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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                    ФИЛОЛОГИЯ 
 

МАҚОМИ ИЛМИИ ИМОМӢ ДАР ТАЪЛИФОТИ СУХАНШИНОСОНИ 

ГУЗАШТАВУ МУОСИР 
 

Ҳакимов С.Т., Икромов И. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Аз арзёбии баъзе паҳлуҳои зиндагинома ва саргузашти Имомӣ дониста мешавад, ки Имомӣ 

бар маҷмӯи улум ва донишҳои рӯзгори хеш мусаллат будааст. Муаллифони сарчашмаҳои таърихиву 

адабии муосири вай ва онҳое, ки пас аз ӯ омадаанд, аксаран ба мақоми илмии Имомӣ таваққуф 

карда, соҳиби дониши фарогир будани ӯро дар улуми ақливу нақлӣ ва чирадастии вайро дар 

балоғату фасоҳат босароҳат зикр кардаанд. Дурустии маълумоти дар ин мавзӯъ ироадоштаи 

муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва тазкиранигоронро пурсишҳои илмиву шаръии 

табақаҳои гуногуни ҷомеа ва дар ин замина посухҳои андешидашудаву мантиқан дурусти Имомӣ, 

рисолаи дар шарҳи қасидаи боияи шоири машҳури араб - Зуррумма (Абулҳориси Ғайлон бинни 

Ақба), ки ба забони арабӣ навиштааст, корбурди фаровони истилоҳоти илмӣ, ки аз хилоли ашъораш 

ба даст меоянд, фахрияҳои шоир ва амсоли инҳо комилан собит месозанд.  

Ҷиҳати мукаммалтар тавзеҳ ёфтани мавзӯи мавриди таҳқиқ ва мубарҳан шудани масъала 

ногузир медонем, ки ба баррасии нуқтаи назар ва орои муаллифони манобеи адабиву таърихӣ ва 

муҳаққиқону адабпажӯҳон дар ин замина пардохта шавад.  Яке аз таълифоти мавҷуд, ки онро роҷеъ 

ба Имомӣ метавон манобеи дасти аввал қаламдод кард ва ҳамагӣ 44 сол баъд аз фавти Имомӣ таълиф 

шудааст, «Таърихи гузида»-и Ҳамдуллоҳи Мауставфии Қазвинӣ мебошад. Ин муаллиф дар боби 

панҷуим китоби хеш, ки «Дар зикри уламо ва асҳоби вуҷуҳу мазоҳиби суннату аҳли қироат ва 

тафсиру ҳадис ва тибу фиқҳу ғайра залик» тасмия шудааст, аз Имомӣ ёд карда, ӯро ба гурӯҳи 

донишмандон дохил мекунад ва пас аз зикри ному насаби вай, аз ашъори хуб доштанаш сухан ба 

миён меорад. Баъдан луғзеро дар жанри қитъа, ки Имомӣ дар вай муҳосибони аҳди худро, ҷиҳати 

имтиҳон, мухотаб қарор додааст, намуна оварда, ба шарҳу тавзеҳи он мепардозад.  

Пеш аз баррасии луғзи Имомӣ ва шарҳу тавзеҳи он аз ҷониби Ҳамдуллоҳи Мусавфӣ бояд 

афзуд, ки ин қитъа дар девони ба тозагӣ таҳияшудаи Имомӣ [1, с.168] аз баъзе ҷиҳатҳо бо матни дар 

китоби «Таърихи гузида» дарҷшуда тафовути ҷузъӣ дорад, вале мо арзиши китоби «Таърихи 

гузида»-ро, ба хотири қадимат доштан, афзалтар донистем ва намунаро бевосита аз он китоб 

иқтибос ва манзур хоҳем кард. Иловатан арз медорем, ки шарҳу маънидоди аз ҷониби Ҳамдуллоҳи 

Қазвинӣ суратгирифтаи қитъаи мутазаккира бо он ки ҳаҷман зиёдтар аст, аммо мо иқтибоси пурраи 

онро аввалан, ба хотири арҷ гузоштан ба заҳмату ҳавсалаи Ҳамдуллоҳ дар шарҳу тавзеҳи луғзи 

мавриди назар, сониян, барои нишон додани дараҷаи дониши Имомӣ дар улуми мухталиф, роҳу 

усулҳои чӣ гуфтану чӣ гуна ба намоиш гузоштани назокату нафосати ҳунари офаринандагӣ ва 

корбурди ҳунармандонаи истилоҳоти илмӣ дар шеър аз ҷониби ӯ, солисан, ҷиҳати маърифати 

бештари алоқамандон аз қобилияту истеъдод ва тавоноиҳои диданӣ, вале то кунун диданашудаи 

Имомӣ дар ҳунари шоирӣ ва монанди инҳо лозиму ногузир медонем. Луғзи Имомӣ дар китоби 

«Таърихи гузида» ба тариқи зайл омадааст: 

 Сулси хамси завҷи фардеро, ки хумси судси ӯ 

Бешак аз ҳадди адад берун бувад, тансиф кун.  

Бар қарори хеш бори дигараш дар «сулс»-и мол, 

Зарб кун, чун зарб кардӣ, он гаҳе тазъиф кун. 

Судсу ушри сулси ӯро боз бо ин ҳар ду қисм  

Ҷамъ кун, не-не, ки нисфи сулс аз ӯ таҳзиф кун. 

Каъби «ғайн»-у ҷазри «зо»-ро гар бурун орӣ ба фикр, 

Андар ӯ пайванд чору панҷро, таълиф кун. 

Бо муҳосиб гуфтам андар илми ӯ исме ба рамз, 

Гӯ Имомиро ба илми хештан таъриф кун» [2, с. 717]. 

Шарҳи Ҳамдуллоҳи Муставфӣ: 

 «Завҷи фард» ададеро гӯянд, ки дар тансифи (нисф кардан) аҳадӣ (воҳид, як) аттарафайни (ду 

ҷониб) он мусаҳҳаҳу (тасҳеҳшуда) тоқ бувад. Ва он чи аз ҳадди адад берун аст, якӣ бошад. Зеро ки 

аз якӣ дар инқисом (тақсим) адади саҳеҳ ҳосил нашавад. Ва чун якиро хумси (панҷяк) судс (шашяк) 

миқдоре гиранд, он миқдор сӣ тавонад буд ва сулси (сеяк) хумс сӣ ду бошад. Чун тансиф кунӣ, яке 

бошад, ки он «алиф» бувад ва он сулси хумсро, ки ду аст, чун дар сулси мол, яъне сулси сӣ, ки даҳ 

бувад, зарб кунӣ, бист шавад. Чун музоаф (дучанд) кунӣ, чиҳил гардад, «мим» бошад. Судси он сӣ 
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панҷ бувад ва ушри (даҳяк) сулси он якӣ ҳар ду шаш бошад ва чун панҷ донг (ҳисса, шашяк) аз ӯ 

ҳазф кунӣ, якӣ бимонад, «алиф» бувад. Ададе дар ададе ҳам мисли зарб кардани аввалро ҷазр (реша, 

ададест, ки онро ба худаш зарб мезананд, масалан, ҷазри бисту панҷ адади панҷ аст) хонанд ва 

ҳосили зарбро маҷзур (ададе, ки аз зарб кардани ҳар адад дар худаш ба даст меояд, масалан, адади 

25 маҷзури панҷ аст, зеро 25=5х5 мешавад) ва чун маҷзурро боз дар ҷазр зарб кунӣ, онро, ки дар 

моқабл ҷазр мегуфтанд, каъб (ададе, ки агар ду бор дар худаш зарб шавад, адади мушаххас ба даст 

ояд, решаи сеюм, масалан, каъби 8 баробари ду аст, зеро 8=2х2х2 мешавад) гӯянд, чун адади «ғайн» 

ҳазор аст, каъби он даҳ тавон буд, яъне даҳ дар даҳ = саду сад дар даҳ = ҳазор. Чун адади «зо» (изғӣ) 

нуҳсад аст, ҷазри он сӣ бошад, яъне сӣ дар сӣ нуҳсад бувад. Пас даҳ адад, ки каъби «ғайн» аст ва сӣ, 

ки ҷазри «зо» аст, чиҳил бувад ва «мим» бошад. Рақами чаҳор «дол» аст ва рақами панҷ - «ҳо» ва 

долу ҳо дар сурати китобат даҳ аст ва ба ҷумал шакли даҳ «йо» бошад. Номи Имомӣ бад-ин сурат 

ҳосил мешавад [2, с. 717-718]. 

Ҳарчанд луғзи зикргардида аз назари моҳияту муҳтаво арзиши қобили мулоҳизаеро доро 

набошад ҳам, вале аз лиҳози сохтори шигифтангезе, ки дорад, ҷилваҳои ҳунари офаринандагии 

Имомиро бозтоб, ҳамчунин табаҳҳур, дараҷаи илму дониш, қобилилияту истеъдоди муаллифро 

ойинадорӣ мекунад. Ин вижагиҳои ҳунари Имомиро дигар муаллифони манобеи адабӣ ва илмӣ, 

бахусус Давлатшоҳи Самарқандӣ, Алишери Навоӣ, Мирзо Муҳаммадтоҳири Насрободӣ, Ҳумоюн 

Шаҳидӣ, Исмат Хӯйинӣ ва дигарон низ ба таври махсус таъкид кардаанд. 

Дигар аз сарчашмаҳое, ки ба замони зиндагии Имомӣ наздик аст, тазкираи «Мунис-ул-аҳрор 

фӣ дақоиқ-ул-ашъор»-и Муҳаммад ибни Бадри Ҷоҷармӣ мебошад. Ин муаллиф Имомиро бештар бо 

унвонҳои ифтихории «Афсаҳулҳукамо», «Маликулфузало ва-л-муҳаққиқин», «Маликулҳукамо», 

«Имомулҳукамо ва-ш-шуаро», «Маликулкалом ва-ш-шуаро» ва амсоли инҳо, ки руҷҳон доштани 

мартабаи илмии шоири мавриди таҳқиқро нишон медиҳад, зикр кардааст [3, с. 697; 700; 770]. Илова 

бар зикри унвонҳои ҷанбаи илмидоштаи Имомӣ, Ҷоҷармӣ намунаҳои зиёди пурсишу посухҳои 

манзумро, ки бевосита ба Имомӣ рабт доранду муҳтавояшон фарогири талаби дарёфти фатво ва ё 

дигар мабоҳиси илмиву шаръист, пешниҳод кардааст. Аз ҷумла, дар ин намуна, ки муҳтавояш 

пурсишу посух роҷеъ ба дарёфти фатвоест. Тибқи гуфтаи Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ пурсанда 

Имомӣ ва посухдиҳанда шахсе бо номи Имодуддин Акрам аст. Чунончи: «Имомӣ ба мавлоно 

Имодуддини Акрам нависад: 

Муҳити нуқтаи миллат, мадори маркази дин, 

Паноҳу пушти 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 

Ба хуни гурба агар мултафит шавад, шояд? 

Дар ҷавоб нависад: 

Зиҳӣ, латиф суоле, ки тӯтии қаламат 

Ба гоҳи назми бадоеъ шакар ҳамехояд. 

Надонамат, ки киӣ, лек ин қадар донам, 

Ки аз замири ту оби ҳаёт мезояд. 

На кам зи гурбаи бед аст гурбаи сайёд, 

Ки мурғ бинад бар шоху панҷа бикшояд. 

На заргар асту на даргар, на сим дар киса, 

Ҳақиқат аст, ки ҳам хирагиш мебояд. 

Худойгони ҳунарро агар бад-ин фатво 

Ба хуни гурба зи ман рухсате ҳамебояд. 

Чу гурба ҳеҷ ғаромат надорад, он беҳтар, 

Ки дасти хеш ба хуне чунин наёлояд.  

Бақои қумриву умри кабӯтар ар хоҳад, 

Қароргоҳи қафасро баланд фармояд [3, с. 881].  

Зимнан бояд арз дошт, ки ин пурсиш ва посух дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва ҷунгҳои 

шеър ба шаклҳои гуногун нақл шуда, дорои ибҳомот аст ва пурсандаву ҷавобдиҳанда ба таври аниқ 

маълум нест. Масалан, агар муаллифи «Мунис-ул-аҳрор» шахси пурсандаро Имомӣ ва 

посухдиҳандаро Имодуддини Акрам навишта бошад, аммо Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-

уш-шуаро» [4, с. 169-170], Фахруддин Алии Сафӣ дар «Латоиф-ут-тавоиф» [5, с. 128], ва Амир 

Шералихони Лудӣ дар «Миръот-ул-хаёл» [6, с. 33] пурсишгарро фарде ба номи Фахрулмалик 

донистаанд. Тақиуддини Кошонӣ дар «Хулосат-ул-ашъор» қазияи мазкурро ба гунаи дигар, аз қавли 
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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 [7, с. 353].  

Дар «Оташкада»-и Озар пурсишкунанда Имоди Фақеҳи Кирмонӣ забт шудааст [8, с. 150], 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.  

Забеҳуллоҳи Сафо доир ба ин масъала қазоват карда, бо нақли қавл аз Фахруддин Алии Сафӣ, 

чунин менависад: «Фахруддини Сафӣ дар дунболи сухани худ суолеро дар бораи муҷозоти гурбае, 

ки «сари даҳ қумрӣ ва кабӯтарро канда буд», ба Фахрулмалик - аз судуру вузарои бузурги Хуросон 

дар аҳди Абоқохон ва ҷавоби онро ба Имомӣ нисбат додааст ва ҳол он ки асли ин суол аз Имомӣ 

аст… ба хидмати Мавлоно Имодуддини Акрам фиристода ва Имодуддин ба вай ҷавоб гуфтааст. Ва 

ҳамин мукотиба муошира аст, ки Озар онро (ба иллати номи Имодуддини Акрами мазкур) 

иштибоҳан ба Имоди Фақеҳи Кирмонӣ нисбат додааст. Ва Давлатшоҳ ҳам ба ҳамин мукотибаи 

манзум, албатта, бо ҳамон иштибоҳи ҷорӣ, ки дар ривояти Фахруддин мебинем, ишороте дорад» [9, 

с. 548].  

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 «Мунис-ул-аҳрор» аз номи 

Мавлоно Шаҳобуддини Тӯрапуштӣ [3, с. 879] баррасӣ кардааст, дар дигар манобеъ, аз ҷумла 

«Хулосат-ул-ашъор» исми Маҷдуддини Тӯронпуштӣ [7, с. 353] 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. Қитъаи ба тариқи истифсор таълифшуда чунин аст:  

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? [3, 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. 
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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 [3, с. 879].  

Ҳарчанд аз посухи Имомӣ дар ин қитъа ҳукме роҷеъ ба чигунагии ашъори ин ду адиб ба назар 

намерасад ва ӯ дар арзишдоварии одилонаи ашъори ин ду адиб истиҳола мекунад ва ҷавобро мубҳам 

мегузорад, аммо мувофиқи навиштаи Тақиуддини Кошонӣ бо нақли қавл аз гуфти яке аз шогирдони 

Имомӣ бартарии шеъри Камолро гӯё бисёр нозук ба пурсанда гӯшрас кардааст. Чунончи: «Яке аз 

шогирдони Имомӣ ба номи Саъдуззамони Сифоҳонӣ дар қитъае мақсуди шоирро табйин намуда ва 

ба тарҷеҳи Камолуддин Исмоил тасреҳ кардааст» [7, с. 354].   

Илова бар ин, Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ 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 «Мунис-ул-аҳрор» қитъаеро дар ситоиши Имомӣ 

аз эҷоди маликулвузаро Бахайшӣ – вазири атобак Саъд дарҷ кардааст. Аз мазмуни қитъа бармеояд, 

ки ҳадафи Ҷоҷармӣ 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 [3, с. 880]. 

Қитъаи манзуршуда дар тазкираи «Хулосат-ул-афкор» [7, с. 354] низ забт шудааст, ки бешак, 

маъхази он бояд «Мунис-ул-аҳрор»-и Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ бошад.  

Ҳамчунин Муҳаммад Бадри Ҷоҷармӣ дар китоби худ қитъаеро аз номи Шамсуддини Кошӣ 

манзур намудааст. Қитъа шакли номаи манзумро дошта, ҳадафи он дарёфти нуқтаи назари Имомӣ 

дар қазияи чигунагии ашъори Анварӣ ва Заҳири Форёбӣ ба тариқи истифсор аст, масалан:  

Эй, он заминвиқор, ки бар осмони фазл, 

Моҳи хуҷистарояту хуршеданварӣ. 

Қавме зи ноқидони сухан гуфтаи Заҳир 

Тарҷеҳ мениҳанд бар ашъори Анварӣ. 

Қавме дигар бар ин сухан инкор кардаанд, 

Филҷумла дар маҳалли низоанду доварӣ. 

Тарҷеҳи як тараф ту бад-эшон намо, ки ҳаст 

Зери нигини килки ту мулки суханварӣ [3, с. 878].  

Қитъаи мазкур дар «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ низ, бидуни зикри номи Шамсуддини 

Кошӣ, ба каме тағйирот дарҷ гардида, ҷавоб ба он ҳам аз номи Имомӣ нақл шудааст [10, с. 151], 

вале дар «Таърихи гузида» [2, с. 749], «Ҳабиб-ус-сияр» [11, с. 118], «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» [12, с. 

2088]  ва дигар манобеъ, дар баробари ёд шудан аз Имомӣ ва арзишдоварии ӯ, ин суол аз номи аҳли 

Кошон пешниҳод ва тарҷеҳи ашъори яке аз ин ду шоир аз Маҷди Ҳамгар низ тақозо шудааст. Аз 

ҷумла дар китоби «Ҳабиб-ус-сияр» мехонем: «Мастур аст, ки дар замони Абоқохон миёни фузалои 

Кошон дар боби тарҷеҳу тафсили шеъри Анвариву Заҳир мунозиат ба вуқӯъ пайваст ва Ҳамгарро 

ҳакам сохта, ин қитъа бад-ӯ фиристоданд… Ҳамгар дар ҷавоб навишт, ки: 
… Зод ин натиља нимшаб аз охири раљаб, 
 Дар «хо» ву «айн»-у «дол» зи њиљри паямбарї» [11, с. 118]. 

Қитъае, ки арзишдоварии Маҷди Ҳамгарро ба ашъори Анварӣ ва Заҳир дар бар мегирад, дар 

китоби Хондамир маҷмӯан аз чаҳордаҳ байт иборат аст, вале мо ба манзур сохтани танҳо байти 

охири он, ки фарогири таърих низ ҳаст, иктифо кардем. 

Эдуард Браун дар ҷилди дувуми китоби худ - «Таърихи адабиёти Эрон» зимни баррасии 

шарҳи ҳол ва эҷодиёти Анварӣ, бахусус ҳангоми арзёбии рисолаи Валентин Жуковский таҳти 

унвони «Рисолаи Жуковский дар бораи Анварӣ», нахуст, роҷеъ ба моҳияту арзиши ин рисола 

таваққуф карда, баъдан, аз нуқтаи назари Маҷди Ҳамгар ва Имомӣ дар бораи чигунагии ашъори 
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Анварӣ ва Заҳир ёдовар мешавад. Браун дар ҳошияи китоб таъкидан меафзояд, ки «Матни ин ду 

шеърро бо тарҷумаи англисии онҳо ман дар саҳ. 60-64 чопи ҷудогонаи «Тазкираи шуарои форсӣ» 

аз «Таърихи гузида» ба даст додаам. Маҷдуддин таърихи шеъри худро раҷаби 674 қ. (январи 1276 

м.) зикр мекунад» [13, с. 83]. 

Мураттиби нахустин девони чопии Имомии Ҳиравӣ - Ҳумоюн Шаҳидӣ баррасиҳои соҳибони 

сарчашмаҳо ва муҳаққиқонро дар ин масъала ба эътибор гирифта, ба хулосаи зайл омадааст: «Дар 

соли 673 миёни удабои Кошон дар мавриди бартарии Ҳуҷҷатулҳақ Авҳадуддин Муҳаммад ибни 

Муҳаммад Анварӣ (мутаваффо 583) ва Заҳируддини Абулфазл Тоҳир ибни Муҳаммад Форёбӣ 

(мутаваффо 598) ихтилоф афтод ва Шамсуддини Кошонӣ - аз шуарои замон қитъаи зерро суруд ва 

барои Имомии Ҳиравӣ ва Маҷди Ҳамгар ҷудогона фиристод» [14, с. 25]. 

Дар ин қазия мо бар он назарем, ки қитъаи зикргардида ба ҳар ду адиб ба таври ҷудогона 

ирсол ва дарёфти раъйи эшон дар ин доварӣ дар як вақт сурат гирифтааст. Аз фарҷоми қитъаи роҷеъ 

ба ин масъала бахшидаи Маҷди Ҳамгар, ки дар он санаи таълифи шеър дарҷ шудааст ва мо онро аз 

китоби «Ҳабиб-ус-сияр» иқтибос кардем, ошкор мегардад, ки пурсишу посухҳо на соли 673 қ., балки 

дар нимашаби охири раҷаби соли 674 қ. баробар ба моҳи январи 1276 мелодӣ сурат гирифтааст. 

Афзун бар ин, натиҷаи ин назарсанҷӣ ҳам бо иттифоқи назари тарафайн як хел хулоса шудааст, яъне 

ҳам Имомӣ ва ҳам Маҷди Ҳамгар ба бартарии шеъри Анварӣ раъй додаанд.  

Қитъаи Имомӣ, ки муҳтавояш тибқи ақидаи Муҳаммади Ҷоҷармӣ ҷавоб ба пурсиш ё худ 

истифсори Шамсуддини Кошонист, чунин аст:  

Эй солики масолики фикрат, дар ин суол 

Маъзур нестӣ, ба ҳақиқат чу бингарӣ. 

Тамйизро зи баъди таносуб дар ин ду тарз 

Ҳеҷ эҳтиёҷ нест бад-ин шарҳгустарӣ. 

К-ин муъҷиза-сту он – сеҳр, ин – нуру он – чароғ, 

Ин – моҳу он – ситора, ин – ҳуру он – парӣ [3, с. 878].   

Аз намунаҳои манзургардида маълум мешавад, ки Имомӣ дар аксар улуми мутадовили 

замонаш дасти тамом доштааст ва муаллифони сарчашмаҳо низ пеш аз зикри шоирии вай дар анвои 

улум чирадаст будани ӯро таъйид кардаанд. Масалан, Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-

шуаро» қабл аз он ки аз Имомӣ ҳамчун шоир ном барад, нахуст аз вай ба сифати як донишманд ёд 

кардааст. Чунончи: «Аз ҷумлаи фузалои Хуросон аст ва бо вуҷуди илму фазл шоире беназир 

будааст» [4, с. 166]. Дар идома чунин меафзояд: «… ва Имомӣ аз санодиди уламои Ҳирот аст» [4, с. 

167]. Хондамир дар «Ҳабиб-ус-сияр» ба мартабаи илмии Имомӣ ишора карда, чунин нигоштааст: 

«Имомии Ҳиравӣ … дар илми фасоҳату балоғат аз беназирони замони худ буда, бузургвории ӯ ба 

мартабаест, ки ӯро дар баробари Шайх Саъдӣ дар оварда, балки тарҷеҳ намудаанд» [11, с. 119]. 

Гарчанде андешаҳои Амин Аҳмади Розӣ роҷеъ ба Имомӣ дар «Ҳафт иқлим» аксаран шабеҳ ва 

такрори гуфтаҳои Хондамир бошад ҳам, вале вай ҳангоми арзёбии мақоми илмии Имомӣ ӯро «дар 

фазлу камол марҷаъ ва маобамсолу ақрон» медонад [15, с. 144]. 

Алии Сафӣ дар боби нуҳуми китоби «Латоиф-ут-тавоиф» ба дараҷаи дониши Имомӣ баҳо 

дода, чунин менигорад: «Имомии Ҳиравӣ олим будааст, ба улуми ақлӣ ва нақлӣ» [5, с. 128]. Соҳиби 

тазкираи «Арафот-ул-ошиқин ва арасот-ул-орифин» - Авҳадии Балёнӣ (таълиф: 1022 то 1024 қ.) дар 

муаррифии Имомӣ нукоти зайлро ироа медорад: «Имоми тамомҳумом, фозили комиломил, муфтии 

фатвокамол, орифи маорифҳол, ҷомеи маҷомеи суварӣ ва маънавӣ Имомӣ Алҳиравӣ; гӯянд аз уламо 

ва фузалои номдори комгори Хуросон аст» [16, с. 340]. Соҳиби тазкираи «Мирот-ул-хаёл» - 

Шералихони Лудӣ, пеш аз зикри мақоми шоирии Имомӣ, ҷойгоҳи илмии ӯро ба баррасӣ гирифтааст, 

аз ҷумла: «Имомии Ҳиравӣ бар улуми ақлӣ ва нақлӣ чирадастӣ дошт» [6, с. 33]. Озар дар тазкираи 

«Оташкада» низ роҷеъ ба Имомӣ шабеҳи гуфтаҳои Лудӣ андеша ронда, вайро «аз уламои маъруф 

ва аз шуарои машҳури рӯзгор» [8, с. 150] менависад. Волаи Доғистонӣ дар «Риёз-уш-шуаро» зимни 

ёдоварӣ аз Имомӣ, пеш аз зикри шоирии ӯ, ба мақоми илмии вай таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, чунончи 

«Имомии Ҳиравӣ аз уламои номдори Хуросон буда ва дар Кирмон нашвунамо ёфта. Дар улуми 

арабия ва равиши сухан камоли маҳорат дошта ва соҳиби девон аст» [17, с. 37]. Ризоқулихони 

Ҳидоят дар «Маҷмаъ-ул-фусаҳо» Имомиро «аз фузало ва уламои рӯзгор» [12, с. 359], Мавлоно 

Муҳаммад Абдулғанихони Фаррухободӣ дар тазкираи «Армуғони Осафӣ», ё худ «Тазкират-уш-

шуаро» ӯро «аз умаро ва уламои номдори Хуросон» қаламдод карда, «дар улуми арабия ва равиши 

сухан камоли маҳорат» доштанашро таъкид месозад [18, с. 18]. Мирзо Муҳаммадалии Мударриси 

Табрезӣ дар китоби «Райҳонат-ул-адаб» (таълиф: 1323 то 1332 ш.) мақому мартабаи илмии 

Имомиро ба эътибор гирифта, дар ҳаққи вай суханони зеринро раво мебинад: «Имомии Ҳиравӣ… 

аз фузало ва машоҳири удабо ва шуарои Эрон мебошад» [19, с. 172].  
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Доир ба мақому мартабаи илмии Имомии Ҳиравӣ на танҳо соҳибони манобеи адабиву 

таърихии пешгузашта иттилоъ додаанд, балки донишмандони муосири ватаниву хориҷӣ, бавижа 

муаллифони китобҳои таърихи адабиёт, мураттибони фарҳангу луғатномаҳо ва муҳаққиқоне, ки ба 

ин ё он паҳлуи эҷодиёти Имомии Ҳиравӣ таълифот доранд, низ таваққуф карда, ин масъаларо ба 

баррасӣ гирифтаанд.  

Ҳарчанд андеша ва орои донишмандони муосир дар масъалаи мақоми илмии Имомӣ шабеҳи 

ахбори сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва ё худ баргирифта аз онҳо мебошанд, вале мо баррасии 

иҷмолии бархе аз онҳоро дар ин мақом ногузир медонем. Масалан, Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар 

китоби «Таърихи муғул» роҷеъ ба Имомӣ чунин навиштааст: «…Имомии Ҳиравӣ аз уламо ва 

шуарои Ҳирот буда… ва дар балоғати арабиву фунуни адаб шуҳрати басазо доштааст» [20, с. 537]. 

Дар таълифоти дигари ҳамин муаллиф мехонем: «Ва Имомӣ аз бузургони уламои адаб дар асри худ 

маҳсуб мешуда ва ҷумлаи вузаро ва гӯяндагони он замон Имомиро ба иллати фазоил ва камолоти 

иктисобӣ ва мақомоти илмӣ эҳтиром ва ситоиш мекардаанд ва…ҳамин мақоми илмии ӯ сабаб 

шудааст, ки баъзе аз муосирини вай хостаанд ӯро дар сухансароӣ ҳатто бар устоди фасоҳатзабони 

форсӣ, афсаҳулмутакаллимин – Саъдии Шерозӣ низ бартарӣ диҳанд…» [21, с. 314]. Сайид Нафисӣ 

ҳам пеш аз зикри шоирӣ ва мақоми адабии Имомӣ, нахуст вайро ҳамчун донишманд эътироф 

мекунад, масалан: «Разиуддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад бинни Усмон Имомии Ҳиравӣ аз 

донишмандони Ҳирот буд… ва чун дар забону адабиёти араб маҳорати бисёр дошт, дар замони хеш 

бисёр маъруф шуд ва ҳатто баъзе аз муосирин вайро аз Саъдӣ тарҷеҳ доданд» [22, с. 161]. 

Забеҳуллоҳи Сафо низ ба мақоми илмии Имомии Ҳиравӣ арҷ гузошта, ин мавзӯъро ба таври махсус 

қайд кардааст, Аз ҷумла: «… ин шоирро ба сабаби фазлу дониши вофир ва тасаллут бар забону 

адаби арабиву форсӣ ва ба иллати иттилоъ аз улуми мухталифи маъқулу манқул шуҳрати бисёр 

будааст, чунонки ҳатто дар мақоми муқоисаи ӯ бо Саъдӣ бармеомада ва ӯро бар бисёре аз шоирон 

тарҷеҳ мениҳодаанд» [9, с. 547]. Муаллифони китоби «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII – XIV», 

(қисми якум) – (Е.Э. Бертелс, А.Е. Бертелс, А.Н. Болдирев, М.Н. Усмонов, Р. Ҳодизода) дар ин 

масъала андешаи Давлатшоҳи Самарқандиро таъкид кардаанд, аз ҷумла: «Назар ба қавли 

Давлатшоҳ, Имомӣ аз олимони машҳури Ҳирот будааст» [24, с. 275]. Муҳаммад Шарифӣ – 

мураттиби китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ» дар иртибот ба мавзӯи мавриди таҳқиқ чунин 

нигоштааст: «Вай (Имомӣ – С. Ҳ.) аз соликони тариқат буд ва дар замони худ ба сабаби тасаллут 

бар фунуни адаб ва балоғати арабӣ шуҳрати басазо дошт, то ҳадде, ки муосиронаш дар мақоми 

муқоисаи ӯ бо Саъдӣ баромаданд» [25, с. 198]. Адабиётшиноси тоҷик А. Раҳмонов ба ҷойгоҳи илмии 

Имомӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, дар такя бо андешаҳои муаллифони тазкираҳо чунин ёдовар мешавад: 

«Имомии Ҳиравӣ яке аз донишмандони замонаш буд (унвони фахрии «имомушшуароӣ» дошт), вале 

аз таълифоти илмияш чизе намондааст» [26, с. 504]. Муҳаққиқи эронӣ Аҳмадризо Ялмаҳо, ки дар 

баррасӣ, таҳлил ва ислоҳи таҳрифоти девони аз ҷониби Ҳумоюн Шаҳидӣ бачопрасидаи Имомии 

Ҳиравӣ саъйи арзанда ва қобили мулоҳизае  кардааст, ҳангоми арзёбии матлаби мавриди назар ба 

натиҷаи зайл расидааст: «Имомии Ҳиравӣ – адиб ва шоири қарни ҳафтуми ҳиҷрӣ … ва 

маликушшуарои дарбори Қарохитоиёни Кирмон будааст. Илова бар шеър ва улуми балоғӣ, дар 

адабиёти араб ва улуми ақлӣ аз саромадони рӯзгори худ буд ва рисолае ба арабӣ дар шарҳи қасидаи 

Зуррумма дорад… Сурудаҳои ӯ пеш аз Саъдӣ аз иштиҳори хосе бархурдор буда ва дар девонаш, 

илова бар мадоеҳ, ашъоре дар заминаҳои ирфонӣ, луғз, муаммо, кимиё ва симиё ба чашм мехӯрад» 

[27, с. 111-112].  

Бо баҳрабардорӣ аз маълумоти сарчашмаҳо, фикру андешаи адабпажӯҳону ховаршиносон ва 

дигар муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ мураттиби девони Имомии Ҳиравӣ, донишманди эронӣ Исмат 

Хӯинӣ роҷеъ ба мақому ҷойгоҳи илмии ин шоир дар муқаддимаи девон ба хулосаи зерин омадааст: 

«Имомӣ аз уламои асри худ маҳсуб мешуд ва ба сабаби фазоилу камолоти илмиву адабӣ мавриди 

ситоишу эҳтироми вузаро ва гӯяндагони рӯзгор буд… Илова бар ин пурсишҳо, истифтоёти (фатво 

хостан – С. Ҳ.) гуногуни аҳли замона аз Имомӣ нишонгари мақбулияти ӯ дар заминаҳои мухталифи 

илмист» [28, с. 14-15]. 

Аз иттилои муаллифони сарчашмаҳо ва андешаи муҳаққиқон равшан мегардад, ки Имомӣ, 

дар баробари дасти тамом доштан дар ҳунари офаринандагӣ, яке аз донишмандони забардаст ва 

мунавварфикри аҳди худ низ будааст. Посухҳои ӯ ба пурсишу истифтои баъзе масоили мушкил, ки 

табақоти гуногуни ҷомеа аз вай кардаанд, далели дониши фарох доштани ӯ дар соҳоти гуногуни 

улум аст. Бар замми ин, донишманду фозил ва дар куллияи донишҳои диниву дунявии замон 

табаҳҳур доштани Имомӣ аз мутолиаи ашъораш низ эҳсос мегардад.  

Чунонки қаблан ҳам ёдовар шуда будем, Имомӣ фориғуттаҳсили мадраса буд, пас маълум 

мешавад, ки дар мадориси замони ӯ баробари омӯзиши кутубу улуми диниву мазҳабӣ ба 
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толибилмон аз дигар илмҳо, мушаххасан аз улуму адабиву балоғӣ, ҳикмату фалсафа, табииву риёзӣ, 

нуҷум, тиб ва монанди инҳо таълим дода мешудааст. Илова бар донишҳои расмӣ, мантиқан метавон 

ба чунин натиҷа расид, ки Имомӣ бо мутолиаи осори илмӣ, адабӣ ва ирфонӣ, ки аз гузаштагон бар 

ҷой монда буд, бо ҳакимон ва орифони пеш аз худ иртибот барқарор карда, аз хирмани маълумот ва 

маорифи онон баҳрае вофӣ бурдааст ва бархе аз мазомини девони шоиронро дар осори хеш ба кор 

гирифтааст.  

Табаҳҳур доштани ӯро аз забону адабиёти араб рисолаи ба забони арабӣ дар шарҳи қасидаи 

Зуррумма таълифнамудааш собит месозад. Арзишдовариҳои Имомӣ ба ашъори гузаштагону 

муосирон аз доштани дониши комили назарӣ-адабӣ ва табъи баланди наққодии ӯ гувоҳӣ медиҳад.  

Сарфи назар аз он ки то кунун аз мероси илмии Имомӣ, ба ҷуз аз рисолаи ба забони арабӣ 

навиштааш, китобу рисолаи дигаре ёфт нашуда ва ба дасти мо нарасидааст, худи вай дар ҷо-ҷои 

ашъораш иддаои чирадастӣ дар назму наср мекунад. Аз ҷумла, ин мавзӯъро дар қасидае, ки ба 

Фахруддини Арабшоҳи Хуросонӣ бахшидааст, ба таври зайл ёдовар шудааст:  

…Ман, ки килкам дар саробустони маънӣ гоҳи назм 

Гар гузоре оварад, чун қасди аллийин кунад.  

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

Хотири дарроки ман даъвии сад чандин кунад…  

Гар фишонам остини нутқ бар пешиниён, 

Дасти сайти ҷумларо дарҳол гавҳарчин кунад [1, с. 37-38]. 

Ҷои дигар дар қасидае, ки муҳтавояш фарогири мадҳи Шарафуддин Музаффар аст, чунин 

нигоштааст: 

Он кӣ ҳар дам ҳазор сеҳри ҳалол 

Килкаш аз назму наср бинмояд [1, с. 38]. 

Иддаои Имомӣ дар абёти манзургардида, ки бозгӯи камоли маҳорат доштанаш дар назму наср 

аст, агар аз як тараф, ҳайсияти адабиву илмии ӯро нишон диҳад, аз тарафи дигар, ба таълифоти 

мансури дигар доштани вай муҳри таъйид мезанад. 
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МАҚОМИ ИЛМИИ ИМОМӢ ДАР ДАР ТАЪЛИФОТИ СУХАНШИНОСОНИ  

ГУЗАШТАВУ МУОСИР 
 

Дар мақола ҷойгоҳи илмии Имомии Ҳиравӣ дар таълифоти муаллифони сарчашмаҳои адабиву таърихӣ 

ва муҳаққиқони муосир арзёбӣ шудааст. Муаллифон дар радифи баҳо додан ба мақому манзалати суханварии 

ин шоир дар таърихи адабиёти тоҷику форс, дар такя бо андешаҳои соҳибони тазкираҳо, таърихномаҳо ва 

таҳқиқоти адабпажӯҳони муосир ҷойгоҳи илмии ин адиби донишмандро дар бахшҳои гуногуни илму фан, ки 

дар замони зиндагии ӯ роиҷ буданд, мавриди пажӯҳишу баррасӣ қарор додаанд. Муҳаққиқон барои асоснок 

кардани фикру мулоҳизоти илмии хеш дар масъалаи мавриди баҳс аз сарчашма ва таҳқиқоти қобили 

мулоҳизае истифода кардаанд, ки ин ба сатҳу сифати илмии мақола афзудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: сарчашмаҳои адабиву таърихӣ, тазкираҳо, мақоми илмӣ, қитъа, фунуни адабӣ, 

фатво, тарҷума, мартаба. 
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НАУЧНАЯ ПОЗИЦИЯ ИМОМИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ  

ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В статье оценена научная позиция Имома Хирави в историческом и литературоведческом 

исследованиях прошлого и современности. Авторы наряду с оценкой роли, места и художественного 

мастерства этого поэта в истории персидско-таджикской литературы, опираясь на сведения антологии, 

летописей и исследования современных литературоведов рассматривают научную позицию ученого- 

литератора относительно современных ему наук. Исследователи при обосновании своих взглядов на 

рассматриваемую проблему, использовали авторитетные источники и ислледования, что повышает качество 

и достоверность статьи. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРОВ: Хакимов Саъдулло Тагоймуродович, ст. преподаватель кафедры 

таджикской литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 903-00-99-44. 

Икромов Искандар, доктор филологических наук, профессор кафедры таджикской литературы БГУ 

имени Носира Хусрава.  

 

THE SCIENTIFIC POSITION OF IMOMI IN LITERARY RESEARCH 

OF THE PAST AND MODERNITY 
 

The article evaluates the scientific position of Imomi Hirawi in the historical and literary research of the past 

and present. The authors, along with the assessment of the role, place and artistic skill of this poet in the history of 

Persian-Tajik literature, based on the information of anthology, annals and research of modern literary critics, consider 

the scientific position of the scientist-writer regarding modern sciences. Researchers used authoritative sources and 
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studies to substantiate their views on the problem under consideration, which improves the quality and reliability of 
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МАЗМУНҲОИ ТАНАТОЛОГӢ ДАР ОСОРИ СОТИМ УЛУҒЗОДА 
 

Абдулназаров А. 

Пажӯҳишгоҳи илмҳои гуманитарии ба номи ак. Б. Искандаров, АМИТ 

 

Сотим Улуғзода яке аз адибони барҷастаи адабиёти тоҷик мебошад, ки осори гаронбаҳои ӯ 

мавзӯъҳои зиёди ҳаёти давраҳои мухталифи миллати тоҷикро инъикос менамояд. Дар мақолаи 

таълифгардида мавҷудияти мотивҳои танотологӣ дар чанд асари Сотим Улуғзода дида баромада 

шудааст. 

Ҳангоме ки аз мавзӯи садоқату вафодорӣ ва муомилаву рафтор сухан кунем, набояд аз ҳикояи 

Сотим Улуғзода «Марги Ҳофиз» (дар мавзӯи рӯйдодҳои таърихӣ) фаромӯш созем. Бояд қайд кард, 

ки ҳикоя ба воқеаҳои реалӣ асос ёфтааст. Муҳтавои асосии ҳикоя ба рӯйдодҳои солҳои 1857-59 дар 

Ҳиндустон, давраи исёни сипайҳо алайҳи англисҳо алоқаманд аст.  

Ҳикоя ҳаҷман хурд буда, ҳамагӣ якчанд саҳифаро дар бар мегирад. Дар он қаҳрамонҳо он 

қадар зиёд тасвир наёфтаанд, аммо он пур аз далелу номҳои шахсиятҳои таърихӣ буда, дар он ҳар 

як персонаж ба ҳолатҳое ворид шудааст, ки аз рӯи тасвири бадеӣ ба ӯ хос аст ва ҳар яки онҳо барои 

ошкор кардани чизи муҳимме дар симои қаҳрамони асосӣ кумак мекунанд, гарчанде ки нависанда 

дар бораи хислати ӯ маълумоти муфассалеро намедиҳад.  

 Аз ҷиҳати мансубият ба жанрҳои адабӣ ҳикояи мазкур бештар ба масал шабоҳат дорад. Ба 

сифати прототипҳои қаҳрамонҳои ҳикоя шахсони воқеӣ хизмат кардаанд. Дар баробари 

қаҳрамонҳои асосӣ, бисёр персонажҳои начандон дурахшони ҳикоя низ тавсиф карда шудаанд. 

Улуғзода чунон моҳирона ва пуробуранг табиати Ҳиндустонро ба қалам додааст (Шондип як қад 

парид, ранги чеҳраи гандумгунаш парида шуд, дасту пояш якбора беқувват гаштанд», «Аммо дар 

ин лаҳза Шивдочи парида ба пойҳои ӯ нишаст», ки хонанда бо як фикру хаёли сабук ба ин ҷаҳони 

афсонавӣ ворид мешавад.  

Бо услуби бадеии ба худ хос муаллиф тасвирҳоро бо услуби шеърии худ мувофиқ карда, 

онҳоро беназир ва ҷолиб баррасӣ менамояд. Дар ҳикоя ҳодисаҳои воқеӣ бо рӯйдодҳои тахайюлӣ 

чунон омезиш ёфтаанд, ки ҳудуди ночизи фарқкунанда байни онҳо тамоман аз байн бурда мешавад 

- ин як хусусияти хоси нависанда буда, ба тамоми эҷодиёти ӯ хос мебошад.  

Воқеае, ки дар ҳикоя «дар шакли фишурда» тасвир шудааст, дар доираи як рӯз рух додааст, 

гарчанде ки сухан дар бораи ҳодисаи тӯлонӣ меравад. Саволе ба миён меояд, ки нависанда бо ин 

ҳикояи хурд чӣ гуфтан мехост: тасвири ҳодисаҳои таърихӣ-исёни сипайҳо дар Ҳиндустон ё тасвири 

симои қаҳрамон, пешво дар шахсияти Нана Соҳиб?  

Авҷи достон мисли мавҷҳо ҷараён мегирад, то боло меравад, то поён мефурояд, боз боло 

мегардад ва ба авҷи ниҳоии тасвир мерасад, вақте ки пешво, роҳбар хилофи принсипҳои худ қарор 

қабул мекунад, бо ин рафтораш ҳамаро дар ҳайрат мегузорад. Аммо ин қарори афв ҳамчун ҳукми 

қатл садо дод. Ҳаяҷон, фишор, беихтиёрӣ дар ҳалли ҳамаи он ҳодисаҳое, ки рух медиҳанд, ба таври 

дақиқ норозигии ботинии Нана Соҳибро инъикос мекунад, ӯ медонист, ки бахшидани хоинро ҳақ 

надорад, вагарна ин исён аз баҳри чӣ? Баҳри қурбон шудан, баҳри талаф гаштан, ин қадар марг аз 

баҳри озодӣ, баҳрӣ истиқлолият… ҳама чиз аз даст шуд.    

Вале ин афв ҳамчун эътимод, эҳтиром ба меҳри падарона нисбат ба шахсе, ки ӯро ҳурмат 

мекард, ҳамчун пешво, ватандӯсту ватанпарвар мешинохт – Шивдоҷи, садо медод. Нана Соҳиб хуб 

медонист, ки Шивдоҷи бехабар зарба гирифта буд. Ва ин зарба ба ӯ аз фарзанди хеш расида буд. 

Барои чунин шахси принсипнок, соҳибмартаба ба монанди Шивдоҷи, рафтори фарзандаш баробари 

маргу қатл буд. Нана Соҳиб бо қарори худ ба падар имкон дод, ки тақдири фарзанди хоинашро 

худаш ҳал кунад, то ки дар оянда касе ӯро гунаҳкор накунад, ки айби писари хоинашро пӯшонида 

гирифт.  

Тамоми фоҷиаи падари содиқу вафодорро Сотим Улуғзода бо гузоштани як савол аз ҷониби 

Нана Соҳиб тасвир мекунад: «Яке аз онҳо?-…». Ва бо ин қарор қабул шуд. Бори аввал маҳз дар ин 

ҳикоя Сотим Улуғзода тавонист аз баҳри принсипҳояш гузашта, таърих, фаъолияти таърихии 
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шахсиятҳоеро замина созад, ки дар он ҳолати равонии шахс, яъне дард, ба қалам дода шудааст» [6, 

с. 75].  

Ҳангоме ки Нана Соҳиб Шондибро бахшид, як ҳолати кӯтоҳи хомӯшие мушоҳида гашт, ки он 

бо тасвири дақиқи табиати оташин ва тезутунди Шивдоҷӣ ба вуҷуд омада буд, ӯ танҳо ба наздикӣ 

бо як «ҳаяҷон» ва «эҳсосоти шадид ва пурҷӯшу хурӯше дар дил» халқи худро барои ба даст овардани 

истиқлолият ва мубориза бар зидди қувваи бадӣ даъват мекард: «Ҳофиз иқтидору тавоноии 

Ҳиндустон ва ҷасорату далерии фарзандони ӯро ситоиш мекунад» ва ҳеҷ ҷиз наметавонист монеаи 

муборизаи овозхон гардад, ҳатто ғуссаи бузурге, ки ногаҳон вуҷуди ӯро фаро гирад. Даъвати 

Шивдоҷӣ: «пӯсида гаштанд, занҷирҳои юғи садсола канда шуданд!» - Шивдоҷи месарояд. - 

Зиндониён китфҳои худро рост карданд.  

Хитоби «Зинда бод Свараҷ! Зинда бод озодӣ!» гуфтани Улуғзода аз воқеият, ҳаёти реалӣ ва 

муроҷиат ба таърих садо дод, ки маънои танқид ва таҷдиди назар кардани аз воқеият, инкори ахлоқ 

ва зебопарастии сохти давлатдорӣ, маънавиёти азалӣ, ки дар фаъолияти эҷодиёти ӯ тасвир шуданд, 

буд  

Фоҷиаи қаҳрамони марказии ҳикояи «Марги ҳофиз» ба зиндагии худи муаллиф шабоҳат 

дорад, ки ӯ ҳақиқатан прототипи Шиводҷӣ (19 феврали 1630 - 3 апрели 1680) - қаҳрамони миллии 

Ҳиндустон ҳисобида мешавад, ки пас аз садсолаҳои ҳукмронии мусалмонон тавонист дар ғарби 

Даккан бар зидди ҳокимони мусалмон исён бардорад ва то соли 1674 дар қаламрави давлати 

Махараштра ва заминҳои ҳамсоя давлати худро таъсис диҳад. Соли 1674 ӯ дар Раигада ба ҳайси 

императори маратҳо интихоб шуд, аммо солҳои охири ҳаёти ӯ бо зиддият ва муноқиша бо писараш 

мегузаранд. 

Мавзӯи асосии ҳикоя ин вафодорӣ ва садоқат мебошад, ки барои он падар омодааст, аз баҳри 

фарзандаш гузарад.  

Муносибат ба марг дар ин ҳикоя хеле олӣ ва муҳим тасвир шудааст, ки ягона роҳи халосӣ аз 

гуноҳ аст. 

Дар суханони Шивдоҷӣ: «Ман ҳақ дорам, ки чизеро, ки ман додам, гирам» ҳаяҷону изтироб, 

дарду алами падарона ҳис карда мешавад, ки ниҳоят беҳрамона садо медиҳанд: «куштани писар - 

гуноҳ, куштани хоин ин кори савоб ва муқаддас аст!» Ҳамин тариқ, ҳикояи мазкур «мавзӯи асосӣ-

муносибатҳои ҷаҳонӣ» [6, с. 76] -ро дар муносибати он ба марг нишон медиҳад. 

«Мативҳои танатологӣ дар осори Улуғзод зиёд дучор мешаванд, ки аз ҷиҳати семантика 

бойанд» ва дар романи «Фирдавсӣ» низ тасвир ёфтаанд, ки дар он муаллиф лаҳзаи мағлубияти 

Фирдавсиро нишон медиҳад. Бояд қайд кард, ки Улуғзода ба лаҳзаи марг чандон аҳамият 

намедиҳад, дар асарҳои ӯ мо таҳлили табиии маргро мушоҳида намекунем. Нависанда асосан ба 

сабабҳо ва ҳодисаҳое, ки боиси марг гаштаанд, диққат зоҳир мекунад. Дар роман марги Фирдавсӣ 

ин ҷудо шудани рӯҳ аз ҷисми мурда аст. 

Аммо мағлубият ва шикасти дигаре низ вуҷуд дорад, ки аз марги хеш ҳам қавитар аст, ин 

марги фарзанд, марги ҳамсар аст. Марги рӯҳонӣ дар тақдири шоир Фирдавсӣ, ба гуфтаи Улуғзода, 

ин буд, ки худи ӯ «Китоби подшоҳон»-ро ба ғулом - Султон Маҳмуд пешкаш кард, аммо он на аз 

тарафи ғулом пазируфта шуд, на аз тарафи шоҳ. Ин марги рӯҳонӣ буд, ин масъала на танҳо тасвири 

авҷи ниҳоии роман, балки тамоми фоҷиаи эҷодии шоир буд, ки тамоми умри хешро сарфи он кард, 

орзуҳояш барбод рафтанд, худи Фирдавсӣ менигорад: «Нафъе нест зи тоҷ бар сари беҳунар: // 

Ғуломӣ дар вуҷуди ӯ намирад, гарчи се бор подшоҳ гардад» [6, с. 81].  

Давраи пас аз ҷанг, ҳангоме ки халқ аз солҳои тӯлонии он аллакай хаста шуда буд, зинда ва 

рӯҳбаланд кардани онҳо муҳим буд. Баъд аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ мавзӯи асосие, ки нависандагон 

бештари асарҳои худро ба он бахшида буданд, ин тасвири ҷанг буд. Асарҳои бадеӣ барои ҷавонон 

лаҳзаҳоеро аз ҳаёти фронт, корнамоӣ, далериву шуҷоати қӯшунҳои советиро баҳри ояндаи халқу 

миллати хеш ташвиқу тарғиб менамуданд.  

Ҳангоми тасвири образҳо нависандагон вожаҳо ва методу усулҳоеро мавриди истифода қарор 

медоданд, ки онҳо метавонистанд боиси бедор гаштани ифтихору ғурур дар хонанда гарданд. 

Бештари мавридҳо қаҳрамонҳои асарҳои бадеиро кӯдакон, заноне, ки новобаста аз ягон чиз ба 

қаҳрамонӣ тайёр буданд, ташкил медоданд. Мавзӯи марг одамонро дигар ба тарсу ваҳм наандохт, 

аксар вақт қаҳрамони асари бадеӣ бояд баҳри ба даст овардани ғалаба ҳалок мегашт, ё ин ки 

саломатӣ ва хушбахтии хешро баҳри ғолибият фидо месохтанд.  

Марг дар ин асарҳо як падидаи зебову дилкаш, марғуб ва олӣ буд. Мавзӯи асосии асарҳои дар 

ин давра эҷодшуда ин тарғиби Ватану ватандӯстӣ ва кинаву адоват нисбат ба душман буд. Асарҳое, 

ки дар онҳо тасвири муҳаббат ба ватан ҷой надошт, асарҳои зиддиахлоқӣ (беқимат, пастсифат) 

маҳсуб мешуданд, зеро дар чунин давраи ниҳоят мушкил ҷавонон бояд қаҳрамонҳои худро 
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медонистанд. Адабиёти тоҷик ҳеҷ гоҳ ба монанди солҳои пас аз ҷанг ба халқ наздик набуд. Дар асл 

он адабиёте гашт, ки дар доираи як мавзӯъ – мавзӯи ҷанг ва Ватан сароида мешуд. 

Повести Сотим Улуғзода «Бозгашт» намунаи барҷастаи тасвири ҳамаҷонибаи ҳодисаву 

воқеаҳои ҷангӣ мебошад. Сарфи назар аз он ки ин повест бо камбудиҳои назаррас, аз қабили 

«лакировка»-и рӯйдодҳои тасвиршуда, психологияи заиф, иллюстратсия (расмҳо, тасвирҳои 

кашидашуда), зиддияти ошкорои қаҳрамонҳои мусбат ва манфӣ, таъини «романтиккунии 

(хаёлпарастии)» ҷанг мушоҳида мегарданд, ин асарҳо саҳми худро дар ташаккули насри ҳарбӣ 

гузоштаанд. Ба ҳар ҳол, повест асарест, ки дар он муҳаббат ва садоқат ба Ватан, масъулияти шахсӣ 

аз ҳама гуна хушбахтии инсонӣ болотар буда, шахс ба марги рӯҳонӣ аз баҳри ин ҳиссиёти волои 

инсонӣ тайёр аст.  

Манзараи асосии повест ин ҷанг мебошад, ҷанге, ки иҷборан ҳазорҳо одамонро аз ҳаёт маҳрум 

месохт, ҷанге, ки одамони советӣ ба он бо хоҳиши худ рафтанд ва бояд аз он ҷо ё ҳамчун қаҳрамон 

баргарданд, ё ин ки дар он шаҳид шаванд. Аз ҳама воҳиманок ин бе ному нишон гаштани онҳо буд, 

ки он вақт хешу пайвандонаш солҳо дар фикру хаёли он ҳаёт ба сар мебурданд ва онҳо баҳри ҳимояи 

марзу бум ҷонашонро нисор карданд. Мавзӯи Ватан, ҳимояи марзу буми он метавонист ангезаи 

асосии асар маҳсуб шавад, агар он ҷиҳати психикие, ки бо як зебоӣ тасвирёфтаи нависанда намебуд.  

Дар повест ҷиҳати психикӣ (равонӣ) дар муносибати одамон ба дараҷаи баланд тасвир 

ёфтааст. Қаҳрамони асосӣ – занест, ки баҳри шавҳари маъюбаш шуда, хушбахтии хешро қурбон 

мекунад. Дар солҳои баъдиҷангӣ чунин амали шахс ҳамчун қаҳрамонӣ, вафодорӣ фаҳмида мешуд, 

аммо дар асл ин як садама, таксире буд, ки онро ҳеҷ кас маҳкум намекард, балки аз он ифтихор 

мекарданд. Зиндагии шахси дигар - Ориф Каримов, ки дар канор монда буд, дар он лаҳза на раҳму 

на шафқатро ба бор овард. Хонандаи ин давра аз ҳаёти шикастани Ориф таассуф надошт, зеро зери 

шубҳа гузоштани рафтори одамоне, ки ҳаёти хешро баҳри ҳимояи Ватан қурбон мекарданд, мумкин 

набуд. 

Мавзӯи ҷанг дар эҷодиёти нависандагони давраи баъдиҷангии тоҷик тасвири марказӣ буд, 

аммо аз он мавзӯъҳои бозгашт, муҳаббати бузург, ки дар ҳамаи давру замонҳо ба марг маҳкум буд 

ва марг ин оғози ҳаёти нав ҳисоб меёфт, пайгирӣ мекарданд. 

Симои Зайнаб, амалҳои ӯ муносибати ҷомеаро ба ҳаёт ва марг нишон дода, манзараи умумии 

ҳаёти ҷомеаи баъдиҷангиро инъикос мекунанд. Дар асар мо муносибати тамоман дигареро ба ҷанг 

мушоҳида мекунем, ки дар заминаи рӯйдодҳои сиёсӣ марг яке аз хусусияти асосии тафаккури шуури 

одамон мегардад.  

Халқ муносибати худро ба ҳаёт ва марг дигар карданд, ки дар адабиёт ин бештар эҳсос карда 

шуд. Маҳз адабиёт рӯҳияи замон ва таҳаввулоти маргро инъикос мекард. Ҷӯрабеки маҷрӯҳшуда, 

Зайнаби аз ғаму андуҳ бадодомада ба қаҳрамонони Ҷалол Икромӣ монанд набуданд, ки дар он занон 

то ҳол комилан соҳибҳуқуқ набуданд. Дар романи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» бошад занон нав 

зинда шуданд, шуури онҳо бедор шуд, онҳо тайёр буданд баҳри хушбахтии хеш ҷонашро фидо 

кунанд. Вале оҳиста-оҳиста дарк мекарданд, ки марг ин роҳи наҷот нест ва бечуну чаро онро қабул 

кардан нашояд. 

Рӯйдодҳои инқилоби солҳои 1917 дар таҳаввулоти маънавии оммаи халқ нақши катализаторӣ 

бозидаанд, он оғози давраи нав, одамони нав буд.  

Дар романи Сотим Улуғзода «Бозгашт» - персонаж худ соҳиби ҳаёти худ буда, дар интихоб 

озод буд, маҳз ӯ муайян мекард, ки чӣ гуна ба хушбахтии худ муносибат кунад ё онро баҳри садоқат 

ва шаъну шараф қурбонӣ кунад, ё ин ки оҳиста-оҳиста аз тарк кардани шавҳари маъюбаш бимирад. 

Дар асл мавзӯъҳои асарҳои давраи пас аз ҷангро асосан мавзӯъҳои беморӣ, девонагӣ, хастагӣ 

ва марг ташкил медоданд. Аммо наметавонем гуфт, ки муносибат ба ҳаёт ва марг якнавохт буд. Дар 

повести «Бозгашт» ҳолати қаҳрамонзане пас аз бозгашти шавҳараш, ки қаблан ӯро дафн карда буд, 

тасвир шудааст.  

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки (сабаб) ангезаи марг асоси сужети асарро ташкил медиҳад. Яъне 

мавзӯи марг аз оғози повест шурӯъ шуда, тадриҷан дар шаклу намунаҳои гуногун аз ҷумла: дилсӯзӣ, 

фикру андеша, беморӣ, яъсу ноумедӣ, саъю кӯшиш ва амсоли инҳо мушоҳида мешавад.  

Ҳамаи ин асарҳо, бешубҳа, гуногунанд, аммо умумият, монандӣ ҳам доранд - дар ҳар яки онҳо 

мавзӯи марг вазифаи ба худ хосе дорад, ки ин лаҳзаи кӯтоҳе байни ҳаёт ва марг мебошад. Рӯйдодҳои 

воқеии таърихӣ, ки бо вазъиятҳои мураккаби равонӣ ва эҳсосӣ, таҷрибаҳо, дилеммаҳои ахлоқӣ-

эстетикӣ пур шудаанд, ба мо имкон медиҳанд, ки муносибати одамонро ба ҳаёт бифаҳмем, 

арзишҳои навро пайгирӣ кунем ва ҳолати инкишофи онҳоро дар қабули қарорҳо назорат барем. Дар 

сужаи асарҳои мазкур лаҳзаҳои тезутунде ба қалам дода шудаанд, ки дар онҳо ҳаёти одамон, 

ҳиссиёту ҳаяҷон ва ташвиши онҳо муносибати онҳоро нисбат ба марг ва зиндагӣ муайян мекунанд.  
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МАЗМУНҲОИ ТАНАТОЛОГӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ СОТИМ УЛУҒЗОДА 
 

Мавзӯи марг дар осори нависандагони давраи пас аз ҷанг дар адабиёти тоҷик аслитарин буд, аммо 

ҳамроҳ бо мавзӯи бозгашт, ишқи бузург, ки дар ҳар замон маҳкум ба марг шуд, ҷойе, ки марг сароғози як 

зиндагии ҷадид буд. Дар ин мақола намунаҳои ҳунарии оҳанги танатологӣ ва имкони тасвирҳои онҳо дар 

асари «Бозгашт»-и Сотим Улуғзода баррасӣ мегардад. Ин повест ба зиндагии пас аз ҷанги мардуми тоҷик 

ихтисос дода шудааст. Дар асар шахсияти аслии як зани тоҷик аст – Зайнаб тасвир шудааст, ки «хабари сиёҳ» 

аз ҷабҳа дар бораи марги ҳамсараш дарёфт кардааст.  
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МАҚОМИ САНЪАТИ ТАШБЕҲ ДАР ЭҶОДИЁТИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Наимзода Қ.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ашъори бузургтарин намояндагони адабиётамон барои он ба дили хонандагон роҳ ёфтаанд, 

ки маъниҳои олӣ ва бикрро дар ниҳояти ҳунарӣ ифода намуда, ороиши бадеӣ додаанд. Дар ашъори 

шоирон ғояҳои баланд, маъниҳои барҷаста ва мазмунҳои нозуку латиф дар шакли зебое бо калима 

ва таркибҳои суфтаву ҳамвор бо роҳи тасвироти бадеию санъатҳои бадеӣ ифода ёфтаанд. Воситаҳои 

тасвир ва инъикоси бадеӣ ҳиссаи муҳимми образофарӣ мебошанд. Санъатҳои бадеӣ асоси тасвири 

бадеӣ буда, барои дилчаспу форам ва таъсирноку ҷозибадор баён кардани мазмун ва ғояи асар 

нақши бориз доранд.  

Шавкати Бухороӣ  дар шеъри худ ҳам тасвирҳои суннатиро ба кор бурда ва ҳам дар ин замина 

ба тозакорию навпардозӣ даст задааст. Албатта, дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ такрори тасвирҳо амре 

табиист, вале маҳорати шоирон дар мавқеи истифодаи тозаи онҳо зоҳир мегардад. 

Мақоми санъати ташбеҳ дар шеъри лирикӣ бузург буда, истифодаи ин унсури  бадеӣ барои муайян 

намудани ҷиҳатҳои гуногуни олами ботиниву зоҳирии инсон, инъикоси изтиробу ҳаяҷони шоир хеле 

муҳим аст. Бадеъшиносони асримиёнагӣ, аз қабили Родуёнӣ, Рашиди Ватвот [23, с. 271-273], Шамси 

Қайс [15, с. 545], Ҳусайн Воизи Кошифӣ [20, с. 65], Маҳмуди Омулӣ [22, с. 93-94] ва дигарон оид ба 

ташбеҳ ҳамчун санъати маънавӣ дар таълифоти хеш андешаҳои судманд баён намудаанд ва дар 

адабиётшиносии муосир нуқтаи назари эшон асосан дастгирӣ ёфтааст [20, с. 49-68; 26, с. 84-100; 22, с. 

120-129; 19, с. 185-189]. Ба қавли Рашиди Ватвот, мафҳуми ташбеҳ чунин аст: «Ин санъат чунин 

бувад, ки дабир ё шоир чизе ба чизе монанд кунад дар сифате аз сифот ва аҳли луғат чизеро, ки монанд 

кунанд, мушаббаҳ хонанд ва онро, ки бад ӯ монанда кунанд, мушаббаҳ биҳӣ» [23, с. 271]. Дар таърифи 

Шамси Қайс ташбеҳ сурати зайл дорад: «Ташбеҳ чизе ба чизе монанд кардан аст ва дар ин боб аз маъние 

муштарак миёни мушаббаҳу мушаббаҳун чора набвад. Ва чун чанд маънӣ ба якдигар афтад ва ташбеҳ 

ҳамаро шомил шавад, писандидатар бувад ва ташбеҳ комилтар бошад. Ва беҳтарин ташбеҳ он бувад, 

ки маъкус (акс) тавон кард, яъне мушаббаҳу мушаббаҳумбиҳиро ба якдигар ташбеҳ метавон кард. 

Чунонки шабро ба зулфу зулфро ба шаб ва наълро ба ҳилолу ҳилолро ба наъл» [16, с. 278].  

Тавре мебинем, Шамси Қайс нисбат ба Рашиди Ватвот ташбеҳро мукаммалтар таъриф менамояд.  

Ӯ умуман моҳияти монандкунии ашё ва ё предмети ҷудогонаро дар шеър таъкид намуда, ҳадди 

монандкуниро ба ақл ва тасаввурот қабулшаванда мешуморад. Агар не, ин навъи ташбеҳро ноқис 

меҳисобад.  

Ҳусайн Воизи Кошифӣ ташбеҳро хеле кутоҳ таъриф намудааст: «Ташбеҳ дар луғат монанда 

кардан бошад ва дар истилоҳ иборат аст аз он ки чизеро ба чизе монанд кунанд ва дар сифате аз 

сифати муштарак миёни ҳар ду. Ва аҳли луғат он чизро, ки монанд кунанд, мушаббаҳ гӯянд ва он 

чизро, ки бад ӯ монанд кунанд, мушаббаҳбиҳӣ хонанд» [21, с. 65]. 

Махсусиятҳои санъати ташбеҳ дар таълифоти Маҳмуди Омулӣ, Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ 

ва дигар бадеъшиносони гузашта низ мавриди андеша қарор гирифтааст [ 4; 5; 6; 11; 13; 15]. Аз ҷумла, 

Маҳмуди Омулӣ дар «Нафоис-ул-фунун» ташбеҳро аз рӯи нисбати ҳиссу ақл аз навъҳои зерин 

иборат медонад: якум, ташбеҳҳои ҳиссӣ, ки ба дарёфти аъзои ҳис вобастаанд. Инҳо иборатанд аз 

ҳисси басар (чашм), самъ (шунавоӣ), шамм (бӯй), завқ (чашоӣ) ва ламс (расоӣ). Мутобиқан ҳамин 

ташбеҳҳои ҳиссӣ иборат аз 5 навъанд. Нисбати ду рукни ташбеҳ аз рӯи сифати зоҳир ҳамон аст, ки 

бо яке аз ин аъзо дарёфта мешавад. Навъи дуюми ташбеҳот ақлӣ мебошад. Навъи сеюми ташбеҳро, ки 

аз рӯи ҳиссу ақл ҳосил мешавад, ташбеҳоти омехта меноманд. Навъи чоруми ташбеҳот хаёлӣ аст ва 

воситаи он аз навъи аввал иборат буда, сурати хаёлӣ гирифтаанд. Навъи панҷуми ташбеҳ ваҳмӣ аст, 

ки ба ташбеҳи хаёлӣ монанд аст. Ин чунин навъи ташбеҳ аст, ки агар шоир аз олами воқеӣ 

ташбеҳкунанда наёфт, онро худаш эҷод мекунад.  

Дар ғазалиёти Шавкат ҳамаи навъҳои фавқуззикри ташбеҳ ба назар мерасанд. Сайид Нафисӣ 

роҷеъ ба мавқеи ташбеҳ дар шеър андешаи ҷолибе дорад: «Бузургтарин маҳорати ҳар шоир дар 

ташбеҳот аст. Шеъри беташбеҳ чун ҳусн ноороста аст. Шоир он аст, ки мушаббеҳи худро ба чизе 

ташбеҳ кунад, ки дар ҳама ҷо ҳар замон битвонӣ ёфт ва ҳар кас лутф ва шеваи онро дарёбад» [25, с. 

414]. Андешаи Сайид Нафисӣ ба талаботи эстетикии шоирони ибтидои давраи навини адабиёти классикӣ, 

ки шеваи нигориши  онҳо  дар сабки хуросонӣ буд, бештар мувофиқ  меояд.  

Омӯзиши ғазалиёти Шавкат нишон медиҳад, ки корбурди саноеъ муҳимтарин хусусияти 

услубии ӯ буда, тавассути ин метавон ба паҳнои сабки хоси ӯ назар афканем. Ӯ ҳамчун шоири хушсалиқа 

решаҳои суннатии тасвири гузаштагонро омӯхта, дар доираи ҳамон анъанот суханронӣ кардааст ва дар 

ашъораш ташбеҳҳои навъи тоза эҷод намуда, устоди каломи бадеъ будани худро нишон додааст. Пеш 
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аз он ки ба маҳорати ташбеҳсозии Шавкат баҳо диҳем, мехоҳем дар бораи ду рукни асосии ташбеҳ 

мухтасар таваққуф намоем. Яке аз онҳо адоти ташбеҳ номида мешавад. Маънои ин калимаро 

соҳибони луғат «абзор» (олат) гуфтаанд, ки дар шакли ҷамъ онро адавот мегӯянд [26, с. 88 ]. Инҳо 

калимаҳои ёрирасони ташбеҳанд. Масалан, Амир Хусрави Деҳлавӣ аз ҷумлаи адоти ташбеҳ инҳоро номбар 

кардааст: чунин, монанд, ин тариқ, шакл, шева, гӯё, пиндорӣ, сабил, минвол, сон, осо, мисл, чун ва 

монанди онҳо [27, с. 88]. Адоти ташбеҳ дар шеър хеле серистеъмол аст. Масалан дар ин байти Шавкат 

«чун» адоти ташбеҳ аст: 

  Зи роҳи рафтаи худ чун дами шамшер баргардам, 

  Зи кас он қотили бераҳм гар ҷӯяд нишони ман [17, с. 7]. 

Ё дар байти дигар вожаи «ончунон» ба вазифаи   адоти   ташбеҳ омадааст: 

  Ончунон аз дили ман гарди залолат сар зад, 

  Ки зи кӯи ту мани бесару сомон рафтам [17, с. 17]. 

Одатан таркибҳои адоти ташбеҳ аз лиҳози грамматикӣ гуногунанд. Мисли ифодаҳои «ба 

сони», «ба монанди», «ба кирдори», пайвандакҳои чун, чунонки, моно ки, сифатҳои «монанд», «ранг», 

«шабеҳ», ибораҳою нидоҳои «гӯё», «мисли он ки», «пиндори», феъли «монад» ва ғайра иборат мебошанд  

[26, с. 89]. 

Дар ташбеҳоти мавриди истифода қарордодаи Шавкат чунин ёридиҳандаи ташбеҳ - ҳамчу, чу, 

чун, ончунон, чунин, гӯё бештар ба назар мерасанд. Дар шеър адоти ташбеҳ метавонад, ки мавҷуд 

бошад ё истифода нашавад. Агар дар ташбеҳ адоти ташбеҳ мавҷуд бошад, онро ташбеҳи мурсал ё 

сареҳ меноманд. Мисли: 

 Зи бас сарви қади хушҷилвааш наззора мехоҳад, 

 Ба гардиш ҳамчу чашм орад зи шӯхӣ тавқи қумриро [17, с. 28]   

Ё ин ки: 

  Худро ба рӯи об зи ҳиммат гирифтаем, 

  Холӣ зи мағз нест чу гавҳар ҳубоби мо [ 17, с. 28].  

Навъи дуюми ташбеҳ он аст, ки вай бе ёридиҳандаи ташбеҳ меояд ва ин навъи ташбеҳро 

ташбеҳи мавкиб меноманд: Чунончи, ин байти Шавкат дар ҳамин навъи ташбеҳанд: 

  Заъфам расидааст ба ҷое, ки баъд аз ин 

  Ранги парида болиши сар мешавад маро [17, с. 28].  

Агар як рукни ташбеҳ адоти ташбеҳ бошад, рукни дигари он ваҷҳи ташбеҳ аст, маънои ваҷҳи 

ташбеҳро гузаштагон дараҷаи монандӣ ё худ «қиёси ду чиз ва сабаби ин қиёс, ки сифати он аст», 

гуфтаанд. Ба ифодаи дигар, ин ҳамон сифати муштараки ду чиз, яъне асоси ташбеҳ аст. Ин сифатҳо 

аз хосияти сифату ҳолатҳо буда, аҳамияти завқӣ доранд ва зебоӣ, ранг, хубӣ, ҳусн, миқдор ва амсоли  

онро  ифода менамоянд.  

Бояд гуфт, ки аз муҳаққиқон Худоӣ Шарифзода дар китоби «Каломи бадеъ» дар бобати нуқтаи 

назари муҳаққиқони гузашта андеша ронда, ду навъи асосии таснифи ташбеҳро таъкид намудааст. 

«Якум, ин таснифи ташбеҳот аз ҷиҳати нисбати он ба ҳиссиёт ва идроки инсонӣ, дуюм, таснифи 

ташбеҳот аз ҷиҳати муносибати монанд ва монандшаванда. Чунин тасниф, албатта, ҳанӯз пурра нест. Ҳар 

дуи ин навъҳои тасниф барои омӯхтану шинохтани тариқи сухан ва услуби нависандагӣ лозиманд. 

Бинобар ин, донистани андешаи донишмандони гузашта дар атрофи ин мавзӯъ ва ба эътибор 

гирифтани онҳо аҳамияти назарию адабӣ дорад» [26, с. 78]. 

Воқеан, вақте ки   сухан   дар бораи   таснифоти    бадеии ташбеҳ меравад, ин навъи таснифот 

маъмултару серистеъмолтар мебошад, чунки таснифоти боло бо моҳияти ташбеҳ дахл дорад, вале 

таснифоти адабӣ ва муносибати адиб ба амалу ҳолат ва воқеа дахл дошта, аҳамияти ғоявӣ пайдо 

мекунад ва ба тарзи сухани гӯянда, яъне услуби баёни ӯ далолат менамояд. Аз ҳамин нуқтаи назар 

дар ташбеҳоти истифодакардаи Шавкат қариб ҳама навъҳои он - мутлақ, машрут, киноя, тасвит, акс, 

измор, тафзил ба назар мерасанд. 

Ба қавли назарияшиносони соҳа, ташбеҳ ба эътибори ҳиссӣ ва ақлӣ будани мушаббаҳ ва 

мушаббаҳ биҳӣ  чаҳор  ҳолат дорад. Мурод аз ҳис умуре аст, ки бо яке аз ҳавоси панҷгонаи чашоӣ, 

биноӣ, шунавоӣ, бӯёӣ ва расоӣ қобили дарк бошанд, яъне ба таври комил вуҷуди моддӣ дошта 

бошанд. Аммо мурод аз ақлӣ дар истилоҳи илми баён ҳар чизе аст, ки ба яке аз ҳавос дарк нашавад 

ва вуҷуди он зеҳнӣ бошад. Масалан, дар ин байт мушаббеҳи ақлӣ ва мушаббаҳ биҳӣ ҳиссӣ ҳастанд: 

   Нуқтае гар ба саҳв бигзорӣ, 

   Холи рӯи арӯси мазмун бод [17, с. 28]. 

Дар ин байт мушаббеҳ «мазмун» ақлӣ ва мушаббаҳ биҳӣ «арӯс» ҳиссӣ аст. Ташбеҳи ақлӣ бо 

ҳиссӣ  роиҷтарин навъи ташбеҳ аст, зеро ғараз аз ташбеҳи тақрир тавзеҳи ҳоли мушаббаҳ дар зеҳни 

хонанда аст. Мушаббаҳи ақлӣ бо кумаки мушаббаҳ биҳии ҳиссӣ ба хубӣ дар зеҳн муҷассам мешавад. 
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Ё дар ин байт мушаббеҳ ҳиссӣ ва мушаббаҳ биҳии ақлӣ баён шудааст: 

   Наояд мизбони мо ба чашм азбас сабукрӯҳӣ, 

   Ҳавои хона медонем соҳибхонаи худро [17, с. 28]. 

Дар ин байти шоир мушаббеҳ «соҳибхона» ҳиссӣ ва мушаббаҳ биҳӣ «ҳавои хона» ақлӣ аст. 

Ё дар байти зер  «доғи ҷунун» ба «офтоби ҳашр» ташбеҳ шуда, ки ҳар ду ақлӣ ҳастанд, яъне 

мушаббаҳ ақлӣ ва мушаббаҳ биҳӣ низ ақлӣ  аст: 

Ба сар доғи ҷунунам офтоби ҳашрро монад, 

Бувад аз панҷаи субҳи қиёмат тори дасторам [17, с. 28]. 

Як навъи ташбеҳ аз лиҳози шакл ин ташбеҳи мафруқ аст, ки чандин мушаббаҳ ва мушаббаҳ 

биҳиро биоранд ва ҳар мушаббаҳ биҳиро тобеи мушаббаҳи худ қарор диҳанд. Чунончи: 

  Шуд қатра ғунча дар раги ҳар абр гулбуне, 

  Азбаски пургул аст барои нисор шох [17, с. 28]. 

Дар ин байт «қатра» ба «ғунча» ва «раги абр» ба «гулбун» ташбеҳ шудааст. 

Ҳар гоҳ ки чанд мушаббаҳро ба як мушаббаҳ биҳӣ ташбеҳ кунанд, онро ташбеҳи тасвия 

меноманд, монанди  ин байти Шавкат, ки дар он офтоб, моҳ ва нуҷум ба дӯлоб ташбеҳ шудаанд: 

   Баҳри ӯ офтобу моҳу нуҷум, 

   Зеру боло раванд чун дӯлоб [17, с. 28]. 

Дар навъи дигари ташбеҳ ки онро назарияшиносон ташбеҳи ҷамъ номидаанд, чунин аст, ки 

дар он як мушаббаҳ ва мушаббаҳ биҳӣ зиёд истифода мешавад, чунон ки дар ин байти Шавкат: 

  Баски мегардад зи айни ноз гирди чашми ӯ,  

  Он нигоҳи гарм ҳам шамъ асту ҳам парвона аст [ 17, с. 28]. 

Шоир дар ин байт «нигоҳи гарм»-ро ҳам ба «шамъ» ва ҳам ба «парвона» ташбеҳ кардааст. 

Дар фавқ таъкид намудем, ки ташбеҳ навъҳои гуногун дорад ва дар ғазалиёти Шавкат қариб ҳама 

навъҳои онро дучор омадан мумкин аст. Ба баъзе аз намунаҳои ин навъҳои ташбеҳ дар ғазалиёти Шавкат 

ошно гардидем, бинобар ин, тафсили иловагиро зарур надонистем.  

Муҳаққиқи Эронӣ Хадича Раъият дар мақолаи «Басомади ташбеҳ дар девони Шавкати Бухороӣ», 

ки дар  фаслномаи «Урмузд» шумораи 23, тобистони 1397 интишор шудааст, оид ба корбурди ташбеҳот 

дар девони шоир кори таҳқиқӣ анҷом дода, чунин натиҷагирӣ намудааст:   

«Дар таҳқиқоти мо аз теъдоди 5074 байти девони Шавкати Бухороӣ, ки ба тасҳеҳи Сируси Шамисо 

интишор шудааст ва шомили ғазалиёт, рубоиёт ва қасоид буд, мавриди баррасӣ  қарор гирифт, ки теъдоди 

1341 байт аз ашъори ёдшуда дорои орояи ташбеҳ буд, яъне беш аз 29 фисад».  

Ба қавли Хадича Раъият теъдоди кулли ташбеҳоти истихроҷшуда аз абёти шоир, ки мавриди 

баррасӣ қарор гирифтаанд, 1986 маврид буд, ки бар ҳасби тақсимбандиҳои мухталифи ташбеҳот ба 

шарҳи зер мебошанд: 

Басомади анвои ташбеҳ бар ҳасби адот: Аз маҷмӯи 1986 мавриди ташбеҳ басомади ташбеҳот ба 

лиҳози доштан ё надоштани адоти ташбеҳ ба таври зер корбурд шудаанд. 1. Ташбеҳи мурсал бо 558 

маврид (ҳудуди 28 дарсад). 2. Ташбеҳи муваккад бо 1428 маврид (ҳудуди 72 дарсад). 

Басомади анвои ташбеҳ бар ҳасби ваҷҳи шибаҳ: а). Аз маҷмӯи 1986 мавриди тақсимбандии 

ташбеҳот ба лиҳози доштан ё надоштани ваҷҳи шибаҳ ба қарори зер аст. 1. Ташбеҳи мафсул бо 751 

маврид (ҳудуди 38 дарсад). 2. Ташбеҳи муҷмал бо 150 маврид (7,5 дарсад). 3. Ташбеҳи балеғи изофӣ бо 

474 маврид (23,5 дарсад).  Ташбеҳи балеғи ғайризофӣ бо 612 маврид (ҳудуди 31 дарсад).  

б). Аз маҷмӯи 751 маврид ваҷҳи шибаҳи мавҷуд басомади вижагиҳои ваҷҳи шибаҳ ба шарҳи зер 

аст. Таҳқиқӣ бо 288 маврид (ҳудуди 35,5 дарсад). 2. Тахайюлӣ бо 458 маврид (54,5 дарсад). 3. Таваюлӣ  

бо 54 маврид (5 дарсад). 

в). Аз маҷмӯи 750 мавриди ваҷҳи шибаҳи мавҷуд басомади вижагиҳои ваҷҳи шибаҳ (муфрад...) бо 

қарори зер мебошад: 1. Дугона (истихдом)  бо 60 маврид (5 дарсад). 2. Муфрад бо 529 маврид (70,5 

дарсад). 3. Мутааддид бо 41 маврид (5,5 дарсад).  4. Мураккаб бо 120 маврид (14 дарсад). 

Басомади тарафайни ташбеҳ ба лиҳози вижагии ҳиссӣ ва ақлӣ: 

Аз маҷмӯи 1986 мавриди ташбеҳ басомади тарафайни ташбеҳ бар ҳасби ҳиссӣ ва ақлӣ ба шарҳи 

зер мебошад: 1. Ҳиссӣ ба ҳиссӣ бо 1043 маврид (ҳудуди 53,5 дарсад). 2. Ҳиссӣ бо ақлӣ 96 маврид (4,5 

дарсад). 3. Ақлӣ бо ҳиссӣ бо 779 маврид (39 дарсад). 4. Ақлӣ бо ақлӣ бо 50 маврид (ҳудуди 3 дарсад). 

Басомади тарафайни ташбеҳ ба лиҳози вижагии муфрад: 

1. Муфрад бо муфрад бо фаровонии 604 маврид (ҳудуди 30 дарсад). 2. Муфрад бо маъқид бо 184 

маврид (9 дарсад). 3. Муфрад бо мураккаб бо 5 маврид (0,25 дарсад). 4. Муқайяд бо муфрад бо фаровонии 

280 маврид  (ҳудуди 15 дарсад). 5. Муқайяд бо муқайяд бо фаровонии 479 маврид (24 дарсад). 6. Муқайяд 

бо мураккаб 10 маврид (0,5 дарсад). 7. Мураккаб бо муфрад 4 маврид (0,25 дарсад). 8. Мураккаб бо 

муқайяд 25 маврид (1 дарсад). 9. Мураккаб бо мураккаб 395 маврид (ҳудуди 20 дарсад). 
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Басомади ташбеҳ бо тафкики қолабҳои шеърӣ (рубоӣ, қасоид) 

1. Ғазалиёт бо 1797 маврид ташбеҳ (ҳудуди 90 дарсад). 2. Қасоид бо 175 мавриди ташбеҳ (ҳудуди 9 

дарсад). 3. Рубоӣ бо 14 мавриди ташбеҳ (ҳудуди 1 дарсад).  

Ҳамин тариқ, ба чунин натиҷа расидан мумкин аст, ки ҳудуди 52 дарсад аз ташбеҳоти бакоррафта 

дар девони Шавкати Бухороӣ бидуни адот (муъкад) мебошанд, 54,5 дарсад аз ин миқдорро ташбеҳоти 

балеғ (изофӣ ва ғайриизофӣ) ташкил медиҳад, ки нишондиҳандаи қудрати шоирии Шавкат дар 

офаридани ташбеҳоти зебо аст. 

Дар тақсимбандии ташбеҳ бар ҳасби ваҷҳи шибаҳ, ташбеҳи мафсул ҳудуди 35 фоиз аз ташбеҳотро 

шомил шудааст, ки боз нишон аз қудрати болои Шавкат дар офариниши чунин навъи ташбеҳ аст. 

Дар басомади вижагиҳои ваҷҳи шибаҳ  ба лиҳози таҳқиқӣ ва таваюлӣ, ваҷҳи шибаҳи тахайюлӣ бо 

54,5 фоиз ваҷҳи шибаҳи таваюлӣ бо чор фоиз ва дар маҷмӯъ ин ду навъ бо 61,5 фоиз бештарин ваҷҳи 

шибаҳро аз навъи ҳунарӣ ва тахайюлӣ ба худ ихтисос додааст.  

Дар басомади тарафайни ташбеҳ ба лиҳози вижагии ҳиссӣ ва ақлӣ, ташбеҳи ҳиссӣ ба ҳиссӣ бо 53,5 

фоиз болотарин мизонро ба худ ихтисос додааст.  

Дар басомади тарафайни ташбеҳ бар ҳасби вижагии муфради муқайяд ва мураккаб ташбеҳи 

муфрад ба муфрад болотарин мизон (30 фоиз)-ро ба худ ихтисос додааст.  

Дар ташбеҳоти Шавкат орояи истихдом (ваҷҳи шибаҳи дугона) ҳудуди 6 фоиз вуҷуд дорад, ки 

қудрати тахайюл ва ҳунармандии шоирро дар истифода аз ин ороя нишон медиҳад.  

Дар девони Шавкат басомади соири ташбеҳот (малфуф, мафруқ, тасвия) ташбеҳи тамсил, ки аз 

пуркорбурдтарин навъи ташбеҳ дар миёни шоирони сабки ҳиндӣ аст, бо 61 фоиз болотарин басомадро 

дорост. Ҳудуди 90 фоиз аз ташбеҳот (ба вижагии ташбеҳи балеғ) дар ғазалиёти шоир вуҷуд доранд.  

Ҳамин тариқ, бо боварӣ метавон гуфт, ки Шавкати Бухороӣ дар истифодаи ташбеҳ маҳорати 

баланд нишон дода, дар баробари истифодаи ташбеҳҳои маъмулӣ, ба тозакорӣ низ даст задааст. Аз 

ин рӯ, месазад, ки муҳаққиқони соҳа пайи таҳқиқи ин масоил кӯшиши бештаре ба харҷ бидиҳанд. 
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МАҚОМИ САНЪАТИ ТАШБЕҲ ДАР ЭҶОДИЁТИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
  

Дар мақола дар бораи корбурди санъати ташбеҳ дар ашъори яке аз намояндагони сабки ҳиндӣ – 

Шавкати Бухороӣ сухан маравад. Бо овардани намунаҳо аз осори шоир ин мақсадро муаллиф амалӣ 

намудааст. Ҳамзамон муаллиф кӯшиш намудааст, ки маҳорату истеъдоди шоирро дар офаридани ин санъати 

бадеӣ нишон дода, масъалаи омӯзишу пажӯҳиши бештари вижагии ашъори шоирро дар назди муҳаққиқони 

соҳаи адабиёт ба миён гузорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: Шавкати Бухороӣ, ташбеҳ, ашъор, мушаббаҳ, муҳаққиқ,  калом, девон, шеър. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Наимзода Қудратулло Қаҳҳор, номзади илмҳои филологӣ, 

дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар  ба номи Носири Хусрав.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМА МЕТАФОРЫ В ДИВАНЕ (СБОРНИКЕ СТИХОВ)  

ШАВКАТА БУХОРОИ 
  

В этой статье речь идет об использовании приёма метафоры в стихах одного из представителей 

индийского стиля – Шавката Бухорои. Приведя примеры из произведений поэта, автор осуществляет эту цель. 

В то же время, автор стремился показать умение и мастерство поэта в создании этого художественного 

приёма, ставя перед исследователями в области литературы проблему изучения и исследования особенностей 

стихов поэта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шавкат Бухорои, метафора, стихи, уподобление, исследователь, слово, диван, 

стихотворение.  
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USING METAPHOR TECHNIQUE IN SHAVKAT BUKHOROI'S DIVAN (COLLECTION OF 

POEMS) 

This article deals with the use of the metaphor technique in the poems of one of the representatives of the 

Indian style – Shavkat Bukhoroi. By giving examples from the poet's works, the author fulfills this goal. At the same 

time, the author sought to show the poet's ability and skill in creating this artistic technique, putting before researchers 

in the field of literature the problem of studying and investigating the features of the poet's poems. 
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ПЕЧАТЬ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941-1945 гг.) 
 

Маъмурзода Н.Н. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В начале сороковых годов местная пресса Хатлонской области Таджикистана публиковала 

интересные материалы о трудовой борьбе населения, особенно ратном труде женщин в тылу, их 

помощи красноармейцам, борющимися под огнем на фронтах, освещала ход работ в селах, о 

продвижении производства, оказывая воспитательное воздействие на морально-политическое 

настроение народа. Пропагандистская и организаторско - агитационная работа газет была 

направлена на мобилизацию трудящихся для усиления помощи фронту. 

По мнению таджикских ученых, период Великой Отечественной войны в истории 

журналистики Таджикистана занимает особое место. В эти годы в системе печати Таджикистана 

отмечается характерное военному времени изменение, применялся жесткий цензурный контроль в 

печатных изданиях. Вся деятельность периодической печати была подчинена нуждам военного 

положения. “В связи с военными нуждами, временно был остановлен выход многих отраслевых и 

районных изданий, и за их счет усиливалась деятельность фронтовой прессы. Прекратилось издание 

таких крупных газет, как «Пионери Точикистон», «Газетаи муаллимон» («Газета учителей») и 

журналов «Бо рохи Ленин» («По Ленинскому пути»), «Мактаби Совети» («Советская школа»), 

«Шарки Сурх» («Красный Восток»), «Здравоохранение Таджикистана» и др. Также из-за падения 

производства бумаги и материальных трудностей сократилась периодичность выхода газет» [6, с. 

117]. 

Местная пресса Хатлона в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) призывала народ 

на борьбу против немецких захватчиков, печатала агитационные заметки, поднимающие дух 

населения, пробуждая в сердцах людей чувство служения Родине, желание броситься на её защиту 
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и не жалея жизни, сил, сплотиться в борьбе за свержение врагов Советского Союза. Основным 

девизом газет был общенародный лозунг «Все для фронта, все для победы!». Газеты 

пропагандировали народ на выполнение нужд фронта, на пополнение рядов Советской Армии. 

В специальном постановлении Центрального Комитета Коммунистической Партии 

Таджикистана, принятом в марте 1942 года, отмечалось, что в период ВОВ значение районных газет 

значительно возрос. «Повышалась и ответственность райкомов партии за работу районных газет. 

Было отмечено, что там, где райкомы партии систематически оказывали содействие и помощь 

печати, газеты успешно справлялись с поставленными задачами» [3, с. 82]. 

Ввиду того, что в 40-х годах ХХ века большинство сел Хатлонской области не были 

обеспечены электричеством и им не было доступно радио, печатная пресса была единственным 

средством информирования народа и пропаганды.  

Из административных центров издания доставлялись почтальонами в села верхом на лошадях 

и ослах. Кроме того, хотя после победы октябрьской революции минуло 20-25 лет, большинство 

населения сел были безграмотными, не умели читать и писать. Поэтому, как утверждает историк С. 

Неъматов, местные власти за счет интеллигенции, в основном из числа учителей и грамотных 

комсомольцев, организовывали группы агитаторов. Эти группы брали с собой газеты и в удобное 

время в чайханах, полевых станах устраивали читки статей, объясняя их смысл и содержание. «В 

военные 1941-1945 гг., если доставлялась газета и в ней были хорошие известия из фронта, все 

местные жители плакали от радости, прикладывали газету к глазам, потому что не было семьи, чьи 

отцы, мужья, сыновья не воевали бы на фронте. Газета, переходя из рук в руки, от радостных слез 

становилась мокрой и желтой, но ее никто не выбрасывал, а как драгоценность прижимал к сердцу, 

прятал под одеждой» [4, с. 3]. 

Такое сильное воздействие на жителей тыла имело печатное слово. Людей воодушевляли и 

вдохновляли хорошие вести из фронта, и они десятикратно трудились для обеспечения фронта 

питанием и одеждой. 

В местной периодической печати часто публиковались материалы о героическом труде 

женщин и матерей в тылу. Так, к примеру, в районной газете «Коммунисти Балджувон» (от 13 

ноября 1941) сообщалось о доблестном поступке Анорби Рахимовой, матери у которой два сына 

воевали на фронте. Эта мать из деревни Чиллатош хозяйства имени Сталина из сельского совета 

«Саталмуш» Бальджуванского района отправила на фронт сыновьям сшитые своими руками из 

хлопка ватные брюки. В беседе с газетой «Коммунисти Балджувон» она сказала: «Пусть в этой 

лютой зиме, бесконечная материнская любовь согревает жаром моего сердца всякого, кто бы ни 

надел мои подарки. Пусть придаст ему новых сил для уничтожения безжалостного врага, чтобы 

приблизить радостный день победы…» [2, с. 2]. 

После публикации этой статьи в газете «Коммунисти Бальджувон», появились последователи 

этой матери. Подхватив инициативу колхозницы колхоза имени Сталина Бальджуванского района, 

за полтора месяца, до первого января 1942 года, из всей республики для Советской Армии были 

отправлены 2358 полушубков, 53 тысяч овчинных тулупов, 36 тысяч килограммов шерсти, 4132 

рукавиц, более 3 тысяч пар валенок и около 17400 шапок-ушанок [9, с. 242].  

В репортаже Бобоева «Колхозчилар даромади катта» - «Большая прибыль колхозников», от 

18 февраля 1942 года, в газете «Пахта учун» («Для хлопка») Джиликульского района, отображены 

трудовые достижения колхозников колхоза «Электрик». В нем также подчеркивается, что 

труженики этого колхоза в знак помощи отправили на фронт 1000 кг сена, 30 кг риса, 28 кг шерсти, 

20 кг мяса, 200 наличных рублей, 5 шапок-ушанок и пр. [7, с. 14]. 

Условия войны требовали, чтобы идеологическая работа всегда была на первом месте. Газета 

«Пахта учун» от 5 мая 1942 года в своей передовице писала, что во всех колхозах и совхозах, 

школах, организациях района выпускаются 48 стенгазет. Они занимают видное место в 

отображении действительности того времени, в повышении политического духа школьников и 

молодежи, в их патриотическом, трудовом воспитании. Все эти стенгазеты были 

продемонстрированы в день печати - 5 мая, что говорить об усиленной политической работе. 

Областная газета «Хакикати Кулоб» («Кулябская правда»), как и другие средства массовой 

информации, в каждом своем номере призывала народ показать на поле битвы стойкость духа, 

самоотдачу во имя победы над врагом. Газета в этот период широко освещала новые трудовые 

успехи и достижения, патриотический настрой, крепкую непоколебимую волю, созидательные 

инициативы народа в условиях войны и ход мужественной борьбы на производстве. Вся 

деятельность этого издания была непосредственно связана с жизнью народа, с героическим трудом 

населения области и с их борьбой в строительстве новой жизни. 
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В разгар продолжения ВОВ, 1 мая 1944 года в Курган-Тюбинской области была организована 

газета «Пахтакори сурх» («Красный хлопкороб»). Она публиковалась до 10 февраля 1947 года. За 

этот короткий срок из печати вышли 253 номера газеты «Пахтакори сурх». За небольшое время 

своего существования газета показала неслыханный героизм сыновей области на фронте и в тылу, 

призывала и мобилизовала их на новые военные и трудовые подвиги. 

В 1944 году также на русском языке была организована областная газета «Красный 

хлопкороб» (позже она была переименована на «Курган-Тюбинскую правду», в настоящее время 

«Новый Хатлон»). Газета являлась печатным органом областного исполнительного комитета 

компартии. Первый ее номер был доставлен читателям 1 мая того же года. Эта газета занимала 

особое место в системе СМИ Таджикистана, и считалась одной из самых многотиражных 

региональных газет. В 3 номере, от 5 мая 1944 года, «Красный хлопкороб» писал, что газеты 

разъясняют благородные, освободительные цели Отечественной войны, мобилизуют советских 

людей на боевое выполнение исторических указаний товарища Сталина, которые помогают народу 

в понимание ход происходящих событий, сделать анализ современной обстановки. Газета в статье 

«Задачи районных газет» определяет задачи местных изданий: «Каждый газетный лист должен быть 

живым призывом к народу: напрячь все силы, самоотверженно работать в тылу для приближения и 

ускорения победы над врагом. Конкретными задачами наших районных газет должно быть сейчас 

широкое освещение и организация масс на высококачественную обработку всходов хлопчатника и 

других сельскохозяйственных культур, на поднятие производительности труда для дальнейшего 

усиления помощи фронту. Наши районные газеты должны быть тесно связаны с массами, материал 

их должен быть живым и действенным» [5, с. 4]. 

За годы своего существования газета развивалась как важная часть духовной жизни людей, 

стала надежным средством пропаганды и агитации победоносных идей. 

Примечательно, что известные таджикские журналисты, ветераны областных изданий «Рохи 

ленини» («Ленинский путь») и «Хакикаки Кургонтеппа» («Курган-Тюбинская правда») в тяжелые 

военные годы вели борьбу пером и оружием. Журналисты областных изданий Абдулло Муродов, 

Аскарали Набиев, Насриддин Мирзоев, Абдурашид Юсуфи и другие были участниками войны и 

защищали земли Советского Союза [8, с. 21], а корреспондент газеты Облокул Хакбердиев 

героически погиб в одном из сражений. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны перед прессой стояла задача 

разоблачить захватнические цели империалистического мира, объяснить доходчиво и полностью о 

ее преступной сущности, воспитать трудящихся в духе героизма и стойкости [1, с. 9]. 

После окончания ВОВ в республике увеличилось количество изданий, журналов и заметно 

возрос их тираж. Возобновилась работа и тех печатных СМИ, выпуск которых был приостановлен 

в военные годы. В этот период изменился формат, увеличилась периодичность изданий в 

хлопкосеющих районах республики. 
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МАТБУОТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР ЗАМОНИ ҶАНГИ БУЗУРГИ  

ВАТАНӢ (СОЛҲОИ 1941-1945) 
 

Муаллиф дар мақола хусусиятҳои мундариҷавии матбуоти маҳаллии Тоҷикистонро дар мисоли 

нашрияҳои ноҳиявӣ ва вилоятии Хатлон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ пажӯҳиш кардааст. Муайян карда 

шуд, ки матбуоти маҳаллӣ он замон дар тарбияи ахлоқии мардум дар рӯҳияи ватандӯстӣ таъсиррасон буда, 
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фаъолияти ташвиқотию тарғиботии нашрияҳо ба сафарбарнамоии меҳнаткашон барои тақвияти кумакрасонӣ 

ба фронт равона шуда буд.  

