектуальной культуры учащихся.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная технология, обучение, развитие, образование, 

интеллектуальная культура, проектирование, учебный процесс, педагогический подход, парадигма, 

мышление.  
 

INNOVATIVE TECHNOLOGY AND THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL  

CULTURE OF STUDENTS 
 

The article deals with the use of innovative technologies in the development of students' intellectual culture. 

It is noted that the main and important role in the content of modern education is innovative technology, its use in 

the content of teaching students. The use of innovative technologies allows, on the one hand, to intensify the 

development of science, and on the other hand, to improve the quality of teaching and upbringing activities, to 

promptly promote the development of intellectual culture of students. The conclusion is that the teaching of the 

leading role in mastering knowledge is realized through the development of intellectual culture of students. 

KEY WORDS: innovative technology, teaching, development, education, intellectual culture, design, 

educational process, pedagogical approach, paradigm, thinking. 
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ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ АНГЕЗАИ «МУФИД» ДАР ДАРСҲОИ ХИМИЯ 
 

Холназаров С., Азимова Ш.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Оё зарурат дар ҷудо кардани ваҷҳои «муфид» дар фаъолияти таълимӣ вуҷуд дорад? 

Хонандагон дар суҳбат дарсҳоро чунин тавсиф медиҳанд: «Соли гузашта дарсҳо бисёр 

мароқовар буданд, вале мо донишҳои кам мегирифтем, имсол дарсҳо на он қадар мароқоваранд, 

асосан менависем, вале маълумоти хеле муфид мегирем». Инчунин дар пурсишномаҳо ба саволи 

«Ба шумо дарс чӣ медиҳад?» онҳо он чизеро, ки дарс мароқовар аст ва чизеро, ки дар дарс муфид 

буд, ҷудо мекунанд, яъне дар дарс, ду хусусият барои хонандагон муҳимманд – мароқовар ва 

муфид будани он. Барои онҳо муҳим ин аст, ки донишҳои муфид гиранд. Инро вазъияти зерини 

педагогӣ низ тасдиқ мекунад. Дар дарси хотимавӣ доир ба бахши «Нитроген ва фосфор» ба 

хонандагон омӯзиши ҷадвал пешниҳод гардид, ки дар он чӣ тавр норасоӣ ва зиёдатии унсурҳои 

гуногун дар организм ба саломатӣ таъсир мерасонанд ва дар кадом маҳсулот муҳтавои унсури 

муайян бештар аст. Хонандагон бо хоҳиши худ ҳамаи инро сабт мекунанд, вале дар дарси мазкур 

барои омӯзиши ҷадвал вақт кам ҷудо карда шудааст. Хонандагон одатан бо хоҳиш дар бораи 

баргаштан ба ин ҷадвал дар дарси дигарӣ муроҷиат мекунанд. Аз ин хулоса бароварда мешавад, 

ки барои хонандагон гирифтани маълумоти муфид дар дарс муҳим аст. Ин фикрро А.К. Маркова 

низ қайд мекунад – иттилооти берун аз талаботи кӯдак барои ӯ ягон хел аҳамият надорад ва 

бинобар ин, он ба фаъолияти таҳсилӣ таҳрик намедиҳад. Аз ин бармеояд, ки дарк аз ҷониби 

хонандагон, ки маълумоти гирифташаванда муфиданд, барои фаъолияти таҳсилӣ таҳрик 

мебошад, яъне ташаккули ваҷҳҳои «муфид» хеле муҳим аст.  

Дар таҳқиқоти В.Д. Подласий [6] қайд шудааст, ки ба рафтори хонандагон гурӯҳи ваҷҳҳои 

утилитарию амалияӣ таъсири калон мерасонад. Он мушаххас намекунад, ки маҳз кадом ангезаҳо 

ин гурӯҳро ташаккул медиҳанд. Аз ин гурӯҳ ваҷҳҳои «муфид»-ро ҷудо мекунем, ки дар зери он 

мо дарки муфид будани донишҳои касбшавандаеро мефаҳмем, ки ба фаъолияти таҳсилӣ таҳрик 

медиҳанд. 

Муҳиммияти ҷудо кардани ваҷҳҳои «муфид» аз он иборат аст, ки дар барномаҳои 

амалкунанда ва китобҳои дарсӣ доир ба химия барои омӯзиш донишҳои сирфии химиявӣ 

пешниҳод карда мешаванд, ба донишҳое, ки дар дарсҳои химия гирифта мешаванд, таваҷҷуҳ ба 

корбасти амалиявии онҳо зоҳир карда намешавад. Донишҳо оид ба химия аз ҳаёт дур қабул карда 

мешаванд. Дар бораи ин пурсишномаҳои хонандагон низ гувоҳӣ медиҳанд. Хонандаи синфи 10 

менависад, ки химияи органикӣ ба ӯ назар ба химияи ғайриорганикӣ бештар маъқул аст, зеро 

химияи органикӣ бо ҳаёт алоқамандӣ надорад. Ин боиси ба хатмкунандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ додани саволи зерин мешавад: «Барои чӣ ман формулаи собунро 

омӯхтам, агар он ба ман дар ҳеҷ куҷо лозим нашуд?». Чунин ҷавобҳо ва саволҳо қонунӣ 

мебошанд, зеро агар дар дарсҳо танҳо бо донишҳои химиявӣ маҳдуд намуда, дар асоси формулаи 

собун тавзеҳ дода мешуд, ки, тозакунии либос чӣ тавр сурат мегирад ва дар асоси ин, ҳамчун 

хулоса, оид ба шустушӯи дурусти либос тавсияҳо дода мешуданд, он гоҳ саволи барои чӣ 

донистани формулаи собун лозим аст, ба вуҷуд намеомад. 

Бо мақсади ошкоркунии масъалаҳое, ки хонандагон муфид мешуморанд, пурсишҳо дар 

давоми якчанд сол ва суҳбатҳо бо хонандагон гузаронида шудаанд. Ҳамин тариқ, Салимова И. 

қайд кардааст, ки ҷолиб на танҳо донистан дар бораи моддаҳое мебошад, ки бояд аз рӯйи 

барнома, балки инчунин дар бораи моддаҳои олами атроф омӯхта шаванд. Таҳлили 

пурсишномаҳо ошкор кард, кадом маълумот, ки дар дарсҳои химия гирифта мешаванд, 

хонандагон ҳамчун муфид қайд мекунанд. Ин донишҳо дар бораи олами атроф (масалан, дар 

бораи табиати рӯшноӣ ва ранг), дар бораи таъсири офтоб ба инсон, донишҳо дар бораи об, 

муҳтавои он дар организм ва истеъмоли дуруст, донишҳо дар бораи тарзи сохтани хона, баланд 

бардоштани ҳосил дар ҳавлиҳои худ, маълумот дар бораи ғизои дуруст, барои чӣ тамоку 

зараровар аст, таъсири маводи мухаддир аз чӣ иборат аст, мебошад. Агар таснифи донишҳо 

гузаронида шавад, ки гирифтани онҳоро хонандагон муфид мешуморанд, он гоҳ гурӯҳи 

маълумотро дар бораи муҳити табии зист, дар бораи муҳити сунъии зист, маълумоти марбут бо 

фаъолияти ҳаётӣ ҷудо кардан мумкин аст.. Чунин тарҳи иттилоотӣ талаботи «зинда мондан» – 

ро қонеъ гардонида, ҳамин тариқ, маълумотеро медиҳад, ки ба фаъолияти босаводонаи ҳаёти 

инсон мусоидат менамоянд . 

И.В. Дубровин бо ҳаммуаллифон [1] тасдиқ қайд мекунанд. ки дар навҷавонӣ талаботи 

шадид ба ҷустуҷӯи маънии зиндагӣ, ҷаҳонбинӣ ҳамчун низоми донишҳое, ки олами атрофро 
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тавзеҳ медиҳанд, вуҷуд дорад.  

Ғайр аз ин, агар маълумоти дар дарс гирифташаванда ба тарҳи овардашудаи иттилоотӣ 

мувофиқат кунад, он гоҳ донишҳои хонандагон ба таври назаррас камтар зоҳирӣ мешаванд.  

Хонандагон на ҳамеша дар мафҳуми илмӣ ҳамаи гуногунии воқеияти мушаххаси дар он 

инъикосёфтаро дида метавонанд. Ин намуди расмиятчигӣ дар тарҳӣ будани донишҳо, дар 

натавонистани истифодаи донишҳои бадастомада барои тавзеҳи падидаҳои воқеият, дар 

беэътиноии хонанда ба он, ки ӯ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ азхуд мекунад, зоҳир 

меёбад. Ин навъи расмиятчигӣ, тавре ки маводи анбӯҳи таҳқиқот нишон медиҳад, то вақти ҳозир 

дар муассисаи таҳсилоти миёнаи мо асосӣ мебошад. 

Дида мебароем, ки чӣ тавр тарҳи пешниҳодшуда дар дарсҳои мушаххас зоҳир шуда 

метавонад. 

Синфи 8.  

Мисоли І. Мавзӯи дарс «Маҳлулҳо». Зимни муқаддимаи мафҳумҳои маҳлул ва ҳалкунанда 

дар бораи об ҳамчун дар бораи ҳалкунандаи муҳимтарин сухан гуфта, хонандагон дар бораи 

ғизои наботот (ғизои маҳлулҳои намакҳо), дар бораи маҳлулҳои физиологӣ дар организми инсон, 

дар бораи он, ки барои чӣ барои инсон гумкунии калони об хатарнок аст, ба хотир меоранд 

(тасаввуроти аввалинро дар бораи хосияти маҳлулҳо мегиранд). Чӣ қадар обро инсон дар як 

шабонарӯз аз даст медиҳад, чӣ қадар обро ва чӣ тавр истеъмол кардан зарур аст, барои чӣ як 

пиёла оби муққаттар дар як шабонарӯз муфид аст, чӣ тавр ташангӣ беҳтар шикаста шавад. Сипас 

мафҳумҳо дар бораи тавсифоти миқдории маҳлулҳо (ҳиссаи моддаи ҳалшуда дар маҳлул) ворид 

карда мешаванд. Барои хона барои ҳар як хонанда супориш дар бораи он дода мешавад, ки чанд 

литр ба ҳисоби миёна ӯ (дар асоси вазни ҷисми худ) дар як шабонарӯз ӯ гум мекунад, яъне чӣ 

қадар обро дар як шабонарӯз ӯ бояд истеъмол кунад. Дар мисоли баррасишуда ду омили тарҳи 

пешниҳодшудаи иттилоотӣ: донишҳо дар бораи муҳимти табии зист ва донишҳои марбут бо 

саломатии инсон ба мушоҳида мерасанд.  

Мисоли 2. Зимни баррасии ҷанбаи экологии ҳаво дар бораи худтозашавии ҳаво хабар дода 

шуда, муодилаҳои таъсири мутақобилаи оксидҳо бо об дида баромада мешаванд, сухан дар бораи 

боронҳои кислотагӣ рафта, хонандагон дар бораи он хулосабарорӣ мекунанд, ки дар борон 

чатрро истифода бурдан лозим аст, ва он ки ҳавои тозатарин баъди боридани борон мебошад.  

Дар порчаи овардашудаи дарс ду омили тарҳи иттилоотӣ - маълумот дар бораи муҳити 

табии зист ва донишҳое, ки ба саломатӣ дахл доранд, зоҳир мешаванд. 

Синфи 9. 

Мисоли 1. Зимни омӯзиши хосиятҳои оҳан ва пайвастагиҳои он масъала дар бораи он 

баррасӣ мешавад, ки инсоният то ҳанӯз дар асри оҳан зиндагӣ мекунад, дар бораи нақши оҳан 

дар муҳити сунъии зист, минбаъд масаъла дар бораи нақши оҳан дар дар инсон, норасоии он ба 

чӣ оварда мерасонад, чӣ тавр норасоӣ пурра карда мешавад, мавриди баррасӣ қарор мегирад. 

Дар ин ҷо ду омил зоҳир мешаванд – донишҳо дар бораи муҳити сунъии зист ва донишҳое, 

ки ба солимии инсон мусоидат менамоянд. 

Мисоли 2. Дарси синфи нуҳӯм «Саноати силикатӣ». Дар ин дарс хонандагон ба адолати 

хусусияти силитсий, ки ба онҳо дар оғоз дода шуда буд: силитсий – унсур сохмончӣ - муътақид 

мешаванд. Хонандагон маълумотро на канда – канда дар бораи таркиби химиявии бетон, семент, 

шиша, тавре ки ин дар китоби дарсӣ баён гардидааст, балки дар асоси макети хонача мегиранд. 

Омӯзгор онро баррасӣ мекунад, ки хона дар кадом пайдарпайӣ сохта мешавад, кадом моддаҳо 

барои сохтани он истифода мешаванд, таркиби химиявии онҳо, дар кадом таносубҳо онҳо омехта 

карда мешаванд, фарқиятҳо дар таркиби химиявиии хишти сурх ва сафед таъсир мерасонад, ва 

чӣ тавр ин ба хосиятҳо ва нархҳои онҳо таъсир мерасонад. Хонандагон дар охири дарс тавзеҳ 

медиҳанд, барои чӣ бинои боғчаи кӯдакон, ки аз тирезаи утоқ дида мешавад, аз хишти сурх, ва 

на аз хишти сафед сохта шудааст.  

Ҳамаи маълумотро хонандагон бодиққат менависанд, дар писарбачагон, чун қоида, 

саволҳои дақиқкунанда доир ба мавзӯи дарс пайдо мешаванд, ки баъзеи онҳо аллакай ба падару 

модари худ дар сохтмони ҳавлиҳои хурд кумак мерасонанд, дар чунин мисол чунин омили тарҳи 

иттилоотӣ, ҳамчун донишҳо дар бораи муҳити сунъии зист зоҳир мешавад. 

Синфи 10. 

Мисоли 1. Ҳангоми омӯхтани мавзӯи «Алдегидҳо» масъала дар бораи мавҷудияти 

алдегидҳои гуногун дар олами атроф, дар бораи чунин хосияти физикии алдегидҳо, ҳамчун бӯй; 

дар бораи таъсир бӯйҳо ба инсон, мавриди баррасӣ қарор гирифта, ахборот бо баррасии 

формулаҳои алдегидҳои дахлдор ҳамроҳӣ мекунанд.  
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Дар ин ҷо ду омили тарҳи иттилоотӣ - маълумот дар бораи муҳити табиӣ ва дар бораи инсон 

– зоҳир мешаванд. 

Мисоли 2. Дар синфи даҳум дар мавзӯи «Карбоҳидрогенҳои диенӣ - бутадиен», баъди 

омӯхтани сохт ва хосиятҳои бутадиен омӯзгор дар бораи карбоҳидрогенҳои наздики полимерӣ 

ва формулаи онҳо, ки аз тариқи графопроектор намоиш дода мешаванд маълумот медиҳад. Қайд  

мешавад, ки онҳо ба кадом маҳсулот кадом тобишро медиҳанд, хулоса бароварда мешавад, ки 

зебоии табиати зиндаи атроф бо полимерҳои наздик таъмин карда мешавад. Баррасӣ карда 

мешавад, ки барои чӣ баргҳо дар фасли тирамоҳ зард, сурх ҳастанд ва чӣ тавр гуногунрангӣ 

рассомон, шоирон, мусиқичиёнро барои эҷоди шоҳкориҳо илҳом мебахшад (порчаҳои шеърҳои 

шоирони классику муосир дар бораи табиат, тирамоҳ, баҳор, наврӯз ва ғайраҳо қироат карда 

мешавад). Хонандагон ба чунин хулоса меоянд, ки эҳсосоти мусбати инсон бо мушоҳидаи зебоии 

тирамоҳ марбут буда, дарки осори санъат дар ниҳояти кор аз мавҷуд будани карбоҳидрогенҳои 

наздики полиенӣ дар табиат вобаста мебошанд. 

Дар мисоли баррасишуда чунин омилҳои тарҳи иттилоотӣ, ба мисли донишҳо дар бораи 

муҳити табиии зист ва дониш дар бораи инсон зоҳир мешаванд. 

Дар асоси мисолҳои баррасишуда хулосаҳои зеринро баровардан мумкин аст: 

1. Барои он ки ваҷҳҳои «муфид» ташаккул ёбад, кифоя аст, ки дар ҳар як дарс як омил аз 

низоми иттилоотӣ зоҳир шавад; 

2. Дар асоси маводи таълимии химиявӣ барои: 

- синфи ҳаштум асосан масъалаҳои марбут бо муҳити табиии зист (ин мазӯъҳо доир ба об, 

ҳаво, синфҳои моддаҳо ва мавҷудияти онҳо дар табиат мебошанд); 

- барои синфи нуҳум масъалаҳои муҳити сунъии зист (ба ин мавзӯъҳои карбон, силитсий, 

нуриҳои минералӣ, гӯгирд металлҳо дохиланд); 

- барои синфи даҳум масъалаҳои марбут бо фаъолияти ҳаётии инсон (зеро дар синфи даҳум 

химияи органикӣ омӯхта мешавад) тавсия карда мешаванд.  

3. Барои он ки донишҳо мутобиқи тарҳи иттилоотӣ бидуни зиёнрасонӣ ба донишҳои 

химиявӣ мавриди баррасӣ қарор гиранд ва бояд қайд кард, ки аброи ин вақт на он қадар бисёр 

ҷудо карда шудааст, маводи химиявӣ бояд дар мисолҳои муҳитҳои табиӣ, сунъии зист ва дар 

мисолҳои фаъолияти ҳаётии инсон пешкаш гардад. Зимнан инро набояд лаҳзаина, балки ба таври 

мунтазам анҷом дод, то ки донишҳои мутобиқ ба тарҳи иттилоотӣ низомнок бошанд, яъне 

маводро аз рӯйи як навъ принсипи бисёрзамина (бисёрманзара) баён кардан лозим аст. Ин 

принсипро муфассалтар дида мебароем. 

Се дарсро дар синфи 8 мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки дар онҳо масъалаи пайдоиши 

Замин, яъне масъалаи муҳити табиии зист (ташаккули ваҷҳҳои «муфид» ҷараён мегирад) 

муҳокима карда мешавад. Дар дарси якум масъалаи пайдоиши Замин аз нуқтаи назари рассомон, 

шоирон, дин, инчунин фарзияе, ки ба онҳо аз дарсҳои география маълуманд, баррасӣ мегардад. 

Дар ин маврид дар бораи қувваҳои ҷозибаи умумиҷаҳонӣ, ки боиси зичшавии абри газию чангӣ 

мегарданд, мафҳумҳои вазни атомӣ, молекулярӣ маълумот ворид карда мешавад. Дар дарси 

дуюм масъала дар бораи он, ки кадом падидаҳо ҳангоми пайдоиши Замин дар натиҷаи зичшавии 

абри газию чангӣ сурат мегиранд, мавриди баррасӣ қарор мегирад. Ҳамчунин мафҳумҳо дар 

бораи падидаҳои физикӣ (наздикшавии атомҳои абри газию чангӣ) ва падидаҳои химиявӣ 

(ҳангоми баҳамзании атомҳо), мафҳумҳо дар бораи муодилаҳо, ҳодисаҳо ва қонуни нигоҳдории 

массаи моддаҳо ворид карда мешаванд. Дар дарси сеюм масъала дар хусуси он, ки мушаххасан 

кадом ҳодисаҳо ҳангоми пайдоиши Замин сурат гирифтанд, баррасӣ мегардад.  

Дар ин зимн ишора карда мешавад, ки унсури аз ҷиҳати химиявӣ аз ҳама фаъоли бо ҳамаи 

унсурҳои абри газию чангӣ таъсиркунандаро реаксия нишон медиҳад: 

Ташаккули мантия  

I. 2Ni +О2 -► 2NiO Si +О2 -► SiО2  

4А1 +3О2 -> 2А12О3 4Fe + 3О2^2Fe2О3 4Na +О2 -> 2Na2О 

(оксидшавии оҳиста) S+O2 - SO2 т (из) 

2Н2 +О2 -► 2Н2О Т (газ) С+О2  СО2 Т (газ) С+О2   

Баъзе реаксияҳо (дар асоси имкониятҳои утоқи химия) намоиш дода мешаванд. Баъди 

тартиб додани ду муодилаи реаксияҳо бо ёрии омӯзгор, ба хонандагон супориш мешавад, ки 

қисмҳои чапу қисмҳои рострои муодилаҳоро худашон (як нафар дар назди тахтаи синф) баробар 

намуда, донишҳоро дар бораи тартиб додани муодилаҳои реаксияҳое, ки дар дарси қаблӣ 

бадастомада буданд, мустаҳкам намоянд. Сипас пешниҳод карда мешавад, ки қисмҳои чап ва 

рости муодилаҳои реаксияҳо муқоиса карда шаванд ва баъди суҳбат хонандагон реаксияҳои 
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пайвастшавиро таъриф дода, омӯзгор тарҳи реаксияҳои пайвастшавиро a+b=ab пешниҳод 

менамояд. 

Ба мӯҳтавои дарс мафҳуми оксидҳо ворид карда шуда, дар натиҷаи таҳлили таркиби онҳо 

хонандагон ба оксидҳо таъриф дода, онро аз худ мекунанд. 

Сипас ташаккули қишри замин, литосфераро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Муодилаҳои зерин оварда мешаванд:  

Na2О + Н2О—► 2NaOH (ин раванд дар фланелеграф амсиласозӣ карда мешавад). 

 СаО + Н2О —> Са(ОН)2  

Ин реаксия намоиш дода шуда, дар фланелеграф намоиш дода мешавад. 

MgO+H2О — ^Mg(OH)2 

 Дар ин мустаҳкамшавии мафҳуми реаксияҳои пайвастагӣ ҷараён гирифта, мафҳуми 

«гидроксидҳо» ворид карда шуда, таърифи он дода мешавад. Инчунин реаксияи Fe + НОН —» 

FeO + Н2 сурат гирифта, мафҳуми вокунишҳои ҷойивазкунӣ ворид карда шуда, таъриф ва тарҳи 

ab + с = ас + b пешниҳод мегардад. Қайд карда мешавад, ки дар натиҷаи ин реаксия ҷамъшавии 

гидроген сурат гирифта, дар сатҳи Замин реаксияҳои:  

N2 + ЗН2 = 2NH3    С + 2Н2 = СН4   S + Н2 = H2S 

оғоз мегарданд.  

Мафҳум дар бораи реаксияҳои пайвастшавӣ мустаҳкам карда шуда, қайд мегардад, ки ин 

газҳо (гидридҳо) – аммиак, метан, гидрогенсулфид фазои аввалияи заминро ташаккул додаанд. 

Минбаъд қайд мегардад, ки зимни ҳароратҳои баланд об ба 2Н2О—*2Н2 + О2 тақсим мешавад ва 

дар натиҷаи ин дар атмосфера оксиген пайдо шуд. Мафҳуми реаксияи ҷудошавӣ ворид карда 

мешавад, ки тарҳи ab=a+b мебошад. Хонандагон худашон ба ин навъи реаксия таърифи 

медиҳанд. Сипас он чиз баррасӣ карда мешавад, ки чи тавр атмосфераи аввалин ба атмосфераи 

муосир мубаддал ёфтааст:  

4. СН4 +2О2 -► СО2 + 2Н2О 2H2S + 3О2 -► 2Н2О +2SО2 4NH3 + 3О2 -+ 2N2 + 6Н2О 

Мафҳуми «оксидҳо» бо мисолҳо мустаҳкам карда мешавад. Дар натиҷа, харитаи химиявии 

Замин тартиб дода шуда, дар он қайд карда мешавад, ки кадоме аз синфҳои омӯхташудаи 

моддаҳо дар ядро, мантия, литосфера ва атмосфера мавҷуданд. 

Инчунин қайд карда мешавад, ки гурӯҳҳои I ва IV реаксияҳо хосиятҳои химиявии оксигенро 

инъикос менамоянд. Гурӯҳи III бошад хосиятҳои химиявии гидрогенро тавсиф менамояд. Бо чунин 

пешниҳоди мавод маҳорати баррасии масъала аз нуқтаҳои назари гуногун ба даст меояд. Масалан, 

масъалаи пайдоиши Замин аз нуқтаи назараи фарзияи Кант, қувваҳои ҷозибаи умумиҷаҳонӣ, аз нуқтаи 

назари падидаҳои химиявӣ, аз нуқтаи назари реаксияҳои мушаххаси химиявӣ, аз нуқтаи назари дин 

ва санъат мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Чунин муносибат тафаккури мантиқиро ривоҷ медиҳад. 

Зимни чунин муносибат тасвири ягонагии олам эҷод шуда, ба он донишҳо доир ба химия 

пайваст карда мешавад, дарки ягона дар чунин синну соли ҷавонӣ ниҳоят муҳим аст, зеро дар ин 

давра ташаккулёбии ҷаҳонбинии хонандагон сурат мегирад. 

Чунин омӯзиши мавод ваҷҳҳо «мароқовар»-ро ташаккул медиҳад, зеро донишҳо доир ба 

химия бо донишҳое, ки қаблан дар дарсҳои география (фарзияи Кант) ва физика (қувваи ҷозибаи 

умумиҷаҳонӣ) ва ваҷҳҳои «муфид» ба даст омадаанд, робита доранд, зеро омӯзиши муҳити табии 

зист ҷараён дорад. 

Вале дар омӯзгори амалия чӣ хавф дар бораи он ба вуҷуд омаданаш мумкин аст, ки дар 

бораи ҳама чиз бисёр гуфта шудааст, оё дар аввал, донишҳои стаҳӣ ба вуҷуд намеоянд, вале ин 

аз ҳисоби он сурат намегирад, ки донишҳои бадастомадаи химиявӣ дар намуди тарҳҳо, навъҳои 

реаксияҳои химиявӣ ва сабтҳои таърифоти a+b=ab ab=a»frb ab+с=ас+b ҳадгузорӣ карда шудаанд. 

Донишҳо дар бораи баъзе синфҳои моддаҳо, дар бораи хосиятҳои химиявии О2 ва Н2 бо 

харитаи химиявии Замин маҳдуд мешаванд. Вале бояд гуфт, ки донишҳо саргум ва сатҳӣ 

нахоҳанд шуд, зеро минбаъд ҳангоми тартиб додани муодилаҳои химиявӣ донишҳои дар бораи 

навъҳои реаксияҳои химиявӣ пайдошуда ба таври доимӣ истифода хоҳанд шуд. Ҳангоми 

омӯзиши атмосфера донишҳо дар бораи хосиятҳои оксиген, гидроген, синфҳои моддаҳо такрор 

ёфта, амиқ мегарданд. Зимни ин ваҷҳҳои «мароқовар» ташаккул хоҳад ёфт, зеро донишҳо дар 

бораи хосиятҳои оксиген ва гидроген, синфҳои моддаҳое, ки зимни омӯзиши атмосфера 

гирифташуда, бо донишҳои аллакай бадастомада ҳангоми омӯзиши Замин робита хоҳанд дошт. 

Аз нуқтаи назари натиҷанокии таълим чунин муносибат таъсири такрорро таъмин менамояд, ки 

он асоси азхудии донишҳо мебошад. Ин хулоса возеҳ ба назар мерасад, вале аксар вақт омӯзгорро 

ба роҳгумӣ меорад. Зеро омӯзгор медонад, ки агар хонандагон мавзӯъро дар синфи 8 хуб омӯхта 

бошанд, он гоҳ онҳо онро дар синфҳои 9 ва 10 хоҳанд донист. Вале вақте ки омӯзгор ба он дучор 
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мешавад, ки дар хонандагон ин донишҳо вуҷуд надоранд, он гоҳ нобоварии омӯзгорӣ пайдо 

мешавад.  

Ҳамин тариқ, принсипи бисёрзаминаро чунин ифода кардан мумкин аст: ин баррасии 

масъала дар самтҳои гуногун бо мақсади рушди тафаккури ассосиативӣ, ташаккули ваҷҳҳои 

«мароқовар» ва «муфид», эҷоди тасвири ягонатари олам, баланд бардоштани самарабахшии 

таълим мебошад. 

Омӯзиши мавод аз рӯйи принсипи «бисёрзамина» (бисёрманзара), бисёрҷабҳа ба табиати 

тафаккури инсонӣ мувофиқат мекунад, зеро тафаккури инсон аз рӯйи табиати худ гуногун 

мебошад. Ин хусусият дар он ифода меёбад, ки инсон ҳамзамон дар қишри майнаи сар 

иттилоотеро гирифта, коркард мекунад, ки аз тариқи узвҳои биноӣ, шунавоӣ, ламс, бӯй ба даст 

омадааст ва дар ин замина иттилооти нутқӣ рушд мекунад. Тадриси лексиониро бо иҷрои мусиқӣ 

дар як тор бо як ангушт: вазнин, ҳузнангез, камбизоат муқоиса кардан мумкин аст. 

Омӯзиши маводро аз рӯйи принсипи полифонӣ бо садодиҳии оркестри симфонӣ муқоиса 

кардан мумкин аст, ки он ҷолиб буда, пуррагии ҳадди аксари ботиниро медиҳад. Ғайр аз ин, 

омӯзиши мавод аз рӯйи принсипи «полифония», яъне баррасии масъала дар ҷанбаҳои гуногун, 

тафаккури ассосиативиро ривоҷ медиҳад. 

Масъалаи «принсипи бисёрзамина» бо мақсади ошкоркунии он, ки оё он метавонад 

принсипи умумии дидактикӣ бошад, баррасии васеътарро талаб мекунад. Ин таҳқиқот берун аз 

доираи он мақолаи мазкур мебошад. 

Ба назари мо, тарҳи иттилооте, ки дар ин мақола мавриди баррасӣ қарор гирифт, метавонад 

дар ҳар гуна фан ҳузур дошта бошад ва тавассути он хонандагон тасвири пурра ва илмии оламро 

ба даст меоранд. Тарҳи мазкури иитилоотиро дар асоси чунин фан, ҳамчун табиатшиносӣ, 

гузоштан мумкин аст. 

Дар асоси принсипи ташаккули ваҷҳҳои «муфид» принсипи дидактикӣ - робита бо ҳаёт – 

қарор гирифтааст. Вале ҳангоми ташаккул додани ваҷҳҳои мазкур маълумоте, ки химияро бо 

ҳаёт марбут месозад, бояд ба таври мунтазам пешниҳод шавад, то ки хонандагон ба ҳамин тариқ, 

тасаввурро оид ба ягон соҳаи дониш ба даст оранд. Маҳз кадом соҳаи дониш будани онро тарҳи 

иттилоотӣ нишон медиҳад. 

Аз гуфтаҳои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки дар асоси ҳавасмандсозӣ талабот ҷой 

дорад. Эҷоди шароит дар дарсҳо, ки он талаботро қонеъ мегардонанд, асоси ҳавасмандсозии 

омӯзишро ташкил медиҳад. Ташаккули ваҷҳҳои «муфид» вақте сурат мегирад, ки агар дар 

маводи омӯхташаванда ба таври мунтазам дар бораи муҳити табиӣ ва сунъии зист ва фаъолияти 

ҳаётии инсон маълумоти зарурӣ мавҷуд бошад. 
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ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ АНГЕЗАИ «МУФИД» ДАР ДАРСИ ХИМИЯ 
 

Дар ин мақола шароити ташаккули ваҷҳҳои «муфид» дар дарси химия баррасӣ шудааст. Қайд карда 

мешавад, ки муҳиммияти ҷудо кардани ваҷҳҳои «муфид» аз он иборат аст, ки дар барномаҳои амалкунанда 

ва китобҳои дарсии ба химия барои омӯзиш донишҳои тозаи химиявӣ пешниҳод карда мешаванд ва 

таваҷҷуҳ ба корбасти амалиявии донишҳои дар дарсҳои химия гирифташуда, кам зоҳир карда мешавад. 

Барои далелнок кардани фикри худ, муаллифон намунаҳои мисолҳои зиёдеро доир ба дарси химия 

овардаанд. Хулоса карда мешавад, ки ташаккули ваҷҳҳои «муфид» вақте сурат мегирад, ки агар дар маводи 

омӯхташаванда ба таври мунтазам дар бораи муҳити табиӣ ва сунъии зист ва фаъолияти ҳаётии инсон 

маълумоти зарурӣ мавҷуд бошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: шароит, ваҷҳҳои «муфид», дарси химия, дониш, фаъолияти таҳсилӣ, 

пурсишнома, хонанда, муассисаи таҳсилот, реаксия, падидаи химиявӣ.  
  

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВА «ПОЛЕЗНО» НА УРОКЕ ХИМИИ 
 

В статье рассматриваются условия формирования мотива «полезно» на уроке химии. Отмечается, 

что значимость выделения мотива «полезно» заключается в том, что в действующих программах и 

учебниках по химии для учения предлагаются чисто химические знаниям, а знаниям, получаемым на 
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уроках химии, их практическому применению мало уделяется внимание. Для аргументирования своей 

мысли авторҷы приводят образцы примеров по химии. Делается заключение, что формирование мотива 

«полезно» происходит тогда, когда изучаемый материал систематически включает сведения о природной 

и искусственной среде обитания, о жизнедеятельности человека.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: условия, мотив «полезно», урок химии, учебная деятельность, анкета, 

учащийся, образовательное учреждение, реакция, химическое явление. 
 

THE CONDITIONS OF FORMING MOTIVE «USEFUL IN THE CHEMISTRY LESSON 
 

The article discusses the conditions for the formation of the motive «useful» in a chemistry lesson. It is 

noted that the importance of highlighting the motive «useful» lies in the fact that in the current programs and 

textbooks on chemistry, purely chemical knowledge is offered for learning, and the knowledge gained in chemistry 

lessons is not paid attention to their practical application. To argue his thoughts, the authors give examples of 

examples in chemistry. It is concluded that the formation of the motive «useful» occurs when the material studied 

systematically includes information about the natural and artificial habitat, about human life. 

KEY WORDS: conditions, «useful», chemistry lesson, educational activity, questionnaire, student, 

educational institution, reaction, chemical phenomenon. 
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НАҚШИ МЕТОДҲОИ АНЪАНАВӢ ВА ҒАЙРИАНЪАНАВӢ ДАР ҲАЛЛИ  

ВАЗИФАҲОИ ТАРБИЯВӢ  
 

Мирзобаҳодурова Ш.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

Уроқов М.Д.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Маводи таълимии фанни химия аз моҳияти тарбиявӣ холь нест, чунки ҳангоми тарбияи 

ҷаҳонбинии илмӣ, бештар ба маводи таълимии химия (умуман илми химия) муроҷиат намудан 

лозим. 

Зимни омӯзиши фанни химия чунин вазифаҳои тарбиявӣ бояд ҳалли худро ёбанд: 

1. Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ дар хонандагон ва донистани ҳамаи ҳодисаҳои табиат; 

2. Тарбияи ватандӯстӣ, ахлоқӣ ва хештаншиносӣ; 

3. Тарбияи экологӣ ва меҳнатӣ; 

4. Тарбияи политехникӣ, касбинтихобкунӣ ва монанди инҳо. 

Химияи мактабӣ дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва рушди низоми ақидаҳое, ки ба дарки 

қонунҳои умумии табиат, вусъати тафаккури инсонӣ мусоидат мекунад, манбаи асосӣ ҳисоб 

меёбад. Мақсади навиштани мақолаи мазкур аз муайян намудани имконияти методҳои таълимии 

анъанавӣ ва ғайрианъанавӣ барои муайян намудани ҳамбастагии онҳо, оид ба ҳал намудани 

вазифаҳои тарбиявӣ дар дарсҳои химия мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки «фаъолгардонии маҷбурии тафаккур» ҳангоми раванди таълими 

умумӣ, нодуруст аст, лекин истифодаи методҳои фаъоли – рушди таълим, бартарии худро дорад. 

Шакли асосии ташкили таълим-дарс бо мазмуни методии нав бой гардонида мешавад. Дарс 

сераъзо шуда, дорои сохтори доимии дидактикӣ (фаъолгардонии донишҳои пештара, ташаккули 

мафҳумҳои нав ва тарзи амалиёт, ташаккули маҳорат ва малакаҳо), бо гуногуншаклии методӣ ва 

психологии худ фарқ менамояд. Ҳамбастагии методҳоро барои баъзе дарсҳо тавсия додан 

мумкин аст, аз қабили дарсҳои семинарӣ ва амалӣ, бо методҳои нави барномавӣ ва таҳқиқотӣ. 

Ҳангоми дарси химия бозиҳои гуногуни шавқоварро бо истифодаи якчанд метод метавон нишон 

дод. 

Дар таълиму омӯзиши фанни химия, интихоби методҳои таълим ва тарзи истифодаи онҳо 

ба вазифаи аввалиндараҷаи мутахассиси соҳа мебошад. Низоми фанни таълимӣ ва истифодаи 

методҳои дидактикӣ барои аз худ намудани мазмун метавонад ёрӣ расонанд. Низоми фанҳои 

таълимӣ, мазмуни фанниро, методҳои умумӣ ва методҳои хоси илмиро дар бар мегиранд. 

Муаллимони фаъол дар корҳои худ аз методҳои таълимии барномавӣ, проблемавии таҳқиқотӣ 

ва алгоритмкунонӣ, метавонанд истифода намоянд. Ҳамаи методҳое, ки дар таълими фанни 

химия истифода мешаванд, бояд ба мақсади ташаккули донишҳои илмӣ таваҷҷуҳ намуда, ба 

намуди тафаккури эҷодӣ ҷавобгӯ бошанд. 
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Бештари методистони соҳа, амалан ба масъалаҳои раванди тарбиявӣ даст намезананд. «Ин 

ба мо имконият медиҳад чунин хулоса барорем: дар фанҳои алоҳида (аз он ҷумла химия) 

масъалаи истифодаи методҳои таълим барои ҳалли вазифаҳои тарбия, ҳоло нисбат ба 

педагогикаи умумӣ дуруст таҳқиқ нашудааст» [1]. 

Барои интихоби методҳои таълим, супоришҳои (хоҳиши) иҷтимоию ҷамъиятӣ оид ба 

ташаккули шахсият ва пешравии илмию техникӣ низ таъсир мерасонад. Вобаста ба ин иваз 

намудани таҷрибаи умумиҷаҳонии системаи таълимӣ умумии муассисаҳои таълимӣ ва 

истифодаи методҳо, ки барои аз худ намудани мазмуни ҷудошуда ёрӣ мерасонанд, аҳамияти 

махсус пайдо мекунанд. Бояд қайд намоем, ки як қатор омилҳои субъективӣ ба монанди 

мактабҳои тафриқавӣ ва талаботи гигиенӣ нисбат ба раванди таълим, фаъолияти муаллим ба 

назар гирифта шавад. Ҳар як муаллим маҷмӯи методҳои кории худро доранд. Муҳим он аст, ки 

маҷмӯи методҳои муаллим аниқ, ҳосилдиҳанда ва натиҷаҳои мусбатро дошта бошанд. 

«Кадом роҳи фаъолиятро муаллим интихоб накунад, кадом вазифаи педагогиро ҳал 

накунад, вазифаи асосии фаъолияти он – тарбиявӣ мебошад», ҳисоб мекунад О.С. Зайтсев [6]. 

Барои ташаккули васеи донишҳои назариявӣ ва амалӣ, маҳорати аз худ кардани донишҳо 

ва ба системаи муайян даровардану дар амал татбиқ намудани онҳо, малакаҳои худомӯзию ба 

тартиби муайян ташкили мубоҳиса, кор бо китоб, машқи малака, методи амалии лабораторӣ 

лозим мешавад. Барои рушди тафаккур, шавқи маърифатӣ ва фаъолнокӣ, хотира, ирода, эҳсосот, 

қобилияти баён намудани фикр, ба методҳои дар боло номбар шуда, боз метавонем суҳбат, 

маърӯза, шарҳдиҳӣ, намоиш ва махсусан бозиҳои маърифатиро илова намоем. Чи хеле ки 

мебинем, сухан дар бораи методҳое меравад, ки хуб интихоб ва санҷида шуда шуда бо усули 

анъанавӣ аз ҷониби муаллимон даҳсолаҳост истифода мешаванд. Дар давоми даҳсолаи охир 

методҳои намоишӣ-саҳнавӣ (сенариявӣ), ақидаҳои наслӣ (авлодӣ, пуштӣ) «ҳуҷум ба асаб», 

методи лоиҳа (ба нақша даровардан), методи вазъиятӣ ва ғайра васеъ истифода шуда истодаанд. 

Ба таври системавӣ истифода шудани методҳоро таҳлил намуда, метавонем ба таври қатъӣ баён 

намоем, ки онҳо ба қатори ғайрианъанавӣ дохил шуда, барои қабули ҳалли ғайристандартӣ ёрӣ 

мерасонанду роҳҳои ғайрианъанавиро меёбанд, ки мувофиқи мақсад аст.  

Методист И.В. Харламов дар мавриди функсияҳои тарбиявии методҳои таълим чунин 

ибрози назар дорад: 

 ҳавасмандкунии рушд ва ташаккули шахсият (такмили рафтор, рушди маънавиёт, 

нуқтаи назари зебопарастӣ ва хушу хурсандӣ); 

 дар асоси рушди ақл ва маҳорати амалӣ дар хонандагон ташаккул додани ҷаҳонбинӣ, 

маърифатнокӣ ва маънавиёти эстетикӣ; 

 ташкили мусоҳиба ва муносибати хайрхоҳона дар байни хонандагону муаллимон, дар 

байни худи хонандагон; 

 рушд додани худбаҳодиҳӣ ва худмуҳокимакунии (дарки худ) хонандагон; 

 рушд додани қобилият ва эҷодкории хонандагон ва табдил додани он ба амали 

ташаккули ҷаҳонбинӣ ва маънавии хонанда [2, с. 100]. 

Хусусияти фаъолият, ки дар давраи асосии дарс бартарӣ дорад, - репродуктивӣ, қисман-

ҷустуҷӯӣ, таҳқиқотӣ-интихобӣ маҷмӯи методҳои таълимро таъмин менамояд. Методҳои таълим 

асоси фаъолиятнокии дарсро муайян намуда, роҳҳои таъсири ҳамдигарӣ, муаллим ва хонандаро 

инъикос намуда, ҳалли муваффақиятнокии вазифаҳои таълим ва тарбиявиро таъмин менамояд. 

Мо ҳисоб мекунем, ки «дар дарс методҳо ва усулҳои ҳавасмандкунии фаъолияти таълимӣ – 

маърифатии хонандагон нақши калон дорад» ва бо боварӣ илова менамоем, ки дар ҳама лаҳзаҳои 

дарс методҳои таълим таъсири тарбиявӣ расонида метавонанд. 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки имкониятҳои тарбиявии таълим ва методҳои он муҳайё сохтани 

ҳамин гуна шароитро талаб дорад, ки хусусияти мусбӣ-эҳсосотии фаъолияти хонандаро таъмин 

карда тавонад. Таъсири тарбиявии методҳои таълим пурра ба шахсияти муаллим, фазилат ва 

қобилияти педагогии он вобаста мебошад. Дар ин ҳолат методҳои таълим нисбатан ба ахборотӣ-

шарҳдиҳӣ вобастааст.  

Амалӣ намудани имкониятҳои таълим ва методҳо мушкилоти асосии педагогӣ мебошад. 

Ҳангоми коркарди ин қисмати таҳқиқот, зарурияти ҷавоб додан ба саволҳо дар бораи методҳои 

таълими анъанавӣ пеш омад. Дар сарчашмаҳои назариявӣ қайд шудааст, ки ин масъалаи 

педагогикаи классикӣ хеле барвақт пайдо шудааст, лекин то ҳол ҷавоби ягонаи худро наёфтааст 

[2]. 
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Методи шарҳу эзоҳ – тасвири таълими истифодаи васеъ дошта, имконият медиҳад, ки дар 

як муҳлати кӯтоҳ донишҳои минималӣ захира шаванд. Дар бисёр ҳолатҳо ин метод хеле зарур 

аст. Масалан, ҳангоми омӯзиши аломатҳои элементҳои химиявӣ, муаллим тарзи навиштан ва 

талаффӯзи аломатҳои химиявиро шарҳ медиҳад, ки дар номи элементи химиявӣ кадом қоидаҳо 

амал мекунад. Мавзӯи «Сохти атом «мураккаб буда, ба хонандагон лозим аст, ки навиштани 

нақшаи электронӣ-графикиро ёд гиранд ва аз методи шарҳу эзоҳ истифода баранд. Шарҳи сохти 

атом бо ёрии модели манстарии Н. Борҳолати хосест, ки ин метод истифода мешавад. Методи 

тасвирро на танҳо дар вақти баёни мавзӯъ ё ин ки ташаккули маҳоратҳои амалӣ, балки 

боинтизомӣ ёрӣ метавон нишон дод. Баъди шарҳдиҳӣ, муаллим дар бисёр маврид ба хонандагон 

иҷрои машқҳои якхеларо тавсия медиҳад, ки метавонем онҳоро барои кӯшиши тез ва босифат 

иҷро намудани кори мустақилона истифода намоям. Методи шарҳ – тасвир (эзоҳ) – ро баъзе 

методистон тавсия медиҳанд, ки дар аввалин давраи омӯзиши фанни химия истифода карда 

шавад, вақте ки дар хонандагон донишҳо ва маҳоратҳо дар бораи ташкили фаъолияти ҷустуҷӯии 

хонандагон кам аст [3]. Методи амалия нишон медиҳад, ки муаллимони химия бомуваффақият 

ин усулро дар синфҳои болоӣ истифода мебаранд. Муҳим аст, ки он бо маҷмӯи методҳои 

истифодашаванда ҳамбаста шуда, бартарӣ надошта бошад. Ба таври доимӣ истифода кардани 

методи шарҳу тасвир дар ҳама мавридҳо на танҳо раванди таълимро суст (камбағал) мекунад, 

инчунин ба рушди тафаккури хонандагон таъсири манфӣ расонида, фаъолнокии онҳоро 

бозмедорад.  

Ҳангоми истифодаи методи таҳқиқотӣ дар таълими фанни химия дараҷаи мустақилӣ ва 

мураккабии вазифаҳои таҳқиқот гуногун аст, ки барои тарбияи ахлоқию маънавӣ, қобилияти 

зиёди корӣ, мустақилиятнокӣ, масъулиятшиносӣ ва ғайра нисбат ба натиҷаи кори худ асос ҳисоб 

меёбад. Дар ҳолатҳои мураккабтар ҳангоми таҳқиқ худи хонанда проблемаро ташаккул дода, 

фарзияро пешниҳод ва асоснок менамояд ва барои санҷиши он дар таҷриба кор карда мебарояд, 

яъне малакаҳои кори илмӣ ҳосил мекунад. Бисёр машғулиятҳои амалӣ аз фанни химия хусусияти 

таҳқиқотии худро гум кардаанд ва ба назорати тестӣ табдил ёфтаанд. Чунин ҳамбастагии 

методҳои таълим ва тарбия, ҳалли вазифаҳои дидактикии нисбатан натиҷанокро талаб доранд. 

Дар ин ҷо, имкониятҳои ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ бо ёрии методи таҳқиқотӣ зиёд мешавад. 

Ба методи умумимантиқӣ муроҷиат намуда, мо чандтои онро таҳлил менамоем. Ҳангоми 

таълими фанни химия, методи анология васеъ истифода бурда мешавад. Методи анология аз 

рӯйи пешниҳодҳои назариявӣ ва таҷрибаҳои химиявии гузаронида шуда, хулоса баровардан 

мумкин аст. Муодилаи реаксияи таъсири ҳамдигарии кислотаи хлоридро бо гидрооксиди натрий 

навишта, муаллим хонандагонро бо хосияти кислотаҳо ва хусусиятҳои хоси реаксияи муовиза 

шинос менамояд. Ба ин монанд реаксияи кислотаи сулфатро бо гидрооксиди натрий менависад.  

Гидрооксиди натрийро ва гидрооксиди калий ё ин ки литийро иваз намуда, ҳамон натиҷаро 

ҳосил менамоем аз рӯйи қиёс (ба ин монанд) дар ибораи таъсири ҳамдигарии кислота бо асосҳои 

ҳалшаванда хуллосаи умумӣ мебарорем. 

Фикрронии пай дар пайи дар ин ҳолат барои тарбияи тайёр будан, қобилияти исбот 

намудан ва истодагарӣ кардани нуқтаи назари худ, ёрӣ мерасонад. Дигар мисол: омӯзиши сохти 

глюкоза. Бо ёрии таҷрибаи химиявӣ хосияти глитсерин ва глюкоза дар реаксияи гидрооксиди 

миси(11) нав тайёр кардашуда, ба ҳамин монанд, хулоса бароварда мешавад, ки ҳар ду модда 

спирти бисёратома мебошанд. Ин ҷо, метавонем дар бораи тарбияи масъулиятнокӣ ба натиҷаи 

кори худ сухан ронем. Дар бораи ҳаёти ду олими бузург – энсиклопедистҳо М.В. Ломоносов ва 

Д.И. Менделеев мулоҳиза рондан, бисёр мушкил аст ҳамаи сифатҳое, ки дар мисоли он тарбия 

намудан мумкин аст. Аз қабили ҳисси миллӣ, ҳисси қарздорӣ дар назди ватан, ҷамъият ва 

волидайн, фаъолнокии ҷамъиятӣ, ростқавлӣ, бовиҷдонӣ, ҳалолкорӣ ва бо масъулият нисбат ба 

кори худ ва дигар сифатҳо зарурати истифода кардани анологияро (монандиро) дар шароити 

ҳозираи таълими химия, нишон додан мумкин аст: 

1. Донишҳое, ки ба назарияҳои ҳозираи химиявӣ асоснок карда шудаанд ва ҳангоми 

истифодаи усулҳо дар таълими фанни химия ҳиссиятнокии ба ин мавҷуд нест. 

2. Раванди ташаккули аз рӯйи хулосаҳои ба ин монанд дар асоси тафаккури асбтрактӣ ва 

тасаввуроти эҷодии хонанда бароварда мешаванд.  

3. Ташаккули хулосаҳои монанд (анологӣ), бо роҳи синтези фикрӣ (тафаккурӣ), ки чунин 

қисматҳои тафаккурро ба монанди образ, мафҳум, сохтории мантиқиро дар бар мегирад. 

4. Ҳангоми омӯзиши равандҳои фанни химия монанди (анология) барои барқарор 

намудани алоқаҳо, вобастагии якдигарӣ ва механизми баҳамтаъсикунӣ ёрӣ мерасонад. 
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Хулоса аз рӯйи анология (монандӣ) дар ҷараёни омӯзиши химия метавонад мисоли 

элементарии (содаи) пешгӯӣ намудани хосияи моддаҳо хизмат намуда, бомуваффақият ба 

пешгӯии вазъияти ҳаётӣ гузаронида шавад.  
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РОҶЕЪ БА ИСТИФОДАБАРИИ БАРНОМАНАВИСИИ ВИЗУАЛӢ  

ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
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Ҳабибуллозода К.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯзҳо истифодаи забонҳои барноманависии наву имконияташон васеъ [5-8] байни 
донишомӯзони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёнаи махсус ва олии касбӣ ба ҳукми 
анъана даромадааст. Аксари донишомӯзон бо забонҳои барноманависӣ, мисли Basic, Visual 
Basic, Pascal, Delphi, C++, C#, Java ва ғайра шинос мебошанд. Аммо кам нафароне вомехӯранд, 
ки оид ба забонҳои визуалие мисли Scratch ва Alice [1-2] маълумот дошта бошанд. Забонҳои 
мазкур яке аз забонҳои асосии визуалӣ буда, имконияти ба тавре сареъ омӯхтани барномасозиро 
ба донишомӯзон фароҳам меоранд. Хусусан, дар забони Scratch ҳамаи операторҳо ва дастурҳои 
барномасозӣ ба шакли визуалӣ омода карда шуда, барои омӯхтани онҳо танҳо маҳорати 
истифодабариро талаб карда мешаваду халос.  

