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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                  ФИЛОЛОГИЯ 

 
СИМОИ ЗАНОН ДАР «ҲАДИҚАТ-УЛ-ҲАҚИҚА»-И ҲАКИМ САНОӢ 

 

Солеҳов М.О. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Коҳилӣ пеша кардӣ, эй танзан, 
Войи он мард, к-ӯ кам аст аз зан. 

 

«Ҳадиқат-ул-ҳақиқа ва шариат-ул-тариқа»-и Ҳаким Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам 
Саноии Ғазнавӣ нахустин кашфиёти адабӣ дар таърихи каломи ҳунарии ирфони исломӣ буда, 
маҷрои суннатии адабиёти куҳантаърихи тоҷику форсро бунёдан тағйир дод ва каломи ҳунарии 
ангезамеҳварро ба андешамеҳвар бадал сохт. Маҳз ба ҳамин хотир Ҳаким Саноӣ ҳамчун адиби 
тафаккурсоз эътироф гардид. 

«Ҳадиқат-ул-ҳақиқа ва шариат-ул-тариқа»-и Ҳаким Саноӣ, бо манзури муҳтавою 
дарунмоя асари сермавзӯъ буда, яке аз мавзӯъҳои меҳварии ин асар симои занон ва корномаҳои 
онон аст, ки дар абвоби асар, зимни ҳикоёти мухталиф барои таҳкимбахшии аҳдофу тасдиқи 
аҳкоми эҷодкор оварда мешаванд. Аз тарафи дигар, Ҳаким Саноӣ ба ин восита дар асари хеш 
муносиботи тасаввуфу ирфони исломиро бо занон ва корномаҳои онон ба тасвир овардааст, ки 
ин падида ба адабиёти давр ва минбаъда нуфузи вофир гузоштааст. Ҳаким Саноӣ бори аввал ба 
воситаи ҳикоёти манзум ҳолоти равонӣ-психикӣ, ахлоқӣ ва ҷисмонии занонро дар каломи 
ҳунарӣ ба намоиш мегузорад, ки аҳдофаш тафаккурсозист. 

Дар таърихи адабиёт ва ҳамчунин, дар адабиёти мазҳабӣ, тасаввуфӣ-ирфонӣ зан-модар 
гиромидошти хос дошта, дар исломи шариф қадамгоҳи модарон биҳишт маърифат шудааст, ки 
биҳишт ҳадди олитарини маромномаи инсон аст. Тавъам бо гиромидошти ин образи 
шафқатмеҳвару хирадсолор, дар каломи ҳунарӣ образи мармузи зан низ офарида шудааст, ки 
нахустиқдом дар ин ҷода ба устод Рӯдакӣ мутааллиқ аст. Кашфиёти Рӯдакӣ он аст, ки ӯ 
маърифати умулхабоисро дар эҷоди бадеъ дарк карда, умулхабоисро ба маҳрумии абад ва 
тифли ӯро маҳбасӣ мекунад ва ҳадаф рафъи ҳама гуна хисоли разила аст, ки хулқи инсон ва 
маънавиёти ҷомеаро коста мегардонад: 

Модари майро бикард бояд қурбон, 
Баччаи ӯро гирифту кард ба зиндон        [17, с. 49]. 

Рамзи умулхабоис дар адабиёти тасаввуфӣ-ирфонӣ нафси амора аст, ки инсонро 
разилахисолу худхоҳ месозад. Мавлоно андаке ба фарзанд худшиносӣ эҳдо мекунад ва аз ин 
хотир, фарзанд қотили умулхабоис аст. 

Он яке аз хашм модарро бикушт, 
Ҳам ба захми ханҷару ҳам захми мушт       [13, с. 223]. 

Чун дарёфти воқеияти ҳадаф сирф мармуз аст, худи Мавлоно мушкилкушоӣ карда, 
мегӯяд, ки: «Нафси туст он модари бадхосият» [13, с. 223]. Қазовати мазкур фалсафаи хосро 
доро буда, худшиносии инсонро тақвияту таҳкими хос эҳдо мекунад. 

Аз шуарои ориф сурати мармуз гирифтани образи зан-модар аз Ҳаким Саноӣ маншаъ 
мегирад, ки мухтассоти ҷолиберо дорост. Занон дар тасвири шоири сӯфӣ хосса дар «Ҳадиқат-
ул-ҳақиқа» бо назардошти теъдоди ҳикоёт муштамил бар бисту шаш ҳикоят буда, онҳо ба 
намояндагӣ аз табақаҳои мухталифи иҷтимоии ҷомеа ба тасвир гирифта шудаанд. 

- занон – модарони симоҳои бузурги сӯфияву ирфон; 
- занон – симоҳои шахсони поку боисмат ва боиффату солеҳа; 
- занон – ҳамсарони шахсиятҳои номдори исломӣ, тасаввуфӣ-ирфонӣ; 
- занони мазлуми ҷабрдида ва додхоҳ, ки ҳақиқатҷӯиҳо мекунанд; 
- занони ахлоқан ноустувор ва ҳилагару маккор; 
- занон – модарони мушфиқу меҳрубон, вале худхоҳ ва ғайра. 
Муҳим он аст, ки шоири ориф дар шинохти тоифаҳои фавқуззикри занон басо 

равонковонаву хирадмандона ва мӯшикофонаву нозук рафтор мекунад ва ботинкушо аст. 
Дар «Ҳадиқат-ул-ҳақиқа»-и Ҳаким Саноӣ дар маҷмӯъ саду бисту ду ҳикоят дучор 

мешавад, ки аз ин теъдод чиҳилу як ҳикояи он сареҳан чунин унвонро надорад ва ҳаштоду як 
ҳикояти дигар унвони шохиси жанрӣ дорад. Яъне неруи тахайюли адабӣ-ҳунарии Ҳаким Саноӣ 
дар эҷоди жанри ҳикоя, хосса дар шоҳасари ирфоние, чун «Ҳадиқа», пеш аз ҳама, ҷилоҳои 
ҳунарӣ ва истеъдоду маҳорати сужасозӣ, мазмунпардозии ӯро шохис месозад. 

Бояд таъкид намуд, ки дар «Ҳадиқат-ул-ҳақиқа» ё «Илоҳинома» ва ё «Фахринома» бисту 
шаш ҳикоя аз зиндагӣ, фаъолияти занону саргузашти онон оварда шудааст, ки дар ин бора 
донишмандон Насрини Марзбон [16, с. 390-405], Ҳусайни Навин ва Муҳсини Зулфиқорӣ  [16, с. 
285-301], Заҳро Дуррӣ [11, с. 103] бевосита ё бавосита баҳс кардаанд, ки аз ин миён амиқравиҳо 
дар қазовати Насрини Марзбон нисбатан манзур мегардад. Чун суннати устувори адабӣ дар 
ҳикоёти «Ҳадиқат» симои ду тоифаи занон: образҳои мусбати занон ва образҳои манфӣ 
мушоҳида мешавад. Мушаххасан, дар ин асари тасаввуфӣ-ирфонӣ чаҳордаҳ ҳикоят, тибқи 
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тасвири адиб, аз фаъолияти занони арзишманд (мусбат), дувоздаҳ ҳикоят аз ҳаёти занони 
манфӣ амал оварда шудааст. 