Таҳлили мавзӯӣ ва мундариҷавии матбуоти вилояти Хатлон нишон дод, ки дар солҳои ҶБВ нашрияҳо 

мардумро ба мубориза алайҳи фашизм ва истилогарон ташвиқ намуда, матлабҳои рӯҳиясоз ва тарғибкунандаи 

хизмат дар Артиши Шӯравиро ба нашр мерасониданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: матбуоти маҳаллӣ, нашрияҳои ноҳиявӣ, ҶБВ, ташвиқот, тарғибот, махсусияти 

мундариҷавӣ, вилояти Хатлон.  
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ПЕЧАТЬ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 
 

Автор статьи выявляет содержательные особенности местной печати Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны на примере районных и областных газет Хатлонской области. Определено, что местная 

пресса оказывала воспитательное воздействие на морально-политическое настроение народа, пропаган-

дистская и организаторско - агитационная работа газет была направлена на мобилизацию трудящихся для 

усиления помощи фронту. 

Тематический и содержательный анализ Хатлонской прессы показал, что в годы ВОВ печать призывала 

народ на борьбу против немецких захватчиков, печатала заметки, поднимающие дух населения, 

пропагандировала народ на выполнение нужд фронта, на пополнение рядов Советской Армии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: местная печать, районные газеты, ВОВ, пропаганда, агитация, 

содержательные особенности, Хатлонская область.  
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KHATLON REGION’S PRESS IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) 
 

The author of the article reveals the informative features of a local press of Tajikistan during the Great Patriotic 

War on the example of district and regional newspapers of Khatlon region. It was determined that the local press had 

an educational influence on the moral and political mood of the people, the propaganda and organizational - agitation 

work of the newspapers was aimed at mobilizing the workers to strengthen assistance to the front. 

The thematic and informative analysis of Khatlon press showed that during the Second World War, the press 

called on the people to fight against the German invaders, printed notes that raised the spirit of the population, 

propagandized the people to fulfill the needs of the front, to replenish the ranks of the Soviet Army. 

KEY WORDS: local press, regional newspapers, GPW, propaganda, agitation, substantive features, Khatlon 

region. 
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ТАЪСИРПАЗИРИИ САЙФҶОМИ ҲИРАВӢ АЗ ФАХРИДДИНИ  

МУБОРАКШОҲИ ҒАЗНАВӢ  
 

Қодиров Д.С. 

Донишгоҳи давлатии Данғара,  

Чиллаев С.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Сайфҷоми Ҳиравӣ аз зумраи муҳаққиқони форстабори Ҳиндустон буда, осораш то ба имрӯз 

ба таври шоиста таҳқиқу шинохта нашудааст. Мавсуф тақрибан солҳои 40-уми асри XІV таваллуд 

шуда, солҳои 30-юми асри XV вафот кардааст. Лозим ба ёдоварист, ки роҷеъ ба рӯзгор ва осори ин 

муҳаққиқи форстабор дар маҷаллаи илмии Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав мақолае таҳти унвони «Мулоҳизаҳо оид ба рӯзгор ва осори Сайфҷоми Ҳиравӣ» аз ҷониби 

мо мунташир гардид [13]. Дар муаррифии бахше аз осори ӯ китоби «Маҷмӯаи латоиф ва сафинаи 

зароиф», ки як манбаи арзишманд ва куҳан дар шеъру адаби форсист, саҳми арзанда дорад. Асари 

мазкур дар ду нусха, яке дар Осорхонаи Лондон (таҳти № 4110. Or) иборат аз 445 барг ва дигаре дар 

Донишкадаи адабиёти Донишгоҳи Кобул (таҳти №14701-14781) шомили 422 барг нигоҳдорӣ 

шудааст [10; 11]. Аз рисолаи дигари Сайфҷоми Ҳиравӣ «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» то ба рӯзгори 

мо се нусха боқӣ мондааст. Ду нусхаи он дар китобхонаи Донишгоҳи Теҳрони Ҷумҳурии исломии 

Эрон бо шумораҳои №8453 ва № 1372 сабти ном шудаанд, ки яке аз 222 ва дигаре аз 97 барг иборат 

мебошанд [8; 9]. Нусхаи сеюм дар китобхонаи марказии Донишгоҳи Панҷоби Лоҳур (таҳти 
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шумораи № Б 51) 22 баргро дар бар мегирад [7]. Иддае аз муаллифони сарчашмаҳои адабиву 

таърихӣ ба ин донишманд девони ашъор ва таълифотеро таҳти унвони «Фатвои султонӣ дар чаҳор 

мазҳаби мусалмонӣ» нисбат медиҳанд, ки мутаассифона, ин асар то имрӯз дастраси аҳли илм 

нашудааст.  

Китоби «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфҷом яке аз асарҳои мондагори илмӣ-назарии 

адабиётшиносӣ буда, ақоиди ин донишмандро роҷеъ ба паҳлуҳои гуногуни суханшиносӣ дар бар 

мегирад. Ҳарчанд китоб ба мавзӯи улуми саноеи балоғӣ ва арӯзу қофия бахшида шуда бошад ҳам, 

бахши чаҳоруми асар дар ду боб масоилеро чун «Дар баёни тарзҳои назму асомии соҳибони тарз» 

ва «Дар баёни шарҳи калимоти мустаори мушкил аз порсиву паҳлавӣ» дар худ муттаҳид мекунад.  

Дар боби аввал муаллиф роҷеъ ба даҳ тарзи шоирон дар мисоли эҷоди Фирдавсӣ, Шайх Саноӣ, 

Анварӣ, Низомӣ, Хоқонӣ, Абдулвосеи Ҷабалӣ ва Амир Хусрави Деҳлавӣ баҳс мекунад. Боби дуюми 

ин бахш ба шарҳу тафсири калимоти маҳҷуре, ки замоне дар байни мардум мутадовилу мустаъмал 

буданд, аммо дар рӯзгори ӯ мавриди корбурд қарор надоранд, бахшида шудааст. Аз мутолиаи ин 

боб таъсири фарҳангнигории Фахриддини Муборакшоҳи Ғазнавӣ ба Сайфҷом баръало эҳсос 

мегардад. Бояд иттилоъ дод, ки қарни чордаҳум оғози фарҳангнигории форсӣ дар Ҳинд маҳсуб 

мешавад. Аввалин фарҳанге, ки дар Ҳинд таълиф шудааст, «Фарҳанги Қаввос» буд. Муаллифи он 

Фахриддини Муборакшоҳи Ғазнавӣ, ки зикраш дар фавқ рафт, бо лақаби Фахри Қаввос ё Фахри 

Камонгар дар миёни аҳли илму адаб маъруфу машҳур аст. Бояд зикр намуд, ки солу моҳи валодат 

ва вафоти ӯ мушаххас нест. Аммо муҳаққиқи ҳиндӣ мусаҳҳеҳи нусхаи «Фарҳанги Қаввос» Назир 

Аҳмад бо нақл аз Ҳоҷиб Хайрот соҳиби фарҳанги «Дастур-ул-афозил» (таълифи ин фарҳанг дар 

соли 734 ҳ. қ. ба анҷом расидааст) Фахри Қаввосро барои бақои умраш дуо мекунад. Аз ин ҷо 

бармеояд, ки соҳиби «Фарҳанги Қаввос» то соли 734 ҳ.қ. дар қайди ҳаёт будааст.  

Таҳлилу таҳқиқи ин фарҳанг нишон медиҳанд, ки фарҳангнигорӣ кори дақиқ, саброзмо ва 

печида ба шумор рафта, заҳмати дастаҷамъонаро тақозо дорад. Фарҳангнигорони Форс дар Ҳинд бо 

далоили гуногун ҳиммат ба он гумоштаанд ва дар ин кор нисбат ба дигар муҳаққиқони форсу тоҷик 

гӯйи сабқат бурдаанд. Дуруст аст, ки эрониён нисбат ба ҳиндувон таваҷҷуҳи кам ба фарҳангнависӣ 

доштаанд, аммо ин камтаваҷҷуҳиро муҳаққиқи эронӣ Муҳаммад Муин дар муқаддимаи 

«Луғатномаи Деҳхудо» чунин шарҳ додааст: «Эрониён ба муносибати он ки забони форсӣ забони 

модарии онон аст, худро аз луғатномаи форсӣ бениёз медонистаанд. Аз ин рӯ, камтар ба таълифи 

фарҳанги забони хеш таваҷҷуҳ кардаанд. Чунонки араб ҳам худро ба тадвини қомуси арабӣ муҳтоҷ 

намедид…» [2, с. 15].  

 Таърих гувоҳ аст, ки тамаддуни Эрон дар Ҳинд назар ба дигар манотиқи Шарқ ривоҷу 

равнақи беҳтаре ёфта буд. Дар Шибҳи қораи Ҳинд подшоҳони Ҳинд забони форсиро ба ҳайси 

забони дарбор интихоб намуда буданд. Тибқи таснифи муҳаққиқ Шаҳриёри Тақавӣ фарҳангнигорӣ 

ба забони форсӣ дар Ҳинд ба се давра ҷудо мешавад: 

1. Давраи қабл аз муғул (асри XIII) 

2. Давраи бобуриён ё муғул (қарни XIV) 

3. Давраи ҷадид (саддаи XIX) [3, с. 6].  

«Фарҳанги Қаввос» мутааллиқ ба давраи аввал аст. Аз мундариҷаи фарҳанги Фахри Қаввос 

оид ба тартибу танзими он метавон чунин маълумотро дастрас намуд. Фарҳангнома аз панҷ бахш 

ва ҳар бахш дар чанд гуна ва бархе гунаҳо дар баҳра дастабандӣ шудаанд, ки мо ба хотири риояи 

ҳадди ҷавоз аз ҳар бахш як ду моддаи луғавиро зикр хоҳем кард. Чунончи: «Бахши нахустин дар 

номи чизҳое, ки баҳра аз он сӯи боло роҳ дорад», бар панҷ гуна аст. Гунаи нахуст дар номи Худои 

таоло: Яздон – Худои таоло аст. Чунонки Анварӣ гуфтааст: 

Эй зи Яздон то абад мулки Сулаймон ёфта, 

Ҳар чӣ ҷуста, ҷуз назар аз фазли Яздон ёфта [6, с. 70]. 

Дар китоби «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» вожаи «Яздон» ба маънои «Эзид» ва «Худо» 

омадааст ва тафовут дар он аст, ки дар асари Сайфҷом шоҳиди шеърӣ оварда нашудааст.  

Соҳиби «Фарҳанги Қаввос» чунин овардааст: «Гунаи дувум дар чизҳои пароканда, монанди 

фариштаю пайғамбарон, китобҳо, динҳо ва ғайри он» [6, с. 71]. Дақиқан, Сайфҷом гуфтаҳои 

Қаввосро такрор кардааст. Чунончи: «Дар номи фариштаю пайғамбарон ва ҷуз он» [8, с. 208а]. 

Фахри Қаввос калимаи «вахшур»-ро ба маънои пайғамбар мутазаккир шуда, аз девони Унсурӣ 

чунин далел меорад: 

Яке аз ҳол бигзашта, яке аз н-омада фардо, 

Ҳаме гӯянд ту пиндорӣ, ки вахшур аст ё кандо [6, с. 72]. 

Сайфҷом гӯяд: «вухушвар – пайғамбар аст» [8, с. 208а]. 
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Ҳарчанд Фахри Қаввос манобееро, ки дар таълифи луғатномааш аз онҳо баҳра бурдааст, ном 

намебарад, вале Назир Аҳмад дар муқаддимаи фарҳанг чунин иброз медорад, ки таъсири «Луғат-

ул-фурс»-и Асадии Тӯсӣ ва дар тартибу танзими мундариҷаи фарҳанг бузург аст. Муаллифи 

«Фарҳанги Қаввос» баъзе луғот ва шоҳиди шеъриро дақиқан аз «Луғат-ул-фурс» иқтибос кардааст. 

Монанди вожаи фавқуззикр, ки дар «Луғат-ул-фурс» ба маънои «пайғамбар» омада ва муаллифи 

фарҳанг абётеро аз Дақиқӣ ба гунаи далел овардааст:  

Яке ҳол аз гузашта дӣ, дигар аз н-омада фардо, 

Ҳаме гӯянд пиндорь, ки вахшуранд ё кандо [1, с. 165]. 

Аммо Сайфҷом баръакаси соҳиби «Фарҳанги Қаввос» дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз 

ашхосе, ки таъсир пазируфтааст, ёд мекунад: «Ва он чи, ки мо ин ҷо таърифи ҳақиқат ва маҷоз 

кардаем, бар истилоҳи порсиён аст ва ин Мавлоно Фахриддини Қаввос дар китоби худ овардааст ва 

он мухолифи он аст, ки дар «Мифтоҳ-ут-талхис» дар қисми баён аст. Овардани ӯ дар ин мухтасар 

мувофиқ нанамуд» [8, с.131б]. Маълум мешавад, ки Сайфҷоми Ҳиравӣ фарҳанги мазкурро пеши рӯ 

дошта, аз он дар мавридҳои зарурӣ баҳрабардорӣ намудааст. Фахри Қаввос дар бахши аввали гунаи 

сеюм чунин овардааст: «Дар номи осмону ситорагону моҳҳо ва он чие бад-он монанд» [6, с.77]. 

Чунончи, дар зайли калимаи «баҳманҷана», ки аввали рӯз аз баҳман аст ва баҳманҷанаро тоҷи дабир 

гуфтанд, луғатнигор чунин далел пеш меорад: 

Баҳманҷана гузашту баҳор аст гулфишон,  

Бар хусраве, ки хоки дараш тоҷи баҳман аст [6, с. 82]. 

Вожаи маҳдудистеъмоли «баҳманҷана» дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба маънои даҳумин 

моҳ омадааст [8, с. 209б]. Дар «Луғатномаи Деҳхудо» вожаи мазбур чунин шарҳу тафсир шудааст: 

«Баҳманҷана – ҷашнест, ки дувуми рӯз аз баҳманмоҳ кунанд, таом созанд ва баҳмани сурху зард 

(номи гуле, ки дар моҳи баҳман мешукуфад) бар сари косаҳо ниҳанд ва моҳию тараю мост оранд» 

[2, с. 350]. 

 Соҳиби «Қаввос» бахши дуюми фарҳангро ба номи чизҳои барбаста, ки «онро ҷамод хонанд 

чун: замину кӯҳу сангу гилу хок ва монади он» бахшидааст [6, с. 93]. Сайфҷом дар «Ҷомеъ-ус-

саноеъ ва л-авзон» чунин зикр кардааст: «Бахши дувум: дар номи чизҳои барбаставу афсурда ва 

монанди он. Гунаи аввал: ҳомун – замини ҳамвор, кӯроб – сароб, хоза – гили сиришта, карива – дик, 

кабурға–санге, ки сари шакар ниҳанд» [8, с. 209б]. Чунончи: «ҳомун – замини ҳамворро гӯянд». 

Рашиди Ватвот гуфтааст:  

Гаҳе чун ҳомун аз оҳ синаам дарё, 

Гаҳе чун дарё аз об дидаам ҳомун» [6, с. 93]. 

Дар бахши сеюми «Фарҳанги Қаввос» номи чизҳои барраста, ки онро набот хонанд, чун гиёҳу 

дарахт бар чаҳор гуна мавриди шарҳу тавзеҳ қарор гирифтаанд [6, с.100]. Ҳамчунин бахши сеюми 

«Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» бо «Фарҳанги Қаввос» қаробат дошта, аз чаҳор бахш иборат аст, ки 

мо аз зикри иқтибоси дақиқ худдорӣ намуда, танҳо бо зикри чанд далел иктифо мекунем. Чунончи, 

«таран ва настарун – насринро гӯянд». Рӯдакӣ гӯяд: 

Аз гесуи ӯ насимаки мушк ояд, 

В-аз зулфаки ӯ насими настарун [6, с. 109]. 

Бо ҳамин маъно дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мехонем: настаран – гулзор, таран – насрин 

[8, с. 211б]. 

Бахши чаҳорумро ҳар ду муаллиф дар номи ҷонварон, паранда, хазанда ва ҷунбанда 

овардаанд, ки он аз панҷ гуна иборат аст. Масалан, вожаи «чаковак»-ро сурхоб номидаанд ва Фахри 

Қаввос аз ашъори Хоқонӣ шоҳиди маъноӣ овардааст:  

Сафири сулсулу лаҳни чаковаку қумрӣ, 

Нафираи фохтаву нағмаи ҳазорово [6, с. 95]. 

Соҳиби «Фарҳанги Қаввос» гунаи панҷуми бахши мазкурро боз ба ду баҳра «дар андоми 

одамӣ» ва «дар номи одамиён» гурӯҳбандӣ кардааст. Аммо Сайфҷом ин бахшро ба сурати махлут 

овардааст. Вожаҳои «калола» ва «калла»-ро ҳар ду муаллиф ҳамчун соматизм ба маънои «мӯй» 

овардаанд. Дар ин маврид Фахри Қаввос аз шоире бо номи Носирӣ далел овардааст. Таваҷҷуҳ 

шавад: 

Гирди қамар кулолаҳо зери кулол лолаҳо, 

Хурда зи май пиёлаҳо маст савор меравад [6, с. 143]. 

Ҳамчунин дар фарҳангҳои муосирони Фахри Қаввос ба монанди фарҳангҳои «Зуфон» [4, с. 

687] ва «Рашидӣ» калимаҳои «кулола» (гулола) ва «кала» ба маънои мӯйи печида омадааст [5, с. 

186]. 



27 

 

Мутаассифона, бахши панҷум, ки «Дар номи чизҳое, ки аз кори одамӣ аст ва одамиро ба кор 

ояд, бар нуҳ гуна аст» [6, с. 180] аз «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» маҳв шуда ва ё шояд муаллиф зикр 

накардааст. Ба ҳар ҳол, ин бахш дар пардаи хафо қарор дорад. 

 «Дастур-ул-афозил» таълифи Ҳоҷиб Хайрот машҳур ба Рафеи Деҳлавӣ (соли таълиф 743 ҳ. 

қ.) аз ҷумлаи фарҳангномаҳое мебошад, ки аз «Фарҳанги Қаввос» мутаассир шудааст [12]. Тартиби 

фарҳанг ба сурати алифбоӣ аст, аммо дар ҳар бобе фақат ҳарфи аввали калима дар назар гирифта 

шудааст. Ҳатто баъзе моддаҳои луғавӣ ва шарҳу тавзеҳ, ки дар «Фарҳанги Қаввос» ба мушоҳида 

мерасанд, айнан дар фарҳанги «Дастур-ул-афозил» оварда шудаанд, ки Алӣ Ашрафхон дар мақолае 

таҳти унвони «Фарҳангнависии форсӣ дар Шибҳи қораи Ҳинд» чунин овардааст: «...соҳиби 

фарҳанги «Дастур-ул-афозил» то ба дараҷае мутаассир шудааст, на танҳо дақиқан айни вожагонро, 

балки ибораҳои хатои луғатномаи Қаввосро такрор кардааст» [2, с. 5]. «Фарҳанги Қаввос» на танҳо 

дар таълифи асари Сайфҷоми Ҳиравӣ ва фарҳанги «Дастур-ул-афозил» таъсири амиқ гузоштааст, 

балки ба он Қозихон Муҳаммад Бадри Деҳлавӣ – муаллифи фарҳанги «Адот-ул-фузало» ва 

Муҳаммад ибни Қиввом ибни Рустам – муаллифи фарҳанги «Баҳр-ул-фазоил» зимни тадвини ин 

луғатномаҳо муроҷиат намудаанд. 

Ҳамин тариқа, таҳқиқу баррасии мақолаи мазкур моро ба чунин натиҷагирӣ водор намуд, ки 

«Луғат-ул-фурс»-и Асадии Тӯсӣ дар тадвину танзими «Фарҳанги Қаввос» бисёр муаассир буда, 

муаллифи он ҳатто баъзе луғот ва шоҳиди маъноиро дақиқан аз «Луғат-ул-фурс» иқтибос кардааст, 

ки дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва-авзон» ҳамин шеваи маънидоди вожагон ба назар мерасад. Ҳарчанд 

худи Фахри Қаввос инро эътироф накардааст, аммо Сайфҷом дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л -авзон» бар 

хилофи ӯ амал мекунад. Бо таваҷҷуҳ ба муқоисаи «Фарҳанги Қаввос» ва «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-

авзон» моро мубарҳан гашт, ки Сайфҷом гуфтаҳои Фахри Қаввосро айнан такрор карда, вале бидуни 

дастабандии илмӣ ва шоҳиди маъноӣ аз шоирони мозӣ ва муосиронаш ба таври пароканда дар зайли 

вожагон маънои онҳоро зикр мекунад. Гуфтан бамаврид аст, ки «Фарҳанги Қаввос» аз панҷ бахш ва 

ҳар як бахш ба гунаҳо тақсим мешаванд, аммо Сайфҷом танҳо чаҳор бахши онро ба сурати нопурра 

овардааст.  

«Фарҳанги Қаввос» аз рӯи маънидоди вожагон на танҳо ба «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», 

балки ба фарҳангҳои мутааххире чун: «Дастур-ул-афозил», «Зуфон», «Адот-ул-фузало», «Баҳр-ул-

фазоил» ва таъсири амиқ гузоштааст. 
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ТАЪСИРПАЗИРИИ САЙФҶОМИ ҲИРАВӢ АЗ ФАХРИДДИНИ МУБОРАКШОҲИ ҒАЗНАВӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон дар заминаи қиёсу мушоҳида оид ба таъсири фарҳангнигории Фахриддини 
Муборакшоҳи Ғазнавӣ ба Сайфҷом Ҳиравӣ мулоҳизаҳои илмии худро пешниҳод намудаанд. Зикр мегардад, 
ки «Фарҳанги Қаввос»-и Фахриддини Муборакшоҳи Ғазнавӣ на танҳо ба фарҳангнигории Сайфҷоми Ҳиравӣ 
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таъсир гузоштааст, балки ба он муосирон ва луғатнигорони баъдӣ чун Қозихон Муҳаммад Бадри Деҳлавӣ 
муаллифи фарҳанги «Адот-ул-фузало» ва Муҳаммад ибни Қиввом ибни Рустам – муаллифи фарҳанги «Баҳр-
ул-фазоил» ба сифати як манбаи арзишманд муроҷиат намудаанд. Ин луғатнигорон бештар аз ҳама ба сохтор, 
банду басти фарҳанг ва тарзи маънидоди вожагон ба соҳиби «Фарҳанги Қаввос» як навъ тақлид намуда, шеваи 
кори ӯро ҳамчун меъёри фарҳангсозӣ қарор додаанд. Баъзан дар натиҷаи тақлид шарҳу маънидоди ғалат, ки 
қаблан аз ҷониби Фахриддини Муборакшоҳи Ғазнавӣ содир гардидааст, дар «Ҷомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба 
мушоҳида мерасад. Фарҳанги мазкур дорои маводи тозаи лингвистӣ буда, дар такмилу инкишофи захираи 
луғавии забони имрӯзаи тоҷикӣ мақоми муҳим доранд.  
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ САЙФДЖОМА ХИРАВИ ОТ ФАХРИДДИНА МУБОРАКШОХ ГАЗНАВИ 
 

В статье автори на основании сапоставления и наблюдения выдвигали свои взгляды и мнения об 
эффективной на почве лексикографии, деятельности Фахриддина Муборакшох Газнави и Сайфджоме Хирави.  

Упоминается, что словарь «Каввос» Фахриддина Муборакшох Газнави не только придавало влияние 
Сайфджому Хирави, но и получили в этой сфере впечатление современники как Козихон Мухаммад Бадри 
Дехлави, автор словаря «Адот-ул-фузало», Мухаммад ибн Каввоми ибн Рустам автор «Бахр-ул-фазоил» и к 
этим просвещенцы относились как в качестве дорогостоящего источника.  

 Эти составители словарей подражаясь, прежде всего, строению, качеству составления, толкованию 
словаря «Каввос», воспользовались его методами, стали его последователами. Изредка в результате 
подражания в коментариях и толковании, замечались упущения со стороны Фахриддина Муборакшох 
Газнави в «Джомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». В данном словаре имеются лингвистически новые материалы, 
которые соответствуют развитию словарного запаса таджикского языка на сегодня и имеет важное значение.  
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THE SUSCEPTIBILITY OF SAIFJOMI HIRAWI FROM FAKHRIDDIN MUBORAKSHOH GAZNAVI 
 

In the article, the authors, on the basis of comparison and observation, put forward their views and opinions on 
the effective lexicography of the activities of Fakhriddin Muborakshoh Ghaznavi and Saifjomi Hirawi. 

It is mentioned that the dictionary «Kavvos» of Fakhriddin Muboraksho Ghaznavi not only gave effect to 
Saifjomi Hirawi, but received in this area the impression of contemporaries as Kasihan Muhammad Badri Dehlavi, 
the author of the dictionary «Adot-ul-fuzala», Muhammad Ibn Kavvam Ibn Rustam the author of «Bahr-ul-fazail» 
and this presidency treated as a costly source. 

These compilers of dictionaries, imitating, first of all, the structure, quality of compilation, interpretation of the 
Kavvos dictionary, took advantage of his methods, became his followers. Occasionally, as a result of imitation in 
commentaries and interpretation, omissions were noticed on the part of Fakhriddin Muborakshoh Ghaznavi in "Jomey-
us-sanoe va l-avzon." This dictionary contains linguistically new materials that correspond to the development of the 
vocabulary of Tajik language today and is important. 
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МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ҲИКОЯИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 
 

Маҳмудов М.  

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 

Пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули ҳикояи муосири тоҷикӣ ҳамчун жанри мустақил ба 

махсусиятҳои ҳаёти маънавӣ ва ҷамъиятии ибтидои садаи бист алоқаманд мебошад. Маҳз замон ва 

шароити сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ заминаро барои пайдоиши ин жанр ба вуҷуд овард ва 
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хусусиятҳои асосии онро шакл дод. Вале ин ҳарф маънои онро надорад, ки ҳикояи тоҷикӣ дар ҷои 

холӣ ба вуҷуд омад ва ба сурати имрӯза расид. Доир ба решаҳои таърихии он баъзе муҳаққиқон, аз 

ҷумла Х. Шарифов 9, с. 291-293, Н. Салимов 5, с. 28-35 ва Ш. Солеҳов 6, с. 23-26 мушоҳидаҳои 

худро баён кардаанд. 

Бояд гуфт, ки пайдоиш ва ҷараёни шаклгирии ин жанр, пеш аз ҳама, заминаҳои миллӣ ва 

ҳунарӣ дошта, мутаассифона, ҳанӯз ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст. Ҳол он ки бисёре аз 

муҳаққиқон ва нависандагон зери таъсири ҳикоёти форсии тоҷикӣ, аз ҷумла ҳикоёти «Ҳазору як 

шаб» ба вуҷуд омадани ин жанрро дар адабиёти Аврупо таъйид кардаанд. Аз ҷумла нависандаи рус 

И.С. Тургенев дар як номааш ба мунаққиди немис Юлиан Шмидт навишта буд: «Бо ҳама 

афзалиятҳои бузурге, ки немисҳо доранд, ба онҳо истеъдоди ҳикоянависӣ намерасад; халқҳои 

романӣ аз даврони қадим соҳиби он ҳастанд (Бокаччио, провансалҳо...); мо, славянҳо баъзе чизҳо-

тавоноии якбора ба вуҷуд овардан ё ҳеҷ набошад оҳангҳоеро аз он ба мушоҳида гирфтанро аз Шарқ 

(«1001 шаб») ба мерос гирифтем» 8, с. 96. Ин ҷо сухан аз таъсирпазирӣ аз намуди ҳикоят андар 

ҳикояти насри классикии форсии тоҷикӣ меравад, ки масъалаи муҳимми илмӣ буда, омӯзиши 

дақиқи он ба шинохт ва арзёбии ҷомеи таърихи пайдоиш ва тамоюлҳои инкишофи ҳикоя мусоидат 

мекунад. Дар ин мақола мо танҳо яке аз паҳлуи ин масъала – марҳалаҳои асосии ташаккули ҳикояи 

муосири тоҷикиро аз назар гузаронидем. 

Пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули ин жанрро дар таърихи адабиёти навини тоҷикӣ метавон ба 

чаҳор марҳала дастабандӣ кард: марҳалаи аввал аз солҳои бистум то чилум; марҳалаи дувум аз 

солҳои панҷоҳум то шастум, марҳалаи савум аз солҳои ҳафтодум то ҳаштодум ва марҳилаи чаҳорум 

солҳои навадуми садаи гузашта ва замони истиқлолро дар бар мегирад. Дар шаклгирӣ ва таҳаввули 

хусусиятҳои сохторӣ ва мундариҷавии ҳикояи ин марҳалаҳо омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

таъсири муҳим дошта, тамоюлҳои асосии равиши инкишофи онро муайян менамоянд. 

Марҳалаи аввали пайдоиш ва ташаккули ҳикояи тоҷикӣ бозгӯи бурду бохт ва моҳияти 

ҷустуҷӯҳои бадеии нависандагон дар як давраи мураккаби дигаргуниҳои ақидатию иҷтимоӣ ва 

адабию фарҳангӣ дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии тоҷикон буда, зери таъсири сиёсати ҳизби коммунист 

ва давлати шӯравӣ ҷараён гирифтааст. Сиёсати расмӣ «адабиёти бадеиро чун аслиҳаи идеологӣ дар 

мубориза барои сохтмони ҳаёти нав» 3, с. 188 медонист ва қадр мекард. Аввалин ҳикояҳои 

адабиёти навини тоҷик зери таъсири ҳамин сиёсати адабӣ ба майдон омад, ки ҳикояи устод Айнӣ 

«Моҳрӯй» намунаи он аст. Ин гуна ҳикояҳо аввалан, воқеияти ҷомеаи сотсиалистиро бозтоб 

медоданд, сониян, равшангари моҳияти он буданд, ки аз ҷониби дастгоҳи раҳбарӣ амр мешуд. 

Ҳикояи зикршудаи Айнӣ воҷиди андешае дар бораи робитаи байни ҷомеа ва афроди он аст. Дар 

ҳикоя Моҳрӯй фарди нексиришт аст дар муқобили ҷомеае паст. 

Бо ҳикояи ёдшудаи устод Айнӣ ва ҳикояҳои Ҷ. Икромӣ, Б. Азизӣ, А. Деҳотӣ, Ҳ. Карим, Б. 

Икромӣ, М. Абдулғанӣ, Ҷ. Баҳлулзода ва дигарон ҷараёни шаклгирии «синтез»-и воқеият бо 

образҳои бадеӣ оғоз ёфта, барои инкишофи минбаъдаи он заминаи воқеӣ ба вуҷуд омад ва ин жанр 

дар байни хонандагон маҳбубият пайдо кард. Дар шаклгирии ин ҷараён корбурди огоҳонаи забон 

низ нақши муҳим дошт ва гурӯҳи нависандагони боистеъдод дар он саҳим буданд. Нависандагон ба 

суннатҳои адабии қаблӣ таваҷҷуҳ карда, шакли хоси ҳикояро ба вуҷуд оварданд. Дар сохтори 

ҳикояи ин давра анъанаи меросии ҳикоя андар ҳикоя комилан қатъ нашуда, балки аз он истифода 

гардид ва тадриҷан ташаккул ёфт. Ба ифодаи И. Крамов «маънии иҷтимоии харобиовар - меъёри 

меҳварие буд, ки фардиятҳои гуногун ва аз ҳам дури ҳунариро имкони муттаҳид шудан дод» 2, 33. 

Дар аввалин ҳикояҳои нависандагони солҳои бисту сии садаи гузашта шароитҳо ва 

вазъиятҳои хоси нотакрор муайянкунандаи хусусияти мундариҷавӣ ва сохтории жанр аст. Ҳар 

кадоме муҷассамкунандаи образи ҷомеи вазъи фарогири инқилобии кишвар буда, оҳанги қавии 

сиёсӣ ва иҷтимоӣ дорад. Вале, мутаассифона, муаллифони ин гуна ҳикояҳо зери таъсири сиёсати 

адабии ҳоким бар муҳит бо мақсади муттақоид кардани хонандагон ба реалият ё худ 

ҳақиқатмонандӣ ҷанбаи куллӣ ва ҳамагонӣ дода, аз усули шинохти яксон набудани таҷрибаи 

зиндагӣ барои ҳама фосила гирифтаанд, ки ҷанбаи ҳунарии ҳикояи ин давраро сахт коҳиш додааст. 

Бо вуҷуди ин бо саъю талоши нависандагони боҳунар ба қазовати хонанда навъи шахсиятҳое 

гузошта шуд, ки аз умқи воқеиятҳои рӯзмарра берун омада, кишвари инқилобиро дар оинаи санъат 

менамуданд. Ҳикояи ин давра дар матни воқеият қонуниятҳои бадеии худро шакл дод, ки яке аз 

паҳлуҳои арзишманди он корбурди кашмакаш (низоъ) дар ҳикоя мебошад. Дар ин гуна ҳикояҳо мо 

анвоъи кашмакашҳои ҷисмонӣ, зеҳнӣ, отифӣ ва ахлоқиро мушоҳида мекунем, ки аксаран ба 

эҳсосоти муфарраҳи иҷтимоӣ асос ёфтааст. Пойбандӣ ба эҳсоси муфарраҳи иҷтимоӣ гоҳо 

нависандаро аз тасвири воқеият ва тафсири бадеии моҳияти он канор бурда, ҷанбаи ҳунарии 
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ҳикояро коҳиш медиҳад, ки дар ҳикоянависии давраи мазбур ҳодисаи маъмул аст. Ин равиш бо 

эҷоди шакли номаръӣ хонандаро вомедошт эҳсос кунад, ки он чи ки дар зиндагии воқеӣ аст, ба 

шакли асари ҳунарӣ даромадааст, бе он ки нависанда онро таҳриф карда бошад. Аммо дар аксар 

маврид ҳақиқатмонандӣ дигар буду хости нависанда дигар. Ба ифодаи дигар, пойбанди инъикоси 

зиддиятҳои синфиву ақидатӣ будани нависандагон гоҳо онҳоро хоставу нахоста шарики ҷараёни 

сӯхтану сохтан мекард, ки фосилагирӣ аз рисолати аслии адабиёт ва ҳунар буд. Ҳикояҳои Пайрав 

«Гуландом», Мунзим «Ишқи духтари Чингиз», Ҷ. Икромӣ «Ширин», «Ғалаба», А. Деҳотӣ «Ҳамидаи 

сиёҳбахт», Б. Азизӣ «Никоҳи дилхоҳ», М. Абдулғанӣ «Истиқбол» ва ғайра дар баробари инъикоси 

воқеиятҳо тафсири ақидатии онҳоро маҳаки эътибор қарор дода буданд. Дар ин гуна ҳикояҳо дар 

маркази диққати нависанда инсони табақаи поёни ҷамъият, ки хисоли қаҳрамонӣ ва шавқи 

инқилобгарӣ дошт, қарор гирифта буд. Талаботи фаҳмидан ва тасвиру таҳлил кардани моҳияти 

амалу кирдор ва ҳолати равонии ин гуна шахсият ба ҷустуҷӯ ва кашфи идеали иҷтимоӣ ва ахлоқӣ 

вобаста буд. Таваҷҷуҳи ҷомеа ва нависандагон ба он ҳодисаҳои ҳаёти адабӣ мутамаркиз буд, ки дар 

маҷрои ҳамин ҷустуҷӯҳо ҷараён дошт ва паҳлуҳои мусбату манфиаш аз назарҳо пинҳон набуд.  

Ҳикояҳои Ҷ. Икромӣ «Як ҳавзаи пурхун», А. Деҳотӣ «Доғи фарзанд», Б. Азизӣ «Подшоҳ-

подшоҳ» ва ғайра зери таъсири тамоюли «муборизаи зидди душмани синфӣ ва урфу одатҳои 

зарарнок» 3, с. 319 эҷод гардидаанд. Шахсияти ҳикояи «Ғалаба»-и Ҷ. Икромӣ пойбанди эҳсосоти 

сирф синфӣ буда, кушта шудани ӯ аз ҷониби нависанда ҳамчун василаи қасос -заминасози 

муборизаи синфӣ таъбир шудааст. 

Нависандагон дар ин марҳиала ба офаридани образи муосирони худ таваҷҷуҳи бештар 

доштаанд. Дар ҳикояҳои Ҷ. Икромӣ «Ғалаба», «Ширин» ва «Як ҳавзаи пурхун» ва Б. Азизӣ «Никоҳи 

дилхоҳ» ҳамин тамоюл чашмрас буда, нависандагон ба ҷои «кушодани олами ботинӣ, ҳиссу ҳаяҷон, 

рӯҳия ва орзую омоли» 3, с. 319 қаҳрамон ба нақли хушки саргузашти қаҳрамон пойбанд будаанд, 

ки яке аз омилҳои коҳиш ёфтани савияи бадеии ҳикояи ин давра мебошад. 

Хусусияти дигари ҳикояи ин марҳиларо интихоби мавзӯъ ва масъалаҳо аз ҷониби 

нависандагон муайян менамояд. Масалан, агар Ҷ. Икромӣ асосан ба тасвири масъалаҳои иҷтимоию 

ахлоқӣ таваҷҷуҳ карда бошад, Б. Азизиро мушкилоти маишӣ ва маънавӣ гирифтор доштааст. Омили 

таҳрикбахш дар эҷоди ҳикоя ва фарогирии мавзӯъҳо барои нависандагон асосан мавзӯи муборизаи 

синфӣ, макри душманони ақидатӣ, расму оини зарарнок ва куҳнапарастӣ будааст, ки таҳрикбахши 

ин ҷараён сиёсати вақт аст. Забони ҳикояи ин давра асосан зери таъсири «ҷараёни сиёсии 

забонсозӣ», ки як навъ фосилагирӣ аз забони ноби форсии тоҷикӣ буд, шакл гирифта, бештар тобеи 

забони гуфтгуйӣ, бахусус шеваи Миёнколот, аст. 

Замони пуроби ҷанги ҷаҳонии дувум ба ҷараёни шаклгирии ҳикоя таъсиргузор буд. Ҳикоя 

ҳам аз ҷиҳати мавзӯву масъалаҳо, ҳам сохтори бадеӣ то ҷое ташаккул ёфт. Ҳикояи ин давра фавран 

ба он чӣ таваҷҷуҳ кард, ки мундариҷа ва маънии ҳастии мардумро ифода мекард. Аз рӯи хусусияти 

бадеиаш ҳикояи пуркашмакаш (сернизоъ) нуфуз пайдо карда, пеш аз ҳама, ғоя ва неруи зидди ҳамро 

тасвир ва таҳлил мекард. Воқеиятҳои замони ҷанг мавзуву масъалаҳои тозаро низ ба миён кашид ва 

мавриди таваҷҷуҳи нависандагони ҳикоянавис қарор дод. Дар нахустин ҳикояҳои индавраинаи Ҷ. 

Икромӣ «Командир-амак», «Шинел», «Ҳадя ба Октябр», «Хандаи пас аз гиря», Р. Ҷалил 

«Телпакдӯз», «Комсомол», «Бобо ва набера», «Ҳодисае дар фронт», С. Улуғзода «Ҷонбозӣ», Ф. 

Ниёзӣ «Кабири ҳоитӣ», «Рӯймолча» ва Ҳаким Карим «Рӯймолча» воқеияти сарнавишти инсони 

ҷанговар ба тасвир омада, «нишон додани сифатҳои умумихалқии қаҳрамонӣ дар мадди аввал» 1, 

с. 42 қарор гирифта буд, ки боиси коста шудани ҷанбаи бадеии ин осор гардидааст. 

Баъди ҷанг, яъне аз нимаи солҳои чилум сар карда, «принсипҳои бадеию эстетикии таҳқиқи 

мавзӯи ҷанг ва ҳарбӣ-ватанхоҳӣ тамоман дигар» 1, с. 43 мешавад. Масъалаи «инсон ва ҷанг» дар 

ҳикояи ин давра тафсири пурвусъат пайдо карда, ҳаводиси ақибгоҳро низ фаро мегирад. Ҳикояҳои 

Р. Ҷалил «Пахтакор», «Зан ва шавҳар», «Умри дубора» ва Толис «Катсо», «Писари ӯ» ва «Дар 

бӯрон», пеш аз ҳама, ба таблиғи «эҳсосоти муфарреҳи иҷтимоӣ» - ободгарӣ дар ақибгоҳ 

пардохтаанд, ки низ зери таъсири сиёсати вақт шакл гирифта, дар тавсиъаи мавзуву масоили ҳикояи 

ин давра таъсиргузор будааст.  

Хусусияти чашмраси марҳалаи дувуми ташаккули ҳикояи тоҷикиро таваҷҷуҳи амиқи 

нависандагон ба ҳодисаҳо ва ҷузъиёти воқеияти ҳамарӯзаи дар назари аввал назарногир, хислат ва 

қисматҳое, ки зоҳиран ҷолиб нестанд, муайян ва мушаххас месозад. Дар ин давра нависандагон 

мутаваҷҷеҳи тарафҳои воқеии муносибатҳои инсонӣ, рафтору кирдор ва мушкилоти дигари ахлоқӣ 

будаанд. Масъалаи асосии ин гуна ҳикояҳо амалу кирдори ахлоқии инсон буда, мушкилоти мавҷуди 

ахлоқии муҳити ҷомеа мавриди тасвир қарор гирифтаанд. Нависандагони ҳикоянависи ин даҳсола 
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ба зоҳири воқеиятҳо ва ҳаводиси ҳаёти ҷомеа кам таваҷҷуҳ карда, дар замина дар асоси маводи 

ҳаётӣ мушкилоти ҳастии маънавии инсонро тасвир ва таҳлил кардаанд. Онҳо масъала нагузоштаанд, 

ки қаҳрамон чӣ гуна худашро дар ин ё он вазъият идора кунад, балки кадом асоси ахлоқӣ метавонад 

зиндагии инсонро ҳифз кунад. Тамоюли амиқи ахлоқӣ равиши асосии инкишофи ҳикояи ин солҳоро 

шакл дода, моҳияти ҷустуҷӯҳои нависандагонро дар ин замина ормонҳои зебошиносӣ ва дарки 

бадеии мушкилоти иҷтимоиву ахлоқӣ мушаххас месозад. Асогузори ин равия дар ҳикояи тоҷикӣ П. 

Толис ва Ф. Муҳаммадиев буда, дар марҳалаҳои баъдӣ низ ташаккул ва таҳаввул пайдо кардааст. 

Ҳар ду нависандаи он вақт ҷавон бо мавзӯву масоил ва қаҳрамонони худ ба арсаи эҷод омаданд, ки 

аксари онҳо ҳамовардони худашон буданд. Дар инкишофи ин равияи ҳикояи ин давраи тоҷикӣ 

«аҳди очеркӣ» таъсиргузор будааст 10, с. 62. Воқеан ҳам ин равияро дар эҷодиёти П. Толис ва Ф. 

Муҳаммадиев ва насри индавраинаи тоҷик фаъолияти очеркнависӣ таҳаввул бахшида, омили аслии 

бавуҷудоии ҳикояи воқеӣ ва тахайюлӣ гардидааст. 

«Хусусиятҳои хос, дастурҳои махсуси бадеию эҷодии психологӣ»-ро 1, с. 181 дар ҳикояи 

даҳаи панҷоҳ ва шастуми садаи бисти тоҷик Толис бо ҳикояи «Муаллим» бунёд ниҳодааст. Ба 

мушоҳидаи саҳеҳи Ҷ. Бақозода «Бори аввал Толис дар тасвири симои маънавии қаҳрамон аз нақли 

зоҳирии воқеа, рафтору амалиёти персонаж даст кашид. Ҳар як ҳаракат, ҷузъиёти портрет ва ҳаёт, 

муколама барои ботинан ошкор сохтани моҳияти характер, қисмати инсон ва мавқеи ҷамъиятии он 

равона шудааст» 1, с. 181. Ин таҷрибаро Ф. Муҳаммадиев бо аввалин ҳикояаш «Порчаи остин» 

(1956) ва ҳикояҳои «Мактуби дӯст» (1958), «Савдои умр» (1958) такмил бахшид. Толис ва 

Муҳаммадиев ба ҳикоя ба василаи тасвири пурмаъно вусъати маънавӣ бахшида, ин жанрро аз нақли 

хушки беҳадаф раҳоӣ бахшиданд.  

Дигаргуниҳои сиёсие, ки нимаи солҳои панҷоҳ дар муҳити ақидатии шӯравӣ ба вуҷуд омад, 

тозагиҳое ба ҷараёни адабӣ низ ворид сохт. Зери таъсири ин ҷараён таваҷҷуҳи нависандагон ба 

мушкилоти маънавию ахлоқӣ, мавқеи шахсият дар ҷомеа ва сарнавишти инсон амиқ гардид. Толис 

бо ҳикояҳои «Духтар», «Лолачинӣ» ва Муҳаммадиев бо ҳикояҳои «Арзамас», «Роҳ», «Суди 

рафиқон», «Даъво» ва «Рӯзи дафни усто Оқил» нахуст қолабҳои суннатии таҳкияро шикаста, сониян 

ба он таҳрики тоза бахшиданд. Агар Толис бо ба кор гирфтани нақли аввалшахс ҷараёни ташаккули 

ахлоқиву равонии инсонро ба андеша гирифта бошад, Муҳаммадиев ровиеро вориди ин майдон 

сохт, ки худаш ҳувияти инсониву ахлоқӣ дошта, воқеиятҳо ва амалу кирдори муосиронашро 

холисонаву огоҳона арзёбӣ мекунад. Дар ҳикояи ин марҳала ба зуҳур омадани «қазоваткунандаи 

ҳам худу ҳам дигарон» 4, с. 149 равиши тозаи ташаккули ин жанрро асос газошта, ба ҷараёни 

инкишофи марҳалаҳои баъдӣ низ таъсиргузор будааст. Афзалияти дигари ҳикояи ин марҳаларо 

парҳези нависандагон аз тасвири шахсиятҳои қолабӣ, ки дар ҳикояи марҳалаи аввал нуфуз дошт, 

ифода мекунад. 

Даҳсолаҳои 70-ум ва 80-уми асри бистро метавон давраи нав ва пурбортари ташаккули ҳикояи 

муосир унвон кард. Ҳикояи ин давра дар фарогирии масъалаҳои асосии ахлоқи иҷтимоӣ хеле фаъол 

гардида, аз ҷиҳати бадеӣ низ ташаккул меёбад. Хусусан, ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев, Ӯ. Кӯҳзод, 

Сорбон, С. Турсун, А. Самадов, Б. Фирӯз, Баҳманёр, Ҷ. Акобиров, С. Раҳимов (С. Раҳимзод) ва 

нафарони дигар ба дараҷаи кофӣ ҳунармандона буда, масъалаҳои муҳимми маънавӣ ва иҷтимоиву 

ахлоқиро ба муҳокима гузоштаанд. Хусусияти асосии ҳикояи ин марҳаларо кашфи ҳақиқат, биниши 

моҳиятҷӯи иҷтимоиву фалсафӣ, шахсиятпардозии воқеъбинона ва усули табиии тасвири бадеӣ 

ташкил медиҳад. 

Ф. Муҳаммадиев ҷустуҷӯҳои қаблии худро идома дода, бо ҳикояҳои «Шаби сеюм», «Хиёбони 

Нодир», «Тамошо», «1:0» ва «Ҷага» таҷрибаҳои солҳои шастуми худро такмил бахшида, дар эҷоди 

ҳикоя на ба вусъат ва паҳнои воқеот, балки ба умқи таҳқиқи бадеӣ, ки таҷрибаи ҳикоянависиаш 

илқо мекард, гаравид. Бо ҳикояҳои зикршуда Ф. Муҳаммадиев дар ҳикояи ин марҳала ҷараёни 

фаъоли ахлоқии равоншинохтиро асос гузошт ва такмил бахшид, ки минбаъд дар ҳамин равиш 

беҳтарин ҳикояҳои Ӯ. Кӯҳзод, Сорбон, С. Турсун, А. Самадов, Баҳманёр, С. Раҳимзод ва дигарон ба 

майдон омаданд. Ин ҷараён на фақат бо вусъат ва гуногунии масъалаҳои ахлоқӣ, ки нависандагон 

ба тарзи бадеӣ инъикос намудаанд, балки, пеш аз ҳама, дар ҷустуҷӯ ва таъйиди меъёрҳои собити 

ахлоқӣ ва дарунмояи ахлоқӣ зоҳир шуда, ба ин васила ҷаҳони мураккаби пуртазоди муносибатҳо ва 

сарнавиштҳои пурвоқеаи инсониро бо тасвири комил ва ҳамоҳанг муҷассам сохтаанд. Тасвир ва 

таҳлили бадеии воқеиятҳои зиндагӣ ва сарнавишти инсонҳо дар ҳикояҳои Ӯ, Кӯҳзод «Пули ларзон», 

«Каси якка дар кӯҳ», «Тахти равон ва тахтбардорон», Сорбон «Гап дар дил», «Чароғи сиёҳ», 

«Кабӯтари сафед», «Девонахона», «Инсон», С. Турсун «Мӯйсафедон», «Раис», «Думбра», «Васият», 

«Нисфирӯзӣ», А. Самадов «Сафеду сиёҳ», «Мурофиа», «Пиёлаи шикаста», «Дармонҷӯ», 
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«Ҷигарсӯхта», Баҳманёр «Чашмаи ният», «Вақти гули бобуна», «Гавазни чанбаршохи ман», «Ғӯли 

кӯҳистон», С. Раҳимзод «Аз ёдҳо-аз ёдҳо», «Дурӯғи сафед», «Руф», «Аз розҳо, аз розҳо» ва 

«Васвасаҳои Зикривайҳ» улгуи мушкилоти анъанавӣ ва тоза бо вазъиятҳои нотакрор ва дар як вақт 

азалӣ буда, ҳақиқати меъёрҳои мавҷуди ахлоқиро ё таъйид ё рад мекунанд. Чунин ҳикояҳо ба сурати 

таҷрибаи бадеии ахлоқӣ ироа шудаанд, ки равиши тоза ва судманд дар ҳикояи ин марҳала мебошад. 

Даҳсолаи навадуми садаи гузашта ва баъди он ки замони истиқлолияти кишварро дар бар 

мегирад, марҳалаи нави ташаккул ва таҳаввули ҳикояи тоҷикӣ аст. Тағйироти сиёсӣ ва иҷтимоие, 

ки солҳои навадум ва баъди он дар шӯравии собиқ ва Тоҷикистони соҳибистиқлол ба вуқӯъ пайваст, 

мавқеи нависандагонро дар шинохт ва тасвири воқеиятҳо тағйир дод ва заминаро барои таҳаввулоти 

тозаи ҳикояи тоҷикӣ ба вуҷуд овард. Муҳим он буд, ки дигар дар эҷоди ҳикоя фикру ҳисси 

нависанда зери фишори чорчӯбаи расмӣ, «супориши иҷтимоӣ» ва талаботи сиёсии ҳизбӣ қарор 

надошт. Ин равиш омили аслии таҳаввули мундариҷавӣ ва ҳунарӣ дар ҳикояи ин давра мебошад, ки 

баъзе хусусиятҳои онро мухтасар зикр мекунем. Нависандагон бе тобеият ба иҷтимоиёт ва дастури 

боло дар ҳикоя масъалаҳои ахлоқиву фалсафӣ ва маънавиро, ки ифодакунандаи ормонҳои миллӣ 

буд, тасвир мекарданд. Андешапарварӣ ва ҳадафи ислоҳотхоҳона дар ҳикояи ин давра нуфуз пайдо 

карда, бемаънавиятӣ, фасоди ахлоқ, бегонапарастӣ ва дигар тамоюлҳои манфии бо ормонҳои миллӣ 

муғойир маҳкум карда мешуд. Дар ҳикояи ин давра ахлоқи иҷтимоӣ ва маънавияти меросӣ маҳаки 

меҳварӣ қарор гирифта, усули тасвир низ такмил пайдо кард. Шакли рамзиву шартӣ ва афсонавию 

устураӣ низ василаи баёни андеша қарор гирифт, ки равиши тозаи зебошиносиро таҳким бахшид ва 

дар эҷодиёти Ӯ. Кӯҳзод, Сорбон, С. Раҳимзод, Баҳманёр ва баъзе нависандагони дигар зуҳур кард. 

Дар ин давра дар ҳикоя фарогирӣ ва бозофаринии розу ниёзи милливу инсонӣ, ки заминагузораш 

истиқлолияти кишвар аст, нуфуз пайдо карда, омили тақвиятёбии махсусиятҳои милли адабиёт 

гардид. Ба ифодаи дақиқтар, дар ҳикояи ин давра «тамоили худогоҳию худшиносии қаҳрамон 

ривоҷ» 7, с. 211 ёфта, сарнавишти таърихиву имрӯзӣ ва фардоии миллат мавриди таваҷуҳи 

нависандагони ҳикоянавис қарор гирифт. Дар мисоли баъзе ҳикояҳои китоби Ӯрун Кӯҳзод «Гардани 

ғам бишканед», Сорбон Мағзрезаҳо», А. Самад «Ёр дар бари ёр», Баҳманёр «Сармаддеҳ» ва Ҷ. 

Акобир «Таронаи нигоҳ» метавон хулоса кард, ки дар ҳикояи ин давра тамоюли офаридани образи 

синтетикии бадеӣ ва ба ин васила ҷанбаи ғоявӣ ва ҳиссии онро афзудан ифодакунандаи ҷустуҷӯҳои 

бадеии нависандагони ҳикоянавис ва усулу шаклҳои нави таҷассуми бадеии воқеият мебошад. 

Бархӯрди озодона ба тасвири воқеиятҳо ва «нақли озодона» ҷараёни мусбатест, ки зери таъсири он 

таҳаввули сужет, мундариҷа ва сохтор дар ин жанри хурд чашмрас буда, аз марҳилаҳои қаблӣ 

тафовути ҳунарӣ дорад. 
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МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ҲИКОЯИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 
  

Дар мақола масъалаи марҳалаҳои пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули ҳикояи муосир таҳқиқ ва арзёбӣ 
шуда, дар замина таъсири омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба ин раванд муайян карда шудааст. Муаллиф 
замони пайдоиш ва раванди ташаккулу таҳаввули ин жанрро ба чаҳор марҳала тақсимбандӣ карда, 
хусусиятҳои ҳикояи ҳар марҳаларо ба алоҳидагӣ баррасӣ намудааст. 

Дар мақола нақши омилҳои сиёсӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва нависандагони алоҳида дар шаклгирии 
ҳикояи марҳалаҳои мушаххас нишон дода шуда, дар замина хидмати устод Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, Б, Азизӣ, А. 
Деҳотӣ, Ҳ. Карим ва нафарони дигар арзёбӣ гардидааст. Аз ҷумла, таъкид шудааст, ки хусусияти ҳикояи 
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давраи аввалро синтези воқеият ва образи бадеӣ муайян карда, нақши забон дар ин раванд муҳим ва созанда 
аст. Ҳамчунин дар мақола шароитҳо ва вазъиятҳои хоси сиёсию иҷтимоӣ чун муайянкунандаи хусусияти ин 
жанр таҳлил ва тафсир шудаанд. 

Муаллиф фарогирии ҳодисаҳо ва ҷузъиётҳои воқеиятҳои ҳамарӯзаро аз хусусияти ҳикояи марҳалаи 
дувум дониста, тамоюли амиқи ахлоқӣ ва нақши Толис ва Муҳаммадиевро дар ташаккули ҳикоя муассир 
шинохтааст. Хусусиятҳои хоси мундариҷавию сохторӣ ва зебошинохтӣ, ки ҷанбаи амиқи равоншинохтӣ 
дорад ва ҳар ду нависандаи ёдшуда онро такмил бахшидаанд, ҷиҳати фарқкунандаи ҳикояи ин марҳала таъбир 
шудааст. 

Дар мақола муаллиф марҳалаҳои баъдии ташаккул ва таҳаввули ҳикояро баррасӣ карда, хусусиятҳои 
хоси мундариҷавӣ ва ғоявию сохтории онро нишон додааст. Ҳамчунин хусусияти зебошинохтии ҳикояи ҳар 
марҳаларо муаллиф мушаххас сохта, дар замина тафовутҳои ҳунариро низ ёдрас кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: марҳала, ташаккул, жанр, ҳикоя, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, хусусият, мундариҷа, 
сохтор, образи ҷомеъ, кашмакаш (низоъ), зеҳнӣ, ҷисмонӣ, отифӣ, ахлоқӣ, синфӣ, ақидатӣ, қаҳрамон, 
зебошиносӣ, амал, кирдор, шахсияти пӯё, қолабӣ, меъёр ва миллӣ. 
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ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКСКОГО РАССКАЗА 
 

В данной статье излагаются основные периоды возникновения формирования и эволюции 
современного таджикского рассказа и влияние социально политических факторов на указанный жанр. Автор 
разделяет формирование современного таджикского рассказа на четыре периода и рассатривает особенности 
каждого периода в отдельности. В статье особое место уделяется влиянию культурно - политических и 
социальных факторов в формировании конкретных рассказов каждого периода в отдельности. В этой связи 
анализируются рассказы С. Айни, Дж. Икрами, Б. Азизи, А. Дехоти, Х. Карима и др, определяются их заслуги 
указанных авторов в развитии этого жанра. В статье особо подчеркивается, что особенностями рассказов 
первого периода является синтез реальности и художественного образа . При этом язык изложения значим и 
созидателен. Автор также анализирует и комментирует условия и социально-политическое положение, 
определяющие особенности в развитии указанного жанра. Считая охват отдельных и ежедневных 
случайностей в жизни особенностью второй стадии, автор отмечает, что глубокие нравственные тенденции и 
роль Пулода Толиса и Фазлиддина Мухамадиева в формировании рассказа были весьма значимимы. 
Структурные, содержательные и эстетические особенности, имеющие глубокие психологические основы, 
были развиты двумя указанными писателями. В статье эти критерии признаны отличительными факторами 
рассказа второго периода. Автор также рассматривает и изучает дальнейшие периоды развития жанра 
рассказа и указывает на присущие особенности содержания и идеологическую структуру, конкретизирует 
эститеческие особенности жанра рассказа во всех четырёх периодах, а также указывает на художественные 
различия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: период, образование, жанр, рассказ, соцально-политический, культурный, 
особенности, содержание, структура, образ общины, ссоры, интеллектуальный, физический, милосердный, 
нравственный, классовый взгляд, герой, эстетика, действие, деяние, личность, формулировка, норма и 
национальный. 
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THE MAIN PERIODS OF MODERN TAJIK STORY FORMATION 
 

This article outlines the main periods of the emergence of the formation and evolution of the modern Tajik 
story and the influence of socio-political factors on this genre. The author divides the formation of a modern Tajik 
story into four periods and considers the features of each period separately. The article pays special attention to the 
influence of cultural, political and social factors in the formation of specific stories of each period separately. In this 
regard, the stories of S. Ainy, J. Ikrami, B. Azizi, A. Dehoti, H. Karim and others are analyzed, and determines their 
merits of these authors in the development of this genre. The article emphasizes that the features of the stories of the 
first period are the synthesis of reality and artistic image. At the same time, the language of presentation is significant 
and constructive. The author also analyzes and comments on the conditions and socio-political situation as defining 
features in the development of this genre. Considering the coverage of individual and daily accidents in life as a feature 
of the second stage, the author argues that the deep moral tendencies and the role of Pulod Tolis. The author believes 
that the development of individual and daily accidents of life is a feature of the second stage of Azliddin Mukhamadiev 
in the formation of the story were very significant. Structural, content and aesthetic features, which have deep 
psychological foundations, were developed by these two writers. In the article, these criteria are recognized as the 
distinguishing factors of the second period narrative. The author also considers and studies further periods of 
development of the story genre and indicates the inherent features of the content and ideological structure, specifies 
the esthetic features of the story genre in all four periods, and also indicates artistic differences. 

KEY WORDS: period, education, genre, story, social and political, cultural, features, content, structure, image 
of a community, quarrels, intellectual, physical, merciful, moral, class, view, hero, aesthetics, action, deed, personality, 
wording, norm and national. 
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ЗИНДАГИНОМАИ ХОТИРӢ 
 

Ватанов Ш.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ном ва насаби Хотирӣ дар «Девони ашъор»-и ӯ мавҷуд намебошад. Аз ғазалҳои вай маълум 

гашт, ки бо тахаллусҳои адабии «Хотир» ва «Хотирӣ» шеър мегуфтааст. Мо барои шарҳи ин матлаб 

мақтаи ду ғазали ӯро намуна меоварем. 

Матлаи ғазали якум: 

  Хотир, касе, ки дархӯри роҳи салоҳ нест, 

  Якро бикӯш, гарчи бувад сад ҳазор байт 5,с. 108. 
Матлаи ғазали дуюм: 
  Хотирӣ худро ту аз лутфи тамаллуқ пок кун, 

  Хештанро баъд аз он шоистаи даргоҳ гир 5, с. 210. 
Ғазали якум бо тахаллуси «Хотир» ва ғазали дуюм бо тахаллуси «Хотирӣ» эҷод шудаанд. 
Доир ба ному насаби ва нисбии шоир дар асару мақолаҳои илмӣ ақидаи ягона вуҷуд надорад. 

М. Қурбонов номи ӯро «Хотир» гуфтааст, ки он дуруст нест. Дар асл «Хотир» тахаллуси шоир аст, 
на номи ӯ. А. Абибов ҳам дар «Ганҷи перешон» ва ҳам дар «Доираҳои адабии Бухорои Шарқӣ» 

нисбаи шоирро «Хотири Кӯлобӣ» 3, с. 260; 1, с. 79 зикр кардааст. Амир Сайиди Мункӣ ва 
Саидҷалоли Сатторзода дар китоби «Ховалинг» тахаллус, ном ва нисбаи ӯро ба таври зайл сабт 

кардаанд: «Хотирӣ (Бозор Хотирии Хосиёнӣ ё Бозор Хотирии Ховалингӣ») 2, с. 37. Аз гуфтаҳои 
онҳо бармеояд, ки «Хотирӣ» тахаллуси шоирӣ, «Бозор» номаш, «Хосиёнӣ» ва «Ховалингӣ» нисбаи 
ӯ мебошад. 

Ин муаллифон ҷонибдори он ҳастанд, ки Хотирӣ низ зодаи Хосиёни Ховалинги ботонӣ аст, 
на аз дигар ҷо. Вале «Бозор» номи ӯ нест. Он шояд номи яке аз бобоёни ӯ бошад. Дар асл чунонки 

баъдтар хоҳем дид, номаш «Мирзо Хизмат» будааст 5, с. 5. Амир Сайиди Мункӣ дар китоби 
«Энсиклопедияи Кӯлоб» низ аз он сухан меронад, ки шоир «дар байни мардум бо номҳои Бозор 

Хотирӣ ва Хотирии Хосиёнӣ шуҳрат доштааст» 4, с. 550. 
Дар заминаи маъхаз ва маводи мавҷуда, ки ба онҳо «Девони ашъор» – и худи шоир ҳам шомил 

аст, рӯзгори сипаришудаи Хотириро ба таври зайл муайян кардем.  
Номи шоир Мирзо Хизмат, номи падараш Шоҳиззатуллоҳ буда, дар байни солҳои 1804 – 1805 

дар деҳаи Хосиёни Ховалинг ба дунё омадааст. Ҳаёти бачагию наврасии Мирзо Хизмат дар 
зодгоҳаш сипарӣ мешавад. Мавсуф дар назди мактабдори деҳаи Хосиён таълим мегирад. Дар шаҳри 
Мунк 7-то мадраса мавҷуд буд, ки толибилмони зиёдеро фаро мегирифтанд. «Хотирӣ ва даҳҳо 

дигарон аввал он ҷо таълим гирифта буданд» 2, с. 42. Вале таҳсили Мирзо Хизмат дар мадраса дер 
давом накард. Мувофиқи маълумоти хешовандон ва ҳамдиёронаш падари Мирзо Хизмат 
Шоҳизаттулоҳ деҳқони камбағале будааст ва аёлашро ба зӯр мехӯрондааст. Пешаи ӯ ҳезумфурӯшӣ 
ва боғдорӣ буд. Рӯзгори сахт ӯро водор сохт, ки мисли дигар ҳамватанонаш барои ёфтани ризқу 
рӯзӣ ба водии Фарғона ва дигар мамлакатҳо ба мардикорӣ равад. Дар он ҷо низ кораш омад накард. 
Маҷбур шуд, ки баъди чанд вақт ба зодгоҳаш деҳаи Хосиён баргардад. Дар ин сафар ӯро писараш 
Мирзо Хизмат ҳамроҳӣ мекард. Баъди бозгашт ба ватан Шоҳизатуллоҳ пешаи қадимааш 
ҳезумфурӯшӣ ва боғдориро боз идома додааст. Азбаски падар ҷаҳонгашта буд, меҳри 
донишандӯзиро дар ниҳоди писараш бедор кард ва ӯро баҳри давом додани таҳсил аз ҳар ҷиҳат 
омода намуд. Сахтгирии падар Мирзо Хизматро водор сохт, барои таҳсил ба Бухоро равад ва баъди 

ду соли аз худ кардани илмҳои замона ба Хосиёни Хатлон баргардад 5, 6. Мирзо Хизмат баъд аз 
он ки ба ватан меояд, дар масҷиду маҳфилҳо доир ба масъалаҳои гуногуни диниву ирфонӣ баҳси 
тӯлонӣ мекунад. Ӯ аз нигоҳи тозаи исломӣ сухан ронда, харҷҳои миёншиканро, ки барои ислом 
тамоман бегона аст, маҳкум намуда, парастиши мазорҳову шахсони алоҳидаи мазҳабиро ба ҷуз 
хурофот чизи дигаре маънидод намекунад. Ин амали ӯ барои муллоҳои бесавод аслиҳае шуда, 
мардумро, ки аксаран бесавод буданд, ба шӯр ва исён водор сохт, дар ҳар қадам ӯро санги маломат 
зада, нисбаташ беҳурматӣ мекарданд. Ин беҳурматӣ нисбати ӯ маҷбураш сохт, ки боз тарки ватан 
кунад ва роҳи Ҳиндустонро пеш гирад. Ӯ ба шаҳри Банғола рафт ва шабу рӯз пайваста ба андӯхтани 
илм машғул гардид. Пас аз ду соли таҳсил аз Банғола ба ватан баргашт. Акнун бо рақибонаш дигар 
муносибат карда, онҳоро ҳар сари қадам саркӯб менамуд. Дар ин баҳсҳо ҳамеша ғолибият ба даст 
меовард. Ӯ ҳар суханашро дар ин баҳсҳо бо мулло ва эшонҳо бо ҳадису оёти китоби «Қуръон» 
асоснок мекард.  

Назар ба нақли хешовандон ва куҳансолони Ховалинг Мирзо Хизмат марди қадбаланд, 
паҳлавонсурат, нотарс, далер ва ҷасур буд. Олими баркамоле буду шеър мегуфт. Дар гӯштингирӣ 
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низ бо беҳтарин паҳлавонон, ки аз Афғонистону водии Фарғона меомаданд, зӯрозмоӣ мекард ва бо 
сарбаландӣ пирӯзӣ насибаш мегардид. То ин дам касе ёд надорад, ки ӯро паҳлавоне мағлуб карда 

бошад 5, с. 7. 
Дар замони зиндагии шоир аксари мардум аҳволи тоқатфарсо дошта, дар ҳолати фақириву 

бенавоӣ умр ба сар мебурданд. Аз шодиву нишот осоре боқӣ намонда буд. Худи шоир низ аҳволи 
на чандон хубе дошт. Бесабаб нест, ки ӯ дар ғазали зерин аҳволи бади худу мардуми бечораро бо 
андуҳи гарон тасвир кардааст. Ба гуфти ӯ, дар ин сарои мотамсаро ба ҷуз ғаму андуҳ изҳори 
хурсандӣ кардан ҳеҷ мумкин нест. Чанд байти он ғазал ин аст: 

  Мадад фармо сиришк он ҷо, ки ман бисёртар гирям, 

  Ба ҳоли носазовори худ акнун зортар гирям. 

  Агар лахти ҷигар аз роҳи мижгонам фурӯ ғалтад, 

  Кабоби хунчаконам, дидаи бедодтар гирям. 

  Баҳори зиндагӣ тай шуду овони хазон омад, 

  Саҳоби дида хушк афтад, ба худ душвортар гирям. 

  Чу Маҷнунам ба шоми ҳаҷр дар оғози расвоӣ, 

  Дамад субҳи висоли ту, шавам ҳушёртар гирям. 

  Магӯ зоҳид, ки дур аз васл маҳви нолаву сӯзам, 

  Чу булбул дар баҳори васли гул бисёртар гирям. 

  Надомат пешаву маҳкам ба каф домони умедам, 

  Чу шамъ аз оташи шавқи карам саршортар гирям. 

  Чунин донам ба конун нест ҳаргиз гиряро суде, 

  Ҷафо аз ёру озор аз рақиб ночортар гирям. 

  Гурӯҳи бемурувват зад ба чашмам хоки навмедӣ, 

  Сазад бар ман, ки дар ин лаҳза ноҳинҷортар гирям. 

  Зи ҷӯши дард ҳар бандам чу най омодаи нола, 

  Сазад ҳар дам, ки бо сӯзу дили афгортар гирям. 

  Чу булбул иштиёқи орази гул ин қадар дидам, 

  Ки андар давлати васли гул афтам, зортар гирям. 

  Хаданги ӯ раҳо гардид худ сози ҳадаф кардам, 

  Ҳамон беҳтар, ки бошад синаам пурхортар гирям. 

  Ба сар омад тағофул кард дардолуда мегирям, 

  Ба пеши наргиси масташ шавам бемортар гирям. 

  Дар ин манзил чӣ лозим сохтан ба касби хурсандӣ,  

  Ҳамон беҳтар, ки Хотир буду пурозортар гирям 5, с. 34.  
Шоир дар шеъри дигар ба фалаки каҷрафтор муроҷиат намуда, гиря ва шикоят аз рӯзгор 

мекунад ва худро аз он ҷигарсӯхтаву дилхун дидааст: 

  Ман, ки навмед аз он орази гулгун бошам, 

  Чӣ хаёлест даме бе дили маҳзун бошам. 

  Дурам аз улфати он лолаваши тозаузор, 

  Эй фалак, чанд ҷигарсӯхтаю дилхун бошам? 5, с. 35. 
Хотирӣ барои пешгирии зулм сарватмандонро, ки аз ҳисоби аҳли заҳмат сарвати зиёд ғун 

кардаанд, сахт танқид карда, оқибати онро бефоида медонад, зеро пешгузаштагон чун Дорову 

Искандар, Сулаймон ва Нӯҳу Ҷам, ки бойигарии зиёде низ доштанд, бо худ ба ҷуз кафан набурданд: 

  ... Куҷо шуд мулки Дорову шукуҳу ҷоҳи Искандар, 

  Адам шуд шавкати хоки Сулаймон бурд бод охир. 

  Агар чун Нӯҳу Ҷам аксар ҷаҳонро посбон бошӣ, 

  Зи пушти бодпои умр мебояд фитод охир. 

  Ҷаҳонро чун Фаридун чун ба коми хештан бастӣ, 

  Ки дар кунҷи лаҳад хоҳанд монӣ номурод охир ... 5, с. 202. 
Хотирӣ бо бисёр шоирон ва шахсиятҳои бузурги он давр робитаи дӯстӣ ва эҷодӣ дошт. Яке аз 

дӯстон ва мамдӯҳи номии ӯ ҳокими Кӯлоб Мизробхон буд. Мизробхон дар айни замон шоир буду 
шеърҳои хуб эҷод мекард. Дар ин бора Амирхӯҷа Абдураҳимов менависад: ... «Ҳукрони Кӯлоб 
Мизробхон, ки дар шеъраш Мизроб тахаллус кардааст, овозаи шеъру шоирии ӯ то ба Бухоро расида 
буд ва тазкиранависон (мас. Абдӣ) номи ӯро ба асарҳояшон дохил кардаанд. Мизробхон дар даргоҳи 
худ шоирону адибон, ҳунармандони зиёдро ҷамъ оварда, нисбат ба онҳо ғамхорӣ ва сарпарастӣ 

зоҳир менамуд» 4, с. 54. Мири Кӯлоб Мизробхон дар қатори дигарон Хотириро низ сахт эҳтиром 
мекард, ӯро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ мекард ва иззаташро ҳамеша ба ҷо меовард. 
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Аз ин ҷост, ки Хотирӣ дар як силсила шеърҳояш, мири Кӯлоб Мизробхонро шахси ватандӯст 
ва одилу раиятпарвар, ҳомии илму адаб ҳамду сано гуфтааст: 
  Сазовори низоми мулку шавкат мири Мизробро, 

  Сипоҳу мамлакат орост аз Хоқону Қайсар беҳ 5, с. 295. 
Дигар: 

  Амири он вилоят аст Мизроб, 

  Суханвар, олиму шоир ба ҳар боб 2, с. 26. 
Хотирӣ мисли Камоли Хуҷандӣ шоири ватандӯст мебошад. Ӯ дар ситоиши Хатлон ва 

зодгоҳаш Ховалинг ғазали зебое офаридааст, ки хонандаро дар ҳайрат гузошта, ба ӯ завқи бадеӣ 
мебахшад. Меҳри шоир нисбат ба Хатлон ба дараҷаест, ки онро дар зебоӣ аз ҳамаи гӯшаҳои дигари 
олам боло гузоштааст: 
  Хуш аст ин мулки Хатлону дигар боду ҳавои ӯ, 
  Бувад фахраш бар афзун ҳар кӣ Хатлон аст ҷои ӯ. 
  Хусус мавзеи хосаш, ки номи ӯст Ховалинг, 
  Ки натвонад шуморад кас ба теъдод меваҳои ӯ. 
  Бибошад ӯ хушу дилкаш ҳаво дар фасли тобистон, 
  Ба Кавсар ҳамсарӣ доранд оби чашмаҳои ӯ. 
  Хусусан чашмаи поке, ки номи ӯ Қазған шуд, 
  Зи рашкаш оби рӯшан тирагӣ гаштаст ҷои ӯ. 
  Бувад обаш тунук, ширину равшан мисли хуршед аст, 
  Ки бошад обе чун ангубиносо фидои ӯ. 
  Магар дасти қадар бахшидааш нуру сафои хеш, 
  Ки ҳар ҷо мерасад чун шамъ бар ту аз зиёи ӯ. 
  Дарахтон сабз ҳамчун сабзаҳо дар ҳар лаби ҷӯе, 
  Ба боли рашки тӯбиву санавбар роҳҳои ӯ. 
  Дар он гулшан, агар афтад гузори шахси офоқе, 

  Намеорад ба Хотир, то бувад зинда ҷилои ӯ                  5, с. 279.  
Мирзо Хизмат аз ҳаёти оилавӣ бархӯрдор буда зан ва ду писар доштааст. Писаронаш Саид ва 

Қурбон ном дошта, то солҳои 1924 – 1930 дар қайди ҳаёт буданд. Соли вафоташ маълум нест. Ба 
гуфти хешовандон ва куҳансолони Ховалинг дар синни 81-82 солагӣ, яъне дар солҳои 1885 – 1886 
вафот карда, ӯро дар мазори Сафедорҳои Хосиён ба хок супурданд.  

Хотирӣ дар тӯли умри бештар аз 80 солааш ба мо номи нек ва мероси пурғановати адабӣ ба 
ёдгор гузоштааст. 
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KHOTIRI’S BIOGRAPHY 
  

In article the biography of Tajik poet of the 19th century Khotiri is considered. Being guided by the collection 
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biography of this talented and little-known poet. 
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МУВАШШАҲОТИ МИРЗО ҲАЙИТИ САҲБО 
 

Шарифзода Ё.Ш. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 

 Аз осори назариявии намояндагони адабиёти классикии тоҷику форс маълум мегардад, ки 

шоирони гузаштаи мо шеърҳои худро бо санъатҳои гуногуни бадеӣ, аз қабили санъатҳои маънавӣ 

ва санъатҳои лафзӣ зебу ороиш медодаанд, то ки шеърашон шаклан ва мазмунан зебову хушоҳанг 

гардад. Яке аз чунин санъатҳои шеърие, ки дар миёни шоирони гузаштаи форсу тоҷик ривоҷи зиёд 

дошт, ин  санъати мувашшаҳ буд. Донишманди тоҷик Тӯрақул Зеҳнӣ дар китоби арзишманди хеш 

«Санъати сухан» санъати мувашшаҳро чунин таъриф намудааст: «Мувашшаҳ сифати мафъулии 

ташвеҳ буда, маънои луғавии ташвеҳ ҳамоил, дар гардан овехтан аст. Аммо дар истилоҳи бадеъ он 

аст, ки шоир қасида, қитъа ё ғазале менависад, ки сарҳарфи мисраъҳо ё байт ва ё  калимаҳои 

мисраъҳоро ҷамъ кунем, исме ё байте ё қитъа ё рубоие, ғазале, ҳатто қасидае ҳосил мешавад» [1, c. 

161].  

Муаллифони «Луғати истилоҳоти адабиётшиносӣ» низ санъати мувашшаҳро наздик ба 

гуфтаҳои Тӯрақул Зеҳнӣ таъриф кардаанд: «Мувашшаҳ (ар. – зеб додашуда) – шеърест, ки агар 

ҳарфҳои аввали мисраъ ё байт ҷамъ карда шавад, номи шахсе мебарояд. Ин хел мувашшаҳ одатан 

мазмуни ишқӣ дошта, ба ҳамон шахсе, ки номаш дар аввали мисраъ ё байт пинҳон гардидааст, 

бахшида мешавад» [2, с. 56].  

Девони Мирзо Ҳайити Саҳбо (1846-1918), ки дар Тоҷикистон соли 2018 бо номи «Соғари 

Саҳбо» бо кӯшиши Ҳасани Муродиён ба нашр расидааст, фарогири ғазалиёт, қасида, мухаммас, 

мусаддас, қитъа ва фардиёти шоир мебошад.  

Ёдовар бояд шуд, ки дар бораи рӯзгор ва осори Мирзо Ҳайити Саҳбо, ба истиснои чанд 

мақолаву пешгуфтори ба ҷилди аввали девони шоир навиштаи Ҳасани Муродиён, қариб, ки дигар 

корҳои тадқиқотӣ бурда нашудааст. Хусусан дар бораи шеърҳои дар санъати мувашшаҳ навиштаи 

ӯ ба ҷуз баъзе ишораҳои муҳаққиқон то ҳанӯз касе чизе нагуфтааст. Чунончи, Неъматулло 

Муҳаммад Саид дар пешгуфтори ба китоби «Саҳбо» (2014) навиштааш аз миқдори абёти девони 

шоир ва дар кадом анвои шеърӣ табъозмоӣ кардани Саҳбо сухан ронда, инчунин аз мувашшаҳоти ӯ 

низ ёдовар шудааст: «Девон аз 263 саҳифа иборат буда, дар он 489 шеър (жанрҳои гуногун) ба 

забони тоҷикӣ ва 61 адад бо забони ӯзбекӣ ҷойгир мебошад. Дар маҷмӯъ ашъори Саҳбо  аз 12900 

мисраъ иборат аст. Саҳбо дар жанрҳои ғазал, мухаммас, мусаддас, марсия, фироқнома, мувашшаҳ 

ва ғайра қувваозмоӣ карда, ҳатто бо забони озарӣ низ шеър гуфтааст» [3, с. 6-7]. 

Раҷабалӣ Худоёрзода дар тақризи ба китоби «Соғари Саҳбо» бо номи «Даре ба олами Саҳбо»  

навиштааш аз мувашшаҳоти шоир ёдрас шуда, аз ҷумла гуфтааст, ки «мураттиб (Ҳасани Муродиён 

- Ё. Ш.) дар пешгуфтори китоб ба эҷодиёти шоир дахл карда бошад ҳам, дар бораи мувашшаҳоти 

Саҳбо чизе нагуфтааст. Дуруст аст, ки ӯ ба мувашшаҳоти ба номҳои «Очилдиҷон» (саҳ. 39), 

«Мансурҷон» (саҳ. 41), «Муллобаротҷон» (саҳ. 68), «Алиф, бе, те, се… йо» (саҳ. 208), «Асламхон» 

(саҳ. 236-237) навиштаи Саҳбо унвон гузоштааст, вале мувашшаҳоти ба номҳои «Ҳоҷимуродҷон» 

(саҳ. 67), «Қулиҷон» (саҳ. 125), «Очилдиҷон» (саҳ. 139), «Қулиҷон» (саҳ. 143), «Қулиҷон» (саҳ. 144), 

«Назриҷон» (саҳ. 147),  «Мирзоҳамдамҷон» (саҳ. 187),  «Абҷад» (саҳ. 231) навиштаи шоирро пай 

набурда, ба онҳо ишорае ҳам накардааст» [4, с. 14]. Баъдан ӯ таъкид менамояд, ки «ба номи шахсони 

дар боло зикршуда мувашшаҳ навиштани Саҳбо бесабаб нест ва ин аз пажӯҳишгарони оянда 

тадқиқоти муфассалро тақозо мекунад, ки ин одамон дар замони шоир чӣ мақомеро касб 

мекардаанду бо Саҳбо чӣ гуна наздикӣ доштаанд» [4, с. 14].  

Аз осори адибони маъруфи асрҳои XVIII – XIX маълум мегардад, ки эшон ба санъати 

мувашшаҳ рағбати зиёд доштаанд. Масалан, Раҷабалӣ Худоёрзода дар китоби «Дарёи мусаффои 

шеър» дар мақолаи «Мувашшаҳ дар осори Туғрал» муайян намудааст, ки «дар зиёда аз 45 ғазал ва 
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як рубоӣ-мустазоди ӯ (Нақибхони Туғрал - Ё. Ш.) санъати мувашшаҳ» [5, с. 99] мавҷуд аст. 

Ҳамчунин ӯ дар мақолаи дигари бо номи  «Мувашшаҳоти устод Айнӣ» навиштааш овардааст, ки 

«устод (Айнӣ - Ё. Ш.) дар 15 ғазал санъати мувашшаҳро истифода кардааст, ки ҳамаи онҳо ба исми 

одамони алоҳида марбут мебошанд» [6, с. 94].  

Маълум мегардад, ки Мирзо Ҳайити Саҳбо низ дар доираҳои адабии Бухоро ширкат варзида, 

аз осори шоирони гузаштаву ҳамасри худ нек бохабар буд ва дар пайравии осори эшон ашъори 

худро бо санъати мувашшаҳ зинат додааст. 

Хотиррасон менамоем, ки тадқиқоти мо аз рӯи китоби Саҳбо. «Соғари Саҳбо» (2018) сурат 

гирифтааст. Саҳбо чун дигар шоиронаи гузаштаву ҳамасраш санъати мувашшаҳро дар ғазал ва 

мухаммасҳои худ моҳирона истифода намудааст. Он мувашшаҳоте, ки дар ҷилди якуми девони 

Саҳбо ба назар расид, шумораашон 37-то мебошад. Саҳбо ба номҳои Қулиҷон 16, Очилдиҷон 4, 

Ёдгор 4, Абдулқодирҷон 2, Асламхон 2-тогӣ ва ба номҳои Мансурҷон, Муллобаротҷон, 

Ҳоҷимуродҷон, Мастонаҷон, Назриҷон, Мирзоҳамдамҷон, Маҳдиҷон, Нуъмонхоҷа ва Юсуфӣ 

яктогӣ мувашшаҳ навиштааст.  

Ба ғайр аз ин боз як мувашшаҳи дигари шоирро ба номи «Юлдошҷон» низ аз намунаи ғазалҳои 

шоир, ки дар маҷаллаи  «Садои Шарқ» (1975, №2, саҳ. 132) интишор гардидааст, пайдо намудем. 

Агар шоирони гузаштаву ҳамасри Мирзо Ҳайити Саҳбо дар ашъори худ санъати мувашшаҳро танҳо 

бо номи одамон нигошта бошанд, ӯ ба ин санъати шеърӣ ибтикор нишон дода, ба ғайр аз номи 

одамон, инчунин бо номҳои  «Абҷад» ва «Алиф, бе, те, се... йо» низ мувашшаҳ навиштааст. Аз ин 

маълум мегардад, ки мувашшаҳ на танҳо ба номи одамон, балки бо номи ашёи дигар низ гуфта 

мешудааст. Шумораи умумии мувашшаҳоти Саҳбо тибқи дастрасии мо то кунун 40 адад мебошанд.  

Шоирони гузаштаи форсу тоҷик на танҳо дар жанрҳои қасида, қитъа ва ғазал, балки дар жанри 

рубоӣ низ мувашшаҳ эҷод карда будаанд. Масалан, Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ, ки ҳамасри Саҳбо 

мебошад, дар баробари дар шакли ғазал, инчунин дар қолаби рубоӣ низ мувашшаҳ навиштааст. Ӯ 

бо унвони «Рубоии мустазод» бо номи «Аҳмад» чунин мувашшаҳе эҷод кардааст: 

Ойина ба базми дилкушои ту расад, 

                                        Эй ҷон, нигоҳ, 

Ҳам шона ба зулфи мушксои ту расад, 

                                        Моро чӣ гуноҳ?! 

Мо хок шавему сурма манзур афтад, 

                                         Мурдем зи рашк, 

Дил хун шаваду ҳино ба пои ту расад, 

                                          Субҳоналлоҳ?!  [7, 297]. 

Агар шахс дақиқкорона ба он назар нанамояд, шояд ӯ аз ҳарфҳои мувашшаҳи дар сари 

мисраъҳои рубоӣ омада огаҳӣ наёбад.  

Муаллифони «Луғати истилоҳоти адабиётшиносӣ» зимни таърифи санъати мувашшаҳ, 

инчунин ба як намуди дигари он, ки қасидаро ҳам бо ин жанр як медонистаанд, низ ишора кардаанд: 

«Қасидаҳоеро низ мувашшаҳ мегуфтанд, ки  қисм ё рукнҳои ҷудогонаи байтҳои он як ҷо ҷамъ карда 

шавад, бо як қасида ё қитъа ё рубоие дар вазни дигар бармеояд» [2, с. 56].  

Аз ин бармеояд, ки дар мувашшаҳгӯӣ аз шоир маҳорати баланди нозукбаёнӣ тақозо карда 

мешудааст.  

Ҳангоми тадқиқи ғазал-мувашшаҳоти Саҳбо маълум гардид, ки шоир ҳангоми ба исми шахсе 

мувашшаҳ менависад, дар анҷоми ғазал-мувашшаҳи худ ба ғайр аз номи аслии шахс, инчунин 

ҳиссаи эҳтиромию навозишии «ҷон» ва ё «хон»-ро илова мекунад. Ин корро бо он хотир анҷом 

медиҳад, ки теъдоди абёти ғазал-мувашшаҳоти шоир ақаллан аз 5, 6 ё 7 байт камтар наоянд. 

Саҳбо на танҳо бо забони тоҷикӣ, балки бо забони ӯзбекӣ ҳам мувашшаҳ навиштааст. 

Чунончи, аз 40 шеъри дар шакли мувашшаҳ навиштаи Саҳбо 8 мувашшаҳ бо забони ӯзбекӣ иншо 

шудаанд. Шоир ба ҷуз дар 3 мувашшаҳ дар 37 мувашшаҳи худ тахаллуси худро дарҷ намудааст. 

Тадқиқи масъала нишон медиҳад, ки 35 мувашшаҳи шоир дар шакли ғазал ва 5 мувашшаҳ дар 

шакли мухаммас иншо гардидааст. Тавре ки дар боло ишора намудем, Саҳбо аз ҳама зиёд ба номҳои 

Қулиҷон (16), Очилдиҷон (4) ва Ёдгорҷон (4) мувашшаҳ навиштааст. Агар мо теъдоди абёти 

мувашшаҳоти бо исми Абҷад (4 байт) ва Алифбо (15 байт) навиштаи Саҳборо истисно намоем, абёти 

аз ҳама зиёди мувашшаҳоти шоир ба номи Мирзоҳамдамҷон 12 байт ва аз ҳама камтарин 

мувашшаҳи ба номи Юсуфӣ навиштаи шоир мебошад, ки аз 5 байт иборат мебошад.  

Дар аснои тадқиқот бароямон аз ҳама масъалаи мушкил ин муайян намудани шахсиятҳои ба 

номи онҳо мувашшаҳ навиштаи шоир буд, ки он ашхос киҳоянд ва дар ҳаёту эҷодиёти шоир чӣ 

нақшу мавқее доранд.  
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Ҳангоми мутолиаи китоби «Таърихи инқилоби Бухоро»-и устод Садриддин Айнӣ мо ба 

номҳои «Абдулқодирҷон», «Қулиҷон» ва «Очилдиҷон» дучор меоем: «Машҳуртарин намояндагони 

кушодафикрони аввала ҷавонон ва ҷавонфикроне, ки нав ба атрофи мактаб (мактаби усули ҷадид - 

Ё. Ш.) ҷамъ омада буданд, инҳоянд: Абдулвоҳиди Мунзим, Мирзо Муҳиддин ва писарони вай – 

Мирзо Исом ва Мирзо Абдуқодир, Аҳмадҷонмахдуми Ҳамдӣ, Мирзо Иззатулло, мударрис 

Абдулқодирмахдум, Бӯрибой ва писараш Мирзо Мустафоқулӣ, Ҷаҳонгирбеки қаровулбегӣ, Мулло 

Мирхон Порсозода, Мазҳар-махдум ва бародараш Мукаммил-махдум, мулло Нозим Собитии тотор, 

Мирзошоҳи Фоиз (Мирзои оқсақол), Ҳомидхоҷаи Меҳрӣ, Мирзо Исмоили Аттор, Ғуломризои 

қаровулбегӣ, Усмонхоҷа писари Пӯлодхоҷа, мулло Очилдӣ писари мулло Бойӣ. Яке аз онҳое, ки ба 

ҳамаи ин корҳо мубошир шуда мегашт, нависандаи ин сатҳо Садриддин Айнӣ буд» [8, с. 71].   

Аз иқтибоси дар боло овардаамон тахмин кардан мумкин аст, ки Саҳбо ҳангоми дар Бухоро 

зиндагӣ карданаш бо шахсони дар боло зикргардида шояд ҳамфикру ҳамақида буда, бо эшон аҳди 

дӯстию бародарӣ баставу меҳри онҳо дар дилаш устувор гардида, барои изҳори сипос ба номҳои 

эшон ғазал-мувашшаҳоти худро иншо карда бошад. Ғазал-мувашшаҳоти ба исмҳои «Абдулқодир» 

ва «Очилдиҷон» навиштааш шояд ҳамон мударрис Абдулқодир-махдум ва Мулло Очилдии писари 

Мулло Боқӣ бошад, ки дар Бухоро бо шоир наздикӣ доштаанд. 

Инчунин, ҳангоми мутолиаи қиссаи «Саҳбо»-и Неъматулло Муҳаммад Саид боз номи ду 

шахси дигаре ошкор мегардад, ки Саҳбо ба эшон низ ҳусни таваҷҷуҳи зиёд дошта, шояд 

мувашшаҳоти худро ба исми онҳо навишта бошад. Ин ду нафар якеаш қозии Қубодиён Мулло 

Мансур ва дигаре чармгари қӯшачинорӣ усто Очилдӣ мебошанд. Қиссаи мазкур, гарчанде асари 

бадеӣ бошад ҳам, дар асоси воқеаҳои таърихӣ ва аз забони шахсони наздики шоир навишта шудааст. 

Муаллиф зимни баёни қисса аз Очилдӣ чунин ёдовар шудааст: «Чорводорони номӣ Бӯрибой дар 

Лайлакӯя, Ғоиббой, Эшматбой, Ҳоҷӣ Афғонбой аз Қӯшачинор буда,  кулолгарӣ дар Саройқишлоқ, 

чармгарӣ дар Чармгарон ривоҷ дошта бошад ҳам, ҷармгарони қӯшачинорӣ усто Очилдӣ ва Эргаш 

Шариф аз машҳуртаринҳо маҳсуб меёфтанд» [3, с. 61]. 

Дар китоби мазкур роҷеъ ба Мулло Мансур – қозии Қубодиён, ки яке аз ихлосмандони шоир 

буда, ҳамчунин барои Саҳбо шахси ҳаммаслаку ҳамақида ба шумор мерафт, чунин суханони нек 

гуфта шудааст: Мулло Мансур «аз омадани беки нав – Саҳбои донишманду бомаърифат бениҳоят 

хурсанд шуда, дар соҳили чапи дарёи Кофарниҳон дар мавзеи махсуси Қозиёни Қубодиён хони 

зиёфат ороста, гӯсфандеро сар зад» [3, с. 46].  

Аз таҳқиқоти анҷомдодаи мо бармеояд, ки шахсоне, ки Мирзо Ҳайити Саҳбо дар ҷилди якуми 

девони хеш ба номи эшон мувашшаҳ навиштааст, исми панҷ нафар: якум Абдулқодир (мударрис 

Абдулқодир-махдум), дуюм Қулиҷон (яъне Мирзо Мустафоқулӣ писари Бӯрибой), сеюм Очилдӣ 

(мулло Очилдӣ писари мулло Бойӣ), чорум Очилдӣ (устои чармгари қубодиёнӣ) ва панҷум Мансур 

(қозии Қубодиён) ошкор мегардад, ки ҳар кадоми онҳо чи дар Бухоро ва чи дар Қубодиён шахсони 

обрӯманд ва барои шоир низ азизу соҳиби иззату эҳтиром будаанд. 

Дар поён яке аз ғазал-мувашшаҳоти ба номи  «Очилдиҷон» навиштаи Саҳборо намуна 

меоварем: 

Эй зи рашки оразат хуршед андар изтироб, 

Чун ҷамолат дар назарҳо нест маҳбуб офтоб. 

Чашми бад дур аз ту, эй моҳи сипеҳри дилбарӣ, 

Авҷи хубиро ту меҳрӣ, фанни донишро ту боб. 

Лоиқи васфат чӣ сон созам иборат мунтазам 

З-он ки шуд мафҳуми хубӣ аз ҷамолат интихоб. 

Дидаи маҳҷур бар рӯйи ту во созам даме, 

Мешавад аз пастии толеъ саросар мавҷи об. 

Ё зи дил меҳрат бикан, ё аз бадан ҷонам бубар, 

Ё маро бо ваъдаи имрӯзу фардо деҳ ҷавоб. 

Ҷуфти абруят ҳилоли ид агар хонам, равост, 

З-он ки дар ҳар айшу ишрат ид бошад фатҳёб. 

Имшаб аз шавқи ҷамолат дил саропо нола буд, 

То ки аз фарёди ман гардид берун офтоб. 

Номи некат бурдан аз Саҳбо саросар айб буд, 

З-ин сабаб шуд аз сари ҳар байт номат интихоб [9, с. 39]. 
 

Хулоса, аз омӯзиши девони Мирзо Ҳайити Саҳбо маълум мегардад, ки ба ҷуз ду мувашшаҳи 

ба номҳои ғайриинсонӣ иншошуда, шоир дар 35 ғазал ва 5 мухаммаси хеш бо забони тоҷикию 
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ӯзбекӣ барои 14 нафар шахсони барояш соҳибэҳтиром мувашшаҳ навиштааст. Дарозтарин 

мувашшаҳ аз 15 байт ва камтарини он аз 4 байт иборат мебошад. Алҳол номи 5 нафари онҳо 

бароямон маълум гардид ва дар атрофи мувашшаҳоти дигари Саҳбо тадқиқот ҳанӯз идома дорад. 
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МУВАШШАҲОТИ МИРЗО ҲАЙИТИ САҲБО 
 

Дар ин мақола муаллиф бо истифода аз осори илмию бадеӣ муайян намудааст, ки Саҳбо на танҳо бо 
забони тоҷикӣ, балки бо забони ӯзбекӣ ҳам мувашшаҳ навиштааст. Чунончи, аз 40 шеъри дар шакли 
мувашшаҳ навиштаи Саҳбо 8 мувашшаҳ бо забони ӯзбекӣ иншо шудаанд. Шоир ба ҷуз дар 3 мувашшаҳ дар 
37 мувашшаҳи худ тахаллуси худро дарҷ намудааст. 

Тадқиқи масъала нишон медиҳад, ки 35 мувашшаҳи шоир дар шакли ғазал ва 5 мувашшаҳ дар шакли 
мухаммас иншо гардидааст. Тавре ки дар боло ишора намудем, Саҳбо аз ҳама зиёд ба номҳои Қулиҷон (16), 
Очилдиҷон (4) ва Ёдгорҷон (4) мувашшаҳ навиштааст. Агар мо теъдоди абёти мувашшаҳоти бо исми Абҷад 
(4 байт) ва Алифбо (15 байт) навиштаи Саҳборо истисно намоем, абёти аз ҳама зиёди мувашшаҳоти шоир ба 
номи Мирзоҳамдамҷон 12 байт ва аз ҳама камтарин мувашшаҳи ба номи Юсуфӣ навиштаи шоир меббошад, 
ки аз 5 байт иборат мебошад.  

Аз таҳқиқоти анҷомдодаи мо бармеояд, ки шахсоне, ки Мирзо Ҳайити Саҳбо дар ҷилди якуми девони 
хеш ба номи эшон мувашшаҳ навиштааст, исми панҷ нафар: якум Абдулқодир (мударрис Абдулқодир-
махдум), дуюм Қулиҷон (яъне Мирзо Мустафоқулӣ писари Бӯрибой), сеюм Очилдӣ (мулло Очилдӣ писари 
мулло Бойӣ), чорум Очилдӣ (устои чармгари қубодиёнӣ) ва панҷум Мансур (қозии Қубодиён) ошкор 
мегардад, ки ҳар кадоми онҳо чи дар Бухоро ва чи дар Қубодиён шахсони обруманд ва барои шоир низ азизу 
соҳиби иззату эҳтиром будаанд. 
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АПРОСТИХИ МИРЗО ХАЙИТА САХБО 
 

В этой статье автор, используя научные и художественные произведения определил, что Сахбо не 
только на таджикском языке, но и на узбекском языке писал апростихи. Так, из 40 стихов Сахбо, написанных 
в форме апростиха, 8 апростихов написаны на узбекском языке. Поэт за исключением 4 апростиха, в 37 своих 
апростихах использовал свой псевдоним. 

Исследование проблемы показало, что 35 апростихов поэта сочинены в форме газели, а 5 апростихов - 
в форме мухаммаса. Как было указано выше, Сахбо более всего писал апростихи под именами Кулиджон (16), 
Очилдиджон (4) и Ёдгорджон (4). Если исключить количество бейтов апростихов Сахбо, написанных под 
именами Абджад (4 бейта) и Амирбо (15 бейтов), то бейты апростихов поэта более других написаны под 
именем Мирзохамдамджон (12 бейтов) и меньше других – под именем Юсуфи, которые состоят из 5 бeйтов. 