Таҷрибаҳои чандинсола нишон медиҳанд, ки ҳангоми ба донишомӯзон тадрис додани 
операторҳои асосии барномасозӣ, ба монанди if, case (switch), for ва while тақрибан 40 фоизи 
онҳо ба моҳияти ин операторҳо сарфаҳм нарафта, мисол ва масъалаҳои барои кори мустақилона 
ва лабораторӣ пешбинишударо бо кумаки устодон ва ё рафиқонашон кур-курона ҳал мекунанд. 
Ин амал боиси қафо мондан аз шарикдарсон гашта, муносибати онҳоро ба омӯзиши барномасозӣ 
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сард мекунад, зеро бе донистани операторҳои овардашуда дар оянда омӯхтани дастурҳо ва 
амалҳои дигари барномасозӣ, ба хусус барномасозии ба объектҳо нигаронидашуда ғайриимкон 
мегардад.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки амали дохилкуниву хориҷкунӣ ва операторҳои if, case 
(switch), for, while алифбои барноманависӣ ба ҳисоб мераванд. Аз инҷост, ки дар [7-8] вобаста ба 
амалҳои мазкур дар 6-8 забони барномасозии сатҳи олӣ (муосир) намунаи мисол ва масъалаҳои 
зиёде ҳал карда шуда, барои кори мустақилона низ мисол ва масъалаҳои зиёде гирд оварда 
шудаанд. Бо истифода аз он донишҷӯён метавонанд, ибтидо масъалаҳои ҳалкардашударо 
мавриди таҳлил қарор дода, барои масъалаҳои боқимонда мустақилона барнома нависанд. Тавре 
ки қайд кардам, новобаста аз ин мавод низ барои баъзе донишҷӯён қобилияти дарки дигар 
масъалаҳо хеле кам мебошад. Онҳо масъалаҳои ҳалкардаро дар компютер навишта натиҷа ба 
даст меоранд, вале масъалаҳои барои кори мустақилона пешбинишуда, нофаҳмо боқӣ мемонанд. 
Аз ин ҷост ки, пеш аз омӯхтани барномасозӣ, омӯхтани забони Scratch муҳим мебошад. Дар баъзе 
давлатҳо забони мазкурро ҳатто барои омӯхтани асосҳои информатика дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ барои хонандагони синфҳои 7-9 истифода мебаранд. Дар ин мақола 
ҷанбаҳои омӯзиши забонии Scratch мавриди баҳс қарор дода мешавад. 

Скретч (англ. Scratch, МФА:skræt͡ ʃ) – забони визуалии барномасозӣ барои навомӯзон 
(кӯдакон) мебошад. Мафҳуми Scratch аз калимаи scratching – техника, ҳип-ҳоп-ҳои дар дейҷетҳо 
истифодашаванда, барои омехта намудани мавзӯъҳои мусиқиҳо ба таври дастӣ ба пеш ва ба қафо 
тоб додани пластинка истифода мешавад.  

Скретч аз ҷониби командаи на он қадар калони барномасозон барои навомӯзон (кӯдакон) 
дар институти техникии Массачусетс соли 2007 навишта шудааст. Скретч ҳамчун 
давомдиҳандаи ғояи забони Лого ва конструктори Лего сохта шудааст. Скретч 1.4 дар забони 
Squeak навишта шудааст, Скретч 2.0 ва 3.0 барои онлайн кор кардан таҳия карда шудаанд. Скретч 
2.0 бошад, дар Flash ва ActionScript навишта шудааст. Скретч 3.0 (версияи ҷорӣ) шакли 
мукаммалшудаи Скретч 2.0 буда, дар HTML5 бо истифода аз WebGL сохта шудааст, ки дар 
телефонҳои мобилӣ ва планшетҳо метавонад кор кунад. Скретч 3.0 моҳи январи соли 2019 пайдо 
шудааст. Барномаи мазкурро метавон, ба таври ройгон аз сомонаи расмии https://scratch.mit.edu/ 
ба даст овард. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки барномаи Scratch асосан барои кӯдакон ва навомӯзон таҳия 
карда шуда, интерфейси он хеле сода мебошад (расми 1). Пас аз насб, ҳангоми кушодан панелҳои 
уфуқии содаеро метавон мушоҳида кард, ки барои идора намудани лоиҳа пешбинӣ шудаанд. 

Муҳити Scratch аз бахшҳои зерин иборат мебошад: 

 спрайтҳо (каталоги объектҳои визуалӣ, барои идора намудани лоиҳа); 

 палитраи блокҳо (маҷмӯи зиёди блокҳои идоракунанда, ки рангҳои гуногун доранд); 

 соҳаи кории скрипртҳо (қисми редактор барои гузоштани объектҳо ва алоқаманд 
кардани онҳо бо коди барнома); 

 операторҳо; 

 саҳна (соҳа барои мушоҳида намудани натиҷаи барнома ва амали истифодабаранда бо 
блокҳо). 

 
Расми 1. Интерфейси Scratch. 

 

Тавре дида мешавад, дар тарафи чапи равзанаи Scratch операторҳо ҷойгиранд.  

Палитраи 

блокҳо 

Саҳна 

Соҳаи кории скриптҳо 

Спрайтҳо 

О
п

ер
ат

о
р

ҳ
о

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Squeak
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
https://ru.wikipedia.org/wiki/ActionScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebGL
https://scratch.mit.edu/
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Қайд кардан ба маврид аст, ки аз ҳама операторҳои асосӣ дар барномасозӣ операторҳои 

шартӣ ва даврӣ ба ҳисоб мераванд. Операторҳои шартӣ барои санҷиши ягон шарт истифода 

бурда мешавад. Дар Scratch, операторҳои шартӣ дар ду шакл истифода мешаванд: 
 

№ Шакли оператор Ба намуди блокҳо 

1 if condition statments 

(Агар шарт дастурҳо); 

 

 
2 if condition statements1 else statements1 

 (Агар шарт дастурҳои 1 вагарна дастурҳои 2) 

 

 
 

Операторҳои даврӣ бошанд, барои якчанд маротиба иҷро намудани як ё якчанд дастур дар 

барномасозӣ истифода мешавад. Дар Scratch, операторҳои даврӣ дар се шакл истифода 

мешаванд: 
 

№ Шакли оператор Ба намуди блокҳо 

1 Оператори даврии параметрдор 

 

for (init-expression; cond-expression; loop-expression) 

statement; 

 
2 Оператори даврии бо шарти пасоянд 

 

While (expression) 

 statement  
3 Оператори даврии беохир 

 

While (True) 

statement  
 

Тавре дида мешавад, дар забони Scratch операторҳои идоракунӣ 

ба шакли блок омода карда шуда, истифодаи онҳо хеле сода мебошад. 

Пас аз сохтани якчанд барнома дарсомӯз метавонад, бо содагӣ моҳияти 

ин дастурҳоро сарфаҳм равад. Ин бошад, маҳорати барноманависии 

донишомӯзонро сайқал дода, барои дар оянда омӯхтани бахшҳои дигари 

барномасозӣ мусоидат мекунад. 

Ҳоло як мисолеро дида мебароем. 

Мисол. Барномае созед, ки гурбача ба диогонали равзанаи асосӣ 

ҳаракат кунад.  

Барои ҳалли ин мисол, дар соҳаи кори скриптҳо чунин блокҳоро 

мегузорем: 
Расми 2. Барномаи ҳаракат ба диагонали асосӣ. 
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РОҶЕЪ БА ИСТИФОДАБАРИИ БАРНОМАНАВИСИИ ВИЗУАЛӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Дар мақола масъалаҳои омӯзиши барномасозӣ дар муҳити Scratch мавриди баҳс қарор дода шудаст. 

Навишта тавонистани барнома яке аз маҳоратҳои асосӣ дар ҷараёни омӯзонидани мутахассисони оянда ба 

ҳисоб меравад. Таври анъанавии омӯзонидани барномасозӣ яке аз масъалаҳои душвор буда, барои аз 

ҷониби донишҷӯён қабул намудани он хеле душвор мебошад. Дар натиҷа, маводи пешниҳодшуда ба 

донишҷӯён нофаҳмо гардида, дар оянда барои омӯхтани маводи таълими душворӣ пеш меорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: барномасозӣ, забони барномасозӣ, операторҳо, визуалӣ, Scratch. 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассмотрены вопросы обучения программированию с помощью программной среды 

Scratch. Умение составлять программы является одним из основных навыков, которые должны приобрести 

в процессе обучения будущие инженеры-программисты. Традиционное преподавание программирования 

рассматривает, как правило, сложные задачи и вопросы, трудно воспринимаемые студентами, что 

приводит к дальнейшему непониманию учебного материала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программирование, язык программирования, программная среда, 

операторы, визуальный, Scratch. 
 

ABOUT THE USE OF VISUAL PROGRAMMING IN THE LEARNING PROCESS 
 

The article deals with the issues of teaching programming with the help of the Scratch software 

environment. The ability to create programs is one of the basic skills that future software engineers should acquire 

during the training process. Traditional programming teaching considers, as a rule, complex tasks and questions 

that are difficult for students to grasp, which leads to further misunderstanding of educational material. 

KEY WORDS: programming, programming language, software environment, operators, visual, Scratch. 
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ОМӮЗИШИ ИЛМИ ФИЗИКА БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ МИНБАЪДАИ 

МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ ТИБ 
 

Шерматов Д.С., Тӯйчиев А.А., Ибронов С.С., Мирзоахмедов М.Х. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
 

Омӯзиши физика дар донишгоҳи тиббӣ барои донишҷӯ заминаи назариявию илмии ба 

организми зинда ва равандҳои дар он ҷорӣ нуфуз намуданро чун системаи ягона фароҳам 

меоварад. Ин амал ҳамчунин имконият медиҳад, ки табиати физикӣ-химиявии ҳодисаҳои ҳаётан 

муҳим ба ҳисоб гирифта шаванд, духтурони оянда бо донишҳои асосию усулҳои ташхиси физикӣ 

ва биофизикии муосир, инчунин табобати беморон, донистани сохт ва тарзи истифодаи асбобу 

дастгоҳҳое, ки ба маънои томаш ҷанбаи физикӣ доранд, таъмин гарданд [1, с. 2, 5]. 

Бешубҳа, донистани илми физика барои фаъолияти касбии минбаъдаи мутахассисони 

соҳаи тиб дар ҳалли масъалаҳои ҳирфавӣ муҳим ва зарур аст. Аз ин рӯ, таълими фанни физика 

зимни тайёр намудани табибони оянда дар донишгоҳҳои тиббӣ аҳамияти хосе пайдо мекунад. 

Зери мафҳуми масъалаҳои касбӣ ё ҳирфавӣ, ки барои ҳалли онҳо тайёр намудани донишҷӯ-табиб 

дар донишгоҳҳои тиббӣ зарур аст, фаъолияти пешгирӣ, ташхис ва табобати беморон дар назар 

дошта мешавад. Фанни физика заминаи омӯзиши як қатор фанҳои тахассусӣ ба ҳисоб рафта, 

робитаи байнифанниро бо фанҳои тиббӣ-биологӣ (физиология, анатомия) таъмин месозад, 

омӯзиши он метавонад дар тайёр намудани табибони оянда барои ҳалли масъалаҳои пешгирӣ, 

ташхис ва табобат саҳми беандоза зиёд гузорад. Ин хулоса ба таҳлили стандартҳо, маҷмӯи 

барномаҳои намунавӣ аз фанни физика ва як қатор фанҳои тиббӣ-биологӣ (анатомия, физиология 

ва ғайра) дар донишгоҳҳои тиббӣ асос ёфтааст. 

Таҳаввули методҳои физикии ташхис ва табобат, ки минбаъд табибони оянда аз он ба таври 

васеъ истифода хоҳанд бурд, фарогири асбобҳои муосир буда, аз мутахассис-табиби оянда 

донишу малакаҳои зиёдеро талаб мекунад. Донишҷӯён таҳияву истифодаи методҳои нави 

ташхис ва табобатро дар асоси мисолҳои одии биологие, ки зимни равандҳои организми инсон 

ба амал меоянд, дар рафти омӯзиши физикаи тиббӣ ва биологӣ ҳатман бояд аз худ намоянд. 

Организми инсон яке аз системаҳои мураккаби кибернетикии худидоракунанда мебошад [1, с. 

2]. Дар ин гуна система ҳамаи қонунҳои физика, аз ҷумла механика (системаи такягоҳу ҳаракат), 

физикаи молекулавӣ (раванди мубодилаи моддаҳо), гидродинамика (ҳаракати хун дар рагҳои 

хунгард), электрик (системаи асаб), оптика (узвҳои биноӣ), физикаи атомиву ядро ва ҳоказо амал 

mailto:cool.araby@mail.ru
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мекунанд. Вайроншавии яке аз ин равандҳои физикӣ ба пайдо шудани ягон беморӣ оварда 

мерасонад. Табибе, ки ин қонунҳоро хуб аз худ кардааст, сари вақт ва бехато бо ёрии асбобҳои 

тиббӣ ва компютер ташхис гузаронида, табобатро оғоз мекунад. Омӯзиши физикаи тиббӣ дониш 

ва малакаҳои зиёдеро дар ихтиёри донишҷӯён мегузорад, ки минбаъд барояшон дар омӯзиши 

фанҳои тиббӣ, ба мисли физиология, рентгенология, гигиена ва ғайра, инчунин фанҳои дорусозӣ 

(технологияи тайёркунии доруҳо) ба кор хоҳанд рафт. 

Яке аз шаклҳои махсуси корҳои таълимӣ дар донишгоҳи олӣ машғулияти амалӣ буда, он 

яке аз роҳҳои муҳимми тайёрии физикӣ-техникии донишҷӯ-табиб ба ҳисоб меравад. 

Машғулиятҳои амалӣ имконият медиҳанд, ки донишҷӯ маҳорати истифодабарӣ аз асбобҳои 

ченкунандаи асосӣ, кор бо дастгоҳи зарурӣ, таҳияи натиҷаҳои ченкунӣ ва истифодаи техникаи 

ҳисоббарорро такмил диҳад. Иҷроиши корҳои лабораторӣ барои донишҷӯ-табиб зарур буда, он 

донишҳои физикиро васеъ ва мукаммал намуда, малакаю маҳорати истифодаи донишҳои дар 

ҷараёни машғулиятҳои лексионӣ азхуднамударо ҳангоми ҳалли масъалаҳо ва корҳои 

мустақилона зиёд мекунад. 

Агар зимни машғулиятҳои лексионӣ асосҳои илмӣ-физикии дониш дар шакли умумӣ ба 

миён ояд, пас мақсад аз машғулиятҳои амалӣ ривоҷ додани малакаҳои эксперименталӣ ҳангоми 

ба амал баровардани таҳқиқоти гуногун мебошад. 

Зимни машғулиятҳои лексионӣ асосҳои назариявии дониш ташаккул мёбанд, ки онҳо 

барои минбаъд аз тарафи донишҷӯён дар сатҳи хуб аз худ шудани маводи таълимӣ замина хоҳанд 

гузошт. Ҳангоми машғулиятҳои амалӣ ба донишҷӯён имконияти аз худ намудани усулҳои асосии 

физикии таҳқиқот ва маҳорати истифодабарӣ аз онҳо дар фаъолияти амалӣ пешкаш карда 

мешаванд. 

Ҳар як машғулияти амалӣ аз пешниҳоди қоидаҳо ва шароити кор бо асбобҳои махсус оғоз 

меёбад, ки таҳияи натиҷаҳои ченкунии физикӣ бо ёрии назарияи эҳтимолият ва статистикаи 

математикӣ аз ҷумлаи он аст. Барои пурзӯр намудани таваҷҷуҳи донишҷӯён ба кори мавриди 

назар ва фаъолтар намудани қобилияти фикррониашон зарур аст, ки онҳо ба таври мустақилона 

формулаҳои ҳисобкуниро истифода намуда, қиматҳои бо роҳи таҷрибавӣ гирифташударо дар 

формулаҳои ҳисобкунӣ гузошта, натиҷаҳои таҳқиқотро ҳисоб кунанд. 

Дар раванди омӯзиш ҳангоми иҷро намудани корҳои лабораторӣ аз ҷониби донишҷӯён 

масъалаҳои зерини тарбиявӣ низ ҳал карда мешаванд: 

- мукаммал намудани сатҳи дониш ва системанокии он; 

- шиносоӣ бо дастгоҳи таҷрибагузаронӣ ва усулҳои кор бо он; 

- ҳосил намудани маҳорати ташкил ва амалигардонии таҷрибаҳо; 

-ташаккули эҳсоси мустақилияти донишҷӯ дар раванди таълим. 

Аз ин сабаб, мо ба ғайр аз корҳои лаборатории анъанавӣ, боз барои мутахассиси ояндаи 

соҳаи тиб корҳоеро интихоб намудем, ки онҳо аз як сӯ ҳамгироии илмҳои тиб ва физика ва аз 

ҷониби дигар, муҳимму зарур будани донишҳои физикиро барои фаъолияти ояндаи тахассусии 

донишҷӯ-табиб инъикос медиҳанд. Инҳо корҳои лабораторие мебошанд, ки ба талаботи 

донишҷӯён дар заминаи дарёфти дониши сифатан хуб ҷавобгӯ ҳастанд. 

Омӯзиши донишҷӯ-табиб дар худ вазифаи самтноки касбиро таҷассум мекунад, ки он дар 

донишҷӯён маҳорати фикрронии мантиқӣ ва асосноккардашударо ривоҷ медиҳад; маҳоратҳои 

дарккунӣ, пешбурди фаъолияти амалӣ, таҳқиқкунӣ, рӯҳияи эҷодӣ ва ғайраҳоро пайдо ва вусъат 

мебахшад; ҷаҳонбиниро васеъ мекунад, инчунин малака ва маҳоратро инкишоф медиҳад. 

Ҳангоми иҷрои корҳои амалӣ дар донишҷӯён функсияи тарбиявии таълим зоҳир гардида, 

ба ташаккули сифатҳои шахсии онҳо, ба монанди зиракӣ, тезфаҳмӣ, мақсаднокӣ, эҷодкорӣ ва 

ғайраҳо мусоидат мекунад. 

Инчунин зимни робитаи байнифаннӣ, ки таҷассумкунандаи функсияи муҳимми 

интегратсионист, бо ёрии корҳои лаборатории додашуда дониши умумии аз якчанд фанни 

гуногун ҳосилшуда мустаҳкам мегардад. Корҳои лаборатории интегронидашудаи физика, ки ба 

раванди таълим дохил карда шудаанд, омили мақсадноккунии асосӣ буда, дар ҷараёни таълим 

барои омӯзиши физика аз ҷониби табибони оянда муҳим ба ҳисоб мераванд. 

Аз тарафи дигар, омӯзиши ин фан дар баланд бардоштани сифати таҳқиқоти илмии марбут 

ба тиб мусоидат намуда, барои васеъ истифода бурдани риёзиёт (математика) замина фароҳам 

меоварад. Бинобар ин, дар ҷараёни таълим омӯзиши баъзе масъалаҳо ва асосҳои риёзиёти олӣ ба 

назар гирифта шудааст. 

Ба мо маълум аст, ки пас аз якчанд маротиба чен кардани бузургии номаълуму 

ченшавандаи физикӣ хатоҳое, ки ҳангоми ченкунӣ роҳ дода шудааст, ҳисоб карда мешаванд. 
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Ҳисоб кардани хатоҳои ченкунӣ нишон медиҳад, ки мо бузургии ҳосилшударо то чӣ андоза 

дуруст чен кардаем. Ҳисобу китоби хатоҳои ченкуниро дар мисоли андозагирии часпакии моеъ 

бо ёрии визкозиметри Оствалд дида мебароем [3, с. 4]. 

Дар чаҳорчӯбаи ин усул часпакии моеи таҳқиқшаванда бо формулаи 

𝜂х=𝜂0𝜌х𝑡х𝜌0𝑡о       (1) 

ифода меёбад. 

Зимнан 𝜂0-часпакии моеи эталонӣ (об), 𝜂х- часпакии моеи таҳқиқшаванда, 𝜌0-зичии моеи 

эталонӣ (об), 𝜌х-зичии моеи таҳқиқшаванда (спирт), 𝑡0-вақти ҷоришавии моеи эталонӣ (об) ба 

воситаи капилляри вискозиметр, 𝑡х- вақти ҷоришавии моеи таҳқиқшаванда (спирт) ба воситаи 

капилляри вискозиметрро ифода месозанд. 

Азбаски бузургиҳои 𝜂0=0,0104 Па∙с, 𝜌х=800кгм3 ва 𝜌0=1000 кгм3 дар шароити додашуда 

доимӣ мебошанд, аз ин рӯ, онҳоро бо формулаи А ишора намуда, ҳисоб мекунем: 

А=𝜂0𝜌х𝜌0=0,0104∙8001000=0,00832 Па∙с 

Пас аз ишоракунӣ формулаи (1) чунин шаклро ба худ мегирад: 

𝜂х=А𝑡х.м𝑡0.м       (2) 

Чунонки аз формулаи (2) бармеояд, мо барои ёфтани часпакии моеи таҳқиқшаванда бояд 

вақти ҷоришавии моеи таҳқиқшавандаи 𝑡𝑥 ва вақти ҷоришавии моеи эталонии 𝑡0-ро чен кунем. 

Барои аниқ чен намудани часпакии моеи таҳқиқшаванда, мо вақтҳои 𝑡𝑥 ва 𝑡0-ро якчанд маротиба 

чен мекунем: 𝑡01=72с𝑡𝑥1=121с 𝑡02=70с𝑡𝑥2=120с 𝑡03=71с𝑡𝑥3=121с 𝑡04=72с𝑡𝑥4 =121с 

𝑡05=71с𝑡𝑥5=121с 𝑡06=72с𝑡𝑥6=121с 𝑡07=70с𝑡𝑥7=120с 𝑡08=71с𝑡𝑥8=122с 𝑡09=72с𝑡𝑥9=122с 

𝑡010=71с𝑡𝑥10=121с 

Сипас қиматҳои миёнаи арифметикии <𝑡0> ва <𝑡𝑥>-ро ҳисоб мекунем:  

<𝑡0> =72+70+71+72+71+72+70+71+72+7110=71,2с. 

<𝑡𝑥> =121+120+121+121+121+121+120+122+122+1215=121с. 

Қимати миёнаи часпакии моеи таҳқиқшавандаро муайян мекунем:  

<𝜂𝑥> =А<𝑡𝑥><𝑡0>=0,0083212171,2=0,014 Па∙с 

Барои баҳо додан ба хатоҳои ченкунӣ аз формулаҳои математикаи статистикӣ ҳангоми ду 

тарзи ҳисобкунӣ истифода бурда, ба чунин натиҷа мерасем: 

Тарзи якум. 

1. Хатои квадратии миёнаи вақти ҷоришавии моеи эталониро ҳисоб мекунем: 

𝑆𝑡0 =√(<𝑡0>−𝑡01)2+(<𝑡0>−<𝑡02)2+(<𝑡0>−𝑡03)2+⋯+(<𝑡0>−𝑡10)210−1= 

= √(71,2 −72)2+(71,2 −70)2+(71,2 −71)2+⋯+(71,2 −71)210−1 = 0,8 с 

2. Хатои квадратии миёнаи вақти ҷоришавии моеи таҳқиқшавандаро бо истифода аз 

формулаи зерин ҳисоб мекунем:  

𝑆𝑡𝑥 =√(<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.1)2+ (<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.2)2+ (<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.3)2+⋯+ (<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.10)210−1= 

= √(121 −121)2+ (121 −120)2+ (121 −121)2+⋯+(121−121)210−1 =0,67 с 

3. Хатои квадратию миёнаи вобаста ба часпакии моеи таҳқиқшаванда вобастаро дар асоси 

формулаи зерин ҳисоб мекунем: 

𝑆𝜂𝑥=А<𝑡о>√𝑆2𝑡х+𝑆2𝑡0<𝑡2х><𝑡2о>=0,0083271,2√0,672+0,82121,2271,22=0,00018 Па∙с 

1. Интервали боваринокро бо формулаи зерин ҳисоб мекунем: 

∆ηх=Sηх∙tр∙n√n 

Зариби Стюдент (𝑡р∙𝑛) ҳамчун қимати эҳтимолияти боваринок Р=0,95 барои таҳқиқоти 

тиббӣ-биологӣ қабул гардидааст. Ҳангоми n=10 будани бузургии дахлдор шумораи ченкуниро 

аз ҷадвал меёбем, ки он муодили 𝑡0,95;10=2,3 мебошад. 

Аз ин ҷо: ∆𝜂𝑥=0,00018∙2,3√10=0,00013 Па∙с 

2. Хатои нисбии ченкуниро ҳисоб мекунем: 

Е=∆𝜂𝑥<𝜂𝑥>∙100%=0,00013∙1000,014=0,92%. 

3. Натиҷаи интиҳоии ҳисобу китоби ченкуниро дар намуди 𝜂𝑥=(<𝜂𝑥>±∆𝜂𝑥) Па∙с менависем. 

𝜂𝑥=(0,014±0,00013)Па∙с 

Тарзи дуюм: 

Барои ҳар яқ қимати вақтҳои 𝑡0 ва 𝑡𝑥 часпакии моеи таҳқиқшавандаро ҳисоб мекунем: 

𝜂𝑥1=А𝑡х1𝑡01=0,0083212172=0,0140 Па·с 𝜂𝑥2=А𝑡х2𝑡02=0,0083212070=0,0143 Па·с 

𝜂𝑥3=А𝑡х3𝑡03=0,0083212171=0,0142 Па·с 

𝜂𝑥4=А𝑡х4𝑡04=0,0083212272=0,0141 Па·с 

𝜂𝑥5=А𝑡х5𝑡05=0,0083212171=0,0142Па·с 
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𝜂𝑥6=А𝑡х6𝑡06=0,0083212172=0,0140 Па·с 𝜂𝑥7=А𝑡х7𝑡07=0,0083212070=0,0143 Па·с 

𝜂𝑥8=А𝑡х8𝑡08=0,0083212271=0,0143 Па·с 𝜂𝑥9=А𝑡х9𝑡09=0,0083212272=0,0141 Па·с 

𝜂𝑥10=А𝑡х10𝑡010=0,0083212171=0,0142 Па·с 

Қимати миёнаи часпакиро ҳисоб мекунем: 

<𝜂𝑥>=𝜂𝑥1+𝜂𝑥2+𝜂𝑥3+⋯+𝜂𝑥105=0,0140+0,0143+0,0142+⋯+0,01425=0,0142 Па∙с 

Хатои квадратию миёнаи ба часпакии моеи таҳқиқшаванда вобастаро бо формулаи зерин 

ҳисоб мекунем: Sηх=√(ηх.м−ηх1)2+(ηх.м−ηх2)2+(ηх.м−ηх3)2+⋯+ (ηх.м−ηх10)210−1∙ 

Sηх=√(0,0142−0,0140)2+(0,0142−0,0143)2+(0.0142−0,0142)2+⋯+(0,0142− 0,0142)210−1 = 

=3,6∙10−4∙ Па· с 

Интервали боваринокро ҳисоб мекунем: 

∆ηх=Sηх∙tр∙n√n=3,6∙10−4∙2,8√5=4,5∙10−4=0,00045 Па∙с∙ 

Натиҷаи ниҳоии ҳисобу китоби ченкуниро ба намуди 𝜂𝑥=(<𝜂𝑥>±∆𝜂𝑥) Па∙с менависем: 

𝜂𝑥=(0,0142±0,00045)Па∙с∙ 

Хатои нисбии ченкуниро ҳисоб мекунем: Е=∆𝜂𝑥<𝜂>∙100%=0,000450,0142∙100%=3,2%∙ 

Ончунон, ки аз интервали бовариноки часпакии моеи таҳқиқшаванда барои ду тарзи 

ҳисобкунӣ бармеояд, хатои мутлақе, ки ба воситаи тарзи ҳисобкунии якум ҳосил шудааст, назар 

ба натиҷаи ҳосилшуда тавассути тарзи дуюм тақрибан сеюним маротиба камтар аст. Аз ин ҷо 

бармеояд, ки ба донишҷӯён аз усули якум истифода бурдан бештар мувофиқи мақсад аст. 
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ОМӮЗИШИ ИЛМИ ФИЗИКА БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ МИНБАЪДАИ 

МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ ТИБ 
 

Дар мақолаи мазкур қайд шудааст, ки донистани илми физика барои фаъолияти касбии минбаъдаи 

мутахассиси соҳаи тиб дар ҳалли масъалаҳои ҳирфавӣ муҳим ва зарур аст. Аз ин рӯ, омӯзондани фанни 

физика зимни тайёр намудани табиби оянда дар донишгоҳи тиббӣ аҳамияти махсус пайдо мекунад. 

Инчунин дар мақола масъалаи истифода бурда шудани формулаҳои усулҳои математикаи 

статистикӣ оварда шудааст, ки онҳо маъмулан ҳангоми иҷрои корҳои лабораторӣ барои баҳо додан ба 

хатоҳои рӯйдода ба кор бурда мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: масъалаҳои физикӣ, табобат, ташхис, робитаи байнифаннӣ, часпакӣ, интервали 

боваринок, зариби Стюдент, моеи эталонӣ, моеи таҳқиқшаванда, зичии моеъҳо, омӯзиш, фаъолияти касбӣ, 

усули Оствалд, намуди хатоҳо. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕДИКОВ 
 

В данной статье отмечено, что значение физики важно и необходимо для будущей деятельности 

специалистов-медиков при решении профессиональных задач. Поэтому обучение физике в медицинском 

университете при подготовке будущих врачей приобретает особое значение. 

Также в статье затронуты проблемы использование формул методов математической статистики, 

которые широко применяются при выполнении лабораторных работ для оценки допущенных ошибок. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физические задачи, лечение, диагностика, меж предметная связь, вязкость, 

доверительный интервал, коэффициент Стьюдента, эталонная жидкость, исследуемая жидкость, 

плотность жидкостей, изучение, профессиональная деятельность, метод Оствальда, виды ошибок. 
 

THE MEANING OF STUDYING PHYSICS FOR FURTHER PROFESSIONAL ACTIVITY OF 

MEDICAL SPECIALISTS 
 

Knowing physics for further activity of medical specialist is important and necessary in solving professional 

tasks are given in this article. That is why teaching physics subject while training future doctor in the Medical 

University has special importance. 

Problems of using formulas of mathematical statistics method is given in the article, which are used mostly 

in carrying out of laboratory works to give marks for mistakes. 

KEY WORDS: physics problems, treatment, diagnose, inter-subject relation, sticky, reliable interval, 

Student’s coefficient, etalon fluid, research fluid, fluid consolidation, studying, professional activity. Ostwald  

method, types of mistakes. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ 

МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ ДАР ДАРСИ АМАЛИИ «ҲАМБАСТАГИИ ЛИБОС» 
 

Азизов А.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯз, дизайнерро барои иҷрои яке аз нақшҳои асосӣ - эҷоди маҳсулоти эстетикӣ, 

функсионалӣ ва сарфакорона даъват мекунад. Вазифаи дизайнер ҳама чизро ба назар мегирад - 

тамоюлҳои мӯд, афзалиятҳои истеъмолкунанда, талаботи эргономӣ, имкониятҳои истеҳсолӣ, 

чаҳорчӯбаи экологӣ ва талаботи эстетикии ҷомеа ба маҳсулоти таҳияшуда. Вазифаи мазкур бо 

он далел мураккаб аст, ки ҳамон як маҳсулот аз ҷониби даҳҳо ва ҳатто садҳо 

истеҳсолкунандагони гуногун истеҳсол карда мешавад. 

Ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисоси  дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, пеш аз 

ҳама, ба омӯзиши масъалаҳои сифати омодагии касбии мутахассисон нигаронида мешавад. 

Вақтҳои охир масъалаи такмили шакли таълим боз як масъалаи актуалӣ ба шумор меравад, ки 

фаъолсозии ҷараёни таълимие, ки барои тайёр кардани мутахассиси рақобатпазир дар вақти 

муайяншуда равона карда шудааст, танҳо бо интихоби оқилонаи мундариҷаи маводи таълимӣ 

ғайриимкон аст. Бояд қайд кард, ки барои мутахассиси муосир далели соҳиб будан ба миқдори 

дониш ва малакаҳо муҳим буда, қобилияти амалӣ кардани ин дониш ва малакаҳо дар 

машғулиятҳои амалӣ ба даст оварда мешавад. Ташаккули рақобатпазирии донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бо мавҷудияти салоҳияти мушаххас муайян карда мешавад, яъне 

донишҷӯ дорои салоҳият дар соҳаи мушаххас, инчунин маҷмӯи сифатҳои шахсии ӯ мебошад. 

Салоҳияти касбӣ хусусияти сифатии ташаккули шахсият буда, донишҷӯёнро ҳамчун 

мутахассиси оянда омода месозад; системаи муносибати касбӣ ба меҳнат, ки иҷрои уҳдадориҳои 

функсионалии кормандро таъмин мекунад; дараҷаи мукаммалсозии сифатҳои шахсӣ, дониши 

малакаҳои касбӣ. Салоҳият ба шахс имкон медиҳад, ки ҳангоми иҷрои амалиёти меҳнатӣ 

самаранок амал кунад, ба натиҷаҳои баланди касбӣ ноил шавад. Расидан ба салоҳияти касбӣ, ки 

пояҳои он дар синни донишҷӯӣ гузошта шудааст, дар тамоми ҳаёти фаъолонаи касбӣ сурат 

мегирад [1, c. 36]. Салоҳияти касбӣ ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи сифатҳои корӣ ва сифатҳои 

шахсии мутахассис на танҳо сатҳи дониш, малака ва таҷрибае, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои 

фаъолияти касбӣ кофӣ аст, балки мавқеи иҷтимоӣ ва маънавии шахсро инъикос мекунад [1, c. 

12]. 

Ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

тавассути мундариҷаи таълим сурат мегирад, ки он на танҳо феҳристи фанҳо, балки малакаҳои 

касбии дар раванди таълим ташаккулёфта ва қобилияти дар ҳаёт татбиқ намудани онҳоро дар бар 

мегирад. 

Фрейд шахсиятро ҳамчун як ансамбли зуҳуроти номатлуб ва беасос тафсир накардааст,  

«Ҳушёрӣ як ҷузъи ҳатмии рӯҳияи инсон аст ва ба рафтори ӯ таъсир мерасонад, ки ҳангоми 

ташаккул додани шахс бояд ба эътибор гирифта шавад, аммо худро дар муайян кардани шахс 

маҳдуд кардан ғайриимкон аст». 

Дар асарҳои Н.В. Матяш, М.Б. Павлов, М.Б. Романовская ва дигар муҳаққиқони педагогӣ, 

иқтидори бузурги методи лоиҳа дар ташаккули хислатҳои эҷодкории шахсият қайд карда 

шудааст. Айни замон, методи лоиҳа аз доираи методикаи таълим болотар рафта, ба «таълими 

лоиҳавӣ» табдил ёфтааст, ки ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва ҳам дар мактабҳои олӣ 

истифода мешавад. Мақсаднокии истифодаи тренинги лоиҳавӣ барои рушди ҷузъи эҷодии 

салоҳияти касбии дизайнери оянда бо назардошти тамаркузи ӯ ба ҳалли мушкилоти воқеии 
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касбӣ, ташаккули сифатҳои шахсияти дар фаъолияти дизайнер, ки аслан лоиҳа мебошад, равона 

карда мешавад. 

Барои ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

дар машғулиятҳои амалӣ истифодаи таҳлили композитсионӣ лозим аст,  ки имкон медиҳанд онро 

дар раванди таълим самаранок истифода баранд, инчунин малакаҳои касбии аз ҷониби 

донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ошкор созанд, ки ҳадафи истифодаи таҳлили 

таркибиро ҳамчун воситаи таълим дар ҷараёни таълим муайян мекунад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили таркибӣ дар раванди таълими асосҳои таркиб аз ҷониби муаллим 

ҳамчун воситаи коллективӣ, инфиродии таълим истифода мешавад. Он инчунин дар шарҳи 

маводи нав, муайян кардани самтҳои кори самарабахш, методҳо ва воситаҳои ҳалли вазифаҳои 

таълимӣ барои баланд бардоштани таваҷҷуҳ ба иштибоҳҳои маъмул бо таҳлили минбаъда ва 

бартараф кардани онҳо истифода мешавад. 

Дизайн як намуди мураккаби фаъолияти касбӣ аст, ки бевосита бо мафҳумҳои дизайнӣ ва 

фарҳанги дизайн алоқаманд аст. Худи амалияи дизайн ҷудонопазир аст, ки он маҷмӯи дониш ва 

малакаҳои махсуси ибтидоӣ, таҷрибаи амалии соҳаҳои марбутаи дониш, инчунин мета-

субъектҳоро дар раванди дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар бар мегирад. 

Ҳамоҳангии либос (композитсияи костюм) дар соҳаи санъат ва адабиёт ҳамчун раванди 

сохтмон, ҷойгиркунии унсурҳое, ки бо як идеяи умумӣ бо мақсади эҷоди ваҳдати мувофиқ 

муттаҳид шудаанд, фаҳмида мешавад. 

Ҳамоҳангии либос дар сарҳади фаъолияти моддӣ ва маънавӣ ҷойгир буда, мушкилоти 

қонеъ кардани ниёзҳои моддӣ ва маънавии (эстетикӣ) шахсро ҳал мекунад. Ин ба ҳама самтҳои 

ҳамоҳангӣ, аз ҷумла ҳамоҳангии костюм дахл дорад. В.Ф. Сидоренко қайд мекунад, ки «объекти 

ҳамоҳангии костюм чизи муфид мебошад, ки мақсади амалӣ дорад ва ба ғайр аз функсияи 

эстетикӣ ... бисёр дигар вазифаҳоро иҷро мекунад» [5, с. 12]. 

Мушкилоти монанди дар таълими ҳамоҳангии либос пайдо мегардад, ки инро дар мақолаи 

худ Доналд Норман, профессори соҳаи илмҳои маърифатии донишгоҳҳои Калифорния ва Сан-

Диего, профессори соҳаи информатика дар Донишгоҳи шимолу ғарбӣ қайд мекунад: «Мушкилот 

бо талаботи нави ислоҳоти донишгоҳҳои олии таҳқиқотӣ мушкилтар шудааст, то ҳамаи 

муаллимон унвони илмӣ дошта бошанд. Аммо, бо назардошти хусусиятҳои таълимӣ аксари 

муаллимони ҳамоҳангии либос фаҳмидани навъи донише, ки ин дараҷаро ташкил медиҳад, хеле 

ночиз аст» [8,  с. 36]. 

Дар ин замина, муаммои ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисоси  дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар дарси амалӣ қобилияти худро дар соҳаҳои мухталифи фаъолияти касбӣ 

баён мекунанд. М.В. Соколов қайд мекунад: «Муайян кардан муҳим аст, ки ба кадом мутахассис 

муроҷиат кунем» [6, с. 132]. 

Ташаккули асосҳои салоҳияти касбӣ дар байни мутахассисони ояндаи дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ҷузъи асосии баланд бардоштани сифати омодагии касбии мутахассисон дар соҳаи 

бадеӣ ва эстетикӣ мувофиқи талаботи тахассусии дизайнер мебошад. Таҳлили адабиёт (В.А. 

Адольф, Ю.В. Варданян, И.А. Зимная, Е.Ф. Зеер, С.Е. Шишова ва дигарон) нишон медиҳанд, ки 

салоҳияти касбии дизайнер таълими ҳамгироӣ ва шахсии мутахассисро таъмин менамояд. 

Тавсифи сифатӣ, ки қобилияти озодона анҷом додани фаъолияти касбиро мувофиқи самтҳои 

арзиши касбии онҳо дар доираи стандартҳои муқарраршудаи эргономикӣ, сертификатсия ва 

қоидаҳои эстетикӣ инъикос мекунад. 

Фаъолияти касбии мутахассисе, ки дар соҳаи эҷоди либос кор мекунад, зуҳуроти эҷодӣ ва 

эҷодкориро талаб мекунад. Ба гуфтаи А.К. Маркова [2, с. 24], Л.М. Митина [3, с. 76], ҷузъи 

эҷодии касбии мутахассис бо омодагии амалии ӯ ба фаъолияти меҳнатӣ тавсиф мешавад, ки 

тавассути табиати бисёрсатҳа ва гуногунҷабҳаи малакаҳои касбӣ ошкор шудааст. Ин аз он 

бармеояд: ташаббуси эҷодӣ дар меҳнат дар заминаи рушди устувори системаи малакаҳои касбии 

зарурӣ зоҳир мешавад. 

Дар фаҳмиши касби дизайнерӣ маҳсулоти дӯзандагӣ ва таҷдиди салоҳиятҳои касбӣ нақши 

асосиро маълумоти олии касбии дизайнерӣ, ки мутахассисони баландихтисосро дар соҳаҳои 

гуногуни дизайнерӣ тайёр мекунад. Яке аз методҳои асосии таълими дизайнерӣ, ки ба 

азхудкунии донишҷӯён аз ҳама донишҳо ва малакаҳои зарурӣ барои кори минбаъдаи онҳо 

ҳамчун  дизайнерони мутахассис мусоидат мекунад, иборат аст. Натиҷаи ниҳоии дизайнерӣ  ба 

таври оқилона асос ёфта, таассуроти равшан ба бор меорад ва таркиби ҳаҷмӣ-фазоии мушаххасро 

ифода мекунад. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ 

ДАР ДАРСИ АМАЛИИ «ҲАМБАСТАГИИ ЛИБОС» 
 

Вақтҳои охир масъалаи такмили шаклҳои таълим боз як масъалаи актуалӣ ба шумор меравад, зеро 

равшан аст, ки фаъолсозии ҷараёни таълимие, ки барои тайёр кардани мутахассиси рақобатпазир дар вақти 

муайяншуда равона карда шуда, танҳо бо интихоби оқилонаи мундариҷаи маводи таълимӣ ғайриимкон 

аст. 

Дар аксари ҳолатҳо, таҳлили як қатор корҳои таълимӣ-методӣ дар соҳаи омӯзиши асосҳои таркиб 

дар дизайн нақши муҳимро дар таҳлили ҳамбастагии либос, тарҳрезии либос, технологияи коркарди 

маҳсулот, рангубори матоъ  дар ташаккули малакаҳои касбии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагии оянда нишон дод. 

Ҷанбаҳои асосии татбиқи таҳлили ҳамбастагии либос дар ҷараёни таълими асосҳои эҷод ва 

малакаҳои касбӣ, ки таҳия шудаанд, имкон дод, ки ҳадафи истифодаи таҳлили таркибӣ дар раванди таълим 

таҳия карда шуда,  дар байни мутахассисон назарияи мустақил ва фаъолияти муттасил, ки аз ҷудо кардани 

ҳамбастагии  мураккаби элементи ороишӣ  ба қисмҳои алоҳида бо муайянкунӣ ва аниқсозии минбаъда, ки 

ин ҷузъҳо бо ҳамдигар ва чӣ бо ҳам муттаҳид мешаванд, сохтори ягонаи созгорро ташкил диҳанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: талаботи эргономӣ, салоҳият дизайнерӣ, таълими лоиҳавӣ, қоидаҳои эстетикӣ, 

соҳаи бадеӣ ва эстетикӣ, салоҳияти касбӣ  
 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМА 
  

В последнее время вновь остро встает вопрос совершенствования форм обучения, поскольку 

совершенно очевидно, что активизация учебного процесса, направленного на подготовку 

конкурентоспособного специалиста в пределах отведенного времени, не может быть достигнута лишь 

путем рационального отбора содержания учебного материала. 

В большинстве случаев анализ ряда наиболее известных методических работ в области изучения 

основ композиции в дизайне показал важную роль композиционного анализа в процессе формирования 

профессиональных умений будущих дизайнеров. 

Следует отметить, что раскрытые выше ключевые аспекты применения композиционного анализа 

в процессе обучения основам композиции и формируемые профессиональные умения позволили 

определить, что целью использования композиционного анализа в учебном процессе является развитие у 

студентов-дизайнеров самостоятельной, основанной на знаниях теории композиции, целенаправленной, 

последовательной деятельности, которая заключается в разделении сложных многоэлементных 

композиций на отдельные части с последующим определением и уяснением того, как эти части 

взаимодействуют между собой и с целым, образуя единую гармоничную структуру.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эргономика, компетентности подход, проектное образование, эстетические 

правила, художественно-эстетическая сфера, профессиональная компетентность. 
 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR FUTURE DESIGNERS OF GARMENTS 

IN PRACTICAL CLASSES ON COSTUME COMPOSITION 
 

Recently, the issue of improving the forms of training has again become an acute issue, since it is clear that 

the activation of the educational process aimed at training a competitive specialist within the allotted time cannot 

be achieved only by rational selection of the content of educational material. 

In most cases, analysis of a number of the most well-known methodological works in the field of studying 

the basics of composition in design showed the important role of compositional analysis in the formation of 

professional skills of future designers. 

It should be noted that the key aspects of the application of compositional analysis in the process of teaching 

the basics of composition and the professional skills that have been developed have made it possible to determine 

that the purpose of using compositional analysis in the educational process is to develop, among design students, 

an independent, knowledge-based theory of composition, focused, consistent activity, which consists in the 

separation of complex multi-element compositions into separate parts with the subsequent determination and 
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clarification of tog about how these parts interact with each other and with the whole, forming a single harmonious 

structure. 

KEY WORDS: ergonomics, competence approach, design education, aesthetic rules, artistic and aesthetic 

field, professional competence. 
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УДК 621.86.064  

КОМПОНЕНТҲОИ АСОСИИ ТАҲИЯИ НАҚШАИ ТЕХНИКИЮ ИҚТИСОДӢ ВА 

ИҶТИМОИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАҲОИ ОБРАСОН НОВОБАСТА  

АЗ ШАКЛИ МОЛИКИЯТ 
 

Сафаров Ш.Ш. Абдуллоев С.С. Зувайдов М.М.   

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Қайд кардан ба маврид аст, ки  яке аз мушкилоти асосии имрӯзаи корхона, ташкилот ва 

муассисаҳои обрасони ба фаъолияти хизматрасонӣ машғул, ин аз тарафи онҳо дуруст таҳия ва риоя 

накардани нақшаи техникию иқтисодӣ ва иҷтимоии корхона мебошад. 

Аз ин рӯ, барои дуруст таҳия намудан ва самаранок истифода бурдани нақшаи техникию 

иқтисодӣ ва иҷтимоии дилхоҳ корхонаю ташкилот новобаста аз шакли моликияташон бояд, ки 

аввал компонентҳои асосии ин нақшаро муайян, таҳлил ва муқоиса намудан лозим аст [1]. 

Вобаста аз таҳияи дурусти чунин нақша (бизнес-план) дилхоҳ корхона се компоненти асосии 

онро бояд истифода барад. Пеш аз таҳияи нақшаи мазкур баҳодиҳии се компоненти асосиро 

гузаронидан лозим мебояд, аз он ҷумла: 

 баҳодиҳии техникӣ; 

 баҳодиҳии идоракуни ва кадрӣ; 

 баҳодиҳии молиявӣ. 

I. Баҳодиҳии техникӣ 

Барои таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (бизнес - план) баҳодиҳии техникӣ 

компоненти асосӣ буда, дар вақти дида баромадани компоненти мазкур бояд, ки ҳолати умумии 

воқеъии ҳамаи таҷҳизоти техникӣ аз қабили дастгоҳҳо, техникаҳои хизматрасон, асбобу анҷом, 

олотҳои меҳнатӣ ва дигар ашёҳое, ки дар фаъолияти корхона истифода бурда шудааст, баҳодиҳӣ 

карда мешавад [1]. Ҳангоми баҳодиҳӣ коршоямӣ, иқтидори корӣ, муҳлати истифодабарӣ, 

захираи қувваи корӣ ва дигар тарафҳои техникии он пурра бояд муайян карда шавад [2]. 

Аз ҷумла барои муайян намудани ҳолати воқеъии дар қисмати баҳодиҳии техникии 

корхонаи обрасон бояд чунин корҳоро анҷом дод: 

 ҳолати кории насосҳои обкаши корхонаро дар ҳамаи обанборҳо мавриди санҷиш қарор 

дода, кори фоиданокии онро муайян намудан лозим аст; 

 насосҳои мавҷударо бо насосҳои нави ҳозиразамон муқоиса намуда, кори фоиданокии 

онҳо ва даромаду хароҷоти онро муайян бояд сохт; 

 қисматҳои хатҳои обгузарро баҳодиҳӣ намуда, барои таъмири ҷорӣ, асосӣ ва бо пуррагӣ 

иваз намудани онҳо пешниҳодҳои шӯрои техникии корхонаро амалӣ намудан лозим аст; 

 таҷҳизоти ченкуниро аз назорати техникӣ гузаронида, ҳолати коршоямии онҳоро 

муайян намудан зарур аст; 

 каммасрафии онҳоро аз ҷиҳати таъмиру барқарорсозӣ, хароҷоти барқӣ, дигар хароҷотҳо 

санҷида, барои бо таҷҳизоти нави замонавӣ иваз кардан чораҷӯӣ намудан лозим аст. 

II. Баҳодиҳии  идоракунӣ ва кадрӣ 

Дар вақти баҳодиҳии компоненти идоракунӣ ва кадрӣ низ бояд асосан таваҷҷуҳ ба сохти 

идоракунӣ ва ҷобаҷогузории кадрҳо аҳамияти зарурӣ дода шавад, чун ки аз сохти идоракунӣ ва 

интихоби дурусти кадрҳо нақшаи иқтисодию иҷтимоии корхона вобастагии калон дорад. 

Аз ҷумла барои баҳодиҳии идоракунӣ ва кадрӣ, пеш аз ҳама, бояд ҳолати  корхона санҷида 

шуда, сохтори идоракунӣ ва шумораи одамонро муайян кардан лозим аст. 

Инчунин вобаста аз таркиби сохтор ва меъёрҳои мавҷуда  бастҳои кориро муайян намудан 

ва қувваи корӣ, захираи кадриро ба эътибор гирифтан лозим мешавад. Дар ҳолати ворид 
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гардидани технологияи нав аз рӯи басту банди таҷҳизот ва талаботи меъёрии корхона, сохтор ва 

шумораи коргарон, аз ҷумла маъмурият ҳисоб карда мешавад. 

Албатта дар ҳолати баҳодиҳии сохтор ва кадрҳо  ихтисос, синну сол, малакаи корӣ, манбаи 

кадрҳо, ҷараёни ивазшавии кадрҳо ва дигар ҳолатҳо ба эътибор гирифта мешаванд [3]. 

III.  Баҳодиҳии молиявӣ  

Компоненти баҳодиҳии молиявии корхона дар таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва 

иҷтимоии корхона мавқеи асосиро ишғол менамояд. Чун ки ҳангоми таҳияи чунин нақша дилхоҳ 

корхона, хароҷотҳоро дар мадди аввал мегузаронад. Яъне, тавозуни молиявии корхонаро бо 

пуррагӣ омӯхта баъд хулосагирӣ бояд кард. 

Мақсад аз баҳодиҳии се компоненти асосии зикршуда аз он иборат аст, ки ин се компонент 

бо якдигар вобастагии зич доранд. 

Агар дар вақти таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва иҷтимоии дилхоҳ корхона ин се 

компонент дуруст ба роҳ монда шавад, корхона дар давоми фаъолияти худ тибқи нақшаи 

пешбинишуда метавонад ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад [4]. 

Агар дар фаъолияти дилхоҳ корхона ҳолати техникии таҷҳизоту техникаҳо, ҷобаҷогузории 

кадрҳо, сохтори идоракунии нодуруст ё манфиатҳои хароҷот намудани маблағҳоро ба эътибор 

нагирем, оқибати фаъолияти корхона, ин муфлисшавӣ гардидани он аз бақияпулиҳои қарзӣ  

мебошад [3]. 

Бинобар ин, ҳангоми таҳияи нақшаи зикршуда, корхона баҳодиҳии техникӣ, идоракунии 

кадрӣ ва молиявиро  калиди  пешравии худ меҳисобад.  

Дар ҳолати баҳодиҳии молиявӣ бошад, ҳам манбаъҳои даромад ва ҳам манбаъҳои 

хароҷотиро санҷида, тавозуни байни даромад ва хароҷотро ҳисоб намуда, дараҷаи фоиданокӣ ва 

зарари корхонаро муайян намудан лозим аст. 

Инчунин  дар ҳолати боҳодиҳии ин компонент сохтори нархгузорӣ ва корҳои тартиб 

додани буҷети корхона, фаъолияти тиҷоратии корхона, натиҷаҳои молиявии корхона барои 3 

соли охир ва оянда, ҳисоботи молиявӣ, бо тартиби муқарраргардида, хароҷот ва азхудкунии 

манбаъҳои нави даромадро пайдо намуда, ҳамаи ин натиҷаҳоро тибқи нақшаи чарабиниҳо барои 

таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва молиявии корхона пешниҳод намудан зарур аст. 

Вобаста ба ин, ҳар як семоҳа мониторинги фаъолияти нақшавии  корхонаро гузаронида бо 

натиҷаи солҳои пешин муқоиса менамоянд. 

Боиси қайд аст, ки дар ҷумҳурии мо барои ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ мувофиқи 

нақшаҳои давлатӣ дар муассисаҳои гуногуни таълимии касбӣ, инчунин ба таври хусусӣ бевосита 

дар истеҳсолот коргарони соҳибихтисосро тайёр менамоянд. Доир ба масъалаи иҷроиши нақшаи 

мазкури  дилхоҳ  корхона  назорати махсус ба роҳ монда шудааст.  
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ҚИСМАТҲОИ ТАРКИБИИ БАНАҚШАГИРИИ РУШДИ ТЕХНИКИЮ ИҚТИСОДӢ ВА 

ИҶТИМОИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТИ ОБРАСОН 
 

Дар мақола фаъолияти корхонаҳои обрасон баррасӣ гардида, оид ба таҳияи нақшаи тиҷоратии 

рушди техникиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷорӣ ва дурнамо тавсияҳо пешниҳод гардида, қисматҳои 

таркибии нақшаи тиҷоратӣ таҳлил гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: нақшаи тиҷоратӣ, арзёбии техникӣ, қисматҳои асосӣ, захираҳои кадрӣ, 

ташкилоти обрасон. 
 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 

В статье анализируется деятельность водоснабжающих предприятий, организации и дается 

конкретные предложения по вопросу бизнес-плана, технико-экономического и социального развития для 

текущего и будущего планирования, а также исследуется основные компоненты этого бизнес-плана. 