Ҳикоят ҳамчун асари адабӣ-ҳунарӣ зодаи зеҳн, табъу тавони эҷодкор, истеъдод ва 
ҷаҳонбинии ӯст. Ҳикоят мумкин аст мустақил ва ё дар таркиби асари бузургҳаҷм бошад, вале 
дар кадом шакле, ки бошад, ҳатман ғояи муайянеро фарогир аст. 

Нахустин ҳикояте, ки зан дар асари мазкури Саноӣ иштирок мекунад, ҳикояти «Золак» 
буда, дар ин ҳикоя зан симои мусбати муътақид аст, ки аз Холиқ таманнои имдод мекунад, то 
кишташ, заҳматаш талаф нашавад: 

Золаке кард сар бурун зи нуҳуфт, 
Киштаки хеш хушк диду бигуфт: 
-К-эй, ҳам они наву ҳам они куҳун, 
Ризқ бар Туст, ҳар чӣ хоҳӣ кун         [1, с. 107].  

Ҳикояти дуюм, ки зан ҳамоно симои меҳварии он аст, ҳикояти «Ҳамсари Ҳотами Асам» 
аст ва ин зан низ комилан порсову ҳақшинос ба тасвир омадааст: 

Ҳотам он гаҳ, ки кард қасди Ҳарам, 
Он ки хонӣ варо ҳаме ба Асам 
Кард азми Ҳиҷозу Байти Ҳаром, 
Сӯйи қабри набӣ алайҳи-с-салом. 
Монда дар ҷой як гурӯҳ зи аёл, 
Бе қалилу кассиру беамвол. 
Зан ба танҳо ба хона дарбигзошт, 
На фақат ҳеҷ неву раҳ бардошт         [1, с. 117]. 

Ба қавли Ҳаким Саноӣ, ин зани порсо зи Раззоқи олам хуб огоҳ буда, вақте мардумон ба 
суроғи ӯ меоянд ва аз ҳолаш пурсон мешаванду кунҷковӣ мекунанд, ӯ ҳеҷ оҳанги шикояту 
норизоӣ аз амали шавҳараш намекунад, зеро Холиқ аз ҳолаш бохабар аст ва парасторӣ мекунад: 

Дар раҳи панду насиҳатомӯзӣ, 
Ҷумла гуфтанд баҳри дилсӯзӣ. 
Шавҳарат чун бирафт зи Арафот, 
Ҳеҷ бигзошт мар туро нафақот? 
-Гуфт: - Бигзошт, розиям зи Худой, 
Он чи ризқи ман аст, монд ба ҷой        [1, с. 118].  

Дастаи дигари ҳикоёти дар «Ҳадиқа» омада занонеанд, ки қурбони ҳавову ҳаваси 
зимомдорон мешаванд. Ҳаким Саноӣ дар ин ҳикоят ҳамчун ноқиди ҷомеа намудор мешавад, 
зеро дар ин ҳикоят мардони кӯтаҳназару ҳавохоҳу мағрурро интиқод мекунад, ки ин олам 
кирои чунин кибру худписандӣ ва ҳаваснокӣ надорад, зеро нопойдору бевафост: 

Ёфт шоҳе канизаке дилкаш, 
Шоҳро он канизак омад х(в)аш. 
Ҳам дар он лаҳзааш ба об афканд, 
Гуфт: - Шаҳ хуб н-ояд андар банд. 
Ин канизак равони ман бирабуд, 
Дар зиёнам дарорад аз пайи суд. 
Пеш то ғарқа гардад аз вай тан, 
Ғарқа гардонамаш ба дарё ман. 
Он ки оташ барорад аз ҷигарам, 
Ман ба обаш чаро фурӯ набарам         [1, с. 584]. 

Дар «Ҳадиқа» дастаи дигари занон дучор мешаванд, ки воқеан сидқ доранд, зеро 
муҳаббати модарист, вале ин муҳаббат бунёди зоҳирӣ дорад ва агар кор бо ҷону равон афтад, 
ҳақиқати воқеӣ ошкор мешавад, ки он садоқат танҳо забонӣ аст. Чунончи, ҳолати мазкур дар 
ҳикояти «Зол ва Маҳастии ранҷур» чунин ба тасвир омадааст, ки шоир лаҳзаи авҷи воқеаро 
ҳолати печопеч унвон мекунад: 

Қиссае ёд дорам аз падарон, 
З-он ҷаҳондидагони пурҳунарон. 
Дошт золе ба рустои Таков, 
Меҳситӣ ном духтареву се гов. 
Наварӯсе чу сарви навболон, 
Гашт рӯзе зи чашми бад нолон. 
Гашт бадраш чу моҳи нав борик, 
Шуд ҷаҳон пеши пиразан торик. 
Зол гуфтӣ ҳамеша бо духтар, 
Пеши ту бод мурдани модар. 
Гов монанди деве аз дӯзах, 
Сӯйи он зол тохт аз матбах. 
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Зол пиндошт ҳаст Азроил, 
Бонг бардошт аз пайи таҳвил. 
Малакулмавт, ман на Маҳситиям, 
Ман яке золи пири меҳнатиям. 
Гар туро Меҳситӣ ҳамебояд,  
Шав, мар ӯро бубар, маро шояд        [1, с. 454]. 

Дар «Ҳадиқа» ҳикоёти таърихӣ низ манзур мегарданд, ки дар онҳо занон ҳамчун 
образҳои ғаюру ҷасур ҷӯёи ҳақиқату адолати иҷтимоӣ буда, бо шоҳон бидуни тарсу ҳарос 
бархӯрд мекунанд ва ҳақиқатҷӯиву ҳақталабӣ ва додхоҳии онҳо бо пирӯзии онҳо интиҳо 
мепазирад, ки яке аз рисолатҳои ҷолиби баҷоовардаи шоири ориф аст. Масалан, «Ҳикояти зани 
додхоҳ бо Султон Маҳмуд» (аз боби ҳаштум), далели қазовати фавқ аст: 

Шоҳи шоҳон, ямини дин Маҳмуд, 
Ки аз ӯ гашт зинда родиву ҷуд. 
К-он зан ӯро ҷавоб дод дурушт, 
Ки ба дандон гирифт аз ӯ ангушт. 
Омиле дар Нисову дар Бовард, 
Қасди амлоку чизи он зан кард         [2, с. 479]. 