Из завершенного нами исследования исходит, что Мирзо Хайит Сахбо сочинял свои апростихи под 
именами пяти человек: первый – Абдулькадыр (преподаватель медреси Абдулькадыр-махдум), второй – 
кулиджон (т.е. Мирзо Мустафокули, сын муллы Бурибая), третий Очилди (мулла Очилди, сын муллы Байя(, 
четвертый-Очилди (кабадиянский мастер-кожевник) и пятый – Мансур (казы Кабадияна). Каждый из них 
пользовался авторитетом как в Бухаре, так и в Кабадияне. Поэт также с уважением относился к ним 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сахбо, газель, мухаммас, рубаи, апростих, бейт, поэт, Кулиджон, 
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ACROSTICS OF MIRZO HAIT SAHBO 
 

In this article, the author, using scientific and artistic works, determined that Sahbo not only wrote in Tajik, 

but also in Uzbek wrote acrostics. So, of the 40 Sahbo's verses written in the form of acrostics, 8 acrostics are written 

in Uzbek. The poet, with the exception of 4 acrostics, used his pseudonym in 37 of his acrostics. 
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The study of the problem showed that 35 verses of the poet were composed in the form of a gazelle, and 5 

acrostics - in the form of pentastich. As mentioned above, Sahbo most often wrote acrostics under the names Kulijon 

(16), Ochildijon (4) and Yodgorjon (4). If we exclude the number of beits of the acrostics of Sahbo, written under the 

names Abjad (4 beits) and Amirbo (15 beits), then the beits of the acrostics of the poet are more than others written 

under the name Mirzohamdamjon (12 beits) and less than others - under the name Yusufi, which consist of 5 beits. 

Of completed our study assumes that Mirzo Hait Sahbo wrote his acrostics under the names of five people: 

first – Abdulkadir (teacher medrese Abdulkadir-Makhdoom), the second – Kulijon (i.e., Mirzo Mustafoquli, the son 

of a mullah of Buribay), the third Ochildi (mull Ochildi is the son of Mullah Baiya (fourth Ochildi (kabadiyan's currier) 

and the fifth – Mansour (Kabadiyan's kazi). Each of them is considered an authority both in Bukhara and in 

Kabadiyana. The poet also treated them with respect 

KEY WORDS: Sahbo, gazelle, muhammas, rubai, acrostic, beit, poet, Kulijon, Ochildijon, pseudonym, Tajik, 

Uzbek. 
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МАВҚЕИ НАСР ДАР ОСОРИ ПУБЛИТСИСТИИ ЛОҲУТӢ 
 

Зоириён Б.Ш. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Доманаи эҷодиёти Абулқосим Лоҳутӣ фарох буда, он паҳлуҳои гуногуни фаъолияти эҷодиро 

фаро мегирад. Дар баробари назми оламшумулаш ин адиби мумтоз дар ҷодаи наср низ табъозмоӣ 

карда, аз худ чанд асари арзишманди насрӣ мерос гузоштааст, ки дар омӯзиши рӯзгори худи ӯ ва 

вазъи иҷтимоиву иқтисодии замони зиндагиаш маълумоти фаровоне медиҳанд. Соли 1935 Лоҳутӣ 

дар мусоҳибааш бо адибони коргари шаҳри Тошканд, ки дар ҷилди шашуми куллиёт (соли 1963) 

зери унвони «Дар бораи таҷрибаи эҷодии худ» (ин мусоҳиба соли 1935 дар Тошканд бо забони русӣ: 

«Мой творческий опыт рабочему автору» дар шакли китобчаи алоҳида чоп шудааст) нашр 

гардидааст, дар ҷавоб ба суоли нависандагони узбек вобаста ба иншои асарҳои мансур гуфтааст, ки 

наср хеле кам менависад ва дар ин самт «бештар асарҳои публитсистӣ» [3, с. 246] таълиф намудааст. 

Асарҳои публитсистӣ гуфта адиб мақолаҳо ва лавҳаву очеркҳои худро, ки дар матбуоти Эрону 

Туркия ва ИҶШС ба нашр расонида буд, ба хотир овардааст. Вале ҳамон ҷо аллакай аз нақшаи 

иншои як асари мукаммали насрӣ доштанаш хабар додааст. «Кайҳост навиштани китоби калонеро 

дар назар дорам, ки назму наср дар он ба навбат пайи ҳам биёянд» [3, с. 246], - гуфтааст Лоҳутӣ дар 

мусоҳиба бо нависандагони коргари Тошканд. Аз ин бармеояд, ки адиб ба наср асосан дар охири 

умраш таваҷҷуҳ кардааст ва осори дар ин ҷабҳаи эҷод офаридааш низ маҳсули ҳамин даврон аст. 

 Дар қатори асарҳои насрии Лоҳутӣ «Тарҷумаи ҳол», «Саргузашти ман», «Хон-доӣ», «Як 

тиру се нишон»-ро ном бурдан мумкин аст.  

 Дар адабиёту публитсистикаи муосири тоҷик мафҳуми «асарҳои фармоишӣ» раванду 

падидаи ночиз набуд ва он барои эҷоди Лоҳутӣ низ истисно нест. Очерки «Тарҷумаи ҳол» соли 

1954 бо супориши редаксияи маҷаллаи «Адабиёти советӣ» («Советская литература») навишта 

шудааст ва мухтасари саргузашти шоирро фаро мегирад. Сабаби иншои ин асар ҳам маълум аст. 

Аввалҳои солҳои панҷоҳум дар Эрон бо супориши дастгоҳи ҷосусии амрикоии «Совак» аз номи 

Абулқосим Лоҳутӣ асаре бо номи «Зиндагонии ман» навишта чоп мекунанд, ки фарогири рӯзгори 

нависанда дар Эрон, муҳоҷиратҳояш ба Ироқу Туркия ва Иттиҳоди Шӯравӣ мебошад. Ин асар 

мазмуни зиддикоммунистӣ дошта, аз рӯзгори нохуби шоир дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва дасисаҳои 

ҳизби коммунистӣ қисса мекунад. Аз ин хотир, барои исботи сохта будани ин китоб идораи 

маҷаллаи «Адабиёти советӣ», ки бо забонҳои русӣ, англисӣ, немисӣ, фаронсавӣ, испанӣ ва полякӣ 

чоп мешуд, аз адиб хоҳиш мекунад, ки дар хусуси саргузашти худ очерке нависад. Лоҳутӣ 

«Тарҷумаи ҳол»-ро  бо ҳамин сабаб менависад ва он  соли 1954 дар шумораи рақами 9-уми ҳамин 

маҷалла нашр мегардад. Баъдан ин асар дар чанд маҷмӯи дигари шоир ва куллиёташ (соли 1963) 

роҳ ёфтааст. 

Чун очерк «умуман бепроблема вуҷуд надорад» [13, с. 348] муаллиф дар асоси тасвири 

воқеаҳои ба ҳаёти худ хос, ба чанд масъалаи муҳимми сиёсии ибтидои асри ХХ, аз ҷумла вориди 

хоки Эрон шудани артиши кишварҳои истилогари Англия ва Россияи подшоҳӣ, муборизаҳои ин 

абарқудратон барои мустамликасозии кишварҳои мазлуми Шарқ, вазъи ногувори сиёсиву иҷтимоии 

Эрон ва нотавонии шоҳони сулолаи Қоҷория, инқилобҳои машрутахоҳӣ дар ин кишвар, таъсири 

қувваҳои иртиҷоӣ ба тараққиёти давлатҳои Шарқи мусулмонӣ, мавҷудияти неруҳои зиддиинқилобӣ 

дар Иттиҳоди Шӯравӣ, муборизаҳо барои сохтмони сотсиализм дар Тоҷикистони навтаъсис ва 

ғайраҳоро ишораҳо кардааст. Тасвири ҳамаи ин воқеаву проблемаҳои муҳимми замон бо иштироки 



42 

 

муаллиф, аз як ҷониб, раванди инкишофи хислату характери қаҳрамонро нишон диҳад, аз ҷониби 

дигар, ифодаи иштироки бевоситаи худи ӯ дар ҳамаи ин воқеаҳо «таъсирнокии фактро, ҳаққонияти 

онро таъкид карда меистад» [13, с. 350]. Баён кардани ҳодисаҳои конкрети таърихӣ бо нишон додани 

замони дақиқ арзиши таърихию сиёсии асарро бештар кардаанд. Барои мисол вақте муаллиф аз 

воқеаи ҳуҷуми артиши ҳукумати шоҳии Эрон ба бинои Маҷлиси миллӣ ёдовар мешавад, чунин 

менависад: «Соли 1908. Иртиҷоъ сари худро баландтар бардошт. Тӯпҳо ба ғурриш даромаданд. Ин 

лашкари шоҳ буд, ки Маҷлисро ба тӯп баста, вайрон кард» [5, с. 166]. Ва ё аз воқеаи фишори неруҳои 

истилогари Россияи подшоҳӣ ва Англия ба ҳукумати Эрон, барои маҳдуд кардани фаъолияти 

артиши миллӣ дар ин сарзамин ёдовар шуда, чунин меорад: «Дар соли 1914 ҳукумати подшоҳии 

Россия ва Англия ба Эрон ултиматуме доданд, ки ҷамъияти инқилобии Эронро ба изтироб овард. 

Яке аз моддаҳои ин ултиматум мегуфт: Эрон, ғайр аз қувваҳои жандармерӣ, набояд ҳеҷ як қувваи 

низомӣ дошта бошад» [5, с. 169].  

Услуби нигориш дар асар хеле содаву фаҳмо аст. Тахайюлро ҳам, ки дар очерк аз ҷузъиёти 

муҳим дониста мешавад, муаллиф ба андозае истифода кардааст, ки «ҳаққониятро, фактро вайрон 

накунад» [13, с. 351].  

Ин асар махсусан дар самти омӯхтани рӯзгору фаъолияти худи муаллиф маълумоти зиёд 

медиҳад ва аксари муҳаққиқон, аз ҷумла Х. Мирзозода, А. Абдуманнонов, Х. Асозода ва дигарон 

дар таҳқиқоти худ асосан ба ҳамин асар такя кардаанд. 

 Асари дигар ва нисбатан васеътари Лоҳутӣ, ки хусусияти тарҷумаҳолӣ дорад, ин эссеи 

«Саргузашти ман» мебошад. Ин асар дар солҳои охири зиндагии адиб иншо шуда, нотамом боқӣ 

мондааст. Бо ҳидояти оила ва ёру дустонаш шоир ба навиштани ин асар шурӯъ кардааст, аммо барои 

ба итмом расонидани он умр вафо накардааст. «Саргузашти ман» аз маълумоти кӯтоҳ дар хусуси 

хонаводаи падари Лоҳутӣ ва таърихи кӯч бастанаи оилаи онҳо ба Кирмоншоҳ, то воқеаҳои замони 

наврасии худи адибро дар бар мегирад. Ба таъкиди муҳаққиқ С. Саидов «он порчаҳое, ки ба таври 

пароканда, аллакай навишта шуда буданд, қисми аввали китоби шоирро ташкил дода, хеле 

мухтасаранд» [10, с. 183]. Новобаста ба ин «Саргузашти ман» ҳамчун асари тарҷумаҳолии 

нависанда аҳамияти калони таърихӣ ва тарбиявӣ дорад. Мундариҷаи асар аз «масъалаҳои доғи рӯз, 

ки ба дарунмояи қаҳрамон иртибот мегиранд» [8, с. 206], иборат мебошад.   

Дар ин асар нависанда дар баробари маълумот додан дар хусуси рӯзгори хонаводаи худ, 

ҳамчунин вазъи ногувори иҷтимоиву иқтисодии аҳолии Эрони охири асри ХIХ-ро инъикос 

намудааст. Мутолиаи он хонандаро ба шароити ногувори иқтисодиву сиёсӣ, вазъи бади таҳсил, 

тарзи нодурусти таълим дар мактабҳои куҳнаи Эрон шинос мекунад. «Саргузашти ман» аз қисмҳои 

ҷудогонаи мазмунан ба ҳамдигар алоқаманде иборат аст, ки «баъзе лаҳзаҳои он ҳикоячаҳои бадеии 

хурд – хурдро ба хотир меоварад» [10, с. 176]. Ҳодисаву воқеаҳое, ки дар ин асар нақл карда 

мешавад, аз ҳаёту зиндагии худи муаллиф гирифта шуда, ба хонанда гапи ҳақро мегӯянд. 

Вақте Лоҳутӣ воқеаи кӯч бастани як гурӯҳ сокинони шаҳрҳои Серкону Тусерконро ба 

Кирмоншоҳ, ки дар миёни онҳо хонаводаи падару бобояш низ қарор дошт, ба қалам медиҳад, 

манзараҳои даҳшатноки ҷараёни ин сафари пурмашақатро тасвир мекунад. «Баъдҳо, ҳар вақт онҳо 

аз манзараи ваҳшатангези сафар ҳикоят мекарданд (падару амакҳои нависанда, - З. Б.), ҷонгудозтар 

аз ҳама дар роҳ дидани кӯдакони ширхоре буд, ки пистони модарҳои аз гуруснагӣ мурдаро ба даҳон 

гирифта, баъзе дар охирин рақам онҳоро зери офтоби сӯзон мемакиданд ва дигарон пистон дар 

даҳон ҷон дода буданд» [4, с. 71]. Тасвири ин манзара бофтаи тахайюли нависанда нест, балки 

ҳақиқати рӯзгори нобасомону вазъи душвори ҷомеаи охирҳои асри 19-и Эрон аст.  

Дар қисмати «Мактаби Муллобоқир» нависанда вазъи мактбу усули дарсхониро дар зодгоҳаш 

тасвир мекунад, ки онро муҳаққиқон бо асари устод Айнӣ «Мактаби куҳна» монанд мекунанд. Х. 

Асозода баъди таҳлили ин қисмати асар ба хулосае меояд, ки «он чи устод Лоҳутӣ оид ба тарзи 

мактабхониаш суҳбат мекунад, қариб ҳамон аст, ки устод Айнӣ дар «Мактаби кӯҳна» қисса 

менамояд» [1, с. 62]. Аз вазъи мактаб ва усули таълим дар он замон ёдовар шуда, муаллифи асар 

чунин менависад: «Дар ҳамаи мактабҳои Кирмоншоҳ расм буд, ки мактабдор ба яке аз шогирдон 

мансаби халифа дода, ӯро бар ҳамаи шогирдҳо фармонраво мекард. Албатта, мансаби халифаро 

бачае мегирифт, ки падараш ришваи бештаре ба мактабдор бидиҳад. Ин одат аксе аз русуми расмии 

давлатӣ буд. Муовини халифа фаррошбошӣ буд ва чаҳор фаррош, ки онҳо ҳам бе додани ришват ба 

мактабдор ва халифа соҳиби ин мансабҳо намешуданд» [4, с. 80]. Чунин «тасвири таъсирноки 

публитсистиву бадеии воқеият» [8, с. 206], аз як тараф, ҳақиқати усули таълим дар мактабҳои он 

замонро нишон диҳад, аз тарафи дигар, ҷолибияти асарро меафзояд. Дар идома муаллиф тарзи 

дарсгузарии мактабдор – Муллобоқир ва муносибати ӯ бо хонандагонро бо истифода аз мутоибаву 

танз бисёр ҷолиб баён мекунад. Нависанда дар тасвири ҷараёни дарс ва дигар ҷамъомадҳое, ки дар 
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мактаби Муллобоқир баргузор мешуданд, имконоти «насри мустанадро дар қолибҳои наздик ба 

репортаж» [12, с. 60] истифода кардааст.  

Мавзӯи дигаре, ки дар ин асар хеле хуб шарҳ ёфтааст, ин дахолати хориҷиён ба зиндагонии 

ҳамаи табақаҳои аҳолии Эрон мебошад. Нависанда таъсири истилогарони хориҷиро, ҳатто дар 

доираи дарвешону ҳалқаҳои ҷараёнҳои тасаввуфии Кирмоншоҳ мушоҳида карда, мавҷудияти 

ҷосусони онҳоро дар ҳама маҳфилу шабнишинии онҳо кашф кардааст. «Баъдҳо кашф кардам, ки 

бародари кӯчаки Оқои Саид Ҳасан (писари Саид Исмоили Учоқ – яке аз пешвоёни ҷараёни 

тасаввуфии «Неъматуллоҳ», – З. Б.) ҷосуси расмии консулхонаи англисист» [4, с. 87].  

Мавриди зикр аст, ки ин асари нотамом дар шинохти шахсияти адиб ва таҳқиқи рӯзгори ӯ дар 

баробари очерки «Тарҷумаи ҳол» ба пажӯҳишгарон кумаки зиёде кардааст. Махсусан, Х. Асозода 

дар таҳқиқоти арзишманди худ «Саргузашти устод Лоҳутӣ» дар такя ба ин асар ба бисёр саҳифаҳои 

рӯзгори адиб равшанӣ андохтааст. Муҳаққиқ бо истифода аз далелҳои асари мазкур, аз ҷумла дар 

хусуси муайян намудани шаҷараи Лоҳутӣ ва муҳоҷиратҳои бобову падари адиб аз Серкон ба 

Кирмоншоҳ, шуғлу воситаи рӯзгузаронии ин хонавода дар солҳои аввали ҳиҷраташон ва таърихи 

таваллуди Лоҳутӣ маълумоти дақиқ пешниҳод кардааст. 

«Саргузашти ман» бо зикри замону макони муайян, шахсиятҳои воқеӣ, пеш овардани 

далелҳои мушаххас аз вазъи иҷтимоии замон, тасвири воқеаву рӯйдодҳои таърихӣ ва иштироки 

бевоситаи худи муаллиф дар онҳо сирф асари публитсистӣ буда, бо истифода аз обуранги баланди 

бадеӣ навишта шудааст. Ҳамин аст, ки муҳаққиқони адабиётшинос бештар аз «хусусияти насри 

бадеӣ» [10, с. 175]-и он ёдовар мешаванд. Ин асар бори аввал соли 1961 дар журнали «Шарқи сурх» 

(шумораи 11) чоп шудааст.  

«Хон-доӣ» асари дигари насрии А. Лоҳутӣ мебошад. Ба тавзеҳи мураттибони куллиёти 

шашҷилдаи шоир он бори аввал маҳз дар ҷилди шашуми ҳамин куллиёт (соли 1963) нашр 

гардидааст. Ин асар дар қолаби фелетон таълиф шуда, дар он дар хусуси рӯзгори Шарифхон – раиси 

маҳаллаи Барзадимоғи Кирмоншоҳ (зодгоҳи худи адиб), ки байни мардум бо номи Хон-доӣ машҳур 

будааст, нақл мекунад. Тибқи маълумоти пешовардаи нависанда Шарифхон (Хон-доӣ) дар 

ҷавониаш зиндагонии фақиронае доштааст. Баъдҳо аз сабаби он ки яке аз хоҳаронаш ҳамсари 

ҳокими Кирмоншоҳ мегардад, аз ҷониби ҳоким кадхудои маҳаллаи Барзадимоғ таъин мегардад. 

Акнун Хон-доӣ, бародари ҳамсари ҳоким, ба яке аз қудратмандони Кирмоншоҳ табдил меёбад. Аз 

рӯйи тасвири муаллиф қудрати Шарифхон то ҷое будааст, ки «ҳеҷ як орзуҳои ӯ иҷро нашуда 

намемонд, магар орзуи доштани фарзанд» [6, с. 100]. Мардум дар тақлид ба хоҳарзодаҳояш, ки яке 

аз онҳо фарзанди ҳокими Кирмоншоҳ буд, ӯро Хон-доӣ мегуфтаанд. Дар тасвири А. Лоҳутӣ Хон-

доӣ марди «бесавод ва беиттилоъ», «бемаданият ва ҳиллагар», золим, хурофотпараст ва 

сарватманди ишратпараст ба қалам дода шудааст. Маҳкум ва маззамат карда шудани «зуҳуроти 

манфии ҳаёт, рафтори нодурусти баъзе одамон» [13, с. 375], ки хосияти аслии фелетон мебошад, 

дар ин асар аён шуда меистад. Дар қиёс ба ду асаре, ки пештар дар бораашон маълумот додем, дар 

«Хон-доӣ» бештар рафтору кирдори бади қаҳрамони марказии асар зикр ёфта, ҳамчунин воқеаҳои 

нохубе, ки бо иштироки бевосиати ӯ амалӣ мегарданд, «ба воситаи ҳаҷв маҳкум» [13, с. 376] карда 

мешаванд.  

Дар ин асар Лоҳутӣ бо нишон додани симои як мансабдори сатҳи миёнаи Эрони охири асри 

XIX ва аввали асри XX тарзи идораи ҷамъият дар сохти феодалӣ, вазъи ногувори сиёсии он замон 

ва ҷоҳпарастиву мардумозории синфи ҳукмрону тавонгари замонашро ҳаҷв карда, рӯзгори сиёҳу 

талхи аҳли заҳматро нишон додааст. Проблемаҳои алоҳидаи ҷамъиятӣ аз қабили ришвахорӣ, 

мардумозории табақаи болоӣ, найрангу фитнабозии аҳли дин, ҳирси молу сарват ва талош барои 

мансабу бойигарӣ дар замони зиндагии адиб дар ин асар ба таври равшан инъикос гардидааст. 

Рафтори разилонаву ҷабру зулми Хон-доӣ ва ӯ баринҳо, ки ба қавлӣ адиб «аз Теҳрони пойтахт 

гирифта то охирин шаҳрҳои Эрон»-ро фаро гирифта буданд, дар ин асар дар қолаби ҳаҷви 

публитсистӣ маҳкум карда шудааст.  

Ба таъкиди нависанда, дар замони зиндагиаш дар Кирмоншоҳ нуфузи ашрофи дараҷаи аввал, 

уламои бузург ва миёна монанди подшоҳи мустақил зиндагӣ мекарданд. Ҳатто, ҷинояткорони 

хавфноктарин монанди одамкушон бо фатвову фармони ин табақа одамон тавассути гирифтани 

ришва аз ҷавобгарӣ озод мешуданд. Бо ишора ба беадолатӣ ва ноустувории сохти идораи сиёсии 

замон ва нуфузи ҳамин табақаи мардумон муаллиф чунин менависад: «мулло фатво ба озодии 

қотил, ҳоким фармони авф медод. Қотил озод мешуд ва модари мақтул то зинда буд гиря мекард» 

[6, с. 101]. Хон-доӣ аз ҳамин гуна ҳокимон будааст, ки бо мақсади суд ба даст овардан садҳо 

ҷинояткору роҳзанро озодӣ бахшида, баракси он боиси бадбахтии бисёр оилаҳои камбағал шудааст. 
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Дар ин асар «воқеаҳои ҳаётӣ ва хислату характери шахсияти реалӣ» [9, с. 17] бо истифода аз ҳаҷв 

мавриди танқид қарор гирифтааст.  

Қиссаи «Як тиру се нишон» бошад тасвири бадеӣ ва ба забони кӯдакона баён шудаи як лаҳзаи 

душвори зиндагии нависандаро дар бар мегирад. Аз рӯйи нишондоди мураттибони куллиёти адиб 

Лоҳутӣ ин қиссаро соли 1945, барои фарзандаш Далер навиштааст. Адиб ва олими маъруфи Эрон 

Саид Нафисӣ ҳангоми меҳмони нависанда будан ин қиссаро дар миёни китобҳои фарзанди ӯ дида, 

ба он баҳои баланд додааст. Аммо ин қисса то замони мураттаб шудани куллиёти адиб чоп нашуда 

мемонад ва бори аввал дар ҷилди шашуми ҳамин куллиёт пешкаши ҳаводорони бешумори каломи 

бадеъ мегардад. Хосияти аслии қиссаи «Як тиру се нишон» аз нақли тасвирии як воқеаи реалӣ 

иборат мебошад.  

Сужаи қисса чунин аст, ки сарбозон Абулқосимро, ки аз зиндон гурехтааст, таъқиб мекунанд 

ва ӯ дар ҷангали Мозандарон паноҳ мешавад. Ногоҳ аз пешаш бабре мебарояд ва ӯ барои халосии 

ҷонаш худро болои дарахте мегирад. Вақте мехост аз болои дарахт бабрро ҳадафи тир қарор диҳад, 

дар рӯ ба рӯяш мори бадҳайбате пайдо мешавад. Абулқосим, ки мили силоҳашро барои ҳадаф қарор 

додани бабр омода карда буд, зуд ба ҷониби даҳони мор гардонда, оташ мекушояд. Бо ҳамин сари 

мори бадҳайбат ба ҳар тараф пахш шуда, аз болои дарахт ҷониби бабр ба замин меафтад. Бабр аз 

мор тарсида мегурезад. Сарбозони шоҳ ҳам, ки дар канори ҷангал мунтазири аз куҷо сар 

баровардани Абулқосим буданд, садои тирро шунида гумон мекунанд, ки ҳамсафони ӯ – 

инқилобчиён пайдо шуданд, аз тарси ҷон рӯ ба фирор меоранд.  

Аз рӯйи сюжети ин асар маълум мегардад, ки зоҳиран Лоҳутӣ воқеаи бо кумаки сарбози курд 

аз зиндони сарбозони ҳукумати шоҳии Эрон гурехта, ба инқилобчиёни Рашт пайвастанашро бо 

забони афсона барои бачагон тасвир кардааст. Бо овардани ин қисса Абулқосим Лоҳутӣ анҷоми 

шӯриши Раштро инъикос кардааст, ки дар он инқилобчиён дар шимоли Эрон дастаҳои зархариди 

империалистони Англия ва Россияи подшоҳиро, ки барои пахш намудани шӯриш сафарбар шуда 

буданд, шикаст дода, ба Теҳрон лашкар кашиданд. Дар натиҷаи фишори ҳавзаҳои инқилобӣ 

қувваҳои шоҳ низ ба инқилобгарон таслим шуданду худи шоҳи Эрон Мирзо Муҳаммадалӣ ба 

хориҷа фирор кард. Дар ин асараш адиб кушиш кардааст, ки як қиссаи ҷолиби афсонавӣ барои 

бачагон созад, вале ин ҷо ҳам ӯ на фақат ба ривоятҳои сохтаю тахайюлӣ, ки хоси чунин асарҳоянд, 

балки ба як воқеаи реалии ҳаёти худ такя карда, аз он асари ҷолиби кӯдаконае сохтааст. Ин асар ба 

завқи бачагон созгор буда, барои дар рӯҳияи ҷасуриву нотарсӣ ва мубориз ба воя расидани онҳо 

мусоидат мекунад.     

Асари дигаре, ки ба Лоҳутӣ нисбат дода мешавад, ин «Зиндагонии ман» ё «Шарҳи зиндагонии 

ман» мебошад. Дар солҳои панҷоҳуми асри гузашта, Лоҳутӣ ба муқобили Америка як силсилаи 

шеърҳои публитсистӣ навишта, дар онҳо сиёсати муғризонаи ин абарқудрати ҷаҳонро дар 

кишварҳои Шарқ ошкор намуд. Қариб ҳамаи ин шеърҳо дар матбуоти советӣ ва давлатҳои дигари 

шарқӣ ба табъ расиданд. Ин ҳамлаҳои пай дар пайи адиби мубориз пешвои капиталистони ҷаҳонро 

ба танг меорад ва идеологҳои он ба фаъолияти зидди шахсияти Лоҳутӣ пардохта, мехоҳанд «ному 

шарафи ӯро дар назди Давлати Шӯравӣ паст зананд. Ба ин хотир китобе бо номи «Шарҳи 

зиндагонии ман»-ро сохтанд ва ба қалами Абулқосим Лоҳутӣ тааллуқ доданд». [1, с. 18]. Албатта, 

бо нашри ин китоб ташкилкунандагони он дар баробари ҳамла ба Лоҳутӣ, ҳамчунин мубориза ба 

сохтори Давлати Шӯравӣ ва паст задани шаъну эътибори онро низ ҳадаф қарор дода буданд. Нақшаи 

рақибони идеологии Лоҳутӣ ва Иттифоқи Шӯравӣ ба ҳадде ҷиддӣ буд, ки нашри ин китоб дар 

солҳои панҷоҳум як муддат ба «хабари рӯз» табдил ёфта, ҷанги иттилоотӣ миёни расонаҳои хабарии 

Эрону Иттиҳоди Шӯравиро ба вуҷуд меорад. Расонаҳои Эрон дар ин самт «дезинформатсия, яъне 

маълумоти дурӯғ» [7, с. 6]-ро чунон устокорона истифода мекарданд, ки мардум онро бовар мекард. 

Онҳо бо таҳияи хабару гузоришҳо дар хусуси ин китоби сохта мегуфтанд, ки Лоҳутӣ аз Шӯравӣ 

фирор карда, дар Покистон паноҳ бурдааст. Расонаҳои Москва бошанд дурӯғ будани онро бо ҳар 

роҳ исбот мекарданд. Кор то ҷое буд, ки ҳатто овози зиндаи худи адибро, ки тавассути радио садо 

дода буд, дар рӯзномаи «Фармон»-и Теҳрон сохтаву бардурӯғ эълон карда, мегӯянд, ки дар Москва 

нафареро бардурӯғ Лоҳутӣ муаррифӣ карда, бо ӯ дар эфири радио суҳбат ташкил кардаанд. Танҳо 

ҷавоби қотеонаи худи Лоҳутӣ тавассути шеъре бо номи «Посух ба иғвогарон» ва очерки «Тарҷумаи 

ҳол», ки ҳар ду дар матбуот бо забонҳои гуногун ба чоп расиданд, зарбаи дандоншикане ба ҳукумати 

шоҳии Эрон ва идораи ҷосусии «Совак» зада тавонист. Профессор Х. Асозода бар он бовар аст, ки 

«китоби мазкур («Зиндагонии ман») ҳамчун асари таблиғотии зиддикомунистӣ борҳо таҷдиди назар 

шуда, аз нав ҳуруфчинӣ ва чоп шудааст» [1, с. 16]. Эҳтимол ҳамин сабаб шудааст, ки дар 

сарчашмаҳо номи китоб ба таври гуногун: «Зиндагонии ман», «Шарҳи зиндагонии ман», «Таърихи 

зиндагонии ман» ёдоварӣ мешавад. Дар Тоҷикистон ҳам ин асар соли 1992 дар маҷаллаи «Фарҳанг» 
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(шумораҳои 7-8, 9-10) таҳти номи «Зиндагонии ман» ва зерсарлавҳаи «Санаде аз тавтиаҳои 

коммунизм» чоп шудааст.  

Х. Асозода, ки охирин таҳқиқоти фарогир ва арзишмандеро дар хусуси саргузашти А. Лоҳутӣ 

анҷом додааст, менависад, ки «панҷоҳ дар сади таҳқиқи идораи «Совак» (китоби «Зиндагонии ман» 

дар назар аст, - З. Б.) оид ба рӯзгори даврони шӯравии Лоҳутӣ ба воқеият ҷавобгӯ мебошад» [1, с. 

25], аммо «касоне, ки Лоҳутиро хуб мешинохтанд, бе душворӣ муайян карданашон мумкин буд, ки 

дар он баъзе лаҳзаҳову санаҳои таърихие, ки оварда мешаванд, нодуруст ва ғайривоқеӣ қаламдод 

гардидаанд» [1, с. 18]. Бо ин гуфтаҳо сохта будани асари мазккуро муҳаққиқи мазкур қабул дорад, 

вале ӯ бовар дорад, ки худи Лоҳутӣ ҳам бо номи «Шарҳи зиндагонии ман» китобе доштааст. 

Иқтибосҳое, ки Х. Асозода аз ҳамин китоби ба қавли худаш «ба қалами Абулқосим Лоҳутӣ» [1, с. 

214-215] тааллуқдошта меорад, мазмунан дар муқобили андеша ва мавқеъгирии ҳама гуна асарҳои 

дигари тарҷумаҳолии адиб, аз ҷумла «Тарҷумаи ҳол» ва «Саргузашти ман» қарор мегиранд. Аз ин 

лиҳоз, метавон гуфт, ки ин андеша саҳеҳият надорад ва Лоҳутӣ низ дар асл асаре бо номи 

«Зиндагонии ман» ё «Шарҳи зиндагонии ман» надорад. 

Дар ҷилди шашуми куллиёти шашҷилдаи А. Лоҳутӣ зери сарлавҳаи «Наср» илова ба асарҳои 

номбаршуда мақолаҳо, лавҳаву мусоҳиба, сарсуханҳо, нутқ ва табрикномаҳо, мактуб ва маърӯзаҳои 

адиб, ки дар солҳои гуногун дар матбуот нашр гардидаанд, ҷамъ оварда шудаанд. Дар онҳо баррасии 

мавзӯъҳои вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоии Эрони охири асри ХIХ аввали асри ХХ, воқеаҳои гуногуни 

байналхалқӣ, масъалаҳои тараққиёти маданият, илм, адабиёт, тарзу усули эҷод ва вазъи адабӣ ва 

дигар масъалаҳо ҷой дода шудаанд. Профессор В. Асрорӣ бо ишора ба насри Лоҳутӣ навиштааст, 

ки «дар ин қисмати эҷодиёти шоир баъзе штрих ва лавҳаҳои тасвири бадеӣ, услуб ва сабки насри 

бадеӣ дучор мешаванд, вале ба маънои том насри бадеӣ нестанд» [2, с. 260]. Ҳарчанд дар ин хусус 

муҳаққиқи дигар С. Саидов мухолифат нишон дода, аз бадеияти баланди асарҳои тарҷумаҳолии 

Лоҳутӣ ёдовар мешавад, вале гуфтан ба маврид аст, ки инҷо В. Асрорӣ ба ҷанбаи реалӣ ва 

публитсистии насри адиб ишора мекунад, ки дуруст аст.  

Ҳамин гуна асарҳои насрии А. Лоҳутӣ дар миёни осори боқимондаи ин адиби маъруф бо 

воқеияти таърихӣ, рӯҳияи муборизиву халқпарварона ва арзиши баланди ахлоқии худ ҷойгоҳи 

махсус доранд. Ба таъкиди профессор А. Саъдуллоев, «воқеияти сотсиалистӣ, ки наср ва 

публитсистикаи Лоҳутӣ аз он бархӯрдор аст, неруи бузурге будааст, ки тамоюлҳои инкишофи 

инсониятро дар заминаҳои таҳқиқи илмӣ мушаххас мегардонанд, эҳсосу пешомадҳоеро ба миён 

меорад, ки чун уфуқҳои мӯҳташами фалсафӣ шинохта мешавад» [11, с. 33]. Дар асарҳои насрии 

адиб мо дар баробари воқеияти замон ва таҳлили амиқи вазъи иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодии 

ҷомеаҳои гуногун, ки худи ӯ дар он зиндагӣ кардааст, шоҳиди маҳорати баланди нигорандагии 

Лоҳутӣ дар ин самти эҷод мегардем. Забони асарҳои насрии ӯ оммафаҳм буда, нависанда кӯшиш 

кардааст, ки ба воқеаҳои реалӣ ҷомаи бадеӣ пӯшонда, онҳоро таъсирнок баён кунад. Дар тасвири 

лаҳзаҳои ҷудогона бозарофат сухан гуфтан хусусияти хоси насри Лоҳутӣ ба шумор меравад, ки ин 

усули баён ҷолибияти асарҳои насрии ӯро бештар кардааст. Дар сатҳи баланд ба риштаи тасвир 

кашидани воқеаҳои реалӣ, корбурди моҳиронаи устухонбандии сужаи асарҳо аз маҳорати волои 

нигорандагии ӯ дар ҷодаи наср гувоҳӣ медиҳанд.     
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МАВҚЕИ НАСР ДАР ОСОРИ ПУБЛИТСИСТИИ ЛОҲУТӢ 
 

Муаллифи мақола дар хусуси ҷойгоҳи наср дар публитсистикаи Абулқосим Лоҳутӣ маълумот медиҳад. 

Мавриди зикр аст, ки доманаи эҷодиёти Лоҳутӣ фарох буда, он паҳлуҳои гуногуни фаъолияти эҷодиро фаро 

мегирад. Дар баробари назми оламшумулаш ин адиби мумтоз дар ҷодаи наср низ табъозмоӣ карда, аз худ чанд 

асари арзишманди насрӣ ба мерос гузоштааст, ки дар омӯзиши рӯзгори худи ӯ ва вазъи иҷтимоиву иқтисодии 

замони зиндагиаш маълумоти фаровоне медиҳанд. Дар мақола махсусан чор асари муҳимми насрии ӯ – 

«Тарҷумаи ҳол», «Саргузашти ман», «Хон-доӣ» ва «Як тиру се нишон» аз нигоҳи мазмуну мундариҷа ва 

услубу шакл мавриди таҳлил қарор гирифта, асарҳои публитсистӣ будани онҳо бо далелҳо исбот шудаанд. 

Ҳамчунин дар хусуси як асари дигар бо номи «Зиндагонии ман», ки ба Лоҳутӣ нисбат дода мешавад ва баҳсҳо 

дар атрофи он низ маълумот дода мешавад. Дар хусуси осори дигари насрии ӯ аз қабили мактубу мақолаҳо, 

лавҳаву мусоҳиба, сарсуханҳо, нутқ ва табрикномаҳо, маърӯзаҳои адиб маълумоти умумӣ дода шудааст.  
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ПОЗИЦИЯ ПРОЗЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛAXУТИ 
 

В статье рассказывается о месте прозы в публицистике Абулькасыма Лахути. Следует отметить, что 

творческая сфера Лахути широка и охватывает различные аспекты творческой деятельности.  

Наряду со своей всемирно известной поэзией, этот выдающийся писатель также хорош в области прозы 

и унаследовал несколько ценных произведений прозы, которые предоставляют богатую информацию для 

изучения его собственной жизни и социально-экономической ситуации того времени.  

В статье анализируются четыре важные произведения его прозы - «Тарджумаи хол» (Автобиография), 

«Саргузашти ман» (Моя история), «Хон-дои» и «Як тиру се нишон» (Одна пуля и три мишени). С точки зрения 

содержания, стиля и формы, доказывается, что они являются публицистическими произведениями. Также 

есть информация о другом произведении, «Зиндагонии ман» (Моя жизнь), которое приписывают Лахути, и о 

спорах вокруг него. Есть общие информация о других его прозаических произведениях, таких как письма, 

статьи, плакаты и интервью, вступления, речи и приветствия, отчеты автора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проза, публицистика, приключения, издания, Лахути, Иран, литература, жанр, 

исследование, общество, эссе, фельетон. 
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THE POSITION OF PROSE IN PUBLICISTIC WORKS OF LAHUTI 
 

The article tells about the place of prose in the journalism of Abulkasym Lahuti. It should be noted that the 

creative sphere of Lahuti is wide and covers various aspects of creative activity. 

Along with his world-famous poetry, this outstanding writer is also good in the field of prose and inherited 

several valuable prose works that provide rich information for studying his own life and the socio-economic situation 

of that time. 

The article analyzes four important works of his prose - "Tarjumai Hol" (Biography), "Sarguzashti Man" (My 

Story), "Khon-doi" and "Yak tiru se nishon" (One bullet and three targets). In terms of content, style and form, it is 

proved that they are journalistic works. There is also information about another work, "Zindagonia Man" (My Life), 

which is attributed to Lahuti, and about disputes around him. There is general information about his other prose works, 

such as letters, articles, posters and interviews, introductions, speeches and greetings, reports of the author. 

KEY WORDS: prose, publicistic, adventures, publications, Lahuti, Iran, literature, genre, research, society, 

essay, feuilleton. 
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 БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ҶУМЛАҲОИ УНВОНӢ ДАР ЗАБОНҲОИ  

АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Мавлонов Ш.О. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров  
 

Солҳои охир илми забоншиносӣ дар баррасиву ҳалли ҳодисаҳову муаммоҳои шохаҳои грамматика 

ба комёбиҳои назаррас ноил шудааст. Ҷумла, ки яке аз масъалаҳои асосии синтаксис ба шумор меравад, 

диққати бисёр забоншиносонро дар ин ҷода ба худ ҷалб намудааст. Бо вуҷуди ин, дар илми забоншиносӣ 

ҷумлаҳо ҳаматарафа таҳқиқ нашудаанд. 

Андешаҳо оид ба ин масъала гуногун ба назар мерасанд. Чунончи, аз адабиёти илмӣ маълум 

мегардад, ки ҷумла воҳиди хурдтарини мухобиравии забон ва нутқ мебошад. Масъалаи ҷумла, таърифи 
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он то ҳол мубоҳисавӣ мебошад. Ҳ. Суит [8, с. 35] ҷумларо чунин таъриф додааст. Ҷумла гуфта як калима 

ё гурӯҳи калимаҳоеро меноманд, ки қобилияти ифода кардани фикр ё маънои томро дорад. Ба фикри М. 

Брайнт [7, с. 8], «ҷумла – ин мубодила ба воситаи калимаҳо мебошад ва он маънои том дошта, ақаллан аз 

як феъл ва субъекти он иборат аст». Чунонки мебинем, дар ин ду таърифот ба сохти ҷумла эътибор дода 

шуда, аз як ё зиёда калима таркиб ёфтани он қайд карда мешавад. 

Ба ақидаи профессор К. Усмонов бошад, ҷумла – ин ҳамоиши ду ё зиёда (гоҳо як калима) аст, 

ки аз лиҳози маънои луғавии худ мувофиқат карда, тавассути воситаҳои грамматикӣ ё луғавӣ 

алоқаманд мешаванд ва бо оҳанги мутаносиб талаффуз мегарданду барои ифодаи фикр хизмат 

мекунанд [4, c. 245]. 

Масалан: 

1. Montanelli laughed 15, p. 16. – Монтанелли хандид 10, с. 21. 

2. We work to-morrow night. – Tomorrow? What for? 12, p. 89.  

3. Шомурод пиёлаи якуми чойро ба имом дароз кард 9, c. 96. – Shomurod handed the first cup of 

tea to the preacher. 

Ҳар яке аз ҷумлаҳои дар боло овардашуда вазифаи муоширатӣ доранд, ки он моҳиятан бо ин 

мақсад истифода мешавад. Дар қатори оҳанг ҳастии ҷумларо категорияи синтаксисии 

предикативият таъмин месозад. Таҳти истилоҳи предикативият муносибати мазмуни гуфтор ба 

шахс, замони синтаксисӣ ва модалият фаҳмида мешавад. 

Мутобиқи сарчашмаҳои илмӣ ҷумла аз мубтадо ва хабар иборат мебошад. Бар хилофи ин 

ақида ҷумлаҳое низ мавҷуданд, ки онҳо танҳо аз як сараъзо таркиб ёфтаанд:  

1. Darkness 15, p. 156. – Торикӣ 10, с. 189.  

2. – Омин! – гуфтанд меҳмонҳо 9, c. 132. – Amen! – said the guests.  

3. Splendid, I said at the time, splendid! 14, р. 260 – Хеле хуб! Ман он вақт хондаму гуфтам: хеле 

хуб! 11, с. 373. 
Дар мисоли якум исми «darkness – торикӣ» тавассути исм бо истифода аз оҳанги гуфтор ба 

ҷумла табдил ёфтааст. Бо вуҷуди аз як аъзо иборат буданаш он дорои категорияи предикативият 

аст, ки он дар партави шакли замони гузаштаи ин ҷумла аён мешавад, яъне дар замони гузашта ин 

ҷумлаи яктаркиба ба ҷумлаи дутаркиба табдил меёбад: 

Торик буд. – It was dark. 

Дар ҷумлаи дуюм «Омин – Amen» низ предикативият мавҷуд аст, маънои инро мусулмонон 

чунин мефаҳманд:  

Бипазир, Қабул кун (дуоро)! 

Чунин бод! 

Шарҳи маъноии «Омин» низ ҷумлаи якаъзогӣ мебошад, зеро «бипазир» шакли пурра дорад: 

Ту ин дуоро пазироӣ кун ё қабул намо! Гуфтори «Чунин бод!» низ шакли пурра дорад, ки он «дуои 

гуфташуда амалӣ гардад» мебошад. 

Ҷумлаи «Splendid! – Хеле хуб!» низ дар партави шакли замони гузаштааш «Ин хеле хуб буд. 

– It was splendid» дорои категорияи предикативият аст.  

Ҷумлаҳои яктаркиба дар ҳар ду забон бештар дар нутқи шифоҳию гуфтугӯӣ истифода 

мешаванд ва онҳо бештар қолибҳои махсуси худро доранд, ки соҳибзабонон бештари онҳоро дар 

шакли тайёру ба ҳама маъмул истифода мебаранд. Як навъи махсуси ҷумлаҳои яктаркиба ҷумлаҳои 

унвонӣ мебошанд, ки онҳо дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ бештар истифода мешаванд. 

Чунин ҷумлаҳо аксаран дар нутқи хаттию китобӣ чун як воситаи услубӣ ба истифода мераванд. 

Тавассути ин ҷумлаҳо ягон вазъияти воқеӣ ё манзара ифода карда мешавад: 

1. On a beautiful fall day ... 14, р. 161. – Як рӯзи офтобии тирамоҳ... 11, с. 258. 

2. Monday morning 14, р. 95. – Пагоҳии рӯзи душанбе 11, с. 153. 

3. ... the passing glory of the day... 14, р. 112. – …. дар оғӯши нурҳои офтоби фурӯраванда 11, с. 

180. 

4. Боғи калони зардолузор. Фасли хазонрез 9, c. 46. 
Маънои ин навъ ҷумлаҳо ва шакли пурраи онҳо аз рӯи ду омил муайян карда мешавад: 

1.  Аз рӯи контекст:  

– Шунидан кай бувад монанди дидан! – гуфт Бобосафар. – Одамизод-дия, шири хомхӯрда! 9, c. 

165. 
Дар ин ҷо «Одамизод-дия» ҷумлаи нопурра аст. Шакли пурраи он бояд чунин бошад: 

Одамизод нафари комил нест. Аз он ҷумлаи дигари нопурра «шири хомхӯрда» шаҳодат медиҳад, 

ки шакли пурраи он шояд ин бошад: Одамизод шири модарро макидааст, ки он ҷӯшонида 
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нашудааст. Маънои комили ин ду ҷумла ҳамин аст, ки одамизод хато мекунад, зеро ӯ пухтаю комил 

нест. 

2. Аз рӯи маъмул ва забонзада будани воҳиди забонӣ. Алалхусус, ифодаҳои «Хайр!», «Ассалому 

алейкум», «Афсӯс» ва ғайра дар забони тоҷикӣ ва «Thanks», «Sorry?», «How about yourself?», 

«Good night» ва амсоли онҳо ба ин навъи ҷумлаҳои яктаркиба дохил мешаванд.  

Дар ҷумлаҳои яктаркиба дар хусуси мавҷуд будани мубтадо ё хабар на бояд сухан кард, зеро 

аъзои мавҷудаи ҷумла ҳангоми табдил додан ба ҷумлаи пурра метавонад гоҳо мубтадо шуда ояд, 

гоҳо хабар. Мисол: Баҳор. Ин ҷумларо метавон ду хел шарҳу эзоҳ дод: Баҳор омад. Ҳоло баҳор аст. 

Бинобар ин, дар чунин навъи сохтории ҷумлаҳо мавҷуд будани як сараъзо талқин карда мешавад. 

Дар хусуси ҷумлаҳои тоҷикие, ки дар он мубтадо партофта мешавад, ду ақида мавҷуд аст. 

Баъзеҳо ин навъ ҷумлаҳоро якаъзогӣ меноманд, дигарон бошанд, онҳоро ба қатори ҷумлаҳои 

дуаъзогӣ дохил мекунанд [2, c. 122]. Масалан: 

Омадем, ки аз шумо сабақ гирем ва колхозро тамошо кунем 9, c. 79.  
Дар ин ҷумла мубтадо нест ва аз ин рӯ, онро яктаркиба меноманд. Азбаски дар хусуси ба кӣ 

тааллуқ доштани се амали ҷумла (омадем, сабақ гирем, тамошо кунем) пасванди феълии «-ем» 

дарак медиҳад, дигар гурӯҳи забоншиносон онро ҷумлаи дутаркиба мегӯянд. 

Дар забони англисӣ ин навъ ҷумлаҳо хеле нодиранд, зеро феъл - хабар дар ин забон 

пасвандҳои мушаххаси шахсу шумораро қариб надоранд ва мансубияти амалу ҳолат аз рӯи шакли 

мубтадо муайян карда мешавад. Бо вуҷуди он баъзан чунин ҷумлаҳо дар ин забон истифода шуда 

метавонанд:  

«Draughty things, these cars!» 13, p. 96.  
Дар ин ҷумла феъли «are» афтидааст,  

«…. a gentleman to see you, sir» 13, р. 82. 
Дар ин ҷумла феъл – хабари «wаnts» афтидааст. 

Умуман ҷумлаҳои яктаркиба дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ бештару васеътар 

истифода мешавад, ки ин ба зиёдтар будани миқдори морфемаҳои шаклсоз дар забони тоҷикӣ 

алоқаманд мебошад. 

Ҷумлаҳои унвонӣ хусусияти хосаи синтаксиси забони англисиро ташкил медиҳанд. 

Олимони рус дар асарҳои худ ба муаммоҳои пайдоиш, сохтор ва маънои ҷумлаҳои номӣ, 

хусусиятҳои услубии онҳо диққати хоса додаанд [5, с. 274]. Масъалаҳои типологияи ҷумлаҳои 

номӣ аз тарафи олимон - забоншиносони русу англис дар солҳои 50-70-уми қарни XX 

бомуваффақият коркард гардидаанд. 

Тадқиқот доир ба ҷумлаҳои номӣ дар замонҳои охир яке пайи дигаре пайдо шуда истодаанд, 

аммо хусусиятҳои онҳо то ҳол баҳснок боқӣ мемонад. Дар ин бора нуқтаҳои назари мухталиф 

шаҳодат медиҳанд, масалан, В.С. Юрченко дар мақолаи худ «Ҷумлаҳои яктаркиба» ҷумлаҳои 

унвонии яктаркибаро ҳамчун «Ҷумлаҳо бо сараъзо дар шакли мубтадо (дар падежи номии исм) 

дар забони русӣ бо як намуд – ҷумлаҳои унвонӣ ё худ ҷумлаҳои номӣ нишон дода шудаанд», 

меномад [6, с. 62-66]. Дар системаи синтаксисӣ онҳо мавқеи махсусро ишғол мекунанд, онҳоро бо 

ҷумлаҳои яктаркибае, ки сараъзоҳояшон бо хабар ифода гардидааст, дар як қатор гузоштан 

мумкин нест. Ҷумлаҳои унвонӣ таркиби ягонаи аслӣ надоранд, зеро танҳо дар замони ҳозира онҳо 

яктаркиба мебошанд. Дар замонҳои гузашта ва оянда феъл – хабар доранд. Аз рӯи анъана онҳо 

ҳамчун ҷумлаҳои дутаркиба омӯхта мешаванд». Барои тасдиқи ақидаи худ муаллиф мисолҳои 

зеринро меорад: 

Зимистон. 

Зимистон буд. 

Зимистон хоҳад шуд [6, с. 62-66].  

Қайд кардан зарур аст, ки ин гуна фикри қатъӣ на он қадар ба ҳақиқат рост меояд. Чунонки 

маълум аст, ҳанӯз дар оғози қарни XX ин ақидаҳо аз ҷониби академик А.А. Шахматов иброз дошта 

шуда буданд [5, с. 274]. 

Бар замми ин, онҳоро дар системаи синтаксисии бисёр забонҳо ҳамчун намуди сохторӣ-

семантикии мустақили ҷумлаҳои унвонӣ ҷудо мекунанд. 

Масалан: 

«Just after I did? What, a f-fortnight ago?» 

«Yes, sir, the same day; and her things are lying about higgledy-piggledy. All the neighbours are 

talking about it» 15, р. 211. 
Пас аз рафтани ман, яъне ду ҳафта пеш аз ин? 
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- Бале, ҷаноб, ҳамон рӯзе, ки шумо аз ин ҷо рафтед, он кас ҳам баромада рафтанд, чизҳояшон 

ин ҷо бетартиб хобидааст. Ҳамаи ҳамсояҳо ҳаминро гап карда гаштаанд 10, с. 218. 
Чунин гуфторҳо фикрро пурра, бидуни ҷудо кардани мубтадо ва хабар, ифода мекунанд. Дар 

майнаи шунаванда онҳо тақрибан ҳамон фикреро пайдо мекунанд, ки гӯянда иброз медорад. Ин 

маънои онро дорад, ки аз нуқтаи назари шакл онҳо ибораҳои комилмаъно мебошанд. 

Муаммои сараъзои ҷумлаҳои номӣ баҳсталаб боқӣ мемонад. Як зумра олимон ба мисли А.А. 

Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский хабарро сараъзои ҷумлаҳои номӣ ва гурӯҳи дигар, 

ба монанди В.А. Богородитский, Л.А. Булаховский мубтадо ва гурӯҳи сеюм ҳамчун муаллифони 

грамматикаи академикӣ на хабар ва на мубтадоро сараъзои ҷумлаҳои номӣ меҳисобанд, вале 

гурӯҳи чоруми олимон, ба мисли А.А. Шахматов, А.М. Галкина-Федорук ҷумлаҳои номии 

мубтадо ва ҷумлаҳои номии хабариро ҷудо мекунанд [5, с. 153]. 

Вобаста ба дастурҳои таълимӣ дар қисмати синтаксис сараъзои ҷумлаи яктаркибаи номӣ 

мубтадо ном бурда мешавад [3, с. 20]. 

Мувофиқи ақидаи забоншиноси тоҷик Р.Д. Салимов муносибати «ҷумлаҳои номӣ нисбат ба 

ҷумлаҳои хабарӣ ва инчунин гуруҳбандии онҳо дар забоншиносӣ чунин аст, ки ҷузъи марказии 

ҳар як гуфторро феъл ташкил медиҳад, вале ҳама гуна созмоне, ки феъл надорад ва бидуни феъли 

ҷумла амал мекунад бо назардошти феъл – хабар сохта мешавад» [2, с. 330]. 

Таҳлили забонии гузаронидашуда нишон медиҳад, ки дар баъзе ҷумлаҳо мавҷуд набудани 

феъл ба хусусияти системавии забонӣ ишора мекунад. 

Ҷумлаҳои унвонӣ ба гурӯҳи созмонҳое бидуни феълӣ шомил карда мешаванд, ки феъл 

надоранд. 

Тадқиқот нишон медиҳад, ки ҷумлаҳои унвонӣ ҷумлаҳои яктаркибае мебошанд, ки сараъзои 

онҳо бо исм ё ҳиссаи нутқи исмшуда (дар падежи номӣ) ифода шудааст. Дар забони англисӣ он 

дар шакли номӣ истифода шуда, дар забони тоҷикӣ бошад дар падежи номӣ мавриди истифода 

қарор дорад. 

Дар китобҳои дарсии забони русӣ чунин ҷумлҳоро бо истилоҳи «ҷумлаҳои номӣ» истифода 

мебаранд, аммо дар забони тоҷикӣ онҳоро «ҷумлаҳои унвонӣ» ном мебаранд. 

«Did you find what you wanted?»  the man at the desk asked him as he was leaving. 

«Yes, sir,» he answered. «You have a fine library here». 

The man nodded. «We should be glad to see you here often. Are you asailor?» 

«Yes, sir», he answered. «And I'll come again». 

Now, how did he know that? he asked himself as he went down the stairs. 

And for the first block along the street he walked very stiff andstraight and awkwardly, until he forgot 

himself in his thoughts, whereupon his rolling gait gracefully returned to him 14, р. 27. 
 - Хӯш, китоби лозимиатонро ёфтед? – пурсид аз ӯ ҳангоми баромаданаш шахсе, ки дар паси 

миз менишаст. 

- Ҳа, сэр, китобхонаатон хеле китобхонаи нағз будааст, - ҷавоб гардонд Мартин. 

Он одам сар ҷунбонд. 

- Тез-тез омада истед. Шумо дарёнаврдед? 

- Бале, сэр. Вақт ёфта, боз меоям. 

«Аз куҷо фаҳмид, ки ман дарёнавардам?»  – аз зинапоя фуромаданвор худро суол мекард ӯ. 

Вақте ки ба кӯча баромад, кӯшиш кард, ки фаҳӯл-фаҳӯл алвонҷ нахӯрда рост роҳ гардад. То 

даме ки ғарқи андеша шуд, бо гашти муқаррарии худ қадам зад 11, с. 46. 
Ҷумлаҳои унвонӣ танҳо предметҳо, ҳодисаҳо ва воқеаҳоро номбар мекунанд. Онҳо ғайр аз 

вуҷуд доштанашон дар бораи он предметҳову ҳодисаҳову воқеаҳо ягон маълумоте намедиҳанд. 

Аммо таҳлили ҷумлаҳои унвонӣ фаровонии намудҳои сохторӣ-семантикии ҷумлаҳои унвониро дар 

забони тоҷикии муосир нишон медиҳанд. 

Дар илми синтаксиси забони англисӣ низ ақидаи ягона доир ба намудҳои семантикӣ – 

функсионалии ҷумлаҳои унвонӣ вуҷуд надорад. Баъзе муҳаққиқон  ба ҷумлаҳои унвонӣ танҳо 

маънои рӯзмаррагӣ ва ишоратӣ доштани онҳоро, дигарон ба ин гурӯҳ на танҳо рӯзмаррагӣ ва 

ишоратӣ, балки боз маънои водоркунӣ-хоҳишмандӣ ва баҳодиҳанда - рӯзмаррагиро шомил 

мекунанд. 

Бояд қайд кард, ки забоншиносони рус ва инчунин дигар англисшиносон ба монанди А.И 

Смирнитский ва Б.А. Илиш мафҳуми ҷумлаҳои унвониро асоснок намудаанд [1; 3]. 

Дар забоншиносии англис аломати асосии грамматикии ҷумлаҳои унвонӣ хусусияти 

морфологӣ ва сохтори яктаркибаи сараъзои он ба ҳисоб меравад, ки ин гуна ифода мегардад [3, c. 

176]: 
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«Oh», said the other, with comprehension. 

«What is the best time to call? The afternoon?--not too close to mealtime? Or the evening? Or 

Sunday?» 

«I'll tell you», the librarian said with a brightening face. «You call her up on the telephone and 

find out» 14, р. 35. 
- Ҳа! – дилсӯзона ҳамдардӣ кард китобдор. 

- Кай рафтан беҳтар? Рӯзона? Лекин вақти хӯрокхӯриашон набошад, а? Ё бегоҳӣ? Балки 

рӯзи якшанбе?  

- Медонед, - табассумкунон гуфт китобдор, - ман ба шумо маслиҳат медиҳам, ки шумо ба 

вай телефон кунед ва пурсед, ки кай рафтан мумкин 11, с. 58. 
Ҷумлаҳои унвонӣ ҳодисаҳоро ифода мекунанд ва доир ба хусусиятҳои вазъият бо воситаи 

номбар намудани ҷузъҳои алоҳидаи «предметии» онҳо маълумот медиҳанд. Ҷумлаҳои номӣ 

ҳамеша модалияти воқеӣ ва яке аз маъноҳои замони ҳозираро ифода мекунанд. Дар сохторҳои 

гуфтугӯӣ одатан ҳодисаҳое оварда мешаванд, ки бевосита ба лаҳзаи гуфтор далолат карда, аз 

тарафи гӯянда мушоҳида мешаванд ё ба ӯ маълум мебошанд: 

«But don't you like Barillo's voice?» Ruth asked. «He is next to Caruso, they say». 

«Of course I liked him, and I liked Tetralani even better. Her voice is exquisite--or at least I think 

so» 14, р. 125. 
Наход ба шумо овози Барилло мақул набошад, а?! – Нидо кард Руф – Охир вай дар 

сарояндагӣ баъди Карузо меистад.  

- Ҳа, албатта! Мақул, Тетралани бошад боз ҳам маъқултар. 

- Ба фикри ман овози вайро овози нодир ҳисобидан мумкин аст 11, с. 201. 
Қайд кардан муҳим аст, ки мундариҷаи ҷумлаҳои номӣ ба нақшаи номии матни асарҳои 

бадеӣ мувофиқат мекунад: ҳолат ва вазъият дар замони гузашта чун ҳодисаи муосир дар назди 

чашмони мушоҳидабаранда кушода мешаванд. Аз ин мисолҳои зерини забонҳои англисӣ ва 

тоҷикӣ шаҳодат медиҳанд:  

«From the first, the very first, the first moment I laid eye on you. I was mad for love of you then, 

and in all the time that has passed since then I have only grown the madder. I am maddest, now, dear. I 

am almost a lunatic, my head is so turned with joy». 

«Dear Martin!» I am glad I am a woman, she said, after a long sigh 14, р. 110. 
Аз рӯзи аввал, аз дақиқаи аввале, ки шуморо дидам. Ҳамон вақт дил бастам ва аз ҳамон рӯз 

инҷониб меҳрам торафт зиёдтар мешуд. Акнун бошад боз ҳам сахттар дӯст медорам, азизам. 

Ман тамоман девона шудам. Сарам аз хушбахтӣ чарх мезанад. 

Мартин азизам! Зан будан чи хуб аст, - гуфт Руф, оҳи чуқуре кашида 11, с. 176. 
Дар ҷумлаҳои номӣ ба тағйироти парадигматикӣ ва замонӣ роҳ додан имконнопазир аст, 

зеро онҳо маънои модалии доимӣ доранд. 

Ҷумлаҳои унвонӣ аз рӯи мақсади гуфтор фарқ мекунанд. Онҳоро метавон ба ҷумлаҳои 

унвонии ҳикоягӣ, ба ҷумлаҳои унвонии хитобӣ ва ба ҷумлаҳои унвонии саволӣ ҷудо намуд. 

1. Ҷумлаҳои унвонии ҳикоягӣ. 

Масалан: 

«What's the matter with him?» 

«I don't know. He had to put off an appointment with me on Thursday on account of illness; and last 

night, when I went round, I heard that he was too ill to see anyone. I thought Riccardo would be looking 

after him» 15, р. 146. 
- Ба ӯ чӣ шудааст? 

- Намедонам. Ӯ ба сабаби бемориаш рӯзи панҷшанбе бо ман вохӯрда натавонист ва дирӯз, 

вақте ки ман ба хонаи ӯ рафта будам, ба ман гуфтанд, ки ӯ сахт бемор аст ва бинобар ин, бо ҳеҷ 

кас вохӯрда наметавонад. Ман гумон кардам, ки Риккардо ба вай нигоҳубин мекунад 10, с. 153.  
2. Ҷумлаҳои унвонии хитобӣ. Масалан: 

There was a knock at the door. The strip of torn stuff dropped from his hands, and he sat quite still, 

holding his breath to listen. The handle of the door was tried; then Julia's voice called: 

 - «Arthur»! 

 He stood up, panting. 

 - «Arthur, open the door, please; we are waiting». 

He gathered up the torn counterpane, threw it into a drawer, and hastily smoothed down the bed (15, p. 

67).  
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Дари хонаро заданд, рӯйҷои порашуда аз дасти Артур ба замин афтид ва ӯ нафасашро рост 

карда ором нишаст. Дастаи дар тофта шуда, аз берун овози Юлия ба гӯш расид: 

- Артур! 

Ӯ базӯр нафас гирифта аз ҷо бархост.  

- Артур, дарро кушо! ... Мо нигаронем! ... 

Ӯ пораҳои рӯйҷоро аз замин ғундошта ба даруни қуттӣ партофт ва зуд рӯи катро тахт кард 

10, c. 72.  
3. Ҷумлаҳои унвонии саволӣ. Масалан: 

«Why do you let it go on?» 

«Because – I can't help it». 

«Why?» 

She looked up reproachfully. «That is unkind - it's not fair to press me so». 

«But all the same you are going to tell me why 15, р. 173. 
- Хӯш агар ин тавр бошад, шумо чаро ба ин чиз роҳ медиҳед?  

- Чунки тартиби кор ҳамин хел шудааст ва ман аз дигаргун кардани он оҷизам.  

- Оҷизед? Чаро? 

Ҷемма ранҷидагӣ барин шуда, ба ӯ нигоҳ кард.  

- Ин қадар маро озмудан хуб нест.  

- Хайр, ҳар чӣ бошад ҳам, гӯед, чаро оҷизед? 10, с. 186.  
Таҷзияпазирии синтаксисӣ хосияти дигари грамматикии ҷумлаҳои унвонӣ маҳсуб меёбад, 

ки онҳоро аз ҷумлаҳои таҷзияшаванда фарқ мекунонад. Аз рӯи сохт навъҳои зерини чунин 

ҷумлаҳоро ҷудо мекунанд: 

а) Ҷумлаҳои унвонии хуллас; 

Пагоҳонӣ. Офтоб аз уфуқ навакак сар баровардааст 9, с. 95.  
б) Ҷумлаҳои унвонии тафсилӣ, аз он ҷумла ҷумалаҳои бо аъзоҳои чида мураккабкардашуда. 

Once, I remember, I fainted right off with the pain in the middle of the performance – When I came 

to my senses again, the audience had got round me –hooting and yelling and pelting me with.  

« – Stop! I can't hear any more! Stop, for God's sake!»  15, р. 166.  
Ёд дорам, як дафъа аз хастагӣ аъзои баданам ба дард омада буд, дар ҳамин ҳолат ба саҳнаи 

тамошо баромадам ва беҳуш шуда ғалтидам. Вақте ки ба худ омадам, дидам, ки ҷамоат ба 

атрофам ҷамъ шуда маро ин сӯ-он сӯ меғелонанд... 

- Бас кунед! Ман дигар гӯш карда наметавонам ! ... Аз барои Худо, бас кунед! ... 10, с. 174.  
Ҳамин тавр, тадқиқоти муқоисавии ҷумлаҳои унвонӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ нишон 

медиҳад, ки аломатҳои асосии грамматикии ҷумлаҳои унвонӣ сохти яктаркиба, оҳанги махсус, 

таҷзияпазирии синтаксисӣ доштани онҳо мебошанд [2, c. 54]. Онҳо мавқеи махсусро ишғол 

мекунанд, зеро махсус барои иҷрои вазифаи мубодилабарқароркунӣ пешбинӣ гардида, барои 

ҷалби диққат ва ворид намудани ҳамсуҳбат ба ҷараёни муошират танҳо дар мавридҳои муайян 

хизмат мекунанд, яъне вазифаи коммуникативиро иҷро мекунад. Ин гуна ҷумлаҳо дар худ 

маълумоти объективӣ надошта, танҳо онро пешгӯӣ мекунанд ва барои омода намудани шунаванда 

барои қабули он корбаст мегарданд. Онҳо бо гуфтори минбаъда алоқамандии зич доранд. Гӯянда 

имконияти хуби давом додани маълумот ва ворид намудани ҳамсуҳбат ба онро пайдо мекунад [3, 

c. 268-271]. 

Сохторҳои яктаркиба дар чунин навъи ҷумлаҳо кам истифода мешаванд ва ин бо он шарҳ 

дода мешавад, ки онҳо офариниши фардии гӯянда мебошанд. Дар нутқи гуфтугӯӣ истифодаи 

сохторҳои ба қолабдаровардашуда нисбат ба сохтани сохторҳои нав осонтар мебошад.  
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РОҶЕЪ БА БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ҶУМЛАҲОИ УНВОНӢ ДАР ЗАБОНҲОИ  

АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола сохтори ҷумла дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мавриди таҳқиқ ва таҳлил қарор 
гирифтааст. Ҷумла яке аз масъалаҳои асосии синтаксис ба шумор рафта, диққати бисёр забоншиносонро ба худ 
ҷалб намудааст. Ҷумлаҳои яктаркиба дар ҳар ду забон дар нутқи шифоҳию гуфтугӯӣ истифода мешаванд ва 
онҳо қолибҳои махсуси худро доранд, ки соҳибзабонон бештари онҳоро дар шакли ба ҳама маъмул истифода 
мебаранд. Як навъи махсуси ҷумлаҳои яктаркиба ҷумлаҳои унвонӣ мебошанд, ки онҳо дар забони тоҷикӣ 
нисбат ба забони англисӣ бештар истифода мешаванд. Ҷумлаҳои унвонӣ таркиби ягонаи аслӣ надоранд, зеро 
танҳо дар замони ҳозира онҳо яктаркиба мебошанд. 

Ҷумлаҳои унвонӣ танҳо предметҳо, ҳодисаҳо ва воқеаҳоро номбар мекунанд. Дар чунин ҷумлаҳо ба 
тағйироти парадигматикӣ ва замонӣ роҳ додан имконнопазир аст, зеро онҳо маънои модалии доимӣ доранд. 
Ҳамин тавр, тадқиқоти муқоисавии ҷумлаҳои унвонӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ нишон медиҳад, ки 
аломатҳои асосии грамматикии ҷумлаҳои унвонӣ сохти яктаркиба, оҳанги махсус, таҷзияпазирии 
синтаксисӣ доштани онҳо мебошанд. 

КАЛИДОЖАҲО: синтаксис, ҷумла, ҷумлаҳои яктаркиба, исм, хабар, мубтадо, ҷумлаҳои унвонӣ, 
аъзоҳои ҷумла, сараъзоҳои ҷумла. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В данной статье предметом исследования является анализ предложения в английском и таджикских 
языках. Предложение, как основная единица синтаксиса, привлекает внимание многих лингвистов. 
Односоставные предложения в обоих языках используются в разговорной и письменной речи. Они имеют 
свои особенности, большинство из которых носители языка используют всем известным способом. Одним из 
основных видов односоставных предложений являются назывные предложения, которые в таджикском языке 
употребляются больше, чем в английском. Назывные предложения не имеют единую структуру, так как они 
являются односоставными только в настоящем времени. 

Назывные предложения – это только предметы, явления и события. В таких предложениях невозможно 
допускать парадигматические и временные изменения, так как они имеют постоянное модальное значение. 
Таким образом, на основании сравнительных изысканий назывных предложений в английском и таджикских 
языках, можно сделать вывод о том, что основными грамматическими признаками назывных предложений 
являются: односоставное строение, особенная интонация, синтаксический анализ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синтаксис, предложения, односоставные предложения, имя 
существительное, сказуемое, подлежащее, номинативные предложения, член предложения, главные члены 
предложения. 
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SOME PECULIARITIES OF NOMINATIVE SENTENCES IN ENGLISH  

AND TAJIK LANGUAGES 
 

In this article, the subject of research is the analysis of sentences in English and Tajik languages. The sentence, 
as the basic unit of syntax, attracts the attention of many linguists. Single-part sentences in both languages are used in 
spoken and written speech. They have their own features, most of which native speakers use in all known ways. One 
of the main types of single-component sentences is naming sentences, which are used more in Tajik than in English. 
Naming sentences do not have a single structure, since they are single-component only in the present tense. 

Nominative (nominal) sentences call only objects, phenomena and events. In such sentences, it is impossible 
to allow paradigmatic and temporary changes, since they have constant modal meaning. Thus, on the basis of 
comparative studies of Nominative (nominal) sentences in English and Tajik, it can be concluded that the main 
grammatical features of Nominative (nominal) sentences are: single-component structure, special intonation, syntax 
analysis. 

KEY WORDS: syntax, sentence, single-part sentences, the noun, predicate, subject, nominative sentence, the 
parts of the sentence, principal parts of the sentence.  
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САМТҲОИ АСОСИИ ОМӮЗИШИ ПАРЕМИЯҲО 
 

Саидова М.Я. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Фразеология ҳамчун фанни мустақили лингвистӣ ба илм аз солҳои 40-уми қарни XX ворид 

гардида, дар забоншиносӣ он ҳамчун фасли махсуси лингвистӣ ҷудо гардидааст. Таваҷҷуҳ ба 

паремияҳо на чун таҳлили фолклорӣ, балки ҳамчун предмети лингвистӣ танҳо дар охирҳои асри ХХ 

ба вуҷуд омада, ногузир омӯзиши ҳаматарафаи зарбулмасалҳоро ҳам дар забоншиносии рус ва ҳам 

тоҷик аз қафои худ кашидааст. Ба масъалаҳои паремиология, чи тавре Е.А. Койранская [1, с. 257] 

таъкид мекунад, дар таҳқиқоти Т.Г. Бочина [2], Н. Барли [3], Х. Вальтер [4], В.М. Мокиенко [5], Г.Л. 

Пермяков [6], Л.Б. Савенкова [7], Е.И. Селиверстова [8], Г.М. Шипитсина [9] ва чанде дигарон 

таваҷҷуҳи зиёде дода шудааст.  

Ду самти асосии таҳқиқи зарбулмасалҳо вуҷуд дорад, ки он аз тарафи умум эътироф 

гардидааст. «Самти аввал ба мамлакатҳои қитъаи Аврупо ва Русия хос буда, ба омӯзиши ҷанбаҳои 

сохторӣ ва семиотикӣ, муносибати мантиқӣ ва семантикӣ равона шудааст» [10, с. 50]. Самти дуюм 

«дар Британияи Кабир ва ИМА рушд ёфта, ба таҳқиқи нақши зарбулмасалҳо ба муошират ва ҳаёти 

иҷтимоӣ нигаронида шудааст» [10, с. 50]. «Имрӯз олимони ҳарду самти омӯзиши паремияҳоро зарур 

аст, ки ба зарбулмасалҳо таърифи аниқ дода, зарбулмасалҳоро аз воҳидҳои ба онҳо наздик ҷудо 

намоянд» [10, с. 51]. Самтҳои асосии омӯзиши паремияҳоро аз назари таҳлил мегузаронем. 

Якум, дар илми забоншиносии Россия таваҷҷуҳ ба паремияҳо аз охири асри XIX- ибтидои 

асри ХХ оғоз гардида, зарбулмасалҳои русӣ ва мақолҳо дар муқоиса бо паремияҳои халқҳои дигари 

дунё омӯхта мешаванд.  

Аксар зарбулмасалу мақолҳои халқҳои гуногун аз рӯи шакл ва мазмуни худ ба ҳам шабеҳ 

буда, диққати муҳаққиқони паремиологияро ба худ ҷалб карда меояд. Дар таҳқиқоти муҳаққиқони 

хориҷии ибтидои асри ХХ, аз қабили П. Шмит, Я. Лаутенбах, Э. Кокаре проблемаи монандии 

паремияҳо дар забонҳои гуногуни дунё мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар байни сарчашмаҳои 

паремиографии рус ба сифати мисол маҷмӯаи И. Голшух «Зарбулмасалҳо, мақолҳо ва пандҳо ва ё 

ҳикмати халқӣ дар се забон: русӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ» [11], ки дар он муқоисаи паремияҳо дар 

забонҳои русӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ оварда шудааст, пешкаш кардан мумкин аст. Г.Л. Пермяков 

солҳои дароз ба омӯзиши проблемаи миллӣ ва интернатсионалии паремияҳо машғул буда, нуқтаи 

назари худро дар мақолаҳо ва монографияҳои худ инъикос намудааст [12]. 

Самти дуюм масъалаҳои мубоҳисавиро дар хусуси ҳудуди зарбулмасал ва мақолҳо дар бар 

мегирад. 

В.И. Дал дар сарсухани ба маҷмӯаи «Зарбулмасалҳои халқи рус» навиштаи худ яке аз 

аввалинҳо шуда, кӯшиш намудааст то зарбулмасалҳоро аз дигар ифодаҳои устувор ҷудо намояд. 

Дар корҳои илмии Е.В. Иванов, Л.Б. Савенков, З.К. Тарланов ва дигар муҳаққиқон дар омӯзиши 

масъалаи паремиология бештар масъалаҳои ба фарқияти зарбулмасалу мақолҳо ва ифодаҳои 

устувори ба инҳо монанд бахшидашуда, муҳокима гардидаанд. Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, дар 

аксар маҷмӯаҳо, зарбулмасалу мақолҳо дар якҷоягӣ оварда мешаванд. 

Яке аз самтҳои нисбатан маълуми паремиология омӯзиши тафриқаи зарбулмасал ва мақолҳо 

ба ҳисоб меравад. 

Е.И. Селиверстова қайд мекунад, ки дар нутқи муосир зарбулмасалҳо дар шакли 

дигаргуншуда истифода мешаванд, аз ин рӯ, омӯзиши ин дигаргуншавӣ яке аз вазифаҳои актуалии 

паремиологияи муосир ба ҳисоб меравад [8, с. 23]. Равандҳои дигаргуншавӣ дар соҳаи 

зарбулмасалҳо дар замони мо хеле пурқувват гардидааст, ки таҳқиқи комплексӣ ва системаноки 

чунин шакли паремияҳо хеле муҳим арзёбӣ мешаванд. Маҳз ҳамаи ин зарурати баҳодиҳии забонии 

табаддулоти зарбулмасалҳо, муайян ва ошкор сохтани шаклҳои сохторӣ ва семантикӣ, омӯзиши 

манзараи иҷтимоӣ-фарҳангии онҳоро тақозо менамояд, ки ин имкон медиҳад дар оянда рушди 

равандҳои дигаргуншавӣ дар соҳаи паремиология пешгӯӣ карда шавад [11]. 

Дар охири асри ХХ истилоҳи нав - «муқобилзарбулмасал» арзи ҳастӣ намуд. Чи тавре 

медонем, дар раванди демократикунонии равандҳои забонӣ яке аз шаклҳои ин демократикунонӣ 

дигаргунсозии ибораҳои устувори маълум мебошад, ки онҳо ҷузъҳои алоҳидаи манзараи забони 

халқи муайянро дар зинаи муайяни рушди он инъикос менамоянд. Ба туфайли дигаргуниҳои сиёсӣ 
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ва иҷтимоии дар ҷамъият ба миёномада дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI забон ба тағйирот 

дучор гардида, ба талаботи нави ҷамъият мувофиқ мешавад. Истифодаи шаклҳои тайёр (иқтибос, 

зарбулмасал, афоризмҳо) ба рӯҳияи дуюмдараҷагии ҳаргуна матн алоқаманд аст. Яке аз шаклҳои 

матни дуюмдараҷа паремияи тағйирёфта мебошад. 

Мувофиқи ақидаи Е.В. Иванова «таҳқиқи муқоисавии зарбулмасалҳо аз рӯи самтҳои гуногун 

сурат гирифта метавонад: 

1. Аз рӯи самти анъанавӣ – муайян намудани хусусиятҳои генетикӣ ва типологии монандии 

зарбулмасалҳо, тавсифи баробарвазнии зарбулмасалҳо, аналогҳо ва зарбулмасалҳои 

баробарвазннабуда. 

2. Дар самти иҷтимоӣ-забонӣ муқаррар кардани хусусиятҳои монандии дар зарбулмасалҳо 

инъикосёфта ва фарқияти онҳо дар шароитҳои иҷтимоии ҳаёти халқҳо. 

3. Дар самти забонӣ-фарҳангӣ тасвири тавсифи монандӣ ва гуногунии фарҳангӣ, ки дар 

зарбулмасалҳои ба соҳаи фарҳанг алоқаманд ифода шудаанд 

4. Дар самти маърифатӣ – ошкор сохтани қонунмандии дарки дунё ва инъикоси натиҷаҳои 

он дар зарбулмасалҳо бо мақсади муқаррар намудани тафовут дар ҷаҳонбинии халқҳои 

мухталиф» [10, с. 5]. 

Вақтҳои охир «таваҷҷуҳи муҳаққиқон ба проблемаҳои омӯзиши манзараи забонии забонҳои 

гуногуни олам афзудааст. Дар ин асос консептҳои гуногуни забониву фарҳангӣ омӯхта шуда, 

категорияҳои грамматикии онҳо дар забони мушаххас ва муқоисаи он бо забонҳои дигар таҳқиқ 

мегарданд» [12]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки таҳқиқи забониву фарҳангии зарбулмасалҳои тоҷикӣ ва 

фразеологизмҳо дар манзараи забонҳои дигар, ба монанди забонҳои русӣ, англисӣ ва олмонӣ ҳанӯз 

чандон зиёд ба назар намерасанд, аз рӯ, омӯзиши ҳаматарафаро тақозо менамояд.  
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САМТҲОИ АСОСИИ ОМӮЗИШИ ПАРЕМИЯҲО 
 

Дар ин мақола дар хусуси омӯзиши паремияҳо, ҳамчун фасли махсуси лингвистӣ сухан меравад. Қайд 
мешавад, ки олимон ба таҳқиқи зарбулмасалу мақолҳо асосан аз охирҳои асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ 
машғул гардида, ба ҷанбаҳои сохторӣ, семиотикӣ, муносибати мантиқӣ ва семантикии онҳо даст задаанд. 

Муаллиф қайд мекунад, ки дар таҳқиқи зарбулмасалҳо ду самти асосӣ вуҷуд дошта, самти аввал дар 
мамлакатҳои қитъаи Аврупо ва Русия, самти дуюм дар Британияи Кабир ва ИМА маъмул аст. 
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Муаллиф дар охир ба чунин хулоса омадааст, ки таҳқиқи забониву фарҳангии зарбулмасалҳои тоҷикӣ 
ва фразеологизмҳо дар манзараи забонҳои дигар ҳанӯз чандон зиёд ба назар намерасад ва омӯзиши 
ҳаматарафаро тақозо менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: фразеология, забоншиносӣ, фолклор, паремия, зарбулмасал, мақол, иқтибос, 
афоризм, паремиология, ифодаҳои устувор. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПАРЕМИИ 
 

В этой статье речь идет об особенностях изучения паремии, как специального разделе грамматики. 
Отмечается, что ученые в основном в конце ХIХ начале ХХ вв. приступили к исследованию структурного 
аспекта семиотики, логических и семантических особенностей пословиц и поговорок. 

Автор подчеркиваеть, что есть два направления в исследовании пословиц. Первое направление 
распространено в странах Европы, в том числе в России, а воторое направление – в Великобритании и США. 

Автор приходит к выводу, что языковые и культурные исследования таджикских пословиц и 
фразеологизмов малочисленны и требует их всесторонее изучение. 
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MAIN DIRECTIONS IN THE STUDY OF PAREMIA 
 

This article deals with the features of studying paremia as a special section of grammar. It is noted that scientists 
mainly at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries began to study the structural aspect of semiotics, 
logical and semantic features of proverbs and sayings. 

The author emphasizes that there are two directions in the study of proverbs. The first direction is distributed 
in European countries, including Russia, and the second direction in the UK and the USA. 

The author concludes that the linguistic and cultural studies of Tajik proverbs and phraseologisms are small 
and require comprehensive study. 
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paremiology, stable expressions. 
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 НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» В 

АНГЛИЙСКОЙ И ТАДЖИКСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА: СХОДСТВА И 

РАЗЛИЧИЯ 
 

Гуломова М.Дж. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Структура концепта «женщина» является неоднородной, так как, помимо базового смысла, 

данный концепт содержит также элементы предыдущих эпох, а кроме общечеловеческого 

смыслового компонента, включает также компоненты с социальной, возрастной и национально-

культурной информацией. Содержание концепт «женщина» медленно, но неуклонно меняется 

вследствие трансформации социальной роли женщины. Современные лингвисты отмечают 

прирастание и изменение структуры концепта, в который начинают входить новые признаки и 

стереотипы. 

Концепт «женщина» - это один из универсальных и ключевых мировых концептов. При этом 

наполнение указанного концепта, естественно, будет различным для разных языковых картина 

мира, обладая специфическими чертами для каждого языка. 

Проведем сравнительный анализ каждого изученного микроконцепта, входящего в концепт 

«женщина» в таджикском и английском языках. 

Первым рассмотренным подробно микроконцептом является микроконцепт «внешность». 

Данный микроконцепт в обоих языках обладает высокой номинативной плотностью, однако его 

плотность в таджикском языке намного выше, нежели в английском языке. При этом в таджикском 

языке намного ниже число единиц с отрицательной коннотацией, которые описывают женскую 

внешность. Согласно данным фактам, можно говорить о том, что, хотя носителю таджикского 

языка внешность женщины более важна, нежели носителю английского языка, однако оценка 

женской внешности в таджикском языке является более высокой, нежели в английском языке.  

А.В. Артемова и О.А. Чибышева [1, с. 98; 5, с. 169] говорят о внимании носителей 

английского языка к деталям женской внешности. Однако изучения микроконцепта «внешность» 
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в таджикском языке показывает, что носители таджикского языка гораздо более внимательным к 

деталям женской внешности, уделяя внимание многим мелким подробностям, на которые не 

обращают внимание носители английского языка. Так, если носители английского языка 

обращают внимание на ноги, волосы и фигуру женщины, то носители таджикского языка 

обращают внимание на волосы, глаза, ресницы, фигуру, рост, ногти, цвет лица, форму лица, форму 

и цвет бровей, цвет ресниц, цвет кожи, тембр голоса и осанку.  

Также можно отметить, что в таджикской языковой картине мира у данного микроконцепта 

отсутствуют такие концептуальные признаки как «сексуальность», «популярность», 

«ухоженность» и «успех». При этом концептуальные признаки «старость» и «молодость» в двух 

языках примерно совпадают, однако в английском языке концептуальный признак «молодость» 

представлен чуть более широко. Среди других аспектов необходимо отметить отношение к старым 

женщинам в рамках английской языковой картины мира, где отрицательное отношение к женщине 

появляется как в описании внешних, так и внутренних характеристик.  

Интересно также, что у носителей английского языка есть целый спектр оценки женской 

красоты от невзрачной до яркой красавицы, в то время как у носителей таджикского языка 

женщина либо невероятно прекрасна и следует перечень ее достоинств, либо не уделяется 

внимание ее внешности вообще. При этом носители таджикского языка располагают длинным 

синонимическим рядом, называющим и описывающим именно красавицу. 

Сравнение микроконцепта «психологические качества» в двух языках показывает, что в 

английской языковой картине мира данный микроконцепт обладает более высокой номинативной 

плотностью. Еще различия наблюдаются на уровне не только количества, но и содержания: в 

таджикской языковой картине мира более широко представлены внутренние переживания 

женщины, нежели постороннее описание и оценка ее характера и психологических качеств.  

Можно также отметить тот факт, что содержание микроконцепта «психологические 

качества» в английском языке показывает динамику развития общества, так как происходит 

достаточно резкая смена оценочных номинаций качеств женского характера: от скромности и 

послушания к независимости и самодостаточности. Так как в таджикской языковой картине более 

полно описывают внутренние переживания женщины, то похожей динамикой для таджикской 

языковой картины мира мы не располагаем. Также в рамках данного момента необходимо 

учитывать и влияние различий в историческом развитии англоязычного и таджикоязычного 

социумов.  

Рассмотрение микроконцептов, связанных с социально-семейных статусов женщины 

показывает, что в таджикской языковой картине мира, наибольшая номинативная плотность 

характерна для микроконцепта «модар». Средняя номинативная плотность характерна для 

микроконцептов «духтар» и «арӯс». Наименьшая номинативная плотность свойственна 

микроконцептам «пирдухтар» и «ҳамшира». В английской же языковой картине мира наиболее 

высокая номинативная плотность свойственна микроконцепту «wife», а наименьшая – 

микроконцептам «bride» и «widow».  

Уже на количественном уровне можно заметить резкую разницу между таджикской и 

английской языковой картине мира: в таджикской языковой картине мира единиц, описывающих 

невесту намного больше, нежели в английской языковой картине мира. Для носителя языка статус 

невесты – один из самых значимых статусов женщины, важный момент и определяющий период. 

Также интересно, что для носителей таджикского языка, если судить по количественной 

представленности микроконцептов, важнее мать, в то время как для носителей английского языка 

– жена.  

Рассмотрим также сходства и различия указанных микроконцептов с точки зрения 

содержания. Так, в таджикском языке с описанием невесты связано множество поэтических 

образов и метафор, в то время в английском языке – это единственная сухая ФЕ, которая описывает 

не столько саму невесту, сколько ожидания ее жениха.  

Отмечены сходства в содержании единиц, описывающих вдову в таджикском и английском 

языках. В английском языке единицы, относящиеся к данному микроконцепту, описывают не 

столько женщину, сколько отношение ее мужа к ней, и в целом описывают не дословно вдову (т.е., 

женщину, чей муж умер), а скорее женщину, которая будучи замужем, однако живет как 

незамужняя по тем или иным причинам. В таджикском языке единицы данного микроконцепта 

описывают, как женщину, оставшуюся без мужа в результате ее смерти, так и женщину, которая 

замужем в принципе не была, однако ведет себя менее скромно, чем полагается незамужней 
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женщине. Оба содержанию обладают отрицательной коннотацией, однако в таджикском языке 

негативная окрашенность микроконцепта выражена более экспрессивно.  

В таджикском языке единицы, описывающие жену, бедны на яркие образы и экспрессивные 

обращения. Основным концептуальным признаком данного микроконцепта в таджикском языке 

является сема «госпожа», что говорит нам о высоком статусе замужней женщины в таджикской 

языковой картине мира. В английском же языке основным концептуальным признаком указанного 

микроконцепта является «подруга жизни», что свидетельствует об ожиданиях партнерского 

отношения с женой у носителей английского языка.  

Содержание единиц, описывающих мать в таджикском и английском языке примерно схожи: 

носители двух языков описывают матерей как добрых, нежных, заботливых и т.п. Однако в 

таджикском языке указанный микроконцепт более активен в художественных контекстах и образ 

матери описывается намного богаче и ярче.  

Единиц, описывающих профессиональную активность женщин, в английском языке 

наблюдается намного больше, нежели в таджикском. Данный факт можно объяснить успехом 

феминистского движения в англоязычных странах, которое привело к повышенной активности 

женщин в профессиональных сферах. Тем не менее, указанный микроконцепт показывает 

динамику улучшения женской профессиональной деятельности в обоих языках: как в английском, 

так и в таджикском языке наблюдаются скачки появления лексики, называющей новые женские 

профессии. При этом в английском языке данный скачок уже сменился волной замены номинаций 

женских профессий на более нейтральные и политически корректные. В таджикском же языке, в 

отличие от английского, появились не только названия для женских профессий, но и поэтические 

метафоры, экспрессивно и положительно описывающие новый образ самостоятельной и 

профессионально активной женщины.  
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ХУСУСИЯТИ МИЛЛИВУ ФАРҲАНГИИ МОҲИЯТИ ВОЖАИ «ЗАН» ДАР ТАСВИРИ ЗАБОНҲОИ 

АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ: МОНАНДӢ ВА ФАРҚИЯТҲО 
 

Дар ин мақола, таҳлили муқоисавии ҳар як микроконсепсияи омӯхташуда, ки ба мафҳуми «зан» ба 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дохил шудаанд, яъне муқоисаи монандӣ ва фарқиятҳои мафҳум дар тасвири 

забонҳои модарии ин забонҳо гузаронида шудааст. Муаллиф қайд мекунад, ки мафҳуми «зан» яке аз 

мафҳумҳои умумиҷаҳонӣ ва асосӣ мебошад. Ҳамзамон, ифодашавии мафҳуми зикршуда, албатта, барои 

тасвири ҷаҳонбинии забонии гуногун, ки хусусиятҳои хоси ҳар як забонро доранд, фарқ хоҳад кард. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» В АНГЛИЙСКОЙ И 

ТАДЖИКСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 

В данной статье проведен сравнительный анализ каждого изученного микроконцепта, входящего в 

концепт «женщина» в таджикском и английском языках, сравнив сходства и различия концепта в картине 

мира носителей данных языков. Автор отмечает, что концепт «женщина» - это один из универсальных и 

ключевых мировых концептов. При этом наполнение указанного концепта, естественно, будет различным 

для разных языковых картина мира, обладая специфическими чертами для каждого языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ, сравнение, микроконцепция, внешний вид, красота, доброта, 

уникальность, концепция, окружающий мир.  
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In this article, a comparative analysis of each studied microconcept included in the concept «woman» in Tajik 

and English was carried out, comparing the similarities and differences of the concept in the picture of the world of 

data speakers of languages. The author notes that the concept of «woman» is one of the universal and key world 

concepts. At the same time, the filling of the said concept will naturally be different for different language pictures of 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                                        ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МАСЪАЛАИ РОСТИВУ РОСТКОРӢ ВА ҲАҚИҚАТУ ҲАҚИҚАТПАРАСТӢ АЗ НИГОҲИ 

МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ 
 

Абдураҳимзода Қ.С., Қурбонов Ф.Х. 

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Чи тавре ки маълум аст, халқи тоҷику форс аз давраҳои хеле дури таърихӣ соҳибилм, 

соҳибфарҳанг, китобдор, бунёдкору созанда буда, дорои фалсафаи хос нисбат ба зиндагӣ мебошад. 

Аз давраҳои хеле қадим мактабҳои илмии халқи тоҷик дар саросари сарзамини Хуросону 

Мовароуннаҳр ва берун аз он шуҳрат ёфта, мақому манзалати хосаро соҳиб гашта буд.  

Дар ин ҷо бояд ҳамин нуктаро махсус таъкид намоем, ки осори илмӣ, адабӣ, фарҳангӣ ва 

фалсафии мутафаккирони бузурги гузаштаи халқи тоҷик ин осори куҳаншудаю нолозим нест, балки 

он дар шароити рушди ҷомеаи муосир ҳам дар раванди қувват гирифтани ҷаҳонишавии ҷомеаи 

ҷаҳонӣ метавонад сарчашмаҳои ҳалли проблемаҳои соҳаҳои гуногуни ҷомеаи муосир бошад.  

Мирзо Абдулқодири Бедил дар осори худ, дар баробари дигар хислатҳои ахлоқи неки инсонӣ, 

дар бораи тарбияи ростию росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ изҳори ақида кардааст. Ӯ мардумро 

ба роҳи ростиву росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ даъват намуда, таъкид карда буд, ки ҳатто 

осмонро шамъи бисоташ ростию озодагонро мақсадашон ростӣ мебошад. Аз андешаҳои Мирзо 

Бедил чунин бармеояд, ки ҳар нафаре, ки дар давоми ҳаёташ ростқавлу росткор ва ҳақиқату 

ҳақиқатпараст бошад, чӣ дар гуфтор ва чӣ дар рафтор доиман ҷонибдори ростиву ҳақиқат аст, дар 

зиндагӣ ӯ соҳиби ҳурмату эҳтиром гашта, ҳамеша ва дар ҳама ҷо дастболост.  

Бояд зикр кард, ки масъалаи ростиву росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарастиро, ки Мирзо Бедил 

дар эҷодиёти хеш мардумро даъват намудааст, ин роҳ ва амалест дар зиндагӣ, ки то замони мо 

аҳамияти тарбиявии худро гум накардааст. Масъалаи мазкур дар раванди бунёд ва сохтмони 

давлати соҳибистиқлол яке аз проблемаҳои муҳимми иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, мақому арзиши ӯ 

беш аз пеш боло мегирад. Мирзо Бедил андешаи хешро дар ин маврид чунин баён доштааст:  

  Осмон ба он каҷӣ шамъи бисоташ ростист, 

  Ҳалқаи чашми камон назора дорад тирро 1, с. 57.  
Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки Мирзо Бедил фикру зикр, рафтор ва муносибати 

ростиву ҳақиқатро аз ҳама корҳои дигар боло мемонад, яъне инсон бояд дар ин дунё ба ҷуз андешаи 

ростиву расидан ба ҳақиқат кори дигареро боло нагузорад. Қобили зикр аст, ки Мирзо Бедил роҳҳои 

ба ростиву росткорӣ ва ҳақу ҳақиқат расиданро таҳлил карда, нишон медиҳад, ки ҳар кас ростиву 

ҳақиқатро ба тарзи худ мефаҳмаду меҷӯяд ва бо роҳу равиш ва воситаҳои ба худ хос ба он наздик 

мешавад, ҳарчанд ки ростиву ҳақиқат бе фосила мебошад. Ҳамин тавр, мо пайхас мекунем, ки 

Мирзо Бедил дар ҷустуҷӯи ростиву росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ роҳи махсусеро на ба 

хонанда, балки ба ҳар як шахс тавсия намудааст, ки ростиву ҳақиқатро аз лиҳози ақл, фаҳмиш ва 

хиради худ бояд ҷустуҷӯ намояд. Барои мутафаккир ба кадом роҳ, тарзу усул ва восита ба ҳақиқат 

расидани ҳар як инсон дар раванди зиндагӣ ҳам дар фикру зикр ва ҳам дар рафтори хеш бояд ба сӯи 

ростӣ ва ҳақиқат талош намуда, то ҳадди имкон ба ӯ наздик шавад.  

  Ҳамчу сарв озодагонро қайди улфат ростист,  

  Хатти мистар дом бошад мисраи барҷастаро 1, с. 144.  
Мирзо Бедил ростиву росткориро ҳамчун роҳи рост дар зиндагӣ ҳисобида, онро роҳнамо ва 

идоракунандаи рафтору амали инсон ва бамақсадрасон ифода кардааст.  

Хидмати Мирзо Бедил дар баррасӣ ва тарғиби афкори тарбиявию равоншиносӣ дар замоне, 

ки ӯ умр ба сар мебурд, аҳамияти хеле назаррас дошт. Мутафаккир саъю кӯшиш намудааст, ки 

мардумро дар рӯҳи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия намуда, аҳли ҷомеаро аз фисқу фуҷур ва разолат 

пок сохта, эшонро ба ростиву росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ даъват намояд.  

Ба андешаи мо, ин ақидаи Мирзо Бедил дар шароити рушди ҷомеаи муосир ҳам аҳамияти 

калони тарбиявӣ дошта, ба ташаккул ва рушди инсони комил ва бою ғанӣ гардонидани ҷаҳони 

маънавии ҳар як инсон мусоидат мекунад, зеро дар ҷомеаи кунунии мо низ нафароне ёфт мешаванд, 

ки дурӯғгӯӣ, фиребгарӣ, аҳдшиканию ваъдахилофӣ ва амсоли онро раво дида, бо чунин рафтори 

ношоями хеш хотири одамонро мушавваш, дили эшонро ғамнок ва рӯҳияашонро парешон месозанд.  

Дар ин росто Мирзо Бедил ба ҳар як инсони солимақл муроҷиат карда, на фақат ӯро бо роҳи 

ростӣ ва ҳақиқат ҳидоят мекунад, балки ба ӯ таъкид менамояд, ки дигаронро ба ин роҳ равона сохта, 

аз мухолифати роҳи рост ва ҳақ баргардонад. Ба қавли файласуфи бузург, агар аз рафтор ва 

муносибати шарри инсонӣ мардумро нагардонем, ахлоқи ҷомеа харобу коста мегардад.  
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Ақидаҳои пандомезе, ки Мирзо Бедил ба мо мерос гузоштааст, кас фикр мекунад, ки маҳз 

барои даврони имрӯза ҳамчун пири хирадманду дурандеш насиҳатҳои хешро нигоштааст, чунки дар 

шароити ҷомеаи муосир, ахлоқи як қабил одамон рӯз то рӯз хароб гашта, рӯ ба костагӣ ниҳодааст. 

Масалан, имрӯзҳо мо шоҳиди бисёр воқеаҳо мегардем, ки баъзе аз одамон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ 

қоидаҳои рафтор ва муносибатро вайрон мекунанд, баҳудаву беҳуда алфози қабеҳро ба дигарон 

раво медонанд, ҳурмати пирону бенавоёнро ба ҷо намеоранд ва бо дигар рафторҳои ғайриахлоқиву 

ношоистаи худ мардумозорӣ мекунанд. Мутаасифона, нафароне, ки дар он ҷо ҳузур доранд, нисбат 

ба чунин амалҳои ғайриинсонӣ беэътиноиро раво дида, касе чунин «мардони майдон» ва 

«зуроваронро» аз ин роҳи нодуруст кӯшиши баргардонидан намекунанд.  