269 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-план,  техническая оценка, основные компоненты, кадровый 

потенциал, водоснабжающие предприятия. 
 

BASIC COMPONENTS OF DESIGNING TECHNICAL-ECONOMIC AND SOCIAL  

DEVELOPMENT OF ACTIVITIES OF WATER SUPPLYING ORGANIZATIONS INDEPENDENTLY 

ON THE PROPERTY FORM 
 

The article analyzes the activities of water supply enterprises, organizations and gives specific proposals 

on the business plan, technical, economic and social development for current and future planning, as well as 

explores the main components of this business plan. 

KEYWORDS: business plan, technical assessment, main components, human resources, water supply 

enterprises. 
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ИҚТИСОДИЁТ                   ЭКОНОМИКА 

 
ТЕХНОЛОГИЯИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАҚЛИЁТ БО ЗАХИРАҲОИ ЗИЁДАТӢ 

 

Шодиён М.С., Абдураҳимов А.О.  

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Масъалаи нақлиёт яке аз масъалаҳои асосӣ ва васеъ паҳнгаштаи барномасозии хаттӣ [1], 

[2, с. 155-173] буда, модел ва технологияи ҳалли он бо ёрии комппютер алоқамандии математика, 

иқтисодиёт ва информатикаро аз ҳама беҳтар ифода менамояд. Шаклҳои гуногуни ин масъала 

мавҷуд аст, ки аз талаботи бевоситаи истеҳсолот ба миён омадаанд. Дар адабиёти гуногун аслан 

шакли сарбасти (сарбастаи ё худ пӯшидаи) масъалаи мазкур дида баромада мешавад [3; 4], яъне 

масъалаҳое баррасӣ мешаванд, ки дар онҳо ҳаҷми захираҳо ба ҳаҷми талабот баробар аст. Дар 

амалия масъалаи сарбаст ниҳоят кам вомехӯрад, қариб, ки вонамехӯрад. Масъалаҳое 

вомехӯранд, ки дар онҳо ҳаҷми захираҳо зиёданд, вале ҳаҷми талабот кам аст ва баръакс. Ба тарзи 

дигар гӯем, бештар масъалаҳое вомехӯранд, ки дар онҳо баланси захираҳои бор ва талабот 

вайрон мешаванд. Ин хел масъалаҳоро боз масъалаҳои бо баланси нодуруст низ меноманд. Пас, 

чаро технологияи ҳалли масъалаи сарбасти нақлиёт бештар баррасӣ мешавад? Сабаб дар он аст, 

ки шакли ғайрисарбасти масъалаи нақлиёт ба шакли сарбаст оварда шуда, бо ёрии технологияи 

баррасигардида ҳал карда мешавад. Оид ба ҳалли бевоситаи масъалаи ғайрисарбасти нақлиёт дар 

васоити гуногуни илмӣ-методӣ ва таълимӣ маълумоти назариявии умумӣ пешниҳод мегардаду 

халос. Масъалаи ғайрисарбасти нақлиёт нозукиҳои худро дошта, ҳалли бевоситаи он аз аҳамият 

холӣ нест. Дар [5] ҳангоми ҳалли масъалаи мазкур аз моделҳои ҷадвалӣ, модели математикӣ, 

модели схемавӣ ва модел дар муҳити Excel истифода намудем. Технологияи ҳал бо истифода аз 

оптимизатори ҷадвали электронӣ барои ҳалли масъалаи диет дар [6] баррасӣ ёфтааст. Дар ин ҷо 

бошад, ҳалли масъалаи ғайрисарбасти нақлиёт бо захираҳои зиёдатиро дида мебароем. Модели 

математикии масъала шакли умумии (1) - (5)-ро дорад. Доир ба гузориши масъала ва сохтани 

модели он, яъне модели (1) – (5) дар [4] маълумоти муфассал оварда шудааст. 

𝐹 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

→ min                                                 (1)          

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖  ,  (𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚,  𝑎𝑖 ≥ 0)
𝑛

𝑗=1
                                          (2) 

                            (3) 

                   (4) 

                         (5) 

Дар ин ҷо функсияи мақсад, хароҷоти боркашонӣ, баланс дар анборҳо, баланс дар 

пунктҳои истеъмолӣ, тағйирёбандаҳо, нақшаи боркашонӣ, маҳдудиятҳо ва дигар мафҳумҳою 

параметрҳои масъалаи (1)-(5) ба тарзи анъанавӣ [3; 4] таърифу шарҳу эзоҳ дода мешаванд.  

Агар дар масъалаи нақлиёт (1)-(5) ифодаи ∑ 𝑎𝑖 −𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑗 > 0

𝑛

𝑗=1
 иҷро гардад, пас он 

масъалаи кушоди нақлиёт бо захираҳои зиёдатӣ мебошад. Барои ёфтани ҳалли оптималӣ дар ин 

хел масъалаҳо пункти қабули сохтаи (қалбакии) 1nB -и 1n -ро дохил мекунем, ки бо талаботи 

𝑏𝑛+1 = ∑ 𝑎𝑖 −𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑗 > 0

𝑛

𝑗=1
 ва хароҷоти кашонидани бор ба 𝐵𝑛+1  баробари 0 мебошад. 

Масъалаи ҳосилгардида шакли сарбастро мегирад. Мо онро мувофиқи технологияи дар [4] 

баррасигардида ҳал менамоем. Ҳалли масъаларо ёфта, дар матритсаи ҳал сутуни охиринро 

мепартоем ва ҳалли масъалаи ғайрисарбастро ҳосил менамоем. Акнун масъалаи мушаххасро 

дида мебароем. 

Масъалаи нақлиёт дар шакли таблитсавӣ дода шудааст. Модели математикии масъаларо 

ифода карда, онро бо ёрии компютер ҳал намоед.  
 

Анборҳо 
Пунктҳои истеъмолӣ 

Ҳаҷми захираҳо 
В1 В2 В3 В4 В5 

А1 5 3 10 8 5 2500 





m

i

jjij bnjbx
1

)0,,...,2,1(,

),...,2,1;,...,2,1(,0 njmixij 

),...,2,1;,...,2,1(, njmiбутунxij 
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А2 1 9 12 9 8 3000 

А3 10 11 7 7 3 4000 

А4 2 4 6 9 6 5500 

Талабот 2000 2200 2800 3950 3550   
 

Модели математикии масъала шакли зеринро дорад: 

𝑍 = 5𝑥11 + 3𝑥12 + 10𝑥13+. . . +6𝑥43 + 9𝑥44 + 6𝑥45 → min                         (1.1) 

{

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15 ≤ 2500
𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 + 𝑥24 + 𝑥25 ≤ 3000
𝑥31 + 𝑥32 + 𝑥33 + 𝑥34 + 𝑥35 ≤ 4000
𝑥41 + 𝑥42 + 𝑥43 + 𝑥44 + 𝑥45 ≤ 5500

                                                              (2.1) 

{

𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 + 𝑥41 = 2000
𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 + 𝑥42 = 2200
𝑥13 + 𝑥23 + 𝑥33 + 𝑥43 = 2800
𝑥14 + 𝑥24 + 𝑥34 + 𝑥44 = 3950
𝑥15 + 𝑥25 + 𝑥35 + 𝑥45 = 3550

                                                                         (3.1) 

𝑥11 , 𝑥12, 𝑥13, . . . , 𝑥43 , 𝑥44, 𝑥45   ≥ 0                                                                      (4.1) 

𝑥11 , 𝑥12, 𝑥13, . . . , 𝑥43 , 𝑥44, 𝑥45   →  int                                                                   (5.1) 

Масъалаи додашуда ғайрисарбаст аст, яъне дар он ҳаҷми захираҳо ба ҳаҷми талабот 

баробар нест. Аниқтараш ҳаҷми захираҳо (15000) аз ҳаҷми талабот (14500) зиёд мебошад. Ин 

масъалаи нақлиёт бо захираҳои зиёдатӣ аст ва ҳаҷми захираҳои зиёдатӣ 500-ро ташкил медиҳад. 

Барои ин масъаларо ҳал намудан аввал онро ба шакли сарбаст меорем. Барои ба шакли сарбаст 

овардан як нуқтаи (пункти) истеъмолии қалбакии (сохтаи) В6 ворид менамоем ва талаботро дар 

он ба 500 баробар меҳисобем. Хароҷоти кашонидани воҳиди маҳсулот аз анборҳои А1, А2, А3, А4, 

ба нуқтаи В6 ба 0 баробар аст, чунки В6 истеъмолкунандаи қалбакӣ буда, вуҷуд надорад ва мо ба 

он ҷо бор намебарем. Шакли таблитсавии масъала дар ин ҳолат чунин мешавад: 
 

Анборҳо 

Пунктҳои истеъмолӣ Ҳаҷми 

захираҳо  В1 В2 В3 В4 В5 В6 

А1 5 3 10 8 5 0 2500 

А2 1 9 12 9 8 0 3000 

А3 10 11 7 7 3 0 4000 

А4 2 4 6 9 6 0 5500 

Талабот 2000 2200 2800 3950 3550 500   
 

Модели математикии масъала бошад, шакли сарбастро гирифта, чунин ифода меёбад: 

𝑍 = 5𝑥11 + 3𝑥12 + 10𝑥13+. . . +6𝑥43 + 9𝑥44 + 6𝑥45 + 0𝑥46 → min             (1.2) 

{

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15 + 𝑥16 = 2500
𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 + 𝑥24 + 𝑥25 + 𝑥26 = 3000
𝑥31 + 𝑥32 + 𝑥33 + 𝑥34 + 𝑥35 + 𝑥36 = 4000
𝑥41 + 𝑥42 + 𝑥43 + 𝑥44 + 𝑥45 + 𝑥46 = 5500

                                                 (2.2) 

 {

𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 + 𝑥41 = 2000
𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 + 𝑥42 = 2200
𝑥13 + 𝑥23 + 𝑥33 + 𝑥43 = 2800
𝑥14 + 𝑥24 + 𝑥34 + 𝑥44 = 3950
𝑥15 + 𝑥25 + 𝑥35 + 𝑥45 = 3550
𝑥16 + 𝑥26 + 𝑥36 + 𝑥46 = 500

                                                             (3.2)  

𝑥11 , 𝑥12, 𝑥13, . . . , 𝑥43 , 𝑥44, 𝑥45 , 𝑥46   ≥ 0                                                        (4.2) 

 𝑥11, 𝑥12, 𝑥13, . . . , 𝑥43, 𝑥44, 𝑥45, 𝑥46  →  int                                                      (5.2) 

Акнун масъаларо аз рӯйи технологияи дар [4] пешниҳодгардида, яъне бо ёрии ҷадвали 

электронӣ ва истифода аз оптимизатори он ҳал менамоем. Қайд кардан зарур аст, ки технологияи 

ҳалли масъалаҳо бо истифодаи оптимизатор дар шеваҳои гуногуни ҷадвали электронӣ асосан 

бетағйир мемонад [7].  
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Расми 1. Модели масъала дар Excel 2010. 
 

Модели математикии масъала (1.2) - (5.2) дар расми 1 дар муҳити Excel 2010 ифода 

ёфтааст. Дар расми 2 бошад, натиҷаи ниҳоӣ (ҳалли масъала) нишон дода шудааст. Агар ба модели 

математикии масъала (1.2) - (5.2), шакли ҷадвалии он ва расми 1-2 диққат диҳем, он гоҳ 

алоқамандии байни онҳо ва технологияи ҳалли масъаларо бо осонӣ фаҳмидан душворие надорад. 

Дар ин ҷо баррасии пурраи технологияи ҳалро сарфи назар намудем.  
 

 
 

Расми 2. Нусха аз саҳифаи Excel 2010 бо натиҷаи ҳалли масъала. 
 

Дар нақшаи боркашонии оптималӣ, ки ҳосил намудем (расми 2), сутуни охиринро 

партофта, ҳалли масъаларо бо тарзи математикӣ чунин менависем: 𝐹min = 70400. 
𝑥11 = 0;       𝑥12 = 2200;   𝑥13 = 0;      𝑥14 = 300;   𝑥15 = 0; 
𝑥21 = 2000;   𝑥22 = 0;       𝑥23 = 0;         𝑥24 = 500;   𝑥25 = 0; 
𝑥31 = 0;      𝑥32 = 0;       𝑥33 = 0;         𝑥34 = 450;   𝑥35 = 3550; 
𝑥41 = 0;         𝑥42 = 0;        𝑥43 = 2800;  𝑥44 = 2700;   𝑥45 = 0. 

Аз ҳалли масъала маълум мешавад, ки захираи зиёдатӣ дар ҳаҷми 500 воҳид маҳсулот дар 

анбори А2 боқӣ мемонад.  

Қайд кардан зарур аст, ки оптимизатори ҷадвали электронӣ имконияти ҳалли масъалаи 

мазкурро дар шакли (1.1-5.1) низ дорад. Яъне мо масъаларо бе ворид намудани 

истеъмолкунандаи қалбакӣ низ ҳал карда метавонем. Дар ин ҳолат маҳдудиятҳои (2.1-5.1) дар 

Excel намуди зеринро мегиранд (расми 3): 
 

 
Расми 3. 

 

Ҳалли масъала дар шакли математикӣ чунин аст (нигаред ба расми 4): 𝐹min = 70400. 
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𝑥11 = 0 ;       𝑥12 = 0 ;           𝑥13 = 0;     𝑥14 = 2500 ;  𝑥15 = 0; 
𝑥21 = 2000;   𝑥22 = 0 ;               𝑥23 = 0 ;        𝑥24 = 500 ;     𝑥25 = 0;  
𝑥31 = 0 ;      𝑥32 = 0 ;           𝑥33 = 0 ;         𝑥34 = 450 ;    𝑥35 = 3550; 
 𝑥41 = 0 ;         𝑥42 = 2200 ;       𝑥43 = 2800 ;  𝑥44 = 500 ;       𝑥45 = 0. 

 
 

Расми 4. Нусха аз саҳифаи Excel 2010 бо натиҷаи ҳалли масъала бе ворид намудани  

истеъмолкунандаи қалбакӣ. 
 

Дар ин ҳолат низ захираи зиёдатӣ дар ҳаҷми 500 воҳид маҳсулот дар анбори А2 боқӣ 

мемонад. Хароҷоти боркашонӣ бетағйир аст. Фақат нақшаи боркашонӣ фарқ дорад, ки он низ 

оптималӣ мебошад. 
АДАБИЁТ: 

 

1. Габасов, Р.Методы линейного программирования. Монография. Ч. 2. Транспортные задачи / Р. 

Габасов, Ф.М. Кириллова. – Минск: БГУ, 1978. – 240 с.  

2. Габасов, Р. Методы оптимизации. Учеб. пособие / Р. Габасов, Ф. М. Кириллова. – Минск: БГУ, 1981 

– 350 с. 

3. Устинова, Г.М. Информационные системы менеджмента. Учеб. пособие / Г. М. Устинова – СПб: 

DiaSoftUP, 2000. – 368 с.  

4. Абдураҳимов, А.О. Технологияи ҳалли масъалаи нақлиёт / А.О. Абдураҳимов // Паёми Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ, 2019. – №1/2 

(62). – С. 140-146.  

5. Абдураҳимов, А.О. Моделсозӣ дар раванди ҳалли масъалаҳо / А.О. Абдураҳимов // Паёми 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ, 

2018. – №1/4(57). – С. 170-174.  

6. Абдураҳимов, А.О. Истифодаи ҷадвали электронӣ дар ҳалли масъалаи диет / А.О. Абдураҳимов // 

Паёми Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав, 2013. – №1(25). – С. 14-19.  

7. Абдураҳимов, А.О. Технологияи ҳалли масъалаи нақлиёт дар шеваҳои гуногуни ҷадвали электронӣ 

/ А.О. Абдураҳимов, Н.А. Шарбатов // Проблемаҳои муосири илмҳои дақиқ ва таълими онҳо: 

маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ (ш. Қӯрғонтеппа, 10-11 октябри соли 2014).               

– Қӯрғонтеппа: Ношир, 2014. – С. 144-147. 
 

ТЕХНОЛОГИЯИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАҚЛИЁТ БО ЗАХИРАҲОИ ЗИЁДАТӢ 
 

Мақола ба технологияи ҳалли масъалаи нақлиёти намуди кушода бахшида шудааст. Дар он 

масъалаи нақлиёти намуди кушода бо захираҳои зиёдатӣ баррасӣ ёфтааст. Ҳалли ин гуна масъалаҳо 

хусусиятҳои хоси худро доранд. Модели масъала дар намуди умумӣ ва усули ҳал дар мисоли мушаххас 

мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор ёфтаанд. Барои ҳалли масъала оптимизатори ҷадвали электронӣ истифода 

шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: масъала, модел, нақлиёт, компютер, технология, ҷадвали электронӣ, нақша, 

хароҷот, анбор, усул, қалбакӣ, захира, талабот. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ С ПРЕВЫШАЮЩИМ ЗАПАСОМ  
 

Статья посвящена решению транспортной задачи открытого типа. В ней рассматривается 

транспортная задача открытого типа с превышающим запасом. Решение таких задач имеет свои 

особенности. Изучается и исследуется модель задачи обобщенного вида и метод решения на конкретном 

примере. Применяется оптимизатор электронной таблицы для решения задач.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задача, модель, транспорт, компьютер, технология, электронная таблица, 

план, затраты, склад, метод, фиктивный, запасы, потребность. 
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TECHNOLOGY SOLUTIONS OF THE TRANSPORTATION PROBLEM WITH  

EXTRA STOCK 
 

The article is devoted to the solution of an open-type transport problem. It considers an open-type transport 

problem with an excess stock. The solution of such problems has its own characteristics. The model of the problem 

of generalized type and the method of solution on a concrete example are studied and investigated. A spreadsheet 

optimizer is used to solve problems. 

KEY WORDS: problem, model, transport, computer, technology, spreadsheet, plan, cost, warehouse, 

method, fictitious, stock, need. 
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САРМОЯИ ИНСОНӢ: РУШД ВА МАВҚЕИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРӢ 
 

Муқимов Ф.М., Юсупов У.С. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Дар замони муосир сармояи инсонӣ яке аз омилҳои муҳимми рушди иқтисодӣ ба ҳисоб 

меравад. Мувофиқи таҳқиқоти иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ, ки омилҳои рушди иқтисодии 192 

кишвари дунёро таҳлил намудаанд, дар кишварҳои ба иқтисоди бозоригузаранда (кишварҳои 

собиқ шӯравӣ) 16 фоизи рушди иқтисодӣ аз ҳисоби сармояи ҷисмонӣ (таҷҳизот, бино ва дигар 

инфрасохторҳои истеҳсолӣ), 20 фоиз аз ҳисоби сармояи табиӣ (замин, канданиҳои фоиданок ва 

дигар сарватҳои табиӣ) ва 64 фоизи боқимонда аз ҳисоби сармояи инсонӣ таъмин карда мешавад. 

Дар кишварҳои мутараққӣ бошад, то 40 фоизи маҳсулоти ҷамъиятӣ аз самараи системаи маориф 

вобаста мебошад [1]. 

Назарияи сармояи инсонӣ дар нимаи дуюми асри ХХ аз ҷониби намояндагони мактаби 

неоклассикӣ Г. Беккер ва Т. Шултс пешниҳод шудааст. Мафҳуми «сармояи инсонӣ» дар доираи 

ин назария бо шаклҳои гуногун шарҳ дода шудааст. Баъзе аз намояндагони ин мактаб онро 

маҷмӯи қобилиятҳо, донишу маҳорати инсон ва баъзе аз онҳо онро маблағгузорӣ барои 

гирифтани маълумот ва баланд бардоштани савияи донишу маҳорат, яъне рушди неруи инсонӣ 

шарҳ додаанд.  

Ҷолиби қайд мебошад, ки сармояи инсонӣ яке аз омили муҳимми  истеҳсолии  сермаҳсули  

тараққиёти  иқтисодӣ аст. Рушди  ҷамъият  ва  оила дар худ қисми маълумотнокии захираҳои 

меҳнатӣ‚ донишу маҳорат, меҳнати идоравию зеҳнӣ‚ доираи манзилӣ ва фаъолияти  меҳнатро 

ифода менамояд‚ ки таъминкунандаи самаранок ва оқилона кор кардан  мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки сармояи инсонӣ дар муқоиса ба дигар намудҳои сармоя (сармояи 

табиӣ, сармояи ҷисмонӣ ва сармояи молиявӣ) дорои чунин хусусиятҳо мебошад: 

- ташкили сармояи инсонӣ аз худи одамон ва ҷомеа сарфи муайяни  хароҷотҳои  пулию 

моддиро талаб менамояд; 

- сармояи инсонӣ хусусияти андӯхт (ҷамъ) шуданро дорад; 

- сармояи инсонӣ мисли сармояи ҷисмонӣ хӯрда шуда, маблағи муайянро барои истеҳлок 

тақозо менамояд; 

- сармояи инсонӣ аз худи инсон, яъне соҳиби он ҷудо буда наметавонад; 

- новобаста аз сарчашмаҳои ташкилии он (давлатӣ, оилавӣ, хусусӣ ва ғайра) сармояи 

инсониро танҳо соҳибаш идора менамояд.  

Барои амалӣ гардонидани самаранокии муносибатҳои иқтисодию иҷтимоии давлат ва 

одамон сармояи инсонӣ шарти муҳим буда, вобаста ба объекти хоҷагидорӣ ва муносибатҳои 

касбию ҳунарии одамон, фароҳам овардани шароити мусоиди иқтисодӣ барои аҳолӣ вазифаи 

муҳимми давлат ба ҳисоб меравад. Рушди иқтисодӣ барои инкишофи сармояи инсонӣ шароити 

васеъ фароҳам меоварад, ки дар натиҷа инсонҳо имконияти интихоби шуғл ба раванди рӯҳияшон 

мувофиқро пайдо мекунанд. Аз ҳамин сабаб, бо мақсади он ки одамон интихоби дурусти равонии 

касбии худро дошта бошанд, онҳоро зурур аст, ки оид ба сармояи зеҳнии худ донишу 

малакаашонро дар ҷодаи фаъолияти хеш такмил диҳанд. Бояд гуфт, ки таъмини рушди иқтисодӣ 

вазифаи рушди сармояи инсонӣ буда, бе рушди иқтисодӣ рушди сармояи зеҳниро пурра таъмин 

кардан номумкин аст. Масалан, таъмини аҳолӣ бо ҷои кор аз як тараф, агар имкони рушди 

иқтисодиро таъмин созад, аз тарафи дигар, рушди инсонӣ мебошад, ки дар натиҷаи он одамон 
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метавонанд қобилияту ҳунари касбию кордонии худро такмил дода, дараҷаи ақлонии худро 

баланд бардоранд.   

Масъалаи бо кор таъмин намудани аҳолӣ, пардохти музди меҳнате, ки ҷавобгӯи ниёзҳои 

аввалиндараҷаи коргари кирошуда бошад, таъмини аҳолӣ бо манзили истиқоматӣ, дастрасии 

кулли табақаи аҳолӣ ба хизматҳои соҳаи иҷтимоӣ дар асри навин боз ҳам мушкилтару мубрамтар 

гардида истодаанд. Шояд бархе аз ин масоил ба назари муҳаққиқони алоҳида на чандон муҳим 

намоянд, аммо маълум аст, ки маҳз нодида гирифтани онҳо имрӯзҳо боиси афзун гардидани 

шумораи гирифторони касалиҳои сироятии беилоҷ ва хурӯҷи ҳар гуна эпидемияҳо дар нуқоти 

гуногуни олам, зиёдшавии ҷудоии оилаҳо ва тифлони бепарастор, вазъи зиндагии мушкили 

нафақахӯрон дар аксари давлатҳои ҷаҳон, бераҳмии насли наврас ва авҷгирии падидаҳои 

террористӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидаанд. Сарчашмаи пайдоиши ин мушкилот дар тадриҷан 

маҳдудшавии доираи гузориши меҳнати инсон дар соҳаҳои истеҳсолоти анъанавии ҷамъиятӣ 

мебошад.  

Аз ин рӯ, даромад ба ҳар як нафар аҳолӣ яке аз масъалаҳои муҳимми иҷтимоии замони 

муосир ба ҳисоб меравад. Аввал, ин ки оид ба аниқ муайян кардани сатҳи камбизоатӣ ҳанӯз 

нишондиҳандаҳои стандартии ягона вуҷуд надорад. Дувум, ин ки ҳудуди камбизоатӣ ҳанӯз 

пурра муайян карда нашудааст, яъне иҷтимоию иқтисодӣ доир ба ин масъала дар ҷомеа мавҷуд 

мебошад, ки барои ҳаллу фасли рушди неруи инсонӣ монеагӣ мекунанд. Бояд қайд кард, ки яке 

аз омилҳои асосии баланд бардоштани даромади аҳолӣ ин сармояи инсонӣ мебошад. Сармояи 

инсонӣ ин системаи капиталикунонидашудаи донишҳои зеҳнӣ мебошад, ки истифодаи 

самараноки он истеҳсоли маҳсулоти неруҳои навини зеҳниро меафзояд ва ҳамчунин роҳи ба даст 

овардани даромади мувофиқ мебошад. Донишҳои зеҳнӣ ин донишҳое мебошанд, ки болоравии 

боигариро дар асоси омилҳои маҳсулнокии истеҳсолот таъмин мекунад. Дидан душвор нест, ки 

донишҳои зеҳнӣ аз рӯи маъно нисбат ба сармояи ақлӣ васеътар буда, дар худ на фақат системаи 

донишҳои ақлиро таҷассум менамояд. 

Сармояи зеҳнӣ барои ҳама гуна системаи иқтисодӣ хос мебошад. Сармояи зеҳниро дар 

сармояи инсонӣ ба таври зерин муайян кардан мумкин аст. 

Қувваи инсонӣ ҳамчун қобилияти умумии инсон дар фаъолияти эҷодию меҳнатӣ (қувваи 

коргарӣ), қувваи фикрӣ (қувваи эҷодӣ) ва қувваи зеҳнӣ (қувваҳои эҷодӣ, маънавӣ, созанда) 

арзёбӣ мешаванд [2]. Дар навбати худ қувваи меҳнатӣ шакли сармояи меҳнатӣ ҳамчун объекти 

бевоситаи таъсиррасон ба ашёи табиат, қувваи фикрӣ ҳамчун объекти таъсиррасонанда ба ҳамаи 

ахбори мавҷудбуда ва сармояи зеҳнӣ (қувваи эҷодӣ, маънавӣ, созанда) мебошанд. Ҳамчун 

арзиши маънавӣ ва созанда тафаккури капиталикунондашуда ё объекти таъсиррасонанда ба 

ахбори ноосферӣ, инсондӯстию созандаро мегиранд. Сармояи меҳнатӣ бошад, сармояи фикрӣ ва 

сармояи зеҳнӣ дар якҷоягӣ сармояи инсониро ҳамчун қувваи муҳимми инсонӣ (меҳнатӣ, фикрӣ, 

зеҳнӣ) ташкил дода, дар раванди зеҳникунонии иқтисодиёт сармояи инсонӣ бештар ба сифати 

сармояи зеҳнӣ баромад мекунад. Дар ҷаҳони муосир дар даҳсолаи охир қадамҳои устувор оид ба 

рушди сармояи инсонӣ гузошта шудааст. Аз рӯи ҳисобҳои мутахассисон кӯдаке, ки имрӯз дар 

ҷаҳон таваллуд шудааст, ба ҳисоби миёна аз кӯдаки 40 сол пеш таваллудшуда метавонад, 15-20 

сол зиёдтар умр бубинад. Ин ҷараёнест, ки дар натиҷаи он таъмини шуғли пурсамари инсонҳо 

ба миён меояд, ҳамчун занҷири пурқуввати рушди иқтисодӣ ва рушди сармояи инсонӣ буда, 

аҳолиро то ҳадафҳои рушди босуботи зиндагӣ бурда мерасонад. Бояд гуфт, ки барои ташкили 

пурсамари фаъолияти касбӣ бояд пайваста қонунияти низоми рушди иқтисодӣ, ҳосилнокии 

меҳнат, афзоиши аҳолӣ, ҷои корӣ, шуғли касбӣ, самаранокии он, баландшавии ҳадди миёнаи 

музди меҳнат, имконияти маълумотгирӣ, ҳамчун талаботи иҷтимоиву меҳнатии мақомоти 

давлатию ҷамъиятӣ ва объекти таҳқиқоти илмиву омӯзишии донишмандони соҳа мавриди 

баҳрабардорӣ қарор гиранд. Хусусияти фарқкунандаи сармояи инсонӣ ва рушди иқтисодиву 

шуғли касбӣ пеш аз даврони истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он буд, ки аҳолӣ, 

вобаста ба шароити пасти зиндагӣ ва зарурат ба қувваи корӣ, ҳалли масъаларо дар зиёд кардани 

миқдори фарзандони оила, на дар маълумотнокии онҳо медиданд. Айни замон бошад, падару 

модар кӯшиш менамоянд, ки фарзандонашон дорои маълумоти олӣ шуда, барои қонеъ 

гардонидани талаботи рӯзмарраи худ донишу маҳорати андӯхтаашонро дар бозори меҳнат 

истифода намоянд. 

Аз тарафи дигар, масъалаи дигари таъмини рушди сармояи инсонӣ, инкишофи мактаб, 

боғча ва дигар муассисаҳои касбию техникии таълимӣ, ташкили марказҳои таълимии калонсолон 

ва дигар муаммоҳо, ки аз ин нуқта бармеоянд, пайдо гаштааст. 
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Дар доираи «Барномаи давлатии сохтмон, таъмиру азнавсозии мактабҳо барои солҳои 

2008-2015» дар соҳаи маориф аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ шумораи муассисаҳои 

таълимии аз хонаҳои шахсӣ ва вагонҳо пурра баровардашуда, азнавсозӣ ва бунёдгардида беш аз 

800 ва маблағи умумии барои ин кор сарфшуда 600 миллион сомониро ташкил медиҳад. Фақат 

соли 2016 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 201 бинои таълимӣ ба маблағи 540 миллион сомонӣ бунёд 

ва азнавсозӣ гардида, 39 ҳазор ҷойи нишаст муҳайё карда шудааст [3]. 

Омӯзиши пурраи ин масъалаҳо таҳлилҳои чуқурро дар ин раванд талаб менамоянд, ки 

вазифаҳои муҳимми иқтисодшиносон дар Тоҷикистон мебошад. Дар ҷодаи рушди соҳаҳои 

иқтисодӣ бо мақсади рушди сармояи инсонӣ, бояд пайваста дар андешаи инкишофи он соҳаҳои 

иқтисодие бошем, ки муҳити замонавии ҷойҳои корӣ ва истифода аз технологияи замонавиро 

дошта бошанд. 
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САРМОЯИ ИНСОНӢ: РУШД ВА МАВҚЕИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРӢ 
 

Макола ба масъалаи сармояи инсонӣ ва баҳодиҳии мутахасисон ба равиши рушди иқтисодӣ 

бахшида шудааст. Дар таҳқиқи ин масъала таҳлилҳои мамлакатҳои тараққикарда васеъ истифода бурда 

шудааст.  

Дар макола баъзе хусусиятхои сармояи инсонӣ муайян гардида, инчунин таҳлилҳои муқоисавӣ оид 

ба сармояи инсонӣ нисбат ба захираҳои табиӣ, физикӣ ва молиявӣ пешниҳод гардидааст. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: РАЗВИТИЕ И ЕГО МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 
 

Данная научная статья посвящена человеческому капиталу и оценки специалистов данному аспекту 

развития экономики. В исследования проблемы широко использованы современные анализы развитых 

стран.  

В статье определены некоторые свойства человеческого капитала, проведен сравнительный анализ 

человеческого капитала и природных, физических и финансовых ресурсов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, рабочая сила, занятость, экономическое развитие, 

развитие человеческого капитала, трудовые ресурсы, прибыль, заработная плата, трудовой капитал, 

бедность.  

HUMAN CAPITAL: THE DEVELOPMENT AND ITS PLACE IN THE  

ECONOMY OF THE REPUBLIC 
 

This  article is devoted to the human capital and specialists’ evaluation due to this aspect of the economy’s 

development.It is  widely  used  the  modern  analysys of  the  developed  countries in  this  research. The  article  

defined  some  peculiarities  of  the  human  capital , it is  made  comperative  analysis  of  the  human  capital  and  

also  natural, physical  and  financial  resources.   
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ПРИНСИПҲОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТӢ ВА ДАСТГИРИИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 

ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДӢ БОЗОРӢ  
 

Исломов Ғ.Ҳ.  

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур  

Наимов Б.Қ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ низоми созмондиҳию иқтисодии муносибатҳои 

соҳибкорӣ дар соҳаҳои саноату кишоварзӣ барои устувор нигоҳ доштани фаъолияти соҳибкорӣ 

ва соҳибкории хурду миёна, бунёд кардани муассисаҳои саноатию кишоварзии навъи бозорӣ 

мусоидат мекунанд. Пешниҳодҳо оид ба созмон додани шароитҳои созмондиҳию иқтисодии 

рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва соҳибкории хурд ва амалӣ гардонидани тадбирҳо оид ба кумаку 

дастгириҳои давлатӣ дар самти рушди фаъолияти соҳибкорӣ равон карда шудаанд. 
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Соҳибкории инфиродӣ нисбат ба сармоягузорӣ ба чунин соҳаҳо ва тарҳҳо, ки даромади 

кофӣ намеоранд, манфиатдор намебошад, аммо барои ҷомеа ва давлат онҳо ба таври сода ҳаётан 

муҳим мебошанд.  

Ҳуқуқи махсуси давлат – таъмини боэътимоди назму тартиб дар мамлакат, ва ин дар 

навбати худ асос барои инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ ва иқтисодиёт мебошад. 

Ҳамин тариқ, иқтисодиёт дар ҳар кишвар агар давлат шароитҳои лозимаро таъмин карда 

натавонад ба таври муносиб инкишоф намеёбад [1].  

Аз ин рӯ, бар души давлат вазифаҳои зерин гузошта мешавад: 

1. Бунёди асоси ҳуқуқӣ; 

2. Таъмини назму тартиби лозима дар мамлакат;  

3. Ба субот овардани иқтисодиёти мамлакат, яъне инкишофи устувори иқтисодиёт ба он 

маъно, ки вақте асосҳо ва нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ; ҳаҷми маҷмӯи маҳсулот, даромади 

миллӣ, сатҳи таваррум ва бекорӣ, дефитсити бюджет ва амсоли инҳо дар сатҳи муносиб нигоҳ 

дошта шаванд;  

4. Таъмини ҳифзи иҷтимоӣ ва кафолатҳои иҷтимоӣ барои шаҳрвандон;  

5. Ҳифзи рақобат дар соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт дар мамлакат.  

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд кардани соҳаи рақобатпазир ва ҳифзи он дар марҳилаи 

кунунӣ бисёр муҳим аст, чунки муҳит барои рақобати аслӣ дар мамлакат, то ба ҳол бунёд 

нагардидааст ва иқтисодиёт аз бисёр ҷиҳат инҳисорӣ гардидааст. 

Хориҷ шудан аз ин вазъият мушаххас мебошад: ғайриинҳисорӣ намудани иқтисодиёт, 

бунёд намудани муҳити рақобатпазир. Барои анҷом додани ин вазифа ва вазифаҳои дигар давлат 

бояд тамоми имкониятҳо ва воситаҳои дар ихтиёр доштаашро мавриди истифода қарор диҳад. 

Хизмати давлатӣ метавонад, ба таври самаранок вазифаҳои номбаршуда ва дигар 

вазифаҳои танзими давлатиро иҷро намояд, агар онҳо дар асоси принсипҳои муайян бунёд карда 

шаванд. Принсипҳои асосии танзими давлатӣ дар шароити имрӯз аз инҳо иборат мебошанд: 

 дарки илмии моҳияти иқтисодӣ, мазмун ва нақши фаъолияти соҳибкорӣ дар инкишофи 

иқтисодиёт ва таъмини моддии ҳаёту фаъолияти ҷомеа; 

 таъмини мувофиқати органикии мақсадҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 

 танзими барномавию мақсаднок; 

 кафолати дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ; 

 муносибати инкишофпазири тафриқавӣ; 

 самти далелноки дастгирии давлатӣ; 

 гуногунии шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ; 

 тақсими меҳнат ва кооператсия дар байни хизмати давлатӣ ва маҳаллӣ. 

Дар ҳақиқат принсипи дарки илмии моҳияти иқтисодӣ ва нақши соҳибкорӣ омили 

стратегии инкишофи иқтисодиёт мебошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузорӣ, сиёсат ва илм то ба ҳол ба як шакли соҳибкории 

хурд самт гирифта буд, ки он бо тиҷорати хурд ва корхонаҳои хурд монанд карда мешуд. Пас 

низоми танзими давлатӣ ва дастгирӣ асосан нисбат ба соҳибкории хурд шакл мегирад. Ҳамин 

тариқ, тадриҷан санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ доир ба танзим ва дастгирии давлатии соҳибкории 

хурд таҳия ва қабул карда шудаанд, ки боиси рушду инкишофёбии фаъолияти соҳибкории хурд 

дар мамлакат гардидааст. 

Дар он ба як нафар шахси машғул 2,5 маротиба зиёд навоварӣ дар муқоиса ба 

корпоратсияҳои калон истифода мешавад, ки онҳо 1,5 маротиба зудтар навовариро ба бозор 

бурда мерасонанд, ҳар як долларе, ки дар соҳибкории хурд мавриди истифода қарор гирифтааст, 

24 маротиб бештар навоварии техникӣ дар муқоиса ба ширкатҳои калон месозад. Соҳибкории 

хурд метавонад ба таври муваффақона дар кишварҳои пешрафта, вазифаи ташаккули соҳибкорӣ, 

вазифаҳои иҷтимоӣ ва дигар вазифаҳоро иҷро намояд [2, с. 87].  

Аммо сараввал набояд соҳибкории хурдро бо тиҷорати хурд дар маҷмӯъ монанд кард, 

чунки Тоҷикистонро аз буҳрони иқтисодӣ на ҳар соҳибкорӣ берун оварда метавонад, на оне, ки 

дар ҷумҳурӣ диққати асосӣ ба он равона карда шудааст, яъне фаъолияти ҳаннотӣ-миёнаравӣ, 

балки соҳибкории хурд. Бахусус, ба ин намуди соҳибкорӣ бояд таваҷҷуҳи давлат ҳидоят шуда ва 

дар дараҷаи аввал дастгирии давлат бояд ба он равона карда шавад. 

Принсипи ба ҳам мувофиқат кунонидани мақсадҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ зимни танзими 

давлатӣ, инчунин ба тафсиру тавзеҳи махсус ниёз надорад. Аввалан, давлат бояд шароитҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ташкилотчигӣ, ҳуқуқиро барои инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ 
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ҳамчун сарчашмаи асосии инкишофи иқтисодӣ ва таъмини некуаҳволии ҷомеа таъмин намояд. 

Сониян, мақсадҳои иҷтимоӣ зимни кушодани функсияҳои иҷтимоии танзими давлатии 

соҳибкорӣ навишта шудаанд. 

Принсипи протексионизм (ҳимоятгарӣ аз истеҳсолкунандаи ватанӣ) зимни танзими 

давлатии соҳибкорӣ на як бору ду бор дар адабиёти хориҷӣ мавриди мубоҳиса қарор гирифтааст, 

дар сурате, ки дар амал дар ин ё он шакл дар кишварҳои пешрафта фаъолияти соҳибкорӣ татбиқ 

карда мешавад. 

Ба масъалаи таҳияи барномаҳои илман асоснокшудаи мақсаднок дар ин кор алакай 

таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст. Дар ин ҷо тадбирҳои зеринро қайд кардан зарур аст. 

Аввалан, дар барномаҳои давлатии мақсаднок равияро ҷиҳати ташаккул, инкишофи 

соҳибкорӣ, компоненти муносиби соҳибкорӣ, ҳам зимни таҳия ва ҳам зимни татбиқи онҳо 

тақвият бахшидан зарур мебошад.  

Сониян, зимни таҳияи сиёсати инноватсионӣ он далелро ба қайд гирифтан зарур аст, ки 

вай метавонад, тавассути барномаҳои минтақавӣ ва дастгирии соҳибкорӣ татбиқ карда шавад. 

Зарурат ва моҳияти барномаҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавиии дастгирии фаъолияти 

соҳибкории хурдро, ки алакай таҳия карда шудаанд, сарфи назар аз он ки бо мушкилоти зиёд 

таҳия гардида ва то андозае амалӣ шуда истодаанд, инкор накарда, ба назари мо ба пеш рафтан 

зарур аст.  

Ҳамин тариқ, бидуни танзими муносиби давлатӣ ташаккули соҳибкории муосирро ташкил 

кардан аз имкон берун аст, ки онро таҷрибаи муосир тасдиқ мекунад.  

Таҳлилҳо собит менамоянд, ки ба туфайли татбиқи принсипи мотиватсионидошта 

ташаккул ва инкишофи соҳибкорӣ тақвият ёфта истодааст. Механизмҳои танзими давлатӣ ва 

дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ аз нуктаҳои зерин иборат аст: 

- фаъолияти мотиватсионию навоварӣ ва таваккалии ҳамаи сохторҳои соҳибкорӣ; 

- ташаккули сохторҳои самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ дар «нуқтаҳои инкишоф»-и 

иқтисодиёти ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ; 

- ташаккули соҳибкории муосир, қабл аз ҳама, дар соҳаи истеҳсолот ва соҳаи кишоварзӣ; 

- ташаккули фаъолияти соҳибкорони асил, бо кумаки низоми марказҳои инноватсионӣ, 

технопаркҳо, техноинкубаторҳо, бинес-инкубаторҳо, ташаккули рушди сарии соҳибкории асил 

дар комплексҳои афзалиятноки амалкунандаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон: комплекси 

агросаноатӣ, комплекси сӯзишворию-энергетикӣ, мошинсозӣ бо зарфияти калони илмӣ, 

инфрасохторӣ, истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва бозоргонӣ;  

- сохтори бозсозии самаранок ва таъмини тахассусии муносиби истеҳсолот бо самти 

истеҳсоли маҳсулоти дорои афзалияти рақобатпазир дар бозори ҷаҳонӣ, бозори миллии маҳаллӣ; 

таъминоти илмии соҳибкории муосир;  

- самтҳои инноватсионӣ дар ҳамаи шаклҳо ва сохторҳои фаъолияти соҳибкорӣ. 

Дар шароити имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон механизми мотиватсионии ҷалби сармояи 

хориҷӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ хеле муҳим аст [3]. 

Барои ин тамоми низоми танзими давлатӣ: андозбандӣ, қарздиҳӣ, сиёсати истеҳлокӣ, 

хусусисозӣ, суғурта, инфрасохтор, молияи сохтори тиҷоратӣ ва амсоли инро сафарбар кардан 

лозим аст. Муваффақ шудан ба принсипи тақсим ва ҳамгироии функсияҳои танзими давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ дар байни хадамоти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ бисёр муҳим мебошад.  

Ҳамгироии ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ дар мавридҳои зерин ба даст дароварда мешавад:  

- фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси мақсадҳои умумӣ ва принсипҳо ташаккул меёбад ва 

натиҷаҳои он дар асоси меъёрҳои умумӣ арзёбӣ карда мешавад;  

- сарчашмаҳои сармоягузории минтақавӣ ва сармогузории самтҳои асосии фаъолияти 

соҳибкорӣ (ҳар кадом дар алоҳидагӣ) барои татбиқи барномаҳои инноватсионии фаъолияти 

соҳибкорӣ ва тарҳҳо, ки самараи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ медиҳанд, ташкил карда мешавад;  

- таҳлили таҷрибаи ҷаҳони муосир оид ба ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар 

соҳаҳои саноату кишоварзӣ; 

- пешниҳоди роҳҳои дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории хурд дар деҳот рушд 

дода мешавад: 

- таъмини илмии амалкарди самараноки сохторҳои фаъолияти соҳибкорӣ ба амал 

бароварда мешавад;  

- ташаккули фаъолияти соҳибкорони стратегӣ ва сохторҳои самараноки соҳибкорӣ: 

технополисҳо, технопаркҳо, марказҳои инноватсионӣ, техноинкубаторҳо, бизнес-инкубаторҳо 

ва амсоли инҳо. 
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Хулоса, ҳамкории мутақобилан судманди мақомоти давлатӣ бо соҳибкорон метавонад ба 
рушду инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ дар мамлакат заминаи мусоид фароҳам оварад. Бе 
дастгирии давлатӣ дар мамлакат рушду инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ ғайриимкон аст. 
Биноан, зарураст, ки аз роҳҳои муфиде истифода карда шавад, ки ҳам барои мақомоти давлатӣ 
ва ҳам барои ҷомеаи соҳибкорӣ муфид бошад.  
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ПРИНСИПҲОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТӢ ВА ДАСТГИРИИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ДАР 
ШАРОИТИ ИҚТИСОДӢ БОЗОРӢ 

  

Дар мақолаи мазкур муаллифон масъалаи дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории хурдро дар 
соҳаҳои гуногуни ҷумҳурӣ таҳлил намуда, нишон медиҳанд, ки гарчанде дар шароити имрӯз бо дастуру 
супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурӣ як қатор қонунҳо ва пешниҳодҳо оид ба пешрафти фаъолияти соҳибкорӣ 
қабул шуда бошад ҳам, вале бе дастгирии молиявӣ давлатии тараққиёти устувори онро таъмин намудан аз 
имкон берун аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: принсипҳои соҳибкорӣ, сиёсати инноватсионӣ, фаъолияти навоварӣ, 
самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ, дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, рақобатпазирӣ, 

соҳибкории инфиродӣ. 
 

ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В данной статье авторами проанализирован вопрос государственной поддержки деятельности 
малого предпринимательства в разных секторах республики и показан, что хотя в современных условиях 
Правительством Республики Таджикистан принят ряд законов и законодательных актов по развитию 
предпринимательство, но без финансовой поддержки со стороны государства устойчивое развитие далеко 
не невозможно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принципы бизнеса, инновационная политика, деятельность 
инновационный, эффективность предпринимательской деятельности, государственная поддержка 
предпринимательской деятельности, конкурентоспособность, частное предпринимательство. 

 

THE PRINCIPALS OF STATE REGULATIONS AND SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE 
CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 

 

In this article, the authors analyzed the issue of state support for small business in various sectors of the 
republic and showed that although in modern conditions the Government of the Republic of Tajikistan adopted a 
number of laws and legislative acts on the development of entrepreneurship, sustainable development is far from 
impossible without financial support from the state. 

KEY WORDS: business principles, innovation policy, innovative activity, entrepreneurial activity 
efficiency, state support of entrepreneurial activity, competitiveness, private entrepreneurship. 
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НАҚШИ ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД ДАР РУШДИ НИЗОМИ 
БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Имомалиев Б.Б.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар иқтисодиёти давраи гузариш ҳомиёни хориҷӣ ва ташкилотҳои давлатии зербахши 
маблағгузории хурд дар ташаккули сохтори молиявӣ барои соҳибкории хурд нақши назаррас 
мебозанд. Аммо дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти бозоргонӣ ҳаҷми асосии захираҳои 
молиявиро миёнаравони молиявии бахши хусусии иқтисодиёт , яъне бонкҳо ва ташкилотҳои 
маблағгузории хурд дар бозори хизматрасонӣ ташкил медиҳанд. Дар бахши низоми бонкии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шомили ташкилотҳои қарзӣ, яъне бонкҳо, ташкилотҳои маблағгузории 
хурд, ки онро боз ба ташкилотҳои амонатии қарзии хурд, ташкилотҳои қарзии хурд, фондҳои 
қарзии хурд ҷудо менамоянд, инчунин шуъбаҳо ва намояндагиҳои бонкҳои хориҷӣ мебошад. 
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Низоми бонкӣ яке аз сохторҳои асосӣ ва хоси иқтисодиёти бозорӣ мебошад. Барои дарки 
мазмуни фаъолияти бонк ва ташкилотҳои маблағгузории хурд бояд паҳлуҳои асосии кори онро 
дар шароити бозор таҳлил намуд. Бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд, пеш аз ҳама, чун 
миёнаравҳои молиявӣ дар бозор фаъолият мекунанд. Маънои «миёнаравии молиявӣ» ин 
фаъолиятеро меноманд, ки ба ҷалби сармояи пули ва ҷойгиркунии он равона шудааст. Яъне 
бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд дар байни шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки 
даромаднокии онҳо нисбати хароҷоташон баландтар аст ва онҳое, ки дар ҳолати баръакс қарор 
доранд, баромад менамоянд. Чунки дар сурати афзун будани даромаднокӣ ва кам будани хароҷот 
барзиёдии маблағҳои пулӣ ба вуқӯъ меояд. Субъектҳои хоҷагидорӣ ва шахсони воқеи, ки дорои 
чунин маблағҳо мебошанд ва тӯли муддате ба ин маблағҳо эҳтиёҷ надоранд мекушанд, то онҳоро 
дар ягон ҷои эътимоднок андӯхт намоянд. Чунин ҷои эътимоднок бонкҳо ва ташкилотҳои 
маблағгузории хурд ба ҳисоб мераванд. Бино ба маълумоти омории Бонки миллии Тоҷикистон 
соли 2018 79 адад ташкилотҳои қарзӣ, аз ҷумла 17 адад бонк, 25 адад ташкилотҳои амонатии 
қарзии хурд, 6 адад ташкилотҳои қарзии хурд ва 31 адад фондҳои қарзии хурд фаъолият 
намуданд [1, с. 124, 84].  

 

 
Сарчашма: Коркарди муаллиф дар натиҷаи маълумоти Бюллетени омории бонкӣ, 2018. – С. 278, с. 84. 
 

Маълумоти диаграмма нишон медиҳад, ки дар сохтори низоми бонкӣ коҳишёбии бонкҳо 
ба назар мерасад. Агар соли 2012 теъдоди онҳо 143 адад бошад, ҳамин нишондиҳанда дар соли 
2018 ба 79 адад баробар шудааст, ки дар таносуб бо фоиз 81% ё худ 64 адад кам мебошад.  

Қобили тазаккур аст, ки фаъолият намудан дар шароити иқтисоди бозорӣ, талаб менамояд, 
ки бонк бояд барои ҳаматарафа дар ин бозор фаъолият намудан тайёр бошад. Мутассифона, баъзе 
аз бонкҳои ҷумҳурӣ аз уҳдаи дар иқтисоди бозорӣ амал кардан баромада натавонистанд, 
меъёрҳои иқтисодии аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муқарраркардашударо риоя накарданд 
ва ин дар натиҷа ба нохуб шудани вазъияти молиявӣ дар бонкҳо оварда расонид. Дар иртибот ба 
ҳамин Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қайд намуданд, ки вазъи низоми пуливу қарзии кишвар, бахусус, фишори қурб ба 
асъори миллӣ, ноустувории сармояи бонкӣ, сатҳи нокифояи қарздиҳӣ ба иқтисоди миллӣ ва 
ҷалби сармоя моро водор месозад, ки дар ин самт тадбирҳои таъхирнопазир андешем. 

Соли 2017 ҳаҷми қарздиҳӣ аз ҷониби бонкҳо нисбат ба соли 2016-ум 4 фоиз коҳиш ёфт, 
қайд намуд Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат. Чунин вазъ дар натиҷаи 
фаъолияти суст ва саҳлангории роҳбарону масъулони як қатор бонкҳои тиҷоратӣ, аз ҷумла 
«Агроинвестбонк» ва «Тоҷиксодиротбонк» ба амал омад. 

Баъди сармоякунонии давлатии ду бонки низомсоз ҷиҳати беҳтар намудани вазъи 
молиявии онҳо ва пардохти пасандозҳои мизоҷон як қатор корҳо ба анҷом расонида шуданд.  
Вале корҳои иҷрошуда барои пурра солим гардонидани вазъи молиявии ин ду бонк кофӣ нестанд. 
Аз ин хотир, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки нақшаи таҷдиду солимгардонии ҷамъиятҳои 
саҳҳомии «Тоҷиксодиротбонк» ва «Агроинвестбонк»-ро дар муҳлатҳои кутоҳтарин таҳия ва 
амалӣ намояд [2]. 