Зан ҳангоме шиква ба Султон Маҳмуд мебарад, шоҳ ӯро гӯш карда, ба ҷабрдида номаи 
додхоҳӣ медиҳад, ки ба он омили бадандеш бирасонад, то ин ки амлоки ӯро баргардонад. Зан 
чун номаро ба омил дод, ӯ гумон кард, ки зан дигар имкони дидани Султонро надорад ва амали 
носавобашро давом дод. Вале алорағми андешаи омил: 

Зан дигарбора ройи Ғазнин кард, 
Бинигар то чӣ саъбу лаъб овард        [2, с. 479]. 

Шоҳ чеҳраи он зани ҷабрдидаву додхоҳро нашинохта, мехоҳад боз тавассути нома 
мушкили ӯро ҳал кунад, вале зан аз беқурбии номаи шоҳ ба фиғон омада, ҷузъиёти рӯйдодаро 
ба самъи шоҳ басо хашмгинона мерасонад, ки шоҳ аз кори омил сахт дар ғазаб шуда, дар 
ҷавоби он зан чунин мегӯяд: 

Гуфт: К-эй пиразан, хато кардам, 
К-аз ҳадиси ту ман барошуфтам         [2, с. 480]. 

Султон филфавр ба он омили бадандеш ҷазои қатл медиҳад: 
Омили аблаҳ аз чунин кирдор, 
Ҷон ба беҳуда кард дар сари кор  [2, с. 480]. 

Ҳадафи адиб маърифати адолати иҷтимоӣ ва нишон додани нопойдории зулм ва, беш аз 
он, оҳи дили мазлумон аст, зеро Ҳаким Саноӣ ҷонибдори ғояи сояи Ҳақ будани шоҳи одил аст: 

Амри Султон чу амри Яздон аст, 
Сояи Эзид аз пайи он аст  [2, с. 481]. 

Дар ҳикояи фавқ образи зан мармуз нест, зеро бо шахсияти таърихӣ ва воқеияти замон 
кор гирифта шудааст. 

Ҳамчунон ки дар бахши «Баёни масъала» ишора шуд, чун тасаввуфу ирфон илми хос аст, 
аз ин рӯ, эҷодкорони ин тоифа ғолибан барои баёни мармузу муканно рӯ овардаанд. Ин ҳам 
мусаллам аст, мутасаввифону урафо барои саркӯб сохтани душмани ошкорову ҳамтани хеш – 
нафси амора ва хусусияти зояндагии он ва, беш аз он, дар вуҷуди ҳар як шахс будани ону 
зоҳиран «ғамхориҳо» намудани нафси амора онро шабеҳи модар маърифат намудаанд. Ба 
ақидаи орифон, раҳоӣ аз ин «модари ғамхор» танҳо тавассути  тазкияи қалбу тасфияи сар даст 
хоҳад дод. 

Дар «Ҳадиқа» симои занон, хосса дар 26 ҳикояи он ба тасвир гирифта шудааст, ки, пеш аз 
ҳама, арзишҳои тарбиявӣ-ахлоқӣ, таълимӣ-омӯзишӣ, равонковона ва адабӣ-ҳунарӣ дошта, 
барои кушодани чашми солик махсусан хидмат мекунанд. Тавъам бо он, ҳикоёти асар барои 
дифои ахлоқи ҳамидаи инсон ва интиқоди хулқи разила беҳтарин воситаи тарбиявӣ-ахлоқист. 

Аз сӯйи дигар, дар ин қабил ҳикоёт мо муносибати шоири орифро ба нақши занон 
мушоҳида мекунем ва симои ононро дар ҷаҳонбинии орифона меомӯзем, ки, пеш аз ҳама, 
арзиши тарбиявӣ дар ҳикмати завқӣ маърифат карда мешавад. 
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СИМОИ ЗАНОН ДАР «ҲАДИҚАТ-УЛ-ҲАҚИҚА»-И ҲАКИМ САНОӢ 
 

Дар мақолаи мазкур бори аввал назари хоси адиби ориф Ҳаким Саноии Ғазнавӣ ба нақши занон 
дар ҷомеаи асримиёнагӣ тадқиқ шудааст.  

Ҳаким Саноӣ вобаста ба ҳолоти равонӣ-ахлоқӣ нақши занонро дар асари ирфонӣ – «Ҳадиқа» 
муштамил ба ду тоифа медонад. Ӯ занони ҳамидахисолро ҷонибдор аст ва ҳамаҷиҳата онҳоро сазовори 
ситоиш ҳукм мекунад.  

Муҳим он аст, ки дар адабиёти тасаввуфӣ-ирфонӣ образи занон ҷанбаи комилан мармуз мегирад, 
ки бидуни шарҳ шинохту маърифати моҳияти симои онон ношинохтаву пинҳон мемонад. Падидаи 
мазкурро худи эҷодкорон низ ҳис кардаанд ва маҳз аз ҳамин сабаб шуруҳоти худӣ ё дохилӣ зуҳур 
кардааст, ки худи эҷодкор ба эҷоди хеш рамзкушоӣ мекунад. 

Дар мақолаи мазкур таъкид мешавад, ки ин навъи шуруҳот аз «Ҳадиқа»-и Ҳаким Саноӣ оғоз 
мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: занони ориф, уммулхабоис, ҳолоти равонӣ, шарҳи худӣ, рамзкушоӣ, 
ҳерменевтикаи адабӣ. 

 

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В «ХАКИКАТ-УЛЬ-ХАКИКА» ХАКИМА САНОИ 
 

В этой статье исследуется мнение Хаким Санои Газнави к образу женщины в средневековом 
обществе. Хаким Санои из-за психологического и морального состояния разделяется на два типа в своем 
мистическом романе «Хадика». 

Важно, что в мистической литературе образ женщины закодирован и это определенно скрыто. 
Даже авторы почувствовали это явление, и поэтому автор сам расшифровывает свои создания. В этой 
статье говорится, что такая интерпретация началась с «Хадика» Хакима Санои. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый, женский, психический, состояние, собственная интерпретация, 
расшифровка, грамотность, герменентика. 

 

THE WOMEN IMAGE IN HAKIM SANOI’S «HAQIQAT-UL-HAQIQA» 
 

This article researches Hakim Sanoi Gaznavi’s opinion to the women image in the medieval society. 
Hakim Sanoi due to psychological and moral state separates into two types in his mystic novel «Hadiqa». 

It is important, that in mystic literature the women image is encoded and it is definetly their image is 
hiden. Even the authors felt this phenomenon and that’s why the author himself decodes his creatures. This 
article says, that such kind of interpretation began from Hakim Sanoi’s «Hadiqa». 