Дар чунин лаҳзаҳои зиндагӣ ҳозирон лаб ба хомӯшӣ бурда, дар канор будану бетарафиро 

ягона роҳи ҳалли ин проблема медонанд. Табиист, ки чунин рафтори бетарафонаи моро дида, 

«мардони майдон» ин рафтори худро дурушттару қабеҳтар месозанд. Ва оқибат муносибатҳои 

канорагирии мо ба касод ва харобу коста гаштани ахлоқ ва маънавиёти халқ ва ҷомеа оварда 

мерасонад.  

Дар хусуси барои инсон дар давоми зиндагӣ муҳим ва зарур будани ростиву росткорӣ ва 

ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ бошад, ақидаҳои педагогии Мирзо Бедил хеле ҷолибанд. Ба ақидаи шоири 

маъруф, инсон бояд дар давоми зиндагии худ ҳамеша ростқавл, ростгӯ, ростпарвар ва ҳақиқатҷӯ 

бошад. Зеро ӯ бо ростиаш ва ҳақиқатпарастиаш дар дилу дидаи мардум ҷо мегирад, ҳеҷ як буҳтон 

наметавонад ба чунин кас осебе расонад, ба ҳамон ростиаш устувор ва рост мемонад. Дар ҷомеа 

чунин одамон зиёданд, пеши роҳи ин гуна нафаронро ҳеҷ кас гирифта наметавонанд.  

Дар ҳаёт одами ростқавлу росткор ва ҳақҷӯй бо чунин хислати наҷибаш аз дигарон фарқ 

мекунад. Ӯ дар давоми зиндагӣ пуштибон ва ҳимоятгар меёбад, ҳама ӯро ҳурмату эҳтиром 

мекунанд, ҳама ба истиқболаш мебароянд. Аз ҳамин лиҳоз, ростиву ростқавлӣ дар давоми ҳаёт 

мададгору дастгири шахс мешавад. Хусусан дар аёми пирӣ ӯро аз муҳтоҷӣ ва дастнигарӣ раҳоӣ 

мебахшад. Ҳолатҳое пеш меояд, ки аз баъзе дӯстону рафиқони нониву забонӣ дида ростиву 

ҳақиқатпарастӣ ба одам ёвару мададгори хубтару беҳтар мешавад.  

Мирзо Бедил ҷонибдори чунин ақида буд, ки дар ҳолатҳое, ки ростиву ҳақиқатпарастӣ дар 

ҳаёт барои инсон чунин аҳамият дошта бошад, пас одамон бояд ба дурӯғгӯӣ, фиребгарӣ ва ҳилаву 

найрангбозӣ даст назананд. Зеро ки он аз сифати ахлоқи бади инсонӣ ба ҳисоб меравад. Бо чунин 

хислати бади ахлоқияш одами дурӯғгӯй ба сари мардум бадбахтиҳои зиёд меорад. Аз ин рӯ, шахсе, 

ки ба дуруғҳояш ба одамон зарар мерасонад, аз бадахлоқтарин аъзои ҷомеа аст. Аз дурӯғ гуфтану 

фиреб кардан, мегӯяд шоири маъруф, одамон дар амон ва рӯҳан ҳеҷ вақт ором нестанд, ҳамеша дар 

ташвиш ҳастанд, ҳол он ки баъзеҳо мехоҳанд бо дурӯғбофиҳояшону фиребҳояшон манфиат бурда, 

осоиш ёбанд. Аммо ҳамин ки дурӯғашон фош гардид, дар байни омма шармандаву шармсор 

мегарданд.  

Нисбат ба масъалаи матраҳшаванда бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, ки тарғиб ва ташвиқи 

масъалаи ростиву росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарастиро мо дар эҷодиёти пешгузаштагон, 

ҳамзамонон ва давраи баъдинаи Мирзо Бедил низ дида метавонем. Аз ҷумла, дар осори Носири 

Хусрав, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, 

Восифӣ, Ҳилолӣ, Биноӣ, Сайидои Насафӣ ва дигарон вохӯрдан мумкин аст.  

Аз ҷумла, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар асараш «Захират-ул-мулук» дуруғгӯиву 

ваъдахилофиро ба зери тозиёнаи танқид гирифта, мардумро бовар мекунонад, ки дар зиндагӣ барои 

мусулмонон аз ҳама роҳи беҳтарин ростӣ, ҳақиқатпарастӣ (ҳақгӯи), бовафоӣ ва ҳалимию меҳрубонӣ 

мебошад. Нисбати масъалаи мазкур, мутафаккир фикру андешаҳои хешро баён намуда, аз забони 

расули Худо чунин ривоят овардааст: «Расул алайҳиссалом фармуд, ки нишони мунофиқ се чиз аст 

ва ҳар кӣ дар вай ин се нишон бувад, мунофиқ аст, агарчи рӯза дорад ва намоз гузорад ва гумон 

барад, ки ман мусулмонам». Онҳо чунинанд: Чун сухан гӯяд, дурӯғ гӯяд ва чун ваъда диҳад, хилоф 

кунад ва чун вайро бар чизе амин гардонанд, хиёнат кунад» 5, с. 53.  

Ё дар ҷои дигари ҳамин асар таъкид кардааст: «Ва сироти мустақим, (роҳи растагорӣ, ростӣ), 

ки дар фотиҳа (сураи фотиҳа) мехонӣ, ҳақиқати ин эътидол аст ва сирот ҷаҳаннам рӯҳи ин сирот аст 

ва ҳақиқати ин эътидол аз мӯй бориктар ва аз шамшер тезтар аст ва ҳар кӣ дар дунё бад-ин сифат 

истиқомат ёфт, фардо бар он сирот чун барқи ҳотиф (дурахшанда) гузарад ва ҳар кӣ имрӯз талаби 

истиқомат накард, он ҷо бар сирот раҳ наёбад» 5, с. 70.  

Ё яке аз шоирони бузурги халқи тоҷики асри XVII, яъне ҳамзамони Мирзо Бедил, Миробид 

Сайидои Насафиро гирем, ӯ дар сухан гуфтан ва муносибату рафтори одамон ростгӯию рострафтор 

буданро ҷонибдорӣ карда, таъкид кардааст: дар ҳолате, ки мо сухани ростро мегӯему дар зиндагӣ 

тибқи нишондоди ростӣ амал мекунем, дар ин ҳолат барои дурӯғ гуфтану фиреб кардан ҳоҷат 
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намемонад. Бинобар ин, ҳарчанд ки сухани рост ва ҳақ талх асту ба одамон сахт таъсир мекунад, 

аммо ин аз суханҳои ҳарзаю бад гуфтан беҳтар аст.  

Сайидои Насафӣ фазилати ростию росткориро хеле ситоиш карда, итминони комил дошт, ки 

он яке аз сарчашмаҳои некиву накукорӣ мебошад. Ба андешаи шоир, дар ҳар ҷое, ки ростӣ ва 

росткорӣ бошад, дар он ҷо ҳатман некӣ ҳукумфармост. Мумкин аз ҳамин нуқтаи назар, Сайидои 

Насафӣ гуфтааст, ки ростиву росткориро дар ҷаҳон завол нест:  

  Ростиро набувад ҳеҷ заволе ба ҷаҳон,  

  Сарв агар хушк шавад, боз асо мегардад 6, с. 229.  
Чи тавре аз қиёси дар боло овардашуда маълум мегардад, масъалаи ростиву росткорӣ ва 

ҳақиқату ҳақиқатпарвариро на фақат Мирзо Бедил дар осори хеш мавриди баррасӣ қарор додааст, 

балки ин мавзӯъро мутафаккирони бузурги гузашта, ҳамзамонон ва пасояндагони халқи тоҷик дар 

осори хеш ба риштаи таҳлилу таҳқиқ кашидаанд. Ҳама ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҷомеаи 

одамӣ, дар ҳама давру замон масъалаи ростиву росткорӣ ва ҳақиқту ҳақиқатпарварӣ арзи вуҷуд 

доштааст. Аммо мутафаккирони бузурги халқи тоҷик масъалаи мазкурро дар осори хеш ба таври 

худ ва диди давру замон мавриди таҳлил қарор дода, роҳу равиш ва тарзу усули ҳалли мавзӯъро 

ҷустуҷӯ кардаанд.  

Ба қавли Мирзо Бедил, дар ниҳоди инсон тарбия намудани хислати ростӣ ва ростқавлӣ камоли 

дарёфти ганҷинаи ахлоқи ҳамидаву нек ба ҳисоб меравад. Ба иборае «ростӣ-растӣ» шоир низ таъкид 

менамояд, ки роҳи ростиву ростгӯӣ, ростқавливу ростбиниро пеша намоем, зеро дар радифи ин 

фазилати ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мавҷуд будани дурӯғу фиребгарӣ, каҷандешиву ваъдахилофӣ ва 

дигар хислатҳои шарри одамӣ низ ногузир аст ва ҳайф аст зиндагӣ, агар ба он майл намоем:  

  Ростӣ то далели кор кунӣ,  

  Ҳайф бошад, каҷ ихтиёр кунӣ 4, с. 276.  
Мирзо Бедил, чи тавре мебинем, моҳияти масъаларо ба хубӣ дарк карда, аз таҷриба ва 

мушоҳидаҳои рӯзгори шахсӣ фикру андешаҳояшро дар осори хеш мавриди баррасӣ қарор додааст 

ва бо мақсади пойдории ростиву ростқавлӣ ва ҳақиқату ҳақиқаткорӣ дар ҷомеа мардумро ба риояи 

ин хислатҳои наҷиби инсонӣ дар ҳама ҳолатҳои зиндагӣ даъват намудааст.  

Ҳаминро бояд таъкид кард, ки мутафаккири бузург дар бораи ростиву росткорӣ андешаронӣ 

карда, ба мақому мавқеи ростӣ ва фарҳанги росткорию ростқавлӣ дар ҳаёти инсон баҳои баланд 

дода, таъкид кардааст, ки агар шахс ростӣ, росткорӣ ва сухани ростро дар вақт ва ҷойи зарурӣ дуруст 

истифода намояд, рафтори шоистаи ӯ на танҳо барои худаш, балки дар назди дигарон қимат ва 

аҳамияти махсусро соҳиб шуда, нишонрасу таъсирбахш мешавад. Ба ҳама ин кӯшишҳо, шоир ба он 

талош мекард, ки қадру қимат ва арзиши ростиву росткорӣ ва ҳақикату ҳақиқатпарастӣ дар ҷомеа 

баланд бардошта шавад. Яъне, ба андешаи Мирзо Бедил, вақте ки рафтор ва муносибати одамон аз 

диди ростӣ, ҳақиқӣ ва самимӣ мебошад, ба рӯҳу равон ва ҳолат (авзо)-и дигарон низ таъсири мусбат 

мерасонад.  

 Мирзо Бедил чунин таъкид менамояд, ки ҳар як шахс дар зиндагӣ ва рафтору муносибат бо 

дигарон бояд ростиро пеша гирад. Ростиву росткорӣ одамро баҳри ба мақсад ноил гаштан рӯҳбаланд 

менамояд ва ба ӯ қуввату дармон бахшида, дар ҳаёт дари оромию осудагӣ ва болидарӯҳиро боз 

мекунад.  

Сари марди ростқавлу росткор, бо вуҷуди он ки дар рафти зиндагӣ ҳодисаҳои ногувор пеш 

меоянд, ҳамеша баланд аст. Зеро ӯ бегуноҳ ва пок аст. Ҳама ба ӯ бо чашми нек, бо эҳтиром ва боварӣ 

менигаранд. Одамон ба ӯ бовар дошта, медонанд, ки аз дасти ӯ бадкирдориҳо намеояд.  
Бояд зикр намоем, ки дар доираи ташаккул ва рушди хислатҳои ахлоқӣ ба монанди 

инсондӯстӣ, дӯстиву рафоқат, ваҳдату якдилӣ, ростиву ҳақиқатгароӣ мутафаккир боз як чанд 
фазилатҳои некро талқин кардааст, ки ба ақидаи ӯ метавонанд дар раванди ба камол расидани инсон 
таъсири мусбат расонанд. Ба қавли шоири бузург, сидқу вафо, дилсофӣ, мулоимрафториву ҳалимӣ 
дар ҳамин радиф қарор мегиранд.  

Ҳамин тариқ, Мирзо Бедил ҷонибдори ростиву росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарварӣ буда, 
кӯшиш ба харҷ додааст, ки ба василаи асарҳои хеш наслҳои ояндаро дар ин рӯҳия тарбия намуда, 
дар ташаккул ва густариши фазилатҳои ахлоқи неки инсонӣ саҳми арзандаи худро гузорад.  

Саҳми осори Мирзо Бедил, роҷеъ ба масъалаи ташаккул ва рушди сифатҳои ахлоқи ҳамида ва 
тарбияи инсони комил беандоза буда, садсолаҳо боз дар ниҳоди наслҳои зиёди инсон сифатҳои 
ахлоқи беҳтаринро парвариш карда омада истодааст. Ба андешаи файласуфи бузург, агарчанде ақлу 
хиради инсон дар ташаккули камолоти ӯ асосӣ ба ҳисоб равад ҳам, аммо таъсир расонидан ва 
парвариши сиришти ӯ, қалби ӯ дар ин раванд боз ҳам афзалияти бештар дорад. Алоқамандии 
хислатҳои ахлоқии инсонро аз ниҳод, ақлу хирад, шуурнокӣ ва фаҳму фаросати ӯ вобаста медонад.  
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Мо мебинем, ки Мирзо Бедил маърифати инсониро низ аз фикру андеша ва мақсаду нияти 
дили ӯ ҷустуҷӯ кардааст. Шоири маъруф мегӯяд, ки покии дил чун оина аз он гувоҳӣ медиҳад, ки 
чунин инсон соҳиби ақлу хирад ва шуури баланду солим ва фазилатҳои ахлоқи неки инсонӣ 
мебошад.  

  Зи нақшҳои баду неки ин ҷаҳон, Бедил,  

  Диле, ки соф шавад, дар шумори оина аст 2, с. 256.  
Ба қавли Мирзо Бедил, ҳар нафаре, ки дорои дили поку соф ва зебою беолоиш аст, чунин дил 

ӯро то ба камолот расонида, доро ва соҳиби фазилатҳои нек мегардонад. Ва ӯ дар рафти зиндагӣ бо 
ин хислатҳои наҷиби хеш ба атрофиён таъсир расонида, метавонад муҳит ва фазои тарбияро беҳтар 
ва хубтар гардонад. Ӯ бо ахлоқи ҳамида, муносибат, гуфтор ва рафтори неки худ барои дигарон 
намунаи ибрат шуда, ба олами маънавии эшон таъсири мусбат мерасонад. Ҳамин аст, ки яке аз 
рисолатҳои инсонии ҳар як шахси бо ақлу хирад ва бофаҳму фаросатро, шоири ширинкалом дар 
шакли назм чунин овардааст:  

  Дил мусаффо кун, ҷаҳон тасхири он миқдор нест,  

  Оина сайқал задан мулки Сикандар доштаст 2, с. 59. 
Маълум мешавад, ки мутафаккири бузург ба он ақида будааст, ки покӣ, тозагӣ ва зебоии қалб 

ва сиришту ниҳоди инсонӣ аз молу мулк ва бойигарии Сикандар ҳам болотару авлотар мебошад. Бо 
ин андешаи худ шоир таъкид карданӣ аст, ки дар ҷамъбасти зиндагӣ барои инсон танҳо корҳои неку 
қалби поку беолоиш, гуфтору рафтор ва муносибати ибратомӯзи ӯ дар хотира ва дили одамон 
мемонад, на молу мулк ва давлату савлати ӯ.  

 Омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқи саҳеҳу дақиқи осори гаронбаҳои мутафаккирони мардуми 
тоҷику форс, хусусан Мирзо Бедил, имрӯз аз мо тақозои ҷиддии онро дорад, ки ҷомеаи муосир ва 
тамоми системаи кори таълиму тарбия бояд роҳҳои нави ба воя расонидани инсонеро ҷустуҷӯ 
намоянд, ки ӯ ба сифатҳои ахлоқии худ, аз ҷумла инсонпарварӣ, ватандӯстӣ, маърифатнокӣ, 
меҳнатдӯстӣ, ифтихори миллӣ, зебоипарастӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва дигар сифатҳои ахлоқи 
волои худ намунаи фаъоли бозсозии ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа бошад 
ва бо ҷомеаи муосир ҳамоҳангу ҳамқадам бошад. Дар радифи андешаҳои Мирзо Бедил ҳамин 
нуктаро бояд тазаккур дод, ки дар шароити рушди ҷомеаи муосир, яъне иқтисоди бозоргонӣ рӯз то 
рӯз беҳурматии якдигар байни одамон, мардумозорӣ, хиёнаткорӣ, дурӯғгӯӣ, бевафоӣ, дӯздӣ, 
мансабу ҷоҳпарастӣ, қаллобӣ ва дигар хислатҳои шарри инсонӣ реша давонда истодааст. Агар имрӯз 
мо вобаста ба ҳолати бамиёномада, низоми таълиму тарбияро аз нав таҳлил карда набароем, агар 
шаклҳо, роҳҳо ва тарзу усули таълиму тарбияро аз нав коркард нанамоем, агар мо бо назардошти 
дурнамо ва талаботи ҷомеаи оянда роҳҳо, тарзу усул, шаклҳо ва воситаҳои таълиму тарбияро 
роҳандозӣ накунем, кӣ медонад, ки тақдири наслҳои оянда чӣ мешавад?  

 Дар ин ҷо бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, ки дар шароити имрӯзаи ҷомеаи мо нафароне 

ҳастанд, ки муносибати онҳо нисбат ба масъалаи иқтисодӣ низ гуногун мебошад. Масалан, одамоне 

ҳастанд, ки тамоми даромади оилавии онҳо аз ҳисоби меҳнати ҳалолу софдилона мебошад. Чунин 

одамон дар зиндагӣ аз пайи пулу моли зиёдатӣ намешаванд, анҷоми хонаю дари худро эҳтиёт 

менамоянд, аммо дар пеши касе сар хам намекунанд ва аҳли оила ва фарзандони худро низ дар 

ҳамин рӯҳия тарбия карда ба воя мерасонанд. Дилбохта ва ҳариси чизу чораи назаррабо нестанд, 

одатан чунин оилаҳо асоси пойдорӣ ва мустаҳкамии коллективи меҳнатӣ ва ҳам қавму авлодиро 

соҳиб мебошанд. Ин хел одамон умри худро ба меҳнати ҳалол бахшида, мехоҳанд, ки ба туфайли 

меҳнати хеш то қадри имкон зиндагии хешро дуруст ба роҳ монда, ӯро хушбахту зебо созанд. Чунин 

оилаҳо, албатта, ифтихор ва асосгузору пояи мустаҳками заминаи моддиву маънавии ҳар як миллат 

ва халқи кишвар ба ҳисоб меравад. То даме ки дар ҷомеа чунин оилаҳо вуҷуд доранду қонунҳо ва 

меъёрҳои ахлоқи ҳамидаи инсониро софдилона ва сидқан риоя менамоянд, қатъи назар аз 

душвориву сахтии замона, онҳо оилаҳои хушбахт маҳсуб мешаванд, зеро хушбахтӣ аз ҳамаи 

неъматҳои дунё авлотар аст.  

 Мутаассифона, дар ҷамъият одамони дигаре низ ҳастанд, ки мақсади асосии ҳаётро дар ғун 

доштани пулу мол ва сарват дида, барои таъмини ҳавову ҳавас ва нафси худ аз ҳисоби даромади 

бедардимиён, аз ҳаромкориву каллобӣ рӯ намегардонанд, ба қадру қимати инсон аз рӯи молу 

мулкаш баҳо медиҳанд ва ғайраҳо.  

 Бо мақсади ба роҳи дуруст равона кардани рафтор ва муносибатҳои одамон дар ҷомеа, 

олимон, адибон ва мутафаккирони гузаштаву муосир роҳу равиш, тарзу усул ва воситаҳои дар насли 

наврас тарбия намудани ҳисси инсонпарварӣ, башардӯстӣ, хоксорӣ, ростиву ростқавлӣ, 

ҳақиқатпарастӣ, поквиҷдонӣ, ҳурмату эҳтироми якдигар, одобу ахлоқи нек ва амсоли ин барин 

масъалаҳои ҳалталабро ҷустуҷӯ ва дарёфт намудаанд, ки аз рӯи он амал намудан аз манфиат холӣ 

нест. Агар дар ҷомеа теъдоди одамоне, ки мақсади асосиашон меҳнати ҳалол ва ахлоқи неки инсонӣ 
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аст, коҳиш ёфта, шумораи нафароне, ки ба ҳирсу тамаъ ва ҳавою ҳаваси молу чизпарастӣ дода 

шудаанд, афзоянд, пас тамоми миллат дучори фалокати ахлоқиву маънавӣ хоҳад гашт.  

 Аз ин рӯ, Мирзо Бедил ҳамчун фарзанди хирадманду пешқадами замони худ, барои солим 

гардонидани иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷомеа, пойдории ваҳдату якдилии мардум ва баланд 

бардоштани фарҳангу маданияти ахлоқии насли наврас фикру ақидаҳои хешро мавриди баррасӣ 

қарор додааст.  

 Ҳамин тариқ, дар осори Мирзо Бедил мо мушоҳида мекунем, ки ӯ пайваста хислатҳои ахлоқи 

неки инсониро ба монанди покиву покизагӣ, софию зебоии қалбу дил ва сиришти одамиро тараннум 

карда, тарбия ва парвариши сифатҳои ахлоқи ҳамидаро дар насли ҷавон таъкид кардааст:  
 

  Мекунад як дидаи бедор кори сад чароғ,  

  Равзане з-ин хонаи торик бар дил во кунад 3, с. 44.  
 

Гуфтаҳои боло моро ба чунин хулоса водор месозад, ки фикру ақидаҳои тарбиявӣ, хусусан 

ростиву росткорӣ ва ҳақиқату ҳақиқатпарастии Мирзо Абдулқодири Бедил ба тақозои замони 

зиндагиаш мувофиқ мебошад. Консепсияи тарбиявие, ки ӯ дар осори хеш баррасӣ намудааст, дар 

шароити рушди ҷомеаи муосири мо низ баҳри баланд бардоштани сифати тарбияи насли наврас 

метавонад нақши хеле бориз дошта бошад.  
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МАСЪАЛАИ РОСТИВУ РОСТКОРӢ ВА ҲАҚИҚАТУ ҲАҚИҚАТПАРАСТӢ  

АЗ НИГОҲИ МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллифон таваҷҷуҳи асосии худро ба яке аз масъалаҳои муҳимми ахлоқӣ -ростиву 

росткорӣ, ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ аз нигоҳи яке аз шоирони маъруфи халқи тоҷику форси нимаи дуюми асри 

XVII ва ибтидои асри XVIII – Мирзо Абдулқодири Бедил бахшидаанд.  

Муаллифони мақола хидмати Мирзо Бедилро дар баррасӣ ва тарғиби афкори тарбиявию равоншиносӣ, 

дар замоне, ки ӯ умр ба сар мебурд, аҳамияти хеле назаррас доштанашро махсус таъкид кардаанд. Таъкид 

гардидааст, ки мутафаккир кӯшиш намудааст, ки мардумро дар рӯҳӣ ахлоқи ҳамида тарбия намуда, аҳли 

ҷомеаро аз фисқу фасод ва разолат пок сохта, эшонро ба ростиву росткорӣ, ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ даъват 

намояд.  

КАЛИДВОЖАҲО: ростӣ, росткорӣ, ҳақиқат, ҳақиқатпарастӣ, фисқ, фасод, разолат, роҳнамо, даъват 

кардан, тафаккур, аҳамияти тарбиявӣ.  
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МИРЗО АБДУЛЬКАДЫР БЕДИЛЬ О ПРОБЛЕМЕ ПРАВДЫ И ПРАВДИВОСТИ,  

ЧЕСТНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
  

В данной статье авторы уделяют основное внимание одной из важных проблем нравственности-правды 

и правдивости, честности и справедливости с точки зрения одного из великих поэтов таджикско-персидских 

народов второй половины XVII и начала XVIII вв. Мирзо Абдулькадыра Бедиля.  

Авторы, отмечая заслуги Мирзо Бедиля в анализе и пропаганде воспитательных и психологических 

взглядов в эпохе, в которой он жил, особо подчёркивают огромное его значение. Подчёркивается, что 

мыслитель прилагает все возможные усилия, чтобы воспитывать людей в духе нравственности и этим 

очистить граждан общества от разврата, смуты и мерзости, таким образом, призывает их к правде и 

правдивости, честности и справедливости.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правда, правдивость, истина, этичность, разврат, смута, мерзость, наставник, 

призыв, мышление, воспитательное значение.  
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MIRZO ABDULKADIR BEDIL ON THE PROBLEM OF TRUTH AND TRUTHFULNESS, 

HONESTY AND JUSTICE 

In this article, the authors focus on one of the important problems of morality-truth and truthfulness, honesty 

and justice from the point of view of one of the great poets of Tajik-Persian peoples of the second half of the XVII 

and early XVIII centuries, Mirzo Abdulkodir Bedil. 

The authors, noting the merits of Mirzo Bedil in analyzing and promoting educational and psychological views 

in the era in which he lived, especially emphasize his great importance. It is emphasized that the thinker makes every 

possible effort to educate people in a moral spirit and thereby cleanse the citizens of society from debauchery, turmoil 

and abomination, thus calling them to truth and truthfulness, honesty and justice. 

KEY WORDS: truth, truthfulness, truth, ethics, debauchery, confusion, abomination, thinking, educational 

value. 
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 ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ 
 

Абдуллоева Н.С.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Дар синни томактабӣ шахсияти кӯдак ташаккул ёфта, эҳсоси худшиносӣ шакл мегирад. 

Таҷрибаи иҷтимоӣ дар идоракунии рафтор ва кирдори кӯдакон таъсири калон мерасонад. 

Калонсолон аз кӯдак талаб мекунанд, ки ба қоида ва меъёрҳои рафтори ҷамъиятӣ риоя кунад. Дар 

рафти фаъолиятҳои гуногун: бозӣ, таълим, меҳнат, муоширати ӯ бо калонсолон кӯдак дар бораи 

ашёю ҳодисаҳои олами воқеӣ маълумот гирифта, қонуниятҳои тараққиёти табиат, ҷамъиятро аз худ 

мекунад ва минъбад ба онҳо риоя мекунад 4, с. 36. 

Амалу фаъолияти кӯдак тадриҷан ба тағйир ёфтани синну сол мураккаб шуда, дар баробари 

ин, калонсолон аз ӯ идора кардани рафтору кирдорашро талаб мекунанд. Дар ташаккули шахсияти 

кӯдак нақши волидон, калонсолон ва шахсоне, ки ӯро иҳота мекунанд, хеле калон аст. 

Ташаккули шахсияти кӯдак бо ду роҳ сурат мегирад. Аввалан, кӯдак олами воқеиро дуруст 

дарк карда, мавқеи худро дар ҳамон муҳит муайян мекунад, ки сабаби пайдошавии шаклҳои нави 

рафтори ӯ мегардад. Баъдан, ташаккули шахсияти кӯдак ба инкишофи ҳиссиёту иродаи вай вобаста 

буда, сабаби ба вуҷудоии рафтори устувори ӯ мегардад, ки он ба тағйироти зоҳирӣ вобаста аст.  

Ташаккули шахсияти кӯдак аз тарзи ташкили корҳои таълимию тарбиявӣ, роҳу усулҳои 

омӯзонидани риояи рафторҳои ҷамъиятӣ, ба намунаи ибрати шахсии калонсолон вобастагӣ дорад. 

Кӯдак рафтор, кирдор ва муносибати калонсолонро дар ҳаёти ҳаррӯзааш мушоҳида мекунад, ба 

онҳо пайравӣ менамояд, дар рафтору гуфтор ва тарзи муносибати худ бо ашё, одамон, ҳодисаю 

воқеаҳо муносибати калонсолонро инъикос мекунад. Ноаён ин амалу кирдор дар ӯ шакл мегирад ва 

мустаҳкам мегардад. Масалан, кӯдак мушоҳида мекунад, ки чӣ тавр падараш аз кор баргашта, 

либосҳои кориашро иваз мекунад, ба майдончаи назди ҳавлӣ рафта, бо меҳру муҳаббат ниҳолҳоро 

парвариш менамояд. Вай ба хоҳиши том кор карда, аз меҳнати худ қаноатмандиро ҳис мекунад. 

Бача дар ин ҳолат кӯшиш мекунад, ки ба падараш ёрӣ расонад ва ба нигоҳубини ниҳолҳо машғул 

шавад. Баръакс, агар бача мушоҳида кунад, ки падараш аз кор баргашта, дар интизори тайёр шудани 

хӯрок бо сигоркашӣ ва ё ба чокидани нос машғул мегардаду барномаҳои телевизиониро тамошо 

карда мешинад ва ба кори хонаю рӯзгор ёрӣ намерасонад, вай ба падари худ пайравӣ карда, дар ӯ 

чунин ақидае пайдо мешавад, ки вазифаи зан - модар иҷрои корҳои хона аст. Ба модар ёрӣ расонидан 

кори мардон нест. Чунин тарзи рафтор ва муносибати падар дар ташаккули сифатҳои шахсияти бача 

таъсири манфӣ мерасонад. Дар ин давраи инкишофи кӯдакон ҳоло рафтор ва кирдори калонсолонро 

дуруст таҳлил карда, аз нуқтаи назари танқидӣ баҳо дода наметавонанд. Намефаҳманд, ки рафтор 

ва ё кирдори кадоме аз онҳо дуруст асту кадомаш нодуруст. Ӯ фақат ҳаминро мефаҳмад, ки агар 

калонсол (падар ё модар) ҳамин хел рафтор карда бошад, пас рафтори онҳо дуруст асту ӯ ҳам ҳамин 

хел бояд рафтор кунад.  

Дар ташаккули шахсияти кӯдакони синни томактабӣ нақши қаҳрамонони афсонаю ҳикоя, 

филмҳои тасвирию бадеӣ хеле калон аст. «Агар кӯдак ба қаҳрамонони мусбат таваҷҷуҳ зоҳир 

намуда, аз рафтору кирдори онҳо хурсанд шавад, нисбат ба қаҳрамонони манфӣ ҳисси бадбиниро 

ифода карда, рафтори онҳоро маҳкум мекунад. Масалан, баъди шунидани афсонаи «Бузаки 
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ҷингилапо» дар кӯдакон нисбат ба «буз» ҳисси ҳамдардӣ ва нисбат ба «гург» ҳисси нафрату бадбинӣ 

ба вуҷуд меояд» 4, с. 78. 

Кӯдак аз калонсолон як қатор қоидаҳои рафтор, аз қабили малакаи маданию гигиенӣ, риояи 

реҷаи рӯз, тарзи бо ашё, бозичаҳо муносибат карданро ёд мегирад. Минъбад ӯ кушиш мекунад, ки 

ба ин қоидаҳо риояи онро аз дигар ҳамсолон низ талаб менамояд. Масалан, ҳангоми аз тарафи 

кӯдакони дигар риоя накардани қоидаҳои рафтор, бача ба мураббия ва ё калонсолон шикоят 

мекунад: «Толибаро бинед, ба бозии мо халал мерасонад», «Равшан обро ба фарши хонаи гурӯҳ 

рехт», «Шоиста пойафзолашро дар ҷояш нагузошт» 1, с. 120. 

Дар рафтӣ бозӣ ва ҳамкорӣ кӯдак ба моҳияти рафтору кирдори худ сарфаҳм рафта, зина ба 

зина ба қоидаҳои ҷамъиятӣ риоя карданро ёд мегирад. Ҳангоми содир кардани хато ва ё рафтори 

номатлуб ӯ дар хиҷолат меафтад, бахшиш мепурсад. 

Нақши бозӣ дар инкишофи шахсияти кӯдакони синни томактабӣ хеле калон аст. Кӯдак дар 

бозӣ фаъолият ва муносибати байниҳамдигарии калонсолон (ронанда, духтур, мураббия, 

фурӯшанда, усто)-ро инъикос карда, дониш, маҳорат ва малакаҳои аз худ кардаашро дар амал 

истифода мебарад. Масалан, нақши ронандаро иҷро карда истода, ӯ ба бехатарии пиёдагардон, 

риояи қоидаи ҳаракат дар роҳ диққат дода, ба овози нақлиёт тақлид карда, садо мебарорад. Масалан, 

Зарнигор нақши духтурро иҷро карда, ҳангоми муоинаи «бемор» ба ӯ изҳори ҳамдардӣ карда 

мегӯяд: «Гиря накун, ҳозир ман ба ту сӯзандору мегузаронам, зуд сиҳат мешавӣ, ором шав». 

Шаҳноза нақши модарро бозида, ба лӯхтакаш ғамхорӣ изҳор карда мегӯяд: «Ҷонаки ман, хоб дорӣ? 

Ҳозир ман туро ба гаҳвораат мебандам, алла мегӯям, зуд хобат мебарад».  

Дар ин давраи синну сол кӯдакон кӯшиш мекунанд, ки нақши ба уҳда гирифтаашонро дуруст 

иҷро кунанд. Аз ин рӯ, онҳо дониш ва таҷрибаҳои андӯхтаашонро истифода мебаранд. Масалан, 

агар онҳо мушоҳида карда бошанд, ки ҳангоми хобонидани кӯдак модар ва ё шахсони калон ба 

кӯдаки гиря карда истода суханони дағалона гуфта, бо исрор хоб кардани ӯро талаб кунанд, 

духтарча ин рафторро дар вақти бозӣ бо лӯхтаки худ такрор мекунад 4, с. 156. 

Дар ташаккули шахсияти кӯдакони синни томактабӣ баҳо ва баҳодиҳӣ аҳамияти калон дорад. 

Ҳангоми бо калонсолон якҷоя кор кардан, онҳо ба фаъолияти кӯдак баҳо дода қаноатмандӣ ва ё 

қаноатманд нашудани худро ифода мекунанд. Масалан, «Офарин, Хуршедҷон! Ту имрӯз ба ман ёрӣ 

расондӣ, аз кори ту ман розӣ шудам», «Фарзона ба модараш хӯрок тайёр кард, модар хурсанд шуд». 

«Мавзуна ҷуздони хоҳарашро кофта, беиҷозат китобашро гирифт, кори ӯ хуб набуд». «Парвиз чаро 

ту ба ман дурӯғ гуфтӣ, ин рафторат хуб нест». 

Ҳангоми аз тарафи калонсолон ба рафтор ва кирдори кӯдакон баҳо додан, дар онҳо низ 

тасаввуроти аввалини ба рафтор ва кирдори худ баҳо додан пайдо мешавад. Онҳо ба мафҳумҳои 

«хуб чист?» «бад чист?» сарфаҳм мераванд. На танҳо ба рафтору кирдори худ баҳо доданро ёд 

мегиранд. Масалан, «Бахтовар бачаи дурӯғгӯй аст, ман бо вай ҷӯра намешавам», «Латофат духтари 

хуб аст, вай ба ман конфеташро дод», «Мартаба либосҳояшро ҳеҷ гоҳ ифлос намекунад», «Падарам 

фиреб карда, маро ба боғ набурданд». «Ман аз он хурсанд шудам, ки корам ба модарам маъқул 

шуд», «Либосамро ифлос кардам, акнун модарам хафа мешавад» ва ҳоказо. 

Дар тарбияи баҳодиҳӣ ва худбаҳодиҳии кӯдакон нақши калонсолон калон аст. Ҳамон вақт 

баҳодиҳӣ ва худбаҳодиҳӣ дар кӯдакон дуруст ташаккул ёфта метавонад, агар онҳо ба моҳияти 

«дуруст», «нодуруст», «хуб», «бад», «лозим», «лозим нест» ва ғайра сарфаҳм раванд. 
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ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ 
 

Дар мақолаи мазкур оид ба рафтору кирдори падару модар дар назди кӯдак, муносибати мураббияҳо 
бо кӯдакон таҳлилу баррасӣ карда шудааст. Дар он, пеш аз ҳама, мавқеи оила баррасӣ гардида, муайян карда 
шудааст, ки рафтори падару модар, пеш аз ҳама, ба кӯдакон намунаи ибрат мебошад, ҳар амале, ки онҳо содир 
мекунанд, кӯдак онро такрор мекунад.  
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Дар муассисаҳои томактабӣ бошад мураббияҳо бояд ба кӯдакон муаддабона муносибат кунанд, ҳар як 

амали нодурусте, ки аз тарафи онҳо содир мешавад, ба психологияи онҳо сахт таъсир мекунад, минбаъд омаду 

рафти онҳо ба боғча мушкилиҳои дигарро пеш меорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: кӯдакон, тарбия, шахсият, инкишоф, рафтор, кирдор, падар, модар, омӯхтан, 

таҷриба. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В данной статье рассматривается поведение родителей перед ребёнком, отношение воспитателей перед 
воспитанником. Приоритетом в нем рассматривается семья. Выявлено, что поведение родителей - это в 
первую очередь пример для детей, каждое действие, которое они предпринимают, ребенок повторяет. 

В дошкольных учреждениях воспитатели должны относиться к детям вежливо, каждое совершенное 
ими неправильное действие сильно влияет на психологию детей. При неправильном подходе к детям, приход 
и уход в детский сад приведет к ряду других проблем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, воспитания, личность, развитие, поведение, отец, мать, изучать, 
практика.  
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PERSONALITY FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

This article examines the behavior of parents in front of the child, the attitude of caregivers to the pupil. It 
considers family as a priority. It is revealed that the behavior of parents is primarily an example for children, every 
action that they take, the child repeats. 

In preschool institutions, teachers should treat children politely, every wrong action they commit strongly 
affects the psychology of children. If the wrong approach to children, coming and going to kindergarten will lead to a 
number of other problems. 
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ЗАН-МОДАР ҚУВВАИ ПЕШБАРАНДА ВА ФАЪОЛИЯТИ БОСУБОТИ Ӯ ДАР 

МАҚОМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ 
 

Давлатшоева А. 

Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Баробари ба даст овардани истиқлолият ва иқдом намудан ба роҳи барпо намудани давлати 
демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд, Ҷумҳурии Тоҷикистон майли худро барои пешбарии рушди 
баробар ва одилона тавассути мустаҳкам кардани заминаи қонунгузорӣ ва татбиқи сиёсати 
пайгирона дар ин самт тақвият дод. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин санади 
қонунгузорест, ки меъёру арзишҳои қабулшудаи умумиро устувор намуда, барои таъмини 
баробарҳуқуқии ҳамаи шаҳрвандони худ кафолат медиҳад. Давлати навини тоҷикон занро ҳамчун 
қувваи пешбаранда ва як ҷузъи муҳимми ҷомеа эътироф намуда, иштироки ӯро дар тамоми ҷабҳаҳо, 
аз ҷумла сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва маънавиёти кишвар ногузир медонад [1, с. 1]. 

Сиёсати ҳадафмандонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бобати баланд бардоштани мавқеи зан дар 
ҷомеа ба афзудани сафи занон дар мақомоти корҳои дохилӣ (МКД) низ мусоидат намуда, бо роҳи 
сохтмони ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, таҳкими сулҳу оштӣ дар кишвар дар давраи 
гузариш имконият доданд, ки дар қатори дастовардҳои соҳаҳои гуногун фаъолияти босуботи занон 
дар мақомоти корҳои дохилӣ низ рӯ ба рушд ниҳад.    

Тоҷикистон аз соли 1993 инҷониб иштирокчии Созишнома доир ба барҳам додани ҳама гуна 
навъҳои зӯроварӣ нисбат ба занон (CEDAW) мебошад, ки барои татбиқи як силсила санадҳои 
муҳимми сиёсие, ки аз ҷониби ҳукумати кишвар тасдиқ шудаанд, ҳидоят менамояд [1, с. 5]. 

Масалан, дар тӯли давраи истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои зиёде таҳия 
намудааст, ки ба фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи зани тоҷик равона 
шудаанд: 

1. Нақшаи миллии тадбирҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани 
нақшу мақоми занон барои солҳои 1998-2005; 

2. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №5 аз 3.12.1999 «Дар бораи тадбирҳои 
баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа»; 
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3. Барномаи давлатии «Самти асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқу имкониятҳои 
баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2010»; 

4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2006, Барномаи давлатии 
«Тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳисоби занону духтарони қобилиятнок дар солҳои 2007-2016»; 

5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.05.2010 дар бораи тасдиқи «Стратегияи 
миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020».  
Ин ҳуҷҷатҳо дар баробари он ки дурнамо ва ояндаи хуби пешрафти зани тоҷик ва боло 

рафтани мақоми ӯро дар ҷомеа муайян менамояд, инчунин моро водор месозанд, ки баҳри татбиқи 
онҳо ба хотири шукуфоии кишвари соҳибистиқлоламон талош варзем. 

Беҳтарин ва арзандатарин хислати халқи мо поктинатию инсондӯстӣ, нексириштию 
фарҳангпарварӣ, созандагию заҳматписандӣ ва эҳсоси волои ватандӯстиву ифтихори ватандорӣ дар 
симои занон таҷассум ёфтааст. Мо набояд фаромӯш созем, ки модари тоҷик дар роҳи ҳифзи 
дастовардҳои истиқлолият фарзандони бонангу номуси худро аз даст дода, бо сабру таҳаммул ва 
матонати мардона ваҳдат ва сулҳу осоиши миёни тоҷиконро пуштибонӣ кардааст. Имрӯз ҷомеаи 
ҷаҳонӣ сулҳи миёни тоҷиконро чун таҷрибаи нодири таърихӣ эътироф намудааст, ки саҳми 
модарону хоҳарони мо дар пирӯзии ақли солим, сулҳу ваҳдат ва суботи мамлакат бузург аст, - қайд 
намуд Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон [2, с. 64]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли солҳои истиқлолият ба хотири таҳкими мақому манзалат ва 
таъмини риояи ҳуқуқҳои инсониву конститутсионии занон тамоми тадбирҳои инмконпазирро 
андешида, онҳоро мутобиқи меъёрҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар амал татбиқ 
карда истодааст. Имрӯз аз он сарфарозем, ки занон дар зинаҳои гуногуни шохаҳои ҳокимият, яъне 
мақомоти олии қонунбарор, ҳокимияти судӣ ва иҷроия, дар Мақомоти корҳои дохилӣ фаъолият 
намуда, дар пешрафти ҳаёти ҷомеа ҳиссаи арзандаи худро гузошта истодаанд. 

Дар амал татбиқ намудани санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати мақоми зан 
дар ҷомеа ба он оварда расонд, ки солҳои охир теъдоди занони мутахассису соҳибтаҷриба дар 
зинаҳои мухталифи Вазорати корҳои дохилӣ (ВКД)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон торафт афзоиш ёфта, 
онҳо дар рушду пешрафти самтҳои гуногуни ВКД саҳми воқеии худро гузошта истодаанд. 

Таъкид намудан бамаврид аст, ки зани тоҷик дар баробари дили бузург доштан, басо 
мушкилнописанд ва шукргузор аст. Ҳоло занони муфаттиш, мубориз алайҳи ҷиноятҳои вазнин, зан-
корманди БДА, кормандони шуъбаҳои шиносномадиҳӣ, тарбиятгарони ҳомиёни низом ва ғайраро 
дида, тааҷҷуб нахоҳем кард. 

Боиси хушнудист, ки имрӯз тавассути сиёсати оқилонаю дурандешонаи Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид 
ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда таъин 
намудани занони фаъолу лаёқатманд дар Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси 
афзудани сафи занони соҳибмаълумоту соҳибихтисос, босавод ва боиффат гардидааст. Нисбат ба 
солҳои пештара имрӯз шумораи занон дар вазифаҳои масъулу роҳбарикунандаи ҷузъу томҳои ВКД-
и Ҷумҳурии Тоҷикистон ба куллӣ фарқ мекунад. Зеро Фармону Дастурҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани мақоми зан дар ВКД ҶТ чун як рукни муҳимми сиёсати 
давлатдорӣ, фишанги тавонои пешбурди ҷамъият ба роҳ монда мешаванд. Зиёд гардидани сафи 
занони соҳибтахассус ва боиффату дорои ифтихори баланди миллию ватанпарастӣ дар мақомоти 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷабахш аст, зеро беҳтарин ва арзандатарин хислат: 
поктинатию инсондӯстӣ, нексириштию фарҳангпарварӣ, созандагию заҳматписандӣ ва эҳсоси 
волои ватандӯстию ифтихори ватандориро танҳо дар симои занони покдомани мо дарёфт кард. 
Имрӯз занон, ки як паҳлуи таркибии ҷомеа мебошанд, сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллатро 
дар роҳи сохтмони ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ пуштибонӣ намуда, кӯшиш ба ҳарҷ 
медиҳанд, ки дар пешрафту густариши кишвари хеш саҳми арзанда дошта бошанд. Проблемаҳои 
беҳгардонии шароити кори занон, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз 
ҳисоби занону духтарони лаёқатманд ҳамеша дар маркази диққати Асосгузори сулҳу Ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор 
доранд. Тоҷикистон дар байни кишварҳои ИДМ яке аз аввалинҳо шуда Конвенсияҳои байналхалқӣ 
«Дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои таъбизи занон» (қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 июни соли 1993, №831), «Дар бораи ҳуқуқҳои сиёсии занон»-ро (қарори Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 май соли 1999, №769) ба тасвиб расонд [3]. 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ аз 23 январи соли 2015 ба масъалаҳои 
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маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи 

фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

намуда, соли 2015-ро «Соли оила» эълон намудаанд. Ташкили оила, ки он ба сифати хурдтарин 

ниҳод дар ҷомеа шинохта шудааст, аз падару модарон ва ҳар шаҳрванд хоҳони он аст, ки дар шеваи 

тадбири он пурмасъулият ва огоҳона дар муомилаву муносибат бошанд. 

Самара ва баракати истиқлолият аст, ки имрӯз зани тоҷик дар мақомоти корҳои дохилӣ, ки 

сохтори қудратӣ аст, самаранок ва бо ифтихори баланди ватанпарастӣ фаъолият мекунад, зани 

тоҷик аз минбарҳои баланди байналмилалӣ аз комёбиву дастовардҳои давлати соҳибистиқлол ва 

фарҳанги миллати соҳибтамаддуни тоҷик сухан меронад, зеро зан-модар тарбиятгар, насиҳатгар, 

нигоҳдорандаи ахлоқи поку ҳамида, ҳидоятгари роҳи ростӣ, тарғибгари оину анъанаҳои волои 

гузаштагон, генофонди асосии миллат мебошад. Гузашта аз ин, ба қавли Асосгузори сулҳу Ваҳдати 

миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: «Сухани 

пурҳикмату таъсирбахши занону модарони бомаърифат қудрате дорад, ки каҷравонро ба роҳи рост, 

ҷинояткоронро ба адлу инсоф, хиёнаткоронро ба сидқу сафо, ношукру носипосонро ба фуруӯтанию 

шикастанафсӣ раҳнамун созад» [4, с. 42].  

Ташаббус, қатъияту ғайрат, дарку фаҳмиши равандҳои сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии замони 

муосир аз ҷониби заноне, ки дар мақомоти қудратӣ кору фаъолият доранд, барои бисёре аз мардон 

метавонад намунаи ибрат бошад, онҳо на танҳо барои пешравӣ дар самти фаъолияти хизматӣ, 

инчунин дар амалӣ намудани сиёсати давлатӣ оид ба ҳифз ва таъмини ҳуқуқу манфиатҳои зан ва 

оила, муҳаё сохтани шароитҳои баробар дар истифодаи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо, ба даст овардани 

баробарии гендерӣ, васеъ намудани доираи иштироки занон дар ҳалли вазифаҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ ва идораи корҳои ҷамъиятӣ саҳми босазои хешро мегузоранд. Умуман, занон дар 

ҷумҳурии мо неруи бузурганд ва ба ҳалли бисёр мушкилоту печидагиҳои ҳаёти ҷомеа метавонанд 

такони азиме бидиҳанд, саҳми занон дар таҳкими милитсияи тоҷик ва рушди мақомоти интизомӣ 

на камтар аз мардон аст. Фаъолияти пурсамари занон аз назари Пешвои муаззами миллат дур 

намондааст. Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ (26.12.2019) иброз намуданд: «Мо 

минбаъд низ ҷиҳати амал намудани Фармони Президент доир ба баланд бардоштани мақоми 

иҷтимоии занон дар ҷомеа чораҳои зарурӣ андешида, занону бонувони лаёқатмандро ба вазифаҳои 

давлативу роҳбарӣ ҷалб мекунем» [5]. 

Ба симои ишқофарин такя намудани ҷомеаи истиқлолёфтаи кишвари азизамон ангезаи бисёр 

муфид буда, дар гиреҳкушоии масоили муҳимми ҳаётӣ истеҳком мебахшад.  

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Точикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз Паёмҳои хеш ба муносибати Рӯзи байналмилалии занон қайд 

намуданд, ки рушди ҳамаҷонибаи иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии ватанамон, муҳимтар аз ҳама 

ба камол расонидани насли дорои дониши мукаммал, аз дастовардҳои илму технологияи муосир 

бохабар, худогоҳу худшинос, ватанпарвару меҳандӯст ва бархӯрдор аз арзишҳои милливу 

умумибашарӣ ба сатҳи маърифати занону модарон ва ҷавондухтарон вобаста аст. Фароҳам овардани 

шароити мусоиди кору зиндагӣ барои занони мамлакат яке аз самтҳои муҳимми сиёсати иҷтимоии 

Тоҷикистони соҳибистиқлол ба ҳисоб меравад [6].  
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ЗАН-МОДАР ҚУВВАИ ПЕШБАРАНДА ВА ФАЪОЛИЯТИ БОСУБОТИ Ӯ 

 ДАР МАҚОМОТИ КОРҲОИ ДОХИЛӢ 
 

Муаллиф оид ба сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати мавқеи зан дар ҷомеа ва афзудани 
сафи занони соҳибтахассус ва боиффату дорои ифтихори баланди миллию ватанпарастӣ дар мақомоти корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша намуда, зикр намудааст, ки давлати навини тоҷикон занро 
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ҳамчун қувваи пешбаранда ва як ҷузъи муҳимми ҷомеа эътироф намуда, иштироки ӯро дар тамоми ҷабҳаҳо, 
аз ҷумла сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва маънавиёти кишвар ногузир медонад. 

Сиёсати ҳадафмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бобати баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа ба афзудани 
сафи занон дар мақомоти корҳои дохилӣ (МКД) низ мусоидат намуда, дар тӯли давраи истиқлолият Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барномаҳои зиёде таҳия намудааст, ки ба фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди 
ҳамаҷонибаи зани тоҷик равона шудаанд. Самара ва баракати истиқлолият аст, ки имрӯз зани тоҷик дар 
мақомоти корҳои дохилӣ, ки сохтори қудратӣ аст, самаранок ва боифтихори баланди ватанпарастӣ фаъолият 
мекунад, зани тоҷик аз минбарҳои баланди байналмилалӣ аз комёбиву дастовардҳои давлати соҳибистиқлол 
ва фарҳанги миллати соҳибтамаддуни тоҷик сухан меронад, зеро зан-модар тарбиятгар, насиҳатгар, 
нигоҳдорандаи ахлоқи поку ҳамида, ҳидоятгари роҳи ростӣ, тарғибгари оину анъанаҳои волои гузаштагон, 
генофонди асосии миллат мебошад. Имрӯз занон, ки як паҳлуи таркибии ҷомеа мебошанд, сиёсати 
хирадмандонаи Пешвои миллатро дар роҳи сохтмони ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ пуштибонӣ 
намуда, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки дар пешрафту густариши кишвари хеш саҳми арзанда дошта бошанд. 
Проблемаҳои беҳгардонии шароити кори занон, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда 
аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд ҳамеша дар маркази диққати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Тоҷикистон дар 
байни кишварҳои ИДМ яке аз аввалинҳо шуда, Конвенсияҳои байналхалқӣ «Дар бораи барҳам додани ҳама 
гуна шаклҳои таъбизи занон» (қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июни соли 1993, №831), «Дар 
бораи ҳуқуқҳои сиёсии занон»-ро (қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 май соли 1999, №769) ба 
тасвиб расонд. 
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ЖЕНЩИНА-МАТЬ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА И ЕЕ ПЛОДОТВОРНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

В статье «Женщина-мать как движущая сила и ее плодотворная деятельность в органах внутренних 
дел» автор выразила свое мнение о политике Правительства Республики Таджикистан в отношении 
положения женщин в обществе и об увеличении высококвалифицированных женщин в рядах Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан и отметила, что государство признало женщину как движущую 
силу, как важную часть общества и приветствует ее участие во всех направлениях развития общества, в том 
числе в политике, экономике, культуре и т.д. 

Дальновидная политика Основателя мира и национального единства-Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и Правительства Республики Таджикистан по 
повышению роли женщин в обществе, послужила толчком в увеличении числа женщин служащих в органах 
внутренних дел республики и за годы Независимости Республики Таджикистан был принят ряд программ, 
которые направлены на создание благоприятных условий для всестороннего развития таджикской женщины. 

Благодаря независимости сегодня таджикская женщина плодотворно работает в органах внутренних 
дел, сегодня таджикская женщина из высоких международных трибун рассказывает об успехах и 
достижениях независимого государства и национальной культуры, потому что женщина-мать является 
воспитателем, хранителем народных обычаев и национальных традиций, основным генофондом нации.  

Проблемы улучшения условий труда женщин, выбор и расстановка руководящих кадров из числа 
высококвалифицированных, одаренных женщин постоянно находится в центре внимания Основателя мира и 
национального единства-Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. 
Таджикистан одним из первых среди стран СНГ принял Международную конвенцию «О политических правах 
женщин» (постановление Верховного совета Республики Таджикистан от 14 мая 1999 года, №769).  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женщина, мать, право, статус, роль, программа, таджик, трибуна, политика, 
ряд, знание, мастерство, единство, независимость, деятельность, патриотизм, культура, семья, одаренный, 
традиция, воспитатель, конвенция, хранитель, обычай, общество, государство. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Давлатшоева Азиза, кандидат педагогических наук, доцент, начальник 
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WOMAN-MOTHER AS A DRIVING FORCE AND HER FRUITFUL ACTIVITY IN THE INTERNAL 

AFFAIRS 
 

In the article «Woman-mother as a driving force and her fruitful activity in the internal affairs», the author 
expressed her opinion on the policy of the Government of the Republic of Tajikistan regarding the status of women 
in society and on the increase of highly qualified women in the ranks of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 
of Tajikistan and noted that the state recognized women as a driving force, as an important part of society and welcome 
its participation in all areas of society, including politics, economics, culture, etc. 

The visionary policy of the Founder of Peace and National Unity, the Leader of the Nation, the President of 
the Republic of Tajikistan, the respected Emomali Rahmon and the Government of the Republic of Tajikistan on 
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enhancing the role of women in society has served as an impetus for increasing the number of women employees in 
the internal affairs bodies of the republic and a number of programs have been adopted over the years of Independence 
of the Republic of Tajikistan which are aimed at creating favorable conditions for the comprehensive development of 
the Tajik woman. 

Thanks to independence, today a Tajik woman is fruitfully working in the internal affairs bodies, today a Tajik 
woman from high international tribunes talks about the successes and achievements of an independent state and 
national culture, because her mother is a teacher, custodian of folk customs and national traditions, the main gene pool 
of the nation. 

The problems of improving the working conditions of women, the selection and placement of senior personnel 
from among highly qualified, gifted women are constantly in the focus of attention of the Founder of Peace and 
National Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon. 
Tajikistan was one of the first among the CIS countries to adopt the International Convention on the Political Rights 
of Women (Decree of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan of May 14, 1999, №769).  

KEY WORDS: woman, mother, law, status, role, program, Tajik, tribune, politics, knowledge, skill, unity, 
independence, activity, patriotism, culture, family, gifted, tradition, educator, convention, keeper, custom, society 
state. 
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САЛОҲИЯТНОКИИ ОМӮЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Гулова Н.А., Исматов Н., Абдулманнонзода М.  

Донишгоҳи давлатии Данғара  
 

Дар шароити имрӯза, дар амалияи маълумоти касбӣ инкишофи инноватсионӣ зарур аст, ки он 

аз тағйироту дигаргуниҳо дар системаи маориф бармеояд ва бо стратегияи бадастории сифати 

баланд алоқаманд аст. Мазмуну мундариҷаи тағйироту дигаргуниҳо намунаҳои таълимии насли нав 

дар асоси салоҳиятнокӣ, талабот ба салоҳиятҳои умумӣ ва касбии хатмкунандагон ва омӯзгорон аз 

тарафи корформоён, равандҳои интегратсионии муассисаҳои касбии таълимӣ, ворид намудани 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва педагогӣ дар раванди таълиму тарбия, системаи 

сифатан нави баҳогузории таълиму тарбия иборат мебошад.  

Қайд намудан зарур аст, ки асоси консептуалии тағйироту дигаргуниҳоро дар фаъолияти 

омӯзгор муносибати салоҳиятнокӣ ташкил медиҳад. Муносибати салоҳиятнокӣ имконият медиҳад, 

ки хонандагон қобилияти муайянро аз худ намоянд, то ин ки дар ҳолатҳои муайян амал намуда, 

проблемаҳои пайдошударо бартараф намоянд. 

Аз ин хотир, дар системаи тайёр намудани омӯзгорон ба салоҳияти касбии омӯзгор диққати 

махсус равона карда мешавад, зеро маҳз бо чунин восита метавон омӯзгори ояндаро ташаккул дод, 

ки дорои ғояҳои баланди маънавӣ буда, бо инсондӯстӣ ва сифатҳои баланди маънавӣ, маҳорату 

қобилият фарқ кунад. Дар давраҳои буҳронӣ ва гузариш талаботи иҷтимоӣ ба тарбияи ҷавонон ва 

баланд бардоштани самтгирии маънавии раванди педагогӣ зиёд мегардад. 

Аз ин хотир, зарурат ба миён меояд, ки ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалии унсурҳои асосии 

салоҳият ва салоҳиятнокӣ, маданияти робитаи педагогӣ, инкишоф ва мукаммал гардонидани 

сифатҳои шахсӣ, қобилият ва маҳорати омӯзгори оянда, ки муносибати адеквативии психологии 

ӯро бо хонандагон, волидайни онҳо ва ҳамкорон таъмин менамояд, мавриди дақиқи баррасии илмӣ 

қарор дода шаванд.  

Дар инкишофи ҷамъият ва муносибатҳои ҷамъиятӣ, тайёр намудани кадрҳои баландихтисос, 

пеш аз ҳама, зарур аст, ки салоҳияти касбии омӯзгорон мавриди баррасии илмӣ қарор дода шавад. 

Баррасии илмии салоҳияти педагогӣ, ба ақидаи мо, аз таснифоти мафҳумӣ оғоз мегардад, зеро бе 

муайян намудани мафҳум фаҳми илмии он ғайриимкон мегардад. 

Мафҳуми «салоҳият», «салоҳиятнок», «босалоҳият» аз решаи лотинии «competentis» гирифта 

шудааст, чунин маъноҳоро дорад: 

 - қобилияти хуб ва самарабахши иҷро кардани кори мушаххас (амал); 

 - мутобиқу мувофиқ будан ба талаботи вазифавӣ (касбӣ); 

 -доро будан ба қобилияти иҷрои вазифаҳои махсуси меҳнатӣ, супоришҳои гуногунсатҳ ва 

ғайра [5, с. 18]. 

Дар забони тоҷикӣ мафҳуми «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» мафҳумҳои нав нестанд, лекин 

доираи истифодаи онҳо дар гузашта маҳдуд гардида буд ва ба ҷои онҳо мафҳумҳои «дониш», 

«маҳорат», «малака» мавриди истифода қарор дода мешуданд. Маҳз аз ҳамин хотир, аксарияти 
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муҳаққиқон пешниҳод менамоянд, ки истифодаи мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» шарт 

нест, зеро мафҳумҳои «дониш», «маҳорат», «малака» маънои онро медиҳанд.  

Лекин муҳаққиқи тоҷик М. Луфтуллозода қайд менамояд, ки маънои салоҳияту 

салоҳиятнокиро мафҳумҳои «дониш», «малака», «маҳорат» дар якҷоягӣ дода наметавонанд. Дониш 

ин маҷмӯи муайяни илмҳост, ки онро аз фанҳои гуногун меомӯзанд, малакаву маҳорат дар натиҷаи 

машқ ва фаъолияти такрорӣ ҳосил мегардад, доираи салоҳият ва салоҳиятнокӣ бошад, васеъ буда, 

унсурҳои дигарро низ фарогир аст.  

Ба тариқи умумӣ таркиботи салоҳият аз чунин унсурҳо ибрат аст: салоҳияту салоҳиятнокии 

касбии омӯзгор, маҳорат ва қобилияти омӯзгорӣ, технологияи таълими фан, фарҳанги омӯзгорӣ, 

маънавиёт ва ахлоқи омӯзгорӣ, сифатҳои касбии омӯзгорӣ, малакаҳои касбии омӯзгорӣ, иштироки 

фаъол ва шахсияти талабаву донишҷӯ, аҳли ҷомеа, падару модарон, муҳити созгор, воситаҳои 

ахбори умум, стандарти давлатии таъмини салоҳиятнокӣ, назорат ва роҳбарии салоҳиятнокии 

талабаҳо [2, с. 4]. 

Ҳамин тариқ, дар забони тоҷикӣ маънои «competentis»-и лотинӣ бо калимаҳои салоҳият, 

салоҳият доштан, соҳибихтиёрӣ, соҳибҳуқуқ, салоҳиятдор, комилҳуқуқ, кордонӣ, қодир будан, 

сазовор будан, шоиставу шоистагӣ ифода карда мешавад. Қайд намудан зарур аст, ки баъзе 

муҳаққиқон мафҳумҳои «тавоноӣ» ва «тавонистан»-ро низ ба салоҳият ворид менамоянд. Лекин 

муҳаққиқи тоҷик М. Лутфуллозода таъкид менамояд, ки ин мафҳумҳо ба маънои салоҳияту 

салоҳиятнокӣ истифода шаванд ҳам, аз ҷиҳати доираи истифода ҳамарзиши салоҳият ва 

салоҳиятнокӣ нестанд. 

Маҳз чунин муносибат нисбат ба мафҳуми «салоҳият» боиси таснифоти мухталифи ин 

мафҳум гардидаанд. Барои таҳлил ва баррасии минбаъда якчанд таснифоти мафҳумро пешниҳод 

менамоем.  

Салоҳияти омӯзгорӣ ин дониш ва таҷриба аст, ки дар ҳалли босаводонаи масъалаҳои таълиму 

тарбия имкон фароҳам меоварад [2, с. 5]. Салоҳият ин соҳиб будан ба донишҳоест, ки имкони дар 

бораи чизе муҳокима ронданро фароҳам меоварад. Сохтор ва мазмуни салоҳияти касбӣ асосан ба 

махсусияти фаъолият ва мансубияти он муайян карда мешавад [2, с. 6]. Салоҳияти омӯзгор соҳиб 

будан бо маҷмӯи донишҳо, қобилиятҳо ва малакаҳои касбӣ мебошад, ки фаъолият ва муоширату 

шахсияти педагогӣ ташаккул меёбанд [2, с. 6]. Салоҳияти касбӣ доираи ваколатҳои ягон мақомот ё 

шахси вазифадор, инчунин масъалаҳоест, ки касе хуб огоҳ аст [2, с. 6]. 

Дар ин таснифоти салоҳияти касбии омӯзгор ба маҷмӯи донишу таҷриба ва малакаҳои касбӣ 

диққат дода мешавад. Лекин қайд намудан зарур аст, ки як қатор муҳаққиқон ба чунин таснифоти 

салоҳияти касбии омӯзгор розӣ нестанд. Масалан, муҳаққиқи тоҷик М. Лутфуллозода таъкид 

менамояд, ки салоҳият на ба маҷмӯи дониш, малакаву маҳорат ва таҷриба, балки ба қобилият ва 

сазовору шоиста будан равона карда шудааст. Зеро малакаву маҳорат ва таҷриба ин натиҷаи 

фаъолият аст, на худи фаъолият.  

Дар стандартҳои фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ мафҳуми «салоҳият» чунин шарҳ дода 

шудааст: 

 - маҷмӯи дониш, малака, ва маҳоратҳои амалие, ки ба ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ, 

маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешавад; 

 - маҷмӯи маҳоратҳое, ки шахс онҳоро тавассути маърифат ва таҷрибаи хеш ҳосил мекунад; 

 - натиҷаи таҳсили арзёбӣ гардида, ҳамчун қобилияти истифода бурдани дониш, малака ва 

маҳорат ҳангоми ҳалли масъалаҳои соҳаи муайян зоҳир мегардад [5, с. 18]. 

Бояд зикр намуд, ки маҳз чунин нозукӣ аксариятро ба иштибоҳ бурдааст. Салоҳият ин 

қобилият, кордонӣ, ба амале қодир будан, сазовор будан аст, ки натиҷаи дилхоҳро таъмин менамояд. 

Аз ин рӯ, салоҳият ва слоҳиятнокии омӯзгор дар натиҷаи фаъолияти омӯзгор таҷассум мегардад. 

Ҳамин тариқ, салоҳият бештар ба қобилият наздик аст.     

Салоҳият аз салоҳиятнокӣ фарқ дорад. Салоҳият ба омӯзгор дода мешавад, лекин 

салоҳиятнокӣ дар асоси машаққатҳои зиёд, дар асоси аз худ намудани нозукиҳои касби омӯзгорӣ ба 

даст оварда мешавад.  

Дар асоси муайян намудани мафҳуми салоҳиятнокӣ метавон, таърифи умумии салоҳияти 

омӯзгорро пешниҳод намуд. Салоҳияти омӯзгор ҷаббидани дониш, маҳорату малака, таҷрибаи 

амалӣ, технологияи педагогӣ, маънавиёт ва фарҳанги ӯст, ки дар мустақилият, иҷтимоӣ-

коммуникативӣ, ахбор, тафаккури интиқодӣ, таҳқиқотӣ, тафаккури эҷодӣ, эҳсос, арҷгузорӣ ва ғайра 

ифода мегардад. 

Ҳамин тариқ, салоҳиятро ба омӯзгор сазовор медонанд, салоҳиятнокиро худи омӯзгор ба даст 

меорад. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳият ва салоҳиятнокӣ дар асоси саъю кӯшишҳои зиёд ба 
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даст оварда мешавад. Маҳз сатҳи баланди салоҳият ва салоҳиятнокӣ ба самаранок гардидани 

раванди таълиму тарбия мусоидат менамояд. Аз ин хотир, зарур аст, ки ба ташаккули салоҳият ва 

салоҳиятнокии омӯзгор диққати ҷиддӣ зоҳир карда шавад. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳият 

таълим дода намешавад, он дар натиҷаи азхудкунии дониш ва татбиқи амалии он ташаккул меёбад 

[5, с. 32]. 
Дар таърифҳои салоҳият унсурҳои муҳимми ҷараёни педагогӣ ҷой доранд, ки ба самаранокии 

фаъолияти омӯзгор мусоидат менамоянд. Яке аз ин унсурҳо ҷаҳонбинӣ ва доираи назари омӯзгор 
ба ҳисоб меравад. Омӯзгори муосир барои самаранок намудани фаъолияти педагогии худ бояд ба 
як қатор талабот ҷавобгӯ бошад, ки дар маҷмӯъ сатҳи ҷаҳонбинии омӯзгорро нишон медиҳанд. 
Метавон чунин талаботро махсусан ҷудо намуд: 

- донистани донишҳои касбӣ, педагогика, психология, методика ва тахнологияи таълим; 
- доираи назар ҷаҳонбинии васеи илмӣ-фалсафавӣ дошта бошад; 
- қонунҳои инкишофи табиат ва ҷамиъиятро донад, тавонад, ки ба онҳо аз диди илмӣ баҳо 

диҳад; 
- панду андарзҳои шахсиятҳои таърихии миллатро ба тариқи мунтазам омӯзад; 
- аз мазмун ва мундариҷаи қарору қонунҳо, консепсияҳо, ки Ҳукумат ва Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул менамояд, бохабар бошад; 
- аз мазмун ва мундариҷаи фанҳои ҷомеашиносӣ ва иқтисодӣ огаҳӣ дошта бошад; 
-аз навоварӣ, навгониҳои илму техника, навиду иттилооти ҷаҳону кишвар бохабар бошад; 
- дар чорабиниҳои гуногуни сиёсиву ҷамъиятӣ, ба монанди озмунҳо, олимпиадаҳо, семинару 

конференсияҳо, ки ба ихтисос марбутанд, фаъолона ширкат намояд; 
- дар курсу семинарҳои такмили ихтисос, ки мувофиқи нақша гузаронида мешавад, иштирок 

намояд [2, с. 9]. 
Унсури дигари салоҳият ва салоҳиятнокии омӯзгор омӯхтан ва донистани донишҳои касбӣ ба 

ҳисоб меравад. Қайд намудан зарур аст, ки салоҳияту салоҳиятнокӣ дар асоси заҳмати 
пурмашаққати ақлии омӯхтан, дидан ва мушоҳида намудан ба даст оварда мешавад.  

Бояд зикр намуд, ки омӯхтан дар фаъолияти омӯзгорӣ васеъ буда, маънои васеъро доро 
мебошад: 

- аз худ намудан ва мукаммал намудани донишҳои назариявӣ ва амалии донишҳои касбӣ, ки 
барои фаъолияти омӯзгорӣ заруранд; 

- худомӯзӣ ва бозомӯзии омӯзгорон, ки яке аз омилҳо ва шартҳои асосии инкишоф дониста 
мешаванд; 

- аз худ намудани раванду ҳодисаҳои гуногуни ҷомеа, зиндагӣ ва дархостҳои асосии он; 
- омӯхтани матбуоти даврӣ, асосҳои методологии маориф; 
- омӯхтани таҷрибаи пешқадам; 
- омӯхтани хусусиятҳои психологиву педагогии хонандагон, шароити хонавода ва 

муносибати калонсолон нисбат ба ҳамдигар ва таҳсили фарзандон; 
- омӯхтан ва баҳогузорӣ намудани муҳит, ки хонандагонро фаро гирифтааст; 
- аз худ намудан дониш, маҳорат ва малакаҳои касбии худ ва баҳогузории объективии он [2, 

с. 9]. 
Дар муассисаҳои педагогӣ омӯзгорони оянда бояд асосҳои илмиву амалии фанҳоро, ки аз онҳо 

дарс мегӯянд, омӯзанд. Лекин ин маънои онро надорад, ки омӯзгор танҳо бо донистани асосҳои 
илмиву амалии фанни таълимии худ омӯзгори хуб мешуда бошад. Омӯзгори ояндаро зарур аст, ки 
асосҳои умумии илмҳои психология, педагогика ва воситаҳои фанни таълимиро омӯзад.  

Таҳлил ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки раванди омӯзиши омӯзгор бо хатми муассисаи 
олӣ ба итмом намерасад. Омӯзиши омӯзгор тамоми умр идома меёбад ва дар давраи муайян 
омӯзгорро зарур аст, ки курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисосро гузаранд, ки дар ба роҳ мондани 
худомӯзии ӯ нақши муҳим дорад.  

Дар шароити муосир тамоми одамон худро ба сиёсат ворид намуда, мавқеи худро нисбат ба 
ҳодисаву падидаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ мауйян менамоянд, аз ин рӯ ба масъалаҳои мухталиф 
мароқ зоҳир менамоянд. Барои фаҳмидан ва муайян намудани шавқу ҳаваси бачаҳо, барои ба 
мақсади муайян равона намудани онҳо омӯзгорро зарур меояд, ки на танҳо фанни худ, балки 
донишҳои муайяни ҷомеашиносиро омӯзад. Аз ин хотир, омӯзгорро зарур аст, ки аз сарчашмаҳои 
гуногуни иттилоотӣ истифода намояд.  
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САЛОҲИЯТНОКИИ ОМӮЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ  

ДАР МУАСИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Дар ин мақола масъалаҳои асосии салоҳият ва салоҳиятнокии омӯзгорон дар раванди таълиму тарбия 
мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки мазмуну мундариҷаи тағйироту 
дигаргуниҳои стандартҳои таълимӣ дар шароити муосир дар асоси салоҳиятнокӣ, талабот ба салоҳиятҳои 
умумӣ ва касбии хатмкунандагон ва омӯзгорон аз тарафи корфармоён, равандҳои интегратсионии 
муассисаҳои касбии таълимӣ, ворид намудани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва педагогӣ дар 
раванди таълиму тарбия, системаи сифатан нави баҳогузории таълиму тарбия ба ҳисоб меравад.  

Муаллифон мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ»-ро муайян намуда, таснифоти гуногуни онҳоро 
баррасӣ намудаанд. Дар таърифҳои салоҳият ва салоҳиятнокӣ унсурҳои муҳимми ҷараёни педагогӣ ҷой 
доранд, ки ба самаранокии фаъолияти омӯзгор мусоидат менамоянд. Яке аз ин унсурҳо ҷаҳонбинӣ ва доираи 
назари омӯзгор ба ҳисоб меравад. Омӯзгор муосир барои самаранок намудани фаъолияти педагогии худ бояд 
ба як қатор талабот ҷавобгӯ бошад, ки дар маҷмӯъ сатҳи ҷаҳонбинии омӯзгорро нишон медиҳанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: педагог, салоҳият, салоҳиятнокӣ, тарбия, таълим, маориф, фаъолияти педагогӣ, 
омӯзиш, ҷаҳонбинӣ, дониш, маҳорат, малака.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Гулова Наҷиба Абдулмаҷидовна, мудири кафедраи 
методикаи таълими ибтидоии ДДД. Тел.: (+992) 93-177-17-17. 

Исматов Нуралӣ Сатторович, ассистенти кафедраи педагогика, психология ва рушди неруи инсонии 
ДДД. Тел.: (+992) 111-12-12-87. 

Абдулманнонзода Муҳаммадсиддиқ, саромӯзгори кафедраи забон ва адабиёти тоҷики ДДД. 
 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 

СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
  

В статье рассматриваются основные проблемы компетенции и компетентности педагогов в учебном и 
воспитательном процессе. Автор подчеркивает, что предметом изменения учебных стандартов в 
современности являются компетентность, потребности в общей и профессиональной компетенции педагогов 
со стороны работодателей, процесс интеграции профессиональных учебных учреждений, внедрение 
информационно-коммуникационных и педагогических технологий в учебном и воспитательном процессе, 
новая система оценки учебного и воспитательного процесса.  

Автором определены понятия «компетенция» и «компетентность» и рассмотрены их различные 
определения. В определениях компетенции и компетентности имеют место важные компоненты 
педагогического процесса, которые способствуют эффективной деятельности педагога. Одним из таких 
компонентов является мировоззрение педагога. Современный педагог для эффективности педагогической 
деятельности должен отвечать некоторым требованиям, которые в совокупности показывают уровень 
мировоззрения педагога.    
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COMPETENCE OF TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESS IN SECONDARY EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
 

The article deals with the main problems of competence and competence of teachers in the educational process. 
The author emphasizes that the subject of changing educational standards in the modern world are competence, the 
needs for the general and professional competence of teachers by employers, the process of integrating professional 
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educational institutions, the introduction of information and communication technologies in the educational process, 
a new system for assessing the educational process. 

The author defines the concepts of «competence» and considers its various definitions. In the definitions of 
competence important components of the pedagogical process take place that contribute to the effective work of the 
teacher. One such component is the world outlook and the circle of the teacher's point of view. The modern teacher 
for the effectiveness of pedagogical activity must meet certain requirements, which, in combination, show the level 
of the teacher's worldview. 

KEY WORDS: teacher, competence, upbringing, education, pedagogical activity, worldview, knowledge, 
skill, experience. 
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 АҲАМИЯТИ УМУМИФАРҲАНГӢ ВА МУНДАРИҶАИ ПЕДАГОГИИ  

КАТЕГОРИЯИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ 
 

Қулмаҳмадова С.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таърихи ҷомеа ин на танҳо аз ҳодисаҳои берунаи таърихии дар тақдири он инъикосёфта, 

балки ҳамчунин аз таърихи фарҳанги ҷомеа, аз ҷумла маориф низ иборат мебошад. 

Дар даҳсолаи охир мавзӯи таҳаммулпазирӣ ба яке аз масъалаҳои нисбатан мубрам табдил 

ёфта, диққати тамоми аҳли башарро ба худ ҷалб намудааст. Ин масъала дар сатҳҳои гуногуни 

ҷаҳонӣ, аз паҳлуҳои гуногун мавриди баррасиву муҳокима қарор гирифта, проблемаҳои мухталифи 

ба муносибати байни одамон дахлдоштаро фаро гирифтааст. Таҳаммулпазирӣ ҳамчун тоқатпазирӣ 

ба фарҳанги дигар, ақоиди дигар, эътиқоди дигар, эътимоду бовариҳо фаҳмида мешавад, ки он 

дарки ҳамзистии гуногунро дар доираи муносибатҳои муайян, аз ҷумла дар равандҳои мутақобил 

ифода мекунад. Нисбат ба ҳар гуна дигаргун будан эҳтиром гузоштан зарур аст. Вале дар ҳаёти 

рӯзмарра вазъ тамоман дигаргун аст, зеро мо бегона, ғайр ва дигаронро намефаҳмем, онҳоро қабул 

надорем ва эътироф намекунем. 

Инсон мавҷуди нотакрор ва парадоксалӣ мебошад. Дар вуҷуди он нисбат ба инсони дигар 

тарсу ҳарос арзи ҳастӣ дорад, дар баробари ин, ба сӯи ӯ майл ҳам мекунад. Ба таври дигар гӯем, ӯ 

бе дигаре зиста наметавонад. Аз тарафи дигар, дар ӯ майле вуҷуд дорад, ки шахси дигарро 

ҳамшабеҳи худаш гардонад, ки аз худи ӯ ягон фарқе надошта бошад. Ба мо одамоне хушоянданд, 

ки монанди мо фикру андеша доранд, ба ҳодисаҳо мисли мо муносибат мекунанд, ба таври дигар, 

дар муносибату муошират бо онҳо мо худро хеле роҳат эҳсос менамоем. Маҳз ҳамин гуна одат ва 

ҳамин гуна муқаррарот проблемаи таҳаммулпазириро дар шароитҳои ҷомеаи бисёрфарҳангӣ ба 

миён меорад. 

Мафҳуми таҳаммулпазирӣ дар тӯли асрҳои зиёд шакл гирифта, ин раванд имрӯз низ идома 

меёбад. 

Дар фарҳангҳои зиёде «таҳаммулпазирӣ» шакли ба худ хоси синоними «тоқатпазирӣ»-ро 

ифода мекунад: лотинӣ – tolerantia – тоқат; англисӣ – tolerance, toleration; немисӣ – toleranz, 

фаронсавӣ – tolerance. 

Пайдоиши (этимология)-и мафҳуми «таҳаммулпазирӣ» ба феъли лотинии tоlero алоқаманд 

буда, маънои «бурдан», «нигоҳ доштан», «тоқат кардан»-ро ифода менамояд. Ин шакли феълӣ дар 

ҳолате истифода мешуд, ки зарурати ягон ашёеро «бурдан» ва дар даст «нигоҳ доштан» пайдо 

мешуд.  Дар баробар ин, дар назар дошта мешуд, ки инсон ҳангоми ягон ашёро доштан ва ба ҷое 

бурдан қувваи муайянеро сарф мекунад, яъне машаққат мекашад ва тоқат меварзад. Вале мафҳуми 

«таҳаммулпазирӣ» дар шарҳи англисии худ – tolerance маънои васеъ пайдо карда, дар қатори 

тоқатпазирӣ, инчунин маънои «иҷозат додан»-ро низ ифода мекард. Муқоисаи ҳар ду маънои он 

нишон медиҳад, ки бо ёрии ин мафҳум ғояи андоза (ченак) ва ё ҳудуде ифода мешавад, ки инсон 

муносибати инсони дигар ва ё ҳодисаеро, ҳарчанд, ки онҳо нофаҳмо, ҳайратангезу тааҷҷубовар, 

ҳиссиёти нохуш ва ё муқовиматро дошта бошанд ҳам, тоқат менамояд. 

Дар шароити имрӯза мафҳуми таҳаммулпазирӣ устувору якмаъно набуда, аз тарафи халқҳои 

гуногун вобаста ба таҷрибаи таърихӣ, фарҳангу анъанаҳо ба таври мухталиф маънидод карда 

мешавад. Масалан, дар забони англисӣ «таҳаммулпазирӣ» маънои «тайёр будан ва қобилияти 

безиддият қабул доштани шахсият ва ё ашё»-ро дорад. Дар забони фаронсавӣ ин мафҳум ҳамчун 

«эҳтироми озодӣ, тарзи андешаронӣ, рафтор, нақтаи назари сиёсӣ ва динӣ»-и шахси дигар фаҳмида 
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мешавад. Дар забони чинӣ зоҳир кардани таҳаммулпазирӣ маънои «имкон додан, иҷозат додан, 

нисбат ба дигарон муносибати дилсӯзона доштан»-ро дорад. Мазмуну маъно ва ҳиссиёти нисбатан 

васеи мафҳуми «таҳаммулпазирӣ»-ро дар забони арабӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки он маънои 

«бахшидан, гузашт кардан, нармӣ, ҳамдардӣ, хайрхоҳӣ ба одамони дигар»-ро ифода менамояд. Дар 

забони форсӣ таҳаммулпазирӣ маънои «тоқатпазирӣ, бурдборӣ, ба ҳариф ба созишкорӣ тайёр 

будан»-ро дорад [1, с. 6]. 

Дар «Луғати энсиклопедияи советӣ» шарҳи гуногуни ин мафҳум оварда шудааст: 

«Таҳммулпазирӣ ҳолати иммунологии организм; қобилияти паси сар кардани таъсири номусоиди 

ин ё он омили муҳит; тоқатпазирӣ ба фикру ақидаи бегона, эътиқоди динӣ, ахлоқу рафтор мебошад» 

[2, с. 876]. 

Чи тавре ки А.Г. Асмолов қайд кардааст: «таҳаммулпазирӣ се маънои ба ҳам алоқаманд:  1) 

устуворӣ, бурдборӣ; 2) тоқатпазирӣ; 3) роҳ додан, майлкунии иҷозатдодашударо ифода менамояд» 

[3]. 

Дар адабиёти илмӣ таҳаммулпазирӣ ҳамчун иқроркунӣ ва эҳтироми баробарӣ, даст кашидан 

аз бартарият ва зӯроварӣ, иқрори гуногунандозагӣ ва гуногуншаклии фарҳанги инсонӣ, меъёр, 

эътиқоди динӣ ва даст кашидан аз кӯшиши ба як шакли ягона овардани гуногуншаклӣ ва ё бартарият 

додан ба ягон нуқтаи назар ва мавқеъ баррасӣ мегардад. 

В. Дал дар «Луғати тафсирии забони зиндаи великорусӣ» тоқатпазириро чунин шарҳ медиҳад: 

«Тоқатпазирӣ – одат кардан, тоқат кардан, сар ба саломат бурдан, муҳтоҷ шудан, ранҷ бурдан, 

худдорӣ кардан, мардона будан, худро нигоҳ доштан, то беҳолӣ истодан, ноумед нашудан; интизор 

шудан, ягон чизи беҳтарро мунтазир гардидан, умед бастан, фурӯтан будан, мутеъ шудан, илтифот, 

роҳ додан, сустӣ зоҳир кардан, тағофул кардан, одат кардан; саросема нашудан, шитоб накардан, 

нарондан» [4, с. 701]. 

С. И. Ожегов дар ин маврид чунин қайд кардааст: «Тоқатпазирӣ – муносибати ботоқатона 

нисбат ба ягон чиз. Шахси тоқатпазир ин шахсест, ки тоқат мекунад, бо ӯ муросо кардан мумкин 

аст, бедушманӣ, пуртоқатона ба ақидаи бегона, хислати бегона муносибат мекунад» [5, с. 824]. 

Акнун дида мебароем, ки мафҳуми тоқатпазирӣ ва таҳаммулпазирӣ дар илмҳои дигар чӣ гуна 

баррасӣ гардидаанд. 

Мафҳуми таҳаммулпазирӣ аз нуқтаи назари афкори иҷтимоӣ-фалсафӣ ба маънои «сифати 

муайяни иҷтимоии муносибати байни одамон, ҳамчунин фардҳои алоҳида, когрегатсияи онҳо ва 

гурӯҳҳо фаҳмида мешавад. Ин муносибатҳо бо муқаррарот баҳри дарки некхоҳонаи дигаре, хоҳиши 

на танҳо фаҳмидани он, балки чи қадаре имконият барои қабули анъана, фарҳанг, эътимод, эътиқод, 

манфиат, арзиши дигар мавҷуд аст, тавсиф мегардад. Дар баробари ин, муқаррароти 

нишондодашуда ба сифати императиви категориявии субъекти рафтор ва амали ҳақиқатан 

таҳаммулпазир баромад намуда, хусусияти яклаҳзаина ва ё ғаразнок надорад. Муносибати 

таҳаммулпазир чунин муносибате мебошад, ки дар раванди он шахс кӯшиш мекунад, ки ба 

ҳамдигарфаҳмӣ ва амали мувофиқ сохтани амалҳои худ бо амалҳои шахсони дигар бе истифодаи 

ягон чораи маҷбурсозӣ, зӯроварӣ ва фишор, балки ба туфайли эътимод ва ҷӯрсозии амалҳои ахлоқӣ 

ноил гардида, созиш ба даст ояд» [6, с. 40]. 

Категорияҳои фалсафии мафҳуми таҳаммулпазирӣ маънои васеъро дар бар мегирад. Чуннчи, 

Ю.А. Ишенко таҳаммулпазириро ҳамчун «муносибати дохилии фаъол муайян сохтааст, ки он дар 

ҳамдардӣ (хомӯшона) ва ё ягон амали дигар (муколама) зуҳур меёбад» [7, с. 48-60]. Ба ибораи дигар, 

худи он ҳамчун рафтори масъулиятнок тасаввур мешавад, ки он дар амалу афкор ва сухани якҷоя 

татбиқ мегардад. 

С. Ю. Головина дар «Луғати психологи амалӣ» [8, с. 70] ба таҳаммулпазирӣ таърифи зеринро 

додааст: «Таҳаммулпазирӣ набудан ва ё суст шудани аксуламал ба ягон омили номусоид мебошад, 

ки ба туфайли пастшавии эҳсосот нисбат ба таъсири он ба амал меояд». Масалан, таҳаммулпазирӣ 

ба хатар дар баландшавии ҳудуди эмотсионалӣ нисбат ба вазъияти таҳдидкунанда, аз ҷиҳати зоҳирӣ 

бошад, ба пуртоқатӣ, худидоракунӣ, қобилияти дурудароз ба таъсири номусоид бидуни пастшавии 

имкониятҳои мутобиқшавӣ зоҳир мегардад. 

Дар луғат оид ба этика тоқатпазирӣ чунин таъриф ёфтааст: «Тоқатпазирӣ сифати ахлоқӣ буда, 

муносибат ба манфиатҳо, эътимоду эътиқод, одатҳо, рафтори одамони дигарро тавсиф менамояд, 

он дар кӯшиши одамон баҳри ноилшавӣ ба дарки якдигар, мувофиқати манфиатҳои гуногун ва 

нуқтаи назарҳои мухталиф, ки бидуни ягон хел фишороварӣ ба туфайли методҳои фаҳмондадиҳӣ 

ва боваркунонӣ ба даст меояд, ифода мегардад» [9, с. 308]. 

Психологияи гуманистӣ, ки асосгузори он К. Роҷерс мебошад, тоқатпазириро ҳамчун «мавҷуд 

набудани ғурур» маънидод менамояд [10, с. 90]. 
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Дар психологияи ватании замони шӯравӣ тоқатпазирӣ ба дараҷаи зарурӣ мавриди омӯзиш 

қарор нагирифтааст. Сабаби ин ҳукмрон будани идеологияи тоталитарӣ мебошад, ки он 

тоқатпазиририро ҳамчун унсури зарурии муборизаи синфӣ баррасӣ мекард. Танҳо дар охирҳои асри 

ХХ ба туфайли дигаргуниҳои дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ дар мамлакат баамаломада ба таҳқиқи 

проблемаҳои гуногуни таҳаммулпазирӣ ва тоқатпазирӣ (Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, А.М. Кондаков 

ва дигарон) зарурат пайдо гардид. 

В. И. Петровский зинаҳои зерини дараҷаи таърифи таҳаммулпазириро ҷудо кардааст:  

- таҳаммулпазирӣ ин тоқатпазирии як субъект нисбат ба субъекти дигар мебошад, ки аз 

имконияти ибтидоии баҳодиҳии негативии шавқу рағбат, амалу рафтор, услуби ахлоқ, тарзи ҳаёт, 

фарҳанги дигар вобаста нест; 

- таҳаммулпазирӣ ин эътирофи мавҷудияти шавқу рағбати дигар, рафтор, услуби фикру 

ақидаи аз чунин хусусиятҳои фарқкунанда ва фарҳанги дигар мебошад; 

- ҳангоми аз унсурҳои позитивии иҷтимоӣ-ахлоқӣ хориҷ намудани вазъҳои типикии рафтори 

таҳаммулпазирӣ ҳамчун тоқатпазирии дохилии даркшавандае намудор мегардад, ки ба ҳамдардии 

ахлоқии эҳсосшаванда асос ёфтааст. 

Н.А. Платонов ба сифати таҳаммулпазирии байниэтникӣ муносибати фаъол, тоқатпазир ва 

ғайриқолабӣ ва рағбатдор ба фарҳанг, забон, дин, анъанаҳо, намуди зоҳирии намояндагони этнсҳои 

дигарро дар назар дорад, ки он созиш ва ҳамкориро ҳамчун тарзу усулҳои рафтор дар мавриди ба 

вуҷуд омадани вазъияти муноқишавӣ дар бар мегирад [11]. 

Ба ақидаи В.А Бунакова таҳаммулпазирӣ ин тоқатпазирӣ, гузашт кардан ва маҳорати 

бедушманӣ ба ақидаи бегона, ба фарҳанги миллати дигар, забони ӯ муносибат карда тавонистан 

мебошад. Дар айни замон таҳаммулпазирӣ ин омодагӣ ба муколама, якдигарфаҳмӣ ва эҳтиром, 

эътирофи ҳуқуқи зуҳурёбии хусусиятҳои миллӣ дар рафтору гуфтор (агар онҳо дар маҷмӯъ ба 

меъёрҳои ахлоқ ва ҳуқуқҳои ҷомеа мухолиф набошанд) маҳсуб меёбад [12]. 

И.И. Епишева таҳаммулпазириро ҳамчун фаҳмиш ва қабули инсони дигар дар тамоми 

зуҳуроти вариативии он, эътироф ва эҳтироми баробарӣ, дасткашӣ аз афзалиятнокӣ ва зӯроварӣ, 

эътирофи серпаҳлуӣ ва мустақилияти фарҳанги дилхоҳ, меъёр, эътиқод, дасткашӣ аз ба шакли ягона 

овардани гуногуншаклӣ ва ё ба як нуқтаи назар ё мавқеъ афзалият додани нуқтаи назари дигар 

медонад [13]. 

Дар корҳои илмии З.А. Исмагилова таҳаммулпазирӣ ҳамчун тоқатпазирӣ ва муносибати 

боэҳтиромона ба фикри одамони дигар, ки бо нуқтаи назари худи шахс мувофиқ намеояд, ҳамчун 

сифати ахлоқии  шахсият, ки ба пеш бурдани муваффақиятноки муколамаи фарҳангӣ мусоидат 

менамояд ва пешгирӣ аз муноқишаҳои байнифарҳангӣ бо намояндагони гурӯҳҳои мухталифи 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ баррасӣ мегардад [14]. 

А.А. Погодина ба ин ҳодиса, яъне таҳаммулпазирӣ чунин таъриф медиҳад: таҳаммулпазирӣ 

ин итоати нофаъол ба андеша, нуқтаи назар ва амалҳои дигарон нест; на тоқатпазирии итоаткорона, 

балки мавқеи ахлоқӣ ва омодагии психологӣ ба тоқатпазирӣ ба мақсади ҳамдигарфаҳмӣ, ба мақсади 

таъсири мутақобилаи судманд бо одамони фарҳанги дигар, муҳити миллӣ ва иҷтимоӣ [15]. 

П.В. Степанов таҳаммулпазириро ҳамчун қобилияти дар шахсияти дигар дида тавонистани 

ҳомили арзишҳои дигар, мантиқи тафаккур, шакли дигари рафтор, дарки ҳуқуқи дигар будан, ки аз 

ман тафовут дорад; муносибати бешак мусбат ба ин монанд набудан, дида тавонистани ботини 

шахси дигар; ба худӣ ва бегона назар карда тавонистан муайян менамояд [16]. 

Ҳамин тариқ, дар байни мафҳумҳои «таҳаммулпазирӣ» ва «тоқатпазирӣ», ки аз нуқтаи назари 

фалсафӣ, этикӣ, психологӣ ва илмҳои дигар баррасӣ гардидаанд, ҳудуди муайяни ҷудошавӣ ба 

мушоҳида намерасад, илова бар ин, дар баъзе таърифот мафҳуми «тоқатпазирӣ» ҳамчун қисмати 

таркибии таҳаммулпазирӣ арзёбӣ мегардад, ки ахирӣ, дар навбати худ, мафҳуми нисбатан 

доманадор ҳисоб меёбад. 

Мураккабӣ ва ихтилофоти мафҳуми таҳаммулпазирӣ ба тобиши маъноие, ки ба он медиҳем, 

вобастагӣ дорад. 

В.А. Лекторский [17] чор фаҳмиши таҳаммулпазириро пешниҳод менамояд: 1) бефарқиятӣ; 

2) ғайриимкон будани ҳамдигарфаҳмӣ; 3) илтифот ба заифии дигарон, ки бо ҳисси таҳқир омезиш 

ёфтааст; 4) бойшавии таҷрибаи худ ва муколамаи танқидкорона. Ӯ фаҳмиши чорумро «дар шароити 

муосир ягонаю пурмаҳсул» мешуморад. Он нишон медиҳад, ки дар байни фарҳангҳо ва системаи 

арзишҳо, таълимоти фалсафӣ мусобиқа вуҷуд дошта, дар раванди он онҳо кӯшиши мекунанд, ки 

афзалияти худро намоиш диҳанд ва агар онҳо ин вазифаро иҷро карда натавонанд, он гоҳ аз «саҳна» 

берун мешаванд. Дар ҳаёти ҳақиқӣ бошад ҳар як фарҳанг ва ё системаи арзишҳои маърифатӣ бо 

системаи дигар дар мубориза қарор дошта, кӯшиш мекунад таҷрибаи системаи дигарро ба ҳисоб 
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гирифта, таҷрибаи худро бой гардонад. Чунин фаҳмиши таҳаммулпазирӣ дуруст ва пурмаҳсул 

мебошад. 

В.М. Золотухин ду консепсияи тоқатпазирӣ – тоқатпазирии динӣ ва шаҳрвандиро пешниҳод 

намудааст, ки онҳо ду шакли шуури ҷаҳонбиниро дар бар гирифта, барои ноил шудан ба 

механизмҳои нисбатан оптималии муносибати байни инсон ва ҷомеа мусоидат менамоянд. Асоси 

консепсияи диниро итоаткорӣ ва фурӯтанӣ дар назди ҳукми Илоҳӣ ва эҳсоси ақлнораси созишкорӣ 

ба туфайли сарфи назар кардани проблемаҳои дар ҷомеа ба вуҷудомада ташкил медиҳанд. 

Консепсияи шаҳрвандӣ ҷустуҷӯи ҳалли созишкорнаро барои нигоҳдории инсон ва ҷомеа дар «асоси 

императиви кантии ахлоқӣ» дар бар мегирад [18, с. 58]. 

Дар сатҳи ҷомеа, нститутҳо ва гурӯҳҳо М.С. Матсковский [19] соҳаҳои асосии зерини 

истифодаи таҳаммулпазириро ҷудо менамояд: 

1. Таҳаммулпазирии гендерӣ – муносибати беғаразона ба намояндагони ҷинси дигар, роҳ 

надодан ба маҷбуран ба шахс нисбат доани ғояи бартарии як ҷинс ба ҷинси дигар. Зуҳуроти 

экстремистии таҳаммулпазирии гендерӣ дар маҷмӯъ зуҳуроти шаҳвоният – шакли сиёсат, рафтори 

гурӯҳӣ ва фардие мебошад, ки ҳуқуқи занҳоро баҳри иштироки онҳо дар фаъолияти касбӣ ва ҳаёти 

ҷамъиятӣ маҳдуд сохта, ба тасаввуроти он ки аз рӯи хусусиятҳои худ мардҳо бар занҳо бартарият 

доранд, асос ёфтааст. 

2. Таҳаммулпазирии синнусолӣ – ҳамчун муносибати беғаразона ба «камбудиҳои» инсон, ки 

ба синну сол вобаста аст (қобилияти ҷавононро фаҳмида натавонистани пиронсолон, дар ҷавонон 

мавҷуд набудани таҷрибаву дониш ва ғайра). Таҳаммулпазирии синнусолӣ пурра бо анъанаи 

ҳурмати шахсони калонсол, ки он дар фарҳанги халқҳои зиёде дида мешавад, мувофиқат менамояд. 

3. Таҳаммулпазирии маърифатӣ – муносибати босабуронаи шахсони баландмаълумот ба 

гуфтор ва рафтори шахсони маълумоти нисбатан пасттардошта. 

4. Таҳаммулпазирии байни миллатҳо – муносибат бо намояндагони миллатҳои гуногун, 

қобилияти камбудиҳо ва амалҳои номақбули намояндагони алоҳидаи як миллатро ба миллати дигар 

нагузаронидан, ба дилхоҳ одам аз мавқеи «эҳтимолияти бегуноҳии миллӣ» муносибат кардан, 

зуҳуроти номақбули таҳаммулнопазирии байни миллатҳо: 

- этносентризм – дар асоси хусусиятҳои фарҳангӣ ва забонӣ поймолкунии ҳуқуқи фард ва ё 

гурӯҳи дигар, ки дар эътимоди «афзалият» додани як фарҳанг бар фарҳанги дигар асос меёбад; 

- ксенофобия – тарсу ҳарос ва қабул надоштани хориҷиён ва намояндагони фарҳанги дигар; 

эътимод бар он ки «бегонаҳо» ягон зарар расонида метавонанд. 