Ҳоло низ барҳам додани теъдоди бонкҳои тиҷоратие, ки аз рӯи фаъолият намудан сармояи 
кофӣ надоранд, давом дорад ва дар оянда ҳамон бонкҳое амал карда метавонанд, ки бо талаби 
иқтисоди бозорӣ ҷавобгӯ мебошанд. Тибқи маълумоти сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон дар 
доираи ҳалномаҳои Суди иқтисодии шаҳри Душанбе, аз 3 марти соли 2017, дар хусуси муфлис 
эълон кардани ҶСП «Тоҷпромбонк» ва ҶСК «Фононбонк» қонеъ карда шуда, дар бонкҳои мазкур 
мудирони махсус таъин карда шуданд. Айни замон қайд кардан зарур аст, ки тибқи ҳисоботҳои 
мудирони махсус бақияи амонатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ бо назардошти фоизҳо ба санаи 
ҳисоботӣ маблағи 277,9 млн. сомониро ташкил медиҳад ва дар ин давра амонатҳо ба маблағи 
101,8 млн. сомонӣ (ба 2279 адад пасандоздор) пардохт карда шудаанд. 
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Адад 143 138 139 124 105 85 79
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Дар доираи ҳисоботи молиявӣ қайд кардан зарур аст, ки бақияи қарзҳои ғайрифаъоли 
низоми бонкӣ ба санаи 31 марти соли 2018 маблағи 2715,2 млн. сомониро ташкил намуда, нисбат 
ба соли қаблӣ 1338,9 млн. сомонӣ ё 33% кам шудааст [3].  

Аммо профессор А.Г. Грязнова андешаи дигар дорад. Ӯ қайд мекунад, ки шумораи зиёди 
бонкҳо ҳалли масъалаи молиявӣ намебошад, балки ҳузури бонкҳои хурду миёна дар низоми 
молиявӣ ҳамчун рагҳои хунгард дар бадан мебошанд. Инчунин ба як нуктаи дигар ишора 
мекунад, ки низоми бонкии кишвар ба ҳаҷм ва тавонии иқтисодии кишвар бояд мутобиқат 
дошта бошад [4, с. 18].  

Таҷрибаи низоми муосири бонкии Олмонро омӯхта, профессор Л.Н. Красавина қайд 
мекунад, ки ба кам кардани теъдоди бонкҳо дар қаламрави кишвар кӯшиш кардан лозим нест, 
бараъкс ба бонкҳои хурд ва бахусус онҳое, ки дар минтақа бомуваффақият фаъолият мекунанд 
ва сегменти муайяни бозорро ишғол кардаанд, кумакҳои ҳуқуқӣ расонидан лозим аст [5, с. 26-
30]. 

Мо фикр мекунем, ки агар ҳамин ҳолат давом ёбад, боварии мизоҷони ташкилотҳои қарзӣ 
сол то сол ҷиҳати гирифтану пешниҳод намудани қарз дар низоми бонкии ҷумҳурӣ коҳиш 
меёбад.  

Соли 2015 бо мақсади солимгардонии фаъолияти молиявӣ ва институтсионалӣ, инчунин 
баҳри баланд бардоштани самаранокии идоракунии фаъолияти низоми бонкии ҷумҳурӣ 
«Нақшаи стратегии солимгардонии Бонки миллии Тоҷикистон» таҳия ва бо Қарори Раёсати 
Бонки миллии Тоҷикистон, №152, аз 31 июли соли 2015 тасдиқ гардид. Дар баробари ин, солҳои 
2015-2017, бинобар сабаби иҷро гардидани бештаре аз бандҳои чорабиниҳои нақшаи стратегӣ ва 
гузаронидани як катор тағйироти сохторӣ дар Дастгоҳи марказии Бонки миллии Тоҷикистон, бо 
назардошти таклифу пешниҳодҳои воҳидҳои сохторӣ ба Нақшаи стратегии мазкур, бо қарорҳои 
Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон, №71, аз 26 майи соли 2016 ва №75, аз 29 майи соли 2018, ду 
маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд.  

Ҳадафи ниҳоии ин ҳуҷҷати стратегӣ солимгардонии вазъи молиявӣ ва ба меъёрҳои 
байналмилалӣ мутобиқ намудани низоми бонкии кишвар, таъмини самарабахшӣ ва ҷолибияти 
низоми бонкӣ барои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ, татбиқи муваффақонаи 
сиёсати пулию қарзӣ ва асъорӣ, танзими сармоя ва дороиҳои Бонки миллии Тоҷикистон, рушду 
таҳкими идоракунии хавфҳо, такмили заминаи меъёрию ҳуқуқӣ ва ғайра маҳсуб меёбад [6, с. 15, 
2-3]. 

Ҳамин тариқ, чунин меҳисобем, ки инкишофи ташкилотҳои маблағгузории хурд дар 
оянда ба васеъ шудани муштариёни бонк ва инкишофи институти таърихи қарзҳо мусоидат 
хоҳад кард. 
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НАҚШИ ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД ДАР РУШДИ НИЗОМИ БОНКИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Муаллиф дар мақола масъалаи нақши ташкилотҳои маблағгузории хурдро дар рушди низоми 
бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд мешавад, ки агар камшавии 
ташкилотҳои қарзӣ идома ёбад, боварии мизоҷон нисбат ба онҳо кам шуда, сол то сол сатҳи гирифтану 
пешниҳод намудани қарз коҳиш меёбад ва дар натиҷа мушкилоти зиёд дар низоми бонкии ҷумҳурӣ ба 
вуҷуд меояд.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, низоми бонкӣ, ташкилотҳои қарзӣ, қарз, ташкилотҳои 
маблағгузории хурд, ташкилотҳои амонатии қарзии хурд, фондҳои қарздиҳии хурд.  

 

РОЛЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Автор анализирует вопрос о роли микрофинансовых организаций в развитии банковской системы 

Республики Таджикистан. Примечательно, что, если продолжится сокращение кредитных организаций, то 

http://president.tj/node/16771
http://nbt.tj/tj/faq/
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снижается доверие клиентов, а кредитование будет уменьшаться, и в результате возникнет множество 

проблем в банковской системе республики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, банковская система, кредитные организации, кредит, 

микрофинансовые организации, микрокредитные депозитные организации, микрокредитные фонды. 
  

ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SYSTEM OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The author analyzes the issue of role of microfinance institutions in development of banking system of the 

Republic of Tajikistan. It is noteworthy that if the reduction of credit institutions continues to work, the confidence 

of the clients to decrease has decreased from year to year and the debt will be reduced and as a result many 

problems arise in the banking system of the republic. 

KEY WORDS: economy, banking system, credit organizations, loan, microfinance institutions, 

microcredit deposit organizations, microcredit funds. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Имомалиев Баходур Бобомуродович, преподаватель кафедры налога и 

таможенной системы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 881-08-00-01.  

 

БАҲОДИҲИИ ҲОЛАТИ ҲОЗИРА ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ БОРКАШОНӢ  

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Ашуров Н.А., Холназаров М.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Раҷабов Р.К. 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Дар ҳалли масъалаи босифат ва пурра қонеъ гардонидани ниёзи аҳолӣ ва соҳаҳои 

мухталифи иқтисодиёт дар ҳамлу нақли борҳо комплекси нақлиёти кишвар нақши муҳим 

мебозад.  

Рушду иқтисодиёт талаботро нисбат ба нақлиёт зиёд мегардонад, зеро ки аз дараҷаи 

тараққиёт ва истифодаи оқилонаи нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан самаранокии иқтисодиёти 

мамлакат вобаста мебошад. Ин ҳолат боиси васеъшавии соҳаи фаъолияти нақлиёти мамлакат 

мегардад ва зарурати истифодаи техника ва технологияи нав, принсипҳои идоракунии навин ва 

ташкили технологияи боркашониро дар ин соҳа муайян мекунад. 

Нақлиёти автомобилӣ дар инфрасохтори кишвар нақши калидӣ бозида, зарурати таҳияи 

шабакаи роҳҳо ва иншоотҳоро тақозо мекунад, ки тамоми минтақаҳои кишварро ба ҳам 

мепайвандад. Хусусиятҳои ҷойгиршавии ҷуғрофии ҷумҳурӣ имкон медиҳад, ки транзити мол ва 

хизматрасонӣ миёни Чин, Осиёи Марказӣ, кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқи Наздик 

имконпазир гардад. Ҳаракати байналмилалии транзитӣ ба рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ мусоидат 

мекунад. 

Бояд қайд кард, ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то 

соли 2030 ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор 26 апрели соли 2019 дар Форуми 

дуюми ҳамкории байналмилалии «Як камарбанд – як роҳ» дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии 

Мардумии Чин, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониашон зикр 

намуданд, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон роҳи баромад ба баҳр надоранд. 

Дар ин замина, мо ба таҳия ва татбиқи лоиҳаи муштараки инфрасохтории минтақавӣ таваҷҷуҳи 

хосса зоҳир менамоем. Дар робита ба ин, мо ба татбиқи лоиҳаҳои бунёди шоҳроҳҳои 

автомобилгарди Чин – Тоҷикистон – Ӯзбекистон ва Чин – Тоҷикистон – Афғонистон ҳавасманд 

мебошем. Ҳадафи мо дар татбиқи лоиҳаҳои мазкур ташаккул додани долонҳои транзитӣ – 

нақлиётӣ ба самти бандарҳои баҳрии Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқӣ мебошад» [4]. 

Гузариш ба муносибати бозорӣ ва беҳбудии вазъи иҷтимоии аҳолӣ тақозо мекунад, ки 

афзоиши талабот ба хизматрасонии нақлиёт афзун гардад. Ҳаҷми истеҳсолот ва сохтмон афзоиш 

ёфт, ки яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба нақлиёти боркаш мебошад [1]. 

Мувофиқи маълумоти омории Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳаҷми боркашонӣ бо нақлиёти автмобилӣ соли 2000-ум 2500,9 

ҳазор тоннаро ташкил дода, ин нишондиҳанда дар соли 2018-ум 21664,3 ҳазор тоннаро ташкил 

медиҳад. Аз ин нишондиҳандаҳо бармеояд, ки ҳаҷми боркашонӣ аз соли 2000-ум то соли 2018-

ум зиёда аз 8,6 маротиба афзудааст [3]. Таҳлили нишондиҳандаҳои ҳаҷми боркашонӣ бо 

нақлиёти автомобилӣ дар вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он дар расми 1 ва 2 нишон дода 

шудааст.  
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Расми 1. Динамикаи ҳаҷми боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ дар вилояти Хатлон [3]. 
 

 
Расми 2. Динамикаи ҳаҷми боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон [3]. 
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Самаранокии кори нақлиёти автомобилӣ аз ташкили дурусти ҳамлу нақли борҳо, интихоби 

оқилонаи таркиби ҳаракаткунандаи нақлиёти автомобилӣ, технологияи муосири боркашонӣ ва 

истифодаи он вобаста аст [2, с. 5].  

Дар вилояти Хатлон бо нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан миқдори зиёди боркашониро 

дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, сохтмон, хӯрокворӣ, хоҷагии ҷангал ва ғайра амалӣ менамоянд. 

Бинобар ин, дар раванди ҳамлу нақл хусусиятҳои хоси намудҳои мухталифи борҳо бояд ба назар 

гирифта шуда, технологияи ташкил ва идоракунии интиқоли онҳо бояд риоя карда шавад. 

Мувофиқи маълумоти оморӣ дар вилояти Хатлон, маҷмӯи корҳои боркашонӣ тавассути 

нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан ба анҷом расонида шудаанд. Соли 2018 ба ҳама намуди 

нақлиёт 21984,5 ҳазор тонна бор кашонида шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин 

давраи соли 2017-ум, 2,3 фоиз зиёд мебошад. Гардиши боркашонӣ аз моҳи январ то декабри соли 

2018-ум дар ҳама намудҳои нақлиёт болоравии гардиши боркашонӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 

2017-ум 0,5 фоизро ташкил медиҳад. 

Аз моҳи январ то декабри соли 2018-ум ҳаҷми умумии интиқоли бор ба ҳама намуди 

нақлиёти автомобили нисбат ба ҳамин давраи соли 2017-ум 1,7 фисад зиёд мебошад. Дар ҳамин 

давра гардиши боркашонӣ бо ҳама намуди нақлиёти автомобилӣ дар соли 2018-ум нисбат ба 

ҳамин давраи соли 2017-ум 0,1 фисад афзудааст [3]. 

Инчунин дар ин давра бо нақлиёти роҳи оҳан ҳаҷми боркашонӣ 320,2 ҳазор тоннаро 

ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2017-ум 62,5 фисад зиёд мебошад. Дар тӯли ҳамин 

давра гардиши боркашонӣ дар соли 2018-ум нисбат ба ҳамин давраи соли 2017-ум 2 баробар 

афзудааст [3]. Динамикаи ҳачми ин ва дигар нишондиҳандаҳо дар ҷадвали 1 ва 3 нишон дода 

шудааст. 

Ҷадвали 1 

Динамикаи ҳаҷми боркашонии ҳамаи намудҳои нақлиёт дар вилояти Хатлон (ҳазор тонна)  

№ 

б/т 
Нишондиҳандаҳо 

Соли 

2017 

Соли 2017 ба ҳисоби 

фисад нисбат  

ба соли 2016 

Соли 

2018 

Соли 2018 ба ҳисоби 

фисад нисбат  

ба соли 2017 

1. Бор кашонда шудааст, ҳамагӣ 21497,4 101,9 21984,5 102,3 

 Аз он ҷумла:     

2. Нақлиёти хушкигард 21497,4 101,9 21984,5 102,3 

3. Бо нақлиёти роҳи оҳан 196,8 59,7 320,2 162,5 

4. Бо нақлиёти автомобилӣ 21300,6 102,5 21664,3 101,7 

5. 
Аз он ҷумла: бо нақлиёти 

соҳибкорони хусусӣ  

13724,1 90,2 10553,7 76,9 

Эзоҳ: аз ҷониби муаллифон мувофиқи маълумоти омории соли 2018-и Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  
 

Бо ҳамаи намудҳои нақлиёт (якҷоя бо нақлиёти роҳи оҳан ва автомобилии ҳамаи идораҳо, 

корхонаву ташкилотҳои ҳамаи шаклҳои моликият, ки нақлиёти авомобилӣ доранд, инчунин бо 

нақлиёти автомобилии ашхоси воқеӣ, ки ба боркашонии тиҷоратӣ машғуланд ва бо назардошти 

бозҳисобии нақлиётҳои ғайриумум ва АВВАТ) соли 2017-ум 21497,4 ҳазор тонна ва дар соли 

2018-ум 21984,5 ҳазор тонна бор кашонда шудааст [3].  

Соли 2017-ум ҳаҷми боркашони нақлиёти роҳи оҳан нисбат ба соли 2016-ум 132,6 ҳазор 

тонна ё ин, ки 40,3 фисад кам шуда, 196,8 ҳазор тоннаро такил додааст. Соли 2018-ум ҳаҷми 

боркашонии нақлиёти роҳи оҳан нисбат ба соли гузашта 123,1 ҳазор тонна ё ин ки 62,5 фисад 

зиёд шуда, 320,2 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад [3]. 

Бо нақлиёти автомобилии Корхонаи воҳидии давлатии нақлиётии автомобилӣ 

хизматрасони «Логистикӣ»-и минтақаи Бохтар ва идораҳои нақлиётии шаҳри Кӯлоб соли 2017-

ум 2829,6 ҳазор тонна бо кашонда шуд, ки нсбат ба соли 2016-ум 17,8 фисад зиёд мебошад. Ин 

нишондиҳандаҳо дар соли 2018-ум нисбат ба соли гузашта 21,6 фисад зиёд мебошад [3]. 

Ҷадвали 2 

Динамикаи нишондиҳандаҳои ҳаҷми боркашонии нақлиёти автомобилии шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Хатлон 
 

№ 

б/т 

Номгӯи шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Хатлон 

Бор кашонда шуд, ҳазор тонна Соли 2018 ба ҳисоби фисад 

нисбат ба соли 2017 Соли 2016 Соли 2017 Соли 2018 

1. Вилояти Хатлон 20777,5 21300,6 21664,3 101,7 

2. ш. Бохтар 1508,7 1613,2 1660,8 103,0 

3. н. Кӯшониён 1037,0 1110,5 1110,5 100,0 
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4. н. Вахш 1501,4 1515,2 1537,1 101,4 

5. н. Хуросон 485,0 501,8 501,9 100,0 

6. н. Дӯстӣ 399,3 403,6 405,5 100,5 

7. н. Қубодиён 504,1 506,2 508,7 100,5 

8. н. Ҷ. Балхӣ 1704,4 1709,4 1723,6 100,8 

9. н. А. Ҷомӣ 548,5 556,3 556,4 100,0 

10. н. Ҷайҳун 1501,0 1549,0 1561,2 100,8 

11. н. Панҷ 441,9 447,2 450,8 100,8 

12. н. Шаҳритуз 693,9 705,8 707,5 100,2 

13. н. Ёвон 1452,0 1456,3 1466,2 100,7 

14. н. Н. Хусрав 189,4 189,8 190,6 100,4 

15. ш. Сарбанд 769,0 785,4 790,5 100,6 

16. ш. Кӯлоб 2255,2 2384,7 2590,2 108,6 

17. н. Муъминобод 410,5 420,1 420,5 100,1 

18. н. Восеъ 946,9 961,1 965,5 100,5 

19. н. Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ 747,0 750,3 750,4 100,0 

20. н. Фархор 925,1 941,4 941,5 100,0 

21. н. Темурмалик 161,0 173,1 173,2 100,1 

22. н. Данғара 1848,0 1765,4 1876,3 100,6 

23. н. Ховалинг 265,0 267,3 270,5 101,2 

24. н. Ш. Шоҳин 302,0 203,1 302,3 100,1 

25. н. Балҷувон  74,2 79,8 82,1 102,9 

26. ш. Норак 104,0 105,6 120,5 114,1 
Эзоҳ: аз ҷониби муаллифон мувофиқи маълумоти омории соли 2018-и Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст. 
 

Аз ҷадвали 2 бармеояд, ки дар тамоми ноҳияю шаҳрҳои вилоят афзоиши ҳаҷми 

боркашонии нақлиёти автомобилӣ дида мешавад. 

Ҷадвали 3 

Динамикаи ҳаҷми гардиши боркашонӣ аз рӯи ҳамаи намудҳои нақлиёт дар вилояти Хатлон 
 

№ 

б/т 

Нишондиҳандаҳо 

 
Соли 2017 

Соли 2017 ба ҳисоби 

фисад нисбат ба соли 

2016 

Соли 2018 

Соли 2018 ба ҳисоби 

фисад нисбат ба соли 

2017 

1. Гардиши бор, ҳамагӣ 1898700,0 103,1 1909100,0 100,5 

 аз он ҷумла:     

2. Нақлиёти хушкишард 1898700,0 103,1 1909100,0 100,5 

3. бо нақлиёти роҳи оҳан 6800,0 42,2 15700,0 2 бар 

4. бо нақлиёти автомобилӣ 1891900,0 103,7 1893400,0 100,1 

5. аз он ҷумла: бо нақлиёти 

соҳибкорони хусусӣ 
850500,0 108,6 808500,0 95,1 

Эзоҳ: аз ҷониби муаллифон мувофиқи маълумоти омории соли 2018-и Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст.  
 

Аз ҷадвали 3 бармеояд, ки гардиши бори нақлиёти роҳи оҳан дар таносуб нисбат ба соли 

2016-ум 57,8 фисад ва нақлиёти соҳибкорони хусусӣ 95,1 фисадро ташкил медиҳад.  

Дар раванди баҳодиҳии фаъолияти боркашонӣ ҷойи асосӣ ба омӯзиши ҳаҷми гардиши 

боркашонии нақлиёти автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо назардошти нақлиёти 

автомобилии соҳибкорон ва ҳамаи вазорату идораҳо ба ҳисоб меравад (ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4 

Динамикаи ҳаҷми гардиши боркашонии нақлиёти автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 

Хатлон бо назардошти нақлиёти автомобилии соҳибкорон ва ҳамаи вазорату идораҳо 
 

№ 

б/т 

Номгӯи шаҳру 

ноҳияҳо 

Бор кашонда шуд, ҳазор 

тонна км 

Соли 2017 ба ҳисоби 

фисад нисбат ба 

соли 2016 

Соли 2018 ба ҳисоби 

фисад нисбат ба 

соли 2017 Соли 2016 Соли 2017 Соли 2018 

1. Вилояти Хатлон 1825200,0 1891900,0 1893400,0 103,7 100,1 

2. ш. Бохтар 206822,1 208745,0 210980,0 100,9 101,1 

3. н. Кӯшониён 41967,6 43268,7 43270,0 103,1 100,0 

4. н. Вахш 55689,0 58946,1 57980,0 105,8 98,4 

5. н. Хуросон 12812,0 12814,0 12820,0 100,0 100,0 

6. н. Дӯстӣ 18921,3 20145,0 20155,0 106,5 100,0 
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7. н. Қубодиён 19102,0 19913,4 19954,3 104,2 100,2 

8. н. Ҷ. Балхӣ 64126,3 65672,6 65500,0 102,4 99,7 

9. н. А. Ҷомӣ 17124,3 18352,0 18355,0 107,2 100,0 

10. н. Ҷайҳун 829545,3 867945,6 856518,4 104,6 98,7 

11. н. Панҷ 16798,2 17309,0 17310,0 103,0 100,0 

12. н. Шаҳритуз 25878,4 26845,6 26400,0 103,7 98,3 

13. н. Ёвон 51741,9 54685,0 54700,0 105,7 100,0 

14. н. Н. Хусрав 5188,0 5189,0 5190,0 100,0 100,0 

15. ш. Сарбанд 14602,3 15126,0 15026,0 103,6 99,3 

16. ш. Кӯлоб 205112,5 208780,0 222940,0 101,8 106,8 

17. н. Муъминобод 8999,6 9582,2 9583,0 106,5 100,0 

18. н. Восеъ 39999,0 42461,0 42465,0 106,2 100,0 

19. 
н. Мирсаид Алӣ 

Ҳамадонӣ 
28425,3 29685,1 29100,0 104,4 98,0 

20. н. Фархор 63889,5 64818,0 63520,0 101,5 98,0 

21. н. Темурмалик 7012,0 75,15,2 7516,5 107,2 100,0 

22. н. Данғара 68512,0 70060,0 70070,0 102,3 100,0 

23. н. Ховалинг 8012,4 8212,0 8212,7 102,5 100,0 

24. н. Ш, Шоҳин 8025,0 8563,0 8563,1 106,7 100,0 

25. н. Балҷувон 3295,0 3570,0 3571,0 108,3 100,0 

26. ш. Норак 3599,0 3696,6 3700,0 102,7 100,1 
Эзоҳ: аз ҷониби муаллифон мувофиқи маълумоти омории соли 2018-и Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тартиб дода шудааст. 
 

Аз ҷадвали 4 бармеояд, ки соли 2017 нисбат ба 2016 афзоиши ҳаҷми гардиши боркашонии 

нақлиёти автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо назардошти нақлиёти 

автомобилии соҳибкорон ва ҳамаи вазорату идораҳо дида мешавад. Вале соли 2018 нисбат ба 

соли 2017 дар ноҳияҳои Вахш, Балхӣ, Ҷайҳун, Шаҳритуз, Сарбанд, Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ ва 

Фархор ин нишондиҳанда паст шудааст [3]. 

Бояд қайд намуд, ки дар соли 2017-ум гардиши бори нақлиёти автомобилии Корхонаҳои 

воҳидии давлатии нақлиётии автомобилии хизматрасони «Логистикӣ»-и минтақаи Бохтар ва 

идораи нақлиёти шаҳри Кӯлоб ба андозаи 17,0 фисад нисбат ба соли 2016 зиёд шудааст. Гардиши 

бори нақлиёти роҳи оҳан соли 2018-ум дар таносуб нисбат ба соли 2017-ум 100,0 фисадро ташкил 

медиҳад [3]. 

Таносуби нақлиёти авомобилии Корхонаи воҳидии давлатии нақлиётии автомобилии 

хизматрасони «Логистикӣ»-и минтақаи Бохтар ва идораҳои нақлиётии шаҳри Кӯлоб дар ҳаҷми 

умумии боркашонӣ дар соли 2017-ум 13,2 фисад ва дар соли 2018-ум 15,7 фисадро ташкил 

додааст..  

Дар шароити муосири иқтисодӣ, фаъолияти нақлиёт ҷаҳонӣ мегардад. Ин бо густариши 

ҳамаҷонибаи намудҳои нақлиёт дар тамоми силсилаи таъминоти маҳсулот оварда мерасонад.  

Рушди инфрасохтори нақлиётие, ки ба хизматрасонии боркашонӣ алоқамандӣ дорад, пеш 

аз ҳама, дастрасии минтақаҳои маҳдуд, сифат, сатҳи зиндагӣ, миёнаравии аҳолӣ, озодиҳои 

ҳаракати мол, таъмини хизматрасонӣ ва фаоълияти иқтисодии хориҷиро муайян мекунад. 

Барои беҳтар шудани сифати хизматрасонии нақлиётии боркашонӣ, ташкили ҳамлу нақли 

автомобилии борҳоро аз рӯи марҳилаҳои зерин ба роҳ мондан зарур аст: 

 таҳлил ва муайянсозии талабот нисбат ба ҳамлу нақл дар ҳамаи намудҳои нақлиёт; 

 таҳлили ҷуғрофии ҳамлу нақл ва таҳияи масирҳои оқилона; 

 тартибдиҳии нақшаи анбӯҳи борҳо; 

 интихоби намуд ва навъи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ; 

 муайянкунии маҳсулнокии воҳидҳои нақлиётӣ; 

 ҳисоби талабот ба воситаҳои нақлиётӣ вобаста ба намуди онҳо; 

 тартибдиҳии ҷадвали аз бор холишавии воситаҳои нақлиёт; 

 ҳисоби гардиши борҳо аз рӯи давраҳои тақвимии кор (барои як баст, як шабонарӯз, 

ҳафта, моҳ) [2, с. 25]. 

Яке аз самтҳои дигари рушди хизматрасонии нақлиётии боркашонӣ ин вусъат додани 

шабакаҳои роҳи оҳан мебошад. Тақрибан 90 фисади ҳамлу нақли борҳо берун аз ҷумҳурӣ 

тавассути роҳи оҳан анҷом дода мешаванд. 
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Аз натиҷаи таҳлилҳо бармеояд, ки тезхӯрдашавии роҳҳои автомобилгард дар вилояти 

Хатлон назаррас мебошад. Омилҳои асосие, ки сабабгори тезхурдашавӣ ва вайрон шудани 

роҳҳои автомобилгард дар дохили шаҳру ноҳияҳои вилоят мегардад, ин набудани хатҳои роҳи 

оҳан байни шаҳру ноҳияҳо дар вилоят, гармии зиёди фасли тобистон, намии зиёд доштани 

заминҳои ноҳияҳои гирду атрофи маркази вилоят ва ғайра мебошанд.  

Қобили қайд аст, ки рушди инфрасохтори нақлиётии роҳи оҳан сохтани хатҳои ҳаракати 

байни ноҳиявӣ, аз ҷумла пайвастани роҳи оҳани Душанбе - Бохтар - Кӯлоб - Носири Хусрав 

(Хошадӣ) бо терминали Панҷи Поён ва ба роҳ мондани интиқоли бори зиёда аз 20 тонна дар 

дохили вилоят тавассути роҳи оҳан аз манфиат холӣ набуда, барои пешгирии хӯрдашавии 

роҳҳои автомобилгард ва пулҳо дар гармиҳои тобистон, сазовор шудан ба баландтарин сифати 

хизматрасонии мусофиркашонӣ, пешгирии ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ дар вилоят, инчунин 

беҳдошти фаъолияти босамари долони транзитии роҳи оҳани минтақаи вилояти Хатлон ба 

гузаштани сатҳи баланди тиҷоратию иқтисодӣ байни кишварҳои Осиёи Марказӣ мусоидат 

мекунад.  

Дар маҷмӯъ, дар асоси баҳодиҳии ҳолати ҳозираи боркашонӣ дар вилояти Хатлон масоили 

мавҷуда муайян карда шуд, ки тамоюли рушди нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатии 

боркашонӣ дар тамоми намудҳои нақлиёт дида мешавад. Вобаста ба ин, зарур мешуморем, ки 

тарҳрезии самтҳои афзалиятноки рушди инноватсионии бозори хизматрасонии нақлиётӣ бо 

назардошти созмондиҳии иқтисодиёти рақамӣ дар Тоҷикистон ва вилояти Хатлон ба роҳ монда 

шавад.  

Ба ақидаи мо, ин имконият медиҳад, ки сатҳи зиндагии мардуми кишвар баланд шуда, 

рушди иқтисодӣ дар кишвар таъмин карда шавад ва вилояти Хатлон ба минтақаи транзитӣ 

табдил ёбаду ин имконият диҳад, ки рушди муносибатҳои байналмилалӣ дар сатҳи нав ба роҳ 

монда шаванд. 
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 БАҲОДИҲИИ ҲОЛАТИ ҲОЗИРА ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ БОРКАШОНӢ  

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар ин мақола хизматрасонии боркашонӣ ҳамчун як ҷабҳаи илмию амалӣ мавриди омӯзиш қарор 

гирифта, мафҳум, таъсири он ба рушди иқтисоди мамлакат ва сатҳи хизматрасониҳои боркашонӣ дар 

вилояти Хатлон шудааст.  

Нақлиёти боркаш яке аз соҳаҳои ҳаётан муҳимми иқтисодиёти ҳар як малакат ба ҳисоб меравад ва 

рушди инфрасохтори нақлиётие, ки ба хизматрасонии боркашонӣ алоқамандӣ дорад, пеш аз ҳама, 

дастрасии минтақаҳои маҳдуд, сифат, сатҳи зиндагӣ, озодиҳои ҳаракати мол, таъмини хизматрасонӣ ва 

фаоълияти иқтисоди хориҷиро муайян мекунад. Бо назардошти ин, дар мақола баҳодиҳии ҳолати ҳозира 

ва тамоюли рушди боркашонӣ дар вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он гузаронида шуда, масоили 

мавҷуда муайян карда шудааст. Нақш ва аҳамияти инфрасохтори нақлиётии боркашонӣ ва саҳми он дар 

ташаккули комплекси нақлиётии минтақа беандоза буда, рушди он ҳамчун ҷузъи муҳимми нақлиёти 

кишвар зарур мебошад. Самаранокии кори комплекси нақлиётии кишвар аз фаъолияти нақлиёти боркаш 

вобаста буда, ба такмил ва рушд додани инфрасохторҳои нақлиёти боркашонӣ имконият медиҳад. 

Инчунин он рушди сатҳи иқтисоди миллиро бо назардошти созмондиҳии иқтисодиёти рақамӣ таъмин 

менамояд.  

КАЛИДВОЖАҲО: инфрасохтор, нақлиёт, нақлиёти автомобилӣ, нақлиёти хушкигард, нақлиётҳои 

ғайриумум, роҳи оҳан, нақбҳо, таркиби ҳаракаткунанда, ҳамлу нақл, логистика, боркашонӣ. 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ В 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье рассматривается вопросы оказание услуг транспортировки грузов с точки зрения 

науки и в ней исследуется его значение, его влияние на развитие экономики страны и уровня обслуживания 

транспортировки в Хатлонской области. 
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Грузовой транспорт является одним из жизненно важных сфер экономики каждой страны и 

развитие транспортной инфраструктуры, которая связана с обслуживанием транспортировки грузов, 

прежде всего определяет доступность ограниченных зон, качества, уровня жизни, свободное 

передвижение грузов, обеспечение обслуживания и активность инностранной экономики. Принимая во 

внимание эти параметры, автор в своей статье изучил нынешные условий и тенденцию развития 

транспортировки грузов в городах и районов Хатлонской области, тем самым определил существующие 

проблемы в этой сфере. Роль и значимость инфраструктуры грузового транспорта и его вклад в 

формировании транспортного комплекса региона чрезмерно, а его развитие считается нужным, как важная 

часть всего транспортного комплекса страны. 

Продуктивность работы транспортного комплекса сраны, зависит от активности грузового 

транспорта и таким образом даёт возможность развития инфраструктуры грузового транспорта. Он также 

обеспечивает развитие уровня национальной экономики с учётом создания цифровой экономики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфраструктура, транспорт, автомобильный транспорт, сухопутный 

транспорт, железная дорога, туннели, подвижной состав, логистика, превозка. 
 

THE EVALUATION OF CURRENT CONDITIONS AND TREND DEVELOPMENT OF 

TRANSPORTATION IN KHATLON REGION 
 

This article considers the issues of transportation service with scientific point of view and it researches its 

meaning? Its influence on the development of country’s economy and the level of transportation in Khatlon region. 

Freight traffic is one of the important sphere of each country’s economy and transport infrastructure 

development, which is connected with transportation service, first of all determines accessibility of restricted 

regions, quality, living standards, free movement of cargo, service provision and activeness of foreign economy. 

Taking into consideration these arguments, the author in his article had learned current conditions and trend 

development of transportation in cities and districts of Khatlon region, hereby defined existing problems in this 

sphere. The role and significance of the freight traffic infrastructure and its contribution in forming of transport 

complex of the region are big, and its development is necessary, as an important part of whole transport complex 

of the country. 

The efficiency work of the country’s transport complex, depends on the activeness of freight traffic and 

thereby gives opportunity the infrastructure development of the freight traffic. In also provides level development 

of the national economy taking into account the formation of digital economy. 

KEY WORDS: infrastructure, transport, motor transport, overland transport, railway, tunnels, movable 

train, transportation, logistics, freighting. 
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ДИНАМИКАИ РУШДИ РАҚОБАТ БО АФЗОИШ – АНБӮҲИ ҶАРАЁНИ  

МОЛИЯВИИ ГИРДГАРДИШИ ИҚТИСОД 
 

Муродова Д.И. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Ҳадафи илмии таҳқиқот аз ҷалб намудан ба моҳияти дурустии низоми Адамар иборат 

мебошад, ки дар он истифодабарии категорияҳои фалсафӣ дар намунаи муқоисаи калимаҳои 

лотинӣ рақобат ва салоҳиятнокӣ баррасӣ мешавад.  

Масалан, дар Британияи Кабир вожаи рақобат дар соҳаи иқтисодиёт васеъ истифода бурда 

мешавад ва он дар тамоми ҷаҳон паҳн гаштааст. Истифодабарии ин мафҳум ба муносибатҳои 

истеҳсолӣ таъсири худро мерасонад ва фаъолнокии соҳибкори истеҳсолкунандаро вобаста ба 

истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ ва мувофиқ ба фаҳмиши муносибат ба фурӯши онҳо дигар 

мекунад.  

Ҷараёни инкишофи рақобат баъзан ба муноқиша оварда мерасонад. Барои муайян 

намудани оқибатҳои эҳтимолии ҷараёни инкишофи рақобат ва мақсади мавзӯи таҳқиқшаванда 

дар шароити мушкили воридшавии маблағҳо ва гардиши иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бояд якчанд масъалаҳо баррасӣ шаванд: 

1. Дараҷаи пастшавии бекорӣ – муҳоҷирати кории дохилӣ ва хориҷӣ; 

2. Ҳолати (кунунии) ҳозираи молиявӣ вобаста ба муҳоҷирати корӣ; 

3. Дараҷаи мувозинати истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон; 
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4. Муносибатҳои маблағгузории истеъмолӣ ва гардиши молӣ; 

5. Таъсири қарзи беруна ва маҷмӯи маҳсулот ба рақобат; 

6. Таҳлили муқоисавии молиявӣ ва муносибати молиявии имрӯза ба маблағгузории 

истеъмолии ҷорӣ; 

7. Таҳқиқи самаранокии геоиқтисодии маблағгузории соҳавӣ; 

8. Муайянкунии мафҳумҳои ниҳоии амнияти иқтисодии мамлакат дар ҳолати рушдкунии 

рақобат; 

9. Муайян намудани сарчашмаҳои паст намудани дараҷаи монеъшавии маблағҳо дар 

гардиши иқтисодиёт. 

Чи тавре ки маълум аст, мақсади пажӯҳиш аз он иборат аст, ки ҳолати молиявӣ ва шумораи 

пулҳои дар гардишбуда муайян карда шавад. Мутахассисон «протексионизми аграриро» дар 

интихоби консепсияи илмии амнияти озуқаворӣ ҳамчун бунёди амнияти иқтисодӣ арзёбӣ 
мекунанд [1, с. 7]. Маҳз ҳамин арзёбӣ мавқеи кишварро дар арсаи байналмилалӣ муайян 

менамояд. Фишори амнияти иқтисодӣ ба ҳама таъсири худро мерасонад, чӣ аз ҷамъияти дохилии 

инсон ва чӣ аз беруни он ва инчунин ба рушди он ҷараёни номатлубро медиҳад [1, с. 9]. 

Қонуни ҶТ «Оид ба амният» 28.12.1993 қабул шуда буд ва асосҳои қонунии таъмини 

амнияти ҷомеа ва давлатро мустаҳкам мегардонад, низоми бехатарӣ ва вазифаҳои онро муайян 

менамояд, тартиби ташкилёбӣ ва маблағгузории соҳаҳои таъминоти бехатарӣ ва инчунин 

назорати қонуниро аз болои онҳо барқарор менамояд.  

Аксари асарҳои олимони имрӯза ба баландбардории нақши инсон дар ба вуҷуд овардани 

бойигарии ҷамъиятӣ бахшида шудаанд.  

Дар байни сабабҳои зиёди харҷи истеҳсолот монеашавии воридоти маблағҳо ва гардиши 

иқтисодии онҳо ҷои махсусро ишғол менамоянд. 

Азбаски масъалаи мазкур дар як вақт бо ташаккул ва рушди давлатдорӣ ва манфиатҳои 

миллию давлатӣ (пайдо) ба вуҷуд омадааст, аз ин рӯ, дар илми иқтисодиёт шаклҳои гуногуни 

муайянгардонӣ ва тасҳеҳи мафҳуми монеа дар воридшавии маблағҳо ва гардиши иқтисодии онҳо 

ҷой дорад. Вобаста ба ин, кӯшиш менамоем, ки моҳият ва мазмуни мафҳуми монеа дар 

воридшавии маблағҳо ва гардиши иқтисодии онҳоро муайян намоем. Шарики асосии 

боэътимоди гардиши иқтисодӣ ин воридшавии маблағҳо мебошад. Агар ин вожаҳо ба фаҳмондан 

ниёз надошта бошанд, дар он сурат монеа дар воридшавии маблағҳо ва гардиши иқтисодии онҳо 

дар илми иқтисодиёт каме номуайян аст. Ва онҳо ниёз ба коркард ва тавзеҳоти иловагӣ барои 

шарҳ додани сермаъноии калимаи «анбӯҳ», ҷой ва нақши он дар ибораи монеа дар воридшавии 

маблағҳо ва гардиши иқтисодии онҳоро доранд. Нуқтаи назари баъзе муаллифонро доир ба ин 

мафҳум дида мебароем. Мафҳуми калимаи анбӯҳ дар тафсири забони русӣ ҳамчун банд, ғав, 

душворӣ, ҳимояи ягон чиз ё ҳаракат шарҳ дода мешавад. Аз рӯи таърифи Қурбонова М.З. анбӯҳи 

маблағҳо ин худ фазои холигӣ дар муомилоти пулӣ мебошад. Сармояи инсонӣ, дар навбати худ, 

куҳна ё фарсуда мегардад ва ба таъсири пешрафти илмӣ-техникӣ мубтало мегардад. Дар вазъияти 

кории шароити бозорӣ усулҳои дар амал истифодабарии онҳо, яъне монеаи воридшавии 
маблағҳо ва гирдгардиши иқтисодии онҳо дар раванди истеҳсолот барои бойигарии ҷамъият 

таъсири манфӣ мерасонад.  
 Вобаста ба ин Адам Смит навишта буд, ки «Оқилона мебуд, агар мо он чизеро, ки 

бойигарии молу мулк ё захираҳои кишвар меномем, он натиҷаи меҳнати пешина ё гузашта бошад 

ва якхела баҳогузорӣ мешавад ва якхела дар пӯшонидани хароҷоти ҷамъиятӣ иштирок мекунад. 

[1, с. 82]. 

 Доштани чунин қобилиятҳо бо таъмини имконияти маблағгузории истеъмолкунанда дар 

иқтисодиёт алоқамандӣ дорад, ки он дар навбати худ, ба гардиши бефосила ва устувори маблағу 

маҳсулот барои ба даст овардани қобилиятҳо пайвастагӣ дорад.  

 Дар шароити тақвияти раванди ҷаҳонишавӣ талабот нисбат ба субъектҳои хоҷагидорӣ 

сахттар дараҷаи рақобатпазирии онҳо баланд мегардад. Дар шароити имрӯза ба ҳамагон маълум 

аст, ки аҳолӣ рӯ ба афзоиш аст ва ин аҳамияти калон дорад ва дар баъзе кишварҳо синну соли 

қувваи корӣ ҷавонтар мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаи синну соли ниҳоии нафақа 

барои занҳо 58 сол ва барои мардҳо 63 сол муайян карда шудааст. Айни замон дар Федератсияи 

Россия лоиҳаеро кор карда истодаанд, ки дар он синну соли ба нафақа, ки ба беҳтар гардонидани 

таъмини ҳади ниҳоии аҳолӣ аз рӯи меъёрҳои қабулшуда пешбинӣ шудааст, омӯхта мешавад. 

Маълум аст, ки истеъмоли баробар вобаста ба фаъолияти фаъол дар иҷрои уҳдадориҳои қувваи 

корӣ ва комёбиҳои минбаъда дар хоҷагии халқ вобастагӣ дорад.  
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Ҷадвали 1 

Маълумот оид ба меъёрҳои сарфакоронаи истеъмолӣ 

 

Таносуби миқдори 

калорияҳо 
Гирифтани 

калорияҳо бо 

сӯзонидан 1г 

Ба ҳар 1 кг 

вазни  

бадан г 

Ҳангоми 70 кг вазни бадан 

Меъёри истеъмол 

Грамм калорияҳо 
Рақамҳо Истеъмол % 

Сафеда 1 15 4,1 1,3 91,0 373,1 

Чарб 1 30 9,1 1,3 91,0 828,1 

Карбогидрат 4 55 4,1 5,2 350 1492,4 
Сарчашма: ҳисобҳо аз рӯи маълумоти ФАО/БТҶ оид ба меъёрҳои истеъмолӣ муқаррар шудаанд. 

 

Пешбиниҳои муаллиф нишон медиҳанд, ки дар шароити суст инкишофёбии ноҳияҳои кӯҳӣ 

риоя намудани меъёрҳои истеъмолии мувофиқ – 26936 ккал ниҳоят душвор аст. Дар илова ба 

маълумоти ҷадвали якум қайд карда мешавад, ки хӯроки якшабонарӯзии одами калон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд 80-90 г сафеда, 80-90 г чарб, 350-400 г карбогидратҳо, 0,1 г 

витаминҳо, 20 г моддаҳои минералӣ, 25 г торҳои озуқа дошта бошад [3, с. 15]. 

Ҷадвали 2 

Таркиби химиявӣ ва арзиши энергетикии маҷмӯи минималии маводи озуқаворӣ барои гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ-демографии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар як шабонарӯз) [2, с. 195]. 

Номгӯ 
Аҳолии қобили меҳнат 

Нафақахӯрон 
Кӯдакон 

Мардҳо Занҳо 0-6 сол 7-14 сол 

Сафедаҳо, г 88,0 68,0 64,0 44,0 73,0 

Чарб, г 69,0 58,0 54,0 51,0 74,0 

Карбогидратҳо, г 437,0 326,0 114,0 228,0 349,0 

Қурби энергетикӣ, ккал 2730,0 2110,0 2000,0 1580,0 2360,0 
  

Аз рӯи баъзе маълумот новобаста ба пайдоиши сарфи қувваи ғайримустақим бо сабаби 

саломатӣ, инвеститсияи истеъмолӣ синну соли нафақахӯрон нисбат ба дигар категорияҳои 

синнусолӣ камтар нишон дода шудаанд. 

Ин омилҳо дараҷаи монеъшавии воридшавии маблағҳо ва гардиши иқтисодии онҳоро 

муайян менамояд. Ин нишондодҳо барои мувозинати нархҳо дар иқтисодиёти бозорӣ зарур 

мебошанд. Ғайр аз ин, дар шароити кунунии иқтисодиёти бозорӣ нарх яке аз омилҳои асосӣ дар 

муборизаи рақобат ба ҳисоб меравад.  

Албатта, дар бозор нархҳо тағйир меёбанд ва яке аз шартҳои муҳимми ин муносибатро 

рақобат ташкил медиҳад ва дар асоси омӯзиши он метавон мавҷудияти миёнаро муайян намуд. 

 
Ҳар як корхона ҳаракат мекунад, ки фоидаи калон ба даст орад ва ҷараёни расидани 

рақобат дар рақобати шадид, бархӯрди манфиатҳо ва муборизаҳо ба нуқтаи ниҳоӣ мерасад.  

Бо назардошти сифат, яъне вобастагии нархро аз сифат бояд дар назар гирифт (q). 
𝑃𝑖(𝑞); 𝑥𝑖(𝑞, 𝑃𝑖)

𝑐(𝑥𝑖)Џ‘Џ𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

п = ∑(𝑃𝑖(𝑥𝑖) − 𝑐(𝑥𝑖))

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 → max

 

Дар ин ҷо Pi – нарх, i – маҳсулот ё хизматрасонии он, xi – ҳаҷм, i – намуди он, с – арзиши 

аслиро маънидод менамоянд. 

Кишварҳои мухталиф масъалаи кам кардани дараҷаи анбӯҳшавӣ дар воридшавии маблағҳо 

ва гардиши иқтисодии онҳоро бо роҳҳои гуногун ҳал мекунанд ё ин масъаларо тамоман ҳал 

намекунанд. Масалан, дар Эрон барои дастгирии гардиши бозори пулӣ ҳар моҳ ба ҳар як сари 
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аҳолӣ 15 доллар ҷудо мешавад. Ин миқдори маблағ дар шароити бозаргонии Эрон барои хариди 

чунин маводи озуқаворӣ кофӣ мебошад: 

 биринҷ 15 кг – 4 доллар 

 шир 15 л – 4 доллар  

 нон (чапотӣ) 15 д – 4 доллар 

 апелсин 1 кг – 3 доллар 

Ҷамъ: 15 доллар 

Дар натиҷа дар мувофиқа бо меъёрҳои истеъмолии қабулшуда ва гирифтани неруи 

ғизонокии лозимаи организм, ин миқдори маблағ дар таъмини амнияти хӯрокворӣ аҳамияти 

калон дорад. Дар сурати ҷудо намудани 1,275 млн доллари ИМА барои 85 млн одам дар Эрон 

дар як моҳ талаботи муштараки каҷи бозорӣ ба тарафи рост мегузарад ва ҳамин тавр, 

ҳавасмандгардонии устувори қувваҳои истеҳсолкунанда ва рушди иқтисодии мамлакат таъмин 

мегардад. Чандирии озуқаворӣ нисбат ба нарх имкон медиҳад, ки аҳамияти ниҳоии монеъшавии 

воридшавии маблағҳо ва гардиши иқтисодии онҳо дар таъмини маблағгузории истеъмолӣ 

бойигарии давлатро зиёд гардонад ва ба ин васила некӯаҳволии сармояи инсонӣ беҳтар гардад. 

Ин мафҳуми ниҳоӣ дараҷаи монеъшавии воридоти маблағҳо ва гардиши иқтисодии онҳоро дар 

меъёрҳои имконпазир дуруст нигоҳ медорад. 

Аз асари Жан Батис Сей «Рисолаи иқтисоди сиёсӣ» маълум аст, ки «Сармоя дар асоси се 

қобилияти ба инсон хос: пешгӯӣ, фаҳмиш ва қаноат асос ёфтааст». 

Ташкили сармоя маънои онро дорад, ки бояд барои наслҳои оянда захира, сарпаноҳ, 

фароғат, маълумот, истиқлолият ва ҳаёти арзандаро таъмин намуд. Сармоя хоҳ аз металл, захира 

ё олатҳо аз ду ҷиҳат иборат мебошад: судмандӣ ва арзандагӣ. Сармоя чунон маҳсулоте мебошад, 

ки ба мисли дигар маҳсулот номи худро аз таъиноти ояндаи худ мегирад [5]. 

Дар кишварҳои Араб муҳоҷирон солона барои зиндагонӣ кардан дар ин мамлакат ба 

маблағи 100 доллар андоз месупоранд. Дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирон дар ҳаҷми 50 

доллар дар 1 моҳ ҳақи потентӣ пешбинӣ шудааст. Чунин маҳдудиятҳо, аз як тараф, сатҳи 

бекориро кам мегардонад, аз тарафи дигар бошад, ҳисси масъулияти кори иҷрошаванда ва 

сифати иҷроиши уҳдадориҳоро баланд мебардорад. 

Дар марҳилаи замони ҳозира ҷараёни рушди рақобат дар дунё дар чорчӯбаи манфиатҳои 

геоиқтисодӣ бархӯрди кишварҳои абарқудратро ба мисли ИМА, Хитой, ФР дидан мумкин аст. 

Ин мамлакатҳо дар доираи мамлакатҳои рақобатпазир муборизаи оштинопазирро барои бозори 

сармоя ва захираҳои моли хом бурда истодаанд. Натиҷаи ин муборизаи рақобатӣ ташкил ва аз 

байн рафтани блокҳо ва иттиҳодҳо ба шумор мераванд. Дар соҳаи молиявӣ – иқтисодӣ бошад, 

мубориза торафт тезу тунд гашта истодааст. Мантиқи ин суханон аз он иборат аст, ки ҷараёни 

пешрафти рақобат муносибатҳои геоиқтисодиро аз байн мебарад. 

Дар асри ХХI ҳодисаҳо ва тақдири тезу тунди ивазшавии як қатор кишварҳо бо амалкардаи 
дигар кишварҳо зичтар алоқа пайдо мекунанд. Чунин алоқамандӣ ба манфиати кишварҳои 

абарқудрат мебошад. Фишанги муҳим дар шароити паҳншавии ҷаҳонишавӣ ва пешрафти 

рақобатпазирӣ, ки робитаи дутарафаи байни бонкҳо ва мизоҷони онҳоро таъмин менамояд, ин 

сиёсати кредитӣ ба шумор меравад, ки барои рушди иқтисодиёт ёрӣ мерасонад. Аммо миқдори 

фоизнокии баланд муайянкунандаи ҳавасмандӣ ба шумор намеравад ва ҷаримаҳо барои 

гузаронидани муҳлат ва дигар намудани ҷазо раванди рақобатро ба муноқиша мебаранд.  

Таъмини таносуби мувофиқ дар соҳаи сиёсати фоизнокӣ барои мустаҳкам гардондани 

муносибат дар талаботи бозор ва пешниҳоди бозаргонӣ дар соҳаи молиявӣ-иқтисодӣ хизмат 

мекунад. Оид ба ин масъала аксари мутахассисон бонги изтироб мезананд. Муносибгардонии 

миқдори маблағҳои фоизнок барои истифода бурдани маблағҳои заёмӣ (қарзӣ) меъёри ҳамкории 

муфид ва ҳавасмандгардонии соҳибкори истеҳсолӣ мегардад. 

Риояи интизоми қарздиҳӣ ва боис ба баргардондани қарзҳои гирифташуда дар муҳлатҳои 

муқарраргашта, инчунин пардохти саривақтии меҳнат мувофиқ бо модели Ж.Б. Сей ҷорӣ 

намудани хоҷагидорӣ танҳо бо гардиши пайвастаи пулҳо дар иқтисодиёт метавонад устуворона 

рушд намояд. Ин ҳолат метавонад, ягонагии мақсади гузошташударо таъмин намояд. Миқдори 

фоизнокии баланд ба истифодабарии кам рӯ ба рӯ мегардад ва дар натиҷа комёбии сиёсати 

қарздиҳӣ номутаносиб мегардад. Дар ин ҳолат дараҷаи муштараки талаботи бозор паст мегардад. 
Рақобат ва мувофиқгардонии манфиатҳои иқтисодӣ дар ҷараёни пешрафти номутаносиби 

раванди рақобат дар худ омилҳои намоёни мухолиф доранд. Дар сурати баҳодиҳии талабот ва 

пешниҳод аз нуқтаи назари рақобат мувозинати бозорӣ аҳамияти худро гум мекунад. Асоси ин 
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масъаларо ченаки сифат ташкил медиҳад. Масалан, ҳалли муносибати масъалаҳои ададӣ бо 

муайянкунандаи сифат фоиз мебошад. 

Субъектҳои хоҷагидории бахшҳои воқеӣ ва ғайривоқеии иқтисодиёт мизоҷон ё бозори 

фурӯши молҳо ба шумор мераванд. Мутахассисе, ки донишу малакаи кофӣ надорад, маълум аст, 

ки дар бозори меҳнат самти лозимро пайдо карда наметавонад. Ҷараёни рушди иқтисодиётро ба 

мақсади ягона табдил додааст, аммо вай аз рӯи қоида бояд василаи эҷодиёт бошад. Ҷараёни 

рушди рақобат дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт ҳаракати геоиқтисодӣ дорад.  