KEY WORDS: keen, women, mental, condition, own interpretation, decoding, literaty hermenentics. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Солехов Мирзо Одинаевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры истории таджикской литературы ТНУ. 
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ФАРҶОМИ РӮЗГОРИ АМИР МУИЗЗӢ 
 

Ҳайдаров Ф.Н. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  

 

Дар бораи замони фарҷоми рӯзгори Муиззӣ, ба истиснои ишораҳои аҳёни шоир дар 
ашъораш ва баъзе сарчашмаҳои таърихию адабӣ, маълумоти дақиқе дар даст нест ва ин давраи 
ҳаёти ӯ то имрӯз нисбатан норавшан боқӣ мондааст.  

Тибқи ишораи Муҳаммад Авфӣ дар «Лубоб-ул-албоб» «… ва он чи ӯро дар давлати 
султон Маликшоҳ муяссар шуд, он улфи шон ва рафъати дараҷат ҳеҷ шоиреро муяссар 
нашудааст…» [13, с. 446].  

Давраи ҳаёти Муиззӣ ба хушӣ сипарӣ гаштааст ва ӯ дар дарбори Маликшоҳ ба мадҳи 
футуҳоти ин подшоҳ машғул шуда, ҳамзамон дар тамоми сафару маҷлисҳо Маликшоҳро 
ҳамроҳӣ менамуд, лекин дар ҳаёти сиёсии салҷуқиҳо як қатор дигаргунӣ ва туғёнҳо рӯй дод. Аз 
тарафи қотилони исмоилии Ҳасан Сабоҳ Маликшоҳ кушта шуд. Шурӯъ аз ҳамин соли 485/1092 
ба муддати панҷ сол, яъне то замони ба тахт нишастани малик Санҷар Муиззӣ ба мисли 
пештара овони сарсонию саргардониро аз сар мегузаронидааст ва қасидаҳояш гувоҳӣ 
медиҳанд, ки дар талаби «мамдӯҳи побарҷое мегашта, то замоне Арслон Арғу ва Муҳаммад ва 
вузарои эшонро мадҳ мегуфта ва дар Ҳирот ва Нишопур ва Исфаҳон мегашта то ин ки Санҷар 
бар Хуросон мустақар шуда ва Арслон Арғу ва амири ҳабашӣ барафтоданд» [4, с. 6].   

Аз ин таърих, яъне соли 490/1097 то фарҷоми рӯзгори худ, яъне тахминан соли 520/1127 
Муиззӣ ба ҳайси шоир маддоҳи Санҷар будааст.  

Дар давраи ҳукмронии султон Санҷар ибни Маликшоҳ дурахшонтарин давраи зиндагии 
амир Муиззӣ сипарӣ шудааст. Султон Санҷар нисбат ба Муиззӣ эҳтироми хосса дошта, ӯро 
бисёр навозиш мекард, мақому манзалати ӯро боло мебурд, ки аз ашъори Муиззӣ ба равшанӣ 
эҳсос мешавад: 

То қиёмат фахри ман бошад, ки андар базми хеш, 
Дар бари тахтам нишониву падар хонӣ маро        [5, с. 706].  
Кардам андар фатҳи Fазнин соҳирӣ дар шоирӣ, 
Кард пургавҳар даҳонам подшоҳи гавҳарӣ [5, с. 712]. 

Тавре ба назар мерасад, дар ин абёт аз ҷониби шоир ду нуктаи муҳим баён шудааст: Яке, 
он ки султон Санҷар ӯро бо икром дар бари худ ҷой дода, бо эҳтиром «падар» мехонд. Дигар, 
султон аз қасидаҳои Муиззӣ қадршиносӣ мекард ва дар иртибот ба қасидае, ки шоир вобаста ба 
фатҳи Fазнин навишта буд, даҳони ӯро бо гавҳар пур мекунад, то мукофоти қасидаи фатҳияро 
адо намояд. 

Муиззӣ агарчи аз зиндагии дарбори Салҷуқиён ком дид ва ном ёфт, лекин дар поёни умр 
ҳадафи хаданги пайкони султон Санҷари Салҷуқӣ қарор гирифт. Дар бораи асоси тир 
андохтани Санҷар ба Муиззӣ ихтилофи назар миёни муҳаққиқин гуногун аст. Ҳодисаи аз дасти 
Санҷар тир хӯрдани шоир яке аз ҳодисаҳои муҳим ва асосии зиндагии шоир аст, ки чи дар 
рӯзгораш ва чи дар ашъораш мавқеи муҳиммеро ишғол мекунад. Аммо дар кадом сол тир 
хӯрдани Муиззӣ ва дар бораи ба чи ҳолат афтодани ӯ маълумоти саҳеҳ ва ягонае ба назар 
намерасад. 

Муҳаммад Авфӣ дар асари худ танҳо ишора менамояд, ки «… ногаҳ тире аз камон ҷудо 
шуд…  ва нишона аз ҷигари он дилбанди фузало сохт… ва дарҳол бар замин афтод ва ҷон бар 
осмон рафт» [13, с. 447]. Ин гуфтаи Муҳаммад Авфиро наметавон қобили қабул шуморид, зеро, 
пеш аз ҳама, ашъори зиёди шоир чи дар қасида ва қитъаву рубоиёти шоир, ки ба муносибате 
дар ин ашъор аз рӯзгори худ ёд мекунад, шаҳодат аз он медиҳад, ки шоир баробари рӯй додани 
ин воқеа нафавтидааст. 

Илова бар ин, Муиззӣ аққалан то даҳ сол пас аз тир хӯрдан ҳанӯз рӯзгор ба сар бурда, 
аммо гӯё то охири умр ҷароҳати синаи ӯ марҳам наёфта ва пайкон дар бадани ӯ ҷойгузин шуда 
буд ва худи ӯ такрор ба такрор аз ин ҳолат шикоят мекунад. Аз ҷумла: 

Гар сина бихаст шоҳ Санҷар моро, 
Кам нест хумори ишқ дар сар моро. 
Гар дил бирабуд ёри дилбар моро, 
Пайкони бадил дил аст дар бар моро         [5, с. 714].  

Ё: 
Хастӣ дили ман ба ғамза, эй бадри мунир, 
Чунонки малик синаи ман хаст ба тир. 
Дар синаву дил кунун ду пайкон дорам, 
Аз синаву дил ҳар ду бурун омада, гир         [5, с. 724]. 

Ё: 
Гарчи дилу сина кони гавҳар дорам, 
Рухсора зи ранҷ ҳар ду чун зар дорам. 
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К-он синаи зулф моҳи дилбар дорам 
В-он хастаи тир оҳи Санҷар дорам        [5, с. 726]. 