5. Таҳаммулпазирии нажодӣ – мавҷуд набудани эътимод нисбат ба намояндагони нажоди 

дигар. Зуҳуроти номақбули таҳаммулнопазирии нажодӣ нажодпарастӣ мебошад, ки ба 

поймолкунии ҳуқуқи одамон аз рӯи принсипи нажодӣ асос ёфтааст; 

6. Таҳаммулпазирии динӣ – муносибат ба аҳкоми динии динҳои гуногун, диндорӣ, 

хусусиятҳои ибодат ва ғайра аз тарафи эътиқодмандон ва беэътиқодон, намояндагони гурӯҳҳои 

динҳои гуногун; 

7. Таҳаммулпазирии ҷуғрофӣ – назари нописандона ба сокинони шаҳрҳои хурд ва музофотӣ, 

деҳаҳо ва минтақаҳо аз тарафи сокинони марказ ва баръакси он; 

8. Таҳаммулпазирии физиологӣ – муносибат ба шахсони бемор, маюбон, шахсони аз ҷиҳати 

физиологӣ носолим, шахсони норасоии зоҳиридошта ва ғайра; 

9. Таҳаммулпазирии ҳизбӣ – муносибат ба фаъолияти ҳизбҳо ва иттиҳодияҳои гуногун, 

суханронии анмояндагони онҳо. Зуҳуроти номақбули таҳаммулпазирии сиёсӣ фашизми сиёсӣ 

маҳсуб меёбад, ки ба он режими сиёсии тоталитарии ҷазодиҳӣ хос мебошад; 

10.  Таҳаммулпазирии самти шаҳвонӣ – эрод нагирифтан ба шахсони самти ғайрианъанавии 

шаҳвонидошта; 

11.  Таҳаммулпазирии маргиналӣ – муносибат ба бекӯю касон, гадоён, камбағалон, 

нашъамандон, шаробхорон, бандиён ва ғайра; 

12.  Таҳаммулпазирии иҷтимоӣ-иқтисодӣ – муносибат ба намояндагони табақаҳои гуногуни 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва гурӯҳҳои аҳолӣ. 

Бешубҳа, на ҳамаи ин намудҳои таҳаммулпазирӣ ва таҳаммулнопазирӣ аз нуқтаи назари 

таъсири онҳо ба шиддати иҷтимоӣ дар ҷомеа ва ихтилофоти дар байни онҳо баамаломада 

баробармаъно мебошанд. Аз байни онҳо,  махсусан тоқатнопазирии байни миллатҳо, байни динҳо, 

сиёсӣ ва иҷтимоӣ-сиёсӣ барои ҷомеа хеле хатарнок мебошанд. Вале ин маънои онро надорад, ки мо 

дар мавриде, ки сухан дар хусуси ташаккули шуури таълимгиранда меравад, намудҳои дигари 

таҳаммулпазириро баррасӣ накунем [19, с. 148-151]. 
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Ҳамин тариқ, мафҳуми «таҳаммулпазирӣ», ки дар аксарият сарчашмаҳои илмӣ бо мафҳуми 

«тоқатпазирӣ» айният дода мешавад, хусусияти амалии фаъолияти инсонро дар бар мегирад, ки 

ҳамчун сифати шахсӣ таҳаммулпазириро доро аст. 

Дар асоси таҳлили таърифоти мафҳуми «таҳаммулпазирӣ» ҳамчун сифати шахсии толибилм, 

ки аз тарафи муаллифони гуногун муайян шудааст, мо ба чунин хулоса расидем, ки таҳаммулпазирӣ 

сифатест, ки дар фаҳмиш, қабул ва эътирофи шахси дигар ошкор будани муносибати мутақобил, 

хоҳиш ва маҳорати фаҳмидани одамони дигар ва ҳамченаки мавқеи он шуморидани мавқеи худ 

ифода меёбад. Дар муносибатҳои байнишахсӣ ва муоширати ҳомилони як фарҳанг (модарӣ) 

таҳаммулпазирӣ ҳамчун тоқатпазирӣ ба фикру ақоиди дигар, амсилаҳои гуногуни рафтори 

коммуникативӣ зоҳир гардида, бо эмпатия, мавзунӣ ва танқиди тафаккур, набудани шиддати рафтор 

тавсиф мегардад. 

   Сермаъноии мафҳуми «таҳаммулпазирӣ» онро хеле абстрактӣ ва умумӣ гардонида, барои 

коркарди методокаи педагогии тарбияи таҳаммулпазирии хонандагон дастнорас месозад, аз ин рӯ, 

муайян намудани компонентҳои мувофиқи он, меъёру нишондиҳандаҳое, ки имкон медиҳанд, 

натиҷаҳои раванди тарбияи таҳаммулпазирии хонандагон қайд, таҳлил ва баҳогузорӣ шаванд, ба 

мақсад мувофиқ мебошад. 
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АҲАМИЯТИ УМУМИФАРҲАНГӢ ВА МУНДАРИҶАИ ПЕДАГОГИИ  

КАТЕГОРИЯИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ 
 

Дар ин мақола яке аз масъалаҳои хеле муҳимми замони муосир таҳаммулпазирӣ баррасӣ гардидааст. 
Муаллиф пайдоиши мафҳуми таҳаммулпазириро дар фарҳангҳои зиёде таҳқиқ намуда, онро ба феъли лотинии 
tolero алоқаманд медонад, ки маънои «бурдан», «нигоҳ доштан», «тоқат кардан»-ро ифода менамояд. 
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Дар шароити имрӯза мафҳуми таҳаммулпазирӣ устувору якмаъно набуда, аз тарафи халқҳои гуногун 
вобаста ба таҷрибаи таърихӣ, фарҳангу анъанаҳо ба таври мухталиф маънидод карда мешавад. Масалан, дар 
забони англисӣ «таҳаммулпазирӣ» маънои «тайёр будан ва қобилияти безиддият қабул доштани шахсият ва ё 
ашё»-ро дорад. Дар забони фаронсавӣ ин мафҳум ҳамчун «эҳтироми озодӣ, тарзи андешаронӣ, рафтор, нуқтаи 
назари сиёсӣ ва динӣ»-и шахси дигар фаҳмида мешавад. Дар забони чинӣ зоҳир кардани таҳаммулпазирӣ 
маънои «имкон додан, иҷозат додан, нисбат ба дигарон муносибати дилсӯзона доштан»-ро дорад. Мазмуну 
маъно ва ҳиссиёти нисбатан васеи мафҳуми «таҳаммулпазирӣ»-ро дар забони арабӣ мушоҳида кардан мумкин 
аст, ки он маънои «бахшидан, гузашт кардан, нармӣ, ҳамдардӣ, хайрхоҳӣ ба одамони дигар»-ро ифода 
менамояд. Дар забони форсӣ таҳаммулпазирӣ маънои «тоқатпазирӣ, бурдборӣ, ба ҳариф ба созишкорӣ тайёр 
будан»-ро дорад. 

Ҳамин тариқ, мафҳуми «таҳаммулпазирӣ», ки дар аксарият сарчашмаҳои илмӣ бо мафҳуми 
«тоқатпазирӣ» айният дода мешавад, хусусияти амалии фаъолияти инсонро дар бар мегирад, ки ҳамчун 
сифати шахсӣ таҳаммулпазириро доро аст. 

Дар асоси таҳлили таърифоти мафҳуми «таҳаммулпазирӣ» ҳамчун сифати шахсии толибилм, ки аз 
тарафи муаллифони гуногун муайян шудааст, мо ба чунин хулоса расидем, ки таҳаммулпазирӣ сифатест, ки 
дар фаҳмиш, қабул ва эътирофи шахси дигар ошкор будани муносибати мутақобил, хоҳиш ва маҳорати 
фаҳмидани одамони дигар ва ҳамченаки мавқеи он шуморидани мавқеи худ ифода меёбад. Дар муносибатҳои 
байнишахсӣ ва муоширати ҳомилони як фарҳанг (модарӣ) таҳаммулпазирӣ ҳамчун тоқатпазирӣ ба фикру 
ақоиди дигар, амсилаҳои гуногуни рафтори коммуникативӣ зоҳир гардида, бо эмпатия, мавзунӣ ва танқиди 
тафаккур, набудани шиддати рафтор тавсиф мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҳаммулпазирӣ, устуворӣ, тоқатпазирӣ, этика, фарҳанг, амалу рафтор, шавқу 
рағбат, субъект, забон, дин. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНOЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ 

ТОЛЛЕРАНТНОСТЬ 
 

В этой статье рассматривается одна из важнейших проблем современности – терпимость. Автор, 
исследуя возникновение понятия терпимость в различных словарях, связывает это слово с латынским 
глаголом «tolero», что употребляется в значениях «нести», «хранить», «терпеть». 

В современных условиях понятие «терпимость» неустойчиво и неоднозначно, так как различные 
народы во взаимосвязи с историчнским, культурным опытам и традициями толкуют поразному. Например, в 
английском языке «терпимость» означает следующее: «готовность и способность к принятию личности или 
предмета». В французском языке это слово понимается как «уважение свобод, способа мышления, поведения, 
политической и религиозной точки зрения». В китайском языке - «дать возможность, дать разрешение, 
милосердное отношение к другим». В арабском языке понятие «терпимость» намного шире и выражает 
следующие значение: прощать, уступать, мягкость, сопереживание, благосклонность к другим людям. В 
персидском языке - «выносливость», «готовность к соглашениям с соперником». 

Таким образом, понятие «терпимость» в большинстве научных сточников уподобляется с 
выносливостью и включает в себя практическую особенность человеческой деятельности. 

На основании анализа определения понятия «терпимость» как личное качество обучаемого 
различными авторами, мы заключили, что терпимость – это качество которое выражантся в понимании, 
принятии и признании другого человека, в желании и умении понимать другого человека, в принятии его 
позиции. В межличностных отношениях и в культурых общениях терпимость проявляется в уважении 
взглядов других людей, в различных моделях коммуникативного поведения, характеризуется эмпатией, 
критическим мышлением и отсутствием напряженности в поведении. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терпимость, устойчивость, выносливость, этика, культура, действие, 
поведение, желание и стремление, субъект, язык, религия. 
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GENERAL CULTURAL SIGNIFICANCE AND PEDAGOGICAL CONTENT OF THE TOLERANCE 

CATEGORY 
 

This article examines one of the most important problems of our time – tolerance. The author, investigating 
the emergence of the concept of tolerance in various dictionaries, connects this word with the Latin verb «tolero», 
which is used in the meanings «to bear», «to keep», «to endure». 

In modern conditions, the concept of «tolerance» is unstable and ambiguous, since different peoples, in 
connection with historical, cultural experiences and traditions, interpret differently. For example, in English, 
«tolerance» means the following: «willingness and ability to accept a person or object». In French, this word is 
understood as «respect for freedoms, way of thinking, behavior, political and religious point of view». In Chinese, it 
means «to give an opportunity, to give permission, to treat others with mercy». In Arabic, the concept of «tolerance» 
is much broader and expresses the following meanings: forgive, give in, gentleness, empathy, favor for other people. 
In the Persian language - «endurance», «readiness for agreements with the opponent». 
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Thus, the concept of «tolerance» in most scientific textbooks is likened to endurance and includes a practical 
feature of human activity. 

Based on the analysis of the definition of «tolerance» as a personal quality of the student by various authors, 
we concluded that tolerance is a quality that is expressed in understanding, accepting and recognizing another person, 
in the desire and ability to understand another person, in accepting his position. In interpersonal relationships and 
cultural communication, tolerance is manifested in respect for the views of other people, in various models of 
communicative behavior, and is characterized by empathy, critical thinking, and lack of tension in behavior. 

KEY WORDS: tolerance, stability, endurance, ethics, culture, action, behavior, desire and aspiration, subject, 
language, religion. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                                 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ХУСУСИЯТҲОИ АМСИЛАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗӢ ДАР НИЗОМИ 

ТАЪЛИМИ РАВИЯВӢ БАРОИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ 
  

Асомиддинзода М.М., Давлатзода С.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ба сифати амсила дар педагогика образи шартӣ ё зеҳнӣ, монанди ягон падида, раванд ё объект 

хизмат мекунад, ки дар шакли стандартӣ хусусиятҳои назарраси маъмулии онҳо; тасвири рамзии 

сохтори равандҳои гуногуни иҷтимоӣ, навъҳои рафтор ва ҳамкории онҳо байни ҳамдигар, 

стандартҳоро барои муайянсозии инҳирофоти равандҳои пешбинишаванда аз инҳирофоти воқеӣ 

бозтавлид мекунад [3, с. 157]. 

У. Зубайдов чунин пешниҳод кардааст, ки амсила ин намунаи дар шакли тарҳҳо, формулаҳо 

ё конструксияҳои физикӣ ба таври сунъӣ сохташуда мебошад, ки шабеҳи падида ё объект буда, 

қобил аст дар шакли сода ё мухтасар хусусиятҳо, сохтор ва муносибатҳои мутақобиларо байни 

қисмҳои алоҳидаи объекти мавриди омӯзиш бозтавлид ё инъикос намояд [3, с. 21]. 

Амсилаҳо дар шаклҳои зерин пешниҳод шудаанд: 

- мантиқию семиотикӣ (дар асоси рамзҳои махсус, тарҳҳои сохторӣ); 

- шайъию математикӣ (онҳо аз прототипҳо бо табиати физикии худ тафовут доранд, вале 

онҳоро ба таври математикӣ мутобиқи рафтори асл тавсиф додан мумкин аст) [3, с. 23]. 

Байни навъҳои ишорашуда тақсимоти ҷиддӣ вуҷуд надорад. Амсилаҳое, ки барои илмҳои 

педагогӣ эҷод шудаанд, асосан, гурӯҳҳои дуюм ва сеюмро ташкил медиҳанд. Дар педагогика 

инчунин аз амсилаҳои таҳсилотӣ ва таълимӣ истифода мебаранд: 

- амсилаҳои таҳсилотӣ ин сохторҳои аз ҷиҳати мантиқӣ пайдарҳами унсурҳои лозима 

мебошанд, ки ба таркиби онҳо ҳадафҳо ва мазмуни таҳсилот, лоиҳасозии барнома ва нақшаҳои 

таълимӣ, технологияҳои идоракунии раванди таълимӣ шомиланд; 

- амсилаҳои таълимдиҳанда аз лоиҳаи нигаришҳои муайяншуда барои хонандагони алоҳида ё 

гурӯҳи хонандагон иборатанд [3, с. 24]. 

Дар ин мақола мо лоиҳаи амсилаи педагогиро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Амсиласозӣ ин методи омӯзиши объектҳои гуногун тавассути бозтавлиди хусусиятҳои онҳо 

дар объекти дигар – амсила мебошад, ки аз шабоҳати асли амсила (фикрӣ ё беруна) иборат мебошад 

[8, с. 52].  

Дар таҳқиқоти педагогӣ амсиласозӣ аз имконияти амиқтар фаҳмидани падидаҳои мухталиф, 

дар маҷмӯъ дар марҳилаҳои гунонун; нишон додани робитаҳои мутақобилаи параметрҳои ибтидоӣ 

ва ниҳоӣ; эҷоди механизми беҳтарини амалисозии вазифаҳои таъйиншуда; пешбинӣ кардани 

сабабҳо ва эътимоднокии бавуҷудоии масъалаҳо ва мураккабиҳо, баррасии воситаҳои эҳтимолӣ 

иборат аст, то ки аз онҳо канора гирифта шавад ё онҳо рафъ карда шаванд; аз ҷиҳати назариявӣ 

натиҷаҳои фосилавӣ ва ниҳоӣ баррасӣ гарданд ва ғайра иборат мебошад.  

Фаъолгардонии маърифатомӯзии хонандагони синфҳои болоӣ аз раванди ҳадафманд ва ягона 

ташаккул меёбад, ки ба сифати низом баррасӣ мешавад. Аз ҷониби мо амсилаи дахлдори педагогӣ 

таҳия гардид, ки механизми фаъолгардонии маърифатомӯзиро дар хонандагони синфҳои болоӣ дар 

низоми таълими равиявӣ инъикос менамояд. Барои асосноккунии методологӣ зимни лоиҳасозии 

амсилаи мазкур мо муносибатҳои инфиродӣ, салоҳиятнокӣ ва низомию фаъолиятро интихоб 

кардем. 

Муносибат аз нуқтаи назари педагогӣ ҳамчун асос барои ташкили фаъолияти таълимӣ ва 

тарбиявӣ хизмат мекунад, ки дар он таҳқиқоти илмӣ гузаронида мешавад [12, с. 23]. Бинобар ин, 

барои амсилаи мо ба сифати асосҳо муносибатҳои инфиродӣ, салоҳиятнокӣ ва низомию фаъолиятӣ 

хизмат кардаанд.  

Амалисозии муносибати низомӣ бо мафҳуми появӣ - мафҳуми «низом» алоқаманд аст. Дар 

зери низом маҷмӯи томи унсурҳое фаҳмида мешавад, ки ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯ мебошанд: 

- дар байни маҷмӯи унусурҳо ва муҳити атроф ҳудуд гузошта шудааст; 

- унсурҳо дар алоқамандии мутақобила қарор доранд;  

- ҳар як унсур дар алоҳидагӣ аз ҷузъи том иборат аст; ҷамъи хосиятҳо ва хосиятҳои маҷмӯъ 

метавонанд гуногун бошанд; 

-  хусусиятҳои умумият дар маҷмӯъ аз хосиятҳои ҷузъҳои таркибии он иборат нестанд; 

- фаъолияти умумият бо фаъолияти ҷузъҳои алоҳидаи он маҳдуд намешавад; 
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- мавҷудияти омилҳои низомташаккулдиҳанда, ки сифатҳои фавқуззикрро таъмин менамоянд 
[12, с. 47]. 

Т.Г. Калугин [4, с. 75] намудҳои зерини муносибати инфиродиро ҷудо кардааст:  
- гузаронидани суҳбати омӯзгор бо хонанда; 
- бастани шартнома бо калонсолон ва ҳамсинфон дар бораи усули муайяни вокуниши онҳо ба 

рафтори хонанда, барои рушди сифатҳои мушаххаси инфиродӣ; 
- ба хонандагон додани супоришҳое, ки ба маҳоратҳо ва имкониятҳои онҳо мувофиқат 

мекунанд; 
- ташаккул додани нигаришҳои педагогии махсус, ки ба муайянсозии хусусиятҳои инфиродии 

хонандагон мусоидат менамоянд. 
Муносибати инфиродӣ шарти ҳатмии натиҷанокии раванди педагогӣ мебошад, зеро ҳамаи 

таъсироти тарбиявӣ ба рушди сифатҳои инфиродии хонандаи мушаххас нигаронида шудааст. 
Муносибати салоҳиятнок дар корҳои аксари олимон ҳамчун ҷузъи низоми таҳсилотие 

мавриди таҳлил қарор мегирад, ки ба бартараф кардани камбудиҳои муносибати «донишӣ» ба 
ташкили раванди таълим нигаронида шудааст [9, с. 57]. 

И.А. Зимняя чунин ақида дорад, ки муносибати салоҳиятнок самтнокии таҳсилот ба рушди 
хонандагон, чунин қобилиятҳои шахсиятӣ, ба мисли салоҳиятнокӣ, қобилияти ҳалли вазифаҳои 
иҷтимоӣ ва касбӣ дар раванди таълим мебошад [2, с. 203]. 

М. Лутфуллоев [7] ҳадафҳои асосии муносибати салоҳиятнок ва нақши онро дар соҳаи 
маорифи муосир муайян кардааст. Ӯ чунин ақида дорад, ки ҳадафи асосии муносибати салоҳиятнок 
ояндадор ва муосир буда, аз ҷойивазкунии раванди таълимӣ, аз интиқоли донишҳо ба хонандагон, 
аз  азхудкунии қобилиятҳо аз ҷониби онҳо ба амалҳои фаъол иборат мебошад.  

Ташаккули салоҳиятнокии таҳсилӣ ва маърифатӣ чӣ тавр сурат мегирад? 
Салоҳиятнокии таҳсилӣ ва маърифатӣ аз маҷмӯи салоҳиятҳои хонандагон иборат аст, ки ба 

ташаккули мустақилияти маърифатии мустақилона нигаронида шуда, ҷузъҳои фаъолияти 
умумитаҳсилии мантиқиеро дар бар мегирад, ки ба маърифати объектҳо нигаронида шудааст. Ба ин 
донишҳо дар бораи таҳлил, банақшагирӣ, рефлексия, хударзёбии фаъолияти таҳсилию маърифатӣ 
мансубанд. Хонандагон нисбат ба объектҳои омӯзиш қобилиятҳои эҷодкоронаи фаъолияти 
пурмаҳсул: касби донишҳо бевосита аз воқеият, доштани шаклҳои амалҳо дар вазъияти 
ғайристандартӣ, усули эвристикии ҳалли масъалаҳоро касб мекунанд. 

Хонандагон бояд дар назди худ мақсади на танҳо аз худ кардани асосҳои химия, физика, 
биологияро гузоранд, балки инчунин захираҳои маърифати инфиродиро дар ҷараёни азхудкунии ин 
ё он фанни таълимӣ ғанӣ гардонанд. Зеро натиҷанок на он касест, ки танҳо дониш дорад, балки он 
касест, ки дар ӯ механизмҳои гирифтан ва истифодаи донишҳо ташаккул ёфтаанд.  

Асоси рушди салоҳиятнокии таҳсилию маърифатӣ фаъолияти мустақилонаи маърифатии 
хонандагон мебошад, ки маънои азхудкунии донишҳоро доир ба пешниҳоди худи хонанда нисбат 
ба фанҳои таълимӣ; муқаррарсозии вақт ва давомнокии машғулиятҳо; интихоби усул нисбат ба 
қонеъгардонии майлу рағбатҳо ва талаботи маърифатӣ дорад. 

Сохтор ва мазмуни салоҳиятнокии таҳсилию маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ дар 

расми 1 пешниҳод шудаанд 11. 
Ҷузъи шинохтӣ аз низоми донишҳое иборат аст, ки ба дарку дарёфти сохтори курси мавриди 

омӯзиш ва қонуниятҳои дар асоси талабот ба худтаҳсилкунӣ, қобилияти мустақилона амсиласозии 
таҷрибаи нав; донишҳо доир ба воситаҳо ва шаклҳои касби донишҳои нав гузошташуда равона аст. 

Ҷузъи амалиётию фаъолиятӣ маҷмӯи усули фаъолияти таҳсилию маърифатӣ, инчунин 
малакаҳои таҳсилию идоракунӣ, таҳсилию иттилоотӣ ва таҳсилию мантиқиро дар бар мегирад. Ба 
ин қобилиятҳои кор бо матнҳои шифоҳӣ ва хаттӣ, қобилиятҳои кор кардан бо объектҳои воқеӣ 
ҳамчун манбаъҳои иттилоот дохиланд.  

Ҷузъи арзишию маъноӣ низоми нишондиҳандаҳои салоҳиятнокии таҳсилию маърифатӣ, 
майлу рағбатҳо, арзишҳо, ваҷҳҳоеро дар бар мегирад, ки истифодаи донишҳоро таъмин менамоянд 
ва хонанда ба онҳо такя намуда, ба он ноил мешавад, ки фаъолияти дигарро татбиқ намояд. 
Арзишҳои мазкур ба тамоилоти шахсиятӣ ва арзишӣ барои хонандагон мубаддал шуда, нишонаи 
рушди камолоти иҷтимоии онҳо мебошанд. 

Талабот ин ниёз ба ягон чиз, ҳолати инсоне, ки аз шароити мушаххаси ҳастӣ вобаста аст, 

мебошад. Дар гирифтани донишҳо талаботро дар рушдёфтагӣ ва рушд баррасӣ кардан зарур аст. 

Ваҷҳ дар педагогика талаботи шайъикардашуда буда, он метавонад ҳам идеалӣ ва ҳам моддӣ 

бошад [5 с. 78]. 
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Расми 1. Сохтор ва мазмуни салоҳиятнокии таҳсилию маърифатиии хонандагони синфҳои болоӣ. 

 

Мароқ ин ваҷҳест, ки аз тариқи ҷолибияти эҳсосотӣ ва моҳиятпазирии бошуурона амал 

мекунад [6, с. 98]. Аз ҷониби Ю.К., Бабанский усули бештар интишорёфтаи ташаккули майлу 

рағбати маърифатӣ: аёният, ошкоркунии донишҳои муҳимтар, навгонӣ ва мубрамияти мазмуни 

онҳо, эҳсосотнокӣ, қиёс ва шабеҳ ишора шудаанд [1, с. 133].  

Эътиқодот ин талаботи бошууронаи хонандагон мебошад, ки онҳоро ба содир кардани 

кирдорҳо бо самтгирӣ ба арзишҳои шахсии худ таҳрик медиҳанд. 

Низоми таълими равиявӣ мазмуни худи раванди таълимиро ташаккул медиҳад. 

Тафовути таълими равиявӣ аз ғайриравиявӣ аз он иборат аст, ки дар таълими равиявӣ усул ва 

шаклҳои ҳам кори дарсӣ, ҳам кори ғайридарсӣ (супоришҳои озмоишӣ, фаъолияти таҳқиқотӣ ва 

лоиҳасозии хонандагон, лексияҳо, семинарҳо) мавриди истифода қарор мегиранд. Зимнан шаклҳо 

ва усули мазкур дар амалияи воқеӣ ба кор бурда мешаванд.  

Зарур аст, ки сохти таҳсилоти равиявӣ, хусусан, таҳсилоти биологии равиявӣ муфассалтар 

мавриди таҳлил қарор гирад. 

Барои омӯзиши равиявии фанни биология омодасозии пешазравиявӣ доир ба фанни мазкур 

дар синфҳои 6-8 зарур аст, ки ба он омӯзиши пайдарпайи фанҳои алоҳидаи биологие дохил аст, ки 

ба андозаи мураккабшавӣ тарҳрезӣ шудаанд. Зимнан ашё ва объектҳои омӯзиш доимӣ мебошанд. 

Ҳамин тариқ, аввал омӯзгор ба хонандагон мафҳумҳои содатарро медиҳад ва сипас дар асоси онҳо 

мафҳумҳои мураккабтареро пешниҳод месозад, ки бо ҳамдигар ба таври ҷудонашаванда марбутанд. 

Чунин сурат мегирад, ки фанҳои аввалияти ботаника, зоология, микробиология, бактериология дар 

тавсиф, сифатҳои ташкилию марказӣ ва эмпирикӣ сохта шудаанд.  

Омӯзиши назарияҳои асосӣ ва нуктаҳои курси «Биологияи умумӣ» дар чаҳорчӯби таҳсилоти 

равиявӣ (маҳз курси мазкур, ба назари мо, ба вазифаҳои таҳсилоти равиявӣ доир ба илмҳои биологӣ 

мувофиқат мекунад), дар тафовут аз таълими анъанавии ғайриравиявӣ бояд амиқ буда, имкониятҳои 

зеҳнии синфҳои болоиро аз ҳисоби ғояҳои пешрафтаи илм ташаккул дода, механизмҳои ташаккули 

масъалаҳои илмиро кашф, амсилаҳо ва фарзияҳои гуногунро муқоиса, имкониятҳои мантиқии ҳалли 

онҳоро баррасӣ намояд.  

Дар марҳалаи мазкур нақши назаррас ба курсҳои интихобӣ тааллуқ дорад, ки бояд мароқи дар 

хонандагон пайдошавандарро ба ин ё он фан дастгирӣ намуда, онҳоро дар дурустии интихоби касби 

оянда раҳнамун созанд. Курсҳои интихобие, ки ба хонандагон пешниҳод шудаанд, бояд дар соҳаҳои 

муайяни фаъолияти маърифатӣ дархостҳоро қонеъ гардонида, малакаҳоро дар соҳаи муайяни он 

ташаккул, майлу рағбатҳоро кушода дода, имкониятҳои ҳар як хонандаро мавриди омӯзиш қарор 

диҳад, ба ӯ дар интихоби равияи таълим дар синфҳои болоӣ мусоидат намояд. Аз ин рӯ, курсҳои 

интихобӣ бояд самтнокии фаъолиятӣ, амалӣ, ташаккулдиҳандаро доро бошанд. 

Дар таълими равиявии синфҳои 10-11 принсипи фаъолияти хонандагон мураккабтар мешавад. 

Таҳлили кор нишон медиҳад, ки дар нақши мазкур метавонад фаъолнокии ҷустуҷӯӣ хизмат кунад. 

В.П. Симонов ва Д.В. Крунский [10] чунин ақида доранд, ки фаъолнокии таҳқиқотӣ бо малакаҳои 

олӣ ба экстраполятсия (яъне қобилиятҳои интиқоли таҷриба, ки дар як вазъият ба даст омадааст), ба 

сирф вазъияти дигар ва рафтори хуб ташаккулёфтаи иҷтимоӣ омезиш меёбад.  

Дар курсҳои интихобӣ дар синфҳои 10-11 методҳои таълимиеро, ки дар муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ қабул шудаанд: машғулиятҳои амалию озмоишгоҳӣ, суҳбатҳо, коллоквиумҳо, 

лексияҳои нигаришӣ ва хулосавӣ, семинарҳо ва санҷишҳоро ба кор бурдан зарур аст. Самтдиҳӣ ба 

таълими муассисаи таҳсилоти олӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ маърифатомӯзиро фаъолнок 

сохта, хонандагонро ба имтиҳоноти дохилшавӣ ба муасссисаҳои таҳсилоти олӣ ва гирифтани 

таҳсилоти олӣ омода месозад.  
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Стратегияи асосии педагог дар кор бо хонандагони бо фаъолнокии баланди маърифатӣ аз он 
иборат аст, то ки хонандаро ба худфаъолӣ таҳрик диҳад. Хонандагоне, ки дараҷаи баланди иҷрои 
фаъолияти маърифатиро доро мебошанд, ба ҳалли вазифаҳои ғайристандартӣ, ҷустуҷӯӣ ва 
масъалавӣ омодаанд. Онҳо омодаанд, ки талаботи нав ва баландтари раванди таълимиро қабул 
кунанд, вале вазъиятҳои раванди таълимӣ на ҳамеша имконияти амалисозии фаъолияти мазкурро 
таъмин намоянд. Дар чунин вазъият хонандагон имкониятҳои худтатбиқкунии неруи шахсиятро дар 
вақти беруназдарсӣ меёбанд, ё тадриҷан аз захираҳои андӯхташудаи малакаҳо ва тамоилоти таҳсил 
маҳрум мешаванд, ки ин аксар вақт рӯх медиҳад. 

Дараҷаи эҷодии фаъолнокӣ ин маънои онро дорад, ки хонандагон омодаанд ба ҳолати 
ғайристандартии таълимӣ дохил шуда, воситаҳои навро барои ҳалли вазифаҳои пешниҳодшуда 
ёбанд. 

Муносибати эҷодиро ба таври ғайримунтазир барои омӯзгор метавонанд хонандагони дорои 
ҳар гуна дараҷаи фаъолнокии таълимӣ ифода намоянд. 

Аз нуқтаи назари тактика омӯзгор уҳдадор аст, ки вазъиятро барои шарҳу тавзеҳи ҳар гуна 
вазифаҳо ва зоҳиркунии ғайристереотипӣ дар идроки онҳо таъмин намояд. Ба педагог зарур аст, ки 
шахсан ба тағйироти мазкури машғулиятҳо майл дошта, ба масъалаҳои пайдошаванда ва ҳалли 
воқеӣ ва маҷозии онҳо омода бошад, зеро агар худи омӯзгор омода набошад, он гоҳ фаъолнокии 
эҷодии маърифатии хонандагон зоҳир намешавад. 

Вазифае, ки дар назди педагог доир ба амалисозии муносибати инфиродӣ дар фаъолияти 
амалӣ истодааст, эҷоди таъсир ба ҳар як хонанда бо назардошти хусусиятҳои инфиродии онҳо 
мебошад. Ҷузъи муҳимми ибтидоӣ дар сохтори мазкур бояд омӯзиши хонандагон бошад.  

Аз гуфтаҳои боло хулоса бароварда, қайд кардан лозим аст, ки низоми машғулиятҳои 
мушобеҳ ҳамкориҳои гуногуни таълимиро пешбинӣ мекунад. Онҳо метавонанд ба таври хаттӣ дар 
фаъолияти пайдарпайи педагог бо ҳар яке аз гурӯҳҳои хонандагон амалӣ шаванд. Машғулият дар 
ҳамкории «гуногунранг», ки ҷорикуниро вобаста аз вазифати таълимии ин ё он гурӯҳи хонандагон 
дар раванди таълим пешбинӣ мекунад, раво мебошад. Машғулиятро дар намуди бозии нақшии 
фаъол гузаронидан мумкин аст, ки дар он нақши асосӣ дар ҳамкории таълимӣ ба хонандагони бо 
дараҷаи баланди фаъолнокӣ барои таълими боқимондаҳо пешниҳод карда мешавад. Ва, ниҳоятан, 
ҳамкориҳо дар машғулиятҳо метавонанд дорои сифатҳои маҷмӯь бошанд. Агар омезиши ҳамаи 
вариантҳои пешниҳодшуда сурат гирад, он гоҳ меъёри асосии машғулият бояд шомилшавӣ ба 
низомҳои гуногуни ҳамкориҳо дар маҷмӯъ бе истиснои хонандагон дар марҳалаҳои имкониятҳои 
ҳақиқӣ ва имконпазири онҳо гардад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ АМСИЛАИ ФАЪОЛГАРДОНИИ МАЪРИФАТОМӮЗӢ  

ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ РАВИЯВӢ БАРОИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ 
 

Дар ин мақола хусусиятҳои амсилаи фаъолгардонии маърифатомӯзии хонандагон дар хонандагони 

синфҳои болоӣ дар пояи муносибатҳои инфиродӣ, низомию фаъолиятӣ ва салоҳиятнокӣ дар сохтори таълими 
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равиявӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Мафҳумҳои усулан муҳимме баррасӣ гардидаанд, ки дар 

таҳқиқоти мазкур истифода шудаанд, яъне: «амсиласозӣ» ва «амсила», инчунин самарабахшии се муносибат.  

КАЛИДВОЖАҲО: амсила, фаъолноксозӣ, фаъолияти маърифатӣ, низоми таълими равиявӣ, 

хонандагон, синфҳои болоӣ. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

В этой статье рассматриваются особенности модели активизации познавательной деятельности в 

системе профильного обучения у старшеклассников на основе индивидуальных, системно-деятельностных и 

компетентностных подходов в структуре профильного обучения. Также проанализированы принципиально 

важные понятия, использованные в исследовании, т.е. «моделирование» и «модель» и т.д., а также 

эффективность трех вышеперчисленных подходов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель, активизация, познавательная деятельность, система профильного 
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FEATURES OF THE MODEL OF ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF 

SPECIALIZED TRAINING FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

This article discusses the features of the model of activation of cognitive activity in the system of specialized 

training for high school students based on individual, system-activity and competence approaches in the structure of 

specialized training. It also analyzes the fundamentally important concepts used in the study, i.e. "modeling" and 

"model", etc., as well as the effectiveness of the three approaches listed above. 
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Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Илму маориф бояд чун ҳамқадами ҷомеаи имрӯза ба армону ниёзҳои он ҷавобгӯ бошад. Он 

наметавонад, ки аз талабҳои ҷомеа канораҷӯӣ карда, дар доираи маҳдуди худ амал намояд. Аз ин 

лиҳоз, ба хотири вусъати фаъолияти ҳақиқии ин соҳа кадрҳо ва мутахассисони варзидае мебояд, ки 

аз уҳдаи кор бароянд, роҳу усулҳои наву беҳтари таълимро ошкор намуда, мувофиқи шароити 

кунунӣ амалӣ гардонанд. 

Дар ростои гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ нуқсону камбудиҳои мо бештар ошкор гардиданд. 

Мутахассисоне, ки имрӯз дар истеҳсолот заҳмат мекашанд ва онҳоеро, ки ҳунаристонҳо ва 

мактабҳои олӣ тайёр кардаанд, ба талаботи сахти замони бозаргонӣ тоб оварда натавониста 

истодаанд. Низоми таълим ва парвариши ихтисосмандон кайҳо боз кӯҳна шуда, ба талаботи замони 

нав ҷавобгӯ нестанд. Агар барномаҳои таълим ва сифати тайёр намудани мутахассисон ранги тоза 

нагирад, дар оянда ба душворӣ ва сахтиҳои зиёде мувоҷеҳ хоҳем шуд. Дар ҳоле, ки гузариш ба 

иқтисоди бозаргонӣ талаботи замон аст, усулҳои таълими ҳунаристонҳо ва мактабҳои олиро ба он 

мувофиқ кардан низ зарур мегардад. Аз ин хотир, масъалаи «хатмкардагон ва бозор» ба миён меояд. 

Дар тӯли се-панҷ сол оё ихтисосманди хубро тайёр кардан мумкин аст ё на? Мо перомуни ин 

масъала хеле кам андешидаем. Пайдост, ки дар ин муддат соҳибихтисоси арзандаро парвариш 

кардан душвор аст, зеро дар баробари куҳна будани низоми таълим, таҷҳизоти таълимии 

ҳунаристонҳою донишгоҳҳо низ кайҳо боз моҳияти хешро гум кардаанд ва аз истифода баромаданд. 

Имрӯз аз омӯхтани малакаҳои кор бо дастгоҳҳои куҳна суде нест. Дар кишварҳои хориҷа дар 

муддати 5-6 сол мутахассисонеро тайёр мекунанд, ки дастгоҳҳои замонавиро идора карда 

метавонанд. 
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Имрӯз вазъияти омӯзишгоҳҳои касбҳои техникии мо, ки дар назар манбаи асосии тайёр 

кардани касбҳои коргарӣ мебошанд, чандон хуб нест. Тайёр намудани коргарону ихтисосмандон 

бояд дар ҷойи аввал қарор бигирад, зеро пешрафти имрӯзаю ояндаи ҷомеа ба он сахт вобастааст. 

Коргари камдониш, ки дар сари дастгоҳи корхона заҳмат мекашад, ҳеҷ гоҳ маҳсулоти босифату 

арзишманд бароварда наметавонад. Кулли пешравию муваффақиятҳо танҳо ба инкишофи шахсият 

вобаста аст. Тарбияи шахсият аз оила, кӯдакистон, мактаб, ҳунаристон, донишкадаю донишгоҳҳо 

ва коргоҳҳо ибтидо мегирад. Ҳар фарде, ки ба такмили шахсияти худ пайваста машғул нест, 

ҳамқадами замон буда наметавонад, чунки илму дониш ва техника муттасил рӯ ба таҳаввулот 

доранд. 

Кашфиёту дастовардҳои техникӣ метавонанд дар давоми 3-5 сол моҳияти аввалаи хешро аз 

даст диҳанд. Дар ин сурат масъалаи бозомӯзии маърифатии калонсолон ба миён меояд. Зимни ин 

масъала дар кишварҳои хориҷӣ пойгоҳҳои мустаҳкаме бунёд гардида, барои омӯзиши ҳамешагии 

калонсолон тадбирҳо андешида мешаванд. Воқеан ҳам, дар замони гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ 

маърифати калонсолон дар қатори умдатарин масъалаҳо меистад. Дар ҷумҳурӣ барои судманд сурат 

гирифтани омӯзиши калонсолон чораҳои қатъӣ бояд андешид. Бе ҳалли ин масъала душвориҳоро 

бартараф кардан имкон надорад. 

Ташкили такмили ихтисоси мутахассисон низ сифати тамоман нав мехоҳад. Ҳоло баъди ҳар 

панҷ сол кормандони риштаҳои гуногун барои мукаммал намудани дониши хеш ба курсҳо фаро 

гирифта мешаванд, ки бисёр муҳлати дароз аст. Агар дар се сол ихтисосмандон барои такмили 

маҳорати касбӣ даъват шаванд, хубтар мешуд. 

Мактабҳои олии ҷумҳурӣ дар такмили ихтисоси омӯзгорони худ душвориҳои зиёд мекашанд. 

Дар назди донишкадаю донишгоҳҳо курсҳои махсуси такмили ихтисос анқариб вуҷуд надоранд. 

Барои таъсиси он замина ва шароити мусоид мавҷуд нест. Вале иқтисоди бозаргонӣ таъсиси онро 

талаб менамояд. Хулоса, бо назардошти шароиту имконоти мавҷуда зарур аст, ки кори илм ва 

таълиму тарбия дар дасти мутахассисони варзидаву ашхоси оқилу корозмуда бошад. 

Барои баланд бардоштани маънавиёти калонсолон театру клубҳо, китобхонаву нигористонҳо 

кумаки зиёд мерасонанд, агар усулҳои нави тарғиб дарёфта шаванд. Вале имрӯз китобҳои тоҷикӣ 

дар шабакаи китобхонаҳои ҷумҳурӣ фоизи пастро ташкил медиҳанд. Мероси бузурги фарҳангию 

маънавии ниёгонамон пурра дастраси мардум нест. Санъати наққошии классикӣ ва муосир қариб ба 

фаромӯшӣ расидааст, чунки ин навъи ҳунар хеле суст тарғиб мегардад ва мардум аз он кам баҳра 

мебардоранд.  

Бо вуҷуди ин, таҳқиқоти гузаронидаи мо нишон дод, ки солҳои охир дар ҷумҳуриамон 

вазъияти таъминот бо адабиёти таълимӣ андаке беҳтар гаштааст. Бо забони тоҷикӣ матни чандин 

лексияю дарсҳои амалӣ – семинарӣ доир ба фанҳои тахассусӣ дар шакли китобҳои алоҳида ба табъ 

расидаанд. Нашриётҳои ҷумҳурӣ ҳар сол ба теъдоди даркорӣ васоити таълимию методиро чоп карда 

мебароранд, ки муаллифони онҳо асосан худи кормандони мактабҳои олӣ ба шумор мераванд ва 

дараҷаи илмии адабиёти чопшуда ба талаботи рӯз ҷавобгӯ мебошанд. Аз тарафи дигар, донишҷӯёни 

донишгоҳҳои ҷумҳурӣ забони русиро бад намефаҳманд ва маълум, ки дар китобхонаҳои ҳар як 

мактаби олӣ дар шароити ҳозира миқдори зиёди адабиёти таълимӣ ба забони русӣ гирд оварда 

шудааст ва донишҷӯён аз ин адабиётҳо мунтазам истифода мебаранд. 

Мушоҳидаҳои чанд соли охир нишон дод, ки ҳамаи кафедраҳои донишгоҳҳои олии ҷумҳурӣ 

бо васоити таълимӣ то андозае таъминанд. Ва табиист, ки дар робита ба ин, дар назди омӯзгор 

масъалаи дуруст ва самаранок ташкил карда гузаронидани дарсҳои назариявию амалӣ-семинарӣ ба 

миён меояд (бахусус аз ҳамон фанҳое, ки доир ба онҳо адабиёти зарурӣ каманд ва ё умуман мавҷуд 

нестанд). 

Вобаста ба ин масъала чор амсилаи зайлро мавриди андеша қарор додан қобили қабул аст. 

Амсилаи 1. Омӯзгор дар асоси барномаи таълимӣ ҳамаи мавзӯъҳои таълимиро хоҳ дар лексия 

ва хоҳ дар дарсҳои амалӣ-семинарӣ пурра ба шогирдон меомӯзонад.  

Ба санҷишу имтиҳонҳо донишҷӯён аз рӯи навиштаҷоташон тайёрӣ мебинанд. Қисми ками 

шогирдон бо ташаббуси худ адабиёти таълимиро барои пурра кардани донишашон истифода 

мебаранд. 

Ҷиҳати мусбати ин амсила он аст, ки агар дарс аз тарафи омӯзгори баландихтисос гузаронида 

шавад, ӯ дар лексияҳои худ нисбат ба китобҳои дарсӣ ахбороти зиёд дода метавонад. Ва аз ҳама 

беҳтар он мебуд, ки омӯзгори дарсдиҳанда худ муаллифи китоби дарсӣ бошад. 

Ҷиҳати манфии модел дар он зоҳир мегардад, ки донишҷӯ побанди лексияи муаллим гашта, 

ба имтиҳон фақат аз рӯи конспекти додаи омӯзгор тайёрӣ мебинад. Ин бошад тафаккури 

мустақилона амалиётгузаронии донишҷӯро маҳдуд месозад ва дар ниҳояти кор ба он оварда 
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мерасонад, ки фан ба таври механикӣ ва кӯр-кӯрона омӯхта шуда, пеши роҳи мустақилона 

донишгирии шогирдонро мебандад. 

Аз 150 нафар омӯзгорони донишгоҳҳои ҷумҳурӣ, ки дар байни онҳо саволнома паҳн карда 

шуда буд, фақат се фоизи онҳо ин амсиларо дастгирӣ карданду халос. Дар байни онҳо 1 нафар олими 

шинохтаи тоҷик ҳам иштирок дошт.  

Амсилаи 2. Муаллим бо ташаббуси худ ва ё бо қарори кафедра қисме аз мавзӯъҳои 

барномавиро ба гузаронидани семинару коллоквиумҳо иваз мекунад. 

Ҷиҳати манфии ин амсила назар ба амсилаи аввала зиёдтар ба назар мерасад. Пеш аз ҳама, 

сарбории дарсхонагии донишҷӯён кам нагашта, хусусияти он тағйир меёбад. Ва агар омӯзгор илова 

бар ҳамаи он, аз шогирдони худ коркарди маводи иловагиеро, ки ба барномаи таълимӣ мусоидат 

менамояд, талаб кунад, он гоҳ сарбории донишҷӯён аз меъёри муқаррарӣ берун мебарояд. Барои он, 

ки саҳлангориҳои пешазимтиҳонии донишҷӯён бартараф гарданд, аксари омӯзгорони ин усулро 

истифодабаранда аз худ кардани маводи таълимиро бо ёрии корҳои мустақилонаи гуногуншакла 

дар ҷараёни дарс месанҷанд. Аз омӯзгорони пурсидашуда фақат ду фоизи онҳо ин амсиларо 

дастгирӣ карданду халос. 

Амсилаи 3. Омӯзгор дар лексияҳои худ ба он фаслҳои барнома, ки дар адабиёти таълимӣ доир 

ба онҳо маълумоти зарурӣ дода шудааст, аҳамият надода, коркарди онҳоро ба донишҷӯён ҳавола 

месозад. 

Рафти иҷрои чунин супоришҳоро бо ёрии тестҳо, рефератҳо, корҳои санҷишӣ, иншоҳои аз 

тарафи шогирдон иҷрошавандаро месанҷад. Вақти холишударо омӯзгор барои амиқ ва ҳаматарафа 

омӯхтани маводи мураккаб, ки дар китобҳои дарсӣ доир ба онҳо маълумоти зарурӣ каманд, 

истифода мебарад. 

Бо вуҷуди он ки бо истифодаи ин амсила мустақилияти донишҷӯён то андозае ба роҳ монда 

мешавад, ҷиҳатҳои манфии он низ ба назар мерасад. 

Масалан, аз сабаби он, ки ҳамаи захираи вақти ҷудокардашуда истифода мегардад, сарбории 

дарсхонагии донишҷӯён кам нагашта, баръакс, ҳаҷми маводи омӯзонидашаванда меафзояд. Ҳамин 

тариқ, истифодаи ин усул ба вазнин гаштани сарбории донишҷӯён оварда мерасонад: ҳам лексияро 

гӯш кардан даркору ҳам аз болои адабиёти зарурӣ мустақилона кор кардан лозим меояд. Ин 

мушкилӣ боз ҳам мураккабтар мегардад, агар омӯзгор ба шогирдон маводи иловагии берун аз 

барномавиро барои кори мустақилона тавсия намояд. Дар чунин шакл ҷараён гирифтани таълим бо 

он оварда мерасонад, ки донишҷӯён доир ба маводи барномавӣ дониши заруриро гирифта 

наметавонанд. 

Аз миқдори пурсидашудагон фақат даҳ фоизи омӯзгорон ин амсиларо эътироф карданду 

халос. 

Амсилаи 4. Омӯзгор қисми зиёди лексияашро намехонад. Ба ҳамон қисмате диққат медиҳад, 

ки дар бораи он дар адабиёти таълимӣ ё камтар маълумот дода шудааст ва ё тамоман дода 

нашудааст. 

Маводи боқимондаро донишҷӯён берун аз дарс мустақилона кор карда мебароянд. Ин амсила 

ба талаботи ҳозираи нақшаю барномаҳои таълимӣ наздик мебошад. 

Аз 150 омӯзгори пурсидашуда ин амсиларо фақат чордаҳ фоизи онҳо тарафдорӣ карданду 

халос, ки дар байни онҳо 3 нафар омӯзгори шинохтаи ҷумҳурӣ низ буд.  

Акнун кадоме аз ин амсилаҳоро ба сифати амсилаи асосӣ қабул кардан беҳтар аст? Ҷавобҳои 

гирифтаи мо то ҳанӯз ҷанбаи субъективӣ доранд.  

Дар як қатор мамлакатҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар ИМА аз амсилаҳои 1 ва 3 умуман истифода 

намебаранд. 

Боиси қайд аст, ки бисёриҳо аз сарбории зиёди дарсхонагии донишҷӯён шиква доранд, вале 

ҳангоми пешниҳодот доир ба кам кардани миқдори соатҳои дарсхонагӣ фақат чоряки 

пурсидашудагон розигӣ доданду халос. 

Бисёре аз пурсидашудагон тасдиқ менамуданд, ки ҷавобҳои донишҷӯён дар санҷишу 

имтиҳонҳо аз ҳамон мавзӯъҳое беҳтар ба назар мерасад, ки онҳоро омӯзгор дар дарс муояна 

кардааст. Ин ҷиҳати равонӣ ҳам дорад, зеро дар рафти имтиҳону санҷиш омӯзгор аз даҳони шогирд 

калима ва ҷумлаҳои шиносро шунидан мехоҳад. 

Дар райъпурсӣ ҳарчанд миқдори ками омӯзгорон ҷалб карда шуда бошанд ҳам, бо вуҷуди ин 

ҷавобҳо мухталиф буданд. 

Натиҷаҳои райъпурсӣ ва талаботи давлат нисбат ба тайёр кардани мутахассисони оянда аз ҳар 

як омӯзгори мактаби олӣ эҷодкорона истифода бурдани ин ва ё он амсиларо тақозо менамояд. 
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Введение. Современная человеческая жизнь сложна и противоречива, поэтому возникновение 

множества серьезных проблем, связанных с экологическими катаклизмами, нарастанием 

политических, социальных, национальных, религиозных и прочих разногласий в обществе делают 

актуальной роль системы образования в вопросе формирования и развития мировоззрения молодого 

поколения. 

Вуз является специализированной школой, где для овладения выбранного направления надо 

изучать всеобщие законы развития природы, общества и мышления, осваивать многие дисциплины 

и умело использовать связи между ними.  

В своих работах и исследовании мы уже рассматривали вопрос о здоровьесберегающей 

составляющей процесса обучения влияющей на развитие мировоззрения личности [4; 7]. Но мы 

продолжаем работать в этом направлении и учитываем появление новых подходов, концепций и 

технологий, участвующих в образовательном процессе. 

Краткий обзор исследований. Сейчас, как никогда ранее, все больше возникла необходимость 

в повышении роли фундаментальной базы образования на основе органического единства его 

естественнонаучной и гуманитарной составляющих. Мы согласны с точкой зрения доктора 
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технических наук С. Карпенкова, который выделяет две группы причин, указывающих на 

необходимость того, что человек должен осознать зависимость от окружающего мира:  

1) первая связана с глобальными проблемами цивилизации, нынешний этап развития которой 

характеризуется наличием ряда кризисов: экологического, энергетического, информационного, а 

также резким обострением национальных и социальных конфликтов во многих странах мира. 

2) другая обусловлена тем, что мировое сообщество в последнее время явно ставит в центр 

системы образования приоритет человеческой личности.  

Поэтому нужно создать необходимые условия для организации гармоничных связей человека 

с природой посредством изучения фундаментальных законов природы, через освоение различных 

областей науки [5, с. 37].  

О проблеме естественнонаучного образования в высшей школе России ректор МГУ В.А. 

Садовничий сказал, что эталонность университетов как вузов, состоит в тесном взаимодействие 

учебы и науки, но это не может реализовываться автоматически. В связи с этим, очень важно не 

забывать о подготовке кадров преподавателей естественнонаучного цикла для вузов страны. Не 

следует к этой работе привлекать специалистов без базового образования. Преподаватель должен 

иметь большой запас прочных знаний по предмету, он должен быть профессионалом [10].  

Педагогически эффективными, в исследуемом процессе, выступают синергетический (В.Э. 

Войцехович, И.С. Добронравова, Н.Н. Моисеев), аксиологический (В.П. Бездухов, Н.А. 

Каргапольцева, А.В. Кирьякова, Л.А. Курбатова, И.Н. Сиземская) и компетентностный (М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов) подходы. 

Естественнонаучная составляющая мировоззрения учитывается в педагогических 

исследованиях М.А. Булатова, В.И. Гусарова, И.Ф. Исаева, И.Я. Лернера, Э.И. Моносзона, Е.С. 

Рапацевича, М.Н. Сканкина, В.О. Слесарева, И.Ф. Харламова и других. 

Возрастной фактор учтен в определении логики образовательного опосредования этого 

процесса (Б.Г. Ананьев, Н.А. Добролюбов, И.П. Подласый, Л.Д. Столдяренко). 

В работах Т.Е. Гнединой, В.Н. Мощанского, В.В. Мултановского, В.Г. Разумовского, Н.П. 

Семыкина, Б.И. Спасского, П.И. Третьякова освещены аспекты формирования естественнонаучного 

мировоззрения обучаемых при изучении физики, а в условиях образовательного процесса в высшей 

школе этот вопрос поднимают В.Г. Буданов, Э. Витол, А.Д. Гладун, О.Н. Голубева, Г.В Позизейко, 

В.А. Садовничий, В.Н. Сенашенко, А.Д. Суханов. 

Концептуальные положения теории формирования мировоззрения личности в 

образовательном взаимодействии рассмотрены В.П. Бездуховым, И.Я. Лернером, М.И. 

Махмутовым, Э.И. Моносзоном, Р.М. Роговой, Г.И. Щукиной. 

Одной из основных составляющих компетентностного становления студента, как будущего 

специалиста, является достаточно развитое естественнонаучное мировоззрение. Поэтому мы – 

педагоги, должны помнить, что выпускаем из университета не только профессионала в какой-то 

области, но и человека с развитым естественнонаучным мировоззрением. 

Актуализация проблемы. Только выпускники высокой квалификации компетентны в своих 

решениях и действиях, свободны в выборе своего жизненного пути. И именно поэтому они могут 

принимать оптимальные решения. Потому что человек, обладающий общими и одновременно 

концептуальными естественнонаучными знаниями, будет осуществлять практические действия так, 

чтобы они всегда сочетались с бережным отношением к природе, ко всему окружающему и к 

самому себе. 

Существенная роль в самоопределении студентов в профессии, в установлении их 

взаимопонимания с одногруппниками, а в дальнейшем и с коллегами по работе, нахождении своего 

профессионального стиля, повышении интереса к теории и осознанности в профессиональной 

подготовке принадлежит правильному использованию компетентностного подхода в 

образовательном процессе. 

Актуальность рассматриваемого вопроса, связанного со здоровьесберегающей составляющей 

процесса обучения в вузе, заключается в том, что здоровье молодого человека является тем 

ресурсом и социальным капиталом, необходимым для адаптации в новых общественно-

экономических условиях, так как проблемы заболеваемости, снижения уровня физического 

развития, увеличения психологических проблем, стали значительными и приобретают особый 

смысл в образовании. Здоровье человека в первую очередь означает физическое, психологическое 

и социальное его благополучие. 

Исследование и обсуждение результатов. Процесс обучения физике в вузе не односторонний 

процесс, многое зависит от педагога, но не стоит забывать, что студент не только объект, но и 
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субъект, действующий самостоятельно, активно и, что очень важно, творчески. Поэтому нам 

педагогам, решая специальные повседневные задачи вузовской работы, необходимо одновременно 

со студентами строго продуманно развивать у обучаемых определенные взгляды, убеждения, 

идеалы, ценности и т.д., что являются основными составляющими естественнонаучного 

мировоззрения личности. 

В связи с этим, при проведении опытно-экспериментальной работы, мы выделили некоторые 

основные задачи, стоящие перед преподавателем в процессе обучения в вузе: 

1) непрерывно обеспечивать обмен и борьбу мнений, свободу критики; 

2) для того, чтобы студенты владели методами и приемами не только самостоятельной, но и 

творческой работы, необходимо создать условия для познавательного поиска. 

Поэтому преподаватель должен стремится вызвать интерес к физике, как к одной из 

основополагающих наук и к процессу познания, в целом. Отведенные учебными планами часы для 

занятий, должны проходить захватывающе, продуктивно, увлекать студентов решением 

практических задач, ответом на поставленные жизнью вопросы. 

Для того, чтобы обучать и воспитывать молодое поколение педагог должен быть 

эрудированным, обладать глубокими специальными знаниями, ориентироваться в 

мировоззренческих проблемах. Этому, в частности, способствуют различные курсы повышения 

квалификации, проводимые в нашем университете для преподавателей вузов и школ. 

Конечно, сейчас существует масса других источников информации, например, библиотеки и 

интернет, во много раз превосходящие по своей емкости объем знаний преподавателя. Но, как 

справедливо заметил С.Д. Смирнов, «вуз служит не столько для передачи специальных знаний, 

сколько для развития и воспроизводства специального культурного слоя, важнейшим элементом 

которого является и сам специалист. Специалиста, как представителя определенной культуры, 

характеризует не только определенный набор знаний и умений, но и определенное мировоззрение, 

жизненные установки и ценности, особенности профессионального поведения и т.п. Поэтому 

преподаватель не только передает студенту знания и профессиональные умения, а приобщает его к 

определенной культуре, и чтобы эта культура развивалась и воспроизводилась, необходимы живые 

люди, живое человеческое общение» [11, с. 150]. Вспомним слова К.Д. Ушинского: «Только 

личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно 

образовать характер» [14, с. 64]. 

Не стоит забывать, что для развития студентов большое значение имеет и взаимодействие 

различных наук между собой. Поэтому преподаватель, организовывая занятие, должен учитывать 

межпредметные связи. 

Продуманное взаимодействие преподавателя и студента, правильная организация учебного 

процесса, все это способствует развитию мобильности студентов, логичности их мышления, 

воспитывают вкус к изучаемым наукам, развивают естественнонаучное мировоззрение и 

компетенции в поведении будущих профессионалов. С каким бы опытом не был преподаватель, он 

просто обязан продумывать каждое свое занятие. Все применяемые им методы обучения и 

воспитания не должны отставать от времени, а умение их совершенствовать – один из главнейших 

признаков творчества педагога.  

Для того, чтобы на каждом занятии проходило активное действие всех познавательных 

способностей и эмоциональных чувств студентов и усвоение знаний способствовало всестороннему 

их развитию, мы специально отбираем и систематизируем, интегрируем и дифференцируем 

учебный материал, постепенно увеличиваем объем сложных понятий и теорий, требующих 

активного внимания, памяти, наблюдательности, мышления. Мы, в свою очередь, считаем, что 

содержание дисциплины «Физика» должно способствовать тому, чтобы процесс обучения был 

динамичным и систематизированным. Поэтому для самостоятельной работы студентов нами 

предусмотрены множество различных наблюдений, экспериментальных, конструктивных и 

графических работ, разных расчетов, построений и т.д., значительно усиливающих развитие 

познавательных интересов и способностей ребят. 

Естественнонаучное образование способствует профессиональной направленности в 

обучении. В связи с этим мы включили в содержание дисциплины «Физика» темы и задания, 

обогащающие политехнические знания студентов. 

Мы пришли к выводу, что в сложном процессе подготовки квалифицированных кадров, 

развитие творческих способностей активной личности, процесс изучения физики студентами в 

университете должен быть одним из основных этапов. 
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Никто не сможет заставить приспособиться человека к жизни лучше, чем он сам. В своей 

концепции развивающего обучения В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин придают решающее значение в 

обучении собственной активности ребят. Они считают, что воспитание и обучение достигают 

развития обучаемого только при умелом направлении его собственной деятельности. В свою 

очередь, не стоит забывать, что учебная деятельность – это деятельность по самоизменению, ее 

продуктом являются те изменения, которые произошли в ходе выполнения в самом субъекте.  

В учебном процессе мы считаем очень важным умение педагога привить студентам навыки 

самодисциплины. В течении большего количества времени это действие протекает косвенно, так 

как у педагога отсутствует возможность влиять на студентов вне аудитории и стен университета. 

Но, систематически контролируя самостоятельную работу, требуя своевременного выполнения 

заданий, преподаватель тем самым влияет на развитие навыков самодисциплины, привычки к 

самостоятельному систематическому труду. Все перечисленное выше, конечно, влечет за собой 

развитие мировоззрения студентов.  

Учебный процесс способствует профессиональному росту студента, который имеет свое 

мнение. Учебный процесс должен давать пищу голове, подталкивать студентов к самостоятельным 

решениям, поискам. Учебный процесс развивает интерес к профессии, желание научного поиска и 

творчества.  

В рамках учебного процесса взаимодействие преподавателя и студента осуществляется не 

только на аудиторных занятиях в университете. Вопросы привития умения преодолевать трудности, 

вырабатывать привычки бережного отношения ко всему окружающему, умение ценить и уважать 

труд поколений решаются и на производственных практиках, и на общественно-полезных работах. 

За развитие мировоззрения личности студента отвечают не только кафедры общественных 

наук и общественные организации вуза. Знания, убеждения, взгляды, ценности молодой личности 

формирует и развивает вся жизнь университета. Естественнонаучное мировоззрение студенчества 

развивается не в какое-то специально выделенное время, а параллельно и одновременно с 

изучением всех специальных и общеобразовательных дисциплин, а также в процессе внеучебной 

работы в университете, в центре которых стоит педагог. 

Успеха в развитии мировоззрения учеников можно добиться только при условии их доверия 

к своему учителю. «Это идеальное юношеское верование, - отмечал Н.А. Добролюбов, - облегчает 

действия учителя и делает его пример благотворным… Но горе учителю, который неосторожным 

своим поведением, проявлением своих страстей перед учениками разрушил то обаяние, которым он 

был окружен в их глазах… Как только нравственное доверие потеряно или поколебалось хоть 

несколько, тотчас же и слово учителя теряет свою силу» [3, с. 145]. 

Учитывая тот факт, что преподаватели нашей кафедры взаимодействуют, в основном, со 

студентами первого и второго курсов, то эти слова Н.А. Добролюбова, мы считаем, в полной мере 

можно отнести и к нашим воспитанникам.  

Мы поддерживаем мнение ученых, которые считают, что именно такие качества, как 

скептизм, рационализм, интуиция и подобные черты воспитывает только естественнонаучное 

образование. Эти качества важны для любого выпускника – инженера, гуманитария, исследователя, 

врача, учителя, менеджера и т.д., какой бы вуз он не заканчивал. В современном мире нас захлестнул 

поток гадалок, магов, экстрасенсов и пр. Мы считаем, что все это следствие недостаточной 

естественнонаучной образованности общества. Но, к сожалению, изменить сложившуюся линию к 

уменьшению объема естественнонаучных дисциплин в учебных планах вузовских программ 

оказалось очень трудно. 

Поэтому сейчас, как никогда остро возникла реальная угроза ликвидации физики, химии, как 

самостоятельных дисциплин в ряде вузах и даже – базовой средней школе. 

От успешного взаимодействия педагога со своими учениками в процессе развития их 

естественнонаучного мировоззрения в первую очередь зависит здоровье личности, причем как 

духовное, так и физически составляющее. Здоровье личности, можно считать тем ресурсом, 

социальной ценностью, которые необходимы молодому поколению для адаптации в новых 

общественно-экономических условиях, для становления их мобильности, так как проблемы 

заболеваемости и инвалидности, распространения наркомании, СПИДа, алкоголизма, снижения 

уровня физического развития, увеличения психологических проблем, дезадаптивных форм 

поведения, смертности стали значительными и приобретают особый серьезный смысл в 

образовании.  
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Учитывая все выше перечисленное, задачи современного образования в целом можно считать 

и задачами преподавателей: 

1) сохранение уникальной, естественной, данной по факту рождения человеческой жизни; 

2) сохранение жизнеспособности человеческого ресурса; 

3) сохранение человеческой природы; 

4) формирование и развитие посредством обучения и воспитания жизнесохраняющих, 

практикоспособствующих реализаций человеческого потенциала. 

Педагогу любого учебного заведения нужно не забывать и всегда помнить, и учитывать в 

образовательном процессе тот факт, что здоровье, в широком смысле этого слова, является той 

базой, при наличии которой происходит полноценное развитие молодежи. И это означает не только 

отсутствие болезней и дефектов, а в большей степени оно означает физическое, психологическое и 

социальное благополучие. Поэтому в этом смысле преподаватель в первую очередь должен 

формировать, а затем и развивать мировоззренческое отношение к здоровому образу жизни. 

Роль преподавателя в основном состоит не в том, чтобы отвечать на вопросы студентов, а в 

умении ставить перед ними проблемы, побуждая их переосмысливать, проверять или 

систематизировать привычные формы миропонимания. Преподаватели нашей кафедры в 

образовательном процессе университета разрабатывают психологические и управленческие 

элементы преподавания физики при проблемно-ориентированном обучении. 

Духовным наставником молодежи может быть именно педагог, который всем своим 

существом принял возвышающий смысл науки, передовые идеи века, который сформирован как 

творческая личность. И если пустить на самотек процесс развития мировоззренческих взглядов, 

убеждений, ценностей – это может привести к теоретически неразвитому мировоззрению. Поэтому 

задача вуза сводится к тому, чтобы раскрыть перед будущим выпускником реальность объективного 

мира, его противоречивость, познаваемость. По мере своего профессионального роста студент сам 

вправе сделать свой мировоззренческий выбор. 

Заключение и выводы. Мы все прекрасно понимаем, что во все времена молодежь остается 

открытой добрым и светлым чувствам, она раскрывается навстречу добрым призывам, не отвергает 

их, она их ищет и хочет их принять. С другой стороны, естественнонаучное мировоззрение 

представляет собой единство теоретического и духовно-практического отношения человека к миру. 

Поэтому такое понимание мировоззрения нацеливает на единство слова и дела, знания и поступка, 

на превращение знаний в убеждения, в активную жизненную позицию личности. Это невозможно 

без существенных изменений в содержании, объеме, методах воспитания и обучения, без 

сокращения и замены авторитарных, командно-административных методов обучения педагогикой 

сотрудничества. 

Мы пришли к выводу, что полноценное развитие молодого поколения – это не только 

отсутствие болезней, а в первую очередь физическое, психологическое и социальное благополучие. 

Таким образом, для полноценного развития личности, преподаватель должен формировать, а затем 

и развивать мировоззренческое отношение к здоровому образу жизни. Поэтому, чтобы обучение 

физике, в образовательном процессе университета, осуществлялось с большей эффективностью, мы 

разрабатываем различные элементы, учитываемые в методике преподавания физики в рамках 

проблемно-ориентированного обучения. 
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ТАРКИБОТИ САЛОМАТИҲИФЗКУНАНДАИ ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ДАР МТОК 
 

Масоили таълимӣ ва тарбиявие, ки бо рушди ҷаҳонбинии табиии шахсияти хатмкунандагони тамоми 

муассисаҳои таълимӣ алоқаманданд, муҳим ҳисоб меёбанд. Дар қатори унсурҳои дигари сохторӣ яке аз 

таркиботе, ки ба рушди ҷаҳонбинии насли ҷавон таъсир мерасонанд, таркиботи саломатиҳифзкунанда 

мебошад. Дар ҷараёни мавриди таҳқиқ қарорёфта муносибатҳои синергетикӣ, аксиологӣ ва салоҳиятнокӣ аз 

ҷиҳати педагогӣ самаранок ҳисоб меёбанд. Истифодаи дурусти ин муносибатҳо дар ҷараёни таълим ба 

худмуайянкунии касбии донишҷӯёр кумак мерасонад, майлу рағбати онҳоро ба омодагии касбӣ баланд 

мебардорад. Ба ақидаи мо, маълумотнокии риёзӣ-табиӣ ба ин мусоидат менамояд, бинобар ин, ба таври 

муайян мундариҷаи фанни «Физика»-ро бо мавзӯъ ва масъалаҳое, ки донишҳои политехникии донишҷӯёнро 

ғанӣ мегардонад, пурра месозад. Мо чунин меҳисобем, ки ҷараёни омӯзиши физика аз тарафи донишҷӯён дар 

донишгоҳ бояд яке аз шохаҳои ҷараёни мураккабтар – омодасозии кадрҳои ихтисосманд, рушди қобилиятҳои 

эҷодии шахсияти фаъол бошад. Аз ҳамкориҳои бомуваффақияти педагог бо шогирдони худ дар ҷараёни 

рушди ҷаҳонбинии илмӣ-табиии онҳо, пеш аз ҳама, солимии ҳам маънавӣ ва ҳам ҷисмонии шахсият 

вобастааст. Саломатии шахсият он захира ва арзиши иҷтимоие мебошад, ки ба насли ҷавон барои 

мутобиқшавӣ ба шароити рави ҷамъиятӣ-иқтисодӣ заруранд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷаҳонбинии илмӣ-табиӣ, рушди шахсияти донишҷӯ, ҷараёни таълим, физика, 

ҳамкориҳои омӯзгор ва донишҷӯ. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ВУЗЕ 
 

Проблемы в процессах обучения и воспитания, связанные с развитием естественнонаучного 

мировоззрения личности выпускников всех учебных заведений, являются поистине актуальными 

проблемами. Наряду со всеми структурными элементами процесса обучения физике, одной из основных 

составляющих, влияющих на развитие мировоззрения молодого поколения, является здоровьесберегающая 

составляющая. Педагогически эффективными, в исследуемом процессе, выступают синергетический, 

аксиологический и компетентностный подходы. Грамотное использование этих подходов в образовательном 

процессе помогает самоопределению студентов в профессии, повышает интерес и осознанность в 

профессиональной подготовке. На наш взгляд что этому содействует естественнонаучное образование, 

поэтому определенным образом наполняем содержание дисциплины «Физика» включением тем и заданий, 

обогащающих политехнические знания студентов. А также считаем, что процесс изучения физики студентами 

в университете должен быть одним из звеньев более сложного процесса – подготовки квалифицированных 

кадров, развитие творческих способностей активной личности. От успешного взаимодействия педагога со 

своими учениками в процессе развития их естественнонаучного мировоззрения, в первую очередь, зависит 

здоровье личности, причем как духовнре, так и физически составляющее. Здоровье личности, можно считать 

тем ресурсом, социальной ценностью, которые необходимы молодому поколению для адаптации в новых 

общественно-экономических условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественнонаучное мировоззрение, развитие личности студента, процесс 

обучения, физика, взаимодействие преподавателя и студента. 
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HEALTH-SAVING COMPONENT OF THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS AT THE UNIVERSITY  
 

Problems in the process of training and education related to the development of the natural science worldview 

of the individual graduates of all educational institutions are truly urgent problems. Along with all the structural 

elements of the physics training process, one of the main components that affect the development of the worldview of 

the younger generation is the health-saving component. Synergetic, axiological and competence-based approaches are 

pedagogically effective in the process under study. Proper use of these approaches in the educational process helps 

student’s self-determination in the profession, increases interest and awareness in professional training. We take into 

account that this is facilitated by natural science education, so in a certain way we make the content of the discipline 

«Physics» include topics and tasks that enrich students ' Polytechnic knowledge. We also believe that the process of 

studying physics by students at the University should be one of the links of a more complex process – the training of 

qualified personnel, the development of creative abilities of an active person. The successful interaction of the teacher 

with his students in the process of developing their natural science worldview primarily depends on the health of the 

individual, both spiritual and physical components. Personal health can be considered a resource, a social value that 

is necessary for the younger generation to adapt to new socio-economic conditions. 

KEY WORDS: natural science worldview, student's personality development, learning process, physics, 

teacher-student interaction. 
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РОБИТАИ БАЙНИФАННӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКА БО ФАНҲОИ ТЕХНИКӢ 
 

Сатторов А. Э., Алламуродов Б.Н. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи носири Хусрав 

Ризоев С.Ғ. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
  

Солҳои охир дар ҷумҳурӣ ба омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ диққати махсус дода 

мешавад, зеро пешравии ҷомеа бе рушди ин илмҳо ғайриимкон аст. Фанни физика яке аз фанҳои 

муҳимтарин дар ин самт ҳисоб ёфта, ҷиҳати баланд бардоштани тафаккури техникии хонанда нақши асосӣ 

мебозад. Аз ин рӯ, ҳангоми таълими ин фан робитаи байнифаннии он бо фанҳои техникӣ бояд дар сатҳи 

лозимӣ бошад. Дар ҳақиқат, маводи физикӣ барои донишҳои махсуси фанҳои техникӣ шароити мусоид 

фароҳам оварда, муносибати хонандагонро барои аз худ кардани донишҳои техникӣ ҳавасманд 

мегардонад. Физика ҳамчун илм дар бораи табиат нисбат ба дигар фанҳо осонфаҳм буда, ҷиҳати 

азхудкунии донишҳои техникӣ барои хонандагон мусоид аст, чунки ин мавод бевосита бо таҷрибаи 

зиндагии онҳо алоқаманд мебошад. 

Дар шароити муосир, ки онро замони техника ва технология мегӯянд, муҳим он аст, ки мавқеъ ва 

вазифаҳои маводи физикӣ дар мундариҷаи донишҳои техникӣ дуруст ва аз ҷиҳати дидактикӣ асоснок 

муайян карда шуда, пайдарпайии омӯзиши онҳо дар таълими фанни табиатшиносӣ, ки пойгоҳи асосӣ барои 

омӯзиши физика ба ҳисоб меравад, коркард мегардад.  

Ба ақидаи мо, робитаи фанни физикаро ба донишҳои техникӣ, бо чунин роҳҳо амалӣ намудан 

мувофиқ аст: 

 ба хонандагон фаҳмонидани мавқеи физика дар рушд ва пешрафти техника ва хоҷагии халқи 

ҷумҳурӣ; 

 ба хонандагон аз нуқтаи назари илмӣ фаҳмондани асосҳои баъзе равандҳои технологии меҳнат ва 

муоинаи техникае, ки дар он истифода мешавад; 

 дар хонандагон ташаккул додани маҳорати ҳисобкунӣ ва ченкунии баъзе аз бузургиҳои 

физикӣ; 

 дар хонандагон инкишоф додани фикрронии техникӣ ва муносибати эҷодкорона ба меҳнат. 

Масъалаи ташаккули маҳорат ва рушди қобилияти эҷодии хонанда ҳамчун проблемаи муҳим 

дар корҳои илмии олимони соҳаи педагогика таҳлил шудааст. Дар ин самт профессор А.А. Азизов 

вазифаи рушди эҷодиёти техникии хонандаро ба таври зайл арзёбӣ менамояд: 

–  таҳлили генезис ва динамикаи рушди эҷодиёти техникӣ дар замони қадим ва асримиёна ва 

давраҳои баъдӣ; 

–  омӯзиши хусусиятҳои хоси ба вуҷуд омадан ва рушди техникаю эҷодиёти техникӣ вобаста 

ба муҳити иҷтимоии амалкунанда ҳамчун маҷмӯи рушди система;  

–  ошкор сохтани масири устувори интиқоли эҷодиёти техникӣ ва рушди истеҳсолот, ки 

анъанаҳои дар тӯли аз давраи қадим то асри миёна бамиёномадаро нигоҳ медорад. 

Ба ақидаи ӯ, ҳалли ин масъала «имкон медиҳад, ки қонуниятҳои асосии таҳаввулоти 
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равандҳои техникӣ ва истеҳсолӣ дар зери таъсири омилҳои гуногуни таърихӣ ва муҳтавои 

истеҳсолидошта дарк карда шавад» [1, с. 10]. 

Таҳлилу мушоҳидаҳо оид ба вусъат додани робитаи байнифаннии физика бо фанҳои техникӣ 

собит сохт, ки он пеш аз ҳама, бояд ба рушди қобилият ва маҳорати эҷодӣ-техникии хонанда равона 

гардонида шавад [2, с. 15] ва дар ин самт чунин воқеият ба назар мерасад: 

1. Ташкили эҷодиёти физикӣ-техникии хонандагон бештар дар машғулиятҳои маҳфилҳо, 

клубҳо амалӣ гашта, дар дарсҳои физика амалан ба мушоҳида намерасанд; 

2. Дар адабиёти методӣ масъалаҳои ташкил кардани мазмун ва методикаи гузаронидани корҳо 

оид ба рушди эҷодиёти техникӣ ва физикӣ-техникӣ дар вақтҳои беруназдарсӣ ба дараҷаи кофӣ 

коркард нашуда, танҳо як қисмати ками кор ба масъалаи истифодаи унсурҳои эҷодиёти физикӣ-

техникӣ дар раванди таълим бахшида шудааст. 

3. Ташкили кори маҳфилҳо, ки бо ин ва ё он дараҷа ба рушди эҷодиёти физикӣ-техникӣ 

алоқаманд мебошад, аксаран бе такя ба маводи аз физика ба хонандагон омӯзонидашаванда амалӣ 

гардонида мешавад. 

4. Дар аксари мавридҳо кор оид ба рушди эҷодиёти физикӣ-техникии хонандагон, ки дар 

мактаб гузаронида мешавад, хусусияти порчавӣ ва лаҳзавӣ дошта, асосан бо маводи омӯхташаванда 

алоқаманд нест. Ин амсиласозии репродуктивӣ аз рӯи тарҳу нақшаҳои тайёр сурат мегирад. Дар 

баъзе ҳолатҳо дар хонандагон донишҳо, малакаву маҳоратҳои самти политехникидошта дар доираи 

ниҳоят маҳдуд ҳосил мегарданд. 

5. Омодагии илмӣ-техникии хонандагон дар раванди таълими физика ҳанӯз ҳам дар дараҷаи 

паст қарор дорад.  

6. Дараҷаи омодагии методӣ, иттилоотӣ ва махсуси ҳайати педагогӣ ба талаботи ҷомеаи 

муосир ва прогресси илмӣ–техникии пешниҳодшаванда мувофиқат намекунад. 

7. Ташаккули оптималӣ ва рушди эҷодиёти физикӣ-техникии хонандагон ҳангоми омӯзиши 

физика танҳо дар асоси ҳамбастагии кори таълим ва корҳои беруназсинфии аз рӯйи методикаи 

муайян коркардшуда, ки ҳамаи намудҳои фаъолияти хонандагонро дар бар мегирад, имконпазир 

мебошад.  

8. Методикаи рушди эҷодиёти физикӣ-техникии хонандагон ба ҳалли самараноки вазифаҳои 

зерин мусоидат менамояд: 

 рушди тафаккури эҷодии хонандагон; 

 ташаккули малакаву маҳорати таҳқиқотӣ ва конструкторӣ; 

 ҳавасмандии фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ; 

 рушди қобилияти донишҳои гирифташуда дар ҳалли вазифаҳои амалӣ, ки ба олами техника 

алоқаманд аст; 

 шинос намудани хонандагон бо техника ва технологияи муосир; 

 шиносоии хонандагон бо самтҳои асосии прогресси илмӣ-техникӣ; 

 рушди ҳавасмандии хонандагон ба фаъолияти эҷодии конструкторӣ, ратсионализаторӣ ва 

ихтироъкорӣ; 

 тарбияи касбинтихобкунии хонандагон ва ба ихтисосҳои ба физика ва техника алоқаманд 

равона кардани онҳо; 

Донишҳои физикӣ дар робита бо мафҳумҳои техникӣ [3, с. 7] дар ташкили корҳои зерин 

қавитар мегардад: 

1. Ташаккул додани шавқу ҳаваси маърифатии хонандагон ба физика ва омода намудани онҳо 

ба омӯзиши донишҳои техникӣ [4, с. 41] ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои берунисинфӣ бо 

роҳҳои: 

 ташкил ва гузаронидани шабнишиниҳои шавқовари физикӣ ва физикию техникӣ; 

 ташкили маҳфилҳои физикӣ; 

 ташкил ва гузаронидани мубоҳисаҳо, маҷаллаи шифоҳӣ, маҳфили зарифон, ҳалли масъалаҳои 

шавқовар, викторинаҳо, ҳалли кроссворд ва ребусҳо; 

 ташкил кардани мутолиаи адабиёти илмӣ – оммавӣ; 

 ташкил ва гузаронидани бозиҳои гуногуни дидактикӣ; 

 ташкил ва гузаронидани сайёҳатҳои физикӣ ба синфхонаҳои физика, устохонаҳои таълимӣ, ба 

табиат ва истеҳсолот; 

 ташкил кардани намоиши филмҳои таълимии физикӣ; 

2. Кори муштараки омӯзгори физика бо омӯзгори фанни технология оид ба ташаккул додани шавқу 

ҳаваси маърифатии хонандагон ба физика: 
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 тавсия ва таъмин кардан бо адабиёти лозима; 

 ёрӣ ба омӯзгорони фанни технология барои гузаронидани корҳои амалӣ; 

 ташкили ҷаласаҳои муштараки иттиҳодияҳои методии омӯзгорони физика ва технология; 

 ташкил кардани чорабиниҳои берунисинфии муштарак; 

Ҳамин тавр, дар ҳар як ҷомеа гирифтани маълумоти техникӣ, ки ба яке аз бахшҳои муҳимми 

маълумоти муҳандиси оянда маҳсуб мешавад, Ҷумҳурии Тоҷикистон низ имрӯз ба мутахассисони 

соҳаҳои гуногуни техникӣ ниёз дорад[5, с. 4] ва ин аз омӯзгорони фанни физика тақозо дорад, ки 

робитаи байнифаннии ин фанро бо донишҳои техникӣ мустаҳкам намоянд, то ин ки муҳассилини 

таълимгоҳҳо фардо ба талаботи бозори мутахассисон ҷавобгӯ бошанд. 
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Как нам известно, в школе при изучении предметов естественнонаучной направленности 

учащиеся приобретают основные знания, умения и навыки, характерные для нескольких школьных 

предметов. Именно школьное обучение, основанное на гармоничном сочетании знаний из всех 

наук, формирует всесторонне развитой личности, а также формирует у школьников возможности 

по применению всего имеющегося комплекса полученных знаний в дальнейшей жизни. 

Было установлено, что реализация межпредметных связей при изучении предметов 

естественнонаучной направленности у школьников отмечаются более высокие результаты по 

усвоению знаний, чем при изучении каждого учебного предмета по отдельности. Такая связь 

отмечается и в обучении школьников физике и математике, которые являются 

естественнонаучными дисциплинами. Оба эти школьные предметы связаны межпредметными 

связями и являются необходимым условием и инструментом в познании окружающего нас мира. 

Следовательно, учителя школ, начиная с младших классов обучения, должны формировать у 

школьников умения по применению их знаний в решении различных жизненных проблем. 

Необходимо отметить, что существенными недостатками работы учителей может являться 

недостаточное понимание значения межпредметных связей, когда учителя формируют знания 

школьников таким образом, что каждый отдельный школьный предмет – математика и физика - 

является обособленным от других школьных предметов, ученики не могут сами увидеть 

взаимосвязи математики и физики, а некоторые учителя не могут пользоваться межпредметными 

связями, что отрицательно влияет на процесс обучения. А использование учителями средних школ 

межпредметных связей значительно повлияло бы на качество обучающего процесса в школьном 

образовании. 

В сознании учеников возникают закономерные вопросы – если изучен предмет физики, то с 

какой целью нужно изучать математику? Это касается и других школьных предметов – если изучен 

один предмет, то для чего нужно изучать другой, если они взаимосвязаны? Задача учителя уже на 

самых первых уроках внести ясность в эти вопросы, причем ответы необходимо подтверждать 

конкретными примерами, чтобы ученики понимали значение этих предметов и их 

взаимосвязанность. 

Как отмечает Ш.И. Ганелин в своём научном труде [1], школьники воспринимают вопросы о 

физических законах, как нечто далёкое в перспективе и не конкретное, например, зная физические 

законы, можно строить дома, электростанции, машины и заводы, или если в предмете физики 

изучается распространение света в различных средах (воздухе, стекле), то можно создавать 

оптические приборы – очки, телескопы, фотоаппараты, или вопросы квантовой оптики и ядерной 

физики – можно построить атомную станцию. То есть, школьникам средних классов подобные 

вопросы физики понимаются, как возможность будущей деятельности в далёкой перспективе. 

Также учащиеся на начальных уроках физики задают вопрос – нужны ли будут им полученные 

знания по физике в дальнейшем? Поэтому задача учителя на самых первых уроках по физике 

объяснить учащимся, что физика имеет прикладное значение, знание её законов пригодится во всех 

видах дальнейшей деятельности, Ответы на поставленные вопросы, учащиеся могут готовить при 

выполнении самостоятельных или домашних работ. 

Таким образом, ученикам необходимо объяснить, что физические законы найдут своё 

применение во всех видах человеческой деятельности, направленной на конструктивное 

преобразование окружающей действительности. 

Значение математики, как науки, определяется в школьной программе, как аппарат, который 

используется в других науках. Так, Н.В. Кузьмина в своей работе [5] отмечает, что в 

математическом образовании имеются два направления - практическое (разработка и методы 

использования математических инструментов, необходимых человеку в его деятельности) и 
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духовное, сущность которых заключается в применении математических методов для познания и 

преобразования окружающей действительности. Учащиеся младших классов не готовы понять 

развивающую роль математики, это понимание возникает у школьников старших классов. Однако 

уже на самых первых уроках математики школьники осознают прикладное значение предмета 

математики, оно имеет ежедневное подтверждение на уроках по другим предметам, учащиеся 

понимают роль математики в информатике, географии, химии, физике, биологии. То есть, 

школьники ежедневно убеждаются в том, что им необходимы математические знания. 

По мнению учёных-педагогов Н.Т. Донченко, Е.С. Дубинчук, Г.Н. Цибульской [3, 4], в 

школьном обучении математика способна решить множество стратегических самостоятельных 

задач, она является в различных науках «языком общения», особое место математика занимает в 

физике. 

Однако на уроках математики учителя не всегда могут доходчиво объяснить школьникам все 

возможности математики по ее использованию в различных науках, а ограничиваются только 

материалами, представленными в учебниках. Но учебник математики не в состоянии вместить в 

себя все прикладные возможности математики, в нём имеются лишь ограниченные сведения, только 

самые важные. Также в школьных учебниках по математике практически отсутствуют физические 

сведения прикладного характера, хотя именно в физике максимально используется математика. 

Кроме того, термины, применяемые на уроках математики, имеют отличия от терминов, 

используемых в учебниках по физике. 

В современном мире развитие физики, как науки, невозможно без использования 

математических понятий и теорий, соответственно, в математических науках используются 

различные понятия и теории физики. 

Учёный-педагог А.А. Пинский в физике и математике выделяет три типа их взаимных связей: 

1. В физической науке возникают задачи, при решении которых появляются новые идеи и 

методы, которые, соответственно, оказывают стимулирующее действие на развитие 

математической науки. Например, при изучении движения планет в Солнечной системе возникла 

математическая теория расчёта бесконечно малых величин, которая была разработана И. 

Ньютоном, в дальнейшем указанная теория легла в основу теории строения атомов. 

2. Практическое использование теорий математики при изучении различных физических 

процессов и явлений способствует созданию теорий физики. В частности, приведём следующий 

пример. В начале XIX века были изучены магнетизм и электричество математическими путями. В 

дальнейшем Максвелл, анализируя математические законы магнетизма и электричества и 

упорядочивая их, обнаружил их математическую несовместимость, отсутствие в системах 

уравнений еще одного недостающего члена (им являлся ток смещения), придав этому члену 

физический смысл, математическое уравнение стало совмещённым, а в дальнейшем току смещения 

было дано определение, что электрический источник одновременно является электромагнитным 

источником, он испускает в окружающее пространство и распространяет электромагнитные волны. 

3. В физике математический аппарат применяется повсеместно, по мере развития физики, 

её законов параллельно происходит развитие и математики. То есть можно констатировать, что 

физика и математика развиваются параллельно и одновременно. Можно привести следующие 

примеры. При развитии таких областей наук, как аэромеханика и гидромеханика параллельно 

развивались функции комплексных переменных, которые затем были оформлены в математическую 

теорию. Квантовая механика и формирование ее законов повлекли за собой теорию матричного 

исчисления. 

В своё время А. Дистерверг считал математику и физику братьями-близнецами, а также 

предполагал, что эти науки связаны друг с другом очень глубоко, а не просто межпредметной 

интеграцией [2]. По его мнению, математика упорядочивает законы физики в том случае, когда они 

не являются абстрактными, а являются конкретными физическими моделями. Следовательно, 

математика и физика взаимодействуют между собой, дополняют и усиливают друг друга, 

способствуют обоюдному развитию. 

Школьники в образовательном процессе в школе при изучении предмета физики получают 

знания и представления о физических величинах, их многообразии и взаимосвязи, понимают 

значение физических величин и физических законов в развитии окружающей природной среды, а 

также их взамозависимости и взаимосвязи. В связи с этим, на уроках физики в 

общеобразовательных школах вводится ряд математических понятий, в частности – «функция» и 

«функциональная зависимость». Без знания такого понятия, как функция невозможно дальнейшее 

понимание явлений природы, а также различных закономерностей в предмете физики. Хотя понятие 
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«функция» изначально являлось математическим понятием, оно широко используется в предмете 

физики. Здесь необходимо отметить, что не всегда и не все учителя физики в полной мере 

используют это понятие для изучения курса физики, не придают достаточного значения понятию 

«функция», не создают оптимальных условий для его развития. 

Математическое понятие «функциональная зависимость» различных величин формируется у 

учащихся в средних классах и является достаточно сложным процессом. Изучение данного понятия 

начинается на уроках математики в 6 классе в теме «Математические функции» и продолжается в 

течение всего дальнейшего обучения в старших классах, включая выпускной класс. Кроме того, 

основные понятия математических функций рассматриваются и на других уроках 

естественнонаучной направленности, в основном на уроках физики. Учителя физики 

рассматривают понятие функции, способы его использования при решении различных физических 

задач и лабораторных занятий. Как известно, функция – это зависимость между различными 

математическими и физическими величинами, которые являются переменными. Когда величины (х) 

и (у) являются переменными и связанными между собой, то есть, каждой переменной величине (х) 

соответствует величина (у), которая также является переменной величиной, то величина (у) 

представляет собой функцию первой величины (х), а само численное значение (х) является 

аргументом функции. 

Современная прикладная математика оперирует понятиями функции, которые могут являться 

однозначными или многозначными, имеющими один или несколько различных аргументов. 

Существуют различные способы задания функций – это таблица, график или формула. В 

понятие «задать функцию» вложен смысл, что необходимо использовать несколько значений (х), 

которыми может быть отображён аргумент функции. То есть значение функции и значение 

аргумента являются соответствующими друг другу. 

В случае, когда функция задаётся с помощью формулы, то в выбранной формуле наглядно 

видно, какие вычисления необходимо провести с аргументом функции для получения значения 

функции. Определённые функции могут задаваться различным количеством формул, в зависимости 

от соответствующих аргументов функции, аргументы в данном случае являются областями, 

которыми задана функция. Когда функция задаётся формулой, то подразумевается ее точное 

вычисление и получение конкретного значения функции. 

В случае если функция у=f(х) задаётся графически, то есть, область задания функции, её 

аргумент содержит множество точек (х) и (у), то все имеющиеся точки наносятся на график, на 

котором находится значение функции. С математической точки зрения данный способ нахождения 

значения функции является недостаточно точным. Чтобы получить точное значение функции 

согласно указанному способу, необходимо использовать уравнение функции для создания 

географической конструкции графика функции. 

В случае если функция задаётся в виде таблицы, то и её значения будут рассчитываться, 

исходя из табличного материала. С математической точки зрения в этом случае значение функции 

можно рассчитать достаточно точно, если в таблицу будут внесены максимальное количество 

аргументов, характеризующих данную функцию. В этом случае значения функции, вычисленные 

по табличному материалу, будут являться абсолютно точными. 

Учитель, формируя у учащихся понятие «функциональная зависимость величин», должен 

заранее представить им другие математические и физические понятия, а именно: 

а) понятия, характеризующие взаимообусловленности и взаимосвязи природных явлений и 

окружающего мира в целом; 

б) понятия, характеризующие постоянные величины; 

в) понятия, характеризующие области определения функций, элементы множества, эквиваленты 

множества. 

Наряду с этим, учитель должен сформировать у школьников умения выражать связи между 

различными физическими величинами с помощью таблиц, графиков, диаграмм, умения 

анализировать полученные данные. Подобные знания учитель формирует у учащихся 6 классов, в 

самом начале изучения понятия «функции» в содержании предметов физики и математики, затем 

полученные знания расширяются и укрепляются на уроках физики в 7 классе. Здесь к понятию 

«функция» добавляется ряд требований, которые должны усвоить школьники: 

1) знание понятия и определения функций; 

2) умения приводить примеры зависимости функций от различных величин, которые изучаются 

на уроках математики и применяются на уроках физики; 

3) умения представлять зависимости функций от различных величин в виде графиков; 
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4) знание понятия «области определения функций», умение их определения для различных 

видов функций; 

5) умения по оперированию функциями, которые могут быть заданы в виде таблицы, графика 

или аналитическим методом; 

6) умения по вычислению значений функций при различных аргументах функций. 

С методической точки зрения изучение функциональной зависимости величин можно 

разделить на три этапа. 

Первый этап – преподаваемый учебный материал, начинается в основном в 4 классе с 

изучения вопроса «Выражения, содержащие переменные» и продолжается до изучения темы 

«Функция» в 6 классе. На этом этапе учащиеся получают представление о переменных величинах, 

знакомятся с понятиями «множество», «множество элементов», оперируют выражениями, 

содержащими переменные величины, с множествами, с элементами множеств; ученики знакомятся 

с формулами, с графиками, выражающими зависимость между различными величинами, развивают 

вычислительные умения и навыки. У учащихся развивается представление о взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений природы. Задача этого этапа заключается в том, чтобы 

подготовить учащихся к усвоению понятия функциональной зависимости величин, которое 

вводится в 6 классе и в дальнейшем развивается на протяжении всего курса математики. На первом 

этапе изучения функциональной зависимости величин учитель не вводит определение функции, но 

он, используя конкретный материал, доступными для понимания учащихся средствами 

подготавливает учеников к введению понятия функции. 

Второй этап формирования понятия функции начинается в 6 классе. Учитель на данном этапе 

знакомит школьников с понятиями величин, их взаимообусловленности и взаимосвязи, учащиеся 

приобретают знания, что именно математические и физические величины характеризуют все 

свойства тел и природных явлений; на этом этапе вводится понятие переменной величины, 

множеств, а также элементов множеств. Учащиеся учатся находить области определения функций, 

задавать их различными способами – в виде таблиц, графиков, аналитическим методом. На этом 

этапе впервые даётся следующее определение функции: функция – это соответствие между 

указанными множествами (х) и (у), когда для каждого определённого значения (х) существует 

только одно значение (у). 

Затем вводится соответствующая терминология и изучаются функции вида: 

у = кх, у = ах2, у = ах3, у = ах-b. 

На данном этапе изучения функциональной зависимости величин у школьников развиваются 

графические, вычислительные умения и навыки, систематизируются и углубляются полученные 

ранее знания о связях между величинами. Задача этого этапа заключается в формировании понятия 

– функция. 

Третий этап – формирование понятия функциональной зависимости величин начинается в 7 

классе, расширение и укрепление понятия происходит в 8-11 классах. На данном этапе учитель 

обобщает и конкретизирует понятие функциональной зависимости величин, знакомит школьников 

с различными типами данного понятия, с разнообразными способами их выражения 

функциональных зависимостей. 

В 6 классе учитель формирует у школьников понятие функциональной зависимости величин 

на уроках математики по следующим учебным темам: «Вычисление по формулам, формула пути, 

формула процентов», «Координаты точек на прямой», «Координатная плоскость. Координаты точек 

на плоскости», «Графики движения, температуры», «Формулы длины окружности», «Формула 

площади круга». В 6 классе учитель закладывает основу знаний, необходимых для последующего 

изучения предметов химии, физики и математики, начиная с основного понятия, использующегося 

во всех учебных предметах – понятия «функция». 

Необходимо отметить, что на уроках математики, без включения других уроков по 

естественнонаучным дисциплинам, понятие «функциональная зависимость величин» формируется 

не в полном объёме, этот процесс должен быть планомерным, систематичным, включаться в 

учебные планы других уроков. Составные части понятия «функциональная зависимость величин» 

усваиваются в 5 классе, поэтому формирование понятия имеет эпизодический характер. Затем 

развитие этого понятия осуществляется в 6 классе, и оно усваивается в процессе изучения 

возрастания и убывания функции, графического решения неравенств с одной переменной и другими 

элементами понятия «функция». Как видим, общий объем понятия функции за три года обучения 

математике (4-6 классы) становится разносторонним, постепенно углубляется, имеет 

последовательное развитие. 
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Учащиеся усваивают понятие «функциональная зависимость» более эффективно, если 

учитель включает в уроки элементы межпредметных связей математики и физики, исходя из 

следующих методических соображений: 

1. На уроках физики учителю необходимо обеспечивать межпредметные связи физики и 

математики, с помощью математических средств, закреплять понятия функциональных 

зависимостей различных величин, что будет способствовать лучшему пониманию учащимися 

законов физики и решению задач из курсов физики и математики. 

2. Для обогащения и конкретизации содержания понятия функции необходима 

последовательная реализация межпредметных связей (физики и математики). Учитель 

должен наглядно показать учащимся возможности математики в решении физических задач 

с использованием понятия функции. 

3. Необходимость формирования учителем знаний и умений в использовании понятия 

«функциональная зависимость величин» для решения практических физических и 

математических задач. 

4. Таким образом межпредметные связи при изучении математики и физики должны 

осуществляться регулярно и постоянно. 
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математикӣ мусоидат менамояд, баррасӣ мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: аҳамияти алоқаҳои байнифаннӣ, имкониятҳои амалии физика ва математика, 

истифодаи қонунҳои физикӣ дар математика, истифодаи методҳои математикӣ дар физика, якҷоясозии 

муносиби донишҳо, якҷоясозии мафҳумҳои физикӣ ва математикӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Исмаилова Асилгул Маликовна, саромӯзгори кафедраи 

табиатшиносӣ ва математикаи ДДБ. Ҷумҳурии Қирғизистон. 