Рушди рақобат ба он оварда расонд, ки низоми муосири муносибатҳои иқтисодӣ ва 

сохтори онҳо ҳамон тавре сохта шудаанд, ки мамлакатҳои ҷаҳон аз рӯи моҳият дар ҳолати 

нобаробар бошанд. Дар доираи иқтисодиёти ҷаҳонишавии анҷомёфта, рушди рақобат аз сарҳади 

муноқишаҳои идорашаванда мегузарад [4, с. 15]. Инчунин вай ҳамаи соҳаҳои фаъолияти 

истеҳсолу фурӯшро аз истихроҷи минералӣ ва захираҳои ашёи хом ва бо идомаи коркарду 

мубодилаи онҳо дар бозорҳои беруна сар карда, новобаста аз фазои ҷуғрофии онҳо дар бар 

мегирад. Маълум аст соҳибони ин захираҳо қишри бобизоати аҳолӣ мебошанд, ки ба онҳо барои 

беҳтар гардондани некӯаҳволиашон шарт нест воситаҳои иловагиро ба гардиш андозанд. 

Набудани масъулияти иҷтимоӣ дар ҷомеа бо сабаби гузариши рушди пешрафти рақобат ба 

марҳилаи баланди инкишофи рушди худ, фишори вай ба табақаҳои миёна ва қафомондаи аҳолӣ, 

бекорӣ, тайёр намудани кадрҳо ба рушди техникии кишвар вазнинӣ меорад.  

Манфиатҳои геоиқтисодии кишварҳои ҳамсоя дар мубориза барои ашёи хом ва бозори 

фурӯши маҳсулот марҳила ба марҳила боло меравад. Дар ин раванд паҳн гардидани фазои 

ҷаҳонишавӣ ва рушди рақобат, сармояи молиявӣ, паст намудани сатҳи монеа дар воридшавии 

маблағҳо ва гирдгардиши иқтисодии онҳо мавқеи махсус пайдо менамоянд. 

Муваффақиятҳои бузург ва зичи иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар ҳамкорӣ байни 

Тоҷикистону Ӯзбекистон барои паси сар кардани монеа дар воридшавии маблағҳо ва 

гирдгардиши иқтисодии онҳо роҳҳои навро кушод.  

Ҷараёни инкишофи рақобат дар доираи фаъолияти худ дорои марҳилае ҳаст, ки дар он 

тарафҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки вазъияти нобаробарро нигоҳ доранд. Ҳамин тавр, тафовут 

байни сарватмандон ва камбизоатон ва ҳам кишварон ва ҳам шаҳрвандон зиёд гашта истодаанд. 

Чунин низоми нобаробарӣ ҳамчун авҷи ноадолатӣ дида мешавад. Ҷараёни рушди рақобат 

наметавонад, қувваҳои истеҳсолкунандаро ба пуррагӣ ҳавасманд гардонад. Инчунин вай 

уҳдадориҳои худро самаранок иҷро намекунад ва нисбат ба қонуни рушди рақобат бо эҳтиром 

муносибат менамояд. Чунин ҳолат имконият намедиҳад, ки масъалаҳои иҷтимоие, ки монеаи 

инкишофи соҳаи кишоварзӣ мегарданд, самаранок ҳал гарданд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари аграрӣ ба шумор рафта, хоҷагии кишоварзии мамлакат 

дорои иқтидори бузург аст. Ин иқтидор талаботи дохилӣ ва ниёзи воридотро вобаста ба 

маҳсулоти тозаи экологӣ таъмин менамояд [4, с.24]. Дар гузашта соҳаи кишоварзӣ ҳафтод фоизи 

аҳолиро бо кор таъмин менамуд. 

Гузариш аз рақобати солим ба рақобати носолим, ки раванди табиӣ ба шумор меравад, ба 

афзоиши истеҳсолот монеа эҷод менамояд. Чунин рақобати носолим, инчунин монеаи 

воридшавии маблағҳо гашта, шумораи корманди ихтисосмандро кам мекунад. 
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ДИНАМИКАИ РУШДИ РАҚОБАТ БО АФЗОИШ – АНБӮҲИ ҶАРАЁНИ МОЛИЯВИИ 

ГИРДГАРДИШИ ИҚТИСОД 
 

Дар мақола дар бораи оқибатҳои рушди рақобат сухан меравад. Қайд карда мешавад, ки тибқи 

андешаҳои донишмандони варзида, динамикаи рушди рақобат ба мубориза ва низоъ оварда мерасонад. 

Инчунин, оид ба вожаҳои лотинӣ ва истифодабарии бомавриди онҳо ва нақши омузгори фанни забон дар 

гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ дар мактаб муфассал маълумот дода шудааст. Нишон дода мешавад, 

ки таълими дурусти истифодабарии категорияҳои фалсафавии забонҳои бегона дар муоширати тақозо ва 

арза аҳамияти махсус дорад, ки шавқовар намудани муқоисакуниҳо дар омузиши мавзӯъҳо хонандаро 
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ҳавасманд мекунад, диққати онҳоро ба эҷодкунӣ равона месозад, ки дар дарсҳои анъанавӣ ин гуна 

амалиётҳо дида намешуд. Қайд карда мешавад, ки принсипи рақобатпазирӣ байни ҳама принсипҳо дар 

шароити умумиҷаҳонишавии иқтисодӣ муҳим ба ҳисоб рафта, байни объекту субъект метавонад 

таъсироти манфӣ расонад. Гуфта мешавад, ки дар натиҷаи ба қуллаи рушд расидани рақобат анбӯҳи 

ҷараёни молиявии гирдгардиши иқтисодӣ ташаккул меёбад. Таъкид карда мешавад, ки кишварҳои 

ҷудогона ё масъалаи батанзимдарории сатҳи анбӯҳи ҷараёни молиявии гирдгардиши иқтисодиро ба тариқи 

ба худ хос ҳал менамоянд ё тамоман ба он аҳамият намедиҳанд ва дар самти геоиқтисодӣ давлатҳои 

тараққикарда бе ҳисси масъулияти иҷтимоӣ манфиатҷӯ мешаванд.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёт, фишанги эҷодиёт, геоиқтисодиёт, ҳисси масъулияти иҷтимоӣ, 

масъалаи дуруст гузошташуда аз рӯи Адамар. 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРИРОСТОМ – ПРОБКА ФИНАНСОВЫХ 

ПОТОКОВ КРУГООБОРОТА ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматривается вопрос о динамике развития конкуренции приростом. Отмечается, что, по 

мнению ведущих учёных, динамика развития конкуренции приводит к соперничеству и конфликту. 

Подробно описывается сущность латинского слова и общедидактические принципы при обучении и роли 

учителя языка при построении учебных занятий в Вузе. Указывается, что корректное обучение при 

усвоении языка создаёт познавательную мотивацию студентов, повышается внимание на их творческое 

проявление в обучении в отличии от традиционных форм обучения. Подчёркивается приоритетность 

принципа прогресса конкуренции, присутствующего практически во всех принципах обучения, который 

способен организовать диалог между субъектом и объектом обучения. Отмечается, что на кафедре 

разрабатываются ресурсы нового поколения, активное применение которых способствует ускорению 

процесса обучения, диалектическому развитию общества. Подчёркивается, что проведённый в 

интерактивной форме комплексный анализ в процессе проведения спецкурса на 3 курсе университета по 

геоэкономической безопасности выявило эффективность процесса овладения знанием о динамике 

развития конкуренции и оно получило положительную оценку со стороны студентов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, орудие творчества; геоэкономика, чувство социальной 

ответственности, корректность, задачи по Адамару. 
 

THE DYNAMICS OF COMPETITION GROWTH DEVELOPMENT IS A BLOCK OF FINANCIAL 

FLOW OF THE ECONOMY ROTATION 
 

The article considers an issue on dynamics of competition growth. It is noted that to the opinions of leading 

scientists, the dynamics of competition development comes to contest and conflict. It is described on details the 

essence of Latin word and general didactic concepts in teaching and the role of a language teacher in forming of 

training classes in universities. It is indicated that correct training in learning language creates cognitive motivation 

of the students, it is also paid attention at their creative demonstration in teaching unlike traditional form of 

training. It is underlined the priority of progress competition concept, present practically in all training concepts, 

which can organize a dialogue between a subject and an object of the training. It is noted that the specialists develop 

resources of the new generation and their active employment support to accelerate the training process of 

community dialectic development. It is underlined that conducted complex analysis by interactive form in the 

process of teaching special course in the 3 year of study of the University on geoeconomic security has identified 

the effectiveness process of knowledge mastering on dynamics competition development, and it has got the 

positive mark by the students.  

KEY WORDS: economy, a tool of creativity, geoeconomy, a sense of social responsibility, correctness 

task on Adamar.  
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САБАБҲОИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МУҲОҶИРАТИ ҚУВВАИ  

КОРГАРӢ ВА ОҚИБАТҲОИ ОН 
 

Кабиров Ш.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

 Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисод масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ ба яке аз масъалаҳои 

асосии муносибатҳои иҷтимою иқтисодии байналхалқӣ байни давлатҳо мубаддал гардидааст.  

Яке аз сарчашмаҳои муҳимми даромади иқтисодию иҷтимоӣ дар ҷаҳони муосир неруи 

инсонист, ки хушбахтона Тоҷикистон барои рушди он имконоти фаровон дорад. Дар стратегияи 

миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 ба баланд бардоштани сифати рушди неруи инсонӣ 

таваҷуҳи ҷиддӣ зоҳир шудааст [1].         

Маълум аст, ки айни замон мавзӯи муҳоҷирати меҳнатӣ ва мушкилоти марбут ба он аз 

масъалаҳои муҳимми ҷомеа маҳсуб ёфта, дорои паҳлуҳои равшан ва тира мебошад.  
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Мувофиқи маълумоти дурнамои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати меҳнат ва 

муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, теъдоди мутлақи аҳолии кишвар то соли 

2025 ба 12,1 млн. нафар, соли 2050 – 18,7 млн. нафар ва соли 2060-21,1 млн. нафар мерасад. 

Тамоюлҳои дар боло зикршуда, мувофиқан теъдоди аҳолии қобили меҳнатро зиёд мекунанд. 

Агар ба назар гирифта шавад, ки тақрибан 47-50%-и аҳолиро захираҳои меҳнатии ҷамъият 

ташкил медиҳад, он гоҳ теъдоди захираҳои меҳнатӣ тахминан дар соли 2025 ба 5,8 млн. нафар 

дар соли 2050 – ба 9 млн. нафар ва дар соли 2060 ба 10 млн нафар мерасад. 

Барои Тоҷикистони муосир, пеш аз ҳама, муҳоҷирати хориҷиии меҳнатӣ, асосан қувваи 

кори беихтисос хос аст. Қисми бисёри маҷрои муҳоҷират аз Тоҷикистон ба кишварҳои ИДМ, 

хусусан ба Русия, Қазоқистон ва Украина нигаронида шудааст. Мувофиқи муълумот, ин 

нишондиҳанда аз 250 то 500 ҳазор нафар ва бештар аз онро ташкил медиҳад [2]. 

Ҳамин тавр, сабабҳои бунёдии иқтисодие, ки асоси муҳоҷирати хориҷии меҳнатро ташкил 

медиҳад, аз инҳо иборатанд: 

 
Сабабҳои асосии муҳоҷирати муосирро таҳлил намуда, қайд кардан лозим аст, ки ҷараён 

ва сохтори он ҳамчунин ба ду омили дигар зич вобастагӣ доранд: якум, васеъшавии низоми 

байналмилалии иттилоот; дуюм, инкишофи нақлиёт ва арзоншавии нарху навои мусофират. 

 Омилҳои мазкур, бешубҳа, шаҳрвандонро тавассути ахбори оммаву интернет аз 

имкониятҳои иҷтимоию иқтисодии кишварҳои дунё бохабар намуда, барои муҳоҷиршавии онҳо 

мусоидат менамоянд.  

Муҳоҷирати хориҷии меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан характери 

ғайрирасмӣ дорад. Вале солҳои охир кӯшиши дуруст ба роҳ мондани назорати давлатии ин 

раванд амалӣ карда мешавад. Ба андешаи доктори илмҳои иқтисодӣ, акдемик Р.К. Раҳимов, 

сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ асоснок 

кардани мақсадҳои асосӣ, вазифаҳои ҷорӣ ва дурнамои муҳоҷирати хориҷии меҳнатиро бо 

назардошти анъанаҳо, урфу одатҳо, хусусиятҳои миллӣ ва таърихии аҳолии Тоҷикистон дар 

назар дорад. Дар ин замина дар давраи гузариш қарор доштани иқтисодиёти ҷумҳуриро ба назар 

гирифта, се мақсади асосии чунин сиёсат: иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ва стратегиро ҷудо кардан мумкин 

аст [3]. 

Муҳоҷирати қувваи коргарии ҳозирзамон тамоюлҳои нав пайдо кардааст. Асоси маҷрои 

муҳоҷиратро мисли пештара коргарон ва қисми камтари онро хизматчиён ташкил мекунанд. Дар 

баробари ин, шакли нисбатан нави муҳоҷирати байналхалқии қувваи коргарӣ вусъат меёбад, ки 

аз ҳиҷрати кадрҳои илмию техникӣ иборат мебошад. Шахсони соҳиби таҳсилоти олӣ асосан 

барои беҳтар кардани шароити истифодаи қобилияти хеш ва таъмини зисту зиндагии сазовор ба 

ИМА ва Аврупои Ғарбӣ муҳоҷир мешаванд [4]. 

Дар ҷанбаи омилҳои барангезандаи муҳоҷират мақсадҳои моддӣ бартарият доранд. Вале 

сабабҳои сиёсӣ, динӣ ва этникӣ ҳамчунин аҳамияти худро гум накардаанд ва ба муҳоҷирати 

одамон аз як мамлакат ба мамлакати дигар мусоидат менамоянд. 

Солҳои охир муҳоҷирати ғайрирасмӣ вусъат меёбад, ки ба корфармоён имконияти 

истифодаи қувваи кории арзон ва беҳуқуқро фароҳам оварда, ба истеҳсоли фоидаи изофа 

мусоидат менамояд. 

Характери муҳоҷирати муосири қувваи коргариро нобаробарии рушди иқтисодии 

кишварҳои мутараққии саноатӣ, аз як тараф ва аз тарафи дигар, мамлакатҳои номутараққию 

Сабабҳои 
муҳољирати 

меҳнатї

Набудани миќдори 
кифояи љойи корї

Сатҳи пасти даромадҳо ва 
музди ками меҳнат;

Дурнамои номуайян барои 
гирифтани ихтисоси зарурї

Муҳити номувофиќи 
иќтисоди

Ҳолати корупсионии 
тамоми соҳахои фаъолият;

Ношоистасолорї 
ҳангоми интихоб ё 

ќабули кадрҳо ба кор 
ва ѓайраҳо
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дорои иқтисодиёти гузариш, муайян мекунад. Ба ҷараёни муҳоҷирати имрӯза баробари афзоиши 

миқёс, боз пайдоиши падидаҳои нав, ки дар гузаштаи наздик умуман ҷой надоштанд, хос 

мебошанд. 

Дар гузаштаи наздик мамлакати воридкунандаи қувваи коргариро аз мамлакати 

содиркунандаи он фарқ кардан осон буд. Ҳоло бошад ба аксарияти мамлакатҳо ҷараёни 

муҳоҷирати дутарафаи қувваи коргарӣ хос аст. Солҳои 90-ум дар маҷмӯъ фарқияти воридоту 

содироти қувваи коргарӣ бо ҳисоби миёна 1 млн. нафарро ташкил дода бошад, имрӯз тибқи 

дурнамо ҳамин тафовут баробари устуворшавии иқтисодиёти ҷаҳон хеле кӯтоҳ мешавад. Як 

ҳодисаи дигарро низ дар муҳоҷирати байналхалқии қувваи коргарӣ бояд ба назар гирифт. Дар 

доираи мамлакатҳои номутараққӣ ва дорои иқтисодиёти гузаришӣ, аҳолӣ ба кишварҳое кӯч 

мебандад, ки дар роҳи демократия ва ислоҳоти бозорӣ пешсаф мебошанд. 

Тамоюли афзоиши ҳиҷрати хориҷии муҳоҷирати коргарӣ, ки дар даҳсолаҳои охир хеле 

бараъло ва дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон ба назар мерасад, ба Тоҷикистон ҳам тааллуқ дорад. 

Ҷараёни тамоюли мазкур баробари азнавсозии сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ, Тоҷикистонро ба 

яке аз мамлакатҳои асосии содиркунандаи қувваи коргарӣ табдил дод. 

Оид ба оқибати иҷтимоию иқтисодии муҳоҷират дар мисоли собиқ Югославия мулоҳиза 

кардан мумкин аст. Солҳои 80-ум Югославия аз содироти мол ва хизмат ба ҳисоби миёна дар як 

сол қариб 2,5 млрд. доллар фоида мегирифт. Даромад аз содироти қувваи коргарӣ бошад дар 

шакли интиқоли маблағ 3,5 млрд. доллар ва баъди бозгашти муҳоҷирон аз ин зиёдро ташкил 

медод. Ҳамагӣ даромадҳои воқеӣ 7 млрд. долларро ташкил доданд. 

Содироти қувваи коргарӣ имрӯз ба яке аз манбаҳои асосии воридоти асъори хориҷӣ табдил 

ёфтааст. Боис қайд аст, ки аз ҳисоби муҳоҷирони тоҷик низ маблағҳои калон нисбати ММД 

миллӣ фиристода мешавад. Мисол, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Руссия солҳои 

2012-2017 тавассути низомҳои интиқоли пулӣ 17 млрд. 328 млн. доллари ИМА ворид гардидааст. 

Танҳо дар соли 2018 ба кишвар дар ҳаҷми 2 млрд. доллари ИМА аз ҷониби муҳоҷирони корӣ 

интиқол гардидааст. 

Истифодаи оқилона ва дурусти маблағҳои муҳоҷирон метавонад боиси рушди иқтисоди 

миллӣ дар мамлакат гардад.   
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САБАБҲОИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МУҲОҶИРАТИ ҚУВВАИ КОРГАРӢ ВА 

ОҚИБАТҲОИ ОН 
 

Дар ин мақола масъалаи муҳоҷирати меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсири он ба 

некӯаҳволии мардум ва иқтисодиёти давлат маврди баррасӣ қарор гирифтаанд. Инчунин дар мақола 

асоснок карда шудааст, ки муҳоҷират дар робитаҳои муосири хоҷагидорӣ барои кишварҳои қабулкунандаи 

муҳоҷирон ва ҳам барои кишварҳое, ки содироти қувваи корӣ менамоянд, аҳамияти бениҳоят муҳим 

доранд. Дар мақола дар асоси таҳлилҳои маълумоти оморӣ динамикаи интиқоли маблағҳои муҳоҷиронӣ 

ватанӣ ва таъсири онҳо ба устувории макроиқтисодии кишвар нишон дода шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: муҳоҷирати меҳнатӣ, интиқоли маблағҳо, муҳоҷирани меҳнатӣ, устувории 

макроиқтисодӣ, танзими давлатӣ, некӯаҳволӣ. 
 

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ТРУДОВОЙ  

МИГРАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы трудовой миграции населения Таджикистана и ее влияние на 

благосостояние населения и экономику страны в целом. Также даются обоснования тому, что миграции в 

современных мирохозяйственных связях имеют очень важное экономическое значение, как для 

принимающих стран, так для стран исхода. В статье на основе анализа статистических данных приводится 

динамика денежных переводов трудовых мигрантов и их влияние на макроэкономическую стабильность 

страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовая миграция, денежные переводы, трудовые мигранты, 

макроэкономическая стабильность, государственное регулирование, благосостояние. 
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THE SOCIAL AND ECONOMICAL REASONS OF LABOUR MIGRATION AND THEIR EFFECTS 
 

The article discusses the problems of labor migration of the population of Tajikistan and its impact on the 

welfare of the population and the economy as a whole. It also justifies the fact that migrations in modern world 

economic relations have economic importance, both for receiving and origin countries. The article based on the 

analysis of statistical data shows the dynamics of remittances of labor migrants and their impact on the 

macroeconomic stability of the country. 

KEY WORDS: labor migration, remittances, labor migrants, macroeconomic stability, government 

regulation, welfare. 
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РУШДИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА 
 

Шодиев Б.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Бобоазиззода Ш.А. 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 
 

Дар шароити муосири иқтисодӣ танҳо як соҳаи бомуваффақият фаъолияткунанда, ки қодир 

аст вазъиятро дар бозори озуқавории кишвар дар муддати кӯтоҳ ба эътидол оварад ва вазъиятро 

дар бозори озуқаворӣ беҳтар намояд, соҳаи чорводорӣ мебошад, ки ҳамчун соҳаи 

зудинкишофёбанда, бо суръати баланди рушд ва маҳсулнокии баланд, доштани хароҷоти 

нисбатан пасти меҳнатии зинда ва воситаҳои моддӣ барои истеҳсоли як воҳиди маҳсулот 

бартарии фарқкунанда дорад. 

Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсолот, ки манбаи асосии афзоиши 

натиҷаҳои ниҳоӣ дар сатҳи тамоми иқтисодиёти миллӣ, соҳаҳои он, корхонаҳои алоҳида 

мебошад, барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ асоси моддиро ташкил менамояд. 

Баланд бардоштани самаранокии соҳаи чорводорӣ дар шароити иқтисодиёти бозаргонӣ ва 

хусусан барои рушди иқтисодиёти миллӣ хеле зарур мебошад, зеро соҳаи чорводорӣ 

зудинкишофёбанда буда, маҳсулоти аз ҳама арзишманди ғизои парҳезии аз сафеда бойро 

медиҳад [1]. 

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки то ҳол бисёре аз масъалаҳои назариявӣ оид ба самаранокӣ ва 

ҳалли амалии онҳо ба дараҷаи кофӣ таҳқиқ карда нашудаанд. Аниқ карда шудааст, ки дар 

масъалаи самаранокии иқтисодии истеҳсолоти кишоварзӣ муддатҳои тӯлонӣ аст, ки миёни 

олимон баҳсҳои илмӣ вуҷуд доранд. Ба ақидаи олимони иқтисоддон, таҳти мафҳуми 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ бояд афзоиши миқдор ва сифатнокии маҳсулоти зарурии 

соҳа дар ҳамбастагии он баланд бардоштани сарфанокии истеҳсолоти он фаҳмида шавад. Ба 

назари мо, дар чунин муқаррарот самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ баъзе камбудиҳоро 

дошта, махсусан нақш ва аҳамияти воситаҳои асосии истеҳсолот ба эътибор гирифта нашудаанд 

[2]. Вобаста ба ин, соҳаи чорводорӣ, ки яке аз соҳаҳои муҳимми кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, 

қайд намудан зарур аст, ки тибқи маълумоти оморӣ дар 9 моҳи соли 2018 дар хоҷагиҳои 

ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ 164,4 ҳазор сар чорвои калон, аз ҷумла 46,6 ҳазор сар модагов, 1076,7 ҳазор 

сар гӯсфанду буз, 3012,3 ҳазор сар парранда ва 21,1 ҳазор сар асп мавҷуд аст, ки нисбат ба ҳамин 

давраи соли гузашта саршумори чорвои калон 1,6 ҳазор сар ё 1,0 фоиз, аз ҷумла модагов 1,0 ҳазор 

сар ё 2,2 фоиз, гӯсфанду буз19,4 ҳазор сар ё 1,8 фоиз ва парранда 1238,6 ҳазор сар ё 1,7 маротиба  

зиёд гардида, саршумори асп 190 сар ё 0,9 фоиз кам шудааст. 

Тибқи маълумоти оморӣ дар шароити имрӯза дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ҳамагӣ 1529175 тонна хӯроки дурушт захира карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи 

соли гузашта 149710 тонна ё 11,0 фоиз зиёд аст. 

Чарогоҳҳо дар ҷумҳурӣ манбаи асосии таъмини хуроки чорво буда, дар миқёси ҷумҳурӣ 

то 1-уми январи соли 2018 майдони умумии чарогоҳҳо 3832083 гектарро ташкил дода, аз он дар 

вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 734116 гектар, вилояти Суғд 784595 гектар, Хатлон 

1227470 гектар ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 1085902 гектар мебошанд. Аз миқдори умумии 

чарогоҳҳо 783684 гектар чарогоҳҳои зимистона, 2055320 гектар тобистона, 714623 гектар 

баҳорию тирамоҳӣ ва чарогоҳҳои доимоистифодашаванда 278458 гектарро ташкил медиҳанд. 

Бояд қайд кард, ки тайи солҳои охир сабабҳои тағйирёбии иқлим ва таъсири манфии он 

боиси паст гардидани ҳосилнокии чарогоҳҳо шудааст, махсусан чарогоҳҳои ба минтақаҳои 

аҳолинишин наздик, айни замон дар чунин ҳолат қарор доранд.  
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Дар беҳтар намудани зоти чорво ва баланд бардоштани маҳсулнокии он бордоркунии 

сунъӣ мавқеи муҳим дорад [3]. Соли 2018 дар миқёси ҷумҳурӣ 292 нуқтаи бордоркунии сунъӣ, 

аз ҷумла 77 дар бахши ҷамъиятӣ ва 215 дар бахши аҳолӣ фаъолият намуда, тавассути ин нуқтаҳо 

то 1 октябри соли 2018 25628 сар чорвои калон сунъӣ бордор карда шуда, аз ҳисоби бордоркунии 

сунъӣ 19995 сар гӯсолаи хушзот гирифта шуд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 1264 сар  

зиёд аст.  

Бояд қайд намуд, ки ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ дар ҳаҷми умумии соҳаи чорводорӣ 91,4 

фоизро ташкил медиҳад.  

Дар ин давра истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ, аз ҷумла гӯшт 135,8 ҳазор тонна, шир 609,4 

ҳазор тонна, тухм 285,1 млн. дона, пашм 6,2 ҳазор тонна, пилла 737,7 тонна ва асал 3569 тоннаро 

ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта гӯшт 4,0 фоиз, шир 1,8 фоиз, тухм 1,3 

маротиба, пашм 1,5 фоиз ва асал 0,2 фоиз  афзоиш ёфта, истеҳсоли пилла бошад 16,0 фоиз кам 

шудааст [4]. 

Камшавии истеҳсоли пилла аз якчанд омилҳо вобастагӣ дорад. Яке аз он сол аз сол бо 

сабаби васеъ намудани роҳҳо ва сохтмонҳо дарахтони тут ва тутзорҳо кам шуда истодааст. 

Аз тарафи дигар, бинобар бо сабаби хушксолии солҳои охир зиёда аз 50 гектар тутзорҳо 

хушк ва нобуд гаштаанд. 

Ҳамзамон, сифати пасти тухмии кирмак, ки асоси истеҳсоли пилла ба ҳисоб меравад, 

мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки аз сабаби маҳдуд будани замини кишоварзӣ, ҷумҳурӣ бештар бояд 

ба маҳсулоти дорои арзиши баланд аз қабили маҳсулоти чорводорӣ  ба монанди гӯшти мурғ, 

тухм, асал ва моҳӣ таваҷҷуҳ зоҳир намояд. 

Парандапарварӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор рафта аҳолиро бо ғизои сафедадор 

таъмин менамояд. Соли ҷорӣ  аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ ба соҳаи парандапарварӣ имтиёзҳои 

зиёди андозию гумрукӣ дода шудаанд. Аз ҷумла то 1 январи соли 2018 корхонаҳои 

парандапарварӣ аз супоридани 4 намуди андози дохилӣ, яъне андоз аз фоида, андоз аз арзиши 

иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард  ва андоз аз молу мулки 

ғайриманқул озод карда шуданд. 

Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  8 августи соли 2018 №399 «Дар бораи 

меъёрҳои боҷи гумрукии воридотии  Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои воридоти чӯҷаҳои қатории 

бобоӣ ва модарии парвариши хушзоти рамзи молии 0105111100, тухмҳои бордоркардашуда 

барои чӯҷабарорӣ (инкубирование)  рамзи молии 0407110000 мизони сифрии боҷи гумрукӣ 

муқаррар гардидааст. 

Баъди озод гардидани маводи воридотии соҳа аз андозҳо ба ҷумҳурӣ дар ин давра барои 

таъминоти соҳаи парандапарварӣ 1182450 дона тухми инкубатсионӣ ва 848,9 сар чӯҷаи якрӯза, 

хӯроки паранда 29301 тонна ворид карда шудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта, 

воридоти тухми инкубатсионӣ 826130 дона, чӯҷаи якрӯза 7,1 ҳазор сар ва хӯроки паранда 7339 

тонна зиёд мебошад [5]. 

Дар асоси таҳлили гузаронидашуда оид ба вазъи имрӯзаи рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурӣ 

аз ҷониби мо пешниҳодҳои зерин пешкаш мешаванд: 

1. Яке аз шартҳои ноил гардидан ба фоидаҳои зарурӣ ташкили истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазир тавассути хуб ба роҳ мондани нигоҳубин ва парвариши чорво дар ҳама самтҳо 

(истеҳсоли гӯшт ва ҳам дар истеҳсоли тухм) ба ҳисоб меравад. Дар ин ҳолат бештар ба сифати  

маҳсулоти истеҳсолшуда дар ҳамбастагӣ бо зиёд намудани вақтҳои хӯрокдиҳӣ ба ҳисоб меравад. 

2. Муҳимтарин шарти баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ин таъмин намудани онҳо бо 

хӯрокаи аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда мебошад. Бинобар ин, масъалаҳои идоракунӣ оид ба афзоиш 

ва рушд, ки барои тағйир додани навъҳои чорво ба навъҳои хушзот, дуруст ва оқилона ба роҳ мондани 

хӯрокаҳои серғизо равона гардидааст, дар таҷрибаи кишоварзӣ хеле муҳиманд. 

Таъкид намудан ҷоиз аст, ки дар табиат чунин хӯрокаҳо вуҷуд надоранд, ки дар таркибашон 

маҷмӯи чунин моддаҳои ғизоиро дошта бошанд ва талаботи чорворо бо ҷузъҳои зарурӣ дар раванди 

афзоишёбиашон қонеъ намуда, рушд ва истеҳсоли маҳсулотро таъмин намоянд. Маҳз барои ҳамин, 

дар номгӯи хӯрока бояд хӯрокаҳои омехтаи гуногун ворид карда шаванд. Исбот гардидааст, ки чи 

қадар дар таркиби хӯрока моддаҳои серғизои омехта бештар бошанд, ҳамон қадар имконияти баланд 

гардидани сифати хӯрока, аз ҳисоби фарқият дар таркиби моддаҳои маълум, миқдор ва ҳиссаи онҳо 

зиёдтар аст. 
Таҷрибаи пешқадами кишварҳои пешрафта дар соҳаи чорводорӣ нишон медиҳад, ки бо 

мақсади таъмин намудани пардохти зиёди хӯрока, зарур аст, ки вазни холиси моддаҳои алоҳидаи ба 
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хӯрока ҳамроҳгардида вобаста аз синну сол ва ҷинси чорво ва паранда ва истеъмоли муносиби 
хӯрокаи серғизо барои як сар чорво ва паранда риоя карда шавад. 

3. Яке аз шартҳои ноил гардидан ба фоидаҳои зарурӣ ташкили истеҳсоли рақобатнопазир, 
ворид намудани навъҳои нави  чорвои калони шохдор ва мурғони сертухм ва гӯштӣ, ки ин навъҳо 
дар давлатҳои Канада, Германия, Исроил ва Ҳиндустон парвариш ёфта, ба муҳити Тоҷикистон 
тобовар мебошанд ва яке аз сермаҳсултарин чорвои калони шохдор ба ҳисоб рафта, дар як сол  
нисбати навъҳои дар парваришбуда маҳсулнокиашон зиёд аст.  
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РУШДИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА 
 

Муаллифон пешниҳод менамоянд, ки дар шароити ҷаҳонишавии хоҷагии халқ таъмини аҳолӣ бо 
маҳсулоти баландсифати озуқаворӣ ба миқдори зарурӣ, асосан ба рушди устувори соҳаҳои зермаҷмӯи 
озуқаворӣ вобастагӣ дорад. Муайян карда шудааст, ки инкишофи чорводорӣ хусусан парвариши чорвои калони 
шохдор аз бисёр ҷиҳат аз омилҳои гуногуне, ки ба инкишофи маҳсулнокии чорво таъсир мерасонад, вобастагӣ 
дорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: рушд, чорводорӣ, чарогоҳ, самаранокӣ, иқтисодиёти миллӣ, истеҳсолоти 
кишоварзӣ, маҳсулот, озуқаворӣ, гӯшт, тухм, хӯрока. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА В  

НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ  
 

Авторы подчеркивает, что в период глобализации народного хозяйства обеспечения населения 
высококачественными продуктами питания в необходимом количестве, главным образом зависит от 
устойчивого развития отраслей продовольственного полкомплекса. Установлено, что развитие животноводства, 
особенно скотоводство, в значительной степени зависит от множества факторов, влияющих на рост 
продуктивности животных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, скотоводство, пастбище, эффективность, ноционалная 
экономика, сельскохозяйственная продукция, продукция, продовольствие, мясо, яйцо, корм. 

 

THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION CATTLE BREEDING INDUSTRY  
IN THE CURRENT CONDITIONS 

 

The authors suggest that during globalization period of national economy, providing people high qualified 
nutrition products in necessary quantity chiefly depends on steady development of food sub complex branches. It was 
established the development of cattle breeding especially stock raising in vastly grade depends on many factors 
influencing on the growth livestock`s productivity. 

KEY WORDS: development, cattle breeding, grassland, effectiveness, national economy, agricultural 

products, product, foodstuff, meat, egg, forage. 
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МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ МОЛИЯВӢ  

ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Зувайдуллоева Г.Х.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Хатар яке аз мафҳуми муҳимми иқтисодӣ буда, баробари аниқ гаштани муносибатҳои 

бозорӣ эҳё ва ташаккул ёфтааст, ки онро қонуни махсуси бозоргонӣ низ номидан мумкин аст.  

Хатар ҳамаи қисмҳои такрористеҳсол (истеҳсол, тақсим, мубодила ва истеъмолро дар бар 

мегирад. Аз ин рӯ, ҳамаи корхонаҳои саноатӣ дар мавриди бо соҳибкорӣ машғул шудан, 

новобаста аз ашколи шуғл, бо хатар сару кор доранд [2, с. 213]. 



299 

Ҳар як шакли шуғл фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ифодакунандаи муносибатҳои хавфу 

хатар мебошад, ки мо онро вобаста ба хусусиятҳои соҳавӣ ва ё иштирок дар такрористеҳсол ҷудо 

карда метавонем. 

Хатар қонуни хоси иқтисодиест, ки ба иқтисоди бозорӣ мувофиқат намуда, натиҷаҳои 

шуғли соҳибкориро барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ифода менамояд. 

Агар мо вобаста ба тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва хусусияти соҳавӣ пайдо кардани 

меҳнат хавфу хатарро ҷудо намоем, он гоҳ хатарҳои зиёде ба вуҷуд меоянд, ки моро аз мақсади 

асосӣ дур месозанд. Хавфу хатарҳои дар корхонаҳои саноатӣ ҳамон ҳодисаҳои иқтисодие, ки 

барои гирифтани мақсади асосии корхона, яъне фоида монеа эҷод менамояд, мавқеи амал дошта 

метавонад. Азбаски мақсади олии ҳар як корхонаҳои саноатӣ ба даст овардани фоида аст ва дар 

мавриде, ки натиҷаи дилхоҳ фароҳам намеояд, ҷой доштани хавфу хатар ҳамчун ҳодисаи воқеии 

ҳаётии корхонаҳои саноатӣ шарҳ дода мешавад. 

 Дар ҳаёти воқеии корхонаҳои саноатӣ хавфу хатар ҳадди аққал ва ҳадди аксар дошта 

метавонад [4, с. 71]. Агар омӯзиши доираи амали корхонаҳои саноатӣ бо маблағгузорӣ анҷом 

ёбад, он гоҳ хатар сирати ақал ва дар ҳолати дасткашӣ аз маблағгузорӣ сирати аксар дорад. 

Аз нигоҳи волоияти муносибатҳои молиявӣ ва пайдо карда тавонистани умумият ва 

хусусиятҳои хавфу хатар ба он дахл дошта, асосан се намуди хавфу хатарҳои молиявӣ: хавфу 

хатарҳои воридшавӣ, амал ва хориҷшавӣ аз бозор фарқ карда мешавад: 

Хавфу хатарҳои номбаршудаи молиявӣ барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ новобаста аз 

доираи фаъолияташон вуҷуд дорад. 

Хатар вобаста ба хусусияти иштирок дар раванди гирдгардиши фондҳо ба хатари 

муомилотӣ ва истеҳсолӣ ҷудо мешавад. Аз рӯи хусусияти муносибат хатари муомилотӣ ва 

истеҳсолӣ ҷузъи муносибатҳои молиявӣ ва иқтисодиёт мебошад. 

Дар адабиёти муосир зери мафҳуми хатари молиявӣ, асосан, ҷой доштани онро танҳо дар 

бозорҳои коғазҳои қиматнок тасаввур мекунанд, ки он аз нигоҳи мо хатои маҳз мебошад. Агар 

хатари молиявӣ гуфта, танҳо натиҷадиҳиро дар бозори коғазҳои қиматнок, яъне бозори молиявӣ 

ба маънои маҳдудаш фаҳмем, ба чунин хатоиҳо роҳ медиҳем. Аввалан, мо бояд дар иқтисодиёт 

ҷой доштани системаи молиявиеро, ки он аз молияи корхона, суғурта ва моликияти давлатӣ 

иборат аст, инкор намоем. Ҳол он ки дар ҳар як шакли фаъолият хатарҳои ба худ хос ҷой доранд. 

Ба ғайр аз ин, ба хатоии дигари дағал низ роҳ медиҳем, ки моҳияти қонуни бартарии 

истеҳсолотро нисбат ба муомилот бар истеҳсолот онро таҳлил менамоем. 

Вобаста ба гурӯҳбандии шаклҳои хавфу хатар, ки мо дар боло нишон додем, онро ба хатари 

воридшавӣ ва хориҷшавӣ ҷудо намудем, ки ҳар яке аз онҳо дорои механизмҳои ба худ хоси 

иқтисодӣ буда, то кадом дараҷа илман асоснок будани онҳо меъёр ва дараҷаи хатарро нишон 

медиҳад (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 
 

Механизмҳои хавфу хатарҳои корхонаҳои саноатӣ 

механизмҳои умумӣ 

хавфу хатар 
хатари воридшавӣ ба бозор хатари хориҷшавӣ аз бозор 

 дониш; 

 суғурта; 

 реклама; 

 дастгирии 

танзими давлатӣ; 

 барномарезӣ 

 қабули қонунҳо оид ба фаъолияти 

соҳибкорӣ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ 

ва воқеӣ; 

 дониш ва ихтисоси муайян доштан 

доир ба соҳаи шуғли интихобшуда; 

 танзими макроиқтисодии давлат; 

 суғурта; 

 таблиғ. 

 фаъолияти соҳибкор вобаста ба 

таносуби омилҳои доимӣ ва 

тағйирёбанда, ки амали соҳибкориро 

барои мӯҳлати кӯтоҳ ва тӯлонӣ муайян 

менамояд; 

 ҳадди аққали хароҷот вобаста ба 

миқдор ва иқтидори истеҳсолот; 

 фоиданокӣ. 
 

Механизмҳои хос дар алоҳидагӣ оид ба ҳар як шакли таваккал дар матн таҳлил карда 

мешаванд. Механизмҳои таваккали воридшавии амал ва хориҷшавӣ дорои хислатҳои хос ва 

умумӣ мебошанд. 

Азбаски ҳар як хатари молиявӣ дорои нишондиҳандаҳои мушаххаси иқтисодӣ аст, аз ин 

рӯ, нишондиҳандаҳои воқеиро барои ҳар як шакли он таҳлил намудан мувофиқи матлаб мебуд. 

Нишондиҳандаи воқии таваккали молиявӣ ҳамчун натиҷанокии амали пешкардаи мо, ҳадди ақал 

(минималӣ) ва аксари (максималӣ) онро ифода мекунад. Ҳамаи хавфу хатарҳо ба фосилаи вақт 

алоқаманд буда, муқоиса, дараҷа ва сатҳи онро ифода мекунанд. Бо ибораи дигар, фарде нияти 

ба соҳибкорӣ машғулшавӣ дошта бошад, дороии барои омӯзиши воридшавӣ ба бозор ва сармояи 
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барои фаъолият нияти сарф намудан доштаи худро, пеш аз ҳама, бо он фоизе муқоиса менамояд, 

ки бонки амонатгузорӣ ба амонатгузор медиҳад ва хароҷоти доираи фаъолияти интихобкардааш 

ҳеҷ набошад, ба ӯ фоизи миёнаи бонки амонатгузорро таъмин карда тавонад, он гоҳ ба соҳибкорӣ 

даст мезанад.  

Суғурта кардани фаъолияти корхона маънои паст шудани хатарро дорад. Аз ин сабаб, 

сармоягузорони хориҷӣ дар мавриди маблағгузориро ихтиёр намудан, аввал ташкилотҳои 

суғуртаи кафолатдиҳандаро ҷустуҷӯ намуда, худро суғурта менамоянд ва танҳо баъд аз он ба 

сармоягузорӣ ризо мешаванд. Идораи хатари молиявӣ аз менеҷер дониши васеи иқтисодиро оид 

ба бозоргирии корхонаи саноатӣ, бозор ва вазъи он талаб менамояд [5]. 

Азбаски давлат вобаста ба вазъи иқтисодӣ ва буҷа имконияти ташкил намудани 

муносибатҳои иқтисодиро нисбат ба корхонаҳои саноатӣ бо ёрии механизмҳои иқтисодӣ: ба 

мисли қарз, андоз, асъор захираҳои қарзи бонкӣ дорад, бинобар ин, менеҷменти корхона бояд ба 

мақсади кам кардани хатар аз он имконот бештар истифода намояд. 

Яке аз муаммоҳое, ки дар ҳолати фаъолияти хатар ҷой дошта метавонад, ба тариқи 

оптималӣ дуруст муайян карда тавонистани маблағҳои худӣ ва қарзӣ мебошад. Мувофиқи 

таҷрибаи дар олами бозор эътирофшуда қарзи дарозмуддат нисбат ба сармояи асосӣ бояд то 65% 

нархи он буда, нисбат ба воситаҳои истеҳсолие, ки пай дар пай, ҳар 4-5 сол иваз карда мешавад, 

меъёри қарзи дарозмуддат на зиёда аз 35% нархи сармояи асосиро ташкил диҳад. 

Барои уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат ин таносуб ба 2% баробар аст. Қарзи саҳҳомӣ бошад, на 

зиёдтар аз 10% арзиши сармояро бояд ташкил диҳад [1]. Ба ғайр аз ин, он имконияти аздастравии 

пакети назоратиро низ пешакӣ андешад. 

Хавфу хатари молиявӣ аз ҳисоби сарчашмаи асосии маблағҳои худӣ, яъне фоида, 

имконияти кам кардани ҳаҷми фондҳои эҳтиётӣ суғуртаро таъмин карда метавонад. 

Барои ба сатҳи ақал расонидани хатари молиявӣ таҳлили ҳолати иқтисодии корхонаҳои 

саноатиро дар асоси рақамҳои дақиқ ба амал бароварда тавонистан зарур аст. Умуман, хавфу 

хатарҳое, ки корхонаҳои саноатиро дар мавриди фаъолият интизоранд, чунинанд [3]: 

а) тағйирёбии талабот ва шартҳои молиявӣ; 

б) гум кардани қобилияти ҳисоббаробаркунӣ; 

в) гум кардани қобилияти ҳисоббаробарнамоӣ аз тарафи онҳое, ки бо корхона 

муносибатҳои иқтисодӣ доранд. 

Гузариш ва барқароршавии муносибатҳои навъи нав дар мамлакати мо дигаргуниҳои 

воқеиро нисбат ба идораи молиявӣ тақозо менамояд. 

Дигаргунӣ ва тағйирот оид ба ташкили фондҳои пули таъиноти хосдошта дар мавриди 

тақсиму азнавтақсимкунии даромади миллӣ дорои хусусияти эҳёнамояндаи иқтисодиёт 

мебошад. Аз ин рӯ, фаъолияти менеҷменти молиявӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ ба он 

нигаронида шудааст, ки менеҷери оянда имкониятҳои иқтисодиро истифода намуда, соҳибкории 

бо технологияи ҳозиразамон ҷиҳозонидашуда ва дар арсаи бозори ҷаҳонӣ рақобат 

кардатавонандаро ташкил карда тавонад ва Тоҷикистонро дар арсаи байналхалқӣ, ҳамчун бозори 

молиявӣ, муаррифӣ намояд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар Аврупо қисми зиёди давлатҳо захираҳои маҳдуди худро пурра 

истифода намуда бошанд ҳам, аз ҳисоби ташкили бозори молиявии оламшумул зиндагии 

инсонпарварро барои 5-7 миллион аҳолӣ муҳайё намуда тавонистаанд. Мо дар ин ҷо Шветсария 

ва нақши бонки Ҷаҳонӣ доштани онро дар назар дорем. 

Тоҷикистониён, ки имрӯз ҷаҳонбинии технологии оламшумул надоранд, вале мерос ва 

таҷрибаи иқтисодии бонкии имрӯзаи он бо мавқеи ҷуғрофиаш нисбат ба дигар давлатҳо хеле 

мувофиқ мебошад. Воситаи суғуртаи бонкӣ, маблағгузории хориҷӣ ва рушди иқтисодиёти мо 

буда метавонад, ки мо бояд онро моҳирона истифода бурда тавонем. Дар мавриде, ки мувофиқи 

муносибатҳои байналхалқӣ идораву коргузориҳои молиявиро бо хароҷоти камтарин баҳри 

рушди иқтисодии Тоҷикистон фароҳам оварда тавонем, дар он ҳолат ҳамаи тадбирҳои 

андешидашудаи мо барабас нахоҳад рафт. 
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МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ МОЛИЯВӢ  

ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Муаллиф дар мақолаи худ механизми хавфу хатарҳои молиявӣ ва идоракунии он дар корхонаҳои 

саноатиро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки ҳар як шакли шуғл фаъолияти корхонаҳои 

саноатӣ ифодакунандаи муносибатҳои хавфу хатар мебошад, ки онро вобаста ба хусусиятҳои соҳавӣ ва ё 

иштирок дар такрористеҳсол ҷудо карда мумкин аст. Муаллиф қайд мекунад, ки хавфу хатари молиявӣ аз 

ҳисоби сарчашмаи асосии маблағҳои худӣ, яъне фоида, имконияти кам кардани ҳаҷми фондҳои эҳтиётӣ 

суғуртаро таъмин карда метавонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: хатар, идоракунии хавфу хатар, молия, корхона, иқтисод, такрористеҳсол, 

фоида. 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Автор в своей статье анализирует механизм управления финансовыми рисками на промышленных 

предприятиях. Он отмечает, что каждый вид занятости отражает деятельность промышленных 

предприятий, которая может быть разделена по степени риска в зависимости от специфики отрасли или 

участия в воспроизводстве. Финансовый риск может помочь застраховать себя от основного источника 

капитала, то есть прибыли, уменьшая сумму резервных фондов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риск, управление рисками, финансы, предприятие, экономика, 

воспроизводство, прибыль. 
 

FINANCIAL RISK MECHANISM AND ITS MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

In his article, the author analyzes the mechanism of financial risks and management and its management in 

industrial enterprises. He noted that each type of employment reflects the activity of industrial enterprises, which 

can be separated by risk, depending on the industry specifics or participation in reproduction. Financial risk can 

help insure against a major source of equity, ie profit, reducing the amount of reserve funds. 

KEY WORDS: risk, risk management, finance, enterprise, economy, reproduction, profit. 
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ТАҚСИМОТИ ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Маҳмудов Б.Н. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
  

Яке аз мушкилоти калидии экологӣ-географӣ ва иқтисодӣ-сиёсӣ дар шароити муосир ин 

тақсимоти нобаробари захираҳои обӣ ва таъминоти нокифояи аҳолии Осиёи марказӣ ва ҷаҳон 

бо оби тозаи ошомиданӣ ба ҳисоб меравад. Ҳолати махсусан тезу тунд дар ҳавзаи дарёҳои 

фаромиллӣ, ки шумораи онҳо аз рӯи сарчашмаҳои гуногун аз 261 то 263 ададро мерасад, ба 

амал меояд. Дар ҳудуди онҳо 2/5 ҳиссаи аҳолии дунё умр ба сар мебарад ва қонунгузории 

давлатҳои гуногун амал мекунад, ки на ҳама вақт бо меъёрҳои созишнома ва конвенсияҳои 

байналмилалӣ мувофиқанд. 

Масъалаи зарурати ҳал намудани мушкилоти обҳои фаромиллиро аллакай муддати дароз 

аст, ки бисёре аз давлатҳо ва ташкилотҳо муҳокима менамоянд. Таваҷҷуҳи зиёд ба ин масъала, 

замина барои қабул намудани ҳуҷҷатҳои сершумори байналмилалӣ гардидааст ба монанди: 

қоидаҳои истифодабарии оби дарёҳои байналмилалӣ (Хелсинки, 1966); Конвенсия оид ба ҳифз 

ва истифодабарии обравҳои байнисарҳадӣ ва кӯлҳои байналмилалӣ (Хелсинки, 1992). Дар 

фарқият ба давлатҳои Аврупо, ки мушкилоти тақсимоти оби дарёҳои байнисарҳадӣ кайҳо ҳалли 

худро ёфтааст, давлатҳои пасошӯравӣ дар қаринаи ин мушкилот қарор доранд. 

Дар Тоҷикистон ва Осиё Марказӣ, зарурати махсусро ҳалли мушкилоти истифодабарии 

оби дарёҳои байнисарҳадӣ ба монанди Сирдарё, Амударё, Зарафшон ва Панҷ ки дар атрофи 

истифодабариашон манфиатҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Турманистон, Қирғизистон ва 

Афғонистон бо ҳамдигар бармехӯранд, дорад. Дар сурати дуруст ҳал намудани масъала 

самаранокӣ дар соҳаи истифодабарии захираҳои обӣ дар минтақа таъмин мегардад. Бо 

назардошти тундии мушкилот, СММ аз соли 1977 инҷониб ба мавзӯи об зич корбарӣ намуда 

истодааст, дар айни замон СММ даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт»-ро (2005-2015) 
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ба итмом расонида, аз соли гузашта, даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», 

2018-2028-ро эълон намуд [1]. 

Ҳамзамон Осиёи Марказӣ дар зери таъсири омилҳои геополитикие қарор дорад, ки 

метавонад садди роҳи амалигардонии манфиатҳои давлатҳои минтақа гардад. Самаранокии 

истифодабарии захираҳои обӣ ва ҳалли мушкилоти дарёҳои байнисарҳадӣ дар якҷоягӣ бо дигар 

омилҳои геополитикӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар шароити муосир маҳсуб меёбад. Захираҳои 

бузурги обии минтақаи Осиёи Марказӣ дар қисмати ҷанубу шарқии кӯҳҳои Тоҷикистон ва 

Қирғизистон қарор доранд, илова бар ин, дар фасли тобистон 70% сарчашмаҳои обии Осиёи 

Марказӣ аз Тоҷикистон ҷорӣ мегарданд. Истифодабардагони асосии об дар Осиёи Марказии 

пасошӯравӣ Туркманистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистон ба ҳисоб мераванд. Ба ин нигоҳ накарда, 

масоҳати хеле зиёдро дар минтақа заминҳои беоб ва камоб ташкил медиҳанд. Ин шаҳодати он 

аст, ки мушкилоти обӣ барои давлатҳои минтақа натанҳо аҳамияти хоҷагидорӣ, балки аҳамияти 

сиёсӣ-стратегӣ низ дорад.  