Ё: 
Эй чарх, камар мабанд бар кинаи ман, 
Бигзор ҳақи хидмати деринаи ман. 
Осоиши синаи маро дармон кун, 
К-осоиши синаҳост дар синаи ман      [5, с. 727]. 

Аббос Иқболи Оштиёнӣ дар муқаддимаи Девони Амир Муиззӣ бо истинод аз ҷунге аз 
шеър, ки мунтахаботи шаш тан аз шоирони номбардори форсӣ: Муиззӣ, Асириддини Асхикатӣ, 
Адиб Собири Тирмизӣ, Низомиддин Маҳмуд Қамари Исфаҳонӣ, Шамси Табасӣ ва Носири 
Хусравро дар бар мегирад, дар оғози гузидаи шеъри Муиззӣ шарҳе аз чигунагии тир хӯрдани ӯ 
ривоят мешавад, ки ҳадиси сӯиқасд ба ҷони ӯро қувват мебахшад. Ин маҷмӯа дар соли 714 
нигошта шудааст: 

 «Шунидам аз бузурге, ки ҷамъе аз асҳоби ағроз ва ҳассод дар ҳазрати султон ғаммозӣ 
карданд ва ӯро муттаҳам гардониданд. Султон дар ҳолати мастӣ, ҳошалсомеин, ӯро се тир зад 
ва ӯ ба ҳар як тир рубоӣ бигуфт...» [4].  

   Барои нисбатан равшан шудани ин матлаб беҳтарин далел ҳамон ашъори худи Муиззӣ 
аст. Шоир дар мадҳи Санҷар шеъре гуфта буд, замоне ки ӯ ҳанӯз ба тахти султонӣ нанишаста 
буд ва малик Носириддин лақаб дошт, яъне қабл аз соли 511/1118: 

Малик Санҷар ҳумоюн Носириддин, 
Худованди ҳама Эрону Тӯрон. 
Манам навҷон ба фарри давлати шоҳ, 
Нишаста сокин андар Марви шаҳҷон. 
Ба дастуре ба хона рафт хоҳам, 
Ки ранҷурам ҳанӯз аз ранҷи пайкон        [5, с. 526].  

Ҳамзамон, дар мадҳи Қавомулмулк Садриддин Муҳаммад бинни Фахрулмулк, ки аз 
500/1107 то 511/1118 вазорати малик Санҷарро дошта, мегӯяд: 

Эй он ки Низом бинни Низом бинни Низомӣ 
Зебад, ки шавад кори раҳӣ аз ту муназзам       [5, с. 446]. 

Ё: 
Хаста-ст дили нозуки ӯ зарбати айём, 
Бар хастаи ӯ ҳаст латифҳои ту марҳам        [5, с. 446]. 

Шоир дар ҷои дигар дар мадҳи ҳамин вазир ишора менамояд: 
Шукр Яздонро, ки аз фарри вазири шаҳриёр, 
Бахтам андар роҳ мунис гашт в-андар шаҳр ёр. 
Шукр Яздонро, ки аз иқболи ӯ кардам чу тир, 
Қомате ҳамчун камон карда зи тири шаҳриёр. 
Мурда будам, шоҳ Исовор ҷонам боз дод 
Нарм кард оҳан чу мум андар барам Довудвор… 
То ки бошад дар барам пайкон, маро ранҷур дон, 
В-аз набошад бар кафам соғар, маро маъзур дор              [5, с. 356]. 

Муҳаммад Қазвинӣ дар ёддоштҳои худ бораи ҳодисаи тирандозии султон Санҷар ба 
Муиззӣ менависад: «Иллати фавти ӯ тире буд, ки саҳван аз шасти султон Санҷар раҳо шуд ва 
ба ӯ хӯрд ва тақрибан ду сол ба муолиҷа пардохт ва беҳбудӣ ҳосил намуд…» [11, с. 111-112].  

Фарзияи сӯиқасд будани тири султонро ба ҷони худ Муиззӣ дар қасидае, ки дар мадҳи 
султон Санҷар иншо кардааст, раъд карда чунин мегӯяд: 

Миннат Худойро, ки ба фазли худойгон,  
Ман банда бегунаҳ нашудам кушта ройгон. 
Миннат Худойро, ки ба ҷонам накард қасд, 
Тире, ки шаҳ ба қасд наандохт аз камон. 
Якчанд агар зи ранҷ дилам буд дардманд, 
Як сол агар зи дард танам буд нотавон. 
Фарҷоми кор оқибати хешро сабаб,  
Фазли Худой донаму фарри худойгон         [5, с. 526]. 

Аз ин ашъор сареҳан маълум мешавад, ки тир хӯрдани Муиззӣ қабл аз султон шудани 
Санҷар ва қатли хоҷа Садриддин Муҳаммад, ки ҳар ду аз рӯйдодҳои соли 511/1118 мебошанд, 
иттифоқ афтода ва чун Муиззӣ дар ҳаёти ин хоҷа ва пас аз султон шудани Санҷар як сол аз 
ранҷу тимори худ менолад, возеҳ мегардад, ки воқеаи тир хӯрдани Муиззӣ лоақал як сол пеш аз 
соли 511/1118 ба вуқӯъ пайваста ва дар ин масъала ҷои ҳеҷ шубҳа нест.  

Муиззӣ дар ҳодисаи тир хӯрдани худ аз дасти Санҷар дар шеъре мегӯяд, чун ман дар 
мадоеҳи худ тири шоҳро ситудам, тири султон барои қадрдонӣ аз сурудаҳои ман омаду бар 
синаи ман бӯса дод ва пайконро ба ёдгор дар синаи ман боқӣ монд:  
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Тири шаҳро ба назм бистудам, 
Шукр карду ба фахр сар бифрошт. 
Омаду бӯса дод синаи ман, 
Рафту пайкон ба сина дар бигзошт            [5, с. 706].  

Дар қасидае, ки дар ситоиши султон Санҷар суруда шуда, мегӯяд: 
Чун банда дар парастиши ту дил чу тир дошт 
Аз захми тири ту нарасидаш ба ҷон алам. 
Гар бандаро саодати ту дарнаёфтӣ 
Гаштӣ вуҷуди банда ҳам андар замон адам            [5, с. 455]. 

Дар бораи ҳаёти минбаъдаи Муиззӣ маълумоти муфассал нест, лекин аз рӯи ашъораш 
дақиқ мешавад, ки баъди воқеаи тир хӯрданаш қариб як сол бемори бистарӣ буд ва дар ин 
муддат ӯ баъзе лутфу марҳаматҳои дарбориёнро вобаста ба иштирок дар маҳфилҳои дарборӣ ба 
сабаби бемориаш рад мекардааст: 

Аҳд кардастам, ки даст аз ҷоми май дорам тиҳӣ, 
К-аз паси тимор як сол аст, маъзам пурхисор. 
Баски дар оғози кор аз умр бубридам умед, 

Аҳду паймон бишканам чун беҳ шавам анҷоми кор. 