Файзализода Баҳрулло Файзалӣ, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи технологияи 

иттилоотии ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 915-44-49-49; 988-22-00-33; e-mail: 

faizalizoda.bakhrullo@mail.ru  
 

ЗНАЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ  

В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Статья посвящена исследованию методических вопросов реализации межпредметных связей 

школьного курса физики и математики. В ней рассматривается значение научно-педагогического подхода к 

проблеме целенаправленной деятельности учащихся по реализации взаимосвязи курса физики и математики 

в школе, которые способствует повышению качества усвоения знаний по физике и поэтапного формирования 

математических понятий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: значение межпредметных связей, прикладные возможности математики и 

физики, применение физических законов в математике, применении математических методов в физике, 

гармоничное сочетание знаний, сочетание физических и математических понятий. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Исмаилова Асылгул Маликовна, ст. преподаватель кафедры естествознания и 

математики БГУ. Республика Кыргызстан. 

Файзализода Бахрулло Файзали, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных 

технологий БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 915-44-49-49; 988-22-00-33; e-mail: 

faizalizoda.bakhrullo@mail.ru  



102 

 

VALUE OF IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS OF PHYSICS AND 

MATHEMATICS IN THEORY AND PRACTICE OF TEACHING 
 

The article is devoted to the study of methodological issues of the implementation of intersubjective 

communications of the school course in physics and mathematics. It examines the importance of the scientific and 

pedagogical approach to the problem of the focused activity of students on the implementation of the relationship 
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ИГРА – СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
 

Джумаева К.Т. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Русский язык на современном этапе является языком межнационального общения всех наций 
и народностей нашей страны. Он признан одним из мировых языков. Согласно 2-ой статьи 
Конституции Республики Таджикистан русский язык признан языком межнационального общения 
в Республике Таджикистан [7, с. 71]. 

Как общеобразовательный предмет, изучаемый в школе, русский язык является одним из 
средств патриотического и интернационального воспитания. На современном этапе развития 
общества этот язык для многих людей является составной частью профессиональной подготовки.  

В республике большое значение придается изучению русского и иностранных языков. Указ 
Президента Республики Таджикистан от 4 апреля 2003 года «О совершенствовании преподавания и 
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 гг.», продлен до 
2020 г. [4, с. 62-66]. 

При обучении русскому и английскому языкам важной задачей является обновление 
содержания методов обучения. Немалое значение при развитии речи у учащихся приобретают игры. 
Игра служит средством обучения языку. Она вырабатывает у учащихся речевые навыки и умения. 

Игра – это основная форма деятельности в жизни ребенка. Составным элементом игры 
являются правила. Знание правил и четкое их выполнение позволяет учителю управлять игрой, 
процессом развития речи у учащихся, их познавательной деятельностью и поведением.  

По мнению Бабаевой Р.Н., существует ряд функций и требований к проведению обучающих 
игр. Игра должна: 

- воссоздавать своеобразие иноязычной учебной деятельности в национальной школе; 
- способствовать доскональному раскрытию темы занятия, регулярно углублять и расширять 

знания учащихся, развивать и усовершенствовать навыки русской речи; 
- быть увлекательной, занимательной, содержательной и познавательной;  
- в процессе учебы занимать обусловленное место, иметь определенно установленное время 

в зависимости от места в ходе занятия;  
- не отвлекать учащихся от основной дидактической задачи урока; 
- отвечать психологическому потенциалу детей; 
- непременным условием при подборе и проведении дидактических игр является акцент на 

родной язык, учет явлений интерференции и транспозиции;  
- мотивированным должен быть переход от учебной деятельности к игровой и наоборот; 
- ставя общеобразовательные задачи, необходимо помнить и о воспитательных сторонах игры 

[3, с. 3-8]. 
Для ребенка игра является основой жизни. 
Если учитель рационально сможет организовать ее, то он приобретет возможность 

оптимального влияния на детей. Дети в играх отражают определенные поступки. Выбор игр имеет 
существенное значение. В игре дети подражают действиям, они, таким образом, приобщаются к 
окружающей среде.          

Великий педагог А.С. Макаренко дал высокую оценку играм в воспитании детей. Педагог 
писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого 
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имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре» [8, с. 373]. 

Сущность игры – это отражение детьми окружающей среды, действий, занятости людей, их 
взаимоотношений в ситуации, которую создает детское воображение.  

В игре осваиваются правила и нормы поведения, отношение детей к труду и к жизни, 
взаимоотношение друг к другу. Некоторые игры призывают как умственным, так и волевым 
усилиям: выдержки, организованности, способности следовать правилам игры. 

С.Л. Рубинштейн отмечал: «Игра является выражением определенного отношения человека к 
окружающей действительности. Игра человека – порождение деятельности, посредством которой 
человек преобразует действительность и изменяет мир. Суть человеческой игры - в способности, 
отображать и преображать действительность. Впервые проявилась в игре это самая всеобщая 
человеческая способность. В игре впервые формируется и проявляется потребность ребенка 
воздействовать на мир – в этом основное, центральное и самое общее значение игры» [9, с. 157]. 

Самые важные факторы:  
- игра должна органически сочетаться с серьезным, напряженным трудом;  

 - игра не должна отвлекать от учебы, а наоборот, способствовать повышению интеллектуальной 
деятельности. 

Игровые задания оказывают позитивное влияние на вырабатывание находчивости, смекалки, 
сообразительности. В ходе игры обязательно обусловленное законченное действие, необходимо 
решение конкретных заданий, игра не должна быть прерванной или незаконченной. Игровые 
приемы для детей станут занимательными в том случае, когда дети лично станут активными 
участниками. Долгое ожидание своей очереди в игру понижает заинтересованность детей в игре. 
Игра должна иметь определенную меру. Превышение меры может привести к тому, что дети будут 
видеть во всем только игру. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунки, фантазии, творчества, - 
писал В.А Сухомлинский. - Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим научить 
читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку 
лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям» [10, с. 
89-90].  

В своем научном труде молодой исследователь Ашурова Ш.К. отмечает: «Чрезвычайно 
важны программы дидактических игр для начальной школы. Переход от игры к учению должен 
быть плавным, иметь мостик, состоящий как бы из «полу-игры, полу-учения» [2, с. 22-26]. 

Дидактические игры занимают немаловажное место в системе игровых заданий. 
Дидактическая игра входит в состав целостного педагогического процесса, сочетается, а также 
взаимосвязана с иными методами обучения и воспитания. Для начальной школы программы 
дидактических игр весьма значимы. Несомненно, в ходе обучения, дидактическая игра – это 
второстепенный этап. На занятии учащиеся младших классов приобретают классифицированные 
знания об окружающем мире, в часы досуга учатся самостоятельно использовать данные знания в 
соответствии с правилами игры. Знания становятся более понятыми, явственными.  

Эффективность дидактической игры зависит: 
1. От регулярного их применения; 
2. От целенаправленности программы игр в сочетании с ординарными дидактическими 

упражнениями.  
Собственно, в ходе игры ребенок овладевает знаниями, обучается построению отношений с 

новыми для него людьми, радуется и грустит, мыслит, сопереживает – ведь для него это 
действительность, а не вымышленный мир.  

Игра также оказывает влияние и на развитие произвольности всех психических процессов – 
от примитивных процессов до самых сложных. По мнению детского педагога и врача Е.А. Аркина: 
«Данный вид деятельности – это «психический витамин», который необходим для здоровья 
ребенка» [1, с. 65]. 

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она обладает возможностями для 
формирования детского общества. 

Перед детьми в дидактических играх стоят задачи, требующие решительности, концентрации 
внимания, интеллектуального состязания, последовательности действий, преодоления сложностей. 
Дидактическая игра способствует решению задач морального воспитания, формированию у детей 
коммуникабельности и нравственности. 
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В.А. Запорожец, давая оценку дидактической игре, отмечает: «Нам необходимо добываться 
того, чтобы дидактическая игра была не только способом усвоения отдельных знаний и навыков, но 
и содействовала бы общему развитию ребенка, служила формированию его умений» [5, с. 347] 

Существование дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры. Важность 
дидактической игры заключается в том, что она формирует независимость и активность 
мыслительной деятельности и речи детей. Игры нужно выбирать в соответствии с количеством 
учащихся в классе, чтобы каждый был включен в игру. Нужно позволить ученикам самим решить: 
нравится им игра или нет. Нужно проявить энтузиазм и поощрять робких учеников. В зависимости 
от типа игры учитель должен сам решать, участвовать в ней или нет. Он должен играть то за одну 
команду, то за другую. Нужно вовлечь в игру стеснительных и слабых учеников. Хорошо 
подобранные игры становятся мощным источником вдохновения для учащихся. Игры не могут 
заменить традиционные методы обучения, но они делают обучения занимательным и помогают 
учащимся преодолеть языковой барьер. Язык выучивается, когда им пользуются в общении, а не 
только зазубривают правила.  

Перед тем как закончить игру, учитель должен соответственно подготовить детей к финалу, 
заинтересовать их в ее продолжении, организовать радостную атмосферу. При интересной игре 
педагог должен закончить следующими словами: «В следующий раз будем играть еще лучше» или 
«Новая игра будет еще интереснее».  

С.А. Соловейчик в книге «Учение с увлечением» подчеркивает: «Нет сложной науки, нет 
трудных учебных дисциплин, если в методическом арсенале учителя имеется богатый набор 
дидактических игр к теме каждого урока [11, с. 177]. 

Ашурова Ш.К. предполагает: «Дидактическая игра в целостном процессе обучения выполняет 
образовательную, развивающую и воспитательную функцию. Она приобщает к учебно-
познавательному действию обучающихся, организует их на познание нового, порой очень даже 
сложного. Она целиком и полностью отвечает закономерностям и принципам обучения: 
доступности, наглядности, сознательности и активности. Мы очень рады появлению в сегодняшней 
педагогике целого направления, которое так и именуется – игровая педагогика» [2, с. 22-26]. 

Таким образом, игра это – феноменальное человеческое явление. Это важный метод обучения 
для детей именно дошкольного и младшего школьного возраста. 

Педагог должен стремиться зажечь искорку интереса к той или иной области знаний. Важную 
роль в этом занимает игровая деятельность. 

Заслуженный педагог Н.К. Крупская пишет: «Надо не забывать, что игра для ребят – это самая 
настоящая учеба» [6, с. 207]. 

Игра имеет колоссальное значение для развития дружного детского коллектива, для развития 
самостоятельности, позитивного отношения к труду, для поправления отдельных отклонений в 
поведении учащихся. Игровая деятельность является верным помощником учителя и ученика в 
усвоении самых сложных наук. 
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Дар ин мақола оид ба нақш ва аҳамияти забони русӣ дар ҷаҳони муосир ва навоварӣ дар раванди таълим 
баён шудааст. Яке аз шаклҳои самаранок ва шавқангези ҷалби хонандагон ба омӯзиши забони русӣ ин бозӣ 
мебошад. Бозӣ нутқ ва қобилияти эҷодии хонандагонро инкишоф дода, омили асосӣ дар раванди таълим 
мебошад.  
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ИГРА – СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
 

В статье говорится о роли и значении русского языка в современном мире, об обновлении содержания 

методов обучения русскому языку. Одной из наиболее эффективных и интересных форм занимательности, 

которую сейчас вводят учителя в процесс обучения, является игра. Она развивает речевые и творческие 

способности детей. Игры на уроках русского языка являются средством воспитания. 
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GAME IS A MEANS OF EDUCATION 
 

The article talks about the role and significance of the Russian language in the modern world, and about 

updating the content and methods of teaching the Russian language. One of the most efficient and interesting that 

teachers are now introducing into the learning process is the game. Its develops the speech and creative abilities of 

children. Games in Russian lessons are a means of education. 
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ПАЙДАРҲАМИИ ФАРҲАНГИ ИҚТИСОДИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ 

АЛГЕБРАИ СИНФҲОИ 7-9  
 

Миршоев А.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

Раҷабов Т.Б. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

Қурбоншоев С.З. 

Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 
 

Фарҳанги иқтисодӣ ин истифодаи эҳтиёткорона ва сарфакоронаю мақсадноки об, барқ, 

маводи озуқаворӣ, буҷети оилавӣ, муносибати эҳтиёткорона нисбат ба ҳамагуна моликият ва 

сарватҳои табиӣ буда, заминаи ҳамаи сифатҳои онро ташаккули донишҳои иқтисодӣ пеш мегирад. 

Асосҳои донишҳои иқтисодӣ барои ҳар як фарди ҷомеа, пеш аз ҳама, дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ дода мешавад. 

Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020–2040–ро «Бистсолаи омӯзиш ва 

рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон намуд. Дар ҳамин 

замина ҳамаи фанҳои табиатшиносӣ ва математика барои ташаккули фарҳанги иқтисодӣ барои 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна имконияти пурра муҳайё месозад.  

Масалан, омӯзиши математика дар синфҳои ибтидоӣ ба хонандагон мафҳумҳои нарх, миқдор, 

арзишро ошно месозад. Баъдан, дар синфи 6 хонанда илова ба мафҳумҳои нарх, миқдор, арзиш бо 

истилоҳҳои харид, фурӯш ва фоида шинос мешавад. Чунончи, мавриди омӯзиши мустаҳкамкунии 

«Касрҳои даҳӣ ва амалҳо бо онҳо» масъалаҳои зеринро ҳал кардан мумкин аст. 

Масъалаи 1. 20 дона яхмосро 1,8 сомонӣ харида, бо нархи 3,5 сомонӣ фурӯхтанд. Миқдори 

фоида аз ин амалиётро муайян кунед. 

Масъалаи 2. Ду баста қолини дарозиаш 20 метрӣ, ки бари якумаш 1,8 м ва дуюмаш 3,5 м аст, 

хариданд. Муайян кунед, ки бастаи якум аз дуюмаш чанд метри квадратӣ кам аст? 
 

                                                                   I            II 

1) 1,8·20=36 сомонӣ.    1) 3,5-1,8=1,7. 

2) 3,5·20=70 сомонӣ.    2) 1,7·20=34 м2. 

3) 70-36=34 сомонӣ. 

Гузашта аз ин, имконияти бештари мусоид барои ташаккули фарҳанги иқтисодӣ таълими 

алгебраи синфҳои 7-9-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мебошад. 

Масалан, дар марҳилаи омӯзиши мавзӯи «Муодилаи хаттии якномаълума» дар синфи 7 ба 

чунин масъалаҳо метавон дучор шуд: 

Масъалаи 3. Аз ду майдон 46,08 тонна сабзавот ҷамъоварӣ намуданд. Аз майдони дуюм назар 

ба майдони якум 15,6 тонна сабзавот зиёд ҷамъоварӣ карда шуд. Аз ҳар як майдон чанд тоннагӣ 

ҳосил ҷамъоварӣ намуданд? 
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Ҳал.  

1) тоннаx  - ҳосилнокии майдони якум; 

2) 
тоннаx 6,15  - ҳосилнокии майдони дуюм; 

3) 
тоннаxx )6,15(   - ҳосилнокии ҳарду майдон. 

Пас, амсилаи математикии он чунин мешавад: 

тоннаxx 08,46)6,15(  . 

Акнун ба таҳқиқи амсилаи ҳосилшуда шурӯъ мекунем. 

08,46)6,15(  xx  

08,466,15  xx  

08,466,152 x  

6.1508,462 x  

48,302 x  

2:48,30x  

24,15x  тонна – ҳосилнокии майдони якум, 

84,306,1524,1524,15 x  тонна – ҳосилнокии майдони дуюм. 

Масъалаҳои зеринро барои мустақилона ҳал кардани хонандагон пешкаш кардан мумкин аст: 

Масъалаи 4. Дар боғ 45 дарахти мевадор, 4 себ ва олучабандак парвариш карда мешавад. 

Олучабандак нисбат ба себ ду маротиба камтар мебошад. Дар боғ чандто дарахти олучабандак 

мавҷуд аст? [12]. 

Масъалаи 5. Дар майдони назди мактаб дарахтони себ, олучабандак ва олу ҳаст. Ҳамаи 

дарахтон 60 бех мебошанд. Олучабандак 2 маротиба зиёд ва олу аз себ 2 маротиба кам мебошанд. 

Чандто олучабандак дар майдони назди мактаб мавҷуд аст? 

Масъалаи 6. Ду автомошин бояд 345 сентнер картошка оваранд. Яке аз автомошинҳо дар як 

маротиба 50 сентнер ва дигараш 59 сентнер оварданд. Муайян кунед, ки барои овардани ҳамаи 

картошкаҳо мошинҳо бояд чанд маротиба рафта оянд? 

Масъалаи 7. Агар як коргари сех дар як рӯз 50 қуттӣ ва дигараш 59 қуттӣ тайёр кунанд, пас 

ҳар дуи онҳо дар чанд рӯз 545 қуттӣ тайёр мекунанд? 

Супориш. Аз рӯи муодилаи 50х+59х=545 масъалаи мазмунаш оид ба ҳосилнокии меҳнат 

тартиб диҳед. 

Масъалаи 8. Аз мағоза барои зарурат якчанд метр матои пашмини 10 сомонӣ ва як метр 

зиёдтар полотно бо нархи 2 сомонӣ хариданд. Барои ҳамаи харид 38 сомонӣ доданд. Ҳар як метри  

матоъ чанд сомонӣ меистад. 

Барои аёният ҷадвали зеринро тартиб медиҳем: 

 

Намуди мол Нарх Миқдор  Арзиш  

Матои пашмин 10 сомонӣ x  метр x10  сомонӣ 

Полотно  2 сомонӣ )1( x  метр )1(2 x  сомонӣ 
   

Ҳамагӣ 38 сомонӣ [2]. 

Дар асоси ҷадвал ва матни масъалаи додашуда, муодилаи зеринро тартиб медиҳем: 

.38)1(210  xx  

Муодиларо ҳал карда, 3x  ва 41x  - ро ҳосил мекунем. Мувофиқи шарти масъала 

ҷавоб: 3 метр матои пашмин ва 4 метр полотно хариданд. 

Масъалаи 9. Коргар бо шогирдаш якҷоя 38 детал тайёр карданд. Коргар ҳар рӯз 10 детал ва 

шогирдаш 2 детал сохтанд. Онҳо барои ин чанд рӯз кор карданд. 

Супориш. Аз рӯи муодилаи 5010)1(2  xx  бо истифодаи миқдор, нарх, арзиш ва 

маҳсулнокии меҳнат, вақт масъала тартиб диҳед. 

Ҳамчунин дар маҳфил оид ба муодилаи хаттии якномаълума масъалаи зеринро пешкаши 

иштирокчиён кардан мумкин аст. 

Масъалаи 10. Баъд аз се рӯзи кор комбайнчӣ қисми эҳтиётии навро истифода карда, 

ҳосилнокии якрӯзаи корро 30 сентнер зиёд намуд ва дар муддати 11 рӯз 17500 сентнер гандумро 

тоза намуд. Ҳосилнокии меҳнати комбайнчиро пеш ва баъд аз истифодаи қисми эҳтиётии нав ёбед. 
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Акнун якчанд масъалаҳое, ки дар раванди машғулиятҳои иловагӣ оид ба омӯзиши 

«Муодилаҳои хаттӣ» ва «Системаи муодилаҳои хаттии дуномаълума» мавриди истифода қарор 

мегиранд, пешкаш менамоем, ки дар онҳо мафҳумҳои «маҳсулнокии меҳнат», «арзиш» ва «музди 

маош» истифода шуда, ба хонандагони синфи 7-ум дастрасанд:  

Масъалаи 11. Хароҷоти як борро тавассути ду намуди нақлиёт кашондан бо формулаҳои 

xy 401001   ва xy 202002   ифода кардан мумкин аст, ки дар ин ҷо x  - масофаест, ки борро 

кашондан лозим аст, 
1y , 

2y  - арзиши кашондани бор бо сомонӣ мебошад. Муайян кунед, ки аз 

кадом масофа сар карда, боркашонӣ тавассути нақлиёти дуюм назар ба якум сарфакоронатар 

мешавад? 

Масъалаи 12. Хароҷоти барои ҳамон як бор тавассути се намуд нақлиёт сарфшуда бо 

формулаҳои xy 501001   ва xy 251502  , xy
3

2
162003   ифода мешавад. Дар ин ҷо x  - масофа бо 

километрҳо, 
1y , 

2y , 3y  - арзиши кашонидани бор тавассути нақлиётҳо бо сомонӣ мебошад. Ба 

таври графикӣ нишон диҳед, ки тавассути кадом намуди нақлиёт борро аз 600 км зиёдтар кашондан 

камхарҷтар аст? 

Масъалаи 13. Ду бригадаи деталтайёркунанда, ки аз 10 ва 15 нафар иборат буданд, пеш аз ид 

мусобиқа карда, маҳсулнокии меҳнаташонро ба 20 ва 25% афзуданд ва нақшаи деталтайёркуниро 

дар як баст аз 720 то 885 дона расонданд. Музди моҳонаи ҳар як коргарро дар давраи мусобиқа ёбед, 

агар барои ҳар як детал 32 сомонӣ муайян шуда бошад. Агар маҳсулнокии ҳамаи коргарон якхела 

бошад (як моҳро 22 – рӯзи корӣ ҳисоб кунед). 

Дар мавриди омӯзиши системаи муодилаҳои хаттии дуномаълума дар охири синфи 7 чунин 

масъалаҳои мазмуни иқтисодидоштаро ҳал кардан мумкин аст. 

Масъалаи 14. Нархи як килограми меваи якум ва 10 килограми меваи дуюм 20 сомонӣ 

мебошад. Агар баъди тағйирёбии мавсим нархи як килограми меваи якум 15% қимат ва дигараш 

25% арзон шавад, арзиши ҳамаи миқдори ин меваҳо чи қадар мешавад? [5]. 

Ҳал. 

бигзор нархи 1 кг меваи навъи якум x  сомонӣ бошад; 

1) нархи 1 кг меваи навъи дуюм y  сомонӣ аст; 

2) нархи 1 кг меваи навъи якум баъд аз қиматшавӣ xxx 15,115,0  ; 

3) нархи 1 кг меваи навъи дуюм баъд аз арзоншавӣ yyy 75,025,0   мешавад. 

4) Аз шарти масъала бармеояд: 

 









20,181075,015,1

2010

yx

yx  









20,185,715,1

2010

yx

yx
 

5) Системаро ҳал мекунем: 8x , 2,1y . 

Ҳамин тавр, нархи меваи навъи якум 8 сомонӣ ва дуюмаш 1,2 сомонӣ мебошад. 

Масъалаи 15. Дар сохтмон ду бригада аз 8 ва 10 нафарӣ иборатанд ва муддати як моҳ музди 

якҷояашон 3576 сомониро ташкил медиҳад. Баъди беҳдошти раванди ташкили меҳнат, маҳсулнокии 

меҳнаташон мувофиқан 24% ва 20% афзуд. Фоизи афзуншавии маош дар ин маврид давоми моҳ 

нисфи фоизи афзуншавии маҳсулнокии меҳнатро ташкил дода, онҳо якҷоя нисбати пешина 388,32 

сомонӣ зиёд гирифтанд. Музди маоши моҳонаи бригадаи якум ва дуюмро то ва баъд аз беҳдошти 

ташкили кор ёбед. 

Масъалаҳо оид ба муодилаи квадратӣ дар синфи 8: 

Масъалаи 16. Аз як майдони хоҷагии деҳқонии ноҳияи Мастчоҳ соли 2017 аз ҳар як га нисбат 

ба соли 1995 21 сентнер зиёдтар гандум ҷамъоварӣ намуданд. Соли 2017 аз ҳамон майдон, ки 

нисбатан 8,75 га камтар буд, 30 сентнер ва соли 1995 аз майдони пурра 30 сентнер ҳосил ҷамъоварӣ 

карда буданд. Ҳосилнокии миёнаи гандумро дар соли 1995 ва 2017 аз ҳар як га ёбед. 

Ҳал.  

1) Бигзор х сентнер/га ҳосилнокии миёнаи гандум дар 1 га бошад, ки соли 1995 ҷамъоварӣ 

карда буд; 

2) (х+21) сентнер/га – ҳосилнокии гандуми соли 2017 аз 1 га бошад; 

3) 
x

30  га – майдони кишт, ки ҳосили онро соли 1195 ҷамъоварӣ карда буданд; 
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4) 












21

30
30

x

 га – майдони кишт, ки аз он соли 2017 30 сентнер/га ҷамъоварӣ карданд. 

Мувофиқи шарти масъала 8,75 га кам буд. 

Акнун муодила тартиб медиҳем. 

4

3
8

2

3030





xx
 

Муодиларо ҳал мекунем: 

4

35

2

3030





xx
. 

)21(3530430)21(4  xxxx . 

Ҳарду тарафи баробариро бо 5 тақсим намуда, ҳосил мекунем: 

xxxx 14772450424 2  . 

05041477 2  xx . 

357211411221609)504(741472 D . 

14

189147

72

35721147
2,1







x , аз ин ҷо 31 x   ва 842 x . 

Азбаски миқдор манфӣ намешавад, пас ҳосилнокии миёнаи гандум соли 1995 3 сентнер/га ва 

дар соли 2017 бошад, 24 сентнер/га мешавад. 

Ниҳоят ҳалли масъалаҳои нисбатан бештар мазмуни иқтисодидоштаро дар мавриди омӯзиши 

қиматҳои калонтарин ва хурдтарини функсия баррасӣ кардан имконпазир мебошад. 

Дар синфи 9 ҳангоми омӯзиши функсияҳои квадратӣ, сеаъзогиҳои квадратӣ ва таҳқиқи онҳо 

бисёр масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта, ёфтани бузургиҳои ифодакунандаи мафҳумҳои 

иқтисодӣ ба миён меояд. 

Акнун масъалаи зеринро мавриди истифода қарор медиҳем: 

Масъалаи 17. Вобастагии байни меъёрҳои масоҳати кишт ва даромад аз ҳисоби ба 100 га ва 

маҳсулоти хоҷагии қишлоқи ноҳияи Ҷ. Расулови вилояти Суғд бо функсияи 25,199 xxy   ифода 

мешавад. Дар ин ҷо x  - майдони кишти маҳсулоти хоҷагии қишлоқ (бо ҳазор сомонӣ), y  - даромади 

умумии мувофиқ аз 100 га майдони кишт (бо ҳазор сомонӣ) мебошанд. Дар кадом масоҳати кишт 

даромад калонтарин мешавад? 

Ҳал. Функсияи додашударо дар намуди 995,1 2  xxy  менависем ва аз формулаи маълуми 

зерин истифода мебарем: 

2

22

2

22

2

4

4

24

4

2 a

acb

a

b
xa

a

acb

a

b
xacbxaxy























 









 . 

1) агар 0a  бошад, он гоҳ функсия қимати хурдтарин надорад; 

2) агар 0a  бошад, он гоҳ функсия қимати калонтарин надорад [10]. 

Азбаски 05,1 a  аст, пас функсия қимати калонтарин дорад. Ин қимат ба 

5,4
6

27

6

5481

)5,1(4

9)5,1(49

4

4
2

2

2

2













a

acb  баробар буда, дар нуқтаи 3
2


a

b
x  қабул карда 

мешавад, яъне 5,4max y , 3max x . 

Инчунин, барои батадриҷ ташаккул ёфтани донишҳои иқтисодии баъзе хонандагон онҳо бо 

баъзе масъалаҳои дигар шинос мешаванд. 

Масалан, дар синфи 9 ҳангоми омӯзиши прогрессияҳо чунин масъалаҳои мазмуни 

иқтисодидошта ба ин мусоидат менамоянд. 

Масъалаи 18. Муштарӣ ба бонки амонатгузорӣ 10000 сомонӣ гузоштааст ва фоизи солонааш 

ба 2% баробар аст. Баъд аз 4 сол бонки амонатӣ ба муштарӣ бояд чанд сомонӣ диҳад? 

Ҳал. Барои ҳисоби он аввал формулаи даромади чорсоларо бо истифода аз прогрессияи 

геометрӣ тартиб медиҳем:  

)1(1111 qbqbbS  [10], дар ин ҷо 
1S  - соли аввал, 

1b  - миқдори пули аввал гузошташуда, 

q  - фоизи даромад, 2

11112 )1()1( qbqSqSSS  . Ҳамин тавр, ин равандро давом дода, 

формуларо барои 4 сол тартиб медиҳем, ки он чунин аст: 

   32,1082402.110000%2,0110000)1( 444

14  qbS . 

Пас миқдори пули умумӣ дар давоми 4 сол 10824 сомониву 32 дирам мешавад.  
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Ҳамин тавр, дар сурати дуруст ба роҳ мондани алоқаи байни фанҳо донишҳои иқтисодии 

талабагон мунтазам ташаккул ёфта, дар ҳамин замина фарҳанги иқтисодии онҳо низ такмил ва 

устувор мегардад. 
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ПАЙДАРҲАМИИ ФАРҲАНГИ ИҚТИСОДИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ 

АЛГЕБРАИ СИНФҲОИ 7-9  
 

 Дар мақола қайд шудааст, ки таълими математика дар раванди аз худ шудани ҳамагуна донишҳо басо 
муҳим аст. Яке аз ҳадафҳои ташаккулдиҳии асосҳои донишҳои иқтисодии хонандагони мактабҳои миёна аз 
фанни алгебра дар синфҳои 7-9 дар амалия татбиқ кардани он аст. Алгебра ҳамчун фан, дар фарқият аз дигар 
фанҳо, имкон дорад, ки ин тартибро ҳам дар шакли мушаххас ва ҳам дар шакли таълими он анҷом диҳад. 
Муайян кардани алоқаи байни талаботи иқтисодии амалия ва таъсири алгебраи синфҳои 7-9 ба ташаккули 
фарҳанги иқтисодӣ муҳим буда, ин усул бояд қонуни маъруфи диалектикаро дошта бошад. Амалия талаботи 
худро ба илм пешниҳод мекунад ва илм натиҷаҳои дархостро муайян ва пешгӯӣ мекунад. Ин маънои онро 
дорад, ки ниёзҳои иқтисодии инсонӣ ва ташаккули ҳавасмандӣ ба таълими риёзӣ табдил меёбанд ва баръакс, 
таълими алгебра дар синфҳои 7–9 бояд асоси донишҳои иқтисодии хонандагон гардад. 
 Муқаррар шудааст, ки барои синфҳои 7–9 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ кори мутамарказ 
ва муназзам барои ташаккули асосҳои донишҳои иқтисодии хонандагон вуҷуд надорад. Дар ҳолати беҳтарин, 
ин гуна кор ба ҳалли баъзе масъалаҳо дар ҳисобкунӣ, ки худ ягон фарҳанги иқтисодиро ташаккул намедиҳад, 
коҳиш меёбад. 
 Аз ҳамин сабаб, мавзӯъҳои мазмуни иқтисодидошта дар баъзе мавзӯъҳои курси алгебра дар синфҳои 
7-9 таҳия карда шуда, ба дарсҳо ва корҳои беруназсинфӣ бояд дохил карда шаванд. Барои истифодаи онҳо 
дастурҳои мушаххас заруранд. Тадриҷан такмил ва рушди фарҳанги иқтисодӣ аз синфи 7 то ба охир расидани 
синфи 9 дар алгебраи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нишон дода мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: фарҳанги иқтисодӣ, дониши иқтисодӣ, масъалаҳои мазмуни иқтисодидошта, 
алгебраи синфҳои 7-9, савдо, эҳтироми меҳнати дигарон, ташаккулдиҳӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ В 7-9 КЛАССАХ 
  

В статье отмечается, что математическое образование в процессе любого познания необходимо всем. 
Также установлено, что одной из целей практики является формирование основ экономических знаний 
учащихся в общеобразовательной средний школе, а алгебра в 7-9 классах как учебный предмет в отличии от 
других учебных предметов имеет для выполнения этого заказа широкие возможности, как по своей 
специфике, так и по формам и методам обучения. Далее выявлено, что задача сводится к выяснению 
взаимоотношения между экономическими запросами практики и влиянием алгебры 7-9 классов на 
формирование экономической культуры, то есть здесь должен реализовываться известный закон диалектики: 
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практика предъявляет свой заказ науке, а наука определяет и прогнозирует результаты запроса. Значит 
экономические потребности человека становятся стимулом формирования интереса к математическому 
образованию и, наоборот, обучение алгебре в 7-9 классах должно формировать у учащихся основу 
экономических знаний. 

В статье отмечается, что целенаправленная системная работа по формированию основ экономических 
знаний, учащихся отсутствует, в лучшем случае такая работа сводится к решению некоторых задач на 
вычисления, которые сами по себе никакую экономическую культуру не формируют.  

Поэтому по некоторым темам курса алгебры 7-9 классов разработаны задачи с экономическими 
содержанием и включены в процесс урока и внеурочной работы. Даны конкретные методические 
рекомендации по их использованию. Показана постепенное совершенствование и развитие экономической 
культуры, начиная с 7 класса до конца 9 класса алгебры общеобразовательной средней школы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая культуры, экономических знаний, задачи с экономическим 
содержанием, алгебры 7-9 классов, законодательные акты Республики Таджикистан, бережливость, 
деловитость, уважение к труду других, формирование, средние общеобразовательные школы.  
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CONTINUITY IN THE FORMATION OF OF STUDENTS' ECONOMIC CULTURE IN ALGEBRA 

EDUCATION IN 7-9 CLASSES 
 

The article notes that mathematical education in the process of any knowledge is necessary for everyone. It 
was also established that one of the goals of practice is to form the foundations of economic knowledge of students in 
a general secondary school, and algebra in grades 7-9 as an educational subject, unlike other educational subjects, has 
wide opportunities to fulfill this order, both in its specifics and in forms and methods of study. Further, it was revealed 
that the task is to clarify the relationship between the economic demands of practice and the influence of algebra of 
classes 7-9 on the formation of economic culture, that is, the well-known law of dialectics should be implemented 
here: practice presents its order to science, and science determines and predicts the results of the request. Therefore, 
the economic needs of a person become an incentive to form an interest in mathematical education and, conversely, 
algebra education in grades 7-9 should form the basis of economic knowledge among students. 

The article notes that there is no focused systematic work to form the foundations of economic knowledge of 
students, at best such work is reduced to solving some problems on computing, which in themselves do not form any 
economic culture. 

Therefore, on some topics of the algebra course of grades 7-9, problems with economic content were developed 
and included in the lesson and extra-time work process. Specific methodological recommendations for their use are 
given. The gradual improvement and development of economic culture is shown, from the 7th grade to the end of the 
9th grade of algebra of a general secondary school. 

KEY WORDS: economic culture, economic knowledge, tasks with economic contents, algebra of grades 7 - 
9, legislative acts of the Republic of Tajikistan, thrift, efficiency, respect for the work of others, formation, secondary 
schools. 
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АҲАМИЯТИ ПЕДАГОГИИ ЗАРБУЛМАСАЛҲО БАРОИ ТАЪЛИМИ 

КӮДАКОН ВА МАКТАББАЧАГОН 
 

Одилзода Д.Р., Почоев Б.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Баландбардории сифати таълиму тарбияи насли наврас, такмили шаклу усули тарбияи 
ахлоқии хонандагон, инкишофи ҳисси кунҷкобии онҳо, дарки дурусти арзишҳои осори бадеию 
санъатӣ, ғанӣ гардонидани ҷаҳонбинӣ ва бад-ин минвол расидан ба қадри боигариҳои табиию 
кишваршиносии ватани азиз яке аз масъалаҳои муҳимму мубрами илми педагогика дар соҳаи 
тарбияи насли наврас ба шумор меравад. 

Аксарияти халқҳои ҷаҳон дар ҳолатҳои зарурӣ метавонанд аз ибораҳои пурҳикмати ниёгони 
худ баҳрабардорӣ намоянд. Ба туфайли чунин фолклори шифоҳӣ, насли наврас ба омӯхтани урфу 
одатҳо ва принсипҳои ахлоқии ниёгони худ оғоз мекунад. Моҳияти фолклори шифоҳӣ ва намунаи 
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ибораҳои истифодашаванда муносибати инсонро ба рафтору ҳодисаҳои муайян инъикос мекунанд. 
Бояд гуфт, ки зарбулмасалҳои сершумор барои кӯдакон ба сӯи гирифтани маълумот дар бораи 
қоидаҳои рафтори ҷомеа қадамҳои аввалини донишҳои ғайри рефлексӣ мебошанд. Суханони 
ширину гуворо ва дархӯри синнусолӣ кайфият ва боигарии забони модариро ба онҳо нишон 
медиҳанд. Аввалин ҷумлаҳои пурраи ибратомӯзи андозаи хурд ва муродифҳои маҷозӣ дар шакли 
ибораҳо ё зарбулмасалҳо кӯдакону наврасонро ба кунҷковӣ ва донишомӯзӣ ҳидоят мекунанд. 

Барои ҳар як рӯйдоди ҳаёти инсон, суханони халқӣ мавҷуданд, ки афкори бечунучарои 
мардуми маҳаллиро инъикос мекунанд. Дар бораи муносибатҳои шахсӣ, оила, нишонаҳо, пул, кор, 
вақт ва ғайра зарбулмасалҳо ва суханони ҳикматбор зиёданд, ки натанҳо барои кӯдакону наврасон, 
балки барои калонсолон ва ҳатто зиёиён низ муфид хоҳанд буд. 

Пас аз шинос кардани кӯдаки худ бо ин намудҳои гуногуни фолклори шифоҳӣ, волидайн бояд 
ба ӯ дақиқ фаҳмонанд, ки дар кадом вақт ин гуна ибораҳо истифода бурда мешаванд. Волидайн 
метавонанд зарбулмасалҳои мувофиқеро интихоб кунанд, ки дорои ҳикмати зиндаи ниёгон 
мебошанд. Мақолаҳои илмӣ, илмӣ-оммавӣ, рефератҳо ва ҳатто лоиҳаи иттилоотие, ки бо мақсади 
таълим ва васеъ намудани уфуқи дониши ҷавонону наврасон таҳия шудаанд, аҳамияти муҳимми 
педагогиро моликанд. 

Академик Д.И. Фелдштейн хусусияти инкишофи худогоҳиро таҳлил карда, қайд кардааст, ки 
инкишофи шахсияти наврасон асосан аз се ҷиҳати зерин ташаккул меёбад: маърифатӣ, яъне 
худшиносӣ, эмотсионалӣ (эҳсосӣ) ва регулятивӣ. Ҳамин ҷиҳати регулятивии инкишофи наврасонро 
ӯ маҳсулу самараи якҷояшавии ҳамаи ҷанбаҳои фавқуззикр номида, онро инъикоси бошууронаи 
«ман» меҳисобад [4, с. 31-41]. Қобили тазаккур аст, ки ҳамин инъикоси бошууронаи «ман» дар зеҳни 
кӯдакону наврасон дар шакли рефлексӣ ва дар овони кӯдакию ҷавонӣ тавассути омӯзиш 
зарбулмасал абадӣ нақш мебандад. 

Миқдори зиёди маҷмӯи зарбулмасалҳо ва суханони ҳикматбор, ки калонсолон барои кӯдакон 
ҷамъоварӣ менамоянд, дар мавридҳои зарурӣ метавонанд ба худи онҳо лозим оянд. Ба туфайли кори 
муттасили омӯзишӣ як қисми фолклори шифоҳӣ метавонанд нашр карда шаванд, ки барои оммаи 
васеи хонандагон судманд хоҳанд буд.  

Дар замони муосир ба ғайр аз китобу маҷаллаҳо, инчунин сайтҳои интернетӣ вуҷуд доранд, 
ки барои омӯзондани донишҳои этикию эстетикии ҷавонону наврасон муфид хоҳанд буд.  

Волидайн, мураббиён ва ё устодон метавонанд ба кӯдакон ва ҷавонону наврасон дар бораи 
ҷаҳони атроф ва ҳикматҳои халқӣ нақлҳо карда, иттилооти таълим ва ё тадрисшавандаро 
мустаҳкамтар созанд. Дар ин маврид гуфта мешавад, ки як ҳикматро халқҳои гуногун ба таври хос 
таълим медиҳанд, ки мақсади ҳамаашон як чиз аст ва танҳо тарзи баён гуногун буда метавонад. 
Халқҳои гуногун ҳикматҳои худро ба таври хос, зарбулмасалҳо, сохтаанд. Барои мисол 
зарбулмасалҳои зерини русию тоҷикиро муқоиса карда, шакли баёну мақсади ягонаи онҳоро шарҳ 
додан мумкин аст. Дар байни халқи рус зарбулмасали зерин вуҷуд дорад: «Без беды друга не 
узнаешь». Тоҷикон мегӯянд, ки «Дӯстонро дар рӯзи сахтӣ месанҷанд». Ин ҳикмат ҳатто дар шакли 
шеърӣ аз тарафи шоири овозадори тоҷик Шайх Саъдии Шерозӣ сарводасароӣ шудааст: 

Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст, 
Дар парешонҳолию дармондагӣ. 

Ё худ мисоли дигар дар забони русӣ: «Разбитую дружбу не склеишь». Ин ҳикматро низ дар 
забони тоҷикӣ дар шакли шеърӣ вохӯрдан мумкин аст: 

Шишаи бишкастаро пайванд кардан метавон, 
Дил, ки ранҷид аз касе хурсанд кардан мушкил аст. 

Дар асоси маълумоти бадастомада ва таҷрибаи шахсиашон ҷавонону наврасон метавонанд 
хулосаи асосӣ бароранд ва рафиқи содиқро қадр кунанд. Дар давоми тамоми ҳаёт зарбулмасалҳо 
дар бораи дӯстӣ барои онҳо намунаи садоқат ва дӯстии ҳақиқӣ хоҳанд шуд. 

Кӯдаконро, ҳатто пеш аз ба синфи якум омаданашон, бо фолклор шинос кардан аҳамияти хоси 
таълимию тарбиявӣ ва фалсафӣ дорад, ки кӯдакон дар ибтидо ба шакли рефлексӣ аз худ мекунанд 
ва бо мурури айём аҳамияти фалсафию ҷаҳонбинии онро дарк месозанд. Беҳтар он аст, ки наврасону 
ҷавонон ҳикмати ниёгони худро дар синни томактабӣ аз худ кунанд. Аввал зарбулмасалу мақолҳои 
тоҷикиро муфассал омӯхта, пас метавонанд ибораҳои ибратомӯзи халқҳои дигарро бифаҳманд. 
Барои ин кор меҳнати худи кӯдакону наврасон, бигзор дар сатҳи осони меҳнат бошад, вале меҳнати 
худи онҳо аҳамияти хоси педагогӣ дорад. 

Дигар ҷиҳати масъала дар он аст, ки инкишофи маҳорату малакаи хонандагони хурдсол дар 
эҳсос кардан ва қадр карда тавонистани натиҷаи меҳнати худашон зоҳир мегардад. Албатта, дар ин 
ҷода ҳам саҳми волидайн ва омӯзгорон хеле зиёд аст, ки онҳо метавонанд ба бачагон биомӯзонад, 
ки ба қадри натиҷаи меҳнати худ расидан ҳаловату кайфияти махсус дорад. Дар ҳамин маврид В.А. 
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Сухомлинский хеле ҷолибона ва дуруст қайд кардааст, ки бино бар ақидаи ӯ «Нахуст ба бачагон 
меҳнат кардан, фикр намудан, мушоҳида бурдан ва қадр карда тавонистани меҳнати фикриро 
омӯзонидан лозим... Кӯдаке, ки хурсандиро дар таълим, дар натиҷаи меҳнати худ ҳис накардааст ва 
аз натиҷаи меҳнати худ ифтихор надорад – талабаи хушбахт нест» [3, с. 27]. 

Азбаски принсипҳои ахлоқӣ, анъанаҳо ва рафтори сокинони кишварҳои мухталиф ба ҳам 
монанданд, ҷавонону наврасон ибораҳоро, ки маънои якхела доранд, зуд пай мебаранд. Дар мақолаи 
мазкур мо танҳо бо муқоисаи зарбулмасалҳои русию тоҷикӣ иктифо кардем, агарчанде чунин 
ҳикматҳоро дар дигар забонҳои дунё ҳиндӣ, арабӣ, ангдисӣ ва ғайра пайдо кардан мумкин аст. 
Мисоли дигар. Дар забони русӣ мегӯянд, ки: «Клин клином вышибают». Тарҷумаи тоҷикиаш: 
«Фонаро фона берун мекунад» ва зарбулмасали тоҷикии «Давои қурут оби ҷӯш» то андозае 
ҷавобгӯи чунин ҳикмат мебошад. Ва ё дар забони русӣ мегӯянд, ки: «Не говори «гоп», пока не 
перепрыгнул». Ҳикмати шеърии «Мард осуда бихуспад, чу ба манзил бирасад» низ чунин маъноро 
дорад, ки то кореро анҷом додан ва ё ба манзили мурод расидан осуда хуфтан хуб нест. 

Бояд гуфт, ки ҳарчанд ибораҳои фолклорӣ барои насли наврас қариб ҳамеша фаҳмо бошад 
ҳам, зарбулмасалу мақолҳои нодирро ба онҳо ба таври иловагӣ шарҳ додан беҳтар аст. Ибораҳои 
ибратбахш доираи ҷаҳонбиниро васеъ ва нутқи кӯдакро ғанӣ мегардонанд. 

Ҷойгир кардани муносибатҳои чандинасраи зиндагӣ дар шуури кӯдакон ва ҷавонону наврасон 
аз тарафи калонсолон ба онҳо кӯмак мекунад, ки шахсони комилҳуқуқ гардида, ба ҷомеа манфиат 
оранд. Ба туфайли хиради ниёгон фарзандон ба воқеиятҳои имрӯза зуд мутобиқ мешаванд ва ба 
муносибати дуруст кардан ба амали дигарон одат мекунанд. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт ки бо ёрии фолклор тавассути занҷирҳои мантиқии таълим нишон 
додан мумкин аст, ки андарзҳои садсолаҳо пеш гуфташуда дар замони муосир чӣ гуна муассир 
хоҳад буд. Дигар ҷиҳати масъала ин аст, ки зарбулмасалҳо ҳеч гоҳ аҳамияти худро гум накардаанд 
ва намекунанд, балки беш аз пеш мавриди омӯзишу истифода қарор мегиранд. 
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АҲАМИЯТИ ПЕДАГОГИИ ЗАРБУЛМАСАЛҲО БАРОИ ТАЪЛИМИ КӮДАКОН ВА 

МАКТАББАЧАГОН 
 

Ин мақола ба аҳамияти педагогии зарбулмасал дар таълиму тарбияи насли наврас бахшида шудааст. 
Дар он ҷиҳатҳои педагогию психологии азхудкунии мақолу зарбулмасал дар овони кӯдакӣ ва наврасию 
ҷавонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Мақола бо овардани мисолҳои мушаххас ва муқоисаи шакливу 
мазмунии онҳо дар забонҳои тоҷикию русӣ ороста гардидааст. Мақола барои мактаббачагон ва омӯзгорони 
синфҳои ибтидоӣ ва доираи васеи мураббиён судманд хоҳад буд. 
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PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF PROVERBS FOR TEACHING CHILDREN AND 

SCHOOLCHILDREN 
 

The article is devoted to the pedagogical significance of the proverb in the education of the younger generation. 
It examines the pedagogical and psychological aspects of learning proverbs and sayings in childhood and youth. The 
article is based on specific examples and a comparison of their form and content in Tajik and Russian. The article will 
be useful to schoolchildren and primary school teachers, as well as a wide range of teachers. 
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ИСТИФОДАИ ПОРЧАҲОИ ШЕЪРӢ АЗ АДИБОНИ КЛАССИК ДАР САМТИ 

ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ВА САБУРӢ 
 

Шарифова О. 
Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи А. Ҷомӣ, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 

 

Барои расидан ба армони тақдирсози миллӣ халқи моро се амал, се мақсади ҳадафмандона 
бояд дар пешорӯ бошад. Аввалан пайгирӣ аз армонҳои бузург ва ҳадафҳои баланди миллӣ; дуюм 
ягонагиву ваҳдати миллӣ, аз як гиребон сар баровардани аҳолии кишвар; сеюм, сабру таҳаммул, 
заҳмати фидокорона дар баробари пайгирӣ аз ҳадафҳои баланди миллӣ. 

Дар марҳалаи кунунии ҷаҳонишавии тамаддунҳо, пайдошавии ҳар гуна равияҳои иртиҷоиву 
террористӣ ва экстремистӣ, боло рафтани ҷангҳои иттилоотӣ, ки ҳамаи ин ба косташавии 
маънавиёти наврасон оварда расонидааст, таваҷҷуҳ намудан ба соҳаи маориф ва тарбия намудани 
ҷавонону наврасон дар рӯҳияи арзишҳои милливу умумибашарӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа 
маҳсуб меёбад.  

Сабр, таҳаммул, бурдборӣ, оҳистагӣ - сифатҳое ҳастанд, ки агар дар ҳар шахсе вуҷуд дошта 
бошанд, саодатманд хоҳад гашт. Ҳаким Фирдавсӣ сабрро дар радифи каримӣ, хубӣ ва шоистагӣ 
овардааст. Инчунин шоир сабру таҳаммулро сутуни бузургӣ, аз байнбарандаи бадиҳо, 
падидоварандаи ростӣ, сарчашмаи хушӣ меҳисобад. Дар ҷое мефармояд, ки агар доно дар ҳар коре 
сабрро пеша гирад, кори ӯ ба пайкору ҷанг намеанҷомад. Барои расидан ба мақсад шахси хирадманд 
бояд бурдбориро рукни ақли хеш қарор диҳад ва ба саросемагиву тундӣ роҳ надиҳад, ки оқибаташ 
кори бад бувад. 

Сабру таҳаммул ба соҳибаш иззат, бузургӣ ва сарбаландӣ меорад ва пешомадҳои сангин ва 
шахсони ногувор таъсири бади худро расонида наметавонанд. Аҳамияти дигари сабрро Фирдавсӣ 
дар он мебинад, ки шикебоӣ пеши роҳи пушаймониро гирифта, каҷию костиро аз дил мезудояд. 

Мо, омӯзгорони забони англисӣ зимни таълимдиҳии мавзӯъҳои «My family», «Profession», 
«Telling the time» ва ғайра дар синфҳои алоҳида метавонем аз порчаҳои шеърии адибони классик 
истифода карда бошем.  

Масалан, Фирдавсии бузургвор дар ин мавзӯъ хеле мӯшикофона мефармояд, ки агар аз ман 
некӯтарин чиро пурсӣ, мегӯям, ки бурдбориву дасткушодиву хубиву арзандагист: 

Дигар гуфт: К-аз мо чӣ некӯтар аст? 
Зи гетӣ киро накӯӣ дархӯр аст? 
Чунин дод посух, ки оҳистагӣ, 
Каримию хубию шоистагӣ [4, с. 122]. 

Дар дигар ҷо мефармояд, ки сабру таҳаммул рукни бузургист: 
Сутуни бузургист оҳистагӣ, 
Ҳамон бахшишу доду шоистагӣ [3, с. 316].  

Инчунин шоир таъкид мекунад, ки марди хирадманд барои аз байн бурдани бадиҳо бояд аз 
сабр кумак талабад:  

Бадиҳо ба сабр аз миён бигзарад, 
Сари мард бояд, ки дорад хирад [3, с. 279].  

Бурдборӣ ба қавли шоир падидоварандаи ростиҳост: 
Диранг оварад ростиҳо падид, 
Зи роҳи хирад сар набояд кашид [3, с. 204].  

Дар посухи суоли «Кӣ роҳат мебинад?» мегӯяд: «Касе ки дар дилаш бурдборист»: 
Бипурсид дигар, ки дар зистан, 
Чӣ созӣ, ки камтар бувад ранҷи тан? 
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Чунин дод посух, ки гар бохирад, 
Дилаш бурдбор аст, ромиш барад [4, с. 122].  

Сабру шикебоӣ аз меҳр баландмартабатар аст ва касе, ки ин хислатро надорад, пастҳиммат 
ба шумор меравад: 

Шикебоӣ аз меҳр номитар аст, 
Сабуксар бувад ҳар к-ӯ кеҳтар аст [3, с. 105].  

Шахси доно дар ҳар ҳолат бурдбориро ба кор мегирад ва ҳаргиз ба дараҷаи ҷангу пайкор 
намерасад: 

Ки доно ба ҳар кор созад диранг, 
Сар андар наёрад ба пайкору нанг [3, с. 105].  

Бурдборӣ сутуни ақл буда, саросемагӣ танро ба хорӣ афкандан аст: 
Сутуни хирад бурдборӣ бувад, 
Чу тундӣ кунад, тан ба хорӣ бувад [2, с. 30].  

Касе, ки ақл дорад, бояд собир бошад ва ҳамеша панди насиҳатгаронро гӯш дорад: 
Хирадманд бояд, ки бошад дабир,  
Ҳамон бурдбору суханёдгир [4, с. 142].  

Дар «Шоҳнома», ки достони мардонагӣ аст, омадааст, ки касе, ки бурдбор аст, ҳайбат дар 
симои ӯ намудор аст: 

Чунин гуфт к-он к-ӯ бувад бурдбор, 

Ба наздики ӯ марди бешарм хор [4, с. 124].  

Cабру таҳаммул ҳатто ҳайвонотро ба дом оварда метавонад: 

Шикебоиву ҳушу рою хирад  

Ҳаҷир аз биёбон ба дом оварад [3, с. 118].  

Собиру бурдбор кам пушаймон мешавад, чунки сабр ба кас ҳушмандиву андешамандӣ 

мебахшад: 

Ки оҳистадил кам пушаймон бувад, 

Ҳам ошуфтаро ҳуш дармон шавад [4, с. 147].  

Сабр хислатест, ки кас бояд дар ягон ҳолат онро аз даст надиҳад, барои он ки чи тавре 

дониш саросар хайр аст, шикебоӣ низ ҷуз хайр нест: 

Шикебоӣ аз мо нашояд ситад, 

На касро зи дониш расад низ бад [3, с. 65].  

Шайх Саъдӣ, он носеҳи бузург, аз мо мехоҳад, ки панди ӯро пазируфта, сабр омӯзем, зеро 

комҷӯёнро нокомӣ ногузир аст ва шахсе, ки Наврӯзро интизор аст, бояд зимистонро аз сар 

гузаронад. 

Саъдӣ сабрро сирати аҳли сафо, чораи ишқ, шарти муҳаббат ва нобудсозандаи фақру 

парешонии ҳол медонад. 

Устоди ғазал, ки шарафу номусро дар мақоми баланд мегузорад, сабр карданро аз бурдани 

ҳоҷат пеши нокас авлотар мешуморад.  

Шайх Саъдӣ мефармояд, ки агар ту иштиёқи расидан ба мақсад дорӣ, панди маро шунаву сабр 

кардан омӯз: 

Эй, ки муштоқи манзилӣ, маштоб, 

Панди ман кор банду сабр омӯз [7, с. 165].  

Дар шиддати фақру нодорӣ ва парешонҳолӣ агар сабрро пеша кунӣ, ҳатман он ду-се рӯзи 

ночиз зуд мегузаранд: 

В – эй, ки дар шиддати фақрию парешонии ҳол,  

Сабр кун к-ин ду-се рӯзе ба сар ояд маъдуд [6, с. 685].  

Саъдӣ мефармояд, ки ниёзҳои худро назди дигарон бурда, аз онҳо чизе талаб кардан кори 

сабурон нест, аз ин рӯ, бар қазо ва қадари Худо сабр кардан пешаи шикебоён аст: 

Сабр бар қисмати Худо кардан, 

Беҳ, ки ҳожат ба носазо бурдан [6, с. 725].  

Ҳофизи Шерозӣ низ ба ин хислати бузурги инсонӣ баҳои арзанда додааст. Дар ғазалҳояш 

сабрро сабаби ба мақсад расонидани Яъқуб, давобахши дардманд меномад. Ба ақидаи ӯ, сабр нигини 

қиматбаҳоест, ки насиби ҳар инсони аҳримансифат намегардад. 

Баёни Ҳофиз ин аст, ки ба дидори деринтизори Юсуф расидани Яъқуб, натиҷаи ҳамон сабрест, 

ки дар кулбаи эҳзон карда буд: 

Ин ки пиронасарам сӯҳбати Юсуф бинвохт, 

Аҷри сабрест, ки дар кулбаи эҳзон кардам [5, с. 321].  
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Дар байти зер мегӯяд, ки аз ғайб ба гӯшам садое расид, ки мегуфт: «Эй аҳли дард, агар сабр 

кунед, ҳатман шифо меояд»: 
 

Соқӣ, биё, ҳотифи ғайбам ба мужда гуфт, 

Бо дард сабр кун, ки даво мефиристамат [5, с. 120].  
 

Ё ки, агар сабрро бо вуҷуди душвор буданаш пешаи худ қарор диҳӣ, оқибат ба коми дил 

мерасӣ: 

Сабр кун, Ҳофиз, ба сахтӣ рӯзу шаб, 

Оқибат рӯзе биёбӣ комро [5, с. 81].  
 

Ҳофиз сабрро ба санги қиматбаҳое баробар кардааст, ки Худо ба ҳар шахси ношоиста арзонӣ 

намедорад: 

Ба сабр кӯш ту, эй дил, ки Ҳаққ раҳо накунад, 

Чунин азизнигине ба дасти аҳриман. 
 

Дар эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ низ сабру таҳаммул ҷойгохи хосса дорад. Эшон бар замми 

ҳамаи он ситоишҳо дар баёни сабр мефармояд, ки сабр сифатест дорои завқу лаззат, аммо на ҳар 

инсон онро чашида метавонад. Сабрро бо гуҳари дохили санг, шакар, мушк масал мезанад. Ба 

андешаи шоир то рӯзе, ки ин чархи фалак гардон аст, дар он сабр роҳу равиши мардон аст. Ва низ 

мефармояд, ки касе сабр кунад, зафар хоҳад ёфт ва дар кишти имон сабр абр аст.  

Ҷомӣ маслиҳат медиҳад, ки соҳибони карам собиранд: 
Ҷомӣ, чу ёр ваъда кунад, сабр пеш гир, 
Табъи каримро ба тақозо чӣ эҳтиёҷ? [1, с. 259].  

Хулоса, мавзӯи сабр ва таҳаммулпазирӣ дар эҷодиёти адибони классик мавқеи хосса дошта, 
истифодаи мақсадноки он дар тарбияи насли наврас аҳамияти калон дорад. 
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 ИСТИФОДАИ ПОРЧАҲОИ ШЕЪРӢ АЗ АДИБОНИ КЛАССИК ДАР   

ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ВА САБУРӢ 
  

Дар ин мақола муаллиф кӯшидааст, ки доир ба мафҳумҳои сабру таҳаммулпазирӣ ва мавқеи 
истифодашавии онҳо миёни хонандагон равшанӣ андозад. Муаллиф қайд мекунад, ки сабр, таҳаммул, 
бурдборӣ, оҳистагӣ - сифатҳоеанд, ки агар шахс дошта бошад, саодатманд хоҳад гашт. Ҳаким Фирдавсӣ 
сабрро дар радифи каримӣ, хубӣ ва шоистагӣ овардааст. Инчунин, шоир сабру таҳаммулро сутуни бузургӣ, 
аз байнбарандаи бадиҳо, падидоварандаи ростӣ, сарчашмаи хушӣ меҳисобад. Дар ҷое мефармояд, ки агар 
доно дар ҳар коре сабрро пеша гирад, кори ӯ ба пайкору ҷанг намеанҷомад. Барои расидан ба мақсад шахси 
хирадманд бояд бурдбориро рукни ақли хеш қарор диҳад ва ба саросемагиву тундӣ роҳ надиҳад, ки оқибаташ 
кори бад бувад. 

Сабру таҳаммул ба соҳибаш иззат, бузургӣ ва сарбаландӣ меорад ва пешомадҳои сангин ва шахсони 
ногувор таъсири бади худро расонида наметавонанд. Аҳамияти дигари сабрро, Фирдавсӣ, дар он мебинад, ки 
шикебоӣ пеши роҳи пушаймониро гирифта, каҷию костиро аз дил мезудояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: сабр, таҳаммулпазирӣ, тарбия, адибони классик, порчаҳои шеърӣ. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Шарифова О., унвонҷӯи ПРМ ба номи А. Ҷомӣ. Тел.: (+992) 

927-02-22-36. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОТВОРНЫХ ОТРЫВОК ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И НАСТОЙЧИВОСТИ 
  

В данной статье автор отмечает, что терпение, терпимость, настойчивость, медлительность - это 
качества, которые делают человека счастливым, если они у него есть. Хаким Фирдоуси проявил терпение с 
точки зрения порядочности, доброты и добра. Поэт также считает терпение и терпимость столпом величия, 
сокрушителем зла, носителем истины, источником добра. В нем говорится, что, если мудрый человек 
упорствует во всем, что он делает, он не пойдет на войну. Чтобы достичь этой цели, мудрый человек должен 
поставить свою стойкость в столп своего собственного разума и не допустить, чтобы его поспешность и 
страдания закончились. 
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Терпение и долготерпение принесут честь, достоинство и гордость владельцу. И жесткие, и несчастные 
перспективы не влияют на людей. Другим важным аспектом терпения является то, что Фирдоуси видит в 
пытке предотвращается сожаление и огорчается сердце. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терпение, толерантность, воспитание, классика, стихотворные отрывки. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарифова О., соискатель ИРО имени А. Джоми. Тел.: (+992) 927-02-22-

36. 
 

USING POETIC PASSAGES FROM CLASSICAL LITERATURE 

IN THE FORMATION OF TOLERANCE AND PERSEVERANCE 
  

In this article the author notes that patience, the tolerance, persistence, sluggishness are qualities which make 
the person happy if he has them. Hakim Firdousi showed patience in terms of decency, kindness and good. The poet 
also considers patience and tolerance a greatness pillar, the smasher of the evil, the truth carrier, a good source. In him 
it is said that if the wise person persists in all that he does, he won't go for war. To achieve this objective, the wise 
person has to put the firmness in a pillar of own mind and not assume that its haste and sufferings ended. 

The patience and long-suffering will bring honor, advantage and pride to the owner. Both rigid, and unfortunate 
prospects don't influence people. Other important aspect of patience is what Firdousi sees in torture the regret is 
prevented and heart is upset. 

KEY WORDS: patience, tolerance, upbringing, classic, poetic fragments. 
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Sharifova O., applicant of IED named after A. Jomi. Phone: 

(+992) 927-02-22-36. 

 

ИСТИФОДАИ MATHCAD ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ БАРОИ ИХТИСОСҲОИ ИҚТИСОДӢ 
 

Ҷӯраева Х.Ю., Абдураҳмонова А.И. 

Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон  
 

Асри XXI-ро беҳуда асри илму техника намегӯянд, зеро дар ҷаҳони муосир пешрафт ва рушди 

иқтисодии ҳар як кишвар ба истифодаи самарабахши технологияҳои инноватсионӣ вобаста аст. 

Аз ин лиҳоз, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии  

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмҳо ва нутқу баромадҳояшон мунтазам таъкид 

менамоянд, ки истифодаи технологияҳои инноватсионии  муосир, донистани забони хориҷӣ яке аз 

омилҳои муҳимми тайёр намудани мутахассисон маҳсуб меёбад. Илова бар ин, тавре ки маълум аст, 

мақсади асосии татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ - саноатикунонии босуръати кишвар таъмини  рушди 

иқтисодии мамлакат ба ҳисоб меравад. Дар рушди иқтисодии кишвар бошад, тайёр намудани 

мутахассисони баландпояи ин соҳа нақши муҳим мебозад. 

Барои тайёр намудани чунин мутахассисон омӯзгоронро зарур аст, ки самарабахшии 

истифодаи технологияҳои инноватсионӣ, барномаҳои гуногуни компютерӣ, аз ҷумла барномаи 

истифодаи Mathcad-ро дар раванди таълим роҳандозӣ намоянд. Зеро пешрафти ҷомеа, тараққиёти 

илму техника ва технология тақозо мекунад, ки онҳо низ барои баланд бардоштани сатҳи касбияти 

худ мунтазам кӯшиш кунанд. 

Иқтисодчии муосир бояд аз барномаҳои замонавӣ, техника ва технологияи муосир истифода 

бурда тавонад. Ӯ бояд ҳалли масъалаҳои иқтисодиро бо ёрии техникаи муосир осон ва тез ҳал карда 

тавонад. Илова ба ин малакаҳо, ӯ бояд якчанд забонҳои хориҷиро донад. Ин талабот донишҷӯёни 

ихтисосҳои иқтисодиро водор месозад, ки барои мутахассиси рақобатпазир шудан барномаҳои 

замонавии компютериро аз худ намоянд.  

Барои ин омӯзгор бояд дар раванди таълим, ба ғайр аз маҳорату малакаҳои дар усули таълими 

анъанавӣ ба муҳандисон-иқтисодчиён омӯхтааш, ба онҳо боз аз барномаҳои компютерӣ барои ҳалли 

масъалаҳои иқтисодӣ истифода бурда тавонистанро омӯзад. 

Дар раванди таълими омӯзиши фанҳои иқтисодӣ метавон барномаҳои замонавии компютерӣ, 

ба монанди Mathcad, Mathematica, Mathlab, Derive, Theorist ва ғайраро истифода бурд. 

Ин барномаҳо имконияти осон намудани ҳалли мисолҳо ва масъалаҳои муҳосибӣ, мисолҳои 

якнамуда ва ғайраҳоро доро мебошанд. 

Дар рафти омӯзиши фанҳои иқтисодӣ донишҷӯён бо бисёр масъалаҳои математикӣ дучор 

мешаванд ва барномаҳои компютерии дар боло номбаршуда барои ҳалли онҳо чунин имкониятҳоро 

доранд: 

1. Барои гузаронидани ҳисобу китоби ададӣ; 

2. Барои ҳисоби масъалаҳои аналитикӣ; 

3. Сохтани графикҳои гуногун; 

4. Сохтани ҳуҷҷатҳо бо истифодаи воситаи барномаҳои нави мултимедиавӣ ва сохтани 

гиперсилкаҳо; 
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5. Ҳамгиросозии барномаҳо бо дигар барномаҳои замонавӣ. 

Ин барномаҳо имконияти на танҳо бо компютер ҳал кардани мисолҳои физикӣ-математикӣ, 

балки дигар фанҳои омӯхташавандаи ихтисосҳои муҳандис-иқтисодчиро дороанд. 

Аксар масъалаҳои иқтисодиро бо ёрии барномаи MS Excel ҳал кардан мумкин аст, ки он ба 

бастаи барномаи MS Office дохил мешавад. Дар барномаи MS Excel имконияти якбора ҳал намудан, 

дохил кардани формулаҳо, иҷроиши фармонҳо ва истифода кардани оинаи муоширатӣ 

имконнопазир аст. Аз ин лиҳоз, дар барномаи MS Excel масъалаҳои зиёди якхеларо ҳал менамоянд 

[1]. 

Барои ҳалли ҳамаи масъалаҳои иқтисодӣ имконияти барномаи Mathcad - системаи 

лоиҳабандии автоматии математикӣ, ки аз ҷониби ширкати Mathsoft (ИМА) пешниҳод шудааст, 

хеле қулай буда, бо тараққиёти техникаи инноватсионӣ ба ҳамаи донишҷӯён дастрас мебошад [2-3]. 

Барномаи интерактивии Mathcad барномаи компютерии алгебравӣ мебошад, ки дар он 

рамзҳои математикӣ ҷой дода шудаанд. Ин барнома имконияти нафақат ҳалли масъалаҳои ададӣ, 

балки аналитикиро низ доро мебошад ва барнома ҳамчун интеллекти сунъӣ кор иҷро менамояд. 

Дар замони ҳозира барномаи Mathcad ягона барномаест, ки барои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ 

пешбинӣ шудааст. Ин барнома аз дигар барномаҳо бо якчанд хусусиятҳояш фарқ мекунад: 

1. Қисмбандӣ кардани варақаи корӣ; 

2. Ба таври фаврӣ ёфтани роҳи ҳалли мисол; 

3. Сохтани графика; 

4. Бо якчанд забон ҳал кардани мисол. 

Боз яке аз бартариҳои барномаи Mathcad дар он аст, ки ин барнома ягона барнома барои ҳалли 

мисолҳои математикӣ бо роҳи истифодабарии формулаҳо, символҳо ва нишонаҳо мебошад. Ин роҳи 

ҳалли мисол барои донишҷӯёни курсҳои поёнӣ низ ба осонӣ ба даст меояд. 

Дар барномаи Mathcad формулаҳо ба таври автоматӣ ҳисоб шуда, ҳамзамон сохтани графикҳо 

ба таври автоматӣ сурат мегирад. 

Ҳисобот оид ба роҳи ҳалли мисолҳо ва шарҳдиҳии онҳо бо роҳи автоматӣ ба блоки матнӣ ҷой 

дода мешаванд.  

Агар ҳамаи қиматҳои муодилаҳои номаълум дода шуда бошад, пас барои ёфтани адади 

муодилавӣ (скалярӣ, векторӣ ва матрисавӣ) ҳама қиматҳои додашударо гузоштан зарур аст. 

Инчунин, дар барномаи мазкур оператори ҳисобро истифода мебаранд, ки ҳангоми ҳисоб 

кардан ба таври автоматикӣ қимати тағйирёбанда ва функсияи муайянкунанда истифода бурда 

мешавад. Дар барнома истифодабаранда метавонад, қиматҳоро тағйир дода, бо ёрии формулаҳо 

қимати охирини онҳоро низ иваз намояд. 

Аз ин лиҳоз, ҳуҷҷати электронии дар барнома тартибдодашударо метавон дар вақти дилхоҳ 

иваз намуд. 

Дар байни онҳо функсияҳои Maximize, Minimize мавҷуд аст, ки барои муқоиса кардани 

қиматҳои максималӣ ва минималӣ бо қиматҳои тағйирёбанда то 300 истифода бурда мешаванд. 

Дар иқтисодиёт ҳалли ин гуна мисолҳо барои паст кардани хароҷоти ашёи хом, сарфаи 

нақлиёт ва гирифтани фоида аз фурӯши маҳсулот истифода мешаванд. 

Барои бо пуррагӣ автоматикунонии ҳисобҳо чунин амалиётро дар барномаи Mathcad иҷро 

намуда, тавзеҳоти хаттӣ гузаронидан лозим аст [3]. Ҳамзамон барои ҳалли масъалаҳои нисбатан 

мушкил дар барномаи Mathcad аз алгоритми математикӣ истифода бурдан мумкин аст [5]. 

Ҳамҷоя кардани редакторҳои матнӣ, графикӣ ва формулавӣ ҳуҷҷати сифатнокии электрониро 

медиҳад, ки ин ҳама дар барномаи Mathcad мушоҳида карда мешавад. 

Натиҷаи кори истифодабаранда дар барномаи Mathcad ба намуди формати .rtf ва .html сабт 

карда мешавад, ки он дар бастаи барномаи MS Office ё ин ки дар шабакаи Интернет ҷой дода 

шудааст. 

Ҳамаи ин имконияти ҳалли масъалаҳои мураккаби иқтисодӣ, таҳлили намунаҳои динамикӣ 

дар иқтисодиёт ва барои тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси соҳа имконият медиҳад. 

Барои кор карда тавонистан бо ин барнома донишҷӯ бояд малакаи баланди истифодаи 

техникаи инноватсиониро доро бошад. Донишҷӯ бояд қиматҳои бо роҳи ҳалли масъалаҳо дар 

барномаро таҳлили пурра карда тавонад. Ӯ бояд мафҳумҳои иқтисодиро донад ва маънидод карда 

тавонад. 

Ҳамзамон, дар рафти иҷрои корҳои лабораторӣ донишҷӯ бояд таҳлили намунаҳои оптималии 

ҳалли масъалаҳои математикиро ҳам бо роҳи хаттӣ ва ҳам бо истифодаи компютер гузаронида 

тавонад. Барои тартиб додани мувозинатҳои байнисоҳавӣ донишҷӯ бояд аз барномаи Mathcad 
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истифода барад, ки он имконияти ҳалли матрисаҳои ҳаҷман калонро доро мебошад. Омӯзгор 

ташкили рафти корҳои амалӣ ва лабораториро бояд тавре ба роҳ монад, ки донишҷӯён мустақилона 

супоришҳои индивидуалиро ҳал карда тавонанд. Омӯзгор донишҷӯёнро бояд ба гурӯҳҳо ҷудо 

намуда,  вобаста ба қобилияти дарсазхудкуниашон супоришҳо диҳад. 

Баъд аз иҷроиши хаттии масъалаҳо донишҷӯён бо роҳбарии омӯзгор ҳалли вазифаҳои хурдро 

дар компютер иҷро менамоянд ва дар анҷоми машғулият ҳар як донишҷӯ вобаста ба қобилияти худ 

ҳалли мисолҳоро ҳам дар дафтар ва ҳам дар компютер ҳал карда, муқоиса мекунад. 

Дар натиҷа, ҳар як донишҷӯ малакаю маҳорати ҳалли масъалаҳои иқтисодиро бо барномаҳои 

замонавии компютерӣ аз худ менамояд. Инчунин, донишҷӯён ҳангоми иҷрои корҳои курсӣ, 

навиштани рисолаи хатм аз барномаи Mathcad истифода бурда, тавассути он ҳисоботи электрониро 

омода карда метавонанд. 

Дар охир бояд қайд намуд, ки дар замони муосир технологияи компютерӣ як қисми 

ҷудонашавандаи технологияи инноватсионӣ дар раванди таълим мебошад. Истифодаи 

технологияҳои инноватсионӣ дар омӯзиши ҳамаи фанҳо сифатнокии  дарсро таъмин менамояд. 

Ҳамзамон барномаи компютерии Mathcad ба донишҷӯён имконияти мустақилона ҳал 

намудани масъалаҳои иқтисодиро  фароҳам оварда, омӯзгорон бошанд ба ин васила сифати 

омӯзиши фанҳоро баланд мебардоранд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки истифодабарии барномаи Mathcad дар раванди таълим чунин 

афзалиятҳоро доро мебошад: 

1. Рафти иҷрои дарси амалӣ ва лабораториро  барои омӯзгор осон менамояд; 

2. Ба баланд бардоштани сифати таълим  мусоидат менамояд; 

3. Барои аз тарафи донишҷӯён азхудшавии маводи таълимӣ ёрӣ мерасонад; 

4. Барои иҷрои корҳои мустақилона донишҷӯёнро ҳавасманд мегардонад. 
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ИСТИФОДАИ MATHCAD ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ БАРОИ ИХТИСОСҲОИ ИҚТИСОДӢ 
 

Дар ин мақола истифодаи системаи Mathcad дар раванди таълими донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ 
ҳангоми омӯзиши фан ҷиҳати азхудкунии технологияҳои муосири иттилоотӣ ва воситаҳои барномавӣ баррасӣ 
гардидааст. Таъкид мешавад, ки истифодаи ин система дар ҳалли машқу мисолҳои анъанавии хусусияти 
муҳандисӣ-иқтисоддошта, инчунин барномасозии математикӣ нақши калон мебозад. 
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USING MATHCAD IN THE PROCESS OF PREPARING ECONOMIC SPECIALTIES 
 

The article discusses the use of Mathcad in the academic process of students of economic specialties in the 

study of disciplines in the mastery of modern computer technologies and software tools. The use of Mathcad plays a 

huge role in solving traditional engineering and economic problems, as well as mathematical programming problems. 
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ОИД БА КОРҲОИ БЕРУНАЗСИНФӢ АЗ ИНФОРМАТИКА 
 

Раҷабова Н. С., Сатторов А.Э. 

МДТ Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Маълум аст, ки солҳои охир технологияҳои нав, алалхусус, технологияи компютерӣ ва 
иттилоотӣ, ба ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон бо суръат ворид шуда истодааст. Ин раванд дар 
таълим низ самарабахш идома дорад ва боиси он гардидааст, ки хонанда аз синфҳои ибтидоӣ бо ин 
технология сару кор гирад ва аз имкониятҳои он истифода карда тавонад. Зеро компютер чун 
воситаи таълиму тарбия, коммуникатсия ва аёният аҳамияти калон дошта, омӯзиши он имкони ба 
ширкати фаъолонаи талаба дар ҳаёти иҷтимоӣ мусоидат мекунад. Тақозои замон аст, ки истифодаи 
компютер дар раванди таълим зарур буда, он ин равандро фаъол ва аёниятро дар дарс, сарфаи вақт 
дар баёни маводи зиёд, назорат дар муайянкунии сатҳи дониши хонандагон ва ғайраро таъмин 
менамояд.  

Чи тавре медонем, солҳои 2020-2040 солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ 
ва риёзӣ эълон гардидааст ва ин дар сатҳи лозимӣ барои азхуд намудани имконияти компютер 
мусоидат менамояд. 

Дар замони муосир баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти 
умумӣ, махсусан аз рӯи ихтисоси технологияи иттилоотӣ, дар баробари дигар фанҳо, дар соҳаи 
маорифи ҷумҳурӣ яке аз проблемаҳои муҳим ба ҳисоб меравад.  

Айни замон дар донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ таҳсилоти фосилавӣ ба роҳ монда 
шудааст. Тарзи таълими таҳсилоти фосилавӣ ба истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ ва 
телекоммуникатсионӣ асос ёфта, таълимро дар масофа бе иштироки бевоситаи шахсии омӯзгор ва 
таълимгирандагон имконпазир мегардонад. Таҳсилоти фосилавӣ зинаи нави рушди таҳсили ғоибона 
ва ҳам рӯзона буда, дар он истифодаи технологияи иттилоотӣ бояд таъмин бошад, фарқияти он аз 
намуди таҳсили ғоибона дар он аст, ки қисми муҳимми маводи таълимӣ на соҳибихтиёрона, балки 
пайваста дар иртибот бо омӯзгор (машварат бо воситаи почтаи электронӣ, скайп, семинарҳо дар 
режими онлайн) аз худ мешавад. Бинобар ин, мебояд, ки ҳамаи донишҷӯён аз технологияи 
компютерӣ бохабар бошанд ва дар фаъолияти худ аз он самаранок истифода намоянд. Донишҷӯ пеш 
аз ба донишгоҳ омаданаш ҳанӯз дар давраи дар мактаб таҳсил карданаш бояд аз барномаҳои дар 
боло зикршуда огоҳӣ дошта бошад.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳарчанд дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ соатҳо 
барои омӯхтани фанни технологияи компютерӣ ҷудо шуда бошад ҳам, аммо барои пурра аз худ 
кардани барномаҳои компютерӣ басанда нест. Моро мебояд дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ дарсҳои информатикаро васеъ ва мукаммалтар ба роҳ монем ва барои ин мо бояд дар мактаб 
дарсҳои беруназсинфӣ ташкил кунем. Дар ҳақиқат, ин фан нисбатан ба дигар фанҳо ҷавон мебошад 
ва ҳамасола ба қисматҳои хурд аз қабили: технологияи иттилоотӣ, барномасозӣ, амсиласозии 
компютерӣ ва монанди инҳо тақсим шуда истодааст. Вақти барои машғулияти фанни информатика 
ҷудошуда, фақат ба он мерасад, ки каме дар бораи қисмати аввали мавзӯъҳо ибрози андеша намоем 
ва ё фақат як мавзӯъро нисбатан муфассал баён кунем. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ на танҳо дар дарс, балки дар машғулиятҳои беруназдарсӣ низ самаранок 
мебошад. Кори беруназдарсӣ аз фанни информатика ба фароҳам овардани шароитҳо барои 
муносибати ғайрирасмии хонандагони синф нигаронида шуда, самти саҳеҳи тарбиявӣ ва иҷтимоию 
педагогӣ дорад.  

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки маҳфил яке аз шаклҳои асосии фаъолияти беруназдарсӣ оид ба 
информатика мебошад. Маҳфилҳо оид ба информатика вобаста ба имкониятҳои компютер – 
графикаи компютерӣ, барномасозӣ, амсиласозии компютерӣ ва ғайра ташкил карда мешаванд [3, с 
270]. Намудҳои кори беруназдарсӣ аз фанни информатика ин фароҳам овардани шароитҳое 
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мебошанд, ки дар он мазмун ва мундариҷаи ҳадаф аз гузаронидани ин шакли раванди таълим амалӣ 
мегардад. Маҳфилҳоро аз фанни информатика оид ба технологияи иттилоотӣ бо мақсади шиносоии 
бештар ва донишҳои чуқуртар гирифтан дар хусуси сохти меъмории компютер, системаҳои 
оператсионӣ, барномаҳои амалии бастаи Microsoft Office, шабакаҳои компютерӣ ва Интернет, 
монтажкунии видео ва тасвирҳо ва амсоли инҳо ташкил кардан мумкин аст. Дар чунин маҳфилҳо 
хонандагон бо системаи оператсионии амалкунанда, имкониятҳои протсесори матнии Word, 
ҷадвалҳои электронии Excel бештар шиносоӣ пайдо карда метавонанд. Инчунин барномаи Power 
Point-ро омӯхта, файлҳои намоиширо коркард карда метавонанд [1, c. 25].  

Бо назардошти ин пеш аз он ки мавзӯи нақшаи маҳфил дар омӯзиши информатикаро интихоб 
намоем, саволе ба вуҷуд меояд, ки чӣ гуна машғулиятҳо дар маҳфил ба иҷрои кори мустақилонаи 
хонандагон таъсир мерасонад? Яъне, омӯхтани имконияти таъсири корҳои маҳфил дар ташаккули 
малакаи фаъолияти мустақилонаи хонандагон аз фанни информатика ба назари мо мубрам аст. 

Дар ин самт якчанд вазифаҳо гузошта мешаванд: 
1. Омӯзиш ва таҳлили адабиёти соҳаҳои психология ва методикаи таълими фан; 
2. Омӯзиши таҷрибаи ташкили кори маҳфилҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ; 
3. Коркарди системаи машғулияҳои беруназдарсӣ барои хонандагон бо дониши сатҳи миёна 

[2, с. 27]. 
Одатан дар таълими ин ё он фан мафҳуми инсондӯстӣ, ки гуманизм низ мегӯянд, дар сатҳи 

аввал гузошта мешавад ва дар ҳақиқат, гуманизатсия мазмуни асосӣ дар рафти корҳои таълиму 
тарбия ба ҳисоб меравад. 

Дар самти таълими информатика бошад, гуманизм нақши муҳим мебозад. Бо омӯзиши фанни 
информатика он ба инсон наздиктар шуда, барои самаранокии фаъолияти минбаъда ва осонтар 
намудани шуғли инсон кӯмак мерасонад ва имконият медиҳад, ки корҳои таҳқиқотӣ бо истифодаи 
ин фан ба роҳ монда шаванд. 

Донистани усули таълим имконият медиҳад, ки дар бораи таърихи пайдоиши информатика, 
нақши асосгузорони он ва марҳалаҳои рушди фанни информатика ва таъсири он ба рушди фарду 
ҷомеа аз худ карда шаванд. 

Дар рафти таълими фанни информатика истифода аз назм, мусиқӣ, бозиҳои интерактивӣ ва 
дигар усулҳои таълимӣ аз фоида холӣ нест. Дар ин самт усулҳои зеринро 
низ метавон истифода бурд: 

 - машғулиятҳо бо истифодаи афсонаҳо, баҳсу мунозира, бозиҳои фикрӣ; 
 - наздик кардани информатика ба фард ва ҳаёти ҳаррӯзаи ҷомеа; 
 - нишон додани истифодаи информатика дар ҳаёти ҳамарӯза; 
 - нишон додани таъсири мусбати он ба фард; 
 - омӯзиши информатика ва алоқамандӣ бо фанҳои гуманитарӣ; 
 - фароҳам овардани имконият барои истифодаи он бо усулҳои гуногун; 
 - истифодаи корҳои фардӣ, ки имкониятҳои шахсро васеъ мекунад. 

Дар машғулиятҳои беруназсинфӣ аз информатика чунин қисмҳоро қайд намудан мумкин аст: 
1. Супориши умумӣ барои синф; 
2. Супориши алоҳида барои баъзе хонандагон; 
3. Коркарди нақшаи машғулиятҳои алоҳида; 
4. Ташкили чорабиниҳо дар рафти таълим; 
5. Истифодаи машғулиятҳои эҷодӣ дар рафти таълим. 

Дар ҳамаи марҳалаҳо барои кори эҷодии хонандагон бояд имконияти васеъ фароҳам оварда 
шавад. 

Фаъолияти эҷодӣ зимни омӯзиши информатика муҳим ба ҳисоб рафта, дар он иштироки 
хонанда ва омӯзгор зарур мебошад. Дар ин раванд имкониятҳои хонандагон дар умум ва ҳар яки 
онҳо дар алоҳидагӣ бояд ба назар гирифта шавад. 

Вазифаи омӯзгор аз назорат ва расонидани кӯмак ба хонандагон иборат буда, дар даври 
ниҳоии машғулият ҳавасмандгардонии хонандагон бояд ба назар гирифта шавад. Ин талабот ба 
дониш ва малакаҳои хонандагон бо донишҳои «миёна» ба назар бояд гирифта шавад. Эҳтимоли 
фарқият байни хонандагон аз рӯи азхудкунии мавзӯъ вуҷуд дорад. Зеро, на ҳама хонандагон мавзӯро 
метавонанд як хел қабул кунанд ва дар самти кори фардӣ бояд имкониятҳои хонандагон ба назар 
гирифта шавад. 

Машғулиятҳои беруназсинфӣ имконият медиҳанд, ки хонандагон имкониятҳои фаннии худро 
дар ин намуди таълим васеътар истифода баранд. Машғулияти беруназсинфӣ аз рӯи мақсади худ 
бояд ба машғулиятҳои тақвимии таълимӣ ҳамоҳанг бошанд.  
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Дар ташкили кори беруназсинфӣ омӯзгор нақши муайянкунанда мебозад ва ӯ машғулиятҳоро 
бояд тавре омода кунад, то ки онҳо барои ба мустақилият ноил шудани хонандагон дар раванди 
таълим кӯмак кунанд. 

Қайд кардан муҳим аст, ки машғулиятҳои беруназдарсӣ бо фанҳое, ки бо компютер зич 
алоқамаданд, наздикии бештар дорад. 

Бо истифодаи компютер дар хонанда имкони гузаронидани экспериментҳои зиёд, масалан аз 
математика, физика, биология ва ғайра ҳосил мегардад [4, с. 2]. 

Хусусияти асосии ин машғулиятҳо дар он аст, ки ҳамаи амалҳо бо дастгирии омӯзгори фанни 
информатика гузаронида мешавад, зеро омӯзгорони дигар фанҳо наметавонанд дониши 
мукаммалро аз информатика ба хонандагон расонанд.  

Баъзе тавсия барои баргузории чорабиниҳои беруназдарсӣ бо истифодаи технологияи 
иттилоотӣ. 

1. Коркарди лоиҳаҳо аз тарафи хонандагон. 
Яке аз шаклҳои фаъоли технологияи таълимӣ лоиҳаҳои технологӣ ба ҳисоб мераванд. Чунин 

тарзи кор имкон медиҳад, ки хонандагон ба тарзи озод аз ақидаҳои худ дар машғулиятҳо истифода 
баранд. Чунин лоиҳаҳо ҳаҷми калони корро дар бар нагирифта, бо дигар машғулиятҳои фаннӣ 
алоқаи зич надоранд. Ин тарзи корбарӣ аз тарафи хонанда метавонад бо шаклҳои гуногун иҷро 
шавад ва хусусияти инфиродӣ дошта бошад. 

Ҳарчанд шаклҳои кори инфиродӣ дар синф гуногунанд, аммо мақсади ниҳоӣ барои синф ё 
гурӯҳ ягона мемонад, ки он аз иҷрои нақшаи омоданамудаи худ иборат мебошад. Дар чунин шакли 
корбарӣ дар давраи аввал проблема муайян карда мешавад. Сипас масъалаи мушаххастар шарҳ дода 
мешавад, ки аз иҷрои сифатнокии кор вобастагӣ дорад. Ин имконият медиҳад, ки омӯзгор нигоҳи 
хонандагонро ба масъалаи гузошташуда муайян кунад. Интихоби мавзӯъ барои лоиҳа асосӣ ба 
ҳисоб рафта, инъикоси проблемаи гузошташуда аз ин вобастагии қавӣ дорад ва мақсади ниҳоии 
лоиҳаро муайян мекунад. Мақсади лоиҳа барои ҳалли масъала оид ба раванди таълим ва 
таҷрибаомӯзӣ мусоидат намудан аст. Дар рафти кор бо лоиҳаҳо маводи таълимии гуногуни соҳавӣ 
истифода бурда мешаванд. 

Баъди итмоми кор баҳодиҳӣ ба лоиҳаҳо яке аз самти муҳимми кори инфиродӣ бо хонандагон 
ба ҳисоб меравад. Чунин тарзи корбарӣ имконият медиҳад, ки хонандагон корҳои иҷрокардаи худро 
ба озмуну фестивалҳои фаннӣ, конфронсҳо пешниҳод намоянд. Ин шакли корбарӣ имкон медиҳад, 
то хонандагон маҳсули фаъолияти худро муаррифӣ кунанд. 
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АСОСҲОИ МАЗМУНӢ ВА ФАЪОЛИЯТИИ РОБИТАИ БАЙНИФАННИИ  

ФИЗИКА БО БИОЛОГИЯ 
 

Раҳимов М.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Хонанда дар раванди таълим аз надонистан ба донистан, аз донишҳои нопурра ва ноаниқ ба 

донишҳои нисбатан пурра, амиқ, азхудкунии маҳорати дар амалия истифода кардани донишҳои 

ҳосилнамуда пеш меравад. Натиҷаи ин раванд аз тарафи мактаббача расидан ба сатҳи зарурии 

донишазхудкунӣ мебошад. 

Бе дониш ягон хел фаъолияти мақсадноки инсонро ташкил намудан ғайриимкон аст.  

Истифода бурдани дониш дар фаъолияти инсон азхуд кардани донишро беҳтар намуда, қобилияти 

фикрронии ӯро рушд ва ҳамчун шахсият ташаккул медиҳад. Дониш функсия (вазифаҳо)-и 

гуногунро иҷро мекунад:  

а) оид ба тасаввурот дар бораи воқеият ҳамчун асос хизмат мекунад; 

б) барои инсон дар муайян намудани фаъолияти худ – амалӣ ё ин ки зеҳнӣ ҳамчун роҳнамо 

ҳисоб меёбад;  

в) барои ташаккули ҷаҳонбинӣ ҳамчун асос химат мекунад. 

Дар илм таърифоти ягонаи «дониш», ки аз тарафи ҳама эътироф шуда бошад, мавҷуд нест. 

Мафҳуми «дониш» маънои ҷамъоваранда дошта, дар бораи тарафҳои алоҳидаи ҳодисаҳо, таҳлили 

моҳияти онҳо метавонад гуногунҷабҳа бошад [1, с. 288; 2, с. 466]. 

Дар ин ҷо мо он таърифотеро меорем, ки моҳият ва шакли мавҷудияти донишро нисбатан 

пурратар кушода медиҳад. «Дониш ин маҳсули фаъолияти ҷамъиятӣ, маводи одамон буда, дар 

шакли аломатии объективӣ хосият ва робитаҳои табиӣ ва инсонро инъикос менамояд» [3, с. 150-

151]. 

Донишҳои физикӣ натиҷаи дарки моҳияти физикии ҳодисаҳо ва хосияти олами воқеӣ, як 

қисмати донишҳои умумиинсонӣ ҳисоб мешаванд. Онҳо аз ҳисоби кашфи донишҳои нав дар бораи 

олам, таҳлил ва ҷамъбасти онҳо дар сатҳи нисбатан баландтар, истифодаи нисбатан самараноки 

методҳои назариявӣ ва эксперименталӣ рушд меёбанд. 

Ҳамаи донишҳоро ба донишҳои илмӣ дохил кардан мумкин нест. Мо нуқтаи назари В.В. 

Илинро тарафдорем, ки чунин ҳисоб мекунад: «Фақат донишҳои ба таври доимӣ (пайдарпай) робита 

дошта, мантиқан асоснок, аз ҷиҳати сохторӣ ботартиб, ба меъёрҳои умумиилмӣ мувофиқ, 

зиддиятҳои дохилинадошта, объективӣ, аҳамияти умумидошта, сабабнок, мушаххас, 

гуногунвариант, эвристикӣ илмӣ шуда метавонанд» [4]. 

Моҳияти педагогии дониш ҷанбаҳои маънавии гуногун дорад.   

Дар Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2006) омадааст: 

«Таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун зинаи олии тайёр намудани мутахассисони касбӣ ба ҳисоб рафта, бо 

назардошти дастовардҳо ва анъанаҳои системаи ҷаҳонии таҳсилот амал мекунад. Он дар асоси 

фароҳам овардани шароити мусоиди дастрасии раванди таҳсилот амал карда, самтҳои афзалиятноки 

рушди илму техникаи муосир, бозомӯзӣ ва такмили ихтисос, ҳамоҳангсозӣ ва ягонагии мазмуни 

таҳсилот, муттасилӣ ва пайдарҳамии ҷараёни таълиму тарбия, тадқиқоти бунёдӣ ва илмиро муайян 

менамояд» [5, с. 130]. 

Консепсия дар асоси гузариш ба системаи таҳсилоти олии касбӣ ба системаи бисёрзинагии 

таълим зарурати таҳияи нуқтаҳои нави таълимӣ ва коркарди талаботи давлатиро ба системаи 

бисёрзинагӣ тақозо мекунад [5, с. 136]. 

Иҷрои ин вазифаҳо истифодаи шаклу усулҳои нави таълим, баланд бардоштани мавқеи 

донишҷӯёнро ба таҳсил, дарёфти маълумоти бештар ва рушди омӯзиши илмҳои дақиқи 
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табиатшиносию техникиро тақозо менамояд. Дар ҳамбастагӣ омӯхтани қисмҳои табиатшиносӣ 

аҳамияти махсус пайдо менамояд. 

Дар омода намудани мутахассисони касбӣ истифодаи тамоюли касбӣ, равона сохтани 

таҳсилоти олӣ ба таҷрибаи амалии фанҳои самти касбидошта, дар ҳифзи илмҳои бунёдӣ, ривоҷи 

илмҳои татбиқӣ, ки барои рушди устувори ҷомеаи тоҷик лозим аст, бояд боз ҳам такмил ёбанд. Дар 

ин раванд муносибати таҷрибаи амалӣ ба тамоюли таълим дар системаи таҳсилоти олӣ зарурат 

пайдо мекунад. Доир ба ин масъала фикрҳои мухталиф мавҷуданд. Як гурӯҳ дар он ақидаанд, ки 

таҳсили амалӣ-тамоюлӣ ба ташкили таҷрибаи пешаздипломӣ, истеҳсолӣ ва таълимии донишҷӯён 

вобаста мебошад [6]. 

Ба андешаи гурӯҳи дуюм, дониш ҳамчун яке аз аломатҳои мазмуни таълим, ба ақидаи сеюм, 

дониш ҳамчун натиҷаи ниҳоӣ (охирӣ)-и раванди таълим ҳисобида мешавад.  

Донишро дар ҳар як мазмун ба шаклҳои гуногуни дарк кардан мувофиқ аст. Дар корҳои 

дидактикӣ аз 3 то 20 сифати пурраи донишҳои шахсият  номбар карда мешавад. Н.Я. Лернер чунин 

сифатҳои донишро ҷудо мекунад: пуррагӣ, амиқӣ, мушаххасӣ, ҷамъбастӣ, даркшавандагӣ, 

мустаҳкамӣ [8, с. 13]. 

Дар монографияи зери таҳрири М.Н. Скаткин ва В.В. Краевский [8] нашршуда 10 меъёри 

сифати дониш номбар карда мешавад: пуррагӣ, амиқӣ, амалиёт, мавзунӣ, мушаххасӣ, ҷамъбастӣ-

васеъгӣ, пайдарпайӣ, системанокӣ, даркшавандагӣ, мустаҳкамӣ. 

А.В. Усова [9]  8 меъёри асосии сифати донишро ҷудо мекунад: пуррагӣ, амиқӣ, 

даркшавандагӣ, системавӣ, мавзунӣ, таъсирнокӣ, робита бо ҳаёт, мустаҳкамӣ. 

Барои мо пуррагӣ, амиқӣ, пайдарпайӣ, даркшавандагӣ, таъсирнокӣ ва робита бо ҳаёт 

шавқовартар мебошад, чунки ин сифатҳо имконияти маълумот додани робитаҳои байнифаннии 

донишҳои илмиро доро мебошанд. 

Пуррагии дониши донишҷӯ (хонанда) аз рӯйи миқдори ҳамаи донишҳо дар бораи объекти 

илмӣ, ки барнома дар назар дорад, муайян карда мешавад. 

Амиқии дониш дар бораи робитаҳои даркшавандаи мавҷудаи ин дониш бо донишҳои дигар 

таносубан маълумот медиҳад. 

Пайдарпайии дониш дарки таркиби мазмуни баъзе донишҳо ва пайдарҳамиҳоро, яъне дарки 

як дониш ҳамчун асос барои дарки дониши дигарро дар назар дорад. 

Дарки дониш дар фаҳмиши робитаи байни онҳо, роҳҳои ҳосил кардани дониш, маҳорати 

исбот кардани онҳо зоҳир мегардад. 

Дарки донишро метавон чунин маънидод кард: аз фаҳмиши хусусият (дар як қатор 

ҷойгиршавӣ)-и робитаҳои байни донишҳо; дарки зиёд ва кам; маънидоди механизми ташкилёбӣ ва 

зоҳиршавии ин алоқаҳо; дарки асоси донишҳои азхудкардашуда (тасдиқшавандагии онҳо); 

фаҳмиши воситаҳои азхудкунии донишҳо; азхудшавандагӣ ва воситаҳои истифодаи донишҳо; 

фаҳмиши принсипҳое, ки асоси ин воситаҳои истифодабариро ташкил менамоянд. 

Даркшавандагӣ ва таъсирнокии донишҳо дар амалиёти таҳлил ва синтез, муқоиса ва монандӣ, 

ҷамъбаст ва тафриқа, ба системадарорӣ ва тасниф, баҳодиҳӣ ва истифодаи онҳо барои таҳлили 

мушаххаси вазифаҳои таълимӣ зоҳир мегарданд. Таъсирнокӣ аз зудамалии донишҳои 

таълимдиҳандагон вобаста аст, чунки зудамалии донишҳо, махсусияти тайёрии донишҷӯ (хонанда)-

ро барои истифода бурда тавонистани онҳо дар вазъиятҳои монанд ва гуногун нишон медиҳад. 

Меъёри сифати дониш – робита бо ҳаёт – ба дарки аҳамияти маводи физикии омӯхташуда аз 

тарафи донишҷӯён робитаи зич дорад. Ин меъёр аз қобилияти донишҷӯён (хонандагон) оид ба 

истифода карда тавонистани донишҳо на танҳо ҳангоми ҳалли масъалаҳои стандартии физикӣ, 

балки дар вазъиятҳои ҳаётии гуногун вобаста мебошад. 

Сифатҳои дониши ҷудокарда ва дидабаромадаро мо ҳангоми маълумот додан дар бораи 

муваффақияти таълимгирандагон дар курси физикӣ истифода мебарем. 

Системаи донишҳои физикӣ вобаста ба андозаи дарки оламе, ки моро иҳота мекунад, дар 

амалия ба туфайли асоснок кардан ва санҷидани донишҳои ҳосилнамуда ташаккул меёбад. 