Аз нигоҳи мо сабаби сар задании мушкилоти обӣ дар Осиёи Марказӣ аз даст додани 

идоракунии ягонаи комплекси хоҷагидории обии даврони шӯравӣ, ки дар минтақа фаъолият 

мекард, ба шумор меравад. Чунонки бо мақсади ба роҳ мондани тақсимоти дуруст ва 

саривақтии ҷараёни захираҳои обӣ ва асосан барои сар назадани муноқишаҳо дар пояи 

истифодабарии об, дар даврони шӯравӣ низоми мукаммали обтаъминкуниро ташкил дода 

буданд. Дар даврони шӯравӣ Институти мушкилоти обӣ ва итиҳодияи умумишӯравии 

«Союзводпроект» кори ташкилотҳои ҷустуҷӯию лоиҳакашии хоҷагии оби ҳамаи давлатҳои 

собиқ шӯравиро бо институтҳои системаи «Гидропроект», ки ба лоиҳакашии обанбор ва НОБ-

ҳо машғул буд, мепайваст. Пажӯҳишгоҳҳои умумииттифоқии илмӣ таҳқиқотии обтаъминкунӣ, 

канализатсия, иншоотҳои гидротехникӣ ва гидрогеологияи муҳандисӣ (ВНИИВОДГЕО) бо 

дастгирии даҳҳо институтҳои Академияи умумииттифоқии илмҳои кишоварзии ба номи Ленин 

(ВАСХНИЛ) ва Академияи илмҳои СССР истеҳсолкунандагон ва истифодабарандагонро бо 

технологияҳои нави хушккунӣ ва обёрикунии заминҳо таъмин менамуд. Дар даврони шӯравӣ 

истифодабарии бемуноқишаи захираҳои обӣ дар минтақа, аз рӯи принсипи ҷубронкунӣ ба роҳ 

монда шуда буд, ки мувофиқи он ба ивази об таъминоти миқдори муайяни маводи сӯхт ба 

сифати ҷуброн (ангишт, мазут, газ) бе монеа риоя мешуд [2 c. 78-79]. 

Мавриди зикр аст, ки мушкилоти имрӯз бавуҷудомадаи муносибатҳои байнидавлатӣ дар 

соҳаи обу энергнтика, натиҷаи аз рӯи принсипи умумии рушди хоҷагии халқи давлатҳои собиқ 

шӯравӣ дар доираи давлати ягонаи шӯравӣ мебошад. Мувофиқи ин принсип, ҷойгиркунии 

қувваҳои истеҳсолкунанда дар минтақа, на аз рӯи адолату баробарӣ дар миқёси ҷумҳуриҳо 

тақсим гардида буд, балки бо назардошти минимизатсияи хароҷотҳои истеҳсолӣ ба роҳ монда 

шуда буд. 

Баъди ба даст овардани истиқлолият ба ҷойи муносибатҳои дӯстӣ-ҳамсоягӣ байни 

давлатҳои Осиёи Марказӣ номувофиқатҳои ҷиддӣ дар соҳаи тақсимоти оби дарёҳои 

байнисарҳадӣ пайдо шуд. Агар дар аввали асри ХХ ба ҳар як сар аҳоли 0,6 га заминҳои обӣ рост 

меомада бошад, имрӯз ин нишондод тахминан ба 0,16 га баробар шудааст. Мисол, дар қисмати 

сераҳолии Ӯзбекистон, водии Фарғона, ки зичии аҳолиаш ба зичии аҳолии минтақаҳои 

сераҳолии Хитой баробар шудааст, яъне 300 нафар дар 1 км2 рост меояд. Афзоиши солонаи 

аҳолии давлатҳои Осиёи Миёна бо суръати кайҳонӣ, яъне 1,5% ва аз он ҳам зиёд баробар 

шудааст. Дар 15 соли охир шумораи аҳолӣ дар минтақа ба андозаи 25% ё аз чор як ҳисса зиёд 

гардидааст [3]. Инҷо бидуни ҳеҷ як мутахассис фаҳмидан мумкин аст, ки дар оянда вазъият боз 

ҳам мураккаб мегардад. Мо ба худ савол медиҳем. Чи бояд кард? 

Назари мо сари ин масъала чунин аст, ки кор карда баромадани механизми ҳуқуқии 

идоракунии ҳамҷояи захираҳои обӣ дар Осиёи Марказӣ бо назардошти таҷрибаи байналхалқӣ, 

асоси ҳалли бисёре аз ихтилофҳо дар истифодабарии захираҳои обии Осиёи Марказӣ, чи дар 

сатҳи минтақа ва чи дар сатҳи миллӣ ба шумор меравад, ки дар навбати аввал аз мукаммалсозии 

базаи ҳуқуқӣ дар доираи муносибатҳои обӣ вобастагӣ дорад. Чунки ҳар як давалати пасошӯравӣ 

дар ҳалли мушкилоти обӣ-энергетикии минтақаи Осиёи Марказӣ манфиатҳои худро дорад.  

Мувофиқи Конвенсияи СММ оид ба истифодабарии захираҳои обии ғайринавигатсионӣ, 

ки соли 1997 қабул шудааст, давлатҳои болооб ҳуқуқи фурӯхтани обро надоранд, онҳо ба воситаи 

хизматрасониҳое, ки бо об алоқаманд ҳастанд, бояд додугирифтро ба роҳ монанд, яъне 

нигоҳубини обанборҳо ва системаи обтаъминкунӣ ва ғайра. Тоҷикистон ва Қирғизистон бошанд 

ин шартҳоро ба манфиатҳои худ мувофиқ намешуморанд, чунки барои нигоҳубин ва азнавсозии 

обанборҳо ва системаи обтаъминкунӣ ин ду давлат хароҷоти хеле зиёдро бар дӯш доранд. Ин 
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обанборҳо ва системаҳои обрасонӣ бештар барои қонеъ гардондани эҳтиёҷоти кишоварзии 

давлатҳои поёноб хизмат мекунанд. Тоҷикистон ва Қирғизистон захираҳои обии худро 

сарчашмаи асосӣ барои рушди иқтидорҳои энергетикии давлатҳояшон меҳисобанд, аз ин лиҳоз, 

онҳо ҳуқуқ доранд захираҳои обие, ки дар марзашон мавҷуданд барои истеҳсоли максималии 

захираҳои энергетикӣ истифода баранд. Ҳар ду давлат чунин мешуморанд, ки об бояд дар 

муносибатҳои байнидавлатӣ ҳамчун мол ба ҳисоб гирифта шавад. Ӯзбекистон ва Қазоқистон 

бошанд мехоҳанд, ки мавқеи пешинаашонро аз даст надиҳанд, яъне шартҳои пешинаи тақсимоти 

меъёриро нигоҳ доранд ва муҳлаташро дароз намоянд.  

Дар ҷараёни бастани созишномаҳои соли 1992 ва соли 1998 байни Қирғизистон, 

Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистон, дар вақти ба имзорасонии Конвенсияи СММ соли 1997, 

ҳам Қазоқистон ва ҳам Ӯзбекистон чунин иброз доштанд, ки инфрасохтори мавҷудбудаи 

хоҷагидории обӣ барои қонеъ гардонидани реҷаи ирригатсионӣ сохта шуда буд. Қазоқистон ва 

Ӯзбекистон кӯшиш намуданд, ки принсипҳои пешинаи ҷубронкунандагиро нигоҳ доранд, 

вагарна онҳо лозим меомад, ки иқтисодиёти худро ба шарту шароитҳои нав мутобиқ созанд. 

Ҳукуматҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон обро дар ягон ваҷҳ ҳамчун мол қабул кардан намехоҳанд. 

Ҳукуматҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон бар он хулосаанд, ки хизматрасониҳо барои системаи 

обтаъминкунӣ ба худ маблағи муайян, яъне арзиши муйян доранд ва давлатҳои поёноб бояд дар 

нигоҳубини инфрасохтори хоҷагидории обии мавҷудбуда ҳиссагузор бошанд. Давлатҳои поёноб 

то ба имрӯз аз рӯи меъёри энергетикие, ки дар даврони шӯравӣ муайян гардида буд, обро 

истифода мебаранд, лекин чизе аз кафолатҳои ҳукумати собиқ СССР додашударо иҷро 

намекунанд, барои ҳамин аз онҳо талаб карда мешавад, ки талафоти пешинаро ба ягон тарз 

ҷуброн намоянд. Ба андешаи мо низ, бо гузаштан ба иқтисодиёти бозорӣ ва соҳибистиклол 

гардидани давлатҳо ҳар он чизе, ки барояш меҳнати муайян сарф карда мешавад, мол ба ҳисоб 

рафта, барои худ арзиш пайдо мекунад.  

Дар созишномае, ки соли 1998 байни Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистон 

баста шуда буд, чунин қайд шудааст: Қирғизистон меъёри истифодабарии силсилаи обанборҳои 

дарёи Наринро бо мақсадҳои ирригатсионӣ таъмин менамояд, давалатҳои поёноб дар навбати 

худ бояд Қирғизистонро бо маводи сӯхт: яъне нафт, ангишт, газ ва нерӯи барқ дар фасли сармо 

барои пӯшонидани норасоие, ки Қирғизистон дар ин фасл дорад, таъмин менамоянд. Дар 

тобистон вақте, ки Қирғизистон ба давлатҳои поёноб обро сар медиҳад, он таввасути трубинаҳо 

гузашта ба неруи барқ табдил меёбад ва давлатҳои поёноб бояд ин неруи барқро бихаранд. Вале, 

ин созишнома мавқеи худро гум кард, барои он ки байни давлатҳо оид ба нархи неруи барқ 

нофаҳмӣ пайдо шуд, яъне бо кадом нарх бояд Ӯзбекистон ва Қазоқистон неруи барқро бихаранд. 

Аён аст, ки агар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ба Созишномаи ягона оид ба 

истифодабарии самараноки захираҳои обӣ наоянд, ин чунин маъно дорад, ки дар минтақа ҳолати 

мураккаби сиёсию иқтисодӣ фаро мерасад.  

Дар ҳолати ҳамкорӣ намудани давлатҳои минтақа баҳри суботу амният зарур аст, ки 

тавозуни манфиатҳоро риоя намоянд ва роҳ надиҳанд, ки ҳалли мушкилоти баҳри Арал аз ҳалли 

мушкилоти бехатаргардонии кӯлҳои баландкӯҳи Тоҷикистон ё системаи обтаъминкунии водии 

бисёрмиллатаи Фарғона болотар гузошта шавад. Нақшаи стратегӣ натанҳо бо назардошти 

эҳтиёҷоти ирригатсионӣ ва гидроэнергетикӣ тартиб дода шавад, балки аз мониторинг ва ҳифзи 

захираҳои обӣ сар карда, то ба истифодаи комплексии онҳо аз тарафи ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, 

бояд ҳама ҷанбаҳои мушкилоти обиро дар бар гирад [4 c. 32].  

Омӯзиши ин масъала моро ба ақидае овард, ки рушди босуботи Осиёи Марказӣ бе 

тахасусгардонӣ, кооператсия ва дар маҷмӯъ ҳамгироии иқтисодии давлатҳо ғайриимкон аст, 

барои ин, пеш аз ҳама, мавқеи мувофиқашудаи омилҳои минтақавӣ дар вақти ташаккулёбии 

сиёсати обӣ-энергетикӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ зарур мебошад. То имрӯз нисбатан 

муваффақият дар муносибатҳои байниҳамдигарии ҷумҳуриҳои минтақа танҳо дар доираи 

«Созишнома байни ҳукуматҳои ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва 

Ӯзбекистон оид ба истифодабарии захираҳои обӣ-энергетикии ҳавзаи Сирдарё», аз 17 марти соли 

1998, ки асосан шартҳои нави сохтори муносибатҳои байнидавлатиро оид ба масъалаҳои обӣ-

энергетикӣ таҷассум менамояд, ба даст омадааст. Ин созишнома муносибатҳои аниқи ташкилӣ 

ва иқтисодии байни давлатҳоро дар соҳаи обӣ-энергетикӣ муайян намуда, барои бастани 

шартномаҳои ҳарсола байни субъектҳои хоҷагидорӣ ҳамчун асос хизмат менамояд. Лекин 

созишномаи маҳдуди додашуда бе қабули ҳуҷҷатҳои иловагии муайянкунандаи аниқи 

механизмҳои додугирифт барои ҳамкориҳои байнидавлатӣ, нокифоя мебошад. Барои 

ҳамкориҳои мустаҳкам қабул намудан чунин ҳуҷҷатҳо зарур мебошанд:  
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 созишнома оид ба батанзимдарории фаъолият дар соҳаи обу энергетика; 

 созишнома оид ба фаъолияти сохторҳои батанзимдарорандаи соҳаи обу энергетика; 

 созишнома оид ба пардохти ҳаққи хизматрасониҳо барои истифодабарии об.  

Ба андешаи мо, барои ҳалли ҳадафҳои дар боло номбаршуда, ташкил намудани сохтори 

ҳуқуқии салоҳиятноки байнидавлатии доимоамалкунанда дар доираи Иттиҳоди иқтисодии 

АвруОсиё (ЕврАзЭс) ё ин ки Созмони Ҳамкории Шанхай (ШОС) зарур аст. Лекин, мушкилот як 

мураккабие дорад, дар созишномаи асосӣ оид ба истифодабарии ҳамҷояи захираҳои обӣ, ки 18 

феврали соли 1992 дар Алмаато аз тарафи вазирони хоҷагии оби давлатҳои Осиёи Марказӣ ба 

имзо расонида шуда буд, дар он оид ба ҷуброн намудани хизматрасониҳое, ки барои 

батанзимдарории ҷараёни дарёҳо таввасути обанборҳои дар Тоҷикистон ва Қирғизистон 

сохташуда, чизе дарҷ нагардидааст. Ба ин созишнома такя намуда, Қазоқистон ва Ӯзбекистон 

намехоҳанд, ки асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ оид ба захираҳои обӣ аз нав дида баромада шаванд, яъне 

онҳо обро ҳамчун мол қабул надоранд [5 c. 79-80]. 

Қайд намудан зарур аст, ки қисмати зиёди обҳое, ки дар Тоҷикистон ва Қирғизистон захира 

мегарданд аз тарафи Ӯзбекистон, Туркманистон ва Қазоқистон истифода бурда мешаванд. Аз 

рӯи ин созишнома ҳаққи хизматрасонӣ қисман танҳо ба Қирғизистон ҷуброн карда мешаваду 

халос, манфиатҳои Тоҷикистон тамоман ба назар гирифта нашудаанд. Лекин, барои захира 

намудани об ва танзими ҷараёни об аз ҳама зиёд Тоҷикистон хароҷот менамояд.  

Дар хотима гуфтанием, ки ба давлатҳои Осиёи Марказӣ зарур аст, ки меъёрҳои 

истифодабарии обро ба танзим дароранд, дар системаи истифодабарии об навоварӣ ворид 

намоянд. Ҳамчунин барои ба мол мубаддал гардонидани об ба давлатҳои Осиёи Марказӣ лозим 

аст, ки қонунҳо ва санадҳои меъёриро, ки шарту шароит ва қоидаҳои истифодабарии захираҳои 

обиро муайян менамоянд, дар якҷоягӣ кор карда бароянд. Зарурати ташкил намудани Аквабанки 

Байналмилалӣ дар Осиёи Марказӣ барои мукаммалсозии механизми истифодаи пулакии об ва 

ташкили гардиши моли ҳақиқии қобили қабул байни давлатҳо масъалаи рӯзмара гардида 

истодааст. Ҳамзамон зарурати дар доираи Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё (ЕврАзЭс) ё ин ки 

Созмони Ҳамкории Шанхай (ШОС) ташкил намудани институти илмӣ-таҳқиқотии оид ба 

банақшагирӣ ва истифодабарии захираҳои обӣ-энергетикии Осиёи Марказӣ ба миён омадааст. 

Маҳз истифодабарии самараноки захираҳои обӣ ва гидроэнергетикии Тоҷикистон ва 

Қирғизистон пояи асосии ҳамкориҳои стратегии Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, 

Турманистон ва Қазоқистон дар асри XXI шуда метавонад.  
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ТАҚСИМОТИ ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Дар мақола масъалаҳои мушкилоти истифодабарии нодурусти захираҳои обии кишварҳои минтақаи 

Осиёи Марказӣ таҳқиқ шудааст. Муаллиф дар мақолаи худ мураккабии тақсимоти ҳисоббаробаркуниҳои 

обӣ дар байни давлатҳои минтақаи Осиёи Марказиро мавриди баррасӣ қарор додааст. Бо такя ба 

сарчашмаҳои илмӣ муаллиф роҳҳои ҳалли мушкилот оид ба самаранок истифодабарии захираҳои обиро 

дар давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ пешниҳод намудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: захираҳои обӣ, гидроэнергетика, обанбор, ирригатсия, ҷараёни дарё, 

системаи обтаъминкунӣ, дарёҳои байнисарҳадӣ, тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо, қатънома. 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В  

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 
  

Автор в данной статье, рассматривает проблему нерационального использования водных ресурсов 

в Центрально-Азиатском регионе. А также обсуждает сложность проблемы водопользования и 

взаиморасчета за использованную воду между государствами Центральной Азии. 

Автор, полагаясь на научные источники предлагает пути решения проблемы устойчивого 

водопользования в странах Центральной Азии.  

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1212430380
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1212439500
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные ресурсы, гидроэнергетика, водозабор, ирригация, водосток, 

система водоснабжения, трансграничные реки, изменение климата, таяние ледников, резолюция. 

 RATIONAL USE OF WATER RESOURCES IN THE CENTRAL ASIAN REGION 

The author in the article, looks into a matter of the irrational use water resource Central-Asiatic region. And 

also discusses the difficulty of the problem of water use and the settlement of used water between the countries of 

Central Asia 

The author, relying on scientific sources, suggests ways to solve the problem of sustainable water use in 

the countries of Central Asia. 

KEY WORDS: water resources, hydropower, water intake, irrigation, drain, water supply system, 

transboundary rivers, climate change, glacier melting, resolution. 
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ВАЗИФА ВА АҲАМИЯТИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ДАР ТАЪМИНИ 

АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ 

Махкамов И.Ш. 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2011) 

қайд карда шудааст, ки «… фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ, суд ва 

прокуратура бояд, пеш аз ҳама, ба таъмини амнияти миллӣ, волоияти қонун, мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ, терроризм, экстремизм, коррупсия, харидуфурӯши одамон ва таҳкими сулҳу суботи 

ҷомеа равона карда шавад» [1, с. 51]. 

Масъалаи таъмини амнияти иқтисодӣ яке аз вазифаҳои афзалиятноки ҳукумат ба ҳисоб 

рафта, дар рушди устувор, босубот ва фаъолияти самараноки субъектҳои хоҷагидории 

иқтисодиёт дар ояндаи дарозмӯҳлат ифода меёбад. Маҳз сатҳи таъмини амнияти иқтисодӣ дар 

ҳамаи соҳаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ дар маҷмӯъ омилҳои рушди иқтисодиёт, истиқлолият ва 

амнияти иқтисодиётро дар тамоми кишвар муайян мекунад. 

Асоси ҳуқуқии фаъолияти мақомоти дахлдорро дар самти таъмини амнияти иқтисодӣ 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 2011 

таҳти №721 «Дар бораи амният», қонунҳои дигар ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 

эътирофнамудаи Тоҷикистон ташкил медиҳад. 

Амнияти иқтисодӣ гуфта, вазъи муҳофизатии иқтисодиёти миллӣ аз шароит, раванд ва 

омилҳои дохиливу беруние, ки рушди устувор ва истиқлолияти иқтисодиро зери хатар 

мегузоранд, дониста мешавад [2]. 

Бо мақсади таъмин намудани амнияти иқтисодӣ мақомоти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқиашон, 

шахсони мансабдор ва шаҳрвандон чорабиниҳои зеринро амалӣ мекунанд: 

Ҷиҳати ҳамроҳ шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ роҳ кушода, 

захираҳои энергетикии иқтисодиёти кишварро нигоҳ медоранд ва густариш медиҳанд. Бо 

мақсади то дараҷаи ниҳоӣ паст кардани сатҳи осебпазирии иқтисодиёти давлат чораандешӣ 

мекунанд. 

Барои баланд нашудани сатҳи имконпазири касри буҷети давлатӣ ва устувор гардонидани 

қисми даромади онҳо чораҷӯӣ намуда, истифодаи ғайримақсадноки маблағҳои буҷет ва 

захираҳои давлатиро пешгирӣ мекунанд. Инчунин, ба номувозинатии хатарноки рушди 

иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои кишвар аҳамият дода, рушди иқтисодии мамлакатро таъмин 

менамоянд [2]. 

Ба таъмини амнияти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳодҳои гуногун ҷавобгӯ 

мебошанд. Яке аз ниҳодҳои муҳимми таъмини амнияти иқтисодӣ ин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба 

ҳисоб мераванд. Ба ин гуна ниҳодҳо Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати корҳои дохилӣ, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ, мақомоти судӣ, прокуратура 

ва якчанд корхонаву ташкилотҳои дигар дохил мешаванд. 

Мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кумитаи давлатии амнияти миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КДАМ ҶТ) ҳифзи истиқлолият ва тамомияти арзии давлат, 

амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ-стратегӣ, илмӣ-
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техникӣ, иттилоотӣ ва экологӣ таъмин менамояд. Ҷиҳати ошкоркунӣ, огоҳонӣ ва пешгирии 

фаъолияти разведкавӣ, зараровар ва дигар фаъолияти душманонаи хадамотҳои махсус ва 

ташкилотҳои давлатҳои хориҷӣ, инчунин шахсони алоҳида, ки барои расонидани зарар ба 

амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, амнияти иқтисодӣ равона карда шудаанд, 

чораҳои зарурӣ меандешад. Ҳуқуқвайронкуниҳо, ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии 

хусусияти коррупсионидоштаро муайян ва пешгирӣ мекунад. 

Вазифаҳои афзалиятноки мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ошкор ва 

пешгирӣ кардани далелҳои бо роҳи қочоқ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардан ва ба дохили 

кишвар ворид намудани молҳои гуногун, техникаву технологияҳо ва маҳсулоти хом ба ҳисоб 

меравад. Ҷойи махсусро дар фаъолияти ин ниҳод дастрас кардани маълумот оид ба шарикони 

хориҷӣ ва рақибҳои корхонаву ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, бонкҳо, сохторҳои 

молиявию саноатӣ ва нақшаву мақсадҳои онҳо, ки ба иқтисодиёти кишвар зарар мерасонанд, 

ишғол мекунад. 

Дар доираи салоҳияти худ фаъолияти разведкавиро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ-

стратегӣ, илмӣ-техникӣ ва иттилоотӣ ба роҳ мемонад. Фаъолияти зиддиразведкавиро мақомоти 

амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои огоҳонидан, ошкор намудан ва пешгирии 

фаъолияти разведкавӣ, тахрибкорӣ ва дигар фаъолияти душманонаи хадамоти махсус, 

ташкилотҳои давлатҳои хориҷӣ, инчунин шахсони алоҳида, ки ба расонидани зарар ба 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд, амалӣ менамояд. 

Ҷиҳати огоҳонӣ, ошкоркунӣ, пешгирӣ ва кушодани ҷиноятҳои муташаккил, ҷиноятҳои 

коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионидошта, қочоқ, муҳоҷирати ғайриқонунии 

меҳнатӣ, расмикунонии даромадҳои бо роҳи ғайриқонунӣ ба даст омада, инчунин дигар намуди 

ҷиноятҳо чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро ба роҳ мемонад [3]. 

Вазифаҳои муҳимтарини КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти таъмини амнияти 

иқтисодӣ ба таври ҷадвал нишон медиҳем (расми 1). 

 
 

Расми 1. Вазифаҳои муҳимтарини КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини амнияти иқтисодӣ. 
 

Мақомоти корҳои дохилӣ. Ниҳоди дигаре, ки ба таъмини амнияти иқтисодии кишвар 

мусоидат менамояд, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ин ниҳод 

Вазифаҳои афзалиятноки кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар самти таъмини амнияти иқтисодӣ  

Ҳифзи истиқлолият ва тамомияти 

арзии давлат 

Таъмини амнияти миллӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, 

иқтисодӣ, ҳарбӣ-стратегӣ, илмӣ-техникӣ, 

иттилоотӣ ва экологӣ 

Ошкор ва пешгирӣ кардани далелҳои 

бо роҳи қочоқ аз Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баровардан ва ба дохили 

кишвар ворид намудани молҳои 

гуногун, техникаву технологияҳо ва 

маҳсулоти хом 

Дастрас кардани маълумот оид ба рақибҳои 

корхонаву ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

бонкҳо, сохторҳои молиявию саноатӣ ва 

нақшаву мақсадҳои онҳо, ки ба иқтисодиёти 

кишвар зарар мерасонанд, 

Амният ва ҳифзи объектҳои муҳими 

давлатиро таъмин менамояд 

Ошкоркунӣ, огоҳонӣ, пешгирии фаъолияти 
разведкавӣ, зараровар, дигар фаъолияти 
душманонаи хадамотҳои махсус, ташкилотҳои 
давлатҳои хориҷӣ, шахсони алоҳида, ки ба 
амнияти иқтисодӣ зарар мерасонанд 

Мубориза бар зидди ҷиноятҳои 
муташаккил, коррупсия, муҳоҷирати 
ғайриқонунии меҳнатӣ, қочоқ, 
расмикунонии даромадҳои бо роҳи 
ғайриқонунӣ бадастомада 

Ҳуқуқвайронкуниҳо, ҷиноятҳои коррупсионӣ 
ва иқтисодии хусусияти коррупсионидоштаро 
муайян ва пешгирӣ мекунад 

Фаъолият дар самти ҳифзи сирри давлатӣ 
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сабабҳое, ки ба ҷинояткорӣ дар ҷамъият ва фаъолияти хоҷагидорӣ оварда мерасонад, ошкор ва 

пешгирӣ мекунад. 

Олимони рус Р.Н. Марченко ва Л.В. Баринова чунин ҳисоб мекунанд, ки маҳз ҷинояткорӣ 

дар иқтисодиёт яке аз омилҳои зараровар ба таъмини амнияти иқтисодии давлат ба ҳисоб 

меравад. Зеро ҳадафи тахрибкории ҷинояткорӣ муносибатҳои иқтисодии гурӯҳҳои алоҳида не, 

балки дар маҷмӯъ тамоми низоми муносибатҳои иқтисодӣ дониста мешавад» [4]. 

Дар самти иқтисодиёт дар назди мақомоти корҳои дохилӣ вазифаи бартараф кардани 

таҳдидҳо ба амнияти иқтисодӣ, мубориза бо зуҳуроти ҷиноятӣ ва ҷиноятҳои муташаккил 

гузошта шудааст. 

Мақомоти корҳои дохилӣ ба таъмини амнияти иқтисодӣ ҳам бевосита ва ҳам бавосита 

таъсир мерасонад (расми 2). 

 
 

Расми 2. Роҳҳои таъсири Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амнияти иқтисодӣ [5]. 
 

Ҷузъу томҳои мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ташкилотҳои муташаккили ҷиноятӣ, ки ба амнияти иқтисодӣ таъсири манфӣ мерасонанд, муайян 

ва фаъолияти ҷиноятии онҳоро пешгирӣ мекунад. Бар зидди ғоратгарӣ, тамаъҷӯйӣ, коррупсия, 

гурӯҳҳои ҷиноятпеша ва муташаккили ҷиноятӣ дар самти соҳибкорӣ мубориза мебарад. 

Фаъолияти соҳибкориро таҳти назорат қарор медиҳад. 

Раёсати кофтукови ҷиноятӣ дар рафти фаъолияти худ ҷиноятҳои содиршударо муайян 

карда, ҷинояткоронро дастгир ва зарарҳои расонидашударо ба фоидаи давлат бармегардонад. 

Хадамоти пайраҳадорӣ низ дар таъмини амнияти иқтисодӣ ҳиссагузор мебошад. Аз рӯи 

хусусияти фаъолияташон кормандони ин ҷузъу том ҳамарӯза бо шаҳрвандони зиёд алоқа 

мекунанд. Дар вақти вохӯриҳо, инчунин, назорати бевосита доир ба сабабҳои сар задани 

ҷиноятҳо, омилҳои ҷиноятҳои рухдода ва нисбати шаҳрвандоне, ки ба содир намудани ҷиноят 

омодагӣ мебинанд, маълумоти гуногун ҷамъоварӣ менамоянд. 

Ҷузъу томҳои тафтишотӣ ва таҳқиқии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтишоти пешакии 

ҷиноятҳои иқтисодиро пеш мебаранд. Дар рафти он сабабҳо ва омилҳое, ки ба содиршавии 

ҷиноят оварда расонидаанд, муайян мекунанд. Инчунин, бо мақсади таъмин намудани амнияти 

иқтисодӣ ба дигар ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ аз рӯи маълумоте, ки дар рафти 

тафтишот муайян шудааст, ахборот ирсол менамоянд. 

Вазифаи асосии Хадамоти давлатии «муҳофиза» дар самти таъмини амнияти иқтисодӣ аз 

ҳифзи моликияти хусусӣ ва давлатӣ дар асоси шартнома иборат мебошад. 

Ҷузъу томҳои милитсияи нақлиёт низ барои таъмини амнияти иқтисодӣ нақши муҳим 

мебозад [6]. 

Бозрасии давлатии автомобилӣ (БДА) яке аз ҷузъу томҳои муҳимси ВКД дар самти 

таъмини амнияти иқтисодӣ дониста шудааст. Дар раванди иҷрои вазифаҳои хизматӣ кормандони 

БДА ҳуқуқ доранд, ки воситаҳои нақлиётро санҷанд, далелҳои ғайриқонунӣ машғул шудан ба 

тиҷорат ва соҳибкорӣ, инчунин, бе ҳуҷҷат ё аз меъёр зиёд кашонидани молу маҳсулотро муайян 

кунанд ва аз натиҷаи он ба ҷузъу томҳои мубориза бар зидди ҷиноятҳои иқтисодӣ маълумот 

диҳанд [7]. 

Мақомоти гумрук. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояи 

истиқлолият, амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахсони 

РОҲҲОИ ТАЪСИРИ ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ БА АМНИЯТИ ИҚТИСОДИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Таъсири бавосита Таъсири бевосита 

- мубориза бар зидди ҷиноятҳои иқтисодӣ 

(огоҳкунӣ, пешгирӣ ва кушодани ингуна 

ҷиноятҳо); 

- тафтиши ҷиноятҳои иқтисодӣ (таҳқиқ ва 

тафтишоти пешакӣ): 

- ҳифзи моликияти шахсӣ. 

- таъмини тартиботи ҷамъиятӣ (ташкили шароити 

хуби меҳнат ва истироҳати одамон, ҳифзи тинҷиву 

оромӣ, амният дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, таъмини 

фаъолияти устувори ташкилоту корхонаҳо); 

- мубориза бар зидди вайронкунандагони тартиботи 

ҷамъиятӣ; 

- тафтиши дигар ҷиноятҳо, ки ба давлат зарари моддӣ 

мерасонанд (таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ) 
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воқеӣ ва ҳуқуқиро ҳангоми интиқол додани молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади 

гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд. 

Мубодилаи савдои хориҷиро ба танзим медарорад. Бо роҳи ҷамъоварии боҷҳои гумрукӣ, 

андоз, хироҷи гумрукӣ, дигар пардохтҳои гумрукӣ, боҷҳои зиддидемпингӣ, махсус, боҷҳои 

ҷубронӣ, ҷаримаҳои ҳуқуқвайронкунӣ ва намудҳои гуногуни андоз буҷети давлатиро пур 

мекунад. Дар доираи салоҳияти худ амнияти иқтисодии давлатро таъмин менамояд ва 

манфиатҳои иқтисодии кишварро ҳифз мекунад.  

Тартиби интиқоли асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки бо асъори Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ифодаёфта, асъори хориҷӣ ва сарватҳои асъории дигарро ба танзим медарорад. 

Тартиби мубодилаи молу маҳсулотро тавассути минтақаи гумрукӣ таъмин менамояд. Инчунин, 

бар зидди қочоқ, вайронкунии қоидаҳои гумрукӣ ва қонунгузориҳои андозбандӣ мубориза 

мебарад. 

Ҳамин тавр, батанзимдарории гумрукӣ, ки бо мақсади таъмини амнияти иқтисодӣ амалӣ 

карда мешавад, аз маҷмӯи чорабиниҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ, дигар намуди чорабиниҳо 

ва барномаҳо иборат мебошад. Ин чорабиниҳо ба таъмини амнияти иқтисодӣ ва рушди 

иқтисодиёти миллӣ мусоидат карда, воридшавии элементҳои зарароварро ба низоми иқтисодӣ 

маҳдуд мекунад. 

Дар расми 3 вазифаҳои асосии мақомоти гумрук нишон дода шудааст: 

Мақомоти прокуратура. Мақомоти прокуратура дар самти мубориза бар зидди ҷиноятҳои 

иқтисодӣ нақши муҳим мебозад. Прокуратура вазифаи назоратиро иҷро мекунад (назорат аз 

болои иҷроиши қонунҳо аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳо, хадамотҳо ва дигар мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, иҷроия, қонунгузор, мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ ва ғайра) ва дар асоси 

талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтишотҳои ҷиноятиро пеш мебарад. 
 

 
 

Расми 3. Вазифаҳои асосии мақомоти гумрук дар самти таъмини амнияти иқтисодӣ. 
 

Вазифаи прокуратура аз як тараф, аз ошкор ва пешгирӣ кардани амалҳои суиистифода 

намудани дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз мансабҳои ишғолкардаашон иборат бошад, аз 

тарафи дигар, бар зидди ҷиноятҳои иқтисодии аз ҷониби кормандони ин гуна мақомот содир 

мешуда равона карда шудааст. 

Ин ниҳод риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои 

давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии маҳаллӣ, идораи ҳарбӣ, 

мақомоти назорат, бонкҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои дигар 

назорат мекунад. Риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро аз тарафи ҳамаи сохторҳо ва 

шахсони мансабдор таҳти назорат қарор медиҳад. Бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои 

дигар мубориза мебарад. Манфиатҳои давлат, шаклҳои гуногуни моликияти давлатӣ ва 

ғайридавлатиро дар мурофиаи судӣ ҳифз менамояд. Дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои давлатӣ 

тафтишоти ҷиноятҳо, чораҳои пешгирии ҷиноятҳо, мубориза бар зидди коррупсия, ҷиноятҳои 

иқтисодӣ, терроризм, экстремизм ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳоро амалӣ мекунад [8]. 

Мақомоти судӣ. Бо мақсади ҳал намудани баҳсҳои иқтисодии байни корхонаву 

ташкилотҳо ва шахсони алоҳида Суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда 

шудааст. Суди Олии иқтисодии ҶТ аз болои фаъолияти судҳои иқтисодӣ оид ба ҳалли баҳсҳои 

иқтисодӣ ва парвандаҳои дигаре, ки аз тарафи онҳо мавриди баррасӣ қарор мегиранд, назорати 

судӣ мебарад ва ба масъалаҳои таxрибаи судӣ тавзеҳоти дастурӣ медиҳад. 

Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун марҳилаи якум парвандаҳоеро, ки ба 

судҳои иқтисодӣ мансубанд, баррасӣ менамояд. Ҳамчун марҳилаи апеллятсионӣ парвандаҳоеро 

баррасӣ менамояд, ки дар ин суд дар марҳилаи якум баррасӣ карда шудаанд. 

Вазифаҳои асосии мақомоти гумрук 

Ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ 

 

Пур кардани қисми даромади буҷет 

Фароҳам овардани шароит барои ҷалби 

сармоягузориҳои хориҷӣ 

 

Назоратӣ – назорати асъор, назорати 

гумрукӣ, ҳифзи неруи зеҳнӣ 

Иттилоотӣ – ташкил ва пешбурдӣ 

оморҳои гумрукӣ 

Ҳифзи ҳуқуқ – мубориза бар зидди 
ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ва ҷиноятҳо 

дар самти фаъолияти гумрукӣ 
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Ҳамчун марҳилаи кассатсионӣ қонунӣ будани санадҳои судиро оид ба парвандаҳое, ки 

судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи якум ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар марҳилаи апеллятсионӣ баррасӣ кардаанд, тафтиш менамояд. 

Дар бораи конститутсионӣ будани қонуни татбиқшуда оиди парвандаи мушаххас ба Суди 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат менамояд. Оид ба такмили қонунҳо ва дигар 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ки муносибатҳоро дар соҳаи соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодӣ 

танзим мекунад, таклифҳо таҳия менамояд. 

Дар доираи салоҳияти худ масъалаҳоеро, ки аз шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бармеоянд, ҳал мекунад [9]. 

Ҳамин тавр, вазифаҳои асосии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар иқтисодиёт рушд додан ва 

мустаҳкам кардани муносибати бозоргонӣ, дар иҷтимоиёт – риоя кардани принсипҳои адолати 

иҷтимоӣ, дар маънавиёт – барқарор намудани меъёрҳои ахлоқиву одобии умумиинсонӣ дониста 

мешавад.  
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ВАЗИФА ВА АҲАМИЯТИ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ДАР ТАЪМИНИ  

АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ 
 

Дар мақола проблемаи таъмини амнияти иқтисодӣ аз нуқтаи назари назарияи ниҳодҳо, аз ҷумла, 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дида баромада шудааст. Яъне, дар асоси омӯзишу таҳлили санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ ва адабиёти илмӣ нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар таъмини амнияти иқтисодии кишвар ба таври 

назариявӣ маънидод карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: амнияти иқтисодӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, вазифа ва аҳамияти онҳо дар 

таъмини амнияти иқтисодӣ. 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье проблема экономической безопасности рассматривается с точки зрения других органов в 

т.ч. с позиции правоохранительных органов. На основе изучения и анализа нормативно-правовых актов и 

научной литературы, определяется роль и значение правоохранительных органов в экономической 

безопасности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая безопасность, правоохранительные органы, их функции и 

роль в обеспечении экономической безопасности. 
 

THE DUTY AND MEANING OF THE SECURITY STRUCTURES IN PROVIDING OF  

ECONOMIC SECURITY 
 

This article considers the problem of economic security providing, from the point of view of other 

structures, including security structures. It means that on the base of study and analysis of normative and legal 

documents and scientific literature showed the role of security structures in providing of economic security of the 

country. 
KEY WORDS: economic security, security structures, duty and meaning of the security structures. 
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АРЗЁБИИ МУШКИЛОТИ ИҚТИСОДӢ-ЭКОЛОГИИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Сафаров А.А. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Тавсифи анъанавии барои ҳамаи давлатҳои Осиёи Марказӣ хос вазъи ҷуғрофӣ, заминаҳои 

таърихӣ ва этникӣ, проблемаҳои умумии иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. 

Мафҳуми «бехатарӣ» бо категорияи «манфиатҳои миллӣ» зич алоқаманд мебошад, ба 

замми ин қисмати аввали ин мафҳум ҳосилаи қисмати дуюми он ба ҳисоб меравад. Бехатарии 

миллӣ, пеш аз ҳама, ба он нигаронида шудааст, ки кафолати ҷузъҳои осебнадидаи манфиатҳои 

ҳаётан муҳим, аз қабили истиқлолияти миллӣ, ягонагии ҳудуди давлату миллат, ҳимояи аҳолии 

онро дода тавонад. Зеро ин манфиатҳо ба дараҷае муҳимманд, ки дилхоҳ шаҳрванд барои ба он 

ноил гардидан ба мубориза бармехезад. Ба таври дигар гӯем, бехатарии миллӣ стратегияе 

мебошад, ки ба таъмини манфиатҳои ҳаётан муҳимми давлату миллат нигаронида шудааст. 

Чунин аст муносибати классикӣ ва ҳаққонӣ нисбат ба ин масъала [1]. 

Дар муносиботи байналхалқии муосир ин анъана торафт пурзӯр гардида, қонунияти рушди 

ҷаҳониро ташкил медиҳад. Дарки интегратсияи алоқаманд ва ҷаҳонишавӣ ҳалли бисёр 

проблемаҳои нави ҷаҳонӣ ва минтақавиро тақозо менамояд, ки инсоният дар асри ХХI ба баъзеи 

онҳо бори аввал рӯ ба рӯ гардидааст. Барои тақвияти фикр сектори экологиро ҳамчун мисол дида 

мебароем. 

Чи тавре медонем, ин масъала солҳои зиёде масъалаи дуюмдараҷа ҳисобида шуда, ба он 

диққати ҷиддӣ дода намешуд. Дар асри ХХI бошад он ба масъалаи мубрами давру замон табдил 

гардидааст. 

Мураккабшавии вазъи экологӣ дар минтақа, яъне деградатсияи муҳити атроф, нест шудани 

зинаҳои экологӣ, ки дар асосии онҳо таърихан фарҳанги халқҳои Осиёи Марказӣ шакл гирифта, 

рушд ёфтааст, ба деградатсияи аҳолии минтақа боис мегардад, ки ин ба манфиатҳои асосии 

бехатарии минтақа мухолиф мебошад. Масалан, хароб гардидани захираҳои маҳдуди обии 

минтақа, ки ба туфайли истифодаи ғайриоқилонаи он ба миён омада истодааст, равандҳои 

геополитикӣ ва номуназзами иҷтимоӣ-иқтисодии Осиёи Марказиро метезонад. Проблемаи 

дигаре, ки боиси деградатсияи муҳити атроф дар минтақа гардидааст, хушкшавии баҳри Арал 

мебошад. Раванди нестшавии баҳр ба тағйироти иқлим таъсири калон расонида, сифати муҳити 

зист, дараҷаи саломатӣ ва ҳаёти аҳолиро паст менамояд. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло ба хулосае меоем, ки Осиёи Марказӣ бояд системаи 

тадбирҳои хосеро андешад, ки ин номуназзамии иҷтимоиву сиёсии минтақа пешгирӣ гардида, 

нерӯи зарурии илмӣ, технологӣ, иқтисодӣ ва экологӣ баҳри бунёд ва татбиқи барномаи рушди 

устувори минтақаи Осиёи Марказӣ таъмин шавад. 

Сектори экологӣ бо маҷмӯи проблемаҳои мухталифи хеш ба худ хусусияти мураккаб касб 

кардааст. Чунончи, вайроншавии системаи экологӣ боиси тағйирёбии иқлим, гумшавии 

гуногуншаклии биологӣ, камшавии майдони ҷангалзор, биёбоншавӣ, шаклҳои гуногуни 

ифлосшавӣ, вайроншавии қабати озонӣ ва ғайра мегардад. 

Проблемаи аҳолӣ бошад афзоиши аҳолӣ ва истифодаи аз меъёр зиёди замин, эпидемия ва 

дараҷаи сиҳатии омма, пастшавии дараҷаи маълумотнокӣ, муҳоҷирати сиёсӣ ва иҷтимоии 

назоратнашавандаи аҳолиро ба вуҷуд меорад. Мушкилоти хӯрокворӣ боиси қашшоқӣ, истеъмоли 

аз ҳад зиёди озуқаворӣ ва сар задани бемориҳои ба он алоқаманд, камшавии масоҳати заминҳои 

ҳосилхез ва захираҳои обӣ, норасоӣ ва тақсимоти номувофиқи маҳсулоти истеҳсолшаванда 

гардида метавонад. Мушкилоти иқтисодӣ бошад усулҳои ноустувории истеҳсолот, ноустувории 

иҷтимоӣ, ассиметрияи сохторӣ ва ноҳаққиро ба вуҷуд меорад. 

Объекти ниҳоии бехатарии экологӣ хавфи аз даст додани дараҷаи маданияти бадастомада 

мебошад. Дар сохтори экологӣ ду шакли мухталифи объекти бехатарии экологӣ мавҷуданд, ки 

ду қаноти ҳаракати экологиро ташкил медиҳад: якум, муҳити атроф ва дуюм, алоқаи маданият 

бо муҳити атроф. Ин ду қанот дар муттаҳидӣ фаъолият намуда, барои дарки мушкилоти мавҷуда 

муқаррар намудани алоқаи байни муҳити атроф ва бехатарии он кӯмак мерасонад [2].  

Масъалаи асосии мушкилоти экологӣ, пеш аз ҳама, чи тавр мо худро аз таъсири беруна 

ҳифз намоем, ташкил медиҳад. Инчунин вазифа меистад, ки масоили зиёди ба деградатсияи 

экологӣ алоқаманд, аз қабили таъсири шаҳрвандӣ, кӯчиши аҳолӣ, ноустувории минтақаҳо ва 

ҷанги байни давлатҳо ҳаллу фасл карда шаванд. Мо чи тавр пешгӯӣ карда метавонем, ки кай ва 

дар куҷо мо бо вазъи экологӣ дучор меоем, ки дар он маврид зарурати истифодаи қувва зарур 

мешавад [3, с. 37]. 
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Асосан табиати бехатарии экологиро се шакли хавфу хатар муайян менамояд [4, с. 53]. 

1. Хавфу хатари табиӣ ба ҷамоаи инсонӣ аз тарафи муҳити атроф (заминҷунбӣ, 

бедоршавии вулқонҳо ва ғайра); 

2. Хавфу хатари фаъолияти инсон ба низоми табиат ва ё сохтори сайёра, ки дар дараҷаи 

глобалӣ ва маҳаллӣ зоҳир мегардад: эффекти парникии глобалӣ ва расонидани таъсири манфӣ ба 

маҳалли муайян; 

3. Хавфу хатари фаъолияти инсонӣ ба низоми табиат ва сохтори сайёра, ки боиси тағйирот 

нагардида, вале хавфнок боқӣ мемонад. 

Таҳлили ҳолати бехатарӣ ва такмил додани истифодабарии сармояи табиӣ нишон медиҳад, 

ки зарурати баҳодиҳӣ ва расонидани хизматрасонии системаи экологӣ ба мушкилоти 

дигаргуншавии иқлим алоқаманд. Ҳамин тавр, дар гурӯҳҳои байналхалқии роҳбарикунандаи 

мутахассисони дигаргуншавии иқлим дар СММ бо номи «Дигаргуншавии иқлим – 2014, 

оқибатҳо, мувофиқкунӣ, фурӯравӣ», қайд карда шуд, ки баландшавии ҳарорати ҳаво то 3 дараҷа 

назар ба ҳарорати асри гузашта тез шудааст, ки он ба мушкилоти дигар, яъне обхезии дигар 

иқлимҳои хушкӣ оварда расонад. 

Аз ҳама муҳимаш он аст, ки ҳолати дигаргуншавии иқлим ба табиат ва ба системаи ҳамаи 

баҳрҳо таъсир расондааст. Дигаргуншавии иқлим, ба ақидаи мутахассисон, ба хоҷагии қишлоқ, 

саломатии одамон, системаи экологӣ ва баҳрҳо бештар таъсири манфӣ мерасонад. Аз ҳама 

ҳолати тезу тунд дар Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон мушоҳида мешавад, ки 

гармшавии табиӣ тақрибан 2-3 дараҷаро ташкил мекунад ва он сабаби обшавии пиряхҳо 

гардидааст. Бо назардошти пешравии иқтисодиёти мамлакат ва тағйироти муҳити иҳотакунанда 

метавонад бисёр пиряхҳо об шаванд [5]. 

Яке аз сабабҳои асосии ифлосшавии муҳити атроф ва гармшавии ҳарорати ҳаво ба 

атмосфера воридшавии партовҳои моддаҳои зарарнок мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 

бо вуҷуди андешидани тадбирҳои зиёди экологӣ вазъият то ҳол муташаниҷ мемонад (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Воридшавии партовҳои моддаҳои зарарнок ба ҳавои атмосфера (бо ҳисоби тонна) 
Кишварҳои Осиёи 

Марказӣ 
Тотал Солид 

Ангидриди 

сулфат 

Оксиди 

нитроген 

Оксиди 

карбон  
Ҳамагӣ 

Тоҷикистон 
2015 

2016 

11,8 

16,9 

15,2 

19,9 

2,1 

4,0 

0,5 

0,8 

10,4 

13,9 

40 

55,5 

Қазоқистон 
2015 

2016 

466 

- 

1714 

- 

711 

- 

243 

- 

451 

- 

3585 

- 

Ӯзбекистон 
2015 

2016 

3 

3 

13 

13 

0,7 

0,8 

2,1 

2,2 

4,8 

4,6 

23,6 

23,6 

Қирғизистон 
2015 

2016 

23 

- 

38 

- 

18 

- 

4 

- 

12 

- 

95 

- 

Туркманистон 
2015 

2016 

5 

4 

124 

128 

34 

39 

1 

2 

3 

2 

167 

175 
 

Сарчашма: Тоҷикистон дар рақамҳо, 2017. – С. 78. Таджикистан и страны СНГ, 2017. – С. 58-59. 
 

Чи тавре аз ҷадвал бармеояд, миқдори воридоти партовҳои моддаҳои зарарнок дар соли 

2016 дар ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон дар ҳолати соли 2015 муътадил 

нигоҳ дошта шуда, дар ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Туркманистон рӯ ба афзудан дорад [6]. 
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АРЗЁБИИ МУШКИЛОТИ ИҚТИСОДӢ-ЭКОЛОГИИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Дар мақола ҷабҳаҳои назариявии рушди устувор, расидан ба мақсади роҳбарӣ ба захираҳои обӣ дар 

Осиёи Марказӣ, имконияти баҳодиҳии ҳолати ҳозираи захираҳои обӣ, системаи экологии обӣ, тараққиёти 

механизми ҳамкорӣ дар асоси якҷоя роҳбарӣ кардани захираҳои обӣ арзёбӣ карда шудааст. Инчунин 

ҳисобот дар хусуси иқлими минтақа ва дигаршавии системаи экологии кӯҳӣ таъкид гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: системаи экологӣ, рушди устувор, тағйирёбии иқлим, дисбаланс, системаи 

экологии кӯҳӣ, устувор нигоҳдории системаи экологӣ. 
 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

В статье рассмотрены теоретические аспекты устойчивого развития, достижения цели управления 

водными ресурсами в Центральной Азии. Оценены возможности водных ресурсов экологической системы, 

развитие механизма сотрудничества для единого управления запасами воды, оценить достижения. Также 

представлен отчет о климате региона и изменение в экологической горной системе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экосистемы, устойчивое развитие, климатические изменения, дисбаланс, 

горные экосистемы, сохрание и улучшение экосистемы. 
 

ECONOMIC AND ECOLOGICAL PROBLEM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 
 

The article considers the theoretical aspects of sustainable development, achieving the goal of water 

resources management in Central Asia. The possibilities of water resources of the ecological system, the 

development of a mechanism of cooperation for a unified management of water reserves, were evaluated, and 

achievements were evaluated. A report on the region’s climate and a change in the ecological mountain system is 

also presented. 

KEY WORDS: ecosystems, sustainable development, climate change, imbalance, mountain ecosystems, 

conservation and improvement of the ecosystem. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сафаров Аъзам Ахмадхонович, соискатель кафедры финансов и 

кредита КГУ имени Абуабдуллаха Рудаки. Тел.: (+992) 985-90-59-90. 

 

БАҲИСОБГИРИИ ОМИЛИ ТАВАРРУМ ДАР РАВАНДИ ГУЗАРОНИДАНИ  

АМАЛИЁТИ ДЕПОЗИТИИ БОНКӢ 
 

Шарипов А.Қ. 

Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Таваррум яке аз нишондиҳандаҳои калидии макроиқтисодӣ ба ҳисоб меравад, ки дар 

раванди он болоравии сатҳи умумии нарх ба молҳо ва хизматрасониҳо дар миқёси мамалакат дар 

мӯҳлати дароз ба амал меояд [1]. Яке аз усулҳои ҳисобкунии сатҳи таваррум ин ҳисобкунии он 

аз рӯи арзиши сабади истеъмолӣ мебошад. Бигзор дар давраи базавӣ арзиши сабади истеъмолӣ  

𝑆0 буда, дар интиҳои ин давра бошад ба 𝑆𝑗 баробар бошад, он гоҳ индекси таваррум дар давраи 

таҳқиқотӣ аз рӯи формулаи 𝐼и = 𝑆𝑗/𝑆0  муайян карда мешавад [2]. Дар асоси қимати 𝐼и  сатҳи 

таваррум 𝛼 %  бо формулаи 𝛼 % = (𝐼и − 1) · 100% ҳисоб карда мешавад. Агар давраи таҳқиқотӣ 

аз N фосилаҳои алоҳида иборат бошад ва  дар онҳо арзиши сабади истеъмолӣ мувофиқан ба  

𝑆0, 𝑆1,  𝑆2, …  ,  𝑆𝑁  баробар буда, бузургиҳои нисбии сатҳҳои таваррум бошад, мувофиқан 

∝0,1, ∝1,2, … , ∝𝑁−1,𝑁  бошанд, он гоҳ бузургии нисбии сатҳи умумии таваррум дар давраи 

таҳқиқотии (0, N) бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад [2]:  

                         𝛼 = 𝐼и − 1 = (1 + 𝛼0,1) ∙ (1 + 𝛼1,2)···(1 + 𝛼𝑗−1,𝑗)…(1 + 𝛼𝑁−1,𝑁) − 1,                 (1) 

дар ин ҷо  𝛼 = 𝛼% 100%⁄ . 
Барои таҳқиқи омили таваррум дар амалиётҳои бонкӣ, аз он ҷумла, дар амонатгузорӣ дар 

навбати аввал формулаҳои вусъатёбии маблағро бо мизонҳои фоизии  гуногун  бе назардошти 

таваррум донем ва аз онҳо истифода карда тавонем. Азбаски дар мақолаи мазкур фақат аз модели 

вусъатёбии маблағ бо мизони фоизии оддии солона истифода бурда мешавад, бинобар ин, ба мо 

кифоя аст, ки танҳо формулаҳои ин моделро дида бароем.  