Аз ҳама чизе маро парҳез кардан воҷиб аст, 

Хоса аз чизе, ки бо табъам набошад созгор. 

То ки бошад дар барам пайкон маро ранҷур дон, 

В-аз набошад бар кафам соғар маро маъзур дор        [5, с. 356]. 

Аз рӯи бисёр қасидаҳояш, ки аксар вақт аз нохушии захми тир шикоят мекунад, маълум 

мешавад, ки Муиззӣ то охири умр пайкон ба сина ва ранҷур буда, дар охири кор аз ҳамин 

ҷароҳати тир вафот кардааст. 

Аз ду марсияе, ки Саноӣ дар фавти Муиззӣ навиштааст, ҳақиқати ин суханон тасдиқ 

мегардад ва маълум мешавад, ки то рӯзи марг ҷони Муиззӣ аз ин ҷароҳат дар азоб будааст. Яке 

аз ин марсияҳо ин аст: 

Гар Зуҳра ба чархи дуюм ояд, на шигифт аст, 

Дар мотами табъи тарабафзои Муиззӣ. 

К-аз ҳасрати дарҳои ятим-иш чу ятимон 

Биншаста Уторид ба муаззои Муиззӣ    [15, с. 1295]. 

Қитъаи дигар ин аст: 

То чанд муаззои Муиззӣ, ки Худояш 

З-ин ҷо ба фалак бурду бақои фалакӣ дод. 

Чун тири фалак буд, қаринаш ба раҳ овард, 

Пайкони малик бурду бақои малакӣ дод          [2, с. 58]. 
Аммо дар кадом сол вафот кардани Муиззӣ маълум нест ва дар ягон сарчашма зикри он 

аниқ муайян нашудааст. Дар китоби Давлатшоҳи Самарқандӣ «Тазкират-уш-шуаро» [9], 
«Лубоб-ул-албоб» [13] ва «Ҳафт иқлим» [3] дар ин бора, яъне замони фавти Муиззӣ сухан 
нарафтааст. 

Ризоқулихони Ҳидоят, соҳиби «Маҷмаъ-ул-фусаҳо», [15, с. 1292] фавти Муиззиро 
542/1147 м. меҳисобад, ки дар асоси далели сарчашмаҳои дигар онро метавон иштибоҳ 
шуморид. 

Муҳаққиқони дигар вобаста ба масъалаи мавриди назар ба таври гуногун изҳори назар 
кардаанд. Аббос Иқбол дар муқаддимаи зикршуда менависад, ки «соли 542, ки Тақии Кошӣ ва 
дигарон барои фавти Муиззӣ муайян кардаанд, ба чандин иллат дуруст наменамояд [4, с. 6].  

Аббос Иқбол барои ин гуфтааш далел меорад ва далели якуми ӯ чунин аст: соли 
465/1072, ки таърихи ба тахт нишастани Маликшоҳ аст, дар ин сол Муиззӣ ҳамчун шоир ном 
бароварда буд ва шахси баркамол буд. Агар дар ин таърих синни шоирро бисту панҷ гӯем, 
таваллуди ӯ тахминан ба соли 440/1049 рост меояд. Агар соли 542/1148-ро соли вафоти Муиззӣ 
донем, дар ин сурат умри Муиззӣ қариб ба сад мерасад, лекин ин далел он қадар боварибахш 
наменамояд, чунки «шоире, ки дар таърихи 510 тир хӯрда ва аз захми пайкони пинҳонмондаи 
он менолид, бо вуҷуди калонии син то қариби сӣ соли дигар зинда бимонад» [4, с. 63].  

Аббос Иқбол аз рӯи воқеаҳои таърихӣ ва қасидаҳои ба шахсони алоҳида бахшидаи шоир 
ба ҳамин хулоса меояд, ки «бидуни истисно, зикри ҷамеи вузаро ва риҷоли салҷуқӣ аз ҳудуди 
465/1075 то 518/1125 боқист, абдаи зикри ҳеҷ кас ё ҳеҷ воқеае, ки замони он бар соли 542/1149 
муаххар бошад, дида намешавад» [3, с. 6] ва аз ин ҷо Аббос Иқбол соли вафоти Муиззиро дар 
ҳудуди 518/1125 ва 519/1126 муқаррар мекунад. Ин гуфтаи Аббос Иқбол ба ҳақиқат мувофиқ 
аст, чунки агар Муиззӣ аз соли 518/1125 то соли 542/1149 зинда мебуд, ин албатта, дар девони ӯ 
инъикос меёфт.  



12 

 

Тибқи иттилои Бертельс Е.Э. соли вафоти Муиззӣ аниқ маълум нест, аммо ишора 
менамояд, ки дар асоси тахмини Аббос Иқбол вафоти Муиззӣ то соли 520 /1126 рух додааст. 

Муҳаммад Қазвинӣ дар «Бист мақола»-и худ ишора менамояд, ки «… вафоти ӯ бинобар 
машҳур дар санаи 542 буд, ки ба тири хатои султон Санҷар кушта шуд» [14, с. 59]. 

Носири Ҳирӣ дар муқаддимаи худ, ки ба девони комили Амир Муиззӣ навиштааст, баён 
медорад, ки «... Муиззӣ бинобар ишорати худ аз захми пайкони шоҳ чанде бемор буда ва умеди 
хубӣ надоштааст ва баъдҳо ҳам, ки беҳбудӣ ёфт, ҳамвора пайкон дар синаи ӯ ҷой дошта ва 
барои ӯ нороҳатӣ фароҳам мекардааст ва билохира дар соли 520 ҳиҷрӣ-қамарӣ ҷон ба 
ҷонофарин таслим кард» [5, с. 13]. 

Профессор Ян Рипка дар ин бора менависад: «… Ба иллале, ки моҳияти он ба дурустӣ 
равшан нест, омоҷи тири Санҷар писари подшоҳ қарор гирифт – 511 ҳ.қ. – ва ба сахтӣ маҷрӯҳ 
шуд ва пас аз муддатҳои ранҷурӣ миёни солҳои 519-521 ҳ.қ. ва на чунонки ба иштибоҳ ривоят 
мешавад, 542 – даргузашт» [16, с. 275]. 

Дар девони шоир воқеаҳое зикр ёфтаанд, ки то соли 518/1125 ба вуқӯъ омадаанд. Аммо 
дар қасидаҳои дар ҳамин солҳо эҷодшуда шоир ҳамеша аз нохушии захми тир шикоят кардааст. 
Аз ин ҷо ҳукм кардан мумкин аст, ки асари захми ҳалокатовари тир дар ҷисми шоир ҳамчунон 
боқӣ буд ва ӯ аз таъсири ҳамин ҷароҳат дар солҳои 519 ё 520/1126-1127 вафот кардааст [2, с. 
57]. 