Системаи донишҳои таълимӣ, системаи илмиро инъикос карда, дар асоси вазифаҳо ва хусусиятиҳои 

хоси таълим рушд меёбад. Донишҳои таълимӣ бетағйир намемонанд, чунки дарки илмӣ ба таври 

доимӣ давом мекунад. Дар ҳамбастагӣ бо рушди илм, техника ва фарҳанг донишҳо ба таври доимӣ 

такмил меёбанд, аз онҳо донишҳои ба замони нав номувофиқ, куҳнашуда берун шуда, донишҳои 

нав нисбатан васеъ ва амиқтар мешаванд. 

Г. Разумевский [10], А.В. Усова [11-12] дар таҳлили мантиқӣ-генетикии сохтори донишҳои 

илмӣ аломатҳои асосии системаи донишҳои илмиро ҷудо намудаанд. Ба ин такя карда, бо 
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дарназардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон рушди мазмуни маводи таълимии физикӣ ва 

биологиро мо бо нақшаи зерин пешниҳод менамоем (расми 1). 
 

Рушди донишҳои фаннӣ 
 

       

Методҳои 

таҳқиқот 

Далелҳои 

илмӣ 

Мафҳумҳо Қонунҳо Назарияҳо ҲКТМО ҲУИО 

Расми 1. Аломатҳои асосии системаи донишҳои илмӣ. 

Нақшаи мо бо ташаккули ҲТМО (ҳолати табиӣ-илмии олам) ба охир мерасад. Барои он ки 

ҳолати умумии илмии олам (ҲУИО) ташаккул ёбад, зарурати дида баромадани системаи илмҳои 

табиӣ ва гуманитарӣ пайдо мешавад, вале мо дар таҳқиқоти худ ба таҳқиқоти илмҳои табиӣ, аз 

ҷумла физика ва биология иктифо менамоем. 

Дар асоси нақшаи аломатҳои асосии системаи донишҳои илмӣ давраҳои асосии ташаккули 

донишҳои байнифанниро ҷудо намудем. 

Дар зери донишҳои байнифаннӣ сатҳи нисбатан баланди томият, ки дар робитаи муайян ва ба 

ҳам зич алоқаманданд, ҳангоми омӯзиши фанҳои гуногун ҳосил шудаанд ва мазмуни нави 

фаъолияти зеҳниро нишон медиҳанд, фаҳмида мешавад. 

Мо дар таҳқиқоти худ консепсияи таълими физика дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва стандартҳои таълими физика, биология, ки дар онҳо донишу маҳораит ҳатмӣ ҷудо 

карда шудаанд ва азхуд кардани онҳо барои боз ҳам рушд ёфтани сатҳи эҷоди донишҷӯён 

(хонандагон), робитаҳои байнифаннии имконият медиҳанд, такя менамоем. 

Аломатҳои дониш, ки мазмуни сатҳи асосиро муайян мекунанд, дар қисмати асосии 

стандарти физикии таълим (донистани асосҳои назариявии физикии ҳозира, далелҳои илмӣ, 

мафҳумҳои амсилаҳои илмӣ, қонунҳо) ҷой дода шудаанд. 

Маҳорати асосие, ки дар бораи сатҳи асосӣ маълумот медиҳад, инҳо ҳисоб мешаванд: 

1. Маҳорати дарк кардани мақсад ва вазифаҳои маводи илмӣ; 

2. Маҳорати муқоиса карда тавонистан: 

– ҷудо кардани фарқияти умумӣ; 

– ҷудо кардани фарқияти гуногунӣ; 

– ҷамъбаст, хулосаҳои хусусӣ баровардан. 

3. Маҳорати ҷамъбаст карда тавонистан, хулосаҳои умумӣ баровардан: 

– муайян кардани нуқтаи назари худ доир ба проблемаи омӯхташаванда; 

– муқоисаи он бо ақидаи одамони (шахсон)-и дигар; 

– тағйир додани меъёр (маъно)-и фаҳмиш; 

– аниқ кардан, мушаххаскунии донишҳои азхуднамуда ва ба система даровардан (ақидаи нави 

худ).  

4. Истифодаи донишҳо аз рӯйи намуна ва вазъиятҳои хос. 

Фаъолияти эҷодӣ ҳамчун кори ҳисси пешакӣ, бо тафаккури ақлӣ ва хотира маънидод карда 

шуда, барои мавзунӣ ва динамикӣ шудани системаи донишҳо, таъсирнокии онҳо, инчунин бой 

гардонидани фаъолияти эҷодии донишҷӯён (хонандагон), ки дар муносибати танқисӣ ба донишҳои 

ҳосилнамуда, маҳорати ба шакл (тартиб) даровардани проблемаҳо, пешниҳоди фарзияҳо, санҷиши 

онҳо ва дигарон зоҳир мегардад, оварда мерасонад. Фаъолияти эҷодии маърифатӣ берун аз 

равандҳои тазаккурии донишҳо ва бо ёрии амалиётҳои мантиқӣ дигаргуншавии онҳо вуҷуд дошта, 

бо ин равандҳо қаноат карда наметавонад. Натиҷаи фаъолияи эҷодӣ на фақат донишҳои нав, балки 

методҳои нави дарк (воситаҳои фаъолият) низ мебошад. 

Аз нуқтаи назари мантиқӣ, дар раванди фаъолияти эҷодӣ захираи миқдорӣ ва мубрамшавии 

донишҳо дар бораи объектҳои дарк бо ҳама воситаҳо ба амал меояд, аз сабаби он ки ин воситаҳо 

барои ҳосил шудани донишҳои зарурӣ нокифоя мебошанд, муҳайё сохтани шароит барои ҳосил 

шудани воситаҳои сифат пеш меояд, ки дар натиҷаи истифодаи онҳо донишҳои зарурӣ ҳосил 

мешаванд. 

Дар бораи зарурати дар амал ҷорӣ намудани ақидаҳо ва дохил кардани онҳо ба раванди 

фаъолияти маърифати эҷодӣ, В.В. Давидов чунин менависад: «Кӯдак, албатта, наметавонад 

мустақилона он чизеро, ки одамон ба он мувофақ шуданд, ихтироъ кунанд. Лекин он дар шакли 

махсус – кашфиёти одамон насли пешро такрор менамояд. Бо ин тарзи омӯзиш табиати умумии ин 

ё он мафҳум аз тарафи таълимгирандагон ба воситаи фаъолияти худ кушода мешаванд» [13, с. 345]. 
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Ҷабҳаи протсессуалии сатҳи эҷодӣ маҳоратҳоеро, ки дар рафти фаъолияти эҷодӣ пайдо 

мешаванд, дар бар мегиранд: 

1. Маҳорати танқидӣ нигоҳ кардан ба ахбороти гирифташуда, муқоиса кардан, фаҳмидани 

хатоии худ, ё ин ки хатоии дигар одамон, асоснок карда тавонистани нуқтаи назари нави худ. 

2. Маҳорати истифодаи донишҳо дар вазъиятҳои тағйирёфта ва ғайристандартӣ. 

Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки аломатҳои хусусиятҳои байнифаннии донишҳо дар 

робитаи физика ва биология инъикос меёбад. Робитаи мафҳумҳои физикӣ ва биологӣ дар вазъияти 

нави синтез кардашуда дида баромада мешавад. Далелҳои биологӣ ҳамчун шакли олии ҳаракати 

материя баррасӣ мегарданд. 

Методологияи ҷамъбастӣ дарки моҳияти физикии ҳодисаро дар системаи организмҳои зинда 

баррасӣ месозад, ки бо муҳити зист дар алоқаи ногусастанӣ қарор дорад. 
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АСОСҲОИ МАЗМУНӢ ВА ФАЪОЛИЯТИИ РОБИТАИ БАЙНИФАННИИ ФИЗИКА БО БИОЛОГИЯ 
 

Дар ин мақола дар хусуси робитаи байнифаннии физика ва биология сухан меравад. Қайд шудааст, ки 

дар омода намудани мутахассисони касбӣ истифодаи тамоюли касбӣ, равона сохтани таҳсилоти олӣ ба 

таҷрибаи амалии фанҳои самти касбидошта, дар ҳифзи илмҳои бунёдӣ, ривоҷи илмҳои татбиқӣ, ки барои 

рушди устувори ҷомеаи тоҷик лозим аст, боз ҳам такмил ёбанд. Дар ин раванд муносибати таҷрибаи амалӣ ба 

тамоюли таълим дар системаи таҳсилоти олӣ зарурат пайдо мекунад. Доир ба ин масъала фикрҳои мухталиф 

мавҷуданд. 

Муаллиф қайд менамояд, ки системаи донишҳои физикӣ вобаста ба андозаи дарки оламе, ки моро иҳота 

мекунад, дар амалия ба туфайли асоснок кардан ва санҷидани донишҳои ҳосилнамуда, ташаккул меёбад. 

Системаи донишҳои таълимӣ, системаи илмиро инъикос карда, дар асоси вазифаҳо ва хусусиятиҳои хоси 

таълим рушд меёбад. Донишҳои таълимӣ бетағйир намемонанд, чунки дарки илмӣ ба таври доимӣ давом 

мекунад. Дар ҳамбастагӣ бо рушди илм, техника ва фарҳанг донишҳо ба таври доимӣ такмил меёбанд, аз онҳо 

донишҳои ба замони нав номувофиқ, куҳнашуда берун шуда, донишҳои нисбатан васеъ ва амиқтар мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: дониш, ҳодиса, консепсия, системаи таҳсилоти олӣ, илмҳои дақиқ, илмҳои бунёдӣ, 

донишҷӯ, хонанда, мазмуни таълим, сифати дониш. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ 

И БИОЛОГИИ 
 

В этой статье речь идет о межпредметных связях физики и биологии. Отмечается, что в подготовке 

специалистов необходимо совершенствовать профориентацию, направлять высшее образование на 

практический опыт предметов, имеющих профессиональный характер, защищать фундаментальные науки, 

развивать точные науки, которые необходимы для устойчивого развития таджикского общества. В этом 
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процессе появляется необходимость в развитии практического опыта в системе высшего образования. По 

данной проблеме существуют различные мнения. 

Авторы отмечают, что система физических знаний, в зависимости от степени воспрятия окружающего 

нас мира, формируется посредством основания и проверки полученных знаний. Система учебных знаний, 

отражая научную  систему, развивается на основе задач и  особенностей обучения. Учебные знания не 

изменяются, так как научные восприятие длится постоянно. Во взаимосвязи с развитием науки, техники и 

культуры постоянно совершенствуются знания. В то же время, знания, не соответствующие новому времени, 

устаревают, новые знания расширяются и углубляются.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знание, явление, концепция, система высшего образования, точные науки, 

фундаментальные науки, студент, ученик, содержание обучения, качество знаний. 
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SUBSTANTIVE AND OPERATIONAL FOUNDATIONS OF INTER-DIMENSIONAL RELATIONS OF 

PHYSICS AND BIOLOGY 
 

This article deals with inter-dimensional relationships of physics and biology. It is noted that in the training of 

specialists it is necessary to improve career guidance, direct higher education to the practical experience of subjects 

of a professional nature, protect basic sciences, and develop the exact sciences that are necessary for the sustainable 

development of Tajik society. In this process, there is a need to develop practical experience in the higher education 

system. There are different opinions on this issue. 

The authors note that the system of physical knowledge, depending on the degree of perception of the world 

around us, is formed through the foundation and verification of the knowledge received. The system of educational 

knowledge, reflecting the scientific system, develops on the basis of the tasks and characteristics of training. 

Educational knowledge does not change as scientific perception lasts constantly. In conjunction with the development 

of science, technology and culture, knowledge is constantly improving. At the same time, knowledge that does not 

correspond to the new time is becoming obsolete, new knowledge is expanding and deepening. 

KEY WORDS: knowledge, phenomenon, concept, higher education system, exact sciences, fundamental 

sciences, student, student, learning content, quality of knowledge. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Rahimov Mahmadnabi Mahmadshohovich, lecturer of the 

department of methods of teaching physics of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 918-17-87-14. 

Kholnazarov Sang, doctor of pedagogical sciences, professor of the department of methods of teaching natural 

sciences of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 917-06-02-08. 

 

ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҲОИ СУБТЕСТИ  «ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК ВА АСОСҲОИ 

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ» 
 

Назарзода Р. С. 

Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (минбаъд – ИМД), ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз соли 2014 инҷониб, қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна 

ва олии касбӣ дар асоси натиҷаҳои он ба роҳ монда шудааст, аз якчанд қисм иборат аст. Тибқи 

тартиби ИМД [5] танҳо дар ду қисм: қисми А (имтиҳони умумӣ) ва қисми Б (имтиҳони ихтисос) аз 

усули тестгузаронии педагогӣ ба таври мутамарказ ва фарогир истифода бурда мешавад. 

Супоридани имтиҳони қисми А барои ҳамаи довталабон ҳатмӣ аст. Сохтори он се субтестро дар бар 

мегирад: субтести А.1 –  «Забони тоҷикӣ», субтести А.2 –  «Математика» ва субтести 

А.3 –  «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ». Сохтори имтиҳони қисми Б низ аз се 

субтест (Б.1, Б.2 ва Б.3) иборат аст, ки вобаста аз талаботи гурӯҳи ихтисосҳо фанҳои таълимии 

гуногунро дар бар мегирад [2 – 4]. 

Мақола ба субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» бахшида шуда, 

дар он баъзе аз нишондиҳандаҳои омории марбут ба натиҷаҳои аз субтести мазкур бадастовардаи 

довталабон дар тайи панҷ соли роҳандозии низоми ИМД (2014 – 2018) мавриди таҳлили муқоисавӣ 

қарор дода шудааст.  

Дар низоми ИМД имтиҳон аз фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

дар доираи як субтест (А.3) муттаҳид карда шудааст. Бинобар сабаби шомил будани субтести А.3 – 

«Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ба сохтори имтиҳони умумӣ (қисми А), 

супоридани он барои ҳамаи довталаб ҳатмӣ аст. Фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ» дар ҳамаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

таври ҳатмӣ омӯхта мешавад. Мақсад ва тавзеҳи имтиҳон аз субтести мазкур, талаботи фаннӣ ба 
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дониш, малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои довталабон, шарҳи саволу масъалаҳои тест, мушаххасот 

(матритса)-и саволномаи тест ва дигар масъалаҳои марбут ба ин субтест дар «Барномаи имтиҳон 

(қисми А) аз фанҳои забони тоҷикӣ, математика, таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

[1] ба таври муфассал баён гардидаанд.  

Саволу масъалаҳои субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар ду 

навъ: пӯшида ва мувофиқат таҳия мешаванд, ки барои ҷавоби дуруст ба саволу масъалаҳои навъи 

пӯшида 1 хол ва барои ҷавоби пурра ба саволу масъалаҳои навъи мувофиқат 4 хол пешбинӣ шудааст 

[2; 4]. Сохтори субтести мазкур 24 саволу масъалаи навъи пӯшида ва 6 саволу масъалаи навъи 

мувофиқатро дарбар мегирад, аз ҷумла, 16 саволу масъалаи навъи пӯшида ва 4 саволу масъалаи 

навъи мувофиқатро барои фанни «Таърихи халқи тоҷик» ва 8 саволу масъалаи навъи пӯшида ва 2 

саволу масъалаи навъи мувофиқатро барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ». Бо дарназардошти 

чунин сохтори саволнома, холи имконпазири ҳадди аксар (максималӣ) дар умум, барои субтести 

А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ба 48 хол баробар аст, ки аз он 32 хол барои 

фанни «Таърихи халқи тоҷик» ва 16 хол барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» пешбинӣ 

гардидааст. 

Дар панҷ соли баррасишаванда (солҳои 2014 – 2018) дар низоми ИМД, дар умум, 401 534 

довталаб аз қайд гузаштаанд (ИМД-2014: 52 408, ИМД-2015: 73 700, ИМД-2016: 83 068, ИМД-2017: 

96 541, ИМД-2018: 95 817), ки аз миёни онҳо, 372 410 довталаб (92,75 %)  дар имтиҳони қисми А 

иштирок кардаанд (ИМД-2014: 46 429 ё 88,59 %, ИМД-2015: 67 314 ё 91,34 %, ИМД-2016: 78 174 ё 

94,11 %, ИМД-2017: 90 876 ё 94,13 %, ИМД-2018: 89 617 ё 93,53 %). 

Бинобар сабаби дар сохтори субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

муттаҳид карда шудани ду фанни таълимӣ: «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ», 

моро зарур аст, ки натиҷаҳои аз ин субтест бадастовардаи довталабонро барои ҳар яке аз ин фанҳо 

дар алоҳидагӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем. 

Дар доираи пажӯҳишҳоямон, ки аслан таҳлилҳои оморию муқоисавии натиҷаҳои субтестҳои 

имтиҳонро дар бар мегиранд, мо аз мафҳуми «холи миёнаи имконпазир» зиёд истифода мебарем, 

ки зери ин мафҳум «холи баробар ба нисф (50 %)-и холи имконпазири ҳадди аксари ин ё он 

субтест (фанни таълимӣ)» фаҳмида мешавад. Масалан, холи миёнаи имконпазир барои субтести 

А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ба 24 хол, фанни «Таърихи халқи тоҷик» 

ба 16 хол ва фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ба 8 хол баробар аст. 

Ҳолати натиҷаҳои тайи солҳои 2014 – 2018 дар доираи субтести «Таърихи халқи тоҷик ва 

асосҳои давлат ва ҳуқуқ» бадастовардаи довталабон аз фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» ҳамчун холҳои миёна вобаста аз мансубияти ҷинсии довталабон дар расмҳои 1 ва 

2 инъикос гардидааст. 
 

 
 

Расми 1. Холи миёнаи фанни «Таърихи халқи тоҷик» вобаста аз мансубиятии ҷинсии довталабон 

 дар ИМД-2014 – ИМД-2018.  
 

Тавре аз расми 1 мушоҳида мегардад, натиҷаҳои аз фанни «Таърихи халқи тоҷик» 

бадастовардаи довталабони ҷинсашон зан (минбаъд – ҷавондухтарон), ҳамасола, ба истиснои 

ҳолати дар ИМД-2017 ҷойдошта, чи нисбат ба ҳолати умумӣ (дар сатҳи ҷумҳурӣ) – холи миёнаи 

умумӣ ва чи нисбат ба натиҷаҳои довталабони ҷинсашон мард (минбаъд – ҷавонписарон) 1-холӣ 

баланд аст; танҳо дар як сол – дар ИМД-2017 натиҷаҳои аз фанни мазкур бадастовардаи 

ҷавондухтарон ва ҷавонписарон (инчунин, ба холи миёнаи умумӣ) баробар аст. Яъне, аз рӯйи фанни 

«Таърихи халқи тоҷик» сатҳи дониши ҷавондухтарон нисбат ба ҷавонписарон баландтар ба чашм 

мерасад, ки дар робита ба доираи фанҳои гуманитарӣ, маъмулан, чунин падида ҷой дорад. Аммо 

дар умум, натиҷаҳои аз фанни «Таърихи халқи тоҷик» бадастовардаи довталабон аз холи миёнаи 
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имконпазири ин фан (16 хол) хеле паст ба назар мерасад: – 6 хол дар ИМД-2014 ва – 5-холӣ дар 

солҳои минбаъда.  
 

 
 

Расми 2. Холи миёнаи фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» вобаста аз мансубиятии ҷинсии  

довталабон дар ИМД-2014 – ИМД-2018. 
  

Аз расми 2 дидан мумкин аст, ки натиҷаҳои аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

бадастовардаи ҷавондухтарон дар ду сол: ИМД-2014 ва ИМД-2017 нисбат ба натиҷаҳои 

ҷавонписарон 1-холӣ баланд буда, дар солҳои дигар ба ҳам баробаранд. Дар ҳар сурат, сатҳи дониши 

ҷавондухтаронро аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» нисбат ба сатҳи дониши ҷавонписарон 

метавон баландтар арзёбӣ намуд, ки дар робита ба доираи фанҳои гуманитарӣ, маъмулан, чунин 

падида ҷой дорад. Аммо дар умум, натиҷаҳои аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» бадастовардаи 

довталабон аз холи миёнаи имконпазири ин фан (8 хол) ҳамоно паст аст: – 3 хол дар ИМД-2015 ва 

– 2-холӣ дар солҳои дигар. 

Дар асоси таҳлилҳои дар доираи мақола пешниҳодгардида ҳамчун хулоса таъкид месозем, ки 

холи миёнаи дар давоми солҳои баррасишавандаи баргузории ИМД (аз ИМД-2014 то ИМД-2018) 

бадастовардаи довталабон аз фанҳои таълимии «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ» (дар доираи субтести А.3 –  «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ») чи дар умум 

– дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳамчун холи миёнаи умумӣ ва чи дар алоҳидагӣ – вобаста аз мансубияти 

ҷинсии довталабон аз холи миёнаи имконпазири ин фанҳо ҳанӯз паст аст: 5 – 6 хол барои фанни 

«Таърихи халқи тоҷик» ва 2 – 3 хол барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ»).  Албатта, чунин 

ҳолатро наметавон қонеъкунанда номид. Аз нигоҳи мо, барои ҳамчун қонеъкунанда арзёбӣ 

намудани ҳолати баррасишаванда, қимати холҳои миёнаи умумӣ (дар сатҳи ҷумҳурӣ) аз фанҳои 

мазкур, ҳадди ақал бояд ба холи миёнаи имконпазири ин фанҳо баробар бошанд. 
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ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҲОИ СУБТЕСТИ  «ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК  

ВА АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ» 
 

Мақола ба субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» бахшида шуда аст, ки дар 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (ИМД) ин субтест ба сохтори қисми А (имтиҳони умумӣ) 

шомил буда, супоридани он барои ҳамаи довталабон ҳатмист. Дар мақола баъзе аз нишондиҳандаҳои омории 

марбут ба натиҷаҳои аз субтести мазкур бадастовардаи довталабон дар тайи панҷ соли роҳандозии низоми 

ИМД (2014 – 2018) мавриди таҳлили муқоисавӣ қарор дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: асосҳои давлат ва ҳуқуқ, имтиҳони умумӣ, имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, 

субтест, таърихи халқи тоҷик, холи имконпазири ҳадди аксар, холи миёна, холи миёнаи имконпазир. 
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УСУЛИ АДАДИИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ МУҲОФИЗАТИ 

АГРОСЕНОЗИ ПАХТА ВА НАТИҶАҲОИ КОМПЮТЕРИИ ОН 
 

 Ғафоров А.Б. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Бисёре аз масъалаҳои амалӣ ба зарурати ҷустуҷӯи ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ, ки 
хусусияти ин ё он системаро ифода мекунад, оварда мерасонад. Дар гузаронидани таҷрибаҳо ва 
озмоишҳо зарур меояд, ки мо ҳалли ададии онро муайян кунем. Аз ин рӯ,  дар ин кор мо яке аз 
усулҳои ҳалли масъалаи муҳофизати агросенози пахтаро, ки бо системаи муодилаҳои 
дифференсиалӣ ифода шудааст бо усули Адамс муайян мекунем. 

Бигузор ҳолати агросенози амсилавии масъалаи муҳофизати ҳосили пахта аз ҳашаротҳои 
зараррасон, ба воситаи  системаи муодилаҳои дифференсиалии зерин  навишта шуда бошад: 
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ii

 - 

шумораи ҳашаротҳои фоидаовар, яъне 
2N - биомассаи ҳашароти зараррасони ширинча, 

3N - 

биомассаи ҳашароти зараррасони кирми пахта, 
4N - биомассаи ҳашароти зараррасони тортанаккана, 

5N - биомассаи ҳашароти фоидаовари трихограмма мебошанд, ки ҳашароти зараррасони ширинчаро 

мехӯрад, 6N - биомассаи ҳашароти фоидаовари габробракон мебошад, ки ҳашароти зараррасони 

кирми пахтаро мехӯрад ва 
7N - биомассаи ҳашароти фоидаовари тиллочашмак мебошанд, ки 
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2 

3 

ҳашароти зараррасони тортанакканаро мехӯрад, t-вақт, 6,0ik
i

 - миқдори (ё биомасса)-и 

истеъмолшуда аст, ки барои мубодилаи афзоиши мунтазам сарф мешавад; 6,0i
i

 - 

коэффитсиенти функсияҳои трофикӣ; 7,0imi
- коэффитсиенти миёнаи фавти табиии ҳашаротҳо;

 - коэффитсиенти худмаҳдудкунии популятсияҳои ҳашаротҳои фоидаовар мебошанд [1-8]. 

Дар асоси ин усул бо истифода аз қиматҳои қадамҳои пештар ҳисобшуда қадамҳои минбаъда 
ҳисоб карда мешавад. 

Барои системаи (1) фомулаи квадратурии зеринро тартиб медиҳем:  
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Зоҳиран маълум аст, ки ҳангоми  истифодаи ин метод якчанд қадамҳои аввалаи он бо ягон 

усул ҳисоб карда мешавад. Дар кор се қадами авваларо бо усули Эйлер ҳисоб намуда, қадамҳои 

минбаъдаро бо усули Адамс ҳисоб намудем. Дар ин ҷо  
l  – коэффитсиенти  квадратурӣ мебошад. 

Қиматҳои коэффитсиенти квадратурӣ дар ҷадвали зерин оварда шудааст: 

Ҷадвали 1 
Қиматҳои коэффитсиентҳои квадратурӣ 
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Формулаҳои ҳосилнамударо схемаи Адамс  (методи Адамс-Башфорта) меноманд.[9-10] Бо 

истифода аз коэффитсиентҳои квадратурӣ ва бо дар назардошти (2)  агросенозаи амсилавиро бо 

усули Адамс чунин менависем: 
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Бо мақсади гузаронидани таҳлилҳои компютерӣ ва гирифтани натиҷаҳои ададӣ дар 
агросенозаи пахта қиматҳои авваларо дар ҷадвали зерин нишон медиҳем.  
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Ҷадвали 2 
Қиматҳои аввалаи агросенози пахта 
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N0 150 Q 5000 Alp0 0.001 m0 0.01 

N1 100 K0 0.3 Alp1 0.002 m1 0.01 

N2 40 K1 0.2 Alp2 0.001 m2 0.02 

N3 50 K2 0.4 Alp3 0.003 m3 0.03 

N4 45 K3 0.5 Alp4 0.001 m4 0.01 

N5 50 K4 0.4 Alp5 0.002 m5 0.01 

N6 48 K5 0.3 Alp6 0.001 m6 0.02 

N7 55 K6 0.2 eps 0.0006 m7 0.01 
 

Бо мақсади гирифтани натиҷаҳои ададӣ дар забони барномасозии С++ барнома сохта шуд. Бо 
истифода аз ин барномаи сохташуда, метавонем натиҷаҳоро ҳам дар шакли ҷадвалӣ ва ҳам дар 
шакли графикӣ ба даст оварем. Ҳангоми ҳисоб кардани ҳар як вариант, натиҷаҳои зерин ба даст 
оварда шуд. 

Сенарияи 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. Натиҷаҳо дар шакли ҷадвалӣ.                              Расми 2. Натиҷаҳо дар шакли графикӣ. 

Сенарияи 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Расми 3. Натиҷаҳо дар шакли ҷадвалӣ.                              Расми 4. Натиҷаҳо дар шакли графикӣ. 

Сенарияи 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Расми 5. Натиҷаҳо дар шакли ҷадвалӣ.                    Расми 6. Натиҷаҳо дар шакли графикӣ.  
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Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки рушду нумуи агросенозаи пахта аз ҳашаротҳои зараррасон ва 

фоидаовар вобаста мебошад. Бо истифода аз модели компютерӣ, таҷрибаҳои гузаронидашударо 

барои якчанд вариант санҷидан мумкин аст. Ҳар як вариант бо қиматҳои гуногуни аввала иҷро карда 

мешавад. Динамикаи афзоиши агросенозаи пахта дар шакли ҷадвал ва графикҳо барои 30 қадам 

ҳисоб шудааст. 
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УСУЛИ АДАДИИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ МУҲОФИЗАТИ 

АГРОСЕНОЗАИ ПАХТА ВА НАТИҶАҲОИ КОМПЮТЕРИИ ОН 
  

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои амалӣ аксар вақт ҳолати системаи динамикиро бо усули математикӣ тавсиф 

додан зарур аст. Ин амал бештар вақт дар шакли муодилаҳои дифференсиалӣ ё системаи муодилаҳои 

дифференсиалӣ анҷом дода мешавад. Бештари вақт, чунин мушкилот ҳангоми ҳалли масъалаҳои марбут ба 

моделсозии математикии системаҳои биологӣ ба миён меоянд. Ёфтани ҳалли ададии муодилаҳои 

дифференсиалӣ барои гузаронидани таҷрибаҳо яке аз роҳҳои қулай ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, дар мақола 

яке аз усулҳои ададии ҳалли системаи муодилаҳои дифференсиалӣ, ки ҳолати агросенозаи пахтаро ифода 

мекунад, яъне усули Адамс барои гирифтани натиҷаҳои ададӣ ва таҳлили компютерӣ дида баромада шудааст. 

Бо истифода аз ин усул, дар забони барномасозии С++ барномаи компютерие коркард шудааст, ки натиҷаҳоро 

ҳам дар шакли ҷадвалӣ ва ҳам дар шакли графикӣ ба даст оварда мешавад. Натиҷаҳои ададии ҳисобшуда 

самаранокии усули Адамс ва барномаро тасдиқ карда, имконияти истифодаи онро дар соҳаҳои гуногуни илм 

ва техника исбот мекунанд. Барнома бо такмили минбаъда метавонад барои ҳалли як қатор масъалаҳои марбут 

ба системаҳои биологӣ, ҳисоббарориҳои тақрибии муодилаҳои дифференсиалӣ истифода шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: амсилаи математикӣ, агросеноза, ҳалли ададӣ, усулҳои тақрибӣ, усули Адамс, 

манбаи беруна, сатҳи трофикӣ, биомасса, намудҳои биологӣ, муодилаи дифференсиалӣ, барномаи 

компютерӣ. 
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ 

ХЛОПКОВОГО АГРОЦЕНОЗА И ЕГО КОМПЬЮТЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

При решении практических задач часто бывает необходимо математически описать состояние 

динамической системы. Эта операция выполняется в виде дифференциальных уравнений или системы 

дифференциальных уравнений. Часто такие проблемы возникают при решении задач, связанных с 

математическим моделированием биологических систем. Нахождение численного решения 

дифференциальных уравнений - один из самых удобных способов проведения экспериментов. Поэтому в 
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данной статье обсуждается один из численных методов решения системы дифференциальных уравнений, 

представляющих состояние хлопкового агроценоза, то есть метод Адамса для получения численных 

результатов и компьютерного анализа. С помощью этого метода разрабатывается компьютерная программа 

на языке программирования C ++ для получения результатов как в табличной, так и в графической форме. 

Расчетные численные результаты подтверждают эффективность метода и программы Адамса доказывают 

возможность их применения в различных областях науки и техники. При дальнейшем усовершенствовании, 

программу можно использовать для решения ряда задач, связанных с биологическими системами, 

приближенными расчетами дифференциальных уравнений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическая модель, агроценоз, численное решение, приближенные 

методы, метод Адамса, внешний источник, трофический уровень, биомасса, биологические типы, 

дифференциальные уравнения, компьютерная программа. 
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NUMERICAL METHOD OF SOLVING DIFFERENTIAL PROBLEM OF PROTECTION OF 

COTTON AGROCENOSIS AND ITS COMPUTER RESULTS 
  

In solving practical problems, it is often necessary to mathematically describe the state of a dynamic system. 

This operation is performed in the form of differential equations or a system of differential equations. Often such 

problems arise in solving problems related to mathematical modeling of biological systems. Finding a numerical 

solution to differential equations is one of the most convenient methods of conducting experiments. Therefore, this 

article discusses one of the numerical methods for solving a system of differential equations representing the state of 

cotton agrocenosis, that is, the Adams method for obtaining numerical results and computer analysis. Using this 

method, a computer program in the C++ programming language is developed to obtain results in both tabular and 

graphical forms. The calculated numerical results confirm the effectiveness of the Adams method and program and 

prove the possibility of their application in various fields of science and technology. With further improvement, the 

program can be used to solve a number of problems related to biological systems, approximate calculations of 

differential equations. 

KEY WORDS: mathematical model, agrocenosis, numerical solution, approximate methods, Adams method, 

external source, trophic level, biomass, biological types, differential equations, computer program. 
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ҲАЛЛИ МИСОЛУ МАСЪАЛАҲОИ МАТЕМАТИКӢ ДАР ЗАБОНИ  

БАРНОМАРЕЗИИ QBASIC 
  

Абдуллоев И.К.,  Абдуллоев Т. К. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Барои тавассути компютер иҷро намудани алгоритми ҳалли мисолу масъала, аввал онро ба 

шакли махсус овардан лозим аст, ки онро барномаи компютерӣ мегӯянд. Барномаҳои компютерӣ бо 

ёрии забонҳои барномарезӣ сохта мешаванд. Имрӯз дар ҷаҳон бештар аз 2500 забони барномарезӣ 

мавриди истифода қарор доранд [3, с. 285]. Яке аз онҳо забони барномарезии Вasic мебошад. Бейсик 

«Basic» аз ҳарфҳои аввали калимаҳои англисии «Beginner’s All purpose Sumbolic Instruction Code» 

гирифта шуда, ба забони тоҷикӣ «Забони бисёрмақсадаи дастурҳои рамзӣ барои навомӯзон» 

тарҷума мешавад. Ин забон соли 1965 аз тарафи профессорони коллеҷи Дармутски ИМА – Кемени 

Ҷ. ва Куртс Т. эҷод шудааст [1, с. 52]. Бейсик барои ҳалли масъалаҳои дорои хусусияти ҳам ҳисобӣ 

ва ҳам ғайриҳисобӣ, барои муколамаи байни корбару компютер пешбинӣ шудааст. Он дар истифода 

хеле одӣ мебошад. То имрӯз якчанд вариантҳои забони Бейсик, ки аз ҳамдигар мувофиқи 

вазифаҳояшон фарқ мекунанд, кор карда баромада шудааст.  

Бейсик чунин сохта шудааст, ки хонандагон метавонанд бе душворӣ барнома тартиб диҳанд. 

Он асосан ба истифодабарандагони «сода» тааллуқ дошт, ки барои онҳо на суръати иҷрошавии 

барнома, балки имконияти истифодаи ҳалли масъалаҳо бе тайёрии махсус, шавқовар буд. Барнома 

дар забони Бейсик аз пайдарпайии сатрҳо иборат аст. Ҳар як сатр метавонад рақами тартибии худро 

дошта бошад. Баъзе намунаҳои забони Бейсик барои ҳамаи сатрҳо нишон додани рақами тартибиро 

талаб намекунад. Дар ин гуна намунаҳо танҳо ба он сатрҳое рақам мегузоранд, ки идоракунӣ ба 

онҳо равон карда шуда бошад. Дар намунаҳое, ки сатрҳояшон рақам доранд, дар навбати аввал сатри 

рақами тартибиаш аз ҳама хурдтар иҷро мегардад. Одатан сатрҳоро бо қадами 10 рақамгузорӣ 

мекунанд, ки ин барои ба барнома илова намудани сатрҳои нав имконият фароҳам меоварад. Дар 

ин гуна мавридҳо операторҳо аз ҳамдигар бо ёрии аломати ду нуқта (:) ҷудо карда мешаванд. 
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Намунаи QBasic, ки аз намунаҳои пешинаи забон тавассути воситаҳои муосири барномарезии 

модулидоштанаш фарқ мекунад, афзалиятҳои зеринро доро аст: 

-  таҳриргари экранӣ; 

-  дар ҳаҷми барнома маҳдудият нагузоштан; 

-  бе зарурат ба сатрҳои барнома рақамгузорӣ накардан; 

-  имконияти истифодаи тағйирёбандаҳои маҳаллӣ (локалӣ) доштан. 

Агар дар компютери истифодабаранда барномаи QBasic насб шуда бошад, он гоҳ парвандаи 

Qbasic-ро бо пахши дукаратаи чапи муш ба кор омода сохтан мумкин аст. Дар мавриди пахши 

тугмаи Enter маълумотномаи QBasic ба экран даъват мешавад. Агар тугмаи  Esc пахш карда шавад, 

он гоҳ қисми марказии равзанаи QBasic тоза шуда, таҳриргари он ба кор омода мегардад. Дар ин 

маврид матни барномаи навро ба компютер дохил ё матни ягон барномаи пештар сохташударо 

таҳрир кардан мумкин аст.  

 

 
 

 

Алифбои забони QBasic-ро шартан ба гурӯҳҳои зерин тақсим кардан мумкин аст: 

- Ҳарфҳои алифбои лотинӣ: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, 

Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz 

- Ҳарфҳои алифбои русӣ: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, 

Тт, Уу ,Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя. 

- Рақамҳои арабӣ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

- Амалҳои арифметикӣ: + (ҷамъ), - (тарҳ), * (зарб), / (тақсим),  

^ (бадараҷабардорӣ) 

- Амалҳои қиёсӣ: = (баробар), > (калон),  >= (калон ё баробар),      

< (хурд),  <= (хурд ё баробар),    ><  ё  <>   (нобаробар) 

- Аломатҳои махсус: ( ) – қавсҳои доиравӣ, [ ] – қавсҳои квадратӣ, % –фоиз, # – панҷара, $ – доллар, 

! – хитоб, ? – савол, , – вергул, . – нуқта, 

 ; – нуқта-вергул, “ – нохунак, : – баён, ‘– апостроф, & – амперсанд, @ – нарх, _ – хатча, \ – хати 

моили чаппа, ~  – тилда, ٮ  – фосила (пробел) 

- Калимаҳои хидматӣ. Вазифаи калимаҳои хидматӣ (калидӣ)-ро ҳангоми истифодаашон маънидод 

мекунем.  

Ҳарфҳои русиро танҳо дар нохунак ё дар мавриди шарҳдиҳӣ истифода бурдан мумкин аст [1, 

с. 56-57 ].   

Маълумоти умумӣ дар бораи алгоритм, намуд ва шаклҳои он 

Алгоритм маҷмӯи амрҳои барои иҷрокунанда фаҳмо ва нишондоди аниқи пайдарпайии 

амалиётест, ки барои ба даст овардани мақсад ё ҳал намудани масъалаи гузошташуда онҳо бояд пай 

дар пай иҷро шаванд. 

Шаклҳои нисбатан бештар паҳнгардидаи алгоритмҳо матнӣ, формулавӣ-матнӣ, ҷадвалӣ, 

блок-нақшавӣ ва барномавӣ мебошанд.  

Хосиятҳои алгоритм. Ҳар гуна алгоритм дорои хосиятои зерин мебошад: 

– дискретӣ – тақсимкунии алгоритм ба марҳалаҳои алоҳида (қадамҳо); 

– аниқӣ – аз рӯйи тартиби муайян ва мушаххас иҷро гаштани қадамҳо; 

– детерминантӣ (муайянӣ) – барои иҷрокунанда фаҳмо ва қобили қабул будани ҳар як қадам;  

– натиҷанокӣ – пас аз иҷрои ҳамаи қадамҳо ҳатман соҳиби натиҷаи зарурӣ шудан;  

– оммавӣ (умумӣ) – истифодаи алгоритм  барои ҳалли синфи масъалаҳои навъи якхела.  
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Тарзҳои тасвири алгоритм. Барои он ки иҷрокунанда алгоритмро амалӣ гардонида тавонад, 

бояд он бо ягон тарз  тасвир карда шавад. Шаклҳои нисбатан бештар паҳнгардидаи алгоритмҳо 

инҳоянд: 

– матнӣ; 

– формулавӣ-матнӣ;  

– ҷадвалӣ; 

– блок-нақшавӣ; 

– барномавӣ  [1, с. 8 – 11].   

 

 
 

Методикаи ҳалли масъалаҳо дар забони барномарезии QBASIC 

 

Ҳал намудани мисолу масъала тавассути компютер маънои онро дорад, ки барномаи ҳалли 

мисолу масъала ба воситаи компютер иҷро карда мешавад. Вале пеш аз амалӣ гаштани ин марҳалаи 

муҳим ва ниҳоӣ марҳалаҳои дигаре мавҷуданд, ки онҳо барои ин марҳала асос ё замина ба ҳисоб 

мераванд [2, с. 9].   

Ин марҳалаҳоро ба таври мухтасар чунин тасвир кардан мумкин аст: 

 

 
 

Гузориши масъала. Масъалаҳое, ки тавассути компютер ҳал мегарданд, аз соҳаҳои гуногуни 

илм гирифта мешаванд. Онҳо метавонанд хусусияти ҳисобӣ ё ғайриҳисобӣ дошта бошанд. Масалан, 

мисолу масъалаҳои математикӣ, физикӣ, биологӣ, химиявӣ ва ғайра бештар хусусияти ҳисобӣ 

доранд, вале мисолу масъалаҳои лингвистикӣ ва дигар фанҳои гуманитарӣ, масъалаҳо аз соҳаи 

мусиқӣ, варзиш ва ғайра асосан хусусияти ғайриҳисобӣ доранд. 

Математикикунонии мисолу масъала. Тасвири аниқ ва қатъии шартҳои мисолу масъала, 

сохтани амсилаи математикӣ ва пешниҳод намудани тарзи ҳалли онро математикикунони мисолу 

масъала мегӯянд. 

Интихоб ё коркарди методи ҳал. Баъзан амсилаи математикии масъала чунон сохта мешавад, 

ки ёфтани ҳалли ададии он душвор ё ғайриимкон аст. Аммо мақсад аз истифодабарии компютер он 

аст, ки ҳалли масъалаҳо на дар шакли формулаҳо (аналитикӣ), балки ададҳо ёфта шавад. Як соҳаи 

математика, ки математикаи ҳисоббарорӣ ном дорад, маҳз ба коркарди методҳо ва ёфтани ҳалли 

ададӣ ё тақрибии масъалаҳо машғул аст. 

Алгоритмсозӣ. Бо ин марҳала мо аллакай шиносем. Се марҳалаи болоиро ба ҳисоб гирифта, 

барои масъалаи додашуда алгоритм сохтан зарур аст. Алгоритми ҳали масъаларо дар намуди дилхоҳ 

тартиб додан мумкин аст, аммо бештар аз блок-нақшаҳо истифода мебаранд. 

Барномасозӣ. Марҳалаи барномарезӣ низ барои хонанда нав нест. Дар асоси алгоритми 

пешниҳодшуда, барномасоз бояд барнома тартиб диҳад. Ин марҳала марҳалаи ҷамъбастӣ ба ҳисоб 

рафта, ҳамаи марҳалаҳои болоӣ маҳз барои амалӣ гаштани ҳамин марҳала пешбинӣ шудаанд.      

Мисоли 1. Сохтани алгоритм ва барномаи муодилаи хаттӣ 
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a) ҳалли математикӣ                                в) блок – нақшавӣ                      

𝑎𝑥 + 𝑏 = 0  

     𝑎𝑥 = −𝑏 

      𝑥 = −
𝑏

𝑎
 

б) алгоритм 

алг: муодилаи хаттӣ 

     арг: 𝑎, 𝑏 

     нат: 𝑥 

          ибтидо 

 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0 

 𝑎𝑥 = −𝑏 

 𝑥 = −
𝑏

𝑎
 

    интиҳо 

г) барнома 

      Rem «Muodilai khatti» 

     Input a,b 

     Let x=-(b/a) 

     Print x 

     End 

Иҷроиш дар барнома (Мисоли 1) 

 

 
 

 Барномаи тартибдодашударо бо яке аз тарзҳои зерин ба кор омода сохтан мумкин аст: 

– дар лавҳаи афзорҳои стандартӣ пахш кардани тугмаи Оғоз (Start – Пуск) -     

– бо ёрии фармони иҷро (Run - Запуск)      Оғоз (Start - Пуск) 

– дар сафҳакалид пахш намудани тугмаи F5  

 Дар натиҷаи амалӣ гардонидани яке аз ин роҳҳо дар экран натиҷаи муодилаи хаттӣ ҳосил 

мегардад. 

Дар сафҳакалид пахш намудани тугмаи F5 
 

 
 

Мисоли 2.  Сохтани алгоритм ва барномаи муодилаи квадратӣ. 

    a)  ҳалли математикӣ 

     а𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 
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     𝐷 = 𝑏2 − 4а𝑐 
        D > 0                     D = 0                     D < 0 

𝑥1,2 =
−𝑏±√𝐷

2а
                𝑥 =

−𝑏

2а
              реша надорад 

б)  алгоритм  

алг: муодилаи квадратӣ 

      арг: a,b,c 

      нат: 𝑥, 𝑥1, 𝑥2 

    ибтидо 

аx2 + b𝑥 + 𝑐 =0 

𝐷 = 𝑏2 − 4а𝑐  

агар D>0 он гоҳ  𝑥1,2 =
−𝑏±√𝐷

2а
 

агар D=0 он гоҳ  𝑥 =
−𝑏

2а
 

агар D<0 он гоҳ муодила ҳал надорад.  

     интиҳо 

в)  блок – нақшавӣ 

 
Г)       Барнома 

10 CLS 

20 REM «Muodilai kvadrati» 

30 INPUT «a, b, c»; a, b, c 

40 D=b^2 - 4*a*c 

50 IF D>=0 THEN GOTO 70 ELSE PRINT «muodila hal nadorad» 

60  GOTO 100 

70 x1=(-b+sqr(D))/(2*a) 

80 x2=(-b-sqr(D))/(2*a) 

90 RINT «x1=»; х1; «x2=»;  x2 

100 END 

Иҷроиш дар барнома (Мисоли –2 ) дар сафҳакалид пахш намудани тугмаи F5 
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Мисоли 3.  Функсияи  y= 𝑥2  ҳангоми  қимати x аз  фосилаи [ -2 то 2 ] будан ҳал менамоем. 

а) ҳалли математикӣ                             в) блок – нақшавӣ 

y= x2                                                               

y=(−2)2=4    : x=-2 

y=(−1)2=1    : x=-1 

y=(0)2=0       : x=0 

y=12=1           : x=1 

y=22=4           : x=2 

б) алгоритм 

    алг: Функсия 

    нат: y 

       ибтидо 

–  барои x аз -2 то 2 

– y=х2 

        интиҳо                                                                          

г) барнома 

     REM  

     FOR x=-2 TO 2 STEP 1 

     y= х^2 

     PRINT y 

     NEXT x 

     END 

Иҷроиш дар барнома (Мисоли 3) 

 
Дар сафҳакалид пахш намудани тугмаи F5 
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Ҳамин тариқ, агар дар раванди таълим аз забонҳои барномарезии QBasic истифода барем, 

беҳтар аст. Бартарӣ дар он аст, ки як маротиба барномаашро месозем ва барои қимати аъзоҳои 

дилхоҳ муодиларо ҳал карда медиҳад. Инчунин, шавқу завқи хонанда ба омӯзиши фанни 

математика ва дигар фанҳо пайдо мегардад. Иҷрои чунин корҳо дар ҷараёни дарсҳо ба он оварда 

мерасонад, ки хонандагон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо ахбори зарурӣ сари вақт таъмин карда 

мешаванд. Омӯзгор низ метавонад ба хонандагон манфиати амалии робитаҳои байнифаннии 

математика ва забонҳои барномарезиро нишон диҳад.  Дарсҳои амалӣ, ки бо чунин мисолу 

масъалаҳо гузаронида мешаванд, ҳатто пас аз хатми мактаб, дар давраи таҳсил дар муассисаҳои 

олии касбӣ ба онҳо ёри мерасонад.    
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ҲАЛЛИ МИСОЛУ МАСЪАЛАҲОИ МАТЕМАТИКӢ 

ДАР ЗАБОНИ БАРНОМАРЕЗИИ QBASIC 
 

Дар ин мақола равобити забони барномарезӣ ва математика, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 
мавқеи хоса дорад, баён карда шуда, якчанд мисолҳо ҷиҳати ифодаи ин алоқамандӣ оварда шудааст. 
Таъкид шудааст, ки дар раванди таълим аз забонҳои барномарезии QBasic истифода бурдан, беҳтар аст. 
Зеро дар ин маврид шавқу завқи хонанда бо омӯзиши фанни математика ва информатика хеле зиёд 
мегардад. Сатҳи дониши имрӯза ва доираи васеи хонандагонро ба назар гирифта, мисолу масъалаҳоро ба 
таври нисбатан  соддаву оммафаҳм баён баён кардан мумкин аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: робита, информатика, компютер, алгоритм, математика, блок – нақша, равзана, 
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ПРИМЕРЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ QBASIC 
 

В этой статье освещается связь между языком программирования и математикой, которая играет 
основную роль в общеобразовательных учреждениях, и приводятся некоторые примеры этой связи. Лучше 
всего использовать языки программирования QBasic в процессе обучения. Кроме того, возрастает интерес 
студента к математике и информатике. Учитывая текущий уровень знаний и широкий круг читателей, 
примеры и проблемы представлены относительно простым и понятным способом. 
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EXAMPLES OF MATHEMATICAL SOLUTIONS IN THE PROGRAMMING LANGUAGE 

QBASIC 
 

This article highlights the relationship between programming language and math, which plays a major role 
in general education institutions, and gives some examples of this linkage. It is best to use QBasic programming 
languages in the learning process. In addition, the interest of the student with math and computer science increases. 
Given the current level of knowledge and a wide range of readers, the examples and issues are presented in a 
relatively straightforward and understandable way. 

KEY WORDS:  communication, informatiсs, computer, algorithm, mathematics, block diagram, window, 
programming language, quadratic equation, methodology. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Abdulloev Imomali Komiljonovich, doctoral student PhD 
of the department of methods of teaching mathematics and computer science of BSU named after Nosiri Khusrav. 
Phone: (+992) 938386644, (+992) 989112385. E-mail: imomali_abdulloev93@mail.ru 

Abdulloev Tojiddin Komiljonovich, graduate student of the 2nd course of BSU named after Nasiri Khusrav. 
Phone: (+992) 915-31-03-13; e-mail: atk29@bk.ru 

 



140 

 

ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                            ЭКОНОМИКА 

 
УДК 657.6 (075) 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТИТОРСКИХ УСЛУГ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Рахимов Г.М. 
Таджикский государственный университет коммерции 

Юсупов У.С. 
Дангаринский государственный университет 

 

Без применения аудита, отвечающего требованиям международных стандартов, 

практически невозможно обеспечение достоверной и прозрачной информации, необходимой в 

процессе управления национальной экономики. Аудит, как экономическая деятельность, 

развивается стремительно, и становится самостоятельным элементом общей инфраструктуры 

рынка. Развитие международных аудиторских фирм, рост доли оказываемых ими услуг в 

общей совокупности рыночных услуг свидетельствуют о возрастании роли и значения аудита 

и аудиторского дела и придают исследованию данных проблем особую актуальность. 

Вышеизложенные факторы обусловили необходимость в исследовании 

институциональных проблем аудита в современных условиях. 

Целью нашего исследования является анализ нормативно-правовых актов аудиторской 

деятельности в Республике Таджикистан и выявление институциональных проблем аудита и 

аудиторских услуг и пути их решения. 

На наш взгляд, в более широком аспекте, поставленная цель предопределила 

необходимость в решении следующих задач: 

- изучение сущности, содержание аудита и аудиторской деятельности, а также 

определение ее места в системе финансового контроля страны; 

- определить пути решения основных институциональных проблем аудита и аудиторской 

деятельности в Республике Таджикистан. 

Общие вопросы исследования сущности и содержания аудита, проблемы и перспективы 

развития аудита и аудиторской деятельности нашли свое отражение в научных работах 

ученых-экономистов за рубежом  Р. Адамса, А. Аренса, Ф.Л. Дефлиза, Р. Доджа, Дж. Лоббека, 

Дж. Робертсона, Р. Монтгомери и стран СНГ - В.Д. Андреева, Г.Б. Полисюк, Ю.А. 

Данилевского, К.Ш. Дюсембаева, М.С. Ержанова, Ю.М. Иткина, Е.М. Гутцайт, П.И. 

Камышанова, В.В. Ковалева, С.Х. Кошкимбаева, В.В. Скобара, В.П. Суйца, А.А. Терехова, А.Д. 

Шеремета и др. 

В Республике Таджикистан отдельные аспекты аудита и аудиторской деятельности 

исследованы в работах отечественных ученых С.Ф. Низомова, М.В. Калемуллоева, А.Х. 

Менгниева, А.А. Мирзоалиева, М. Шобекова, Д. Урокова, С.И. Садыкова, Р.К. Курбонова, Дж. 

Шамсиева. Однако, комплексное исследование экономических, социальных, организационных 

проблем, вопросов институционального регулирования аудита, а также совершенствование 

рынка аудиторских услуг, с учетом требований международного стандарта не проводились.  

Следует напомнить, что развитие гражданских и предпринимательских отношений 

является одним из факторов продвижения экономики. В связи с этим, в Республике 

Таджикистан была разработана Государственная Программа по реализации Концепции 

прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан в сфере гражданского и 

предпринимательского законодательства на 2012-2015г. [4]. Одной из задач данной 

Программы является приведение в соответствии с ГК Республики Таджикистан правовых норм 

Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности». Вышеуказанная задача 

своевременно и качественно осуществилась профессиональными специалистами-правоведами.  

В целях более полного понимания понятия обязательства по оказанию аудиторских 

услуг, его смысла и содержания, сначала рассмотрим такие термины, как «аудит», 

«аудиторская деятельность» и «аудиторские услуги». 

В толковом словаре таджикского языка термин «аудит» комментируется как 

самостоятельный вид экспертизы финансовой деятельности организации со стороны 

аудиторов-высококвалифицированных экспертов [9, с. 661]. Можем согласиться с 

вышеприведенным определением, так как имеет место требование качества (т.е. высокая 
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квалификация) исполнителя услуги, и аудитор должен соответствовать этому требованию, 

хотя не все аудиторы этим требованиям отвечают. Качественное оказание аудиторских услуг 

вытекает из этих высококвалифицированных требований и в этом случае обе стороны 

обязательства при исполнении обязательства по оказанию аудиторских услуг не испытывают 

трудностей. 

Аудит представляет собой независимую экспертизу и анализ публичной финансовой 

отчетности экономического субъекта, уполномоченными на это лицами (аудиторами) с целью 

определения ее достоверности, полноты и соответствия законодательству и требованиям 

международного стандарта аудита, контроля качества (МСА). В современном понимании 

аудит - это процесс проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности на 

предприятиях с разными формами собственности с точки зрения их достоверности и 

соответствия действующему законодательству и МСА. 

Согласно вышеизложенного ст. 1 Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской 

деятельности» (далее Закон об аудиторской деятельности), аудит - проверка, проводимая 

индивидуальным аудитором или аудиторской организацией на основании договора по заявке 

заказчика в соответствии со стандартами аудита, в целях выражения независимого мнения о 

достоверности и соответствии требованиям международных или национальных стандартов 

финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью. 

В данном определении, прежде всего, отражены все правовые и экономические аспекты 

аудита и такая позиция позволяет нам достичь всесторонне и объективно представить 

сущность и цель аудита. Для обозначения понятия аудит необходимо обратить внимание на 

смысл определения «аудиторская деятельность», потому что эти две категории, которые 

взаимосвязаны и по мнению одних исследователей необходимо их (аудит и аудиторская 

деятельность) различать, а по мнению других – отождествлять. 

Например, В.Н. Колесников убежден, что понятия «аудит» и «аудиторская деятельность» 

следует рассматривать как тождественные и вкладывать в их содержание только проведение 

аудиторской проверки. Оказание сопутствующих аудиту услуг выводится за пределы понятия 

аудита. В свою очередь понятия аудита и аудиторской деятельности, а также сопутствующих 

аудиту услуг должны раскрываться через понятие аудиторской услуги [5, с. 55]. 

А.А. Терехов указывает, что в Законе об аудиторской деятельности имеется 

сомнительная тождественность между понятиями аудиторской деятельности и аудита. Между 

тем, аудиторская деятельность определяет работу аудиторов вообще, т.е. включает не только 

аудит, но и сопутствующие ему услуги [8, с. 14]. 

А.А. Чумаков отмечает, что аудиторская деятельность является более общим понятием 

по отношению к аудиту. Именно аудит представляет собой деятельность по независимой 

проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организацией и 

индивидуальных предпринимателей [10, с. 34]. 

Рассматривая данный вопрос, Р.А. Абдуллаева приходит к выводу, что суть аудита 

сводится, во-первых, аудит - это вид деятельности, заключающийся в сборе и оценке фактов, 

касающихся функционирования и положения экономического субъекта, и осуществляемый 

компетентным независимым лицом; во–вторых, он направлен на снижение до приемлемого 

уровня информационного риска, то есть вероятности того, что в финансовых отчетах 

содержатся ложные и неточные сведения для их пользователей; в-третьих, он обеспечивает не 

только проверку достоверности финансовых показателей, но и разработку рекомендации по 

повышении эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта;                       

в-четвертых, аудит предоставляет обществу информацию о степени возможного доверия к той 

или иной бухгалтерской отчетности аудируемых организаций. Поэтому аудит нередко 

определяют, как своеобразную экспертизу бизнеса [1, с. 18].  

Резюмируя вышеизложенное, по нашему мнению, понятие аудит и аудиторская 

деятельность неоднозначны, при их синтезе они дополняют друг друга и преследуют одну и ту 

же цель. Аудит - это профессиональная деятельность аудиторов по разработке необходимой 

информации и предоставление ее заказчику по инициативе и обращении самих заказчиков.  

Т.А. Попова справедливо отмечает, что смешение двух самостоятельных понятий 

«аудит» и «аудиторская деятельность» - существенный недостаток закона. По ее мнению, 

аудиторская деятельность - это деятельность по организации, методологическому 
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обеспечению аудита, а также проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемое на профессиональной основе лицами, получившими статус аудитора или 

аудиторской организации в порядке, установленном законом. Аудит, в свою очередь, как 

форму финансового контроля следует определять, как отношения по осуществлению 

независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, а 

также иной информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей [6, с. 41-42]. 

При этом, согласно абзацу 2 ст. 1 Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской 

деятельности», аудиторская деятельность - это предпринимательская деятельность по 

проведению аудита и других услуг, связанных с ней, осуществляемая индивидуальным 

аудитором или аудиторской организацией. 

Однако, как справедливо отметил Ш.К. Гаюров, «аудитор в государственном секторе 

может быть государственным служащим, которому запрещено заниматься 

предпринимательством. Вместе с тем, все аудиторы (предприниматели и государственные 

служащие) являются профессиональными участниками информационной деятельности» [3, с. 

241]. Действительно, аудит не всегда имеет характер предпринимательской деятельности, и в 

свою очередь, охватывает все данные и информации аудитного задания заказчика. И поэтому 

мы убеждены, что аудитор, как правило, является предпринимателем, но в тех случаях, когда 

он работает в государственном секторе или выполняет работу государственного органа по 

найму в качестве постоянного сотрудника, то не может являться предпринимателем. 

Перейдем к раскрытию термина «аудиторские услуги». Как нами было отмечено, 

обязательства по оказанию аудиторских услуг являются разновидностью обязательств по 

оказанию информационных услуг. Для того чтобы дать общую характеристику обязательствам 

по оказанию аудиторских услуг, необходимо определить понятие такого обязательства, 

очертить круг лиц, могущих в нем участвовать и круг возможных объектов. 

Следует отметить, что договор на оказание аудиторских услуг носит 

предпринимательский характер, в котором ее стороны - исполнитель (аудиторская 

организация, индивидуальный аудитор) получает прибыль за счет профессиональных навыков 

по предоставлению аудиторского заключения заказчику, а заказчик заинтересован в услугах 

аудитора в исполнении им своих обязанностей. Так как правильно отмечает Р.А. Абдуллаева, 

договоры о проведении аудиторской проверки и об оказании иных соответствующих 

аудиторской деятельности услуг являются предпринимательскими договорами, заключаемыми 

юридическими лицами между собой, с гражданами, а также между самими гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность [1, с. 134]. 

По мнению В.Н. Колесникова договор возмездного оказания услуг не является 

смешанным, так как не содержит элементов договора подряда и других договоров. На основе 

данного вывода можно утверждать, что договор об оказании аудиторских услуг также не может 

считаться смешанным. Договор об оказании аудиторских услуг является разновидностью 

договора возмездного оказания услуг и строится по его модели, а значит, может именоваться 

договором возмездного оказания аудиторских услуг [5, с. 66].  

Как и другие гражданско-правовые обязательства, обязательство по оказанию 

аудиторских услуг имеет такие элементы как объект, субъект и содержание. 

По нашему мнению, каждый объект гражданско-правовых отношений своими 

естественными особенностями (имеется в виду, что каждый объект гражданско-правовых 

отношений обладает своими непосредственными функциями и назначением), обладая 

способностью удовлетворять те или иные человеческие потребности, различными способами 

отражает цели субъекта права. Из этого обязательства по оказанию аудиторских услуг не 

исключено, что объектами данного обязательства являются сами аудиторские услуги. 

Аудиторские услуги подразделяются на собственно аудит и сопутствующие аудиту услуги.  

Согласно ч. 3 статьи 6 Закон Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности», 

аудиторская организация и индивидуальный аудитор, помимо аудиторской деятельности, 

могут оказывать также следующие услуги по профилю своей деятельности: анализ финансовой 

отчетности; выполнение согласованных процедур; сбор и анализ финансовой информации; 

организация, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой 

отчетности, бухгалтерское консультирование; предоставление услуг внутреннего аудита; 
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налоговое консультирование, организация, восстановление и ведение налогового учета, 

составление налоговых взаиморасчетов и декларации; составление статистической отчетности 

организаций; анализ финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционное и финансовое 

планирование; обучение ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой 

отчетности, налогообложению, аудиту и анализу финансово-хозяйственной деятельности и 

финансового планирования; автоматизация бухгалтерского учета и внедрение 

информационных технологий, рекомендаций по автоматизации ведения бухгалтерского учета 

и составлению финансовой отчетности, обучение ведению автоматизированного 

бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности; разработка и распространение 

рекомендаций и методических пособий по ведению бухгалтерского учета, составлению 

финансовой отчетности, проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности и 

финансового планирования, а также по оказанию услуг, связанных со сферой своей 

деятельности, в соответствии со стандартами аудита; юридические услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью. 

Таким образом, настоящий Закон перечисляет сопутствующие аудиту услуги и возлагает 

их на аудитора (аудиторская организация, индивидуальный аудитор) в процессе оказания 

услуги заказчику. Поэтому под термином «сопутствующие аудиту услуги» могут пониматься 

услуги аудиторского характера и связанные с ними другие услуги. 

Характеризуя разграничение между аудиторскими услугами и сопутствующими аудиту 

услуг, А.А. Чумаков отмечает, что аудиторские услуги представляют собой оказываемые 

заказчику возмездные услуги аудитора по осуществлению аудита (аудиторской проверки) и 

составлению аудиторского заключения. Осуществление иной аудиторской деятельности 

(сопутствующей аудиту деятельности) не относится к аудиторским услугам и не является 

обязательством по оказанию аудиторских услуг [10, с. 40]. 

Точка зрения А.А. Чумакова не совсем верна, так как, по нашему мнению, 

сопутствующие аудиту услуги нельзя отделить от аудиторских услуг, потому что заказчик 

может потребовать от аудитора во время оказания аудиторских услуг осуществление 

сопутствующих аудиту услуг и само оказание аудиторских услуг без них бессмысленно. 

Например, оказание юридических услуг по вопросам финансового законодательства и т.п. 

Здесь надо отметить, что сопутствующие аудиту услуги имеют консультационный характер и 

во время оказания аудиторских услуг аудитор дает заказчику необходимую консультацию, 

совет, рекомендацию. Аудиторские услуги и сопутствующие аудиту услуги нельзя разделить, 

а при их синтезе в процессе оказания услуг они вместе дополняют друг друга. 

По обоснованному мнению, Л.И. Булгаковой, объектом воздействия при оказании 

аудиторских услуг выступает информация, которая подвергается анализу, обработке, 

систематизации. При этом, характерные для аудиторской проверки отношения не могут быть 

полностью урегулированы положениями о договоре возмездного оказания услуг, поскольку 

правовая конструкция этого договора не рассчитана исключительно на них [2, с. 25-26]. 

Субъектами обязательства по оказанию аудиторских услуг являются, с одной стороны - 

аудитор, и с другой стороны - заказчик. В качестве аудитора в данных обязательствах 

выступает аудиторская организация, индивидуальный аудитор, который в соответствии с 

договором возмездного оказания аудиторских услуг оказывает услуги по поручению 

заказчика.  

По нашему мнению, для большей определенности и доступности понимания данного 

термина нужно использовать вместо «аудитор» термин «аттестованный специалист в области 

аудита», а термин «аудитор» нужно использовать в качестве стороны договора об оказании 

аудиторских услуг. Это более близко по сравнению с вышеуказанным словосочетанием норм 

данного Закона и соответствует логике. 

Из нормы ч. 9 и 10 ст. 1 вышеуказанного Закона вытекает, что индивидуальный аудитор 

- физическое лицо, самостоятельно осуществляющее аудиторскую деятельность и имеющее 

лицензию уполномоченного государственного органа, а аудиторская организация - 

юридическое лицо, созданное для осуществления аудиторской деятельности в соответствии с 

требованиями настоящего Закона и имеющее лицензию уполномоченного государственного 

органа на осуществление аудиторской деятельности на территории Республики Таджикистан.  

Теперь перейдем к рассмотрению другого участника обязательства по оказанию 
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аудиторских услуг - заказчика. Заказчик в обязательствах по оказанию аудиторских услуг - это 

лицо (аудируемое лицо), по поручению которого аудитор проводит бухгалтерский учет и 

финансовую отчетность, и, согласно результатам этой проверки, предоставляет аудиторское 

заключение. В свою очередь, оно является пользователем финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемого лица. 

Вобщем, в процессе проведения аудита участники этих правоотношений встречаются в 

конкретных действиях, которые необходимо им осуществлять взаимно (например, 

осуществление прав и обязанностей обязательства по оказанию аудиторских услуг). В 

аудиторских стандартах, которые утверждены Министерством финансов Республики 

Таджикистан, перечисляются стадии проведения аудита: 

1. Планирование аудита. Эта стадия проведения аудита в свою очередь состоит из 

нескольких этапов. 

1.1. Предварительное планирование аудита. 

1.2. Заключение договора на оказание аудиторских услуг. 

1.3. Подготовка и составление общего плана аудита. 

1.4. Подготовка и составление программы аудита. 

2. Непосредственное оказание аудиторских услуг. 

3. Составление аудиторского заключения. 

Анализ нормативного материала показывает, что в процессе оказания аудиторских услуг 

функции информационного обеспечения возлагаются на заказчика, т.е. обеспечение доступа в 

полном объеме к документации аудируемого субъекта, которые важны для проверки. В связи 

с этим, во время проведения аудиторской деятельности на аудитора возлагаются сбор, 

обработка и анализ необходимых документов, сведений, прогнозов и данных, в результате 

которых заказчику представляется аудиторское заключение. Здесь возникает одна проблема, 

связанная с тем, что обычно во время проведения аудиторской деятельности заказчик не 

предоставляет необходимую информацию (документы, сведения, сообщения) аудиторам. 

Среди заказчиков распространена идея о том, что если аудитор заключает договор на оказание 

аудиторских услуг и на основании этого получает деньги, то должен представлять желаемое 

заключение по просьбе заказчика. В этом случае аудиторское заключение, принятое по 

желанию заказчика со стороны аудитора, бессмысленно, как и сам проведенный аудит. Так, 

согласно ст. 10 Закона «об аудиторской деятельности», аудитор вправе самостоятельно 

определять формы и методы проведения аудита на основе стандартов аудита, а также 

количественный и персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит. А эта норма 

Закона затрудняет правоприменительную деятельность, потому что это повторяет положение 

п.3 ст. 715 ГК Республики Таджикистан по договору подряда- подрядчик самостоятельно 

определяет способы выполнения задания заказчика. Исходя из этого, повторение нормы ГК 

Республики Таджикистан в отраслевых законах является лишним и вместо них должна отражать 

в ст. 4 данного Закона самостоятельность аудиторов как основной принцип аудиторской 

деятельности, который является на пользу дела.  

Итак, подводя анализ норм гражданского законодательства в сфере оказания 

аудиторских услуг, указываем следующие признаки, которые выступают в качестве 

особенности аудиторских услуг: 

1. Аудиторская деятельность осуществляется специальными субъектами-аудиторскими 

организациями и независимыми аудиторами.  

2. Данная деятельность осуществляется на возмездной основе и направлена на 

систематическое получение прибыли, что делает эту деятельность предпринимательской.  

3. На осуществление аудиторской деятельности необходимо наличие лицензии 

(разрешения). 

Действительно верно, что следует требования относительно качества информационных 

услуг отражать в соответствующих регулирующих актах. Например, в каждой разновидности 

обязательств по оказанию информационных услуг критерии качества определяются по- 

разному и во всех случаях действия исполнителя должны соответствовать предмету договора. 

Когда же речь идет о «качественных услугах», следует учесть, что сама услуга или 

деятельность должны быть конкретно определенными. В связи с этим, как верно отмечает В.Н. 

Колесников, качество - это то, что нельзя исчислить. Оно проявляется в особенностях, 
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специфических чертах явления, и уровень качества есть ряд свойств, делающих явление 

ценным, значимым. Следовательно, уровень качества должен определяться набором признаков 

выполняемой операции. Здесь возникает сложность - как определить те признаки и требования, 

которым должна отвечать операция, чтобы быть доброкачественной услугой? Чаще всего 

определение приходить через сроки, соотношение себестоимости и конечной цены, количество 

обслуженных предметов, то есть через количественные показатели [5, с. 50]. 

Необходимо отметить, что одним из признаков качества оказания услуг является 

безопасность, при этом безопасность не только в технологии предоставления необходимой 

информации, но и безопасность наступивших последствий. Качество оказания 

информационных услуг включает конечные результаты оказанных услуг и является 

непосредственной обязанностью исполнителя. 

Одним из различных видов информационных услуг являются аудиторские услуги, 

регламентированные Законом Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности». В 

соответствии со ст. 26 указанного Закона, аудиторская организация обязана разрабатывать и 

контролировать процедуры качества аудита в соответствии с национальными или 

международными стандартами аудита и Кодексом профессиональной этики аудиторов. 

По мнению А.А. Чумакова, критерием оценки качества аудиторских услуг по 

конкретному договору должно являться не только соблюдение соответствующего порядка, 

предусмотренного законодательством об аудиторской деятельности, но и правильность 

суждения аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности заказчика [10, с. 

110-111]. 

Действительно, все приведенные нами исследования и предположения ученых о качестве 

предоставления информационных услуг, бесценны, так как каждый вид информационных 

услуг имеет свои отличительные особенности и, учитывая это, законодателю следует отразить 

эти взгляды ученых. 

По нашему мнению, недостатком Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской 

деятельности» является то, что в нем не отражены необходимые критерии оценки качества 

оказания аудиторских услуг. Исходя из этого, надо отразить в данном Законе и заключаемых 

договорах в этой сфере необходимые и типичные критерии оценки качества оказания 

аудиторских услуг.  

Следует напомнить, что в настоящее время легальное понятие аудиторских услуг в 

нормативных актах Республики Таджикистан в этой сфере не указано. Исходя из этого, 

выдвигаем свое определение аудиторских услуг: - аудиторские услуги - это деятельность 

аудиторов (аудиторской организации либо индивидуального аудитора) по проведению 

проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 

субъекта и иные услуги, связанные с ней, а также предоставление аудиторского заключения и 

необходимой консультации в этой области. 

Таким образом, обязательство по оказанию аудиторских услуг - это разновидность 

обязательств по оказанию информационных услуг, согласно которому, одна сторона - аудитор 

на основании требования другой стороны - заказчика, осуществляет аудиторские и связанные 

с ними услуги, а заказчик принимает и оплачивает оказанные аудитором услуги. 
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ҶАНБАҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ  ХИЗМАТРАСОНИҲОИ АУДИТОРӢ:  

ТАҲЛИЛИ НАЗАРИЯВӢ 
 

Дар ин мақола мушкилоти назариявӣ ва амалии ташаккулёбӣ ва дурнамои рушди фаъолияти 
аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда шудааст. Муаллифон ба омӯзиши механизми 
институтсионалии танзими фаъолияти аудиторӣ дар иқтисоди бозаргонӣ эътибори махсус додаанд. 
Муаллифон ҳолат ва дурнамои рушди фаъолияти аудиториро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра таҳлилу 
роҳҳои ҳалли мушкилоти институтсионалии хизматрасониҳои аудиторӣ ва ба онҳо ҳамроҳкунанда 
пешниҳод ва омилҳои ба рушди аудит дар Тоҷикистон таъсиррасонро муайян кардаанд. 

Муаллифон муайян намудаанд, ки заминаҳои ташаккул ва рушди аудит бисёрҷанба буда, бо 
равандҳои гузариш дар ҷомеа мустақиманд ва макро- ва микросатҳро дар бар мегиранд ва ин омил саъю 
талоши якҷояи қонунгузорон, намояндагони ҳукумат, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, олимони соҳа, 
мутахассисони соҳаҳои гуногунро талаб менамояд. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы становления и перспективы 
развития аудиторской деятельности в Республике Таджикистан. Особое внимание уделено исследованию 
институционального механизма регулирования аудита и аудиторских услуг в условиях рыночной 
экономики страны. Анализированы состояние и перспективы развития аудиторской деятельности в 
Таджикистане. Предложены пути решения основных институциональных проблем аудита и аудиторских 
услуг, а также выявлены факторы, влияющие на развитие аудита в Таджикистане. 

Авторами, определены, что предпосылки становления и развития отечественного аудита - 
многоаспектны, напрямую связаны с трансформационными процессами в обществе, включают в себя 
макро- и микроуровень, требуют комплексных усилий законодателей, представителей власти, 
общественных организаций, ученых, специалистов различных направлений и специализаций.  
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF AUDITING SERVICES: THEORETICAL ANALYSIS 
 

The article considers theoretical and practical problems of formation and prospects of audit activity 
development in the Republic of Tajikistan. Special attention is paid to the study of the institutional mechanism for 
regulating audit and audit services in the country's market economy. State and prospects of audit activity 
development in Tajikistan are analyzed. Ways to solve the main institutional problems of audit and audit services 
were proposed, as well as factors affecting the development of audit in Tajikistan were identified. 

The authors determined that the prerequisites for the formation and development of domestic audit are 
multidimensional, directly related to transformational processes in society, include macro and micro levels, require 
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the integrated efforts of legislators, representatives of the authorities, public organizations, scientists, specialists 
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РОҲҲОИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ СОДИРОТИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Мирзозода М.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар даҳсолаи охир дар шароити ҷаҳонишавии истеҳсолоти мол ва хизмат шаклҳои 

фаъолияти иқтисодӣ вобаста ба таъсири шароитҳои миллӣ ва байналмилалӣ ба дараҷаи назаррас 

мукаммал гардидаанд. Бахши хизматрасонӣ яке аз шаклҳои фаъолияте мебошад, ки дар солҳои 

охир ба ислоҳоти амиқ ва бештаре дучор гардид. Чунин тағйирот, пеш аз ҳама, ба ҷанбаҳои хоси 

рушди иқтисодиёти давлатҳо ва омилҳои дигари ба фаъолнокии иқтисодиёт таъсиррасон 

алоқаманд мебошанд. Махсусан, мукаммалгардонии танзими бисёрҷанбаи хизматрасонӣ ва 

озодкунии савдо дар шароити ҷаҳонишавӣ дар бозор, дар раванди таъмини самараноки 

тақсимоти захираҳои иқтисодӣ нақши муҳим бозид. Дар баробари ин, таҷрибакунии мавҷҳои 

ҷаҳонии инноватсияи технологӣ дар замони муосир ба афзоиши муҳиммияти савдои 

хизматрасонӣ алоқаманд аст. Дар натиҷаи ин, солҳои охир савдои байналмилалии хизмат 

муҳиммияти хосро касб намуд. Созишномаи кулл оид ба савдои хизмат дар доираи СУС, ки соли 

1995 дар доираи раунди Уругвай қабул гардида буд, созишномаи аввалин оид ба савдои хизмат 

ба шумор мерафт. Дар доираи конфронси чоруми вазирон дар Доха, соли 2001 меъёрҳои дақиқе 

муқаррар карда шуданд, ки аз рӯи он савдои хизмат байни ширкатҳо ва шахсони алоҳида танзим 

карда мешавад. Конфронси панҷуми вазирон дар доираи СУС дар Канкун баъзе шубҳаҳоро оид 

ба прогресс дар соҳаи танзим ва озодкунии савдои хизмат пеш овард. 

Дар замони муосир тағйирёбии тафаккур оид ба хизматрасонӣ ҳамчун шаклҳои фаъолияти 

ба дониш асосёфта, маҳсулнок ва инноватсионӣ метавонад ба тақозои истеъмолкунандагони 

муайян равона карда шавад. Дар баробари ин, технология ба ҳар як соҳаи хизматрасонӣ, аз 

қабили хизматрасониҳои молиявӣ, касбӣ ва коммуникатсионӣ ба шакли гуногун таъсир 

расонида, ки бахши хизматрасониро дар замони муосир ба яке аз соҳаҳои зудрушдкунанда 

мубаддал гардонидааст. 

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки озодкунии савдои хизмат ба некуаҳволии мардум таъсири 

мусбат мерасонад. Аз ин хотир, зарур аст, ки таъсири ҳар як соҳаи хизматрасонӣ ба некуаҳволии 

мардум дар алоҳидагӣ баррасӣ карда шавад. Зеро танзими савдои хизмат ва озодкунии он дар 

баробари баланд бардоштани некуаҳволии мардум ба дараҷаи рақобат дар бозори дохилӣ таъсир 

мерасонад ва пешкашкунандагони ватании хизматро водор месозад, ки барои ҳиссаи худ дар 

бозор, бо баланд бардоштани дараҷаи рақобатпазириашон, мубориза баранд. Бартарияти 

озодкунии савдо, пеш аз ҳама, ба беҳтар шудани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва молиявии соҳа, 

сарфаи истеъмолкунандагон, рушди иқтисодӣ, рушди инноватсия, дастрасии технология 

мусоидат менамояд. Озодкунии савдо дар баробари худ сифати хизматрасониро баланд 

бардошта, суръати рушди инноватсияро дучанд ва масрафи захираҳоро кам гардонида, саривақт 

ба истеъмолкунанда расонидани молро кафолат медиҳад. Ҳамин тавр, озодкунии савдои хизмат 

рақобатро шадид, зарурати баланд бардоштани рақобатпазирии хизматрасониҳои 

байналмилалиро дар бахши содироти давлат аҳамиятнок мегардонад.  

Содироти умумии хизматрасонии байналмилалӣ дар соли 2018 5,6 трл. долл. ИМА-ро 

ташкил дод [8, с. 36]. Дар содироти ҷаҳонии хизматрасониҳои байналмилалӣ суръати рушди 

хизматрасониҳои компютерӣ дар соли 2018 17 фоизро ташкил дод, ки 15 фоизи он ба 

хизматрасониҳо дар соҳаи ТИК рост меояд. Содироти ҷаҳонии хизматрасонии байналмилалӣ дар 

соли 2019 нисбати соли 2018 46% зиёд гардид, ки рушди солонаи он ба ҳисоби миёна 3,9 фоизро 

ташкил менамояд. Дар ин давра рушди содироти ҷаҳонии мол 20 фоизро ташкил намуд, ки ба 

ҳар сол ба ҳисоби миёна 2,3 фоиз рост меояд [8, с. 9]. 
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Рушди хизматрасонии байналмилалӣ маҳсулнокии меҳнатро баланд бардошта, рушди 

савдои мол ва рақобатпазириро ҳавасманд мегардонад. Воридоти хизмати байналмилалӣ дар 

баробари худ давлатро бо захираҳои зарурӣ барои истеҳсолот ва содирот таъмин намуда, 

бартарияти рақобатиро фароҳам меоварад. Гарчанде ки пешкашкунандагони асосии хизмати 

байналмилалӣ давлатҳои мутараққии саноатӣ мебошанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои 

мавқеи хоси худ дар бозори ҷаҳонии хизмат кӯшиш намояд. 

Барои баҳодиҳии рақобатпазирии давлат дар савдои байналмилалии хизмат усулҳо ва 

шохисҳои гуногун истифода карда мешаванд, ки дар байни он муҳимашон се нишондиҳанда ё 

шохис ба шумор меравад. Ба ин шохисҳо ҳиссаи давлат дар содироти ҷаҳонӣ, ҳиссаи шакли 

муайяни хизмат дар содироти умумии хизматрасониҳои байналмилалии кишвар ва бартарияти 

нисбии ошкоргардидаи давлат дар соҳаи муайяни хизматрасонӣ дохил мешаванд.  

Нишондиҳандаи якум бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

 

𝑂𝐸𝑆 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

, 

 

ки дар ин ҷо:  

 OES – ҳиссаи давлат дар содироти ҷаҳонӣ;  

Xij  – cодироти хизматрасонии I дар давлати j; 

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  - содироти умумии хизматрасонии i мебошанд [6, с. 26]. 

Ҳиссаи давлат дар содироти ҷаҳонӣ - ҳиссаи давлати муайянро дар n-гурӯҳи содироти 

давлатҳо, аз рӯи хизматрасонии i ифода менамояд. Чунончи, ҳиссаи хизматрасониҳои нақлиётии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳиссаи умумии содироти ҷаҳонии нақлиётро мисол овардан мумкин 

аст. 

Новобаста аз оне, ки нишондиҳандаи мазкур ниҳоят васеъ истифода карда мешавад, 

мавқеи рақобатии давлатро дар савдои байналмилалии хизмат ифода намекунад. Зеро давлатҳое, 

ки аз рӯи ММД дар хоҷагии ҷаҳонӣ пешсаф ҳастанд, ҳиссаи онҳо дар содироти ҷаҳонӣ нисбати 

дигар давлатҳо баланд аст. Ҳамчунин, давлатҳое, ки иқтисодиёташон кушод аст, онҳо ҳиссаи 

баланди содиротро дороанд. Ҳамин тавр, байни андозаи иқтисодиёт ва рақобатпазирии 

хизматрасониҳои муайян алоқамандӣ вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, ҳиссаи давлат дар содироти 

ҷаҳонӣ наметавонад натиҷаи дақиқ диҳад. Дар баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иқтисодиёти хурди кушод дорад ва қобилияти таъсир 

расонидан ба тағйирёбии динамикаи савдои ҷаҳонии хизматро надорад, истифодаи усули мазкур 

ғайриқобили қабул мебошад. Зеро дар содироти умумии хизматрасонии байналмилалӣ ҳиссаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 0,01 фоизро ташкил медиҳад, ки ҳангоми ба зерфаслҳо ҷудо 

намудани он қимати чунин нишондиҳанда боз ҳам камтар мегардад.  

Нишондиҳандаи дигар ин ҳиссаи тасҳеҳшудаи содирот ба шумор меравад. Он бо формулаи 

зерин ҳисоб карда мешавад [6, с. 36]. 

 
Дар ин ҷо: AES – ҳиссаи тасҳеҳшудаи содирот; 

rj – ҳиссаи давлати j дар содироти хизматрасонии i дар содироти m-хизматрасониҳо (ё 

дараҷаи консентратсияи содирот); 

- дараҷаи миёнаи консентратсияи содирот дар гурӯҳи давлатҳо дар умум. 

Шохиси мазкур ҳиссаи содироти хизматрасонии давлати i-ро дар содироти m-

хизматрасониҳо нишон медиҳад. Бо ибораи дигар, нишондиҳандаи мазкур дараҷаи 

консентратсияи содироти хизмати байналмилалиро ифода менамояд (дар ин маврид содироти 

хизматрасониҳои нақлиётӣ нисбат ба содироти умумии хизматрасониҳои давлатро мисол 

овардан мумкин аст). 
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Дараҷаи консентратсияи содирот нишон медиҳад, ки дар кадом дараҷаи содироти давлат 

ин ё он хизматрасонӣ ҷой дорад, он ҳамин тавр, махсусгардонии давлат ва рақобатпазирии 

давлатро дар ин соҳа нишон медиҳад (ҷадвали 1).  

 

Ҷадвали 1  

Ҳиссаи тасҳеҳшудаи содироти хизмати байналмилалӣ дар давлатҳои ИДМ, с. 2018  
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Хизматрасонии 

нақлиётӣ 
19,3 76,2 12,6 26,3 44,2 56,7 26,2 30,4 34,6 38,3 38,39 

Сафарҳо 26,39 3,7 59,6 56,5 10 32,1 53,3 26,4 18 9,3 29,88 

Хизматрасониҳои 

ба мол алоқаманд 
4 15,5 0,6 2,1 5,5 1,3 0 11,7 5,1 12,6 6,04 

Дигар 

хизматрасониҳо  
50,3 4,5 27 17,1 40,4 10 20,5 25,5 42,3 39,8 25,23 

 
Сарчашма: аз рӯи «Trade Profiles 2019. The world trade organization. – Geneva, 2019. – 404 р» ҳисоб 

карда шуд. 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаи консентратсияи содироти хизмати 

байналмилалӣ дар соҳаи хизматрасониҳои нақлиётӣ ва хизматрасониҳои ба мол алоқаманд 

нисбати дигар давлатҳои ИДМ баландтар мебошад. Ба ин ду шакли хизматрасонӣ, тибқи 

маълумоти тавозуни пардохт, 71,7 фоизи содироти хизматрасонии байналмилалӣ рост меояд. 

Консентратсияи пасти содирот ба хизматрасониҳо дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ ё туризм 

рост меояд. Муқоисаи сохтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сохтори ҷаҳонии содирот 

нишон медиҳад, ки имрӯзҳо дар сохтори ҷаҳонии содирот консентратсияи содироти дигар 

намуди хизматрасониҳо, ба истиснои хизматрасониҳои нақлиётӣ ва сафарҳо, баландтар аст. Дар 

Ҷумҳуриии Тоҷикистон дар гурӯҳи дигари намуди хизматрасониҳо 62,1% ба хизматрасониҳо дар 

соҳаи ТИК, 20,9% бизнес-хизматрасониҳо, 13,4% хизматрасониҳо дар соҳаи сохтмон, 3,5% ба 

боқимонда намуди хизматрасониҳо рост меояд. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҳиссаи умумии содироти хизматрасониҳои нақлиётӣ 91,0% ба нақлиёти ҳавоӣ, 8,8 

% ба нақлиёти роҳи оҳан ва заминӣ рост меояд. 

Нишондиҳандаи дигар, ки васеъ истифода карда мешавад, шохиси бартариятии нисбии 

ошкоргардидаи давлат ба шумор меравад. Шохиси мазкур нишон медиҳад, ки дар содироти 

кишвар хизматрасониҳое мавқеи асосиро ишғол менамоянд, ки давлат дар он бартарияти 

рақобатии ошкоршуда дорад. 

 
Бартарияти нисбии ошкоргардида махсусгардонии давлатро дар истеҳсолоти 

хизматрасонии муайян муқаррар месозад.  

Чи тавре ки аз ҷадвали 2 бармеояд, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар содироти хизматрасониҳои 

нақлиётӣ бартарияти рақобатии ошкоргардида дорад. Зеро дар муқоиса ба дигар давлатҳои ИДМ 

қимати ин нишондиҳада барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маротиб баланд аст ва 3,95 фоизро 

ташкил медиҳад. Дар баробари Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳуриҳои Белорус ва Қазоқистон 

низ қимати бартарияти рақобатии ошкоргардида хеле баланд мебошад. Барои дигар давлатҳои 

ИДМ, ба истиснои Арманистон, рақобатпазирии хизматрасонии нақлиётӣ аз воҳид зиёд аст, ки 
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ифодакунандаи нақши муҳимми хизматрасониҳои нақлиётӣ дар ташаккули иқтидори содироти 

хизматрасониҳои байналмилалии ин давлатҳо ба шумор меравад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар баробари бартарияти нисбии ошкоргардида, бахши нақлиёт, хизматрасониҳои ба мол 

алоқаманд низ дорои бартарияти рақобатии нисбии ошкоргардида ба шумор меравад. Зеро 

қимати ин нишондиҳанда ба 3,88% баробар аст, ки ин зарурати амалисозии чораҳои иловагиро 

дар ин самт тақозо менамояд.  

Ҷадвали 2 
 

Бартарияти рақобатпазирии нисбии ошкоргардидаи содироти хизматрасониии  

байналмилалӣ дар давлатҳои ИДМ 
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Хизматрасонии 

нақлиётӣ 
3,95 0,65 1,36 2,29 2,94 1,36 1,58 1,79 1,98 

Сафарҳо 0,14 2,26 2,14 0,38 1,22 2,02 1,00 0,68 0,35 

Хизматрасониҳои 

ба мол алоқаманд 
3,88 0,15 0,53 1,38 0,33 0,00 2,93 1,28 3,15 

Дигар 

хизматрасониҳо  
0,09 0,54 0,34 0,80 0,20 0,41 0,51 0,84 0,79 

Сарчашма: аз рӯи «Trade Profiles 2019. The world trade organization. – Geneva, 2019. – 404р» ҳисоб 

карда шуд. 
 

Новобаста аз ҷидду ҷаҳди зиёди ҳукумат оид ба рушди сайёҳии байналмилалӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қимати бартарияти рақобатии нисбии ошкоргардидаи давлат дар бахши 

сафарҳо аз тамоми давлатҳои ИДМ паст аст.  

Дар соли 2018 суръати баландтарини рушди содироти хизматрасониҳои байналмилалӣ ба 

давлатҳои ИДМ рост меояд, ки ин ба баргузории Ҷоми ҷаҳонии FIFA дар Федератсияи Россия 

алоқаманд аст. Қайд кардан ба маврид аст, ки сохтори содироти хизмати байналмилалӣ дар 

давлатҳои ИДМ ба тағйирёбии сохтори ҷаҳонии он мувофиқат наменамояд. Зеро таҳлилҳо 

нишон медиҳанд, ки дар сохтори содироти ҷаҳонии хизматрасонӣ солҳои охир ҳиссаи 

хизматрасониҳо дар соҳаи нақлиёт ва сафарҳо кам гардида, ҳиссаи шаклҳои дигари 

хизматрасониҳо афзуда истодаанд. Махсусан, суръати солонаи рушди хизматрасониҳо, аз 

қабили хизматрасониҳои компютерӣ, иттилоотӣ, таҳқиқот ва кашфиёт, хизматрасонии 

машваратӣ, аз суръати умумии рушди дигар намуди хизматрасониҳо зиёд аст.  

Ҳамин тавр, таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки яке аз масъалаҳои мубраме, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздик ҳалли худро тақозо менамояд, ин таъмини бақияи 

мусбати тавозуни хизматрасонӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии шаклҳои муосири 

хизматрасониҳо дар сохтори содиротии кишвар ба шумор меравад. Ҳаҷми савдои хизмат дар 

содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба сатҳи ҷаҳонии он паст аст. Дар ташаккули иқтидори 

содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад хизматрасониҳои нақлиётӣ, сайёҳӣ нақши муҳим 

бозанд. Ҳиссаи баланди содироти хизматрасониҳои нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

хусусияти ҷуғрофии кишвар алоқаманд аст. Дар баробари ин, масъалаҳои зиёдеанд, ки барои 

истифодаи пурраи иқтидори содиротии кишвар монеа эҷод менамоянд. Ин, пеш аз ҳама, ба 

набудани низоми рушдкардаи логистика дар кишвар, баландии хароҷоти сӯзишворӣ дар муқоиса 

бо дигар давлатҳои ИДМ, норасоии паркҳои технологии муосир алоқаманд аст. Аз ин рӯ, дар 

ояндаи наздик барои боз ҳам баланд бардоштани ҳиссаи содироти хизматрасонии нақлиётӣ дар 

сохтори умумии содиротии кишвар зарур аст, ки сифати интиқоли байналмилалӣ баланд 

бардошта, номгӯи хизматрасониҳои пешниҳодшаванда васеъ гардонида шавад.  

Дар баробари ин, қайд кардан ба маврид аст, ки новобаста аз имкониятҳои васеи сайёҳии 

кишвар, имрӯз ширкатҳои ватанӣ дар хизматрасонии сайёҳони байналмилалӣ нақши ночиз 

доранд ва дар намоишгоҳу ярмаркаҳои байналмилалӣ фаъолона иштирок намекунанд. Дар 

баробари ин, нисбати ширкатҳои ватанӣ ширкатҳои хориҷӣ дар ҷалб ва хизматрасонии сайёҳони 

хориҷӣ фаъолтаранд, ки ин монеаи дигар дар баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар 

дар бахши сайёҳӣ мебошад. Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳати кӯҳнавардӣ бартарияти мутлақ 
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дорад. Аммо рушди нокифояи инфрасохтори сайёҳӣ, набудани роҳҳои муосир дар минтақаҳои 

дурдаст, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо сабаби асосии паст будани ҳиссаи содироти сайёҳии 

байналмилалӣ дар содироти умумии кишвар мебошад.  

Барои баланд бардоштани рақобатпазирии хизматрасониҳои сайёҳӣ зарур аст, ки рушди 

инфрасохтори сайёҳӣ, бунёди шоҳроҳҳои муосир дар минтақаҳои кишвар ба роҳ монда шуда, 

қиёфаи мусбати кишвар дар хориҷа эҷод карда шавад.  

Дар баробари омилҳои дар боло зикргардида, зарур аст, ки амалисозии баъзе чораҳо дар 

сатҳи умумимиллӣ ба роҳ монда шавад, то фазои пешбурди бизнесро боз ҳам мусоидтар 

гардонида, рақобатро ҳавасманд намояд. Амалисозии чораҳои зикргардида имконият медиҳад, 

ки ҳиссаи содироти хизматрасонии байналмилалӣ дар гардиши савдои хориҷии кишвар зиёд 

шуда, тавозуни мусбати хизматрасониҳо таъмин карда шавад. 
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РОҲҲОИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ СОДИРОТИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН   
 

 Дар мақола роҳҳои асосии баланд бардоштани рақобатпазирии содироти хизматрасониҳои 

байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити узвият ба низоми савдои бисёрҷониба оварда шудааст. 

Сатҳи рақобатпазирии бахши содиротии хизматрасониҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

назардошти таҳлили як қатор нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, аз қабили сохтори содироти 

хизматрасонии байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳиссаи зербахшҳои алоҳидаи бахши хизматрасонӣ 

дар ҳаҷми умумии содироти хадамоти байналмилалӣ, инчунин арзиши шохиси бартарияти муқоисавии 

ошкоргардидаи бахши содиротии хизматрасониҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳо дода 

мешавад. Таҳлили муқоисавии рақобатпазирии содироти хизматрасониҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои ИДМ гузаронида шудааст. Таҳлил нишон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар содироти 

хизматҳои нақлиётӣ ва хизматрасониҳои ба молҳо алоқаманд нисбатан бартарияти рақобатии 

ошкоргардида дорад. Сарфи назар аз кӯшишҳои давлат дар самти рушди сайёҳӣ, сатҳи рақобатпазирии 

содироти хизматрасониҳои туристӣ дар кишвар аз бисёр кишварҳои ИДМ пасттар аст. Бо мақсади баланд 

бардоштани рақобатпазирии бахши содироти хизматрасониҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муаллиф амалисозии як қатор тадбирҳоро оид ба диверсификатсияи сохтори содироти хадамоти 

байналмилалӣ, инчунин такмил додани механизми танзими давлатиро пешниҳод мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: савдои хизмат, савдои байналмилалии хизматрасонӣ, низоми тиҷорати 

бисёрҷониба, сиёсати савдо, протексионизм, воситаҳои танзими савдои хизмат, созишномаҳои 

бисёрҷонибаи савдо. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН   
 

В статье предложены основные пути повышения конкурентоспособности экспорта международных 

услуг Республики Таджикистан в условиях членства в многосторонней торговой системе. Дана оценка 

уровня конкурентоспособности экспортного сектора международных услуг Республики Таджикистан с 

учетом анализа ряда макроэкономических показателей таких как, структура экспорта международных 

услуг Республики Таджикистан, доля отдельных подсекторов сферы услуг в общем объеме экспорта 

международных услуг, а также значение индекса сравнительного преимущества экспортного сектора 
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международных услуг в Республике Таджикистан. Проведен сопоставительный анализ конкурентоспо-

собности экспорта услуг Республики Таджикистан со странами СНГ. Анализ показал, что Республика 

Таджикистан имеет относительное сравнительное преимущество в экспорте транспортных услуг и услуг, 

связанных с товарами. Независимо от усилия государства о развитии туризма в стране, уровень 

конкурентоспособности экспорта туристических услуг ниже многих стран СНГ. Для повышения 

конкурентоспособности экспортного сектора международных услуг в Республике Таджикистан, автор 

предлагает меры по диверсификации структуры экспорта международных услуг, а также 

совершенствования механизма государственного регулирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торговли услугами, международная торговля услугами, многосторонняя 
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THE MAIN WAYS OF IMPROVEMENT THE COMPETITIVENESS OF EXPORTS OF 

INTERNATIONAL SERVICES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN   
 

The article suggests the main ways of improvement the competitiveness of exports of international services 

of the Republic of Tajikistan in terms of membership in the multilateral trading system. An assessment is given of 

the level of competitiveness of the export sector of international services of the Republic of Tajikistan, taking into 

account an analysis of a number of macroeconomic indicators such as the structure of exports of international 

services of the Republic of Tajikistan, the share of individual subsectors of the services sector in the total volume 

of exports of international services, as well as the value of the index of comparative advantage of the export sector 

of international services in the Republic of Tajikistan. A comparative analysis of the competitiveness of export of 

services of the Republic of Tajikistan with the CIS countries is carried out. The analysis showed that the Republic 

of Tajikistan has a relative comparative advantage in the export of transport services and services related to goods. 

Regardless of the state’s efforts to develop tourism with the country, the level of competitiveness of tourism 

services exports is lower than many CIS countries. To increase the competitiveness of the export sector of 

international services in the Republic of Tajikistan, the author proposes measures to diversify the structure of 

exports of international services, as well as improve the mechanism of state regulation. 
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АЛОМАТ ВА ПРИНСИПҲОИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 
 

Сафаров С.З.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Бонкҳои муосир дар шароити мураккаб ва муҳити мутаҳаррик ба таъсири миқдори зиёди 

омилҳои ба фаъолияти онҳо таъсиррасон мубтало мегарданд. Аз ин рӯ, сектори бонкии 

боэътимод ва рушдёфта дар танзими иқтисодиёти мамлакат нақши ниҳоят муҳим бозида 

метавонад, қайд намудааст Фетисов Г.Г. дар таҳқиқоти худ [5, с. 23]. 