Формулаи вусъатёбии маблағ бо мизони фоизии оддӣ чунин намуд дорад [2-3]: 

                                                  𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑛 · 𝑖) = 𝑃𝑉 ∙ (1 +
𝑡

𝐾
· 𝑖),                                                 (2) 

дар ин ҷо  𝑃𝑉-маблағи ибтидоӣ (имрӯза), 𝑛- мӯҳлати амалиёт (бо солҳо); 𝑡-мӯҳлати амалиёт (бо 

рӯзҳо), 𝐾-миқдори рӯзҳо дар 1 сол, 𝑖-бузургии нисбии мизони фоизии оддии солона, 𝐹𝑉- маблағи 

вусъатёфта (оянда).  

Чи хеле ки маълум аст, амонатгузории маблағ ба бонк яке аз усулҳои маъмули 

сармоягузорӣ мебошад. Дар раванди амалиёти депозитӣ ба эътиборгирии омили таваррум яке аз 

масъалаҳои асосӣ мебошад, чунки дар раванди таваррум маблағи депозитӣ як қисми қобилияти 
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харидории худро гум мекунад [2]. Бо ин мақсад ба таҳлили моделҳои вусъатёбии маблағи пулӣ 

бо баҳисобгирии таваррум мегузарем.  

Модели вусъатёбии маблағро бо мизони фоизии оддӣ бо назардошти таваррум чунин 

навиштан мумкин аст [2-3]:  

                                                    (𝐹𝑉)∝ = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑛 · 𝑖𝛼) = 𝑃𝑉 ∙ (1 +
𝑡

𝐾
· 𝑖𝛼),                                   (3) 

дар ин ҷо (𝐹𝑉)∝, 𝑖𝛼  мувофиқан бузургиҳои маблағи вусъатёфта ва нисбии мизони фоизии оддӣ 

бо назардошти таваррум мебошанд. Дар навбати худ аз формулаҳои (2) ва (3) ҳосил мекунем: 

𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑛 · 𝑖𝛼) =  𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑛 · 𝑖) ∙ (1+∝), 
дар инҷо  ∝-сатҳи умумии таваррум дар давраи таҳқиқотӣ. 

Аз баробарии болоӣ формулаи вобастагии 𝑖𝛼-ро аз 𝑖 ба осонӣ ёфтан мумкин аст:  

                               𝑖𝛼 = [(1 + 𝑛 · 𝑖) ∙ (1+∝) − 1]/𝑛,                                       (4) 

Дар шароити имрӯза  ташкилотҳои  молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои гуногуни 

хизматрасониҳои депозитии худро пешниҳод менамоянд, ки маълумоти заруриро оид ба 

депозитҳо аз сомонаҳои ин ташкилотҳо дастрас кардан мумкин аст.  

Татбиқи модели вусъатёбии маблағи амонатро бо назардошти таваррум дар мисоли 

мушаххаси ҶСП «Аввалин бонки молиявии хурд» бо номи депозити «Бачагона»  дида мебароем 

[4]. Мувофиқи ин депозит мӯҳлати амонат аз 1 то 18 сол, мизони депозитии бонкӣ бо пули миллӣ 

(сомонӣ) ба мӯҳлати то 1 солу 6 моҳ - 10%-и солона ва  14%-и солона, агар мӯҳлати амонат зиёда 

аз 1 солу 6 моҳ бошад, ҳисоби фоизҳо - ҳар рӯз, пардохти фоизҳо – фоизҳо дар охири ҳар моҳ 

капитализатсия кунонида шуда, дар интиҳои мӯҳлати амонат пардохта мешаванд.  

Азбаски мувофиқи шартҳои ин депозити бонкӣ фоизҳо дар ҳар рӯзи моҳи алоҳида бе 

капитализатсия ҳисобӣ карда мешаванд, пас бо осонӣ нишон додан мумкин аст, ки вусъатёбии 

маблағро дар як моҳи пурра бо модели мизони фоизии оддӣ  ҳисоб кардан мумкин аст. Дар 

формулаи (2) зарбшавандаи  𝑘в = 1 + 𝑡 · 𝑖 ∙ 𝐾−1 вобаста аз қиматҳои бузургиҳои t ва K барои ин 

депозит  дар давоми соли пурра дорои 3 қимат буда метавонад (ҷадвали 1).    

           Ҷадвали 1 

Вобастагии қимати 𝑘в аз параметрҳои t, K ва 𝑖=0,1(10%) 
 

р/т 𝑖 t K 𝑘в K 𝑘в 

1 0,1 28 365 1,00767123287671000   

2 0,1 29 365  366 1,007923497 

3 0,1 30 365 1,00821917808219000 366 1,008196721 

4 0,1 31 365 1,00849315068493000 366 1,008469945 
 

Агар мӯҳлати амалиёти депозитӣ як соли пурра (масалан соли 2018) бошад, он гоҳ ин сол 

аз 𝑛28 = 1 моҳи 28 рӯза, 𝑛30 = 4 моҳи 30 рӯза ва 𝑛31 = 7 моҳи 31 рӯза иборат аст. Дар мисоли 

болоӣ маблағи дар суратҳисоби мизоҷ дар ибтидои соли 2019 ҳосилавандаро бо формулаи зерин 

ҳисоб кардан мумкин аст: 

                                                                𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∙ 𝑘в28 ∙ 𝑘в30
𝑛30 ∙ 𝑘в31

𝑛31 ,                                                   (5) 

дар ин ҷо қиматҳои  𝑘в28, 𝑘в30 ва 𝑘в31 барои соли 365-рӯза мувофиқан аз сатрҳои якум, сеюм ва 

чоруми сутуни панҷуми ҷадвали 1., барои соли 366-рӯза бошад аз сатрҳои дуюм, сеюм ва чоруми 

сутуни ин ҷадвал гирифта мешаванд. Масалан, барои соли 2018 аз ҷадвал ба осонӣ қимати 

маблағи вусъатёфта 𝐹𝑉-ро дар асоси формулаи (5) ҳисоб намудан мумкин аст: 𝐹𝑉 =1,104712704·
𝑃𝑉,  яъне маблағи амонат 𝑃𝑉  ҳамагӣ ба 10,47% афзудааст. Ин маблағи ҳосилшуда 

нишондиҳандаи номиналӣ мебошад, чунки дар раванди амалиёт омили таваррум ба эътибор 

гирифта нашудааст. 

Акнун саҳми таваррумро дар вусъатёбии маблағ барои мисоли болоӣ дида мебароем. Бо 

ин мақсад қиматҳои сатҳҳои таваррумро дар 12 моҳи соли 2018 меоварем [5] (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 

Бузургиҳои сатҳи таваррум дар соли 2018 (аз рӯи буриши моҳҳо) 
 

Рақами моҳ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сатҳи таваррум, % 0,4 -0,1 -1,0 0,5 0,6 0,5 1,1 0,8 1,1 0,7 0,4 0,3 
  

Чи хеле ки қайд шуд, дар ин депозит фоизҳо дар  ҳар рӯз ҳисобӣ ва дар интиҳои моҳ 

капитализатсия кунонида  шуда, ба моҳи оянда гузаронида мешаванд, пас мо бояд дар охири ҳар 

моҳ таъсири таваррумро ба суммаи вусъатёфта 𝐹𝑉𝑚  дар асоси суммаи ба ибтидои моҳ 
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овардашуда 𝑃𝑉𝑚∝  баҳо диҳем, ки суммаи овардашуда бо формулаи                                                       

𝑃𝑉𝑚∝ =
𝐹𝑉𝑚

1+𝛼𝑚−1,𝑚
(𝑚 = 1,2, . . . ,12) ифода карда мешавад, ки дар ин ҷо m-рақами тартибии моҳи 

таҳқиқотӣ, 𝛼𝑚−1,𝑚 - бузургии нисбии сатҳи таваррум дар моҳи m-ум. Барои баҳодиҳии нақши 

таваррум фарқияти 𝑃𝑉𝑚∝ − 𝐹𝑉𝑚 -ро ҳисоб намудан лозим аст. Барои аёният бигзор маблағи 

амонат 𝑃𝑉 =  10000 сомонӣ бошад. Дар ҷадвали 3 натиҷаи ҳисобкуниҳо барои қимати 𝒊 =
0,1(10%) оварда шудааст. Дар асоси таҳлили сатри 5-уми ҷадвал аён мегардад, ки мизоҷ дар 12 

моҳи соли 2018 аз ҳисоби таваррум 561,83 сомонӣ (суммаи сатри 5-ум) зарар мебинад. Барои 

ҳисобкунии даромади реалии (воқеии) амонатгузор бояд, ки  сатҳҳои таваррум дар ҳар моҳ ба 

эътибор гирифта шаванд.  

Ҷадвали 3 

Натиҷаҳои ҳисобкунии нишондиҳандаҳои FVm, PVm∝ ва PVm∝ − FVm 
 

Рақами моҳ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Бузургии нисбии сатҳи таваррум   
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Бо ин мақсад формулаи (4)-ро барои ҳисобкунии бузургии мизони фоизии оддӣ бо 
назардошти сатҳҳои моҳонаи таваррум навиштан лозим аст: 

                                                      𝑖𝑚𝛼 = 𝐾 ∙ [(1 +
𝑡

𝐾
∙ 𝑖) ∙ (1 + 𝛼𝑚−1,𝑚) − 1]/𝑡,                                (6) 

аз ин ҷо суммаи ниҳоии моҳонаро бо формулаи    

                                                      (𝐹𝑉𝑚)∝ = (𝐹𝑉𝑚−1)∝ ∙ (1 + 𝑡 ·
𝑖𝑚𝛼

𝐾
),                                              (7) 

ифода кардан мумкин аст, ки дар ин ҷо  𝑖𝑚𝛼  – бузургии нисбии мизони фоизии одии солона бо 
назардошти таваррум мебошад. Қайд мекунем, ки дар формулаи (7) (𝐹𝑉0)∝ = 𝑃𝑉  гирифтан 
лозим аст. Дар ҷадвали 4. натиҷаҳои ҳисобкунии нишондиҳандаҳо бо назардошти таваррум 
барои қимати 𝑖 = 0,1(10%) оварда шудаанд. Чи хеле ки дида мешавад дар буриши сатри 2-юм 
ва сутуни 3-юми ҷадвал 𝑖𝛼𝑚 < 0 аст. Таҳқиқот нишон доданд, ки агар қимати моҳонаи мизони 
фоизи одӣ аз бузургии нисбии дефлятсия дар ин моҳ ( −𝛼𝑚−1,𝑚 ) хурд бошад, яъне агар 

нобаробарии 𝑡 · 𝑖 ∙ 𝐾−1 < −𝛼𝑚−1,𝑚  ҷой дошта бошад, он гоҳ тағйирёбандаи 𝑖𝛼𝑚 қимати манфӣ 

қабул мекунад ва нобаробарии  (𝐹𝑉𝑚)∝ < 𝐹𝑉𝑚 ҳатман ҳосил мегардад. Аз ҷониби  дигар,  дар 
сутуни 4-уми сатри 5-уми ҷадвал низ фарқияти манфӣ ҳосил гардидааст, ҳол он, ки дар он ҷой 
нобаробарии 𝑡 · 𝑖 ∙ 𝐾−1 < −𝛼𝑚−1,𝑚  иҷро нагардидааст. Сабаб дар он аст, ки дар моҳи 3-юм 

бузургии суммаи ниҳоии (𝐹𝑉3)∝, ки он ба моҳи 4-ум ба сифати суммаи ибтидоӣ гузаронида 
мешавад, то он миқдоре кам шудааст, ки суммаи дар моҳи 4-ум ҳосилшуда қимати худро то 
бузургии 𝐹𝑉𝑚 вусъат дода наметавонад. 

Ҷадвали 4 
Натиҷаи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои 𝑖𝛼𝑚 , 𝐹𝑉𝑚, (𝐹𝑉𝑚)∝ ва 𝐹𝑉𝑚∝ − 𝐹𝑉𝑚 

 

Рақами моҳ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Суммаи ниҳоӣ бе назардошти 
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Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки суммаи фарқиятҳо (даромади мизоҷ бо баҳисобгирии 

таваррум) ∑ [(𝐹𝑉𝑚)∝ − 𝐹𝑉𝑚]12
𝑚=1  ба 2718,80 сомонӣ баробар аст (муқобили  561,83 сомонӣ зарар 

бе назардошти таваррум). Ҳамин тавр, даромади мизоҷ ҳангоми гузаронидани амалиёти 

депозитӣ бе назардошти таваррум (даромади номиналӣ) ба 1047,13 (≈10,47%) сомонӣ баробар 

буда, бо назардошти таваррум (даромади воқеӣ) бошад 1645,04 (≈16,45%) сомониро ташкил дод, 

яъне даромади мизоҷ аз ин амалиёт ҳангоми баҳисобгирии таваррум тақрибан 6% меафзояд.  

Аз натиҷаҳои ҳосилгардида хулоса баровардан мумкин аст, баэътиборгирии омили 

таваррум дар раванди гузаронидани амалиёти дилхоҳи молиявӣ, аз ҷумла, дар амалиёти 

депозитии бонкӣ хеле муҳим аст. 
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БАҲИСОБГИРИИ ОМИЛИ ТАВАРРУМ ДАР РАВАНДИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТИ 

ДЕПОЗИТИИ БОНКӢ 
 

Мақола ба масъалаи баҳисобгирии омили таваррум дар раванди гузаронидани амалиёти депозитии 

бонкӣ бахшида шудааст. Моделҳои таваррум ҳангоми гузаронидани амалиёти мушаххаси депозитии 

бонкӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Методикаи баҳисобгирии таваррум ҳангоми гузаронидани 

амалиёти депозитии бонкӣ пешниҳод гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: сабади истеъмолӣ, арзиши сабади истеъмолӣ, давраи появӣ, давраи таҳқиқотӣ, 

таваррум, нишондиҳандаи таваррум, ҳисоби фоизҳо, депозити бонкӣ, маблағи зиёдшуда.   
 

УЧЁТ ФАКТОРА ИНФЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ  

ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
 

Эта статья посвящена задаче учёта фактора инфляции в процессе  проведения банковских 

депозитных операций. Исследованы применение модели инфляции при проведении конкретной 

банковской депозитной операции. Предложена методика учёта инфляции при проведении банковской 

депозитной операции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потребительская корзина, стоимость потребительской корзины, базовый 

период, исследуемый период, инфляция, индекс инфляции, уровень инфляции, процентная ставка, 

банковский депозит, наращенная сумма.   
 

INFLATION DISCOUNTING ON THE PROCESS OF BANKS DEPOSIT PROCEDURE  
 

The article has been devoted to the problem of inflation’s discounting in the process of banks’ deposit of 

money. The author researching the application of inflation models of concrete case of bank deposit of money has 

offered the method of inflation discounting on bank deposit of money.     

KEY WORDS: basket of goods, the cost of basket of goods, reference period, researched period, inflation, 

inflation index, inflation rate, rate of interest, bank deposit, augmented capital. 
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ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ МОЛИЯВӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ  

ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД 
 

Саидмуродов Ш.М., Имомалиев Б.Б.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Хавфҳои ташкилотҳои маблағгузории хурдро метавон ҳамчун имкони амалӣ намудани 
ҳодиса ва равияҳои доимӣ муайян кард, ки онҳо дар оянда боиси ба амал омадани хисорот ва 
коҳиш ёфтани даромади ташкилотҳои маблағгузории хурд, инчунин имкони сарпечӣ аз вазифаи 
аввалиндараҷаи иҷтимоӣ шуда метавонанд.  

Хавфҳои молиявӣ метавонанд боиси тағйироти даромад, ҳаҷм ва сохтори қарздиҳӣ ва 
қарзситонии ғайриқобили пешгӯӣ шаванд, ки дар натиҷа ба даромаднокӣ ва фоиданокӣ 
таъсиргузор хоҳанд шуд [2, с. 66-67].  

Ошкор кардан ва кор бо хавфу хатарҳо барои коркарди тадбирҳои самаранок доир ба 
коҳиш додан ва хулосаи хавфҳо дар чаҳорчӯбаи қобили қабул зарур аст [3]. Ҳамин тариқ, 
идоракунии хавфҳо ин фаъолияти ташкилотҳои маблағгузории хурде мебошад, ки ба ошкор 
намудани хавфҳои имконпазири молиявӣ ва коҳиши ҳадди аққали талафоти молиявӣ равона 
карда шудаанд.  

Мутобиқ ба қонунгузории ҷумҳурӣ дар бозори маблағгузории хурд ташкилотҳои 
маблағгузории хурд, ки дар шакли фонд, ҷамъиятҳои саҳомӣ ва ҶДММ, ки ба фаъолияти 
молиявӣ машғул мебошанд ва ба реестри ташкилотҳои хурди мабағгузории хурд мутобиқ ба 
қонунгузории ҷорӣ ворид карда, сабти ном шудаанд, метавонанд фаъолият кунанд. Ташкилотҳои 
маблағгузории хурди ҷумҳурӣ бо хавфҳои муайяни молиявӣ рӯ ба рӯ мебошанд, ки онҳоро ба 
тариқи зайл тасниф карда мумкин аст: 

1. Хавфу хатарҳои портфели қарзҳо. Ин намуди хавф ба ҳамаи ташкилотҳои 
маблағгузории хурде, ки ба додани қарзҳо машғуланд, хос мебошад. Метавон чунин 
нишондодҳои амалии хавфи қарзии ТМХ ҷудо кард. Ин аз муҳлати пардохташ гузаштани 
ҷуброни қарзҳо мебошад. Потенсиали хавфи қарз тавассути муносибати андозаи қарзҳои 
додашуда, ки мутобиқ ба онҳо дар пардохт нисбат ба маблағи умумӣ таъхир ба вуҷуд омадааст, 
яъне андозаи умумии қарзи пардохтнашуда ба назар гирифта мешавад, сарфи назар аз он ки 
пардохти ба таъвиқ афтода, фақат бахше аз қарзро ташкил медиҳад. Ин нишон медиҳад, ки кадом 
бахши қарзро ТМХ аз даст медиҳад. Маъмулан, ин нишондиҳандаҳо барои қарзҳои мӯҳлати 
пардохташон аз 30 то 90 рӯз гузаштаро дар бар мегирад. 

Нишондиҳадаи дигар таносуби маблағи пардохтҳои мӯҳлаташон гузашта, нисбат ба 
маблағи пардохтнашудаи қарз, ки хисоратҳои ҷории ташкилотҳои маблағгузории хурдро 
мутобиқ ба қарзҳо ташкил медиҳанд, мебошад.  

Аз нишондиҳандаҳое, ки мавриди боздид қарор гирифтаанд, ба вежа якум аз ҳама 
муҳимтарин барои арзёбии хавфи қарзӣ маҳсуб меёбад, чунки он хисороти ояндаро нишон 
медиҳад, дар сурате, ки сатҳи аз мӯҳлати пардохташ гузаштагӣ ва сатҳи пардохт фақат 
маълумотро дар бораи хисороти ҷорӣ ва натиҷаҳои корҳои гузашта нишон медиҳанд.  

Сарфи назар аз он ки ТМХ дар ҳамон як муҳити иқтисодӣ кор мекунанд, натиҷанокии 
партфели қарзҳои онҳо фарқ мекунад. Ин маънои онро дорад, ки хавфи қарзӣ функсияи зиёди 
тағйиротро дар бар мегиранд, ки дар онҳо муштарӣ яке аз омили асосӣ мебошад.  

Коҳиш ёфтани сифати қарзҳо ба талафот мутобиқ ба қарзҳо, коҳиш ёфтани фоизи 
даромадҳо, равона шудани захираҳои ТМХ ба кор бо қарзҳои проблемавӣ, афзоиш ёфтани 
ҳазинаҳои амалиётӣ, аз роҳ берун кардани ҳайати кормандон, вайрон шудани мувоизинат дар 
байни ҷараёнҳои пулии ТМХ, аз даст додани эътимод ба чунин ташкилотҳо аз тарафи 
қарздиҳандагон, сармоягузорон ва донорҳо оварда мерасонад. Дар натиҷа ТМХ проблемавӣ 
кормандони калидии худро аз даст медиҳад. 

Барои паст кардани хавфи барнагаштани қарзҳо ба ТМХ иҷрои шартҳои дар поён зикршуда 
зарур мебошад [4]:  

 дақиқан риоя кардани қоидаҳои муайяншудаи додани қарзҳо, ки тақсимкунии қарзҳоро 
мутобиқ ба мӯҳлат, тарзҳои таъминкунӣ, мақсадҳо ва монанди инҳо ва назорати баргаштани 
онҳоро ба назар гирифтааст;  

 ташкили дақиқ ва самараноки кори мақоме, ки қарорро дар бораи додани қарзҳо ва 
баргаштани онҳо таъмин мекунад;  

 низоми мураттаб кардашудаи таъмини баргашти қарзҳо. Ба он метавон анкетаи 
довталабон барои гирифтани қарзҳо, суғуртаи ҳаёт ва саломатии қарзгирандагон, хавфи 
барнагаштан ва дигар чораҳоро мутааллиқ донист; 
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 мавҷуд будани пойгоҳҳо дар бораи қарзгирандагон, гаравдиҳандагон ва 
замонатдиҳандагон;  

 доштани фонди захиравӣ; 

 мушоҳида кардан аз интизоми умумӣ дар ташкилот; 

 таҳлил кардани хавфҳо, даромадҳо ва ҳазинаҳо, пеш бурдани бизнес-банақшагирӣ ва 
гузаронидани муҳосибаи қобилияти пардохтпазирии ташкилотҳои маблағгузории хурд. 

2. Хавфи фарқияти курс (нарх). Боз як хавфе, ки ташкилотҳои маблағгузории хурд 
метавонанд бо он рӯ ба рӯ шаванд, дар сурати ҷалби қарз бо асъори хориҷӣ ин хавфи фарқияти 
нарх мебошад. Тағйирёбии нарх метавонад, ба даромад ва зараре, ки ташкилот аз фаъолияти 
ғайриамалиётӣ ба даст меорад, ба таври назаррас таъсир расонад, ки ин дар навбати худ боиси 
афзоиш ва ё коҳиши нарх бар даромад хоҳад шуд. Ҳамин тариқ, фарқияти курсӣ (нархӣ) ба таври 
сунъӣ даромадро зиёд кардан ҳангоми коҳиши фарқияти курсӣ аз афтодани курси асъори хориҷӣ 
нисбат ба сомонӣ мебошад.  

3. Хавфи бозоргир будан. Ин хавфи зарар мебошад, ки дар натиҷаи қодир набудани 
ташкилоти қарзӣ бобати таъмин намудани иҷроиши уҳдадории худ ба таври пурра ба вуҷуд 
меояд. Он дар сурати мутавозӣ набудани дороиҳои молиявӣ ва уҳдадориҳои молиявии 
ташкилоти қарзӣ (аз ҷумла, дар натиҷаи сари вақт иҷро накардани уҳдадориҳои молиявӣ аз 
тарафи як ё якчанд контрагентҳои ташкилоти қарзӣ) ва ба вуҷуд омадани зарурати 
ғайриқобили пешбинии билофосила ва дар як вақт аз тарафи ташкилоти қарзӣ иҷро кардани 
уҳдадориҳои молиявии худ ба вуҷуд меояд. Ҳам барои ташкилотҳое, ки дар баробари шахсони 
воқеӣ дорои ҳаҷми калони уҳдадориҳо мебошанд, хавфи бозоргир будан барои ташкилотҳои 
маблағгузории хурд бисёр мубрам аст.  

Дар иртибот ба ҳамин оид ба ғанӣ ва мустаҳкам намудани дороиҳои ташкилотҳои 
маблағгузории хурд дар 5 соли охир маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон ба таври зайл 
гувоҳӣ медиҳанд. Аз ҷумла соли 2013 то соли 2015 дороиҳо хусусияти афзоиш ва аз соли 2015 
то соли 2017 таносуби баръакс касб намудааст. Аммо новобаста аз ин тағйироти манфӣ дар ду 
соли охир соли 2013 нисбат ба соли 2017 мушоҳида мегардад, ки дороиҳои ташкилотҳои 
маблағгузории хурд ба андозаи 791 млн. сомонӣ ё 41,5% афзудааст [1, с. 184].  

Ҷадвали 1 
Тавозуни ташкилотҳои маблағгузории хурд дар солҳои 2013-2017 (млн. сомонӣ) 

 

№ Номгӯ 
Солҳо 

2013 2014 2015 2016 2017 Муқоисаи соли 2017 нисбат ба соли 2013 бо % 

1 Дороиҳо 1905 2491 2925 2515 2696 41,5 

2 Уҳдадориҳо 1336 1771 2092 1679 1849 38,3 

3 +/- 569 720 833 836 847 48,8 
Дар асоси маълумоти Бюллетени омории бонкии соли 2018. – С. 95-96 ҳисоб карда шудааст.  
 

Уҳдадориҳои ташкилотҳои маблағгузории хурд соли 2017 1849 млн. сомониро ташкил 
намуда, нисбат ба соли 2013, ба маблағи 513 млн. сомонӣ зиёд шудааст, ки ин асосан аз ҳисоби 
пасандозҳо ва дигар уҳдадориҳо ба амал омадааст. Аммо амонатҳои дархостшаванда нисбати 
соли 2013 9,1% кам шудааст, ки ин камшавии амонатҳоро мо дар кам таблиғу ташвиқ шудани 
ташкилотҳои маблағгузори хурд дар матбуот, телевизион ва радио мебинем.  

Чуноне ки аз диаграмма мебинем, буҳрони иқтисодиёти миллӣ ва бахши ташкилотҳои 
маблағгузории хурд на танҳо динамикаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, балки коҳиш додани суръати 
афзоиши қарзҳои хурдро ба корхонаҳои хурду миёна ба миён овардааст. 

 

Ҳиссаи дороиҳои пардохтпазирии ташкилотҳои маблағгузории хурд дар ММД (бо %) 
 

 
Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Бюлетени омории бонкии соли 2018. – С. 95-96. 
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Барои он ки ин хавф кам карда шавад, доир ба ҷалби сармояҳо аз сарчашмаҳои гуногун 

андешидани тадбирҳо зарур аст. Ҷалби сармоя ба ташкилотҳои маблағгузории хурдро 

диверсификатсия кардан лозим аст, чунки ҳар чи қадар олоти гуногуни молиявӣ шомили портфел 

бошад, ҳамон қадар аз ҳар гуна намуди хавф он муҳофизатшуда мебошад. 

Хавфи бозоргир будан дар бисёр ҷиҳат ба шароитҳои макроиқтисодӣ, ки сабаби оқибати 

сохтори иқтисодиёти Тоҷикистон мебошад, вобаста аст, он ба нархи пахта, алюминӣ ва курси 

сомонӣ ва сиёсати ҳукумат вобастагӣ дорад. Мавқеи фаъоли Бонки миллии Тоҷикистон ва 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисёр ҷиҳат метавонад аз буҳронҳои маҳаллии бозоргирӣ 

ва вазъияти байналмилалӣ пешгирӣ намояд.  

4. Хавфи ҷунбиши меъёри фоизҳо. Бо чунин хавф ҳамаи ташкилотҳое, ки ба додани қарзҳо 

машғуланд рӯ ба рӯ мешаванд. Ин хавф бар асари хисороти молиявӣ, ки дар натиҷаи тағйирёбии 

номуносиби меъёри қарзҳо мутобиқ ба дороиҳо ва хориҷ аз тавозуни олоти ташкилоти қарзӣ ба 

амал меояд. Ба унвони тадбир доир ба нигоҳ доштани таваррум дар мамлакат Бонки милии 

Тоҷикистон метавонад меъёри баланди фоизҳоро ҷорӣ намояд, ки боиси афзоиши ҳазинаҳо 

бобати пардохти фоиз ё коҳиш ёфтани даромадҳо аз пасандозҳо ва воридот аз қарзҳои 

пешниҳодшуда бошад. Роҳи коҳиш додани хавф барои ташкилотҳои маблағгузории хурд 

метавонад ҷалби мутахассисон доир ба хедҷеркунонӣ ба ҳисоб равад.  

Ташкилотҳои маблағгузории хурд маъмулан портфели калони қарзҳои хурдро ташкил 

мекунанд. Дар робита ба ин масъала коҳиш додани хавфи қарзҳо пеш меояд. 

Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки хавфу хатарҳои қарзҳои ташкилотҳои 

маблағгузории хурд дорои хусусиятҳои хоси худ мебошанд, яъне манзур дар он аст, ки аксаран 

қарзгирандагони ташкилотҳои маблағгузории хурд сатҳи пасти дониши молиявӣ доранд. Онҳо 

маъмулан қарзҳои бидуни кафолат мегиранд. Пойгоҳи захиравии аксари ташкилотҳои 

маблағгузорӣ хурди ҷумҳурӣ ҷалби қарзҳо аз ташкилотҳои байналмилалӣ инчунин маблағҳои 

муштариён мебошад. Дар мавриди афтодани сифати портфели қарзҳои ташкилотҳои 

маблағгузории хурд дар зери хавфу хатари иҷро накардани уҳдадориҳои худ дар баробари 

таҳвилдиҳандагони захираҳо ва хавфи аз даст додани шаъну эътибор қарор мегиранд. Бинобар 

ин, низоми идоракунии хавфу хатар муҳим аст, чунки ин звенои арзишманди ташкилот дар роҳи 

муваффақияти дарозмуддат мебошад.  
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ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ МОЛИЯВӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТҲОИ 

МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД 
 

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи идоракунии хавфу хатарҳои молиявиро дар фаъолияти 

ташкилотҳои маблағгузории хурд мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додаанд. Қайд шудааст, ки хавфу 

хатарҳои молиявӣ метавонанд боиси тағйироти даромадӣ, ҳаҷм ва сохтори қарздиҳӣ ва қарзситонии 

ғайриқобили пешгӯӣ шаванд, ки дар натиҷа ба даромаднокӣ ва фоиданокӣ таъсиргузор хоҳанд шуд. 

Таъкид шудааст, ки яке аз омилҳои асосии бавуҷудоварандаи хавфу хатар дар фаъолияти ташкилотҳои 

маблағгузории хурд ин мавҷуд будани сатҳи пасти донишҳои молиявии қарзгирандагони ташкилотҳои 

маблағгузории хурд мебошад. Бинобар ин, низоми идоракунии хавфу хатар муҳим аст, чунки ин звенои 

арзишманди ташкилот дар роҳи муваффақияти дарозмуддат мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, қарз, қарзҳои хурд, идоракунӣ, молия, фоиз, ташкилотҳои 

маблағгузории хурд, хатар, даромаднокӣ, фоида. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Авторы в своей статье анализируют вопросы управления финансовыми рисками в 

микрофинансовых организациях. Они отмечают, что финансовые риски и неопределенности могут 

привести к непредсказуемым изменениям доходов, объемам и неадекватной структуре кредитования, что 

повлияет на прибыльность. Они также отмечают, что одним из основных факторов риска для 

микрофинансовых организаций является низкий уровень финансовых знаний заемщиков. Следовательно, 
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система управления рисками важна, потому что она является важной частью долгосрочного успеха 

организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, кредиты, микрозаймы, управление, финансы, проценты, 

микрофинансовые организации, риск, доходность, прибыль. 
 

MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE ACTIVITIES OF  

MICROFINANCE ORGANIZATIONS 
 

The authors in their article analyze the issues of financial risk management in microfinance organizations. 

They note that financial risks and uncertainties can lead to unpredictable changes in income, volume and 

inadequate lending structure, which will affect profitability. They also note that one of the main risk factors for 

microfinance organizations is the low level of financial knowledge of borrowers. Consequently, risk management 

systems are important because they are an important part of an organization’s long-term success. 

KEY WORDS: economics, loans, microloans, management, finance, interest, microfinance institutions, 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА АҲАМИЯТИ 

ОНҲО ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ  
 

Садриддинов Н.Т., Садриддинов У.Н., Халилова А.Г. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Чуноне, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

26-уми декабри соли 2018 қайд намуданд, «Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро 

ба самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар Стратегияи миллии рушд пешбинигардида равона карда, 

баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти 

устувори иқтисодӣ, тақвияти неруи инсонӣ, такмили низоми идораи давлатӣ, тавсеаи 

имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи бахши хусусӣ 

ва беҳбуди вазъи бозори меҳнатро ҳадафи олии худ эълон намудааст» [1, с. 2]. 

Дар натиҷаи амалӣ намудани вазифаҳои дар Паёми соли 2017 баёншуда соли 2018 рушди 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 7,3 фоиз ҷамъбаст гардида, таваррум дар сатҳи 5,4 фоиз 

нигоҳ дошта шуд. Пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, бахусус бахшҳои истеҳсолӣ таъмин 

гардида, зиёда аз 150 ҳазор ҷойҳои кории нав таъсис дода шуданд ва дар се соли охир шумораи 

шахсоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, 25 фоиз кам гардид. Даромади пулии аҳолӣ 11 

фоиз зиёд шуда, ҳаҷми пасандозҳо дар низоми бонкии кишвар нисбат ба соли 2017 9 фоиз афзуд 

ва сатҳи камбизоатӣ то 29,5 фоиз коҳиш ёфт. 

Дар соҳаҳои иҷтимоӣ тамоюлҳои мусбат идома пайдо карда, аз ҷумла нишондиҳандаи 

дарозумрии аҳолӣ ба 75 сол расид ва фавти модару кӯдак дар муқоиса бо соли 1998 мутаносибан 

2,1 ва 2,6 баробар паст гардид. Шумораи аҳолӣ дар кишвар аз 5,4 миллион нафари соли 1990 ба 

9,1 миллион нафар дар соли 2018 расид ва дар назар аст, ки соли 2023 аҳолии кишвар ба 10 

миллион нафар мерасад [2 с. 12]. 

Ҳадафи стратегии дигар, ки ба таъсиси ҷойҳои корӣ ва афзун гардондани иқтидори 

содиротии кишвар таъсири бевосита мерасонад, ҳифзи амнияти озуқаворӣ тавассути рушди 

соҳаи кишоварзӣ мебошад. Соҳаи кишоварзӣ аз давраи эҳёи ҷомеаи инсонӣ то кунун дар ҳаёти 

ҷомеа нақш ва мақоми хоса дошт ва дорад. Он сарчашмаи бо неъматҳои истеъмолӣ қонеъ 

гардонидани талаботи аҳолӣ ва баланд бардоштани дараҷаи беҳбудии ҳаёти ҷомеа ҳисобида 

мешавад 

Бо мақсади таъмин намудани пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз 

ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва буҷети давлат дар давраи соҳибистиқлолӣ беш аз 12 

миллиард сомонӣ равона карда шудааст. Дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи Ҳукумат ҳаҷми 

умумии маҳсулоти кишоварзӣ се баробар зиёд гардид, яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 

ба 21,3 миллиард сомонӣ дар соли 2018 расонда шуда, содироти маҳсулоти соҳа мунтазам 

афзоиш ёфта истодааст. 

Дар баробари ин, зарур аст, ки барои расидан ба мақсадҳои стратегии гузошташуда дар 

самти рушди соҳа ва таъсиси ҷойҳои корӣ ба масъалаи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти 
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кишоварзӣ диққати бештар дода шавад. Ҳоло ҳиссаи ночизи пахтаи истеҳсолшуда дар дохили 

кишвар коркард шуда, имкониятҳои мавҷуда, алалхусус дар самти таъсиси ҷойҳои корӣ дар 

соҳаи нассоҷӣ ба таври кофӣ истифода намешаванд. 

Мувофиқи маълумоти оморӣ солҳои охир ҳамагӣ 10-12 фоизи нахи пахта дар дохили 

кишвар коркард мешавад. Соли 2018 содироти нахи пахта назар ба соли гузашта ду баробар 

афзудааст. Бинобар ин, бояд аз ҳисоби самаранок истифода бурдани замин, ба гардиши 

кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ва азхудкунии заминҳои нав, баланд 

бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухмипарварӣ, зиёд кардани масоҳати 

гармхонаҳои доимоамалкунанда ва шумораи сардхонаҳо барои нигоҳдории меваю сабзавот оид 

ба беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва афзун 

намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти он чораҳои мушаххас андешида шаванд. Илова бар ин, 

зарур аст, ки аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаву доманакӯҳҳо майдони боғу токзор, аз ҷумла 

боғҳои интенсивӣ мунтазам зиёд карда шаванд. 

Тибқи ҳисоби оморӣ марзи мамлакат 14 миллиону 138 ҳазор гектарро ташкил медиҳад. Бо 

вуҷуди камии замини киштбоб дар ҷумҳурӣ ҳамасола майдони зиёди замини ба кишт мувофиқ 

аз гардиши кишоварзӣ берун мемонад. 

Маълумоти оморӣ нишон медиҳанд, ки дар 28 соли соҳибистиқлолӣ 190 ҳазор гектар 

заминҳои корам аз гардиши кишоварзӣ бароварда шуда, майдони заминҳои наздиҳавлигӣ дар 

кишвар 135 ҳазор гектар, аз ҷумла аз ҳисоби заминҳои обӣ 52 ҳазор гектар зиёд шудааст. Яъне 

ба як миллиону 400 ҳазор оила барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ замин тақсим карда дода 

шудааст ва ба ҳисоби миёна беш аз 7 миллион нафар сокинони кишвар шароити манзилиашонро 

беҳтар кардаанд. Бо ин мақсад дар 70 соли то замони истиқлолият ҳамагӣ 77 ҳазор гектар замин 

тақсим карда шуда буд. 

Майдони умумии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда бо сабабҳои шӯрзанию 

ботлоқшавӣ, аз кор баромадани шабакаҳои обёрӣ, селобзеркунӣ, набурдани корҳои мелиоративӣ, 

набудани об барои обёрӣ ва корҳои ғайриқаноатбахши хоҷагидорӣ соли 2017 зиёда аз 9,6 ҳазор 

гектарро ташкил дод, ки аз ин 8139 гектараш обӣ мебошанд. 

То якуми январи соли 2018 дар ҷумҳурӣ 37014 гектар замини ғайриқаноатбахши 

кишоварзӣ ба қайд гирифта шуд. Соли 2018 ҳолати 11,09 ҳазор гектар замини обӣ бо харҷи 9,8 

миллион сомонӣ беҳтар карда шуд. Ҷиҳати таъмини иҷрои «Барномаи давлатии азхудкунии 

заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда 

барои солҳои 2012-2020» 577 га замини нав аз худ гардид [3, с. 3]. 

Дар мавзеъҳои осебпазир корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва таъмиру барқарорсозии иншооти 

гидротехникии мубориза бар зидди селу обхезӣ ва тоза намудани маҷрои сою дарёҳо ба роҳ 

монда, бо ин мақсад 27 миллион сомонӣ сарф шуд. 

Тибқи моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, замин, таркиби он, об, захираҳои 

табиат моликияти давлатӣ мебошад. Давлат фаъолияти озоди иқтисодиро таъмин менамояд, 

барои ҳифзи ҳуқуқи ҳамагуна шакли моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ кафолат медиҳад. 

Таи 28 соли охир дигаргуниҳои зиёде дар таркиботи хоҷагии қишлоқ рух дод. Дар 

иқтисодиёти кунунии Тоҷикистон сохти махсуси аграрӣ ташаккул меёбад. 

Пас аз истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ ислоҳоти иқтисодӣ оғоз гардид. Дар асоси 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ислоҳоти замин» соли 1992 марҳилаи қисман тақсим 

намудани заминҳои минтақаҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳӣ оғоз гардид. Инчунин бо фармонҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 9 октябри соли 1995, №342 ва аз 1 декабри соли 1997, 

№874, 75 ҳазор гектар замин барои истифода ба аҳолии деҳот тақсим карда шуд, ки ин амал 

барои таъмин намудани аҳолӣ бо озуқа мусоидат намуд. Бо мақсади истифодаи пурсамар ва 

оқилонаи захираҳои замин ва об, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 25 июни соли 1996, №522 «Дар бораи таҷдиди корхонаҳо 

ва ташкилотҳои кишоварзӣ» қабул гардид. Дар ин раванд супориши давлатӣ ва нархи маҳсулоти 

кишоварзӣ озод эълон карда шуд, ки ин ба соҳибихтиёрии деҳқон барои парвариши маҳсулот 

мусоидат намуд [4, с. 6]. 

Таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад, ки дар натиҷаи тадбиқи ислоҳоти иқтисодӣ, 

хусусан ислоҳоти аграрӣ, ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликият ва дигар чорабиниҳо оид 

ба ташаккули муносибатҳои бозорӣ, шаклҳои нави хоҷагидорӣ: хоҷагиҳои деҳқони коллективӣ, 

корхонаҳои иҷоравӣ, хоҷагии деҳқонӣ ва ғайра, ки даромаднокии истеҳсолоти кишоварзиро 

баланд бардоштаанд, ба вуҷуд омаданд. Айни замон дар ин соҳаи муҳимми иқтисодиёт ба 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 171, 354 хоҷагиҳои калон, миёна ва хурд, аз онҳо 129 хоҷагиҳои 
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давлат, 122 ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, 5617 хоҷагиҳои деҳқонии коллективӣ, 175 

ҷамъиятҳои саҳомӣ ва ҶДММ, 680 хоҷагиҳои ёрирасон дар назди корхонаю ташкилотҳои 

кишоварзӣ ва 164631 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият доранд.  

Ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар соли 2017-ум 24476,0 млн. сомониро ташкил 

намуд, аз ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ 16977,8 млн. сомонӣ ва чорвопарварӣ 7598,2 млн 

сомонӣ. 

Аз ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ, ки соли 2017 истеҳсол шудааст, ҳиссаи хоҷагиҳои 

ҷамъиятӣ 4,8%, деҳқонӣ 36,5% ва хоҷагиҳои аҳолӣ 57,7%-ро ташкил кард. Соли 2017 дар ҳама 

категорияҳои ҷаҳонӣ 1447,7 ҳазор тонна ғаладонагӣ, 386,5 ҳазор тонна пахта, 782,9 ҳазор тонна 

картошка, 1859,1 тонна сабзавот, 631,2 ҳазор тонна полезӣ, 405,0 ҳазор тонна мевагиҳо, 228,3 

ҳазор тонна ангур, 248,7 тонна гӯшти чорво ва паранда (бо вазни зинда), 949,9 ҳазор тонна шир, 

341,4 млн. дона тухм, 7521,5 тонна пашм, 909,8 тонна пилла, 4101,7 тонна асал истеҳсол шудааст. 

Саршумори чорвои калони шохдор дар ҳамаи категорияҳои хоҷагидорӣ дар охири соли 

2017 2309,6 ҳазор сарро ташкил намуд. Аз ҷумла моддагов 1189,7 ҳазор сар, гӯсфанду буз 5567,3 

ҳазор сар, асп 80,4 ҳазор сар ва паранда 5255,7 ҳазор сар. Нисбат ба соли 1991 дар ҳамаи 

категорияҳои хоҷагиҳо саршумори чорвои калони шохдор 918,9 ҳазор сар ё 66,0% саршумори 

гӯсфанду буз 2212, 4 ҳазор сар ё 65,9 %, асп 27,9 ҳазор сар ё 52,9 % зиёд шудааст [5, с. 149-155]. 

Аз ин лиҳоз, зарурате ба миён меояд, ки азхудкунии заминҳои навро вусъат бахшида, 

майдони заминҳои корамро зиёд, яъне майдони заминҳои аз гардиши кишоварзӣ беруншударо 

барқарор кунем, то ин ки бо дарназардошти афзоиши аҳолӣ талаботи мардумро бо маводи ғизоӣ 

таъмин намоем. 

Қабули «Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025», 

ки ҳадафи асосии он гузариш ба идоракунии муосири захираҳои об ва ҷалби сармоягузориҳои 

нав барои ҳалли мушкилоти об дар кишвар ба ҳисоб меравад, иқдоми саривақтӣ буда, яке аз 

масъалаҳои асосие, ки таваҷҷуҳи махсусро талаб менамояд, таъминоти аҳолӣ бо оби босифати 

ошомиданӣ мебошад. Зеро об сарчашмаи ҳаёт ва манбаи асосии саломатии инсон мебошад. 

Соли 2018 лоиҳаи «Барномаи давлатии беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои 

обёришавандаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023» ва «Барномаи 

давлатии корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» таҳия 

ва бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. 

Дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо 47082 истифодабарандаи об барои хизмати обрасонии 

551651 гектар шартнома баста, 4,3 миллиард метри кубӣ об бо арзиши 79,48 миллион сомонӣ ба 

онҳо расонида шуд, ки ба ҳисоби миёна дар ҷумҳурӣ ба ҳар гектар замини обӣ 7,8 ҳазор метри 

кубии об рост меояд.  

Бо вуҷуди он ки Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги об мебошад, таъминоти аҳолии 

деҳоти кишвар бо оби босифати ошомиданӣ беҳбудии ҷиддиро талаб менамояд. Ҳукумати 

Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд татбиқи 17 лоиҳаи давлатии сармоягузориро дар 

самти обтаъминкунии аҳолӣ дар ҳаҷми 2,4 миллиард сомонӣ оғоз кардааст, ки 50 фоизи онҳо то 

имрӯз амалӣ гардидаанд. Дар самти кишоварзӣ ва обёрии замин 35 лоиҳа ба маблағи умумии 5,4 

миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. Аммо, чунонки таҳлилҳо нишон медиҳанд, зиёда аз 80 

фоизи маблағ барои рушди шабакаҳои обрасонии маркази шаҳру ноҳияҳо равона мегардад. Зарур 

аст, ки ба ҳалли ин масъала дар деҳот низ таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шавад, зеро беш аз 73 

фоизи аҳолӣ дар он ҷо зиндагӣ мекунад. 

Аз нигаҳи таърих, соҳаи кишоварзӣ гарчанде соҳаи сарнахуст дар ҳалқаи хоҷагии халқ ба 

шумор равад ва ҳазорсолаҳо пештар аз саноат эҳё гардида бошад ҳам он нисбат ба охирон 

тамоюли ақибмонӣ дорад. Меҳвари асосии таҳрикдиҳандаи муносибатҳои кишоварзиро 

манфиатҳои иқтисодӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ ташкил медиҳад. 

Имрӯз Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст, ки 

соҳаи соҳибкорӣ дар кишвар рушд намояд. Ба гуфтаи коршиносон яке аз нишонаҳои 

аввалиндараҷаи дигаргунсозии давраи гузариш ба иқтисодиёти бозаргонӣ ин рушди соҳибкорӣ 

дар кишвар мебошад. Он барои расидан ба ҳадафҳои нек, баланд бардоштани самаранокии 

фаъолияти корхонаҳо ва муътадилсозии молиявӣ, ба ҷойҳои кори нав таъмин намудани аҳолӣ ва 

афзун кардани бозори истеъмолӣ нақши муҳим мебозад. 

Тибқи иттилои сардори бақайдгирии андозсупорандагони Кумитаи андози назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то якуми январи соли 2019 дар кишвар 315890 субъекти хоҷагидор расман 

амал менамоянд, ки аз онҳо 30801 шахси ҳуқуқӣ, 101370 соҳибкори инфиродие, ки тибқи патент 

фаъолият мекунанд, 33572 соҳибкори инфиродие, ки тибқи шаҳодатнома амал мекунанд, 149774 
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хоҷагии деҳқонии бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва 373 ададро филиалу намояндагиҳои шахсони 

ҳуқуқии хориҷӣ ташкил менамоянд. Ин рақам нисбат ба 1 январи соли 2018 ба андозаи 14588 

адад зиёд аст. Ҳамчунин, дар ин давра 42104 адад субъекти хоҷагидор ба қайд гирифта шуда, 

27548 субъект фаъолияти худро қатъ намудааст. 

Муносибатҳои кишоварзӣ таҳти таъсири сиёсати иқтисодии давлат қарор гирифта, рушд 

ва такмил меёбанд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26-уми 

декабри соли 2018, бо мақсади фароҳам овардани фазои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ ба 

ҳама гуна санҷишҳои беасосу такрорӣ дар фаъолияти соҳибкорони ба истеҳсолот машғулбуда, 

давоми солҳои 2019-2020 мораторий эълон намуданд. Яъне, барои тақвият бахшидан ба раванди 

рушди фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ зарур шумориданд, ки дар ин солҳо тамоми санҷишҳои 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ манъ шавад. Инчунин, таъкид 

намуданд, ки муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистони «Дар бораи мораторий ба санҷишҳои 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ» ба ҳамаи мақомоти санҷишу назорат ва 

ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла Прокуратураи генералӣ, Палатаи ҳисоб, Агентии назорати давлати 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Бонки миллӣ ва мақомоти гумруку андоз татбиқ карда 

шаванд. 

Эълон гардидани мораторий ба санҷишҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал набуда, 

қаблан мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мораторий ба санҷишҳои 

фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурду миёна», аз 26 марти соли 2009, №505 ба муҳлати 2 сол 

қабул карда шуда буд. Ҳатто дар солҳои аввали пайдоиши Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 21.01.1994, № 23 якчанд номгӯи молу 

маҳсулоти истеҳсолшавандаи ватанӣ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шуда 

буданд. Ҳамчунин, дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон, ки 22 декабри соли 2017 пешниҳод гардид, бо мақсади 

дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ба гузаронидани санҷишҳо ва муҳайё намудани шароити лозима 

барои пешрафти кори соҳибкорони истеҳсолӣ, ба истиснои санҷишҳои нақшавии мақомоти 

андоз, Прокуратураи генералӣ, Палатаи ҳисоб, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсия ва Бонки миллӣ мораторий эълон карда буданд. Оид ба ин масъала фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 16 январи соли 2018, №990 «Дар бораи эълон намудани 

мораторий ба ҳамаи намуди санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ» 

қабул шуд, ки қариб 2000 нафар соҳибкори соҳаи истеҳсолӣ аз он бархурдор гардиданд. 

Бояд қайд намуд, ки соҳаи кишоварзӣ бахши пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон ба 

шумор рафта, солҳои охир новобаста аз таъсири офатҳои табиӣ ва омилҳои буҳронӣ дар сатҳи 

зарурии устувор қарор дошта, ба ҳисоби миёна 18-21 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилиро таъмин 

менамояд. 

Аммо қисми зиёди масъалаҳои актуалии сиёсати аграрӣ дида баромада нашудаанд. 

Номуайянии модели рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ, ки дар бахши иқтисодӣ афзалиятнок 

эътироф шудааст, боқӣ мемонад. 

Аз ин лиҳоз, бо мақсади баланд бардоштани истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷиҳати иҷрои 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 май соли 2009, №663, қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 2 июли соли 2009, №406 «Оид ба тадбирҳои татбиқи Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 майи соли 2009 №663 «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид 

ба дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Барномаи «Ислоҳоти кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020», Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар ҷумҳурӣ қабул шудаанд ва амалӣ гашта истодаанд.  

 Мувофиқи таҳлилҳои коршиносон рушди устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, дар 

маҷмӯъ сектори аграрӣ, аз якчанд омили табиию фардӣ аз ҷумла: ташкилию иқтисодӣ, техникию 

технологӣ, иҷтимоӣ ва табиию биологии муҳити зист иборат мебошад, ки яке аз вазъи боду ҳаво 

ва шароити мусоиди табиӣ арзёбӣ мегардад. Чунонки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз вохӯриҳо бо 

хоҷагидорони вилояти Хатлон қайд намуданд, «солҳои охир иқлими сайёра қисман тағйир ёфта, 

таҳдиду таъсири хушксолӣ ва дигар офатҳои табиии вобаста ба гармшавии иқлим ба минтақаву 

кишварҳои мухталифи ҷаҳон афзоиш ёфта истодааст. Хусусан камбориш омадани тирамоҳу 

зимистони гузашта ба кишвари мо низ таъсири манфӣ расонида, зироаткорону чорводоронро ба 

таври ҷиддӣ ба ташвиш овардааст». 
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Ҷиҳати рафъи ҳодисаҳои табиӣ, рушди устувори истеҳсоли маҳсулоти гуногуни хоҷагии 

қишлоқ, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тару тоза, содироти маҳсулот ба хориҷи 

кишвар ва ниҳоят, расидан ба ҳадафи стратегӣ, яъне таъмини амнияти озуқаворӣ зарурат ба миён 

омадааст, ки низоми суғуртакунӣ дар сектори аграрӣ ҷорӣ карда шавад. 

Таҷрибаи қисми зиёди давлатҳои тараққикарда, ба мисли Канада, Австралия, Америка, 

Испания, Туркия, Олмон, Австрия, Россия, Беларус, Қазоқистон ва як қатор давлатҳои дигар, ки 

бештар ба истеҳсол ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошанд, нишон медиҳад, ки 

аксари хоҷагиҳои истеҳсолии онҳо ба таври ихтиёрӣ дар шарикӣ бо давлат аз ҳодисаҳои табиии 

нохуш суғурта шудаанд. 