Забеҳуллоҳи Сафо дар ин маврид ишора менамояд, ки охирин касеро, ки Муизӣ дар 
девони худ ситуда Муиниддин Мухтасулмулк Аҳмад – вазири Санҷар аст, ки аз соли 518/1124 
м. то соли 521/1127м. дар ин шуғл буд ва дар соли охир ба дасти ботиниён кушта шуд ва чун 
зикри ғолиби риҷоли давраи Маликшоҳ ва Санҷар дар ашъори ин шоир омада, бинобар ин, 
сукути ӯ дар бораи риҷоли баъд аз Мухтасулмулк далели он аст, ки вай баъд аз 521 зинда набуд 
ва шояд пеш аз ин таърих ва пас аз соли 518 даргузашта бошад. Ва ин ки Саноӣ дар ду байти 
мазкур иллати фавти ӯро тир хӯрдан аз подшоҳ донистааст, пас то охири умр дучори ранҷи 
пайкон буда ва шояд аз осеби ҳамон пайкон, ки дар синаи ӯ пинҳон буд, даргузаштааст [10, с. 
140]. 

Маликушшуаро Баҳор қитъае дар бораи фарҷоми рӯзгори Муиззӣ ва ҳодисаи тир хӯрдани 
вай аз дасти султон Санҷар сурудааст, таъкид менамояд, ки шоир аз он захм то соли дигар 
намонд, вале санаи дақиқи фавти ӯро намегӯяд: 

Шунидаӣ, ту ки Санҷар ба амд ё ба хато, 
Бизад ба синаи сархайли шоирон тире. 
Бале, Муиззӣ к-аш бурд дар ҷигар пайкон, 
Набаст лаб зи сано гарчи буд дилгире. 
Намонд шоир аз он захм то ба соли дигар, 
Вале бимонд ба Санҷар бузург ташвире…       [12, с.753]. 

Ҳодӣ Қазоӣ дар китоби «Зиндагиномаи шоирон ва нависандагон» (аз Рӯдакӣ то 
Давлатободӣ) дар ин бора чунин андеша меронад: «Муиззӣ дар соли 511 дар шикоргоҳ ба ногаҳ 
тире хӯрд, гӯё ин тир аз камони Санҷар нохоста даррафта буд. Бар асари ҳамин тир муддатҳо 
Муиззӣ аз ноҳияи сина дард мекашид ва саранҷом низ бар асари захми ҳамин тир ба соли 520 
ҳиҷрӣ-қамарӣ фавт кард» [18, с. 109]. 

Абдулрафеъ Ҳақиқат вобаста ба масъалаи мавриди назар чунин андеша менамояд: «Дар 
поёни зиндагӣ, ки бо Санҷар ба Исфаҳон рафта буд, дар шикоргоҳ Санҷар андохт. Он тир ба 
хато рафт ва ба синаи Муиззӣ фуруд омад ва дар синаи ӯ монд ва муддате ба ҳамин ҳол мезист, 
то он ки соли 542 ҳиҷрӣ даргузашт» [1, с. 200].  

Охирин таърихе, ки дар девони Муиззӣ ба назар мерасад, соли 518/1125 аст, ки дар он ин 
шоир вазорати Муиниддин Мухтасулмулк Абӯ Наср Аҳмад бинни Фазл бинни Маҳмуди 
Коширо таҳният гуфта, Санҷар соли 518/1125 вазири худ Низомиддин Муҳаммад бинни 
Сулаймон Қошғариро аз вазорат барканор кард ва Муиниддин Коширо аз Ироқ ба Хуросон 
хост ва вазорат дод. Муиззӣ дар ин боб мегӯяд: 

Миннат Эзидро, ки равшан шуд зи нури офтоб. 
Осмони давлату мулки шаҳи моликриқоб. 
Аз Хуросон офтоб ояд ҳаме сӯи Ироқ 
Аз Ироқ омад кунун сӯи Хуросон офтоб. 
Офтоби ихтиёри давлати соҳибқирон, 
Офтоби ифтихори миллати соҳибкитоб. 
Сайиди дунё, Муиниддини пайғамбар, ки ҳаст 
Ҳамчу Довуди паямбар соҳиби фазлулхитоб. 
Соҳиби одил, насири давлати олӣ, ки ҳаст 
Ҳамду нусратро зи ному куняти ӯ иншиоб. 
Давлати султон Муҳаммад, гар зи ту тартиб ёфт 
Мулки султон Санҷар акнун аз ту ёбад ҷоҳу об          [5, с. 68]. 

Ва дар қасидае дигар гӯяд: 
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Замон чу хулди барин шуд, замин чу чархи барин, 
Кунун, ки садри замон шуд вазири шоҳи замин. 
Ба фазли хеш биафрӯхт дини Аҳмадро 
Чу кард Аҳмад бин Фазлро зи халқ гузин. 
Мувофиқанд ба як ҷой подшоҳу вазир 
Яке, Муиззидину яке, Муиниддин          [5, с. 517]. 

Дар ин таърих, ки Муиззӣ дар қасидаи худ таҳнияти вазорати хоҷа Муиниддин Абӯ Наср 
Аҳмад бинни Фазли Коширо мегуфта, бино ба тахмине, ки қабл аз ин қайд кардем, умри ӯ ба 
ҳаштод наздик будааст ва чун баъд аз ин вазир, ки вазораташ то 521/1128 идома ёфта ва дигар 
аз ҳеҷ кас аз вузарои Санҷарӣ ва аз ҳеҷ воқеаи дигаре, ки замони он баъд аз 518 бошад, зикре 
дида намешавад.  

Аз ин метавон чунин хулоса кард, ки вафоти Муиззӣ дар аҳди вазорати ҳамин 
Муиниддини Кошӣ, яъне байни 518 ва 520 ба вуқӯъ пайваста, дар ҳоле ки синни ӯ ба ҳаштод 
мерасидааст. 
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ФАРҶОМИ РӮЗГОРИ АМИР МУИЗЗӢ 

 

Дар мақола масъалаи фарҷоми рӯзгори шоири шаҳири адабиёти форсӣ-тоҷикӣ – Амир Муиззӣ 
баррасӣ гардида, муаллиф бо пешниҳод кардани далоили зиёд кӯшиши ба таври дақиқ муайян кардани 
санаи вафоти ин суханварро кардааст. Барои арзёбии соли фавти шоир муҳаққиқ нахуст аз хилоли осори 
худи шоир ва ашъори адибони дигар суд ҷуста, баъдан ба арзёбии маълумоти муаллифони сарчашмаҳои 
адабиву таърихӣ ва ёддошти муҳаққиқони муосир дар ҳамин масъала пардохтааст. Муаллифи мақола 
зимни баррасии мавзӯъ бо баъзе донишмандон баҳс карда, саранҷом ба натиҷаҳои назарраси илмӣ 
тавфиқ ёфтааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: Муиззӣ, девон, сарчашма, қасида, тазкира, султон Санҷар, қитъаот, вафот. 
 