Дар зери мафҳуми устувории иқтисодии бонки тиҷоратӣ қобилияти дар шароити мавҷудаи 

муҳити иқтисодӣ ба ҳолати мувозинатӣ ноил шудани бонки тиҷоратӣ ва дар давраи тӯлонии 

таъсири омилҳои тағйирёбандаи беруниву дохилӣ чунин ҳолатро нигоҳ дошта тавонистани он 

фаҳмида мешавад. Бонки тиҷоратии ноустувор ҳеҷ гоҳ дигар ба ҳолати мувозинатие, ки бо 

сабабҳои гуногун баромадааст, баргашта наметавонад, баръакс бетанаффус аз он дур мегардад 

ва дар атрофи он лапиш мехӯрад. 

Дар робита бо ин, яке аз талаботи системавие, ки ба сохторҳои ташкилии бонкҳои муосир 

пешниҳод мегардад, хусусияти гомеостатикии он, яъне қобилияти ба таври автоматӣ нигоҳ 

дошта тавонистани мувозинати дохилӣ маҳсуб меёбад. Ин хусусият дар ҷанбаи замонӣ ҳосилаи 

суботнокӣ ва адаптивнокии он ба ҳисоб меравад. 

Дар мавриди ба сохтори идоракунӣ татбиқ кардани ин мафҳум он, пеш аз ҳама, таъмини 

имконияти такмилёбии бетанаффуси идоракунӣ буда, натиҷаи ба даст овардани сифатҳои нави 

ба туфайли таъсири омилҳои ба фаъолияти сохтори идоракунӣ таъсиррасон мебошад. 

Дар ин маврид қисматҳои зерини таркибии сохтории мундариҷаи умумииқтисодии 

устувории бонки тиҷоратиро ҷудо кардан мумкин аст: 

- устувории сармоявӣ (KU); 

- устувории тиҷоратӣ ва ё бозорӣ (RU); 
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- устувории функсионалӣ (FU); 

- устувории молиявӣ (FnU); 

- устувории ташкилӣ-сохторӣ (OSU). 

Дар хусуси қисмати таркибии молиявии устувории бонки тиҷоратӣ муфассал таваққуф 

менамоем.  

Асоси устувории молиявии системаи бонкиро устувории молиявии бонкҳои алоҳидаи 

тиҷоратӣ ташкил медиҳад. Устувории молиявии бонк, инчунин ҳолати заираҳои молиявии он 

аст, ки ба туфайли он бонк ба таври муваффақ рушд ёфта, стратегияи худро амалӣ месозад ва 

интизории субъектҳои иқтисодиро нисбат ба даромаднокӣ (фоидаоварӣ)-и сармояи он эътимод 

мебахшад ва дар баробари ин дараҷаи хавфҳои қобили қабулро нигоҳ медорад. 

Устувории бонки тиҷоратӣ дар қиёс бо дигар субъектҳои хоҷагидорӣ хусусиятҳои хоси 

худро дорад, ки он ба махсусияти фаъолияти бонк ҳамчун миёнарави молиявӣ алоқаманд аст. 

Муҳити ба таври мутаҳаррик ивазшавандае, ки дар он бонк фаъолият менамояд, навгониҳо дар 

соҳаи менеҷменти бонкӣ, зарурати ба системадарории аломатҳои устувории молиявии бонкҳо ва 

нишондиҳандаҳои афзалиятноки ҳар як гурӯҳи аломатҳоро ба миён меоварад. 

Ҷадвали 1 
Аломатҳои устувории молиявии бонкҳои тиҷоратӣ 

 

№ Нишондиҳанда  Шарҳи мухтассар 

1 

Эътимоднокии бонк 

Қобилияти дар назди мизоҷон иҷро карда тавонистани уҳдадориҳои 

худ, ки ба туфайли бозоргирӣ, қобилияти қарздиҳӣ ва пардохпазирии 

бонк муайян карда мешавад. Эътимоднокии бонк аз рӯи 

нишондиҳандаҳои меъёрҳои лаҳзавии пруденсиалӣ, бозоргирии ҷорӣ 

ва дарозмуддат тавсиф меёбад. 

2 

Уҳдабароии молиявии 

бонк 

Қобилияти ҳаҷм ва сохторҳои амалиётҳои фаъол ва ғайрифаъолро ба 

танзим дароварда тавонистани бонк, инчунин мувофиқи интизории 

субъектҳои иқтисодӣ, ки бо таъсири омилҳои муҳити берунаву 

дохилии фаъолияти бонк тағйир ёфта метавонанд, ба самти дилхоҳ 

равона карда тавонистани маблағҳои гузошташуда. Ин параметрро 

барои баҳодиҳии мавҷудияти опсионҳои идоракунии бонк истифода 

бурдан ба мақсад мувофиқ аст. Уҳдабароии молиявии бонкро 

нишондиҳандаҳои арзиши бозории бонк, даромаднокии пулу мол 

(ROA) ва сармоя (ROE) тавсиф медиҳанд. 

3 

Суботи молиявии бонк 

Ин чунин ҳолати бонк аст, ки дар ин ҳолат он метавонад уҳдадориҳои 

ҷорӣ ва хароҷоти амлаиётии худро саривақт пардохт намояд. Ин 

натиҷаи бозоргирии бонк, даромаднокии он, идораи самараноки 

хавфҳо ва воридоти пулие мебошанд, ки воридшавии маблағҳо ва 

партохти уҳдадориҳои молиявиро дар давраи ҷорӣ ба танзим 

медарорад. Суботи молиявии бонк аз рӯи доимияти нишондиҳандаҳои 

оптималӣ ва ё қиматҳои ба он наздик муайян карда мешавад. Суботи 

молиявии бонкро нишондиҳандаҳои сифатии пулу мол, хусусан 

сифати портфели қарзӣ, дар шакли таносуби захираҳои барои 

пӯшонидани талафоти имконпазири қарзӣ ва қарздории ба он 

баробарбуда ташаккулёфта ва бузургии портфели қарзӣ; сифати 

маблағҳои бефаъолият дар шакли воридоти мусбати пулӣ аз рӯи 

пасандозҳо ва депозитҳо; сиёсати тезутунди қарзӣ дар шакли рушди 

устувори портфели қарзӣ; дараҷаи хавфҳо тавсиф менамоянд. 

 

Тавозуни молиявии 

бонк 

Ин қобилияти тавозуни суръати рушди пулу моли хавфӣ, уҳдадориҳо 

ва сармояи худро таъмин карда тавонистани бонк мебошад, ки он 

имкон медиҳад, дар байни даромаднокӣ, бозоргирӣ ва хатарнокии 

амалиётҳои бонкӣ созиш ба вуҷуд оварда шавад. Тавозуни молиявии 

бонк бо нишондиҳандаҳои рушди мутавозӣ: кифоя будани сармояи 

худӣ, таносуби суръати рушди пойгоҳи захиравӣ ва мизоҷӣ тавсиф 

мегардад. 

 
Ҷадвал аз тарафи муаллиф дар доираи маводҳои Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы 

и методология ее оценки. – М., 2011. – С. 23 таҳия карда шудааст. 
 

Бояд қайд кард, ки мавҷудияти алоқамандӣ ва вобастагии қисматҳои устувории молиявии 

бонкро таркибдиҳанда, чунончи рушди эътимоднокӣ ва устувории молиявӣ боиси баланд 

шудани рейтинги бонк ва рушди мавзунии молиявии он мегардад. Нигоҳ доштани мувозинати 
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молиявӣ дар бораи паст шудани дараҷаи хавфҳо ва васеъшавии имкониятҳои бонк оид ба ҷалби 

ҳаҷми захираҳои пулии дарозмуддат шаҳодат медиҳад, ки ин мавзунии молиявии бонкро дар 

мавриди васеъ намудани доираи фаъолият баланд мебардорад. Суботи молиявӣ ва тавозуни 

молиявии бонк бевосита байни ҳам алоқаманд мебошанд, зеро тағйирёбии нишондиҳандаҳои 

бозоргирӣ ба тағйироти қиматҳои даромаднокӣ ва хатарнокии амалиётҳои бонкӣ таъсир 

мерасонад [2, с. 201]. Басистемадрории аломатҳои устувории молиявӣ ба бонк имконият 

медиҳад, ки он тавассути таҳлил ва танзими нишондиҳандаҳои фаолияти онро тавсифкунанда 

устувории худро баланд бардорад. 

Баҳисобгирии аломатҳои нишондодашуда менеҷменти бонкиро барои устуворгардонии 

бонк ба туфайли таҳлил ва танзими нишондиҳандаҳои фаъолияти онро тавсифдиҳанда равона 

менамояд, ки ин имкон медиҳад, устувории молиявии бонки алоҳида ва дар маҷмӯъ системаи 

бонкӣ баланд гардад [1, с. 202]. 

Танзими устувории молиявии бонки тиҷоратӣ ҳамчун қисмати таркибии идоракунӣ дар 

шароити муосир ба принсипҳое, ки амалишавии онҳо интизории саҳҳомон ва дигар объектҳои 

иқтисодӣ ба рушди даромаднокӣ (фоиданокӣ)-и сармояи бонкро эътимод мебахшад, такя 

мекунад: 

- принсипи интегратсияи манфиатҳои стейк-холдерҳои дохиливу беруна ҳангоми таҳия ва 

навсозии стратегияи рушди бонк дар соҳаи идоракунии устувории молиявии он. Дар чунин 

маврид саҳҳомони бонк ба баланд шудани арзиши бозории он, ки дар шароити даромаднокии 

фаъолияти бонк имконпазир аст, ҳавасманд мебошанд. Мизоҷони бонк, контрагентҳои он ва 

давлат ба қобилияти иҷро карда тавонистани уҳдадориҳои молиявии ба зимагирифтаи бонк 

мароқ зоҳир менамоянд. Чунин талаботи ҳамаи тарафҳои манфиатдорро танҳо бонки аз ҷиҳати 

молиявӣ устувор таъмин карда метавонад; 

- принсипи тавозуннокии самтҳои фаъолияти бонк. Устувории молиявии бонк ба туфайли 

танзими суръати рушди сармояи худии он, уҳдадорӣ ва пулу моли аз ҳисоби мавзунсозии ҳаҷм, 

арзиш ва суръатнокии маблағҳои фаъол ва бефаъолияти он ба даст оварда мешавад. Воситаҳои 

ба актив воридкардашуда бояд ба муҳлатҳои қарзгирӣ ва арзиши воситаҳои пулии мавҷуда ва аз 

нав ҷалбнамудаи бонк, ҳаҷми сармояи худӣ ва тибқи риояи меъёрҳои пруденсиалӣ (ҳуқуқӣ)-и 

Бонки миллӣ муқарраршуда кифоя будани он мувофиқат намоянд, ки ин имкон медиҳад, дар 

дараҷаи муайяни хавф ва бозоргирии кифояи амалиётҳо даромаднокии сармояи худӣ таъмин 

карда шавад [4, с. 20]; 

- принсипи инноватсионӣ дар кори бонк бо объектҳои иқтисодӣ. Нигаҳ доштан ва 

мустаҳкам кардани устувории молиявии бонк ба туфайли босифат иҷро гардидани ҳам 

амалиётҳои аънанавии бонкӣ ва ҳам ҷорӣ намудани маҳсулоти нави бонк, ки барои қонеъ 

гардонидани талаботи афзояндаи мизоҷони бонк равона шудааст, ба даст меояд. Самараи 

синергетикии ин принсип дар афзоиши мизоҷон ва рушди пойгоҳи захиравии бонк зоҳир 

гардида, қобилияти рақобатпазирии онро дар бозори молиявӣ ба таври илова таъмин менамояд 

[3, с. 178]; 

- принсипи бисёраъзоии истифодаи сарчашмаҳои молиявӣ, ки он истифодаи комплексии 

сарчашмаҳои гуногуншакли маблағгузориро дар самтҳои мухталифи гузариши захираҳои 

молиявиро дар назар дорад. Самт ва андозаи захираҳои молиявӣ аз рӯи сарчашмаҳои молиявӣ 

муайян карда мешаванд. Истифодаи принсипи сераъзогии сарчашмаҳои молиявӣ дар фаъолияти 

бонк имкон медиҳад, ки ҳаҷми амалиётҳои фаъолу ғайрифаъоли бонк зиёд гардида, 

даромаднокии сармояи худии бонк бе пастшавии устувории молиявии он баланд бардошта 

шавад. 

Ҳамин тариқ, аломат ва принсипҳои номбаршуда ба ташкили фаъолияти пурмаҳсули бонк 

мусоидат намуда, мақсади он таъмини даромаднокии интизоршавандаи субъектҳои иқтисодӣ ва 

воситаи калидии идоракунии устувории молиявӣ сармояи худии бонк мебошад. 
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АЛОМАТ ВА ПРИНСИПҲОИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаҳои аломат ва принсипҳои устувории молиявии бонкҳои 

тиҷоратиро мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор додааст. Қайд шудааст, ки бонкҳои муосир дар шароити 

мураккаб ва муҳити мутаҳаррик ба таъсири миқдори зиёди омилҳои ба фаъолияти онҳо таъсиррасон 

мубтало мегарданд. Инчунин, муаллиф таъкид намудааст, ки суботи молиявӣ ва тавозуни молиявии бонк 

бевосита байни ҳам алоқаманд мебошанд, зеро тағйирёбии нишондиҳандаҳои бозоргирӣ ба тағйироти 

қиматҳои даромаднокӣ ва хатарнокии амалиётҳои бонкӣ таъсир мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, бонк, принсип, устуворӣ, молиявӣ, тавозун, хатар, бозор, даромад, 

амалиётҳои бонкӣ.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Сафаров Сайфулло Зикрилоевич, омӯзгори кафедраи 
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ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

В этой статье автор анализирует и изучает вопросы признаков и принципов финансовой 

устойчивости коммерческих банков. Он отмечает, что современные банки в сложной и мобильной среде 

подвержены большому количеству факторов, влияющих на их деятельность. Автор также подчеркивает, 

что финансовая стабильность и финансовый баланс банка напрямую связаны друг с другом, так как 

изменения рыночных показателей влияют на изменение значений доходов и риска банковских операций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, банк, принцип, устойчивость, финансы, баланс, риск, рынок, 

доход, банковские операции. 
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SIGNS AND PRINCIPLES OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF COMMERCIAL BANKS 
 

In his article, the author analyzes and studies the issues of signs and principles of financial stability of 

commercial banks. He noted that modern banks in a complex and mobile environment are exposed to a large 

number of factors that affect their activities. The author also added that the financial stability and financial balance 

of the bank are directly related to each other, as changes in market indicators affect changes in income values and 

the risk of banking operations. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ БОНКӢ  
 

Султонов М.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Худ аз худ равшан аст, ки ба назарияи моҳияти хавфҳои бонкиро ифшокунанда дахл 

накарда, нақш ва мавқеи суғуртакуниро дар системаи идоракунии онҳо муайян сохтан 

ғайриимкон аст. 

Зеро андозаи номуайянӣ, эҳтимолият, хатар ва хавф ба аксар ҳодисаҳо ва равандҳои 

мураккаб хос мебошад. Фаъолияти ҳаётии инсон дар ҳама давру замонҳо ҳиссаи муайяни хавфро 

мунҳаҷир мешуд, ки он ба қарорҳои қабулнамудаи худи инсон рабт доштанд ва ё новобаста аз 

иродаву кӯшишҳои он мавҷуд буда, илми рискологияро ба вуҷуд овардаанд 1. 

Хавфҳои бонкӣ ҳамчун объекти таҳқиқот на танҳо ба давраи муосир маълум аст. Аҳамияти 

онҳоро дар танзими фаъолияти бонкӣ муҳаққиқон ҳанӯз дар асрҳои XVIII ва XIX қайд карда 

буданд. Профессори намоёни рус Н.X. Бунге дар таҳқиқоти худ оид ба қарз ва бонкҳо «зарурати 

андоза кардани мукофоти суғуртакунӣ (фоизи ҳисобӣ)-ро бо бузургии хавф» махсус қайд намуда 

буд. Зеро шарти охирӣ ниҳоят кам ба ҳисоб гирифта мешуд, ҳол он ки аз андоза кардани 

мукофоти суғуртакунӣ бо кафолати эътимоднок ва аз ҳар як гурӯҳи шахсе, ки аз қарз истифода 

мекунад, талаби ворид кардани хароҷоти ба бузургии хавф баробар, ки ба туфайли нобарории 

онҳо ба вуҷуд омада метавонад, кори дурусттаре нест. 

Рискология ҳамчун самти илмии байнифанние ифода мешавад, ки ба мушкилоти 

назариявӣ ва бунёдии хавф (Алгин А.П., Рискология ва синергетика дар системаи идоракунӣ) 

сарукор дорад. 
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Бешубҳа, бовиҷдонӣ ва интизомнокӣ ба камшавии хавф ҳамчунон таъсири калон дорад...» 

[2, с. 7]. 
Ба хавфҳои бонкӣ зоҳиршавии таваҷҷуҳи зиёд ба таъсири гуногуншакли натиҷаҳои 

манфии онҳо рабт дорад. Бонкҳо бештар дар мавриди ҷалб намудани воситаҳои пулӣ таваккал 
мекунанд, зеро дар ҳолати қобилияти пардохтпазириро гум кардани бонк на танҳо моликони он, 
балки қарздиҳандагон низ воситаҳои пулии худро аз даст медиҳанд. Буҳронҳои бонкӣ барои 
иқтисодиёти мамлакат яке аз ҳолатҳои нисбатан дарднок ба шумор меравад, зеро дар қатори он 
ки қарздиҳандагон ва соҳибмулкони бонк талафоти бевосита мебинанд, ин вазъият ба туфайли 
манъ шудани амалиётҳои қарзӣ ва бадшавии сифати иҷроиши амалиётҳои ҳисобӣ дар 
иқтисодиёт ҳолати ногувореро ба амал меорад. 

Барои муайян намудани моҳияти хавфи бонкӣ мафҳуми хавф ва омилҳоеро, ки сабабгори 
ба вуҷуд омадани он мегарданд, дида мебароем. 

Чи тавре ки маълум аст, мавҷудияти хавфи дилхоҳ, аз ҷумла хавфи бонкӣ ба ҳолати 
номуайянӣ вобастагӣ дорад. Дар зери мафҳуми номуайянӣ мавҷудияти иттилооти нопурра ва ё 
ноаниқ дар бораи шароитҳои фаъолияти хоҷагидорӣ фаҳмида мешавад. Сабабҳои номуайянӣ се 
омили асосӣ: надонистан, эҳтимолият ва аксулаламал ба шумор мераванд. Фаъолияти шахсе, ки 
фаъолияти ба ӯ хосро амалӣ месозад, ҳамеша дар шароити мавҷудияти номуайянии муҳити 
дохиливу берунӣ мегузарад, ки он ба имконият (эҳтимолият)-и аз натиҷаҳои ба нақша 
гирифташуда фарқ доштани натиҷаҳои ниҳоии фаъолият вобастагӣ дорад [5, с. 26]. 

Номуайянӣ аз натиҷаҳои интизоршаванда ба самти кам ва ё зиёд майл кардани натиҷаҳои 
ниҳоиро дар назар дорад. Чунин номуайяниро дар муқоиса бо номуайянии «тоза» номуайянии 
«ҳаннотӣ» («спекулятивӣ») меноманд, зеро он танҳо имконияти майлкунии негативии натиҷаи 
ниҳоии фаълиятро дар бар гирифта метавонад [11, с. 14]. Хавф ҳамон вақт ба вуҷуд омада 
метавонад, ки агар дар он номуайянӣ ва хусусан имконияти варианти таъсири негативии рушди 
ҳодиса ҷой дошта бошад. 

Чунин мешуморанд, ки истилоҳи «хавф» аз калимаҳои юнонии ridsikon, ridsa - харсанг, 
кӯҳпора, шух, сахра ба вуҷуд омадааст. Дар тарҷума аз забони лотинӣ rescum маънои 
пешбининашаванда, хатар ва чизи вайронкунандаро ифода мекунад [7, с. 7]. Маънои калимаҳои 
итолиявии risiko ва фаронсавии risque хатар ва таҳдид мебошанд. Калимаи хавф ба забони русӣ 
ё аз забони испанӣ ва ё португалӣ ворид шудааст, ки дар ин мамлакатҳо маънои лексикии ин 
калима мувофиқан бо «харсанг» ва «харсанги овезон» рост меояд. Бори аввал мафҳуми «хавф» 
соли 1857 ба таври ҳуҷҷатӣ дар қайдҳои кории ширкати суғуртавии Ллойд инъикос шудааст [8, 
с. 5]. Дар луғати русии С.И. Ожегов мафҳуми «хавф» ҳамчун «имконияти хатар, нобарорӣ ва 
«амали нобарорӣ ба умеди ба даст омадани натиҷаи хурсандибахш» қаламдод гардидааст. Дар 
шароити муосир таърифҳои зиёди мафҳуми «хавф» мавҷуданд, ки моҳияти онро аз мавқеи 
илмҳои гуногун кушода медиҳанд. Дар илмҳои иқтисодӣ мафҳуми хавф ба таври гуногун шарҳу 
эзоҳ дода мешавад [1, с. 87]. 

Барои муайян кардан ва таъриф додани хавф ду тарзу муносибати ба ҳам мутақобил ба 
мушоҳида мерасад [9, с. 10]. Як қатор олимон хавфро ҳамчун имкони нобарорӣ, талафоти молӣ 
ва ё талафоти дигар, ҳамчун хатаре, ки метавонад дар раванди фаъолияти бадастории мақсад 
нигаронидашуда, ба вуҷуд омаданаш мумкин аст, баррасӣ менамоянд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ХАВФУ ХАТАРИ БОНКӢ 

Хавфҳои тоза 
Хавфҳои 

ҳаннотӣ 

(спекулятивӣ) 

Хавфҳои тоза имконияти ба даст 

омадани зарар ва ё натиҷаи 

сифриро ифода мекунанд. 

Хавфҳои спекулятивӣ дар 
эҳтимолияти ноил шудан ба 

натиҷаҳои мусбат ва ё манфӣ 

зоҳир мешаванд. 
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Ҳамин тариқ, ба мафҳуми «хавф» дар як вақт ду вазифа бор мешавад – муайянкунии 

умумии эҳтимолияти майлкунии номуайянӣ дар ҳамаи шаклҳои зоҳиршавии он ва дар як вақт 

мувофиқкунонии мушаххаси тавсифи ҳодисот бо таҳдиди оғози фарорасии оқибати номусоиди 

ҳодиса. Ба андешаи мо, ин таърифот то андозае сохтори системаи мафҳумҳои дар идоракунии 

хавфҳои бонкӣ қабулшударо душвор мегардонад. Баъзе муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки ба 

ҳам шабеҳ кунонидани хавф бо муваффақияти пешбинишаванда ва ё натиҷаи мусоид на ба 

иқтисодиёт, балки бештар ба бозиҳои саргармкунанда хос аст [3, с. 8]. 

Чунин муҳокимаронӣ дар бобати дуруст маънидод кардани мафҳуми «хавф» аз доираи 

таҳқиқоти мо берун мебошад, аз ин рӯ, самти кори таҳқиқотии манзурро ба ҳисоб гирифта, 

хавфро ҳамчун имконияти ба вуҷуд омадани талафот ва ё нопурра гирифтани фоида дар муқоиса 

бо имконияти пешгӯишавандаи фаъолияти амалишаванда муайян менамоем. Хавфро ҳама вақт 

бо эҳтимолияте, ки он бузургии хавфро муайян менамояд, алоқаманд медонанд. 

Мафҳуми «хавф»-ро бо ҳамаи контексти умумӣ ва мушаххаси манфии он ба ҳисоб 

гирифта, ҳамчунин қайд кардан зарур аст, ки майлкунӣ аз рафти банақшагирифташудаи ҳодиса 

метавонад ҳам ба натиҷаҳои мусбат ва ҳам ба натиҷаҳои манфӣ оварда расонад. Ба таври дигар, 

майлкунӣ аз мақсадҳои гузошташуда барои объекти менеҷмент метавонад проблема, мушкилот 

ва дигар оқибатҳои номувофиқ ва ё, баръакс, сабукӣ, пастшавии хавф, беҳбудии вазъиятро ба 

бор орад. Чи тавре ки Русанов Ю.Ю. менависад, чунин вазъият имкон медиҳад, ки дар 

консепсияи умумии хавф сараввал худи хавф (хавфи тоза) бо зоҳиршавии оқибатҳои номусоиди 

он ва баъдан имкон (шанси)-и воқеъшавии натиҷаи мусбат, яъне натиҷаи мусоид муайян карда 

шавад [01, с. 21]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар бобати таърифи хавфи бонкӣ айни замон вариантҳои сершумору 

гуногуни он мавҷуд аст. 

Хавфи бонкӣ хавфе мебошад, ки ба он асосан бонкҳои тиҷоратӣ мувоҷеҳ мешаванд. 

Хавфҳои бонкӣ ин хатари ба даст наовардани фоида мебошад, ки он ба махсусияти амалиётҳои 

аз тарафи корхонаҳои қарзӣ амалишаванда вобаста аст [11, с. 845]. 

Хавф дар фаъолияти бонкӣ ин хатари як қисми захираҳоро аз даст додани бонк, нопурра 

гирифтани даромад ва ё амалӣ сохтани хароҷоти иловагии пешбининашуда дар раванди 

гузаронидани амалиётҳои молиявии муайян мебошад [5, с. 26]. 

Хавфи бонкӣ ин хатари дидани зарар, нопурра гирифтани даромад ва хароҷоти иловагӣ 

дар қиёс бо варианти пешбинишуда мебошад, ки ҳангоми иҷроиши амалиётҳои ҷудогонаи бонкӣ 

ва ё кори бонк дар маҷмӯъ ба вуқӯъ омада, ҳаҷми он аз сиёсати пешгирифташуда ва омилҳои 

муҳити беруна вобаста мебошад [10, с. 17]. 

Дар таърифоти оид ба хавфҳои бонкии дар боло овардашудаи муҳаққиқон, чун қоида, дар 

хусуси эҳтимолият, имконият, таҳдид, хатари ба вуқӯъ пайвастани талафоти бонк (зарарҳо) 

сухан меравад, ки дар маҷмӯъ муҳтавои иқтисодии мафҳуми хавфи бонкиро инъикос менамояд. 

Мавҷудияти хавфи бонкӣ ҳамчун ҳодисаи мураккаби иқтисодӣ ба ду тавсифи он: эҳтимолияти 

[9, с. 568] амалишавии хавф ва бузургии талафоти имконпазир ҳамчун натиҷаи воқеъшавии хавф 

алоқаманд мебошад. Дар мавриди мавҷуд набудани яке аз ин қисматҳои таркибӣ, яъне ба сифр 

баробар будани он, бузургии хавф низ ба сифр баробар мешуд, яъне ин маънои вуҷуд надоштани 

хавфро ифода мекард. 

Бузургии хавфро ҳамчун ҳосили зарби эҳтимолияти хавф бар бузургии талафоти 

имконпазири аз натиҷаҳои амалишавии он ба вуқӯъомада тасаввур кардан мумкин аст. 

Дар зери мафҳуми талафот муаллифони таърифоти хавфи бонкии дар боло овардашуда 

равандҳои зерин дар назар доранд: 

- пастшавии даромад ва ё фоидаи пешбинишуда; 

- дидани зарар; 

- талаф додани як қисми захираҳо (аз даст додани воситаҳои фаъол (актив); 

- амалӣ сохтани хароҷоти иловагӣ. 

Мафҳуми талафот ба мафҳуми хароҷот (таҳти хароҷот мо аз ҷумла ба даст овардани 

даромади аз нақшагирифташуда камро низ мефаҳмем) ҳаммаъно буда, таъсири манфии ба 

бузургии активҳои тозаи бонк расонидашударо, ки аз рӯи ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳисоб карда 

мешавад инъикос менамояд. Ба андешаи мо ҳангоми муайян намудани хавфҳои бонкӣ ба ҷои 

мафҳуми хароҷот аз тарафи муҳаққиқон истифода шудани мафҳуми талафот хоҳиши онҳоро 

ҷиҳати нишон додани зуҳуроти ногаҳонии хароҷот аз амалишавии хавфҳои бонкӣ, ки дар 

нақшаҳои молиявӣ пешбинӣ нашудаанд (талафоти имконпазирро бонкҳо, чун қоида, ба нақша 

мегиранд, дар ин маврид мо талафоти ногаҳониро дар назар дорем), нишон медиҳанд. Ҳамин 
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тариқ, дар ин маънӣ таҳти талафот хароҷоти ногаҳониеро, ки ба суратҳисобҳои ҳисобгирии 

бухгалтерӣ инъикос меёбанд, фаҳмида мешавад. 

Хусусияти дигари фарқкунандаи хавфи бонкӣ, ба назари мо, имконияти талафи активҳои 

дар тавозуни банк инъикос наёфта, активҳои «пӯшида»-е, ки ба он ҳамчунин сармояи «зеҳнӣ»-

ро мансуб медонанд, мебошад. 

Ҳолатеро ба худ тасаввур кардан мумкин аст, ки дар он ҳангоми ба амал омадани баъзе 

хавфҳои бонкӣ натиҷаи молиявӣ бад намешавад (масалан қабули стратегияи рушди 

дарозмуддате, ки пешбурди самтҳои фаъолияти бонкро пешибинӣ менамояду дар мавриди онҳо 

бонк афзалияти рақобатӣ пайдо намекунад), вале бонк қисми зиёди нархи бозории худро аз даст 

медиҳад. 

Сармояи зеҳнии бонк инҳоро дар бар мегирад: 

1. Сармояи инсонӣ (Human сapital), ки малака, таҷриба ва салоҳиятнокии бонкро ҷавобан 

ба тағйироти талаботи бозор ва ниёзҳои муштариён (аз ҷумла маҳорати пешоҳанг будан ва 

таҷрибаи идоракунӣ)-ро дар бар мегирад;  

2. Сармояи ташкилӣ (Organizational сapital), ки қобилият, инфрасохтор ва равандҳои 

бонкро нисбат ба истеҳсолот ва ба бозор таҳвил додани маҳсулот ва хизматрасониро дар бар 

мегирад; 

3. Сармояи бозорӣ (Market сapital) – қобилияти бо субъектҳои беруна (мизоҷон, шарикон, 

таъминкунандагон ва дигар тарафҳои ҳавасманд) таъсири мутақобил доштани ширкат. 

4. Сармояи инноватсионӣ (Innovation сapital) – қобилияти сармоягузорӣ кардан, беҳтар 

намудан ва рушд додани неруи истифоданашуда ва боигарии дарозмуддатро ташкил дода 

тавонистани бонк. 

То замоне, ки сармояи зеҳнии бонк як қисми начандон калони арзиши бонкиро ташкил 

медод, маънидод шудани хавфи бонкӣ ҳамчун имконияти хароҷоти имконпазире, ки дар 

ҳисоботи ҳисобгирии бухгалтерӣ инъикос мешавад, ягон мушкилотеро ба миён намеовард. Вале 

бо рушди иқтисодиёти ба донишҳои асосёфта, чунин амалия сатҳи дарки раванди идоркунии 

хавфҳо, мақсад ва вазифаҳои онро то андозае бад гардонид. 

Чи тавре Александров Д.В. қайд кардааст, барои ба таври интегралӣ ба бузургии зеҳнӣ 

баҳо додан дар адабиёти иқтисодии Ғарб коэффитсиенти Тобин [4, с. 27] - таносуби арзиши 

бозории ширкат бар арзиши ивази активҳои ҳақиқии он (биноҳо, иншоот ва захираҳо) истифода 

бурда мешавад. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло чунин таърифро пешниҳод менамоем. 

Хавфи бонкӣ ин имконияти талафот дидани бонк мебошад, ки ба пастшавии арзиши 

бозории он ва бадшавии воқеии бозоргирии он дар рафти амалишавии фаъолияти бонкӣ боис 

мегардад. 

Дар баробари ин талафоти имконпазири бонкро ба таври зер тасниф кардан мумкин аст: 

1. Хароҷоти ногаҳонӣ, ки дар ҳисоботи ҳисобгирии бухгалтерӣ инъикос мегардад; 

2. Активҳо (воситаҳои фаъол)-и «пӯшида», яъне активҳои дар тавозуни бонк инъикос 

наёфтаро аз даст додани бонк. 

Активҳои «пӯшида»-ро аз даст додани бонк дар ин равандҳо ифода ёфта метавонад: 

- гум кардани захираҳои инсоние, ки дар ихтиёри бонк мавҷуд аст (аз даст додани 

кормандони алоҳида, маҳорат, таҷриба, салоҳият); 

- бад шудани пойгоҳи мизоҷии бонк ва қобили бо мизоҷон додугирифт кардани бонк; 

- бад шудани шуҳрати бонк; 

- паст шудани рейтинги қарзии бонк. 

Ҳамин тариқ, ба талафоти бонкӣ мо на танҳо талафоти молиявӣ, балки инчунин активҳои 

«пӯшида», сармояи зеҳнӣ ва, пеш аз ҳама, бадшавии некномӣ ва гум кардани пойгоҳи мизоҷии 

бонкро мансуб медонем. Бояд қайд кард, ки имконияти сармояи зеҳниро гум кардани бонк аз 

тарафи муҳаққиқони муосир асосан ҳамчун хавфи бонкӣ маҳсуб дониста намешавад, ки ин ба 

фаҳмиши нопурраи таърифи хавфҳои бонкӣ вобаста мебошад. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ БОНКӢ  
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи асосҳои назариявии идоракунии хавфу хатарҳои бонкиро 

мавриди омӯзиш қарор дода, қайд намудааст, ки дар зери мафҳуми рискология самти илмии байнифанние 

ифода мешавад, ки ба мушкилоти назариявӣ ва бунёдии хавфи системаи идоракунӣ сарукор дорад. Хавф 

ҳамон вақт ба вуҷуд омада метавонад, ки агар номуайянӣ ва хусусан имконияти варианти таъсири 

негативии рушди ҳодиса ҷой дошта бошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: идоракунӣ, кори бонкӣ, хавф, амалиётҳои бонкӣ, фоида, талафот. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Султонов Мусулмон, омӯзгори кафедраи молияи ДДБ 

ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 988-93-90-35.  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 
 

В этой статье автор исследует теоретические основы управления банковскими рисками, отмечая, 

что концепция рискологии является междисциплинарным научным направлением, которое занимается 
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ТАМОЮЛ ВА ҲОЛАТИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ 

ЗАХИРАҲОИ ОБ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Фозилов Р.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази қитъаи Осиё ҷойгир буда, шароити сарчашмагирии 
захираҳои обии он нисбат ба дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ беҳтар буда, аз кӯҳу водиҳои он 
зиёда аз ҳазор дарёю дарёча сарчашма мегирад. Сабаби дар ин кишвар пайдо шудани дарёҳои 
серобу тезоб ва миқдори зиёди кӯлу обҳои зеризаминӣ, пеш аз ҳама, кӯҳсори баланд ва омилҳои 
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табиию иқлимии он мебошад. Ин омилҳо дар ҳама давру замон диққати муҳаққиқони соҳаҳои 
мухталифро ба худ ҷалб менамуд. Ба ин хотир, махсусан солҳои аввали ҳокимияти шӯравӣ ба ин 
сарзамин экспедитсияҳои калони илмӣ сафарбар шуда будаанд [2, с. 2]. 

Дар ҳақиқат саҳми Тоҷикистон дар ташаккули манбаъҳои оби Осиёи Миёна хеле бузург 
аст. Аз 115,6 км3 оби ҳавзаи баҳри Арал қариб 90 фоизи он аз ҳудуди Тоҷикистон ва Қирғизистон 
ҷорӣ мегардад. Дар ҷумҳурӣ 985 дарё (бо дарозии зиёда аз 10 км) ба ҳисоб гирифта шудааст, ки 
дар якҷоягӣ ба дарозии 28 ҳазор километр кашол ёфтааст. Ҳоло дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба ҳиссаи 
дарёҳо 64 км3, ба ҳиссаи кӯлҳо 44 км3 (аз ин миқдор 20 км3 онро оби тозаи нӯшокӣ ташкил 
медиҳад) ва бештар аз 6 км3  оби тоза ба ҳиссаи обҳои зеризаминӣ рост меояд [3, с. 3-4]. 

Дар кишвари мо бузургтарин анбӯҳи пиряхҳои доимии Осиёи Марказӣ воқеъ шудаанд. Дар 
таҳқиқу омӯзиши пиряхҳои сарзамини тоҷик саҳми ҳайати илмии экспедитсияи тоҷику помирӣ, 
ки онро Академияи илмҳои собиқ ИҶШС бо сарварии Н.П. Горбунов (соли 1928) ташкил карда 
буд, хеле калон аст. Ҳайати илмӣ тавассути нақшаи топографӣ мавқеи пиряхҳо ва даҳҳо 
пиряхҳои навро дар нақша сабт намуда, бори нахуст дар болои пиряхи Федченко (дар баландии 
4170 м) маркази обуҳавосанҷиро барпо сохтааст ва ҳоло ин марказ номи академик Н.П. 
Горбуновро гирифтааст. Мувофиқи тадқиқоти солҳои охир дар ҳудуди ҷумҳурӣ қариб 15 ҳазор 
пирях сабт гардидааст, ки масоҳати онҳо 8,5 ҳазор км2-ро дар бар мегирад. Ба ибораи дигар, 
пиряхҳо қариб 6 фоизи масоҳати ҷумҳуриро ишғол мекунанд. Дар пиряхҳои Тоҷикистон тақ-
рибан 460 км3 оби нӯшокӣ, яъне бештар аз 8 баробари маҷрои миёнаи солонаи тамоми дарёҳои 
ҷумҳурӣ мебошад, ҷамъ шудааст [8, с. 146-147]. 

Бузургтарин қисмати яхбандии муосир дар минтақаи Помир воқеъ мебошад, ки масоҳати 
он тақрибан ба 7900 км2 расида, 3,5 маротиба аз масоҳати яхбандии тамоми Кавказ зиёдтар аст. 
Дар сурати баландии якхелаи ҳудуди барфи наздик ба 4,4-4,5 км аз сатҳи баҳр, яхбандии Помири 
Ғарбӣ (наздик ба 6400 км2) аз рӯи масоҳат 4 маротиба аз яхбандии Помири Шарқӣ зиёдтар 
мебошад.  

Аз ҳудуди Тоҷикистон калонтарин дарёҳои Осиёи Марказӣ - Ому, Панҷ, Вахш, Сир, 
Кофарниҳон, Зарафшон ва ғайра ҷорӣ мешаванд. Ҳавзаи дарёи Ому бузургтарин дар мамлакат 
буда, аксари дарёю дарёчаҳои Тоҷикистон ба ин ҳавза тааллуқ доранд. Масоҳати ин ҳавза ба 227 
ҳаз. км2 расида, сарҳади он дар Шимол ба қаторкӯҳҳои Олою Туркистон, дар Шарқ бо қаторкӯҳи 
Сарикӯл ва дар Ҷануб то кӯҳҳои Ҳиндукуш мерасад. Дарозии умумии дарёи Ому ба 262 км 
расида, серобии он назар ба дарёи Сир се маротиба зиёд аст ва аз ҷиҳати серобӣ қариб ба дарёи 
калонтарини Африқо дарёи Нил баробар аст. Айни замон 80 фоизи оби ҳавзаи Ому дар ҳудуди 
Тоҷикистон, қариб 8% дар Афғонистон, 6% дар Ӯзбекистон, 2,5% дар Қирғизистон ва қариб 3,5% 
дар Эрон ва Туркманистон ташаккул меёбад. Вале ҳамагӣ дар ҳудуди Тоҷикистон аз 18% то 22% 
оби ҳавзаи дарёи Ому истифода мешавад. Боқимондаи он дар кишварҳои ҳамсоя истифода 
мешаванд. Умуман ҳамаи дарёҳое, ки аз ҳудуди Тоҷикистон ҷорӣ мешаванд (бо назардошти 
дарёҳои сарҳадӣ) соле 72 км3 обро ташкил медиҳанд, ки ба сари ҳар як кас дар ҷумҳурӣ соле ба 
12 ҳаз. м3 мерасад.  

Бояд қайд намуд, ки самтҳои муҳимтарини истифодаи самараноки захираҳои обӣ бояд аз 
инҳо иборат бошад:  

Арзёбии умумии манбаъҳои об. Масоҳати яхбастаи кӯҳҳои ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ 
қариб 17 ҳазор км2-ро ташкил медиҳад, ки аз он бештар аз 60 % дар Тоҷикистон воқеъ гардидааст. 
Миқдори пиряхҳо дар ҷумҳурӣ 14509 ва масоҳати умумии яхбастагӣ 11146 км2 мебошад, ки 
тақрибан 8 фоизи тамоми масоҳати ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Минтақаи аз ҳама бузурги 
пиряхҳои Тоҷикистон (60%) масоҳате мебошад, ки ба қуллаҳои баландтарин - Исмоили Сомонӣ 
(7495 м) ва Ленин (7143 м) мепайвандад ва дар он майдони аз ҳама бузурги пиряхҳои Федченко 
(651,7 км2), Грум-Гржимайло (143 км2), Гармо (114,6 км2) ва даҳҳо пиряхҳои дигар воқеъ 
шудаанд, ки масоҳати ҳар кадоми онҳо беш аз 30 км2 аст. Пиряхҳое, ки масоҳаташон беш аз 1 
км2 аст, танҳо 20 фоизи миқдори умумии пиряҳоро ташкил медиҳанд.  

Ҷараёни оби дарёҳо. Минтақаи ташаккулёбии ҷараёни об дар Тоҷикистон 90 фоизи 
масоҳати онро ташкил медиҳад. Обшавии яхҳо то 25 фоизи ҳамаи манбаъҳои обро ташаккул 
дода, қисми қобили мулоҳизаи ҷараёни асосии тобистона ва дар солҳои камобӣ то 50 фоизро 
ташкил медиҳад.  

Дар давраи обхезиҳо аз ҳамаи дарёҳо аз 70 то 90 фоизи ҳаҷми солонаи об ҷорӣ мешавад. 
Умуман, ҷараёни миёнаи бисёрсолаи дарёҳое, ки дар Тоҷикистон ташаккул меёбанд, 64 
км2/солро ташкил медиҳад, аз ҷумла дар ҳавзаи дарёи Аму 62,9 км3 ва Сирдарё 1,1 км3. Дарёҳои 
Тoҷикистон 55,4 фоизи ҷараёни миёнаи бисёрсолаи сатҳи ҳавзаи баҳри Аралро таъмин мекунанд.  
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Кӯлҳо ва обанборҳо. Дар Тоҷикистон тақрибан 1300 кӯл бо масоҳати умумии 705 км2 
мавҷуд аст. Аксари кӯлҳо аз ҳавзаҳое иборатанд, ки масоҳати сатҳашон аз 1 км2 камтар аст ва 
онҳо 97,5 фоизи миқдори умумии кӯлҳо ва танҳо 9 фоизи маҷмӯи масоҳати кӯлҳоро ташкил 
медиҳанд ва аз ин сабаб онҳо аз таъсироти антропогению техногенӣ дар оянда хеле осебпазир 
мебошанд.  

Миқдори асосии кӯлҳо (73 %) дар кӯҳҳои Помиру Олой дар баландии 3500-5000 метр аз 
сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд. Масоҳати онҳо 80 фоизи фазои умумии оби кӯлҳои ҷумҳуриро 
ташкил медиҳад. Кӯлҳо дар минтақаҳои пасткӯҳ ва наздикӯҳӣ кам буда, тақрибан дар 30 кӯл бо 
масоҳати умумии 2,4 км2 об ҷамъ мешавад, ки аз ин миқдор 20 км3 обҳои ширин мебошанд. 
Бинобар душворрасиашон, кӯлҳои кӯҳӣ ба қадри бояду шояд омӯхта нашудаанд ва аз ин рӯ, 
ташкили омӯзишу таҳқиқи онҳо зарур аст . 

Дар Тоҷикистон 9 обанбори истифодашаванда бо ҳаҷми аз 20 млн. м3 то 10,5 км3 ва 
масоҳати умумии сатҳашон 664 км2 мавҷуд аст, ки ҳаҷми умумӣ 15,4 км3, аз он ҷумла 
истифодашаванда 7,63 км3 буда, 13 фоизи ҷараёни миёнаи бисёрсолаи дарёҳои ҳавзаи баҳри 
Аралро ташкил медиҳад.  

Манбаъҳои обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ. Манбаъҳои обҳои зеризаминии Тоҷикистон ба 
миқдори 18,7 км3/сол муайян карда шудаанд. Манбаъҳои истифодашаванда 2,8 км3/солро ташкил 
медиҳанд. Дар тамоми ҷумҳурӣ гирифтани об ба ҳисоби миёна 2,3 км3/солро ташкил медиҳад. 
Аз обҳои зеризаминӣ 39,3 % барои эҳтиёҷоти хоҷагию ошомиданӣ, 7,7 % барои эҳтиёҷоти 
истеҳсолию техникӣ ва 38,1 % барои обёрӣ истифода мегардад. Дар ҷумҳурӣ бештар аз 9000 чоҳ 
канда шудааст, ки 4614-тои он амал мекунад. Барои аз байн бурдани камбудиҳои истифодаи об 
барқарор намудани чоҳҳои мавҷуда зарур аст.  

Манбаъҳои обҳои зеризаминӣ дар вилояти Суғд 25,6 фоизи миқдори умумиҷумҳуриявӣ ва 
захираҳои қобили истифодаи он 45,8 фоиз ва мутаносибан ин рaқамҳо дар вилояти Хатлон 21,8 
фоиз ва 25,9 фоиз, дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 21,4 ва 1,28 ва дар ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ 31,2 ва 27,0 фоиз муайян карда шудаанд [6, с. 57-58]. 

Таҳқиқоти бо мақсади муайян намудани манбаъҳои обҳои заминӣ ва истифодаи оқилонаи 
онҳо, бахусус, қисмати маҳсулдеҳи барои ба вуҷуд овардани ҳосил истифода ва 
анҷомдодашаванда гузаронидашуда имкон медиҳад, ки захираҳои тараққӣ додани лалмикорӣ 
ошкор карда шаванд. 

Технологияи комплексии азхудкунӣ ва барқарорсозии ҳосилнокии заминҳои камоб, ки дар 
қитъаи таҷрибавии дар Файзободбудаи Пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии хокшиносӣ таҳия 
шудааст, исбот мекунад, ки афзун гардондани ҳосили ғалладона, зироатҳои меваю ангур ва 
табақаи гиёҳҳо (3-4 карат) ва беҳтар кардани низоми бо об таъмин сохтани заминҳои лалмӣ ва 
ҳавзаҳои дарёҳои кӯҳӣ, имконпазир мебошад.  

Сифат ва таркиби кимиёвии обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ. Дар буриши амудии геологӣ 
oбҳои зеризаминии Тоҷикистон ба ду минтақаи гидродинамикӣ тақсим мешаванд. Минтақаи 
болоӣ бо ғафсии то 200-300 м дорои обҳои ширини хушсифати гидрокарбонӣ мебошад. 
Минтақаи поёнӣ иборат аз уфуқҳои амиқи ҳавзаҳои артезиaнӣ аст, ки обҳои шӯр ва нимшӯр 
дошта, таносуби минералҳои он то 400 г/л мебошад. Аз ҷиҳати таркиби кимиёвӣ обҳои минтақа 
дорои сулфату хлоридҳо ва магнию натрий мебошанд [9, с. 518].  

Таъсири зараpовари обҳо. Муҳити табиӣ ва сатҳи антропогении минтақаи ташаккулёбию 
ҳаракати ҷараёни об дар Тоҷикистон зери таъсири зиёновари обҳо қарор доранд. Ин таъсири 
зиёновари тармаҳо, ҷунбиши фалокатовари пиряхҳои лағжанда, кӯлҳои дар натиҷаи бандҳои 
яхин бавуҷудоянда, кӯлҳои дар баландкӯҳ воқеъшудаи хатари кандашавидошта, боронҳои сел, 
ҳодисаҳои селу обхезӣ ва эрозияи обӣ мебошанд.  

Масъалаҳои беҳтар намудани сифати оби ошомиданӣ, истифодаи захираҳои об ва ба роҳ 
мондани идораи самараноки ҳамгироии онҳо, ҳамчунин ҳифзи низоми экологии об ва дигар 
масъалаҳои марбут ба об, имрӯз ба яке аз масъалаҳои умдатарини кишварҳои минтақа ва ҷаҳон 
табдил ёфтаанд. Ин худ яке аз дастовардҳои муҳимми талошҳои муштараки чанд соли охири 
минтақавӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад [10, с. 284.] 

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ бо вуҷуди нарасидани об сарфи исрофкоронаи он ба 
мушоҳида мерасад, ки дар давоми як сол ба ҳар як нафар сокини минтақа тақрибан 4040 метри 
мукааб рост меояд. Ҳол он ки ҳисоби миёнаи масрафи об дар миқёси ҷаҳон барои як нафар 700 
метри мукааб аст. 

Дар кадом сатҳ вуҷуд доштани таъминоти об ба ташкили шароити мусоиди экологию ҳаёти 
мардум вобастагии калон дорад. Имрӯз дар деҳот 72 фоизи аҳолӣ зиндагонӣ мекунанд, вале 
таъминоти оби нӯшокӣ бо хатҳои обгузарон ҳамагӣ 60 фоизро ташкил менамояду халос. 
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Таҳлил нишон медиҳад, ки дар зарфи бештар аз 10 сол аз ҳисоби аз кор баромадан ва кӯҳна 

шудани таҷҳизоти техникӣ таъминоти мардуми деҳот бо оби нӯшокӣ рӯ ба таназзул овардааст. 

Агар ба барқарор намудан ё аз нав сохтани хатҳои махсуси оби нӯшокӣ машғул нашавем, 

саломатии мардуми деҳот рӯз то рӯз коста мегардад. 

Яке аз омилҳои таъсиррасон дар бисёр ноҳияҳои ҷумҳурӣ зиёд будани исрофкорию 

муносибати бепарвоёна ба табиат ва обҳои он мебошад, ки пеш аз ҳама, ба суст будани тарғиби 

муҳофизати табиату маърифати экологӣ вобаста аст. Агар тарбияи экологӣ дар байни 

мактаббачагон ва умуман дар байни тамоми аҳолии ҷумҳурӣ пурзӯр гардад, дар он сурат чунин 

ҳодисаҳои номатлуб такрор нахоҳад шуд [5, с. 16]. 

Барои сарфа кардани захираҳои об, хусусан дар шаҳрҳои ҷумҳурӣ, зери назорат гирифтани 

ҷӯю қубурҳои обгузар ҳатмист.  

Чанде қабл олимони маркази илмии «Табиат»-и назди собиқ Вазорати ҳифзи табиати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷҳизоти наверо оид ба тоза кардани оби нӯшокӣ аз маҳсулоти нафтӣ ва 

дигар ифлосиҳо пешкаш намудаанд. Мувофиқи тадқиқоти олимон, то соли 2050-ум дараҷаи ба 

фазои атмосфера сар додани газҳои ҳархела дучанд меафзояд ва он яке аз сабабҳои асосии то 2 -

3 дараҷа зиёд шудани ҳарорати сайёра мегардад. 

Аз ин рӯ, ҳифзи муҳит аз партовҳои саноатӣ ва тоза нигоҳдории таркиби оби ҷӯю дарёҳо, 

ҳифзи захираи барфу пиряхҳои доимӣ яке аз роҳҳои муҳимми ҳалли ин масъала дар ҷумҳурӣ 

мебошад.  

Набояд фаромӯш кард, ки ҳифзи захираҳои об ва оқилона истифодабарии манбаъҳои он 

боиси тансиҳатӣ, беҳбудии зиндагӣ ва ободу сарсабз гардидани тамоми деҳаю минтақаи кишвари 

азизамон хоҳад гашт. 

Тоҷикистон мавзӯоти марбут ба захираҳои обро ҳамчунин дар чорчӯбаи Панели сатҳи 

баланд оид ба масъалаҳои об, ки бо ибтикори Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва 

Президенти Бонки Умумиҷаҳонӣ таъсис ёфтааст, пеш мебарад. Моҳи сентябри соли 2017 Панели 

мазкур нақшаи амалҳоро қабул намуд, ки аз нигоҳи мо яке аз санадҳои дастурии муҳим дар ҷодаи 

ҳалли масъалаҳои вобаста ба об дар ҳамаи сатҳҳо ба ҳисоб меравад [4, с. 29-30]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои бузурги обро дар теъдоди зиёди пиряху дарёҳо, кӯлҳо ва 

шабакаҳои обии зеризаминӣ доро аст. Вале новобаста аз дастовардҳои мавҷуда, ҳамзамон, як 

қисмати аҳолӣ, бахусус дар деҳот, ҳоло ҳам ба шароити беҳтар дар арсаи беҳдошт ва дастрасӣ ба 

манбаъҳои тозаи оби нӯшокӣ ниёзманд аст. 

Зироаткории обёришаванда ҳалқа ва омили муҳимми таъмини бехатарии обию озуқаворӣ 

ва шуғли аҳолӣ ба шумор меравад. Дар Тоҷикистон истеҳсоли зиёда аз 80 фоизи маҳсулоти соҳаи 

кишоварзӣ, ки 20 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад, маҳз ба ин бахши иқтисод 

рост меояд. 

Масъалаҳои истифодаи самараноки захираҳои обӣ, кам кардани талафоти он, беҳтар 

гардонидани сифати об ва пешгирии ифлосшавии манбаъҳои он бояд доимо дар маркази диққати 

Ҳукумати Тоҷикистон қарор дошта бошанд. 

Дар ин асос мавқеъгирии ҳамгироёна нисбати масъалаҳои вобаста ба захираҳои об, ки 

метавонад заминаи расидан ба комёбиҳои нав шавад, дар Барномаи ислоҳоти бахши захираҳои 

оби Тоҷикистон барои давраи солҳои 2016-2025 дар назар дошта шудааст. 

Барномаи мазкур дар заминаи ду усули асосӣ: ҷудо кардани вазифаҳои сиёсӣ аз танзими 

фаъолияти истеҳсолию хоҷагидорӣ ва гузариш ба низоми идоракунии ҳавзавӣ таҳия гардидааст. 

Расидан ба идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об ва дигар вазифаҳое, ки ба Ҳадафҳои 

рушди устувори марбут ба захираҳои об ворид гардидаанд, ҳамчунин ба Стратегияи миллии 

рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 шомил карда шудаанд. 

Дар баробари ин, талошҳои хоссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти ҳамкорӣ 

дар соҳаи об, бахусус дар сатҳи фаромарзӣ, вобаста ба истифодаи захираҳои оби байнисарҳадии 

кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ қайд кардан бамаврид аст. 

Ин нуктаро низ бояд қайд намуд, ки захираҳои обӣ ба ҳайси манбаи барқароршавандаи 

тавлиди энергия дар амалияи таъмини консепсияи «рушди сабз», ки ҷавҳарашро раҳоии 

тадриҷии иқтисод аз пайвастҳои карбогидридӣ ташкил медиҳад, ҷойгоҳи хосса дорад. 

Захираҳои бузурги обии Тоҷикистон ва қаторкӯҳҳои зиёди он имконоти фаровони 

истеҳсоли энергияи аз лиҳози экологӣ тозаро дар бар мегиранд. Тавассути онҳо кишвари мо 

метавонад дар татбиқи ин консепсия саҳмгузор бошад. Аз ин ҷост, ки ҳамкориҳои судманд ва 

амалҳои мувофиқашуда дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои обию ирригатсионӣ, бешубҳа, 

метавонад ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди на танҳо вобаста ба захираҳои об, балки амалӣ 
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гардонидани дигар аҳдофу масъалаҳо мусоидати ҷиддӣ намояд. Барномаи давлатии стратегияи 

миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаҳои байналмилалӣ оид ба рушд, 

маблағгузорӣ ва идоракунии захираҳои обӣ заминаи мустаҳками ҳамкориҳои минбаъдаи моро 

дар миқёси кишварҳои Осиёи Марказӣ фароҳам меоранд [11, с. 80]. 

Ҳамин тавр, идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об, дигар мавқеъгириҳои самаранок ва 

ташаббусу талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои тамоюлҳои мусбат дар раванди расидан ба ҳадафҳои 

рушди устувори дар сатҳи минтақавӣ мувофиқашуда оид ба масъалаҳои об ва беҳдошт омили 

мусоидаткунанда мебошанд.  
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ТАМОЮЛ ВА ҲОЛАТИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАҲОИ ОБ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи пайдоиши об, сарчашмагирии оби кӯлу дарёҳо, каналу заҳбурҳо 

ва обҳои зеризаминӣ маълумоти кофӣ додааст. Ӯ аз ҷумла қайд мекунад, ки дар Тоҷикистон 985 дарё ба 

ҳисоб гирифта шудааст ва дарёҳои калонтарини аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоршаванда: Амударё, 

Панҷ, Вахш, Сирдарё, Кофарниҳон, Зарафшон мебошанд. 

Муалиф манбаҳои обро таҳлил намуда, дар бораи пиряхҳо, ки теъдодашон ба 15 ҳазор расида, 

калонтарини онҳо пиряхи Федченко (дар баландии 4170-м) ҳисоб меёбад, маълумот додааст.   

Муаллиф таъкид мекунад, ки аз захираҳои оби кӯлу обанборҳо, обҳои зеризаминӣ самаранок бояд 

истифода бурд. Аз рӯи маълумоти ӯ дар Тоҷикистон тақрибан 1300 кӯл бо масоҳати умумии 705 км2 мавҷуд 

аст ва миқдори асосии онҳо (73 %) дар кӯҳҳои Помир ва Олой дар баландии 3500-5000 метр аз сатҳи баҳр 

ҷойгир шудаанд. Ғайр аз ин кӯлҳо ,дар ҷумҳурӣ 9 обанбори истифодашаванда бо ҳаҷми 15 млн. км3 мавҷуд 

аст. Ҳамчунин қайд шудааст, ки манбаъҳои обҳои зеризаминии Тоҷикистон миқдори 18,7 км3 сол ва 

манбаъҳои истифодашаванда 2,8 км3 солро ташкил медиҳанд. 

Дар мақола, инчунин сифат ва таркиби химиявии обҳои рӯиизаминӣ ва зеризаминӣ, ки дорои 

сулфату хлоридҳо ва магнию натрий мебошад, таъсири зиёновари тармаҳо, ҷунбиши фалокатовари 

пиряхҳои лағжанда, боронҳои сел, ҳодисаҳои обхезӣ, эрозияи об, ҳамчунини масъалаҳои сифати оби 

ошомиданӣ, истифодаи самараноки захираҳои об ба роҳ мондани идораи самараноки ҳамгирои онҳо, 

ҳифзи низоми экологии об ва дигар масъалаҳои марбут ба об дар ҷараёни татбиқи Барномаи давлатии 

стратегияи миллии рушд барои давраи то солҳои 2030 ва дигар барномаҳои байналмилалӣ оид ба рушд, 

маблағгузорӣ ва идоракунии захираҳои об мавриди таҳқиқ қарор ёфтаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: омилҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, манбаъҳои об, пиряхҳо, кӯлҳо ва 

обанборҳо, обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ, истифодаи самаранок, ҳифзи захираҳои об. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Фозилов Раҷабмурод Шодиевич, омӯзгори кафедраи 

менеҷменти ДДБ ба номи Носири. Хусрав. Тел.: (+992 37) 93-158-62-42. 
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ТЕНДЕНЦИИ И СОСТОЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕСУРСОВ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В этой статье автор, прежде всего, даёт подробные сведения о возникновении воды, о запасах воды 
озер и рек, о состоянии вод в каналах и сбросах, а также о подземных водах. В часности, отмечает что в 
Таджикистане насчитывастся 985 рек. Крупнейшими реками, текущими по территории республики, 
являются Амударя, Пендж, Вахш, Сирдаря, Кафарниган, Зарафшан, и другие.  

Перейдя к анализу источников воды, он вначале даёт сведения о ледниках, количество которых 
достигает 15 тысяч и крупнейшим из них считается ледник Федченко (на высоте 4170 м.). Также 
отмечается, что в республике существуют 14509 ледников с общей площадью 11146 км2. 

Автор подчеркивает, что необходимо рациональное использование запасов воды озер, водоёмов и 
наземных вод. По его сведению, в Таджикистане существует приблизительно 1300 озер с общей площадью 
705 км2, их большая часть (73%) расположена в горах Памира и Алая на высоте 3500 – 5000 метров над 
уровнем моря. Кроме озер, в республике насчитывается 9 используемых водоёмов с объёмом до 15 млн 
км3. Также отличается, что источники подземных вод составляют 18,7 км3 / год. Используемые источники 
– 2,8 км3 / год. 

В статье, также подвергнуты специальному исследованию качество и химический состав надземных 
и подземных вод, имеющих в своем составе сульфата, хлорида, магния и натрия, губительное воздействие 
снежных лавин, пагубное движение скользящих ледников, селевые дожди, наводнение, эрозия воды, также 
проблемные качества питьевой воды, рационального использования запасов воды, налаживания 
эффективное управление их интеграции, защита экологии и другие проблемы связанные с водой, в 
процессе реализации Государственной программы национальной стратегии развития на период до 2030 
года и других международных программ по развитию, финансированию и управлению водными 
ресурсами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологические, экономические и социальние факторы, источники воды, 
ледники, озера и водоёмы, подземные и надземные воды, эффективное использование, защита водных 
ресурсов. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фозилов Раджабмурод Шодиевич, преподаватель кафедры менеджмента 
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TRENDS AND STATE OF EFFECTIVE USE AND PROTECTION 

WATER RESOURCES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
  

In this article, the author, first of all, gives detailed information about the occurrence of water, about the 
reserves of water of lakes and rivers, about the state of water in channels and discharges, as well as about 
groundwater. In particular, it notes that in Tajikistan there are 985 rivers. The largest rivers flowing through the 
republic are Amudarya, Penj, Vakhsh, Sirdarya, Kafarnigan, Zarafshan, and others. 

Moving to the analysis of water sources, he first gives information about glaciers, the number of which 
reaches 15 thousand and the largest of them is Fedchenko glacier (at an altitude of 4170 m). It is also noted that in 
the republic there are 14509 glaciers with a total area of   11146 km2. 

The author emphasizes that the rational use of water reserves of lakes, reservoirs and land waters is 
necessary. According to him, in Tajikistan there are approximately 1300 lakes with a total area of   705 km2, most 
of them (73%) are located in Pamir and Alaya mountains at an altitude of 3500-5000 meters above sea level. In 
addition to lakes, there are 9 used reservoirs in the republic with a volume of up to 15 million km3. It also differs 
that groundwater sources are 18.7 km3/year. The sources used are 2.8 km3/year. 

The article also subjected to a special study of the quality and chemical composition of above-ground and 
groundwater, containing sulphate, chloride, magnesium and sodium, the detrimental effect of snow avalanches, 
harmful movement of sliding glaciers, mudslides, flooding, water erosion, as well as problematic drinking water 
quality, management of water resources, effective management of their integration, environmental protection and 
other water-related problems, the State Programme of the National Development Strategy 2030 and other 
international programmes for the development, financing and management of water resources. 

KEY WORDS: environmental, economic and social factors, water sources, glaciers, lakes and reservoirs, 
underground and above-ground waters, effective use, protection of water resources. 
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ЖЕНСКИЙ ОБЛИК ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

Сафарова М.Б. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки 
 

В современных условиях в процессе развития международных экономических отношений 

международная трудовая миграция занимает важное место, которая включает в себе массовое 

движение трудовых ресурсов из одной страны к другим странам в поисках работы. 
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Международная миграция становится неотъемлемой частью современной системы мировой 

экономики. Использование иностранной рабочей силы стало прямым результатом стабильного 

процесса воспроизводства. В странах, которые активно используют иностранных рабочих, 

некоторые сектора полностью зависят от рабочей силы.  

Трудовая миграция — это сложное явление, которое имеет многомерное значение.  

За последние 25 лет внешняя трудовая миграция стала одним из существенных явлений в 

Республике Таджикистан. Поглощая огромное количество безработных, внешняя трудовая 

миграция оказывает существенное влияние на социально-экономический, демографический и 

политический аспекты жизни страны. Прежде всего, внешняя трудовая миграция снижает 

напряженность на внутреннем рынке труда. Не имея возможности найти место работы в 

республике, трудовые мигранты попали бы в ряды безработных, что могло бы привести к росту 

общего уровня безработицы. С другой стороны, внешняя трудовая миграция положительно 

влияет на рост совокупного дохода семей мигрантов и более высокого уровня их жизни.  

Начиная с 1999 года, в республике наблюдается резкий рост внешней трудовой миграции. 

Анализируя миграционные процессы в Таджикистане необходимо учитывать несколько 

факторов, которые определяют миграционную ситуацию на современном этапе: масштабы 

экономики страны не создают достаточного количества рабочих мест и не предоставляют 

достаточный уровень оплаты труда, соответствующих растущим потребностям населения. 

Низкий уровень цены труда является одной из причин недоиспользования трудового потенциала. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси 

Милли от 23 января 2015 года отметил, что регулирование вопросов, связанных с трудовой 

миграцией, является одной из основных целей правительства, а также руководителей 

исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов. По вопросам 

регулирования трудовой миграции, в том числе защиты прав наших граждан, необходимо 

углублять сотрудничество с соответствующими органами стран, принимающих рабочую силу. 

Кроме того, необходимо принять дополнительные меры по освоению гражданами профессий и 

ремесел, отвечающих требованиям рынка труда [1].  

Под влиянием этих объективных изменений меняется понимание миграции и ее роли в 

обществе. Стереотипный образ мигранта, как здорового молодого мужчины, практически не 

вступающего в контакт с социальной сферой принимающего государства, уходит в прошлое. 

Сегодня трудовыми мигрантами могут стать многодетная семья, одинокая мама с маленьким 

ребенком, беременная женщина. Модели трудовой миграции женщин разнообразны. Понять все 

многообразие моделей и ориентаций женской миграции можно только глубоко изучив этот 

процесс. Женщины – мигранты во всем мире относятся к группе риска из-за их уязвимого 

положения, ограничения экономических возможностей и частых нарушений прав, поэтому 

международные организации уделяют рассмотрению вопросов миграции женщин все большее 

внимание. Небольшая численность женщин в официальной миграционной статистике давала 

основание рассматривать трудовую миграцию в целом как «мужской процесс», что уже не 

соответствует действительному положению вещей. Женщины составляют значимую долю всех 

мигрантов в России и других странах-реципиентов. Цели и потребности женщин-мигрантов 

имеют свою специфику, так же, как и риски возможности, которые предоставляет им миграция.  

Временные модели миграции почти не зависят от семейного положения женщин. Доля 

находящихся в России длительные сроки, несколько выше среди замужних женщин, что, 

вероятно, связанно с тем, что замужние женщины часто придерживаются стратегии семейной 

миграции, для которой характерны более продолжительные сроки пребывания вне родины. 

Более очевидна другая закономерность: чем дальше находится родина «мигранток» от места их 

работы в России, тем выше вероятность длительного типа трудовой миграции. Дороговизна 

билетов и время в пути, видимо, предопределяет то, что женщины из стран Центральной Азии 

чаще едут в Россию на длительное время, а жительницы Украины и Белоруссии могут позволить 

себе в большей мере краткосрочные модели трудовой мобильности с частыми возвращениями 

домой. 

Если трудовые мигранты – мужчины задействованы в первую очередь в строительстве, 

промышленности и на транспорте, то основной контингент женщин-мигрантов занят в сфере 

услуг, и в торговле. Они заняты в различных секторах сферы обслуживания, включая 

общественный сервис, уборку помещений и офисов, услуги ЖКХ, оказание частных услуг на 

дому. Мигрантская занятость не отличается стабильностью, это характерно и для занятости 

женщин. Большинство женщин-мигранток не склонны часто менять место работы. Они 
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стараются держать за имеющуюся работу, поскольку ее смена из-за высокой зависимости 

мигрантов от работодателя связана, как правило, с большими трудностями и риском. Смена 

работы у мигрантов редко означает планомерную восходящую профессиональную мобильность, 

чаще это следствие нестабильности или разрозненные попытки добиться приемлемых условий 

труда и зарплаты [2].  

Феминизация миграционных потоков - характерная черта современного этапа развития 

миграции в мире. Это тенденция характерна и для миграции в регионе СНГ. Однако женщины-

мигранты, а значительной степени остаются так называемыми «невидимыми работниками», 

занятыми в неформальном секторе экономики в частных домохозяйствах. Согласно 

официальным данным ФМС России, в 2010 году женщины составляли 14% от всего потока 

трудовой миграции. Показатель этот оставался стабильным на протяжении многих лет. В то же 

время, эксперты оценивают их реальную долю среди трудовых мигрантов в среднем в 25-35% 

[3]. 

Доля женщин среди мигрантов в мире в 2000 году составила 49%, а в 2015 году она 

составляла 48% [4].  

Одним из существенных проблем миграционных процессов является легальное 

осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. У многих 

трудовых мигрантов, в том числе и женщин, отсутствует трудовой договор с работодателями. 

Неформальная, теневая и полутеневая (серая) занятость по-прежнему имеет широкое 

распространение в российской экономике. В силу ряда причин мигрантский труд наиболее 

востребован именно в теневом секторе. Безусловно, работа без договора – это большой риск для 

мигрантов и серьезные потери для государств, принимающих трудовых мигрантов. Трудная 

экономическая ситуация и слабое правовое сознание мигрантов приводят к их массовому 

согласию на теневую занятость. Часто ответственность за теневую занятость возлагают на самих 

мигрантов, якобы не желающих работать официально. Однако в данной ситуации мигранты, 

скорее всего, являются жертвами существующей в России экономической ситуации, 

воспроизводящей факторы, стимулирующие теневую экономику, которая и производит 

основной спрос на нелегальных работников. Теневая экономика, таким образом, это внутренняя 

беда России, и в ней мигранты не виноваты. Изменение ситуации, соответственно, в первую 

очередь, это компетенция экономической политики страны. Мерами миграционной политики 

нельзя решить проблему снижения спроса теневой экономики на неформальную занятость, но 

можно снизить правовые барьеры, мешающие легализации. Ведь отсутствие разрешения на 

работу – это частая причина теневой занятости мигрантов. Низкое правосознание мигрантов – 

это другая сторона проблемы. Соответствующие просветительские меры должны приниматься с 

целью информирования иностранных граждан о необходимости не только легализации своего 

статуса, но и соблюдении трудового законодательства страны приема [2].  

Если раньше под «трудовым мигрантом из Центральной Азии» всегда понимался «он», то 

сейчас больше слышно и о женщинах, уезжающих в дальние страны, прежде всего в Россию, на 

трудовую миграцию. Сложная экономическая ситуация бросает вызов традиционной роли 

женщины в обществах Центральной Азии. Нередко женщина вынуждена сесть на поезд или 

самолет в Россию из-за безысходной ситуации дома, и нередко ей приходится терпеть еще 

большие трудности вдали от дома. 

Если до недавнего времени по возвращению женщны-мигранты подвергались 

стигматизации в родном обществе, то с увеличением потоков семейной миграции, выезд 

женщины все более нормализуется [5]. 

Самым крупным рынком труда для трудовых мигрантов из Таджикистана стала 

Российская Федерация. Более 98% выезжают в Российскую Федерацию. При этом, в 2015 году 

количество выехавших в Россию трудовых мигрантов сократилось на 22% (с 660,95 тыс. в 2014 

до 541,63 тыс. человек в 2015), а количество выехавших в Казахстан трудовых мигрантов 

возросло на 46% (с 7,43 тыс. в 2014 до 10,96 тыс. человек в 2015) [6]. 

Основные пункты трудовой миграции в России – это, прежде всего, крупные населенные 

пункты – Москва, Московская область, Санкт–Петербург, а также промышленно развитые 

города – Екатеринбург, Самара, Челябинск, Новокузнецк, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Тверь, 

Владивосток, там, где есть возможность найти работу.  

Главным фактором, «притягивающим» трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию, является 

экономическое преимущество России по сравнению с другими странами СНГ. Россия в основном 
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использует рабочих и специалистов из республики в строительстве, транспорте, ЖКХ, сфере 

услуг [7]. 

Наиболее активными участниками процесса трудовой миграции является 

трудоспособное население в возрасте до 45 лет. Наравне с трудовой миграцией мужского 

населения, в последние 12 лет наблюдается развитие трудовой миграции женской части 

населения. Также важно отметить, что год за годом наблюдается постоянный рост миграции 

женщин [8]. В целом же миграционные процессы вносят заметные изменения в трудовой 

потенциал республики. 

 Таблица 1 
Выезд женщин из Республики Таджикистан в трудовую миграцию на период 2007-2017гг 

 

 
 

 

 

 

 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных Миграционной службы  

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. 
 

Согласно данным таблицы, если в 2016 году по сравнению с 2007 годом количество 

женщин - трудовых мигрантов из республики повысилось на 45126 человек, то в 2017 году по 

аналогичному периоду 2016 года уменьшилось на 13815 человек. На уменьшение количества 

выезжающих трудовых мигрантов начиная с 2014 года, повлияли нововведения в миграционное 

законодательство Российской Федерации, в том числе, запрет на въезд в Российскую Федерацию 

(нарушения по статьям 26-возможный запрет во въезд в РФ и 27 статья - однозначный запрет 

во въезд в РФ с решением суда). Другая категория трудовых мигрантов на фоне экономического 

кризиса из-за потерь рабочих мест была вынуждена вернуться на родину. 

По словам Малики Баховадиновны из Центра по правам человека (Душанбе), докторанта 

антропологического факультета университета Индианы (США), которая исследовала тему 

феминизации миграции, доля женщин в миграции уже достаточно существенна, и, учитывая 

текущие тенденции, она скорее всего пойдет на повышение. В то же время, если сравнить 

миграцию женщин из Таджикистана с соседними странами, то тут наши потоки достаточно 

скромны. Так, например, доля женщин в миграции из Кыргызстана в Россию составляет около 

39 процентов, а из Узбекистана более 18 процентов. Рост феминизации, конечно же, напрямую 

также связан с изменениями на рынке труда и увеличением спроса в сервисной экономике, на 

ниши, требующие неквалифицированный «женский» труд. 

Женские потоки всегда содержали в себе, как женщин, самостоятельно принявших 

решение об отъезде, так и совместно с мужьями, сыновьями или другими родственниками. Среди 

женщин, принявших самостоятельное решение о миграции, превалирующей мотивацией для 

мобильности является забота о детях. Забота включала в себя различные градации: для кого-то 

она включала «высшее образование для детей», для других «прокормить детей», для третьих 

«красиво одеть, чтобы им не было стыдно за свою одежду». Здесь, конечно, класс и социальный 

статус уже определяет подтипы «заботы о детях».  

Другие женщины рады поехать к мужьям, чтобы их дети росли с отцом и ходили в школы 

с более качественным образованием. А третьи решили работать вместе с мужем, оставляя детей 

на попечение родственников в Таджикистане (стоит отметить, что миграция с детьми также 

Годы 

Общее 

количество 

выехавших 

мигрантов 

В том числе 

женщины 

% от общей 

численности 

2007 610678 36725 6,3% 

2008 687667 41369 6,4% 

2009 725779 48365 7,1% 

2010 798724 62278 8,5% 

2011 837124 86733 11,5% 

2012 831375 87015 11,6 % 

2013 900573 100875 13,8% 

2014 777222 106416 15,8% 

2015 617263 64667 11,7% 

2016 599159 81851 15,6% 

2017 555793 68036 13,9% 
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влечет за собой целый ряд проблем, начиная с доступа к образованию, заканчивая сложностями 

с культурной адаптацией и дискриминацией в России). 

В последнее время, также встречаются молодые и амбициозные женщины, которые хотят 

поехать попробовать свои силы в более крупных городах России.  

Несмотря на тотальный подход миграционного законодательства, миграция всегда 

сопровождается разнообразием мотиваций, социальных статусов, уровней образований, 

этнических принадлежностей и других статусов, и категорий. Хотя мы зачастую стараемся 

создать рамки и категории для анализа трендов и тенденций, они не способны охватить и 

отразить всю полноту и разнообразие жизни людей. 

Женщины в миграции также представляют собой совокупность множества статусов и 

отображают все разнообразие мотиваций. Женщины в трудовой миграции в основном заняты в 

сервисной экономике – это торговля, работа на дому и другие сферы услуг. Пути поиска работы 

не сильно отличаются от тактик и подходов мужчин в трудовой миграции. Здесь превалируют 

знакомства, семейные и родственные связи. Также встречались и случаи, когда женщины 

выезжали без заведомо оговоренного трудоустройства и без наличия друзей или родственников 

в Россию [9]. 

Анализируя причины и мотивы выезда женщин в трудовую миграцию, сталкиваемся с 

различными факторами, воздействующие на данную тенденцию. Среди женщин-мигранток 

встречаются женщины, имеющие высшее образование, а также богатое профессиональное 

прошлое в советский период. Они работают посудомойками и уборщицами в ресторанах и кафе 

Москвы. Другие, с высшим образованием, вовлечены в торговлю, постепенно продвигаясь по 

карьерной лестнице в новом для себя поприще. Есть также совсем молодые женщины, которые 

уезжали с мужьями и работали продавщицами, хотя до отъезда в основном работали в частном 

производстве или ухаживали за детьми и другими членами семей мужа. Другая категория 

женщин, не имеющих высшего или среднего образования, вынуждены выезжать в миграцию из-

за развода или потери мужей. 

Есть случаи, когда жены работают в России, а мужья остаются в Таджикистане с детьми. 

Хотя оно не широко практикуется, но такой подход встречается в реальной жизни. К сожалению, 

в отношении как мужей, так и самих женщин была и есть стигма и осуждение окружающими. 

Даже женщины, которые присоединились к своим детям или родственникам в России, чьи мужья 

остались по ряду причин дома (у них, может быть, была интересная работа дома, или же по 

причине здоровья или нежелания становится «мигрантом» они решили не уезжать), часто 

осуждаются окружением. В отношении таких женщин нередко слышались намеки на то, что 

неизвестно, чем именно они занималась в миграции. Тем не менее, массовый характер миграции 

делает свое дело и нормализует миграцию женщин. 

Статистика не дает нам разбивки на виды мобильности женщин. Сложность заключается 

в достаточно узком и ограниченном миграционном законодательстве России, для которого 

абсолютное большинство граждан Таджикистана (и других стран-доноров рабочей силы) — это 

рабочие мигранты. 

Дело в том, что в российском миграционном законодательстве для граждан стран с 

безвизовым режимом, работающих по патенту, отсутствует понятие «член семьи» (dependent), 

которое может включать в себя жен, мужей, и детей, лиц, занимающихся, например, трудовой 

деятельностью в Российской Федерации. Ни патент (основной документ для осуществления 

трудовой деятельности и регулируемого пребывания), ни другие акты не позволяют привозить 

членов семей основного заявителя – трудового мигранта. При таком упущении законодательства, 

мы не можем говорить не только о статистике и ее разбивке на виды мобильности, но также и о 

мотивациях мобильности многих категорий граждан. 

К примеру, женщинам и детям, приехавшим к мужу или отцу в Россию, необходимо 

получить разрешение на временное проживание для законного нахождения в Российской 

Федерации, которое зачастую невозможно получить в Москве и Санкт-Петербурге, городах, 

привлекательных для мигрантов из Таджикистана. Они не могут оформить пребывание на 

основании патента мужа. Закон, таким образом, не различает мотивации и виды мобильности 

граждан Таджикистана в миграции [5].  

Правительством страны предпринимаются определенные меры в сфере трудовой 

миграции, которые выполняются в соответствии с Законом «О миграции» и Национальной 

стратегии развития на период 2016-2030 гг. Данная Национальная стратегия определяет, что эти 
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меры, прежде всего, будут направлены на упорядочение процессов трудовой миграции, 

оптимизацию преимуществ организованной трудовой миграции и улучшение социальной и 

правовой поддержки трудовых мигрантов в стране и за рубежом.  

 Учитывая масштабы феминизации трудовой миграции, Правительство страны стало 

также уделять внимание развитию гендерных подходов к проблемам трудовой миграции. 

Проведенное в Таджикистане исследование о статусе соблюдения прав женщин трудящихся 

мигрантов в странах происхождения и назначения помогло, получить более достоверные данные 

о проблемах женской трудовой миграции. Результаты исследования показали, что в 

Таджикистане за последние годы наблюдается рост женской трудовой миграции, в связи с чем 

ряд донорских организаций в сотрудничестве с Правительством и уполномоченными в сфере 

трудовой миграции государственными органами инициирована программа в области трудовой 

миграции, где одним из его условием является усовершенствование законодательства в области 

трудовой миграции с учетом гендерных особенностей и предоставление более широкого спектра 

услуг для трудовых мигрантов и членов их семей, с учетом гендерного фактора, на всех этапах 

миграционного цикла [10].  

Конечно, миграция в Россию — это зачастую тяжелый и адский труд в очень сложных 

условиях, и жаль, что отсутствие адекватного заработка и рабочих мест в Таджикистане 

способствует такой массовости мобильности из страны. Но стоит отметить, что миграция 

открывает возможности для эмансипации многих женщин и мужчин, становясь частью их 

социального продвижения и роста. В то же время, процесс миграции также способствует 

расслоению общества, потребительству, долларизирует экономику страны отправления. 

Влияния миграции на страну исхода многогранны. Ее феминизация несет за собой целый ряд 

проблем, связанных с детьми, оставшимися на попечение родственников, изменением 

социальных ролей и структур, появлением новых иерархий. Она также помогает многим 

женщинам найти работу, прокормить или обучить детей, повысить свою самооценку, преуспеть 

в карьерном плане [5]. 
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РОҲҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ 

МИНТАҚАВӢ 
 

Муҳаммади А.  

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Бақоев Ш.С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муайян кардани мақсади рушди иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Хатлон бояд нуқтаи 

меҳварии таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорие  гардад, ки онҳо афзалиятҳои соҳавии рушди 

иқтисодии минтақаро инъикос намоянд. Мақсади асосии рушди вилояти Хатлон аз ҳалли 

проблемаҳои худтаъминкунӣ, яъне мустақилона ҳал карда тавонистани маҷмӯи функсияҳое 

иборат мебошад, ки тибқи статуси он муайян шудаанд. Асоси мақсади нақшаи стратегии вилояти 

Хатлонро баланд бардоштани сифат ва дараҷаи некуаҳволии аҳолии минтақа ташкил медиҳад. 

Дар раванди банақшагирии стратегии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва таҳияи лоиҳаҳои 

афзалиятноки сармоягузорӣ мушкилоти гуногун ба миён меоянд [5, с. 178]. 

Дар асоси таҳлили сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ноҳияҳои гуногуни вилояти Хатлон, 

муайянсозии афзалиятҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва самтҳои коркарду татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ гурӯҳбандии ноҳияҳои вилоятро аз рӯи меъёрҳои сатҳи ҳаёти аҳолӣ ва сатҳи 

рушди иқтисодиёт амалӣ гардонидем. Дар натиҷаи ҳисоббарориҳо чор гурӯҳи шартии ноҳияҳо ё 

давраҳо ва навъҳои ба онҳо мувофиқи минтақаҳо, ки бояд асоси таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории категорияҳо ё шаклҳои гуногуни моликиятро ташкил диҳанд, ҷудо карда шудаанд 

(расми 1). Ба гурӯҳи якум аз нуқтаи назари иқтисодӣ «самаранок» - шаҳру ноҳияҳои саноатии 

вилоят дохил гардиданд, ки сатҳи баланди рушд, иқтидори калони иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

мувофиқати истифодаи бештари коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории аз тарафи 

сармоягузорони хориҷию ватанӣ маблағгузоршавандаро доранд. 

Расми 1  

 

Гурӯҳбандии ноҳияҳои вилояти Хатлон 

 
Навъи ноҳия Ноҳияҳо Меъёрҳо ва фосилаҳо Манбаъҳои лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ 

Шаҳру ноҳияҳои 

саноатӣ бо сатҳи 

баланди рушд 

Бохтар, Норак, Ёвон, 

Кулоб, Данғара 

Аз сатҳи миёнаи 

вилоят баланд 

(таносуби аз 1 боло) 

Сармоягузориҳои шахсии 

хориҷӣ ва ватанӣ 
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Ноҳияҳои устувор 

рушдёбанда 

Ҷ. Балхи, Кӯшониён, 

Вахш, Шаҳритус, 

Хуросон, Леваканд, 

Қабодиён, Н. Хусрав 

 

80-100% 

(0,8-1) 

Сармоягузориҳои омехта 

(хориҷӣ ва давлатии 

ватанӣ) 

Ноҳияҳои нисбатан 

проблемавӣ 

Фархор, А. Ҷомӣ, Панҷ, 

Восеъ, Дӯстӣ, 

Темурмалик, Ш. 

Шоҳин, Балҷувон, 

Ховалинг, Мӯъминобод 

50- 80% 

(0,5-0,8) 

Бартарияти 

сармоягузориҳои 

давлатӣ ва маблағҳои 

грантӣ 

 

Ба гурӯҳи ноҳияҳои «проблемавӣ» ноҳияҳое мансубанд, ки сатҳи нисбатан пасти рушд, 

норасоиҳои захираҳои сармоягузорӣ, сатҳи пасти инфрасохтор ва таъминияти иқтидори 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ доранд. Аз ин рӯ, гузориши озоди сармоя ва маблағгузориҳо ба ин гурӯҳи 

ноҳияҳо вуҷуд надорад, чунки сармоягузорон ба ин кор ҳавасманд нестанд. Бинобар ин, ба онҳо 

дастгирии давлат ва танзими ҷараёнҳои коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ зарур 

мебошад. 

Дар раванди муайян намудани афзалиятҳои сармоягузории иқтисодиёти вилояти Хатлон, 

пеш аз ҳама, ба ҳисоб гирифтани шароити норасоии буҷаи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, қобилияти 

пасти пардохткунии аксарияти субъектҳои сектори молиявӣ-қарзии иқтисодиёт, муассисаҳои 

соҳаи истеҳсоли моддӣ ва аҳолӣ зарур аст, зеро дар чунин шароит дарёфти захираҳои зарурии 

молиявӣ барои таъмини босуботи самтҳои модернизатсияи иқтисодиёти минтақа душвор 

мебошад. Дар чунин ҳолат дар дараҷаи сифатан нав асосноккунии афзалиятҳои мувофиқи 

сиёсати сармоягузорӣ ва таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ зарурати объективӣ пайдо мекунад [2, с. 

192]. Дар ин маврид, пеш аз ҳама, ихтисори миқдории онҳо ва ба самти самараноки баланди 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ равона сохтани онҳо дар назар дошта мешавад. Дар робита бо ин, мавқеи як 

қатор муаллифони ватаниро дида мебароем, ки онҳо чунин самтҳои асосии ташаккули сохтори 

нави иқтисодиро пешниҳод намудаанд, ки онҳо ба перспективаи гузариш ба рушди устувор 

ҷавобгӯ мебошанд [1, с. 190]: 

Якум, муқоисакунии «нуқтаҳои рушд» ва ба гардиши иқтисодӣ ҷудо намудани субъектҳои 

хоҷагидории самароварнабуда ва намуди фаъолияти онҳо;  

Дуюм, хусусиятҳои ба «нуқтаи рушд» воридкунӣ қобилияти ташаккул додани «секторҳои 

рушд» ба ҳисоб мераванд, ки онҳо дар чунин ҳамбастагӣ амал менамоянд: 

 - рушди соҳаи иҷтимоӣ; 

- васеъкунии ҷойҳои корӣ дар ҳудуди вилоят; 

- ба содирот самтнокшавӣ ва таъмини молҳои воридотивазкунанда; 

- зиёд кардани воридот ба буҷа; 

-  беҳтар кардани вазъи экологии минтақа. 

Сеюм, арзёбии пардохти музд ва талабот ба мол ва хизматрасониҳо, ки дар асоси 

баҳисобгирии ниёзҳои давлат ва ташаккули системаи давлатии харид шакл мегирад. 

Чорум, татбиқи системаи лоиҳаҳои нақшавӣ ва барномаҳо (илмӣ, инноватсионӣ, 

истеҳсолӣ), ки ба натиҷаҳои таҳлили перспективии рушди иқтисодиёт асос ёфта, ба сегментҳои 

нави бозорӣ гузаштани нақшаи миёнамуҳлат ва таъмини манфиатҳои ҳаётан муҳимми миллӣ ва 

минтақавӣ равона гардидаанд. 

Самтҳои зикршудаи сиёсати сохториро ҳангоми таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

метавон ба асос гирифт. Ба сифати афзалияти муҳим ба барқароршавии такрористеҳсоли васеъ 

такя кардан зарур аст. Барои татбиқи он дар навбати аввал таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва 

маблағгузории силсилаҳои хурдтарин дар алоқамандӣ бо рушди воситаҳои технологии баланди 

меҳнат ва афзори меҳнат, ки дар асоси навҷӯиҳои сармоягузории афзалиятнок бо барқарорсозии 

минбаъдаи тамоми занҷири сикли илмӣ-теҳнологӣ ба вуҷуд меояд, зарур мебошад. 

Паҳлуҳои мусбат ва манфии иқтидори иқтисодии вилояти Хатлон объекти омӯзиш ва 

коркарди лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба ҳисоб мераванд. Лоиҳаҳои сармоягузорӣ на танҳо ба 

истифодаи паҳлуҳои мусбати иқтисодиёти минтақа, балки ба ҳалли проблемаҳои системаи 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа низ равона шудаанд. Масалан, сатҳи пасти хоҷагии об мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ, субъектҳо сектори давлатии иқтисодиёти минтақаро водор месозад, ки 

лоиҳаҳои сармоягузориро ҳамчун самти афзалиятноки ҳалли мушкилоти кишоварзӣ ва аҳолии 

минтақа таҳия ва татбиқ намоянд. 
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Солҳои наздик дар вилояти Хатлон татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар доираи МОИ Панҷ 

ва Данғара ба нақша гирифта шудааст. МОИ Панҷ дар ҳудуди вилояти Хатлон, дар ноҳияи 

Ҷайҳун, дар дашти Қарадум ҷой гирифтааст. Масоҳати умумии он 401,6 гектарро ташкил 

медиҳад. Масофаи он то роҳи оҳан (ист. Ҷ. Румӣ) – аз 60 км камтар ва то ш. Душанбе (маркази 

ҷумҳурӣ) – 180 км, то Дидбонгоҳи санҷишӣ-гузаргоҳӣ (сарҳади Ҷумҳурии Исломии Афғонистон) 

– 600 метрро ташкил менамояд. Шумораи аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъоли аҳолӣ 500 ҳазор нафар 

мебошад. Вилояти Хатлон минтақаи аграрӣ ба шумор меравад. Дар ҳудуди 50-60 км то МОИ 

«Панҷ» дар соли 2015 ба ҳисоби миёна 17 ҳазор тонна пахта истеҳсол гардид. Ба коркарди пахта 

4 заводи пахтатозакунии дар ноҳияҳои Ҷ. Балхӣ, Панҷ, Ҷиликӯл ва Қумсангир воқеъбуда 

машғуланд [3, с. 54]. Иқтидори солонаи як корхонаи коркарди пахта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

5 ҳазор тонна нахро ташкил медиҳад. Мувофиқи маълумоти оморӣ соли 2015 дар вилояти Хатлон 

14,6 ҳазор тонна нахи пахта истеҳсол шудааст. Аз ҳаҷми умумии истеҳсолшуда дар саноати 

коркард барои истехсоли матоъҳои пахтагин, маҳсулоти ҷӯроббофӣ 30% нахи пахта истифода 

мешавад. 70,0 фоизи боқимонда бе коркарди ниҳоӣ ба хориҷи мамлакат содирот мегардад. Дар 

робита бо афзоиши ҳаҷми истеҳсоли пахта ва дар оянда барои коркарди пахта дар минтақа 

зарурати таҳияи лоиҳаи сармоягузорӣ барои бунёди 3 заводи коркарди саноатии истеҳсоли матои 

пахтагин ба миён меояд. Дар оянда истеҳсоли беш аз 379,3 ҳазор тонна сабзавот ва 56,1 ҳазор 

тонна мевагиҳо дар назар дошта шудааст. Бинобар ин, сохтмони корхонаҳои саноатии коркарди 

сабзавот ва мевагиҳо ба нақша гирифта шудааст. Илова бар ин, захираҳои зиёди ашёи хом ва 

меҳнатӣ барои ташкил ва рушди корхонаҳои масолеҳи сохтмонӣ, истеҳсоли шиша, чарм, пашм 

ва ғайра мусоидат менамоянд.  

Дар масофаи 5 км. аз МОИ «Панҷ» ҷустуҷӯҳои геологӣ гузаронида шуда, дар масоҳати 50 

ҳазор м2 (чуқуриаш номаълум) қуме ёфта шуд, ки дар таркибаш 66% квартс, яъне ашёи хом барои 

истеҳсолоти саноати шиша зарурӣ дорад. Ҳамчунин дар ҳудуди ин ноҳияҳо 24-25 ҳазор дона 

пӯст (24,5 ҳазор м2) тайёр карда мешавад, вале мутаассифона дар ҳудуди ҷумҳурӣ корхонаҳои 

коркарди пӯст мавҷуд нестанд. Аз ин рӯ, пӯсти ҳайвонот ҳамчун ашёи хом аз ҷумҳурӣ берун ба 

фурӯш бароварда мешавад. Ташкили истеҳсолоти коркарди пӯст имкон медиҳад, заводҳои 

коркарди чарм ва маҳсулоти чармӣ ташкил дода шавад. Ташкили МОИ ба воридшавии сармоя 

мусоидат намуданд, ки қисми бештари онҳо дар давоми 3 соли аввал барои сохтмони объектҳои 

нав равона мегардад. Ташкили МОИ дар маҷмӯъ ба иқтисодиёти вилоят таъсири калони мусбат 

мерасонад. Ба туфайли ин, нуфузи минтақа боло рафта, барои ҷалби сармоя дар минтақаҳои ба 

МОИ вориднабуда имконият муҳайё месозад. Ин ба туфайли самараи мултипликатсионии ҳаҷми 

умумии сармоягузорӣ ба МОИ таъмин мегардад. 

Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки дар шароити рушди ноустувори иқтисодиёт, ки 

талаботи пардохти маблағ дар дараҷаи минималӣ қарор мегирад, муайян намудани сохтори 

сармоягузории соҳа масъалаи муҳим мегардад. Дар робита ба ин, маблағгузорӣ кардани он соҳаи 

истеҳсолот, ки дар он ҷо талабот нисбатан босубот аст, самарбахш мебошад. Он, пеш аз ҳама, ба 

талаботи аввалиндараҷаи аҳолӣ вобаста буда метавонад. Рушди соҳаҳои афзалиятнокро ба 

туфайли таъиноти табиии хоҷагӣ – фароҳам овардани шароитҳои мусоиди ҳаётии аҳолӣ таъмин 

кардан мумкин аст. Масалан, ба соҳаи савдо равона кардани воситаҳои калони буҷавӣ, ки бар 

асари беназоратӣ қисмати зиёди он ба мақсади ниҳоӣ рафта намерасад, самараи дилхоҳ 

намедиҳад, баръакс бояд истеҳсолкунандагони мушаххас ва коркардкунандагони маҳсулоти 

хӯрока новобаста аз намуд ва шакли мавҷудияташон (хусусӣ ва ё давлатӣ, инфиродӣ ва ё 

коллективӣ) дастгирӣ карда шаванд. Пешниҳодкунандагони маводи хӯрока ба воситаи системаи 

дархосту супоришҳо худашон муайян мекунанд, ки кадом сегментҳои кишоварзӣ муҳим ва 

ояндадор мебошанду онҳоро бояд рушд дод. Сохтори талаботи шахсӣ самти амалро муайян 

менамояд: дастгирӣ кардани ин соҳаи истеҳсолот, ки талабот ба маҳсулоти он зиёд буда, гардиши 

сармоя тӯлонӣ нест. Ин звеноҳои хоҷагии халқ аз ҷиҳати иқтисодӣ камхароҷот буда, аз рӯи 

самаранокӣ натиҷаҳои дилхоҳ медиҳанд, яъне онҳо барои пешрафти қувваҳои истеҳсолкунанда 

ҳамчун асоси табиӣ хизмат менамоянд. 
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РОҲҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ  

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи роҳҳои афзалиятноки татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро дар 
вилояти Хатлон мавриди таҳлил қарор додаанд. Қайд намудаанд, ки самтҳои сиёсати сохториро ҳангоми 
таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ метавон ба асос гирифт. Ба сифати афзалияти муҳим ба 
барқароршавии такрористеҳсоли васеъ такя кардан зарур аст.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
 ПРОЕКТОВ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Авторы в своей статье анализирует вопрос о приоритетных направлениях инвестиционных 
проектов в Хатлонской области. Было отмечено, что направление структурной политики может 
основываться на разработке и реализации инвестиционных проектов. Необходимо полагаться на 
восстановление крупномасштабного воспроизводства в качестве важного приоритета. 
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PRIORITY WAYS FOR THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT 

PROJECTS IN KHATLON REGION 
 

The authors in their article analyze the issue of priority areas of investment projects in Khatlon region. It 
was noted that the direction of structural policy could be based on the design and implementation of investment 
projects. It is necessary to rely on the restoration of large-scale reproduction as an important priority. 
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 

 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар бар гирифта, 

соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 10 

саҳифаи чопӣ зиёд бошад. 

Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times New Roman 14, 

андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 3 см ва поёни 

саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи корӣ навишта 

мешавад. 

Дар дохили матн адабиёти иқтибосшуда тибқи муқаррарот нишон дода мешавад, масалан [4, с. 18]. 

Дар поёни матн рӯйхати адабиёти истифодашуда оварда мешавад. Пас аз рӯйхати адабиёт мазмуни 

мухтасари мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ҳамчунин калидвожаҳо ба ин забонҳо (то 10 

калима) илова мегардад. 

Мақолаҳои илмие, ки ба идораи маҷалла ирсол мешаванд, бояд варақаи экспертӣ ва тақризи 

мутахассисони соҳаро дошта бошанд. 

Дар охири мақола ному насаб, ҷои кор, дараҷаву унвони илмӣ, суроға, рақами телефон, e-mail ва 

имзои муаллиф ҷой дода мешавад. 

 Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд ва ё мустақилона барои 

тақризи иловагӣ фиристонад. 

 Мақолаҳое, ки сатҳи илмии онҳо ҷавобгӯи талабот нест, ба нашр расонида намешаванд. 

 Аз аспирантон ва докторантони (phd) таҳсили рӯзона барои нашри мақола маблағ гирифта 

намешавад. 

Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, 

библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с распечаткой статьи 

сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times 

New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 

см), все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы 

и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках, например, [1, с. 23]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком «литература») в 

порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы. В конце 

резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и 

отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, ученого 

звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 
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