Таҳлили таҷрибаи давлатҳое, ки дар онҳо низоми суғуртакунии соҳаи кишоварзӣ ривоҷу 

равнақ ёфтааст, нишон медиҳад, ки дар онҳо суғуртакунӣ бо иштирок ва ҷалби маблағҳои 

давлатӣ роҳандозӣ мегардад. Вале дар қисме аз давлатҳо объектҳои суғуртавӣ метавонанд 

вобаста ба ҳодисаи бамиёномада ба ду қисм - ширкатҳои хусусии суғуртавӣ ва мақомоти 

давлатии суғуртавӣ ҷудо шаванд. Масалан, дар Швейтсария, ки низоми суғуртакунии соҳаи 

кишоварзӣ аз солҳои 1880 оғоз гардидааст, зиёда аз 27 ширкат расман иҷозати машғул шудан ба 

фаъолияти суғуртавиро дар соҳаи кишоварзӣ ба даст овардаанд. Тибқи қонунгузории давлат, 

ширкатҳои суғуртавии хусусӣ ҳуқуқи суғурта намудани молҳо, бахусус чорвои калон, чорвои 

майда, ҳайвонҳои хонагӣ ва дигар ҳайвонҳои маҳсулдиҳандаро танҳо ҳангоми офатҳои табиӣ дар 

ихтиёр доранд. Аммо дар сурати заҳролуд шудани мол, омадани касалиҳои гуногуни сироятӣ, 

эпидемияҳо ва дигар бемориҳои ба ин монанд суғуртакунӣ танҳо аз ҷониби мақомоти дахлдори 

давлатӣ ба таври ҳатмӣ ба роҳ монда шудааст. Яъне, як объект аз ҷониби ду ширкати суғуртавӣ 

(хусусӣ ва давлатӣ) вобаста ба ҳодисаи бавуҷудомада суғурта карда мешавад. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҷорӣ намудани низоми суғуртаи соҳаи кишоварзӣ дар 

ҷумҳурӣ аз лиҳози иқтисодӣ, шояд ба ширкатҳои суғуртакунӣ чандон муфид набошад, зеро 

эҳтимолияти хавфи зиёд шудани ҳодисаҳои суғуртавӣ зиёд гардад, вале ширкатҳо метавонанд 

хоҷагиҳои истеҳсолиро танҳо аз ҳодисаи муайяни табиӣ суғурта кунанд, масалан, аз: 

 боридани жола; 

 омадани сел ва обхезӣ; 

 ҳимоя аз касалиҳои гуногуни сироятӣ ва эпидемияҳо; 

 эмин доштани қабати ҳосилхези замин (хок) аз шӯршавӣ ва ботлоқшавӣ; 

 ҳимоя аз ҳашароти зараррасон. 

Чунин ҳолат имконият медиҳад, ки дар ҳар маврид, новобаста аз ҳодисаҳои ба миёномада, 

давлат марҳила ба марҳила ба ҳадафи стратегӣ ноил гардад. Зеро таҷрибаи давлатҳои 

тараққикарда дар ин самт нишон медиҳад, ки хоҷагиҳои истеҳсолие, ки аллакай маҳсулоти 

истеҳсолмешударо суғурта намудаанд, дилхоҳ маврид танзими нархи маҳсулоти кишоварзӣ ва 

хоҷагидорӣ дар онҳо дар ҳама гуна шароити табиӣ муътадил нигоҳ дошта мешавад. 

Дуюм, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, иттифоқҳои қарзӣ, соҳибкорон, ташкилоти сармоягузорӣ 

танҳо ба ҳамон хоҷагии истеҳсолие сармоягузорӣ намояд, ки аллакай маҳсулоти 

истеҳсолмекардаи онҳо суғурта шуда бошад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки агар яке аз омилҳои объективии нагирифтани ҳосили 

дилхоҳ аз вазъи боду ҳаво вобаста бошад, сабаби дигар аз сифати тухмиҳои зироат, риоя 

накардани технологияи коркарди истифодабарии замин ва сифати маводи дорувории соҳаи 

кишоварзӣ вобаста аст. 

Вобаста ба андешаҳои зикршуда зарурати заминаи ҳуқуқӣ ҷиҳати дақиқ ҷорӣ намудани 

суғуртаи соҳаи кишоварзӣ ба миён омадааст. Танҳо соли 2013 Қарори Шӯрои Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани гурӯҳи корӣ оид 

ба таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи хатарҳои соҳаи 

кишоварзӣ» қабул шуд. Гузашта аз ин, қисми 1 моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» муқаррар кардааст, ки хоҷагии деҳқонӣ ҳуқуқ дорад, 

ихтиёран молу мулки худро, аз ҷумла зироатҳои кишоварзӣ, чорво, воситаҳои асосӣ ва дигар 

молу мулкро суғурта кунад, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро пешбинӣ 

накарда бошад. Ҳамчунин, дар ин самт Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

суғуртавӣ» қабул гардидааст. Вале санадҳои зикршуда барои танзими дақиқ ва пурра кифоя 

намебошанд. 

Аз ин лиҳоз, қабули қонуни махсус, яъне Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

суғуртаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ ва маҳсулоти истеҳсолӣ» ба мақсад мувофиқ мебошад. 
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Ислоҳоти кишоварзӣ «кори осону тумтароқ нест, - қайд мекунад Э.Ш. Раҳмон, тадбиқи он 

меҳнатталаб аст. Он на танҳо муносибатҳои некхоҳонаро нисбат ба замин ва воситаҳои 

истеҳсолот, балки дигаргун кардани ақидаву ҷаҳонфаҳмии деҳқон, психологияи он, ҳаллу фасли 

муносибатҳои нави бозориро тақозо менамояд». 

Бо вуҷуди таъмин будани аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ, зиёд гардидани талабот ба озуқаворӣ 

дар натиҷаи афзоиши аҳолии кишвар ва минтақа тақозо менамояд, ки дар роҳи рушди 

истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ иқдомҳои ояндадор пеш гирифта, захираҳои мавҷуда 

самаранок истифода шаванд. 

Пӯшида нест, ки нобаробарӣ дар таъминоти ғизо байни кишварҳо эҳтимолан ба оқибатҳои 

ногувор ва низоъҳои иқтисодию сиёсӣ оварда мерасонад. Бинобар ин, масъалаи таъминоти 

амнияти озуқаворӣ барои кишвари соҳибистиқлоли мо аз масоили муҳими ҳаётист. Дар ин ҷода 

пешбурди соҳаи маҷмаи аграрию саноатӣ ва гузариши тадриҷӣ ба иқтисоди саноатию аграрӣ яке 

аз пояҳои асосии осоиши иҷтимоию иқтисодии аҳолӣ ва амнияти иқтисодии кишвар ба шумор 

меравад.  

Солҳои аввали соҳибистиқлолии мамлакат маҷмаи аграрию саноатии ҷумҳурӣ бо сабабҳои 

маълум ба мушкилоти ҷиддӣ рӯ ба рӯ буд. Ба шарофати сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тантанаи осоиштагию ваҳдат рушди ин соҳаи муҳимми ҷумҳурӣ 

таҳким ёфт ва дар маҷмӯи маҳсулоти миллӣ ҳиссаи истеҳсолоти агросаноатӣ ба таври кофӣ боло 

рафт. Тибқи омори кишоварзӣ, соли 2018 истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба соли пешин 

4 дарсад афзуд. Хусусан истеҳсоли ғалладона, картошка, сабзавот ва маҳсулоти гӯшту шир назар 

ба солҳои пеш хеле зиёд гардид.  

Мусаллам аст, ки яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарини Истиқлолияти давлатӣ ҳадди 

лозими худкифоӣ аз маводи ғизоӣ мебошад. Тавре аз омори тавлидоти дохилӣ бармеояд, 

истеҳсоли дохилии маҳсулоти озуқаворӣ на камтар аз 80 дарсади талаботи аҳолии ҷумҳуриро 

ташкил медиҳад. Ин рақам аз рӯи талаботи институтҳои байналмилалии иқтисодӣ, аз сатҳи 

худкифоии ғизоӣ дар кишвар шаҳодат медиҳад.  

Ҳоло, ки ҷомеаи инсонӣ ба ҳолати коҳиш ёфтани захираҳо ва зиёд гардидани талабот ба 

озуқаворӣ рӯбарӯст, баробари таъминоти шароити истеҳсолот ҳифзи умури кишоварзӣ ва идораи 

самарабахши низоми аграрӣ вазифаи аввалиндараҷаи масъулони ин бахш маҳсуб меёбад. Пеш аз 

ҳама, ниҳодҳои дахлдори соҳаро зарур аст, ки татбиқи барномаҳои мукаммали иқтисодиро барои 

пешгирии хатарҳо ба амнияти озуқаворӣ равона созанд. 

Имрӯзҳо мавқеъ пайдо намудан дар бозори ҷаҳонии озуқаворӣ хеле мушкил гардида бошад 

ҳам, барои кишвари мо ин кор аз лиҳози сифати баланди маҳсулот имконпазир аст. Бинобар ин, 

ташаккул додани сохтори ташкилию идоракунии захираҳои табиӣ ва дастгирии паҳлуҳои 

нисбатан заифи умури кишоварзӣ дар мамлакат муҳим мебошад. Ин амал барои равнақи 

тавлидот ва содироти маҳсулоти коркардшуда шароиту имконияти васеъ фароҳам оварда, ба 

пешрафти истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда мусоидат менамояд. 

Навъҳои самаровару ба дигаргуншавии иқлим тобовари зироатҳо, роҳу усулҳо ва 

технологияи нави парваришро бояд дар истеҳсолот истифода намоем, то ки ҳар ваҷаб замини 

киштбоби мамлакат самаранок истифода шавад. Дар акси ҳол муносибати бепарвоёна дар 

истифодаи неъматҳои табиат, хусусан замину оби фаровон ва ҳайвоноту набототи нодир, ҳолати 

вобастагӣ аз маҳсулоти воридотиро аз байн нахоҳад бурд.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА АҲАМИЯТИ ОНҲО ДАР 

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ  
 

Дар мақола маҷмӯи омилҳои ташкилӣ, иқтисодӣ, экологӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ташаккул ва 

истифодаи заминҳои кишоварзӣ барои таъмини бехатарии озуқаворӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: муносибатҳои кишоварзӣ, ҷанбаҳои назариявии рушди муносибатҳои марбут 

ба замин дар хоҷагии кишоварзӣ, заминҳои обӣ, бехатарии озуқаворӣ, навгонӣ, тамоюлҳои рушд, 

технологияи азнавсозии хоҷагии қишлоқ, таъсири равандҳои нави маблағгузорӣ ба афзоиши маҳсулоти 

кишоварзӣ. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АГРАРНОЙ ОТНОШЕНИИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДАВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В данной статье исследуется комплексное организационно – экономических, экологических, 

социально културных факторов, формирование и использования сельскохозяйственных земель, как фактор 

обеспечения продовольственной безопасности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аграрное отношение, теоретические аспекты развития земельных 

отношений, сельское хозяйство, орошаемое земледелие, продовольственная безопасность, инновация, 

тенденции развития, технология модернизации сельского хозяйства, инвестиционно-инновационные 

процессы. 
 

SOME PROBLEMS IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL RELATIONS IN AGRICULTURE AND 

THEIR ROLE IN ENSURING FOOD SECURITY 
 

This article explores the complex organizational, economic, environmental, social and cultural factors, the 

formation and use of agricultural land, as a factor in ensuring food security. 

KEY WORDS: agricultural relations, theoretical aspects of the development of land relations, agriculture, 

irrigated agriculture, food security, innovation, development trends, agricultural modernization technology, 

investment and innovation processes. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОСПОСОБНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
 

Бобохонов О.А. 

Институт экономики и сельского хозяйства Таджикистана 

Турсунов Р.Р. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Экономически активное население – это часть населения, предлагающая свой труд для 

производства товаров и услуг. Эта категория охватывает всех лиц (занятых и безработных), 

которые создают рынок труда (в части предложения рабочей силы) для производства товаров и 

услуг [1]. 

Трудоспособное население характеризуется как количественным, так и качественным 

определением. К количественным показателям относятся: 

 общая численность трудоспособной части населения; 

 объем рабочего времени, обрабатывающее трудящееся население в различных уровнях 

производительности и насыщенности труда. 

К качественным показателям относят: 

 состояние здоровья и физической работоспособности трудоспособной части населения; 

 уровнем квалифицированности, профессиональной подготовленности, 

трудоспособного населения с общеобразовательной точки зрения [4].  

Главной из проблем трудоспособной части населения является их полная занятость, а 

также эффективное ее использование которое обеспечивает рост экономики и уровень жизни 

населения. Эффективное использование трудоспособного населения включает в себя 

институциональную, техническую и технологическую вооруженность трудового класса, так как 

http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
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повышение фондовооруженности будет способствовать повышению в производительности 

труда [3]. 

«Развитые страны в значительной степени уступают в количественном плане 

развивающимся странам, однако они опережают в качественном плане трудоспособности 

населения - по уровню общеобразовательного характера, численности высококвалифицирован-

ных специалистов, а также мобильностью и адаптации трудоспособной части населения к резким 

изменениям рыночных условий. Как показывает опыт развитых стран, для статуса государства с 

развитой экономикой характерен большой процент занятости населения, имеющее высшее и 

средне-специальное образование [2].  

В таких странах качество трудоспособного населения определяется не только наличием 

образования, но и уровнем грамотности. «Велика доля неграмотных в трудоспособном 

населении стран Южной и Западной Азии, и Тропической Африки. Низкий уровень грамотности 

населения многих стран определяет весьма невысокую производительность труда, ведет к 

консервации устаревших форм хозяйствования, тормозит технический прогресс». 

Трудоспособное население обуславливается системой, имеющей взаимосвязь таких 

показателей как численность и плотность населения, его возрастное составляющее, по полу, 

культуре, национальности, образованию, по семейному положению, религиозной 

принадлежности и т.д., и т.п. 

Численность постоянного населения Республики Таджикистан на конец 2017 года 

составило 8931,2 млн. человек, что на 188,4 тыс. больше предыдущего года. Такая динамика 

обуславливает очень высокие темпы, тем самым улучшая условия формирования, дальнейшее 

развитие трудоспособной части населения республики. 

Таблица 1 

Трудовые ресурсы Республики Таджикистан на период 2012-2017 гг.  

в тыс. человек в сред. за год) 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Трудовые ресурсы всего 4664 4796 4859 4983 5111 5224 5326 

Рабочая сила 2303 2347 2362 2382 2437 2438 2460 

Занятое население 2249 2291 2307 2325 2380 2384 2407 

Официально признанные безработные 54 56 54 56 57 54 53 

Недоиспользование рабочей силы в экономике 2361 2449 2497 2601 2674 2786 2866 
 

Источник: Статистический сборник РТ, 2018. – С. 81. 
 

По данным статистики, эффективность использования трудовых ресурсов в 2011 году 

48,2%, в 2012 году 47,8%, в 2013 году 47,5%, в 2014 году 46,7%, в 2015 году 46,6%, а в 2016 году 

45,6% и в среднем за период 2010 по 2016 годы эффективность использования трудовых ресурсов 

составила 47,4%. Численность недоиспользованных трудовых ресурсов, в 2010 году составляла 

2250 тыс. человек, в 2011 году 2361 тыс. человек, в 2012 году 2449 тыс. человек, в 2013 году 2497 

тыс. человек, в 2014 году 2601 тыс. человек, в 2015 году 2674 тыс. человек, а в 2016 году этот 

показатель был на отметке 2786 тыс. человек, и в среднем ежегодно данный показатель рос на 1 

процент. 

Такие изменения в численности населения, а точнее в трудоспособной части населения 

обуславливает необходимость создания новых рабочих мест. Наряду с численностью трудовых 

ресурсов остро стоит вопрос и о качестве трудовых ресурсов. От качества трудовых ресурсов 

зависит и уровень функционирования и развития всех отраслей, в том числе и 

сельскохозяйственной отрасли. 

В Таджикистане политика, направленная на развитие системы образования, приносит свои 

результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Численность и выпуск студентов в учреждениях высшего и среднего образования для 

сельскохозяйственной отрасли Республики Таджикистан (на начало учебного года, человек) 
 

Показатели 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Численность студентов высшего 

профессионального обучения  
10108 9257 10646 10192 10580 11113 12590 

Выпущено студентов в ВУЗах 1279 2938 1780 1845 1832 2018 2200 
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Численность студентов в средних 

профессиональных учебных заведениях  
715 676 609 918 1374 1520 1841 

Выпущено студентов в СУЗах 149 200 218 153 166 253 160 
 

Источник: Статистический сборник, 2018. – С. 55. 
 

Таким образом, продуктивность высших и средне-профессиональных учреждений в 

среднем за рассматриваемый период 2011-2017 составило 21% средние профессиональные 

учреждения и 18% высшие соответственно. 

 На сегодняшний день центры занятости населения Республики Таджикистан оказывают 

содействие гражданам по вопросам трудоустройства. 

Таблица 3 

Деятельность центра занятости по трудоустройству 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число обратившихся по вопросам 

трудоустройства (тыс. человек) 
64,1 63,5 71,2 72,4 72,5 77,3 79,6 

Трудоустроено (тыс. человек) 32,4 35,4 37,9 38,9 37,9 39,1 49,5 

В % от обратившихся 50,5 55,7 53,3 53,7 52,3 50,6 62,1 
 

Источник: Статистический сборник РТ 2018. – С. 91. 
 

Таким образом, по данным статистики, процентное соотношение трудоустроившихся от 

обратившихся по вопросу трудоустройства в 2011 году составило 50,5%, в 2012 году 55,7%, в 

2013 году 53,3%, в 2014 году 53,7%, в 2015 году 52,3%, в 2016 году 50,6%, в 2017 году 62,1%. 

Несомненно, рынок труда и центры занятости способствуют сокращению безработицы 

населения, однако, эти результаты не являются достаточными, о чем свидетельствует данные 

таблицы, которые показывают, что число обратившихся людей по вопросам трудоустройства 

превышает число трудоустроенных.  

Естественно, данная «эффективность» центров занятости по трудоустройству является 

одной из причин того, что трудоспособная часть населения в основном начинает заниматься 

аграрным трудом. Так по данным статистики на 2017 год численность дехканских хозяйств 

выглядела следующим образом: 

Таблица 4 

Динамика предпринимательской деятельности Республики Таджикистан 2013-2017 г. 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Др.предпринимательская деятельность 4810 5394 5176 4919 4455 

Дехканские хозяйства 87594 108035 123379 145107 164631 
 

Источник: Статистический сборник 2018. – С. 289. 
 

 
Рис. 1. Динамика предпринимательской деятельности Республики Таджикистан 2013-2017 г. 

 

По нашему мнению, такое соотношение роста дехканских хозяйств и другой 

предпринимательской деятельности вызвано не очень благоприятными условиями рынка труда. 

Существует необходимость разработки более эффективного механизма, направленной политике 

инвестирования, адекватного современному этапу экономики с учетом специфики сельского 

хозяйства, такого механизма, который способен создать экономически выгодные условия. 
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Особое внимание должно уделяться на состояние инфраструктуры сельского хозяйства, 

активно воздействуя на стимулирование ее развития [5]. 

Для восстановления былой славы таких секторов как аграрный сектор: овощеводство, 

виноградарство, хлопководство и т.п., и сектора животноводства: скотоводство, пчеловодство и 

т.п. требуется огромный вклад со стороны правительственных сил. Восстановление этих 

отраслей будет способствовать обеспечению рабочими местами значительной части трудового 

потенциала Республики Таджикистан. При научном исследовании вопросов занятости населения 

и анализе современного состояния сельскохозяйственной отрасли республики и аграрных 

реформ высокоразвитых стран было выявлено, что исследуемая отрасль является стратегически 

важным объектом, от устойчивого развития которого зависит устойчивая занятость населения, 

продовольственная безопасность и социально-экономическое состояние страны. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ АҲОЛИИ ҚОБИЛИ МЕҲНАТ ДАР СОҲАИ АГРАРӢ 
 

Аз тарафи муаллифон дар ин мақола ба аҳамияти баланд бардоштани самаранокии қисми аҳолии 

қобили меҳнат, инчунин диққати зиёд додан ба ҳолати инфрасохтори соҳаи кишоварзӣ, таъкид шудааст. 

Муаллифон қайд мекунанд, ки барқарор намудани самаранокии чунин бахшҳо, ба монанди кишоварзӣ: 

сабзавоткорӣ, токпарварӣ, пахтакорӣ ва ғайра бояд аз тарафи давлат диккати зиед дода шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёт, аҳолии қобили меҳнат, сатҳи зиндагии аҳолӣ, самаранокии 

иқтисодӣ, меҳнат, бехатарии озуқаворӣ, соҳаи кишоварзӣ, рушд. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОСПОСОБНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
 

В данной статье авторами подчеркивается важность повышения эффективности трудоспособной 

части населения, а также то, что особое внимание должно уделяться на состояние инфраструктуры 

сельского хозяйства, активно воздействуя на стимулирование ее развития. 

Для восстановления былой славы таких секторов как аграрный сектор: овощеводство, 

виноградарство, хлопководство и т.п. и сектора животноводства: скотоводство, пчеловодство и т.п. 

требуется огромный вклад со стороны правительственных сил. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, трудоспособность, качество жизни, население, 

продовольственная обеспеченность, трудоспособная часть населения, труд, развитие. 
 

THE EFFICIENCY OF USE OF THE WORKING-AGE POPULATION IN THE AGRARIAN SECTOR 
 

In this article the authors emphasize the importance of improving the efficiency of the working-age 

population, as well as the fact that special attention should be paid to the state of the infrastructure of agriculture, 

actively influencing the stimulation of its development. 

To restore the former glory of such sectors as the agricultural sector: vegetable growing, viticulture, cotton 

growing, etc. and livestock sector: cattle breeding, beekeeping, etc. requires a huge contribution from government 

forces. 

KEY WORDS: economy, population, ability to work, quality of life, food secyrity, development, 

agricultural sector, work, working- age population. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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Анваров И.М.  

Таджикский аграрный университет имени Шириншоха Шотемура 
 

На современном этапе ведущая роль развития рыночных отношений и обеспечения 

продовольственной безопасности отводится регионам. Именно в сельском хозяйстве регионов 

основным средством производства является земля, а также трудовые ресурсы и капитал, как 

основа производства продовольственной продукции. В продовольственной безопасности 

Республики Таджикистан определены критерии и поставлены задачи, выполнение которых 

позволит выйти на уровень самообеспеченности основными продуктами питания, обеспечить 

физическую и экономическую доступность продовольствия для населения в количестве, 

необходимом для ведения активного и здорового образа жизни. Отмечая важность проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности многие регионы республики, в том числе и 

Хатлонская область, вытекает необходимость и целесообразность принятия закона о 

продовольственной безопасности, где в качестве основных целей и принципов деятельности 

предусматривается гарантированное обеспечение продуктами питания в объеме и ассортименте, 

достаточном для удовлетворения рациональных потребностей всех социальных групп населения 

[1, с. 17]. 

Важная роль в этом принадлежит отрасли пчеловодства, которая представляет собой одну 

из важнейших отраслей животноводства в более быстром решении продовольственных ресурсов 

региона. В качестве ценнейших, натуральных и незаменимых продуктов отрасли пчеловодства 

выступают такая продукция как: мед, воск, пчелиный яд, маточное молочко и прополис - 

имеющие не только важное экономическое значение, но и являющиеся уникальным источником 

продуктов питания и сырьём медицинского и социального характера [2, с. 13]. 

Пчеловодство, как самостоятельная отрасль сельского хозяйства на территории 

Республики Таджикистан образовалась в прошлом столетии. Развитие отрасли пчеловодства 

связано с развитием ряда технологических нововведений, создавших основу научно-

обоснованной организации отрасли. Изобретённые человеком «пчелиные рамки для содержания 

пчел» позволили всесторонне вмешиваться в биологические процессы, влияющие на 

жизнедеятельность пчёл, что облегчило проведение оперативных мероприятий по уходу за 

пчёлами, их разведению и содержанию. Эта технология содержания пчёл позволила получать 

мёд и другие продукты отрасли без разрушения пчелиного гнезда. Изобретение и 

усовершенствование рамочного разборного улья, сыграло роль перехода от экстенсивного 

метода развития отрасли к интенсивному методу ведения отрасли, а изобретение вощины и 

медогонки стали основой интенсификации отрасли и совершенствования технологических 

процессов [3, с. 34]. 

В современной мировой экономической литературе посвященной научному развитию 

отрасли пчеловодства выделяют ее отраслевые особенности, как сочетание биологических, 

исторических, социально-экономических, экологических и других элементов этой сложной 

системы.     

За анализируемый период в структуре производства продукции отрасли устойчивое место 

занимают хозяйства населения. Это свидетельствует о высокой роли мелкотоварного 

производства по производству продукции в республике.  

 В 1991 году в отрасли пчеловодства преобладали коллективные формы хозяйствования, 

где 99,9% пчелиных семей относились к сельскохозяйственным предприятиям. По Хатлонской 

области этот показатель составлял 96,5 %. В последующие годы постепенное преобладание 

получают хозяйства населения. В 2017 году 89,3 % пчелиных семей по республике находились в 

домохозяйствах, а по Хатлонской области 80,1 % [4, с. 214] (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели эффективности пчеловодства (в 2017 г.) 
 

Показатели 
Сельхозпред- 

приятия 

Дехканские 

(фермерские) 

Хозяйства 

населения 
Всего 

Количество пчелосемей 

(семья): по Республике Таджикистан 

 

10199 

 

13596 

 

198591 

 

222386 
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по Хатлонской области 1640 10321 48372 60333 

Товарный мёд, т. по Республике Таджикистан 87,9 253,6 3760,2 4101,7 

по Хатлонской области 17,4 194,9 764,0 976,3 

На 1 пчелосемью товарного мёда, кг: 

по Республике Таджикистан 

 

8,6 

 

18,7 

 

19,0 

 

18,5 

по Хатлонской области 10,6 18,9 15,8 16,2 
 

Источник: Расчеты авторов по материалам Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан / Статистический сборник. – Душанбе, 2018. – С. 212-218. 

 
 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что самой распространенной группой среди 

пчеловодческих хозяйств по количеству пчелопасек в республике являются отдельные пасеки, 

семейные пчелопасеки и частные пчеловодческие хозяйства. Также сюда можно отнести 

специализированные дехканские (фермерские) хозяйства. В основном, эти пасеки являются 

мелкотоварными, где главной целью является производство мёда для удовлетворения 

собственных потребностей. Проведенные нами исследования показали, что доля мёда в объеме 

производимой продукции в этих хозяйствах составляет более 78,2%. Такие хозяйства в условиях 

Хатлонской области трудно поддаются учету. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в основном, выделяет 

три категории производителей пчеловодческой продукции: сельскохозяйственные предприятия, 

дехканские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). 

Пчелопасеки в этих производственных единицах различны и по технической оснащенности, и по 

размерам хозяйств, и по количеству их работников.   

 Важное место в системе ведения пчеловодного хозяйства занимают сельскохозяйственные 

предприятия. Несмотря на то, что сельскохозяйственные предприятия в структуре производства 

занимают невысокий удельный вес (в 2017 г. 21,4%), они, в основном, являются основой 

применения инновационной деятельности, базой для проведения различных экспериментов и 

использования достижений научно-исследовательских работ на практике, базовыми объектами 

для воспитания и повышения уровня квалификации кадров. 

Основными целями государственных сельскохозяйственных предприятий в условиях 

перехода к рыночной экономике являются: проведение селекционных работ, племенная и научно 

- инновационная деятельность, внедрение в производство достижений научно-технического 

прогресса, подготовка и переподготовка кадров и др. [5, с. 103]. Как правило, эти хозяйства 

способны осваивать и сравнительно эффективно использовать крупные капиталовложения, 

существенно влиять на состояние и качественный уровень развития пчеловодства в регионах, и 

размещение их по республике, в целом. Однако эти функции выполняются частично, или не 

выполняются вообще. 

Специфика рыночных условий предоставляет возможность организовать дехканские 

(фермерские) пчеловодческие хозяйства в большинстве регионов страны.  

Однако фермерство в пчеловодстве, как и в большинстве других отраслей сельского 

хозяйства, не получило достаточно широкого распространения. В 2017 году доля дехканского 

(фермерского) хозяйства в содержании пчелосемьей составила 6,1%, в производстве мёда 6,1%, 

а по Хатлонской области этот показатель составляет, соответственно, 16,5 и 18,8%. 

Не смотря на имеющиеся необходимые нормативные документы о пчеловодстве многие 

проблемы экономических взаимоотношений с другими отраслями хозяйства, юридическими и 

физическими лицами остаются до конца не решенными. К ним относятся: 
 вопросы паспортизации пасек; 
 условия их зооветеринарного обслуживания;  
 недостаточно развита система страхования пчелопасек; 
 не решены вопросы правового обеспечения и размещения пчелосемей в сельской 

местности, городах и поселках, в лесничествах, парках, вблизи детских учреждений, школ, 

больниц, усадеб граждан; 
 требуют более полного правового решения вопросы стандартизации продукции 

отрасли; 
 разработка и соблюдение ряда научно обоснованных норм и нормативов по технологии 

производства, переработке, хранению и реализации продуктов пчеловодства; 
 недостаточно решены вопросы по контролю качества мёда и других продуктов отрасли, 

а также по борьбе с их фальсификацией [6, с. 34].  
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Ведущее место в пчеловодстве занимают семейные пчелопасеки, которые производят 

большую часть товарного мёда. В республике по итогам за 2017 год наибольший объем 

производства мёда принадлежит пчеловодческим хозяйствам в районах республиканского 

подчинения. Они произвели 1639,9 тонн мёда, что составляет 40,0% от республиканского 

показателя производства мёда. Пчеловодческие хозяйства Хатлонской области произвели 976,4 

тонн мёда, что составляет 23,8% от произведенного по республике. Хозяйствами Согдийской 

области произведено 1360,3 тонн мёда, что составляет 33,1% от уровня производства по 

республике (табл. 2).  

Таблица 2 

 Производство мёда в разрезе регионов Республика Таджикистан в 2017 году (тонна) 
 

Показатели 
Сельхозпред- 

приятия 

Дехканские 

(фермерские) 

Хозяйства 

населения 
Всего 

 Республика Таджикистан 88 253 3760 4101 

 ГБАО 6,0 0,1 119,0 125 

 Согдийская область 15,0 0,4 1344,6 1360 

 Хатлонская область 17,2 195,4 763,4 976 

 РРП 49,6 57,7 1532,7 1640 
 

Источник: Расчеты авторов по материалам Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан / Статистический сборник. – Душанбе, 2018. – С. 212-218. 
 

Одним из насущных вопросов является обеспечение населения Хатлонской области 

экологически чистой продукцией отрасли пчеловодства. Для создания подобных условий 

следует направить усилия всех руководителей хозяйств, специалистов и хозяйственников. 

По данным книги «500 вопросов и ответов по пчеловодству» (Роспчеловодсоюз 1992 г.) 

суточная норма потребления пчелиного мёда для взрослого человека, распределенная на 

несколько приемов, составляет 100-150 грамм и 30-50 грамм для детей. Рассчитаем сколько мёда 

требуется употреблять в месяц, следуя норме потребления. Умножая 100-150 грамм на 30 дней, 

получим 3-4,5 кг мёда в месяц. В год по данной норме необходимо употребить 36-54 кг. Учет 

статистики потребления мёда в республики не ведется. В России за год потребляется лишь 300-

450 грамм мёда, а ведь это всего лишь трехдневная норма потребления. Для сравнения, в таких 

странах как: Япония, Германия, Канада, ОАЭ потребление мёда на душу населения составляет, 

по различным данным от 3 до 7 килограмм.  В среднем, потребление мёда в мире составляет 

около 250 грамм на каждого жителя планеты [6, с. 67]. Исходя из этого соотношение 

производства мёда и потребности в них по Хатлонской области, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровень обеспеченности потребности районов Хатлонской области в мёде за 2016 г. 
 

 

Районы 

Численность 

населения 

(тыс. чел) 

Потребность (исходя 

из 250 гр. на душу 

населения) 

Собственное 

производство 

(тонн) 

% само-

обеспечен-

ности 

г. Бохтар 107,5 26,9 1,5 5,6 

Кушониён 229,7 57,4 42,0 73,2 

Носири Хусрав 35,9 9,0 8,5 94,4 

Вахшский 186,2 46,5 23,6 50,8 

Хуросонский 108,0 27,0 13,2 48,9 

Дусти 107,5 26,9 17,0 63,2 

Кубодиёнский 173,8 43,4 16,3 37,5 

Дж. Балхи 186,9 46,7 36,2 77,5 

Чайхунский 129,8 32,4 21,5 66,3 

Пянджский 111,1 27,8 29,8 107,2 

А. Джами 162,5 40,6 26,0 64,0 

Шахритузский 120,5 30,1 22,5 74,7 

Яванский 216,5 54,1 75,3 139,1 

Леваканд 45,3 11,3 5,1 45,1 

Кулябский 204,8 51,2 114,5 223,6 

Муминабадский 88,9 22,2 123,5 556,3 

Восейский 203,3 50,8 37,5 73,8 

М.С.А. Хамадони 141,0 35,2 19,9 56,5 

Фархорский 159,6 39,9 38,4 96,2 
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Темурмаликский 66,3 16,6 40,8 245,7 

Дангаринский 145,1 36,3 58,6 161,4 

Ховалингский 55,3 13,8 59,6 431,8 

Ш. Шохин 52,4 13,1 57,0 435,1 

Балджуанский 28,3 7,1 52,0 732,4 

г. Нурек 58,1 14,5 20,1 138,6 

Итого по Хатлонской области 3124,3 781,0 960,4 123,0 
 

Источник: Расчеты авторов по материалам Управления сельского хозяйства Хатлонской области. 
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что уровень обеспеченности потребности 

Хатлонской области в мёде за 2016 год в зависимости от потребности, составляет от 5,6 % в 

городе Бохтар, до 732,4% в Балджуванском районе [7, с. 113]. 

 По данным таблицы потребность в мёде населения районов Муминабад, Куляб, 

Темурмалик, Дангара, Ховалинг, Пяндж, Яван, Балджуван, Ш. Шохин и Нурек полностью 

обеспечивается собственным производством. Дальнейшее совершенствование технологии 

пчеловодства для получения экологически чистой продукции должно стать важнейшей 

экономической задачей аграрной политики Хатлонской области. 

Незаменимость мёда в рационе питания определяет необходимость принятия действенных 

мер по стабилизации и увеличению их производства. Отсюда, пчеловодство, как отрасль, должна 

входить в систему рыночных отношений с усилением интеграционных связей при формировании 

товарных фондов, основной целью которой является достижение производства мёда жителями 

области до нормативного уровня. 

Изучение конъюнктуры рынка продукции пчеловодства показывает, что за последние годы 

существенно возрос спрос на мёд, воск, прополис и другие продукты пчеловодства, не только на 

внутреннем рынке республики, но ещё в больших размерах на внешнем рынке. 

Для повышения уровня конкурентоспособности этой сельскохозяйственной отрасли и 

производимой ею продукции, следует внедрить современные ресурсосберегающие технологии с 

использованием достижений мировой науки. Стратегия ресурсосберегающих технологий 

предполагает модернизацию технологических процессов, совершенствование методов анализа, 

прогнозирования перспектив развития, оптимизацию производства и стимулирование 

эффективного использования материально-технических ресурсов, что способствует более 

эффективному использованию производственного потенциала сельскохозяйственной 

организации [8, с. 43]. 

Для стимулирования инновационного развития сельскохозяйственной отрасли, на наш 

взгляд, необходима государственная поддержка в плане принятия следующих мер: 

 предоставление налоговых льгот, субсидий, таможенных льгот и других механизмов 

роста и заинтересованности производителям, использующим современные инновационные 

технологии в процессе производства; 

 создание государственного банка информационной системы, позволяющего получать 

информацию о новых инновационных достижениях, передового опыта и возможности его 

использования;  

 организация государственного централизованного инвестиционно-инновационного 

фонда, направленного на развитие и внедрение достижений науки и инноваций в производстве. 

Вместе с тем, для роста производства конкурентоспособной продукции и защиты 

внутреннего рынка от низкокачественной дешевой продукции, необходимо принятие 

следующих мер государственного регулирования: 

 приведение нормативной и законодательной базы стандартизации, сертификации 

продукции и фитосанитарных правил в соответствие с положениями и требованиями Всемирной 

торговой организации; 

 разработка таможенно-тарифного механизма, способствующего защитить внутренний 

рынок от контрафактной продукции низкого качества путем повышения таможенных пошлин на 

эту продукцию [9, с. 55]. 

Предлагаемые меры государственной поддержки производства высококонкуренто-

способной продукции должны охватывать весь спектр вопросов управления и предусматривать 

конкуренцию в использовании финансовых, материальных, трудовых ресурсов и системы 

маркетинга. 
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Однако, низкий уровень организации и управления сельскохозяйственного производства, 

производительности труда и нахождение на стадии банкротства большинства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей затрудняют возможность самостоятельного 

решения проблемы роста конкурентоспособности продукции. Мировой опыт формирования 

крупнотоварных хозяйствующих субъектов на принципах кооперации в форме интегрированных 

структур, холдингов, совместных предприятий, ассоциаций создаёт реальные благоприятные 

условия для консолидации всех видов финансовых, производительных сил и средств 

товаропроизводителей, которые могут быть использованы для производства 

конкурентоспособной продукции. 
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БАҲОДИҲИИ РУШДИ ЗАНБӮРИАСАЛПАРВАРӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола хулосаҳо доир ба муайян кардани омилҳо ва мақсаду меъёрҳо дар барномаи амнияти 

озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои худтаъминкунӣ бо маҳсулоти асосии озуқаворӣ қобилияти 

дастрас шудан ба аҳолӣ аз нуқтаи назари ҷисмонӣ ва иқтисодӣ оварда шудааст. Соҳаи занбӯрпарварӣ ба 

дастгирии давлатӣ эҳтиёҷ дошта, дар айни замон яке аз соҳаҳои чорводорӣ дар ҷумҳурӣ ва минтақа маҳсуб 

меёбад. Омӯзиши бозори маҳсулоти занбӯрпарварӣ нишон медиҳад, ки солҳои охир нисбат ба асал, мум, 

ширеш ва дигар маҳсулоти занбӯрпарварӣ ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар бозори берунаи кишоварзӣ 

талаботи зиёд ба миён омадааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: рушди соҳаи занбӯрпарварӣ, самаранокии иқтисодӣ, омилҳои истеҳсолот, 

хоҷагии қишлоқ, худтаъминкунӣ, бехатарии озуқаворӣ, захираҳои моддӣ-техникӣ, асал, корхонаҳои 

кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои аҳолӣ. 
 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье приводятся выводы о том, что в программе продовольственной безопасности Республики 

Таджикистан определены критерии и поставлены задачи, выполнение которых позволят выйти на уровень 

самообеспеченности основными продуктами питания, способные обеспечить физическую и 

экономическую доступность продовольствия для населения. 

Отрасль пчеловодства нуждается в государственной поддержке, и представляет собой одну из 

важнейших отраслей животноводства как в республике, так и в регионе. 

Изучение конъюнктуры рынка продукции пчеловодства показывает, что за последние   годы 

существенно возрос спрос на мёд, воск, прополис и другую продукцию пчеловодства не только на 

внутреннем рынке республики, но и на внешнем сельскохозяйственном рынке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие отрасли пчеловодства, экономическая эффективность, факторы 

производства, сельское хозяйство, самообеспеченность, продовольственная безопасность, материально-

технические ресурсы, мёд, сельскохозяйственные предприятия, дехканские хозяйства, хозяйства 

население. 
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EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN THE KHATLON REGION OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article concludes that the food security program of the Republic of Tajikistan defines the criteria and 

sets the tasks, the fulfillment of which will allow reaching the level of self-sufficiency in basic foodstuffs that can 

ensure the physical and economic availability of food for the population. 

The beekeeping industry needs state support, and is one of the most important livestock industries both in 

the republic and in the region. 

The study of the market situation of beekeeping products shows that in recent years, the demand for honey, 

wax, propolis and other beekeeping has increased significantly, not only in the domestic market of the republic, 

but also in the external agricultural market. 

KEY WORDS: beekeeping industry development, economic efficiency, factors of production, agriculture, 

self-sufficiency, food security, material and technical resources, honey, agricultural enterprises, dekhkan farms, 

households. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ПАССАЖИРСКИМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Файзуллоева С.Дж. 

Таджикский национальный университет 
 

Эффективность организации управления оказания транспортных услуг в зарубежных 

странах состоит в том, что во многих городов пассажирские перевозки осуществляется многими 

видами автотранспорта. Данная цель достигнуто с учетом централизованного управления 

городского пассажирского транспорта. Пассажирский автотранспорт консолидирован в единые 

объединения в Софии, Будапеште, Берлине и других городах. 

«В Германии в целях упрощения структуры управления ПАТ и увязки централизованного 

и территориального планирования все виды транспортного обслуживания были подчинены 

комбинатам. Эти комбинаты созданы на 15 округах Германии. В эти комбинаты 

концентрируются основные часть всех видов подвижного состава. Комбинаты прогнозируют 

научно-исследовательские работы касающимися проблемам функционирования и развития 

транспорта, оценивают эффективность перевозочных процессов и организуют местные 

автотранспортные пассажирские перевозки, контролируют деятельность различных видов 

транспорта, а также обеспечивают подвижного состава с ремонтом» [2, с. 96]. 

Следует, отметит, что в области общественного транспорта существует основная 

проблема, которая состоит в конкуренции с частным автотранспортом, удельный вес 

которого превышает 75% от всех поездок. 

Анализ показывает, что «в зарубежных странах, таких как Федеративная республика 

Германии (ФРГ), Франции, Нидерландах, Бельгии и других Европейских странах важную роль в 

обеспечении эффективности организации управления ПАТ, играют муниципальные власти. При 

этом, муниципальные власти владеют большей долей городских ПАТ. В ФРГ кооперация 

различных видов пассажирского транспорта происходит в виде тарифные и эксплуатационные 

объединения VV (Verkehrs verbund). В крупнейших городах и агломерациях функционируют 

организационно-тарифные объединения. В этих объединениях формируется общий 

руководящий орган. Они выполняют: 

 меры по координации работы различных видов городского транспорта; разработку 

комплексных схем развития сетей общих тарифов; 

 согласованных расписаний; 

 проектирование линий, узлов и сооружений, экономическую деятельностью.  
Государственные автотранспортные предприятия во всех странах мира представляют 

собой ОАО и ЗАО с долей государства. при этом доля государства составляет от 10% до 100%. 



335 

Министерство транспорта и управление государственных железных дорог Тосканы и 
Флоренции (Италия) создали консолидированную систему общественного транспорта. Такие 
соглашения заключены в Милане, Турине, Генуе и Риме.  

Как отмечает Симпсон Б., «в Швеции были утверждены новые правила организации 
городского и регионального пассажирского транспорта. В каждом из составляющих страну 24 
Леонов созданы объединения (LHM), ведающие всеми вопросами транспортного обслуживания 
населения. Поскольку транспортные условия значительно изменились, в связи с 
автомобилизацией населения этим объединениям предстояло реорганизовать городской и 
региональный общественный пассажирский транспорт: координировать автобусный и 
пригородный железнодорожный транспорт, устранить параллельность маршрутов, ввести 
единый тариф. В Стокгольме предприятие Storstockholms Lokaltraffic на территории региона 
управляет метрополитеном, трамваем и автобусами» [2, с. 96]. 

В Японии, в городе Токио, в 23 районах железными дорогами предприятия JNR и 
частными городскими железными дорогами осуществляется более 72% всех общественных 
пассажирских перевозок. Железнодорожные администрации компании JNR и частные городские 
железные дороги формируют совместную тарифную политику. В городе Токио комитет по 
транспортной политике разработал программу ликвидации разрывов в единой железнодорожной 
транспортной сети города. 

В различных штатах США, функционируют различные пассажирские автопредприятия. В 
Чикаго организационная структура агентства изменилось, у регионального агентства остались 
функции распределения субсидий и дотаций. Другие функции были делегированы 
автотранспортным предприятиям. 

Следует отметить, что, «во всем мире, начиная с 90-х годов прошлого века, намечается 
ужесточение роли муниципальных советов в организации транспортного процесса. Основными 
функциями местных органов исполнительной власти в организации пассажирских перевозок 
являются: строительство и ремонт автомобильных дорог и аэродромов; контроль за движением 
(безопасность, правила, светофоры, разметки и т.п.); лицензирование фирм и организация 
тендеров на концессионирование транспортных средств и отдельных маршрутов; организация 
договорных или контрактных отношений». 

В Швеции, муниципалитеты с помощью реализации концессионной формы создают 
условия для свободной конкуренции.  

Более 60% населения Финляндии пользуются автобусами.  
В Мексике ведущее место занимают частные фирмы, которые осуществляют в год 

перевозку более два млрд. пассажиров. 
«В Великобритании компании получают государственный заказ на строительство 

автомобильных дорог, маршрутов, а затем этот участок передается в аренду, лизинг или 
концессию этому же предприятию. При этом в Лондоне, где 76% автобусных перевозок 
осуществляется на контрактной основе, а 24% частными фирмами, более одного миллиона чел. 
пенсионеров имеют право бесплатного проезда, а основные пассажиры автобусов – 
малообеспеченные слои населения, инвалиды, учащиеся» [2, с. 96]. 

Особенности функционирования системы ГПТ в странах ЕС заключается в наличие 
множество коммерческих операторов. Государственные транспортные предприятия в 
Финляндии оказывают пассажирские транспортные услуги, если данный сегмент рынка 
транспортных услуг представляет интерес для них. Однако государство контролирует 
деятельность частных предпринимательских структур путем выдачи лицензий на общественные 
пассажирские перевозки. В следующих странах как Швеция и Дания на рынке городских 
общественных пассажирских перевозок функционируют небольшое количество крупных 
транспортных предприятий. Маленькие частные транспортные предприятия функционируют в 
региональных рынках пассажирских транспортных услуг.  

Со стороны государства определяются ограничений объемов финансирования. При этом 
растет ответственность пассажирских транспортных предприятий по доходам от владения и 
управления сетью.  

Доходы от действующих тарифов покрывают 50% расходов, что считается следствием по 
снижению применения частных автомобилей. 

«Развития конкуренции на рынке ГОТ в некоторых странах Европы позволило решить ряд 
проблем, связанных с функционированием сектора общественного транспорта и, в конечном 
итоге, повысить ее эффективность функционирования общественного транспорта. После 
введения данной меры эксплуатационные затраты на транспорт сократились в Стокгольме на 
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23 % за период с 1989 по 1999 гг., в Копенгагене – на 24 % (1990-1998 гг.), в Лондоне – на 46 % 
(1986-1998 гг.). Сформировавшийся резерв был направлен на улучшение качества услуг и 
увеличение объемов перевозок» [1, с. 159]. 

В городском пассажирском транспорте стран ЕС используются такие схемы оплаты 
проезда: 

1. Приобретение билета, действительного в течение нескольких часов; 
2. Проезд по билету на одну поездку;  
3. Приобретение билета, действительного целый день; 
4. Приобретение билета на группу пассажиров (не более 5 человек), который действует в 

течение дня внутри одной тарифной зоны; 
5. Приобретение билета на три и пять дней, а также на неделю. Эти билеты позволяют 

пассажирам без лимитное перемещаться на любых видах пассажирского транспортах.  
В США в правительствах различных территориальных образований пассажирский 

общественный транспорт управляется единым органом. 
«Финансирование пассажирского транспорта страны, утверждается федеральным 

правительством Америке сроком на пять лет. По истечении этого срока транспортный бюджет 
пересматривается, как правило, в сторону увеличения. В среднем выделяется 6 млрд. долларов, 
в том числе 70% из федерального бюджета, 20% за счет собираемой оплаты проезда на местах. 
Характерно, что и приобретение подвижного состава происходит за счет федеральных средств».  

Многие американские предприятия и организация выплачивают этой льготы при условии, 
что их сотрудник обязуется использовать общественный пассажирский транспорт. Это позволяет 
сотрудникам сэкономить больше 1,5 тыс. долларов ежегодно.  

Следует отметить, что «во всех развитых странах мира доходы предприятия 
пассажирского автомобильного транспорта покрывают от 23 до 76% эксплуатационных затрат. 
Остальная часть эксплуатационных расходов возмещается государственными субсидиями». 

Результаты долевого участия государство в финансировании ГПАТ за рубежом 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты анализа долевого участия органов исполнительной власти в финансировании 

пассажирского автомобильного транспорта в зарубежных странах [3, c. 24] (в %) 
 

№ пп Страны 

Доля государство Доля региональных и местных органов 

капитальные 

затраты 

эксплуатационные 

расходы 

капитальные 

затраты 

эксплуатационные 

расходы 

1.  Австрия 50 0 50 100 

2.  Швеция 9 5 91 95 

3.  Франция 10 0 90 100 

4.  Италия 70 87 30 13 

5.  США 75 16 25 84 

6.  Германия 45 12 55 88 

7.  Великобритания 5 0 95 100 

8.  Канада 1 0 99 100 

9.  Швейцария 1 1 99 99 

10.  Нидерланды 100 100 0 0 

11.  Бельгия 100 100 0 0 

12.  Россия 19 81 
 

Анализ структуры управления ГПАТ за рубежом показал, что в большинстве стран 

функции управления ГПАТ осуществляют местные органы управления. 

Кроме того, на основе проведенного исследования можно подытожить, что 

функционирования и развития городского пассажирского транспорта необходимо осуществлять 

на принципах конкуренции и повышения эффективности государственных ППАТ, а также 

функционирование транспортных предприятий различных форм собственности на данном 

сегменте рынка. 
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ЗАРУРАТИ ОМӮЗИШ ВА ИСТИФОДАБАРИИ ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ТАШКИЛИ 

ИДОРАКУНИИ НАҚЛИЁТИ МУСОФИРБАРИИ ШАҲРӢ ДАР ШАРОИТИ  

ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ 
 

Дар ин мақола зарурати омӯзиш ва истифодабарии таҷрибаи хориҷии ташкили идоракунии 

нақлиёти мусофирбарии шаҳрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст. Дар кор таҷрибаи 

ташкили идоракунии мусофирбарии шаҳрӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва Амрико мавриди омӯзиш 

қарор дода шудааст.  

Чуноне ки таҷрибаи киварҳои Олмон, Фаронса, Шветсия, Англия оид ба ташкили идоракунии 

мусофирбарии шаҳрӣ нишон медиҳад, масъулияти асосӣ бар души мақомотҳои Ҳокимияти маҳаллӣ 

мебошад. Дар баробари ин, дар мақола ба ташкили идоракунии нақлиёти мусофирбарии шаҳрӣ дар 

кишварҳои ШМА ва Ҷопон таваҷҷуҳи махсус дода шудааст. 

Дар ин асос тавсия карда мешавад, ки таҷрибаи кишварҳои мазкур дар ҷумҳурии мо истифода бурда 

шавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: таҷрибаи хориҷӣ, рақобат, корхонаҳои нақлиётӣ, самаранокӣ, сохтори 

идоракунӣ, функсияи идоракунӣ, инфрасохтори нақлиётӣ, сармоягузорӣ. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В данной статья обоснованно необходимость изучения и использования зарубежного опыта 

организации управления городскими пассажирскими перевозками в нашей республики. В работе 

анализирован опыт организации управление городскими пассажирскими перевозками в странах Европы и 

Америки. Как показывает опыт Германии, Франции, Швеции, Англии при организации управление 

городскими пассажирскими перевозками основной ответственность несет местные органы власти.  

В тоже время в статье особое вынимание уделяется организации управлении городскими 

пассажирскими транспортам в таких странах как США и Япония. На этой основе предложено 

рекомендации по использованию опыта этих стран в нашей республике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зарубежный опыт, конкуренция, транспортных предприятий, 

эффективность, структура управления, функцию управления, транспортной инфраструктуры, 

финансирования.  
 

THE NEED FOR STUDYING AND USING FOREIGN EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF 

MANAGEMENT OF CITY PASSENGER TRANSPORTATION IN THE CONDITIONS OF  

MARKET RELATIONS 
 

This article substantiates the need to study and use foreign experience in organizing the management of 

urban passenger traffic in our republic. The paper analyzes the experience of organizing the management of urban 

passenger traffic in Europe and America. As the experience of Germany, France, Sweden, England in organizing 

the management of urban passenger traffic shows, the main responsibility lies with local authorities. 

At the same time, the article focuses on the organization of urban passenger transport management in 

countries such as the United States and Japan. On this basis, recommendations on the use of the experience of 

these countries in our republic are proposed. 

KEY WORDS: foreign experience, competition, transport enterprises, efficiency, management structure, 

management function, transport infrastructure, financing. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Файзуллоева Сарвиноз Джумаевна, преподаватель кафедры экономики 

предприятия и предпринимательства ТНУ. Тел.: (+992) 981-01-06-20. 
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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 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 

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по гуманитарным и экономическим 

наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 см), все страницы 

статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 
интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной 

текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в 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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