КОНЕЦ ЖИЗНИ АМИРА МУИЗЗИ 
 

В этой статье рассматривается вопрос о конце жизни поэта персидско-таджикской литературы – 
Амира Муиззи. Предлагая многочисленные факты, автор стремится достоверно определить дату смерти 
этого художника слова. С целью уточнения года смерти поэта исследователь сначала обращается к 
произведениям самого поэта и поэзии других литераторов, а затем приступает к оцениванию сведений 
авторов литературных и исторических источников и воспоминаниям современных исследователей по 
этому вопросу.  

Автор статьи при рассмотрении темы, дискутируя с некоторыми учёными, в итоге достигает 
впечатлительных научных результатов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Муиззи, диван, источник, касыда, антология, султон Санджар, киты, 
смерть. 
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THE END OF LIFE OF AMIR MUIZZI 
 

This article discusses the issue of the end of the life of the poet of Persian-Tajik literature - Amir Muizzy. 
Offering numerous facts, the author aspires to reliably determine the date of death of this artist of the word. In 
order to clarify the year of the poet’s death, the researcher first turns to the works of the poet himself and the 
poetry of other writers, and then proceeds to evaluate the information of the authors of literary and historical 
sources and the memoirs of modern scholars on this issue. 

The author of the article, when considering the topic, discussing with some scientists, as a result, reaches 
impressive scientific results. 

KEY WORDS: Muizzy, devon, source, qassida, anthology, sulton Sanjar, whales, death. 
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НИГОҲЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 
 

Абдуқодирзода Саидмукаррам 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Баррасӣ ва таҳқиқ перомуни зиндагинома, шахсият ва мероси илмию адабии Ҳусайн 

Воизи Кошифӣ дар адабиётшиносии муосири тоҷик аз чанд ҷиҳат дорои аҳамият мебошад. Ин 

донишманди тавоно ва нависандаи беназир, пеш аз ҳама, аз ҷумлаи барҷастатарин 

намояндагони илму адаб ва ҷараёнҳои фикрии асри худ ба шумор рафта, аз худ то ба рӯзгори 

мо мероси илмию адабии мутааддиде ба ёдгор гузоштааст. Зиндагиномаи Ҳусайн Воиз мояи 

ибрат, фаъолиятҳои густардааш боиси қадрдонию арҷгузорӣ, таснифоту таълифоташ хазинаи 

бузурги илму адаби мардуми форсу тоҷик ба шумор меояд. Кошифӣ воизи беназир буда, аз 

шинохтатарин воизони рӯзгори худ ва намунаи воизони давраҳои баъдӣ маҳсуб мешавад. Вай 

ҳамчун олим, муфассир, мунаҷҷим, риёзидон ва адиби дар назму наср тавоно шинохта шудааст. 

Инчунин, Кошифӣ яке аз пуркортарин адибони замони хеш буд, ки дар заминаҳои хеле 

мутанаввеъ таснифоту таълифоти мондагор падид овардааст. 

Мо дар ягон сарчашмаи асримиёнагӣ ва ё таҳқиқоти донишмандони муосир 

зиндагиномаи муфассали Ҳусайн Воизи Кошифиро пайдо карда натавонистем. Огоҳиҳо дар 

хусуси ҳаёти ин адиби беназир дар манобеи асримиёнагӣ ва осори таҳқиқӣ ба таври пароканда 

дида мешавад. Дар ҳақиқат, Ҳусайн Воиз бо он ки «аз машҳуртарин воизони рӯзгори хеш ба 

шумор меомад ва дар тафсир, нуҷуму риёзӣ низ шуҳрат дошт, зиндагиаш, чунонки шоиста аст, 

маҳалли таваҷҷуҳи муаррихон воқеъ нашудааст. Огоҳиҳои нобасандае ҳам, ки дар бораи 

зиндагии ӯ ба сурати пароканда дар маохизи гуногун дида мешавад, дархури баррасӣ ва нақд 

аст» [8, c. 194]. Бинобар ин, нигоранда кӯшидааст, то дар ин таҳқиқ ахбори муаллифони 

сарчашмаҳои асримиёнагӣ ва муҳаққиқони муосирро фароҳам оварда, баррасӣ карда ва бар 

мабнои онҳо зиндагиномаи Кошифиро ба қадри имкон муайян ва бознависӣ кунад. 

Ному насаб. Дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ ва таълифоти донишмандони муосир 

ному насаб ва куняту тахаллуси Кошифӣ ба таври гуногун зикр шудааст. Қадимтарин санад дар 

ин масъала китоби «Мавоҳиби Алийя» мебошад, ки ба қалами худи Ҳусайн Воизи Кошифӣ 

тааллуқ дорад. Дар муқаддимаи ин китоб муаллифи асар худро чунин муаррифӣ кардааст: «...аз 

олами лорайбӣ ба хотири фотири бандаи ҷонӣ Ҳусайн ибни Алӣ ал-Воиз ал-Кошифӣ ал-

Байҳақӣ расид, ки...» [12, с. ب]. Кошифӣ дар муқаддимаи асари дигараш, ки «Лавоеҳ-ул-Қамар» 

унвон дорад, чунин нигоштааст: «Чунин гӯяд фақири ҳақир Ҳусайн ибни Алӣ ал-Байҳақӣ ал-

муштаҳар би-л-Кошифӣ...» [12, с. 13]. 

Амир Алишери Навоӣ ӯро ба сурати «Мавлоно Ҳусайн Воиз» ва тахаллусашро 

«Кошифӣ» зикр кардааст [13, c. 369; 3, c. 136). Забеҳуллоҳи Сафо ному насаби Кошифиро ба 

суратҳои «Мулло Ҳусайн Воизи Кошифии Байҳақии Сабзаворӣ», «Алӣ ибни Ҳусайн Кошифии 

Сабзаворӣ», «Мулло Ҳусайн ибни Алӣ Воизи Кошифӣ», «Ҳусайн ибни Алии Кошифӣ», 

«Мулло Ҳусайн Воъизи Кошифии Сабзаворӣ», «Мулло Ҳусайн Воизи Кошифӣ», Камолиддин 

Ҳусайн ибни Алӣ Кошифии Сабзавории Байҳақии Воиз», «Камолиддин Ҳусайн ибни Алӣ 

Кошифии Сабзаворӣ», «Мулло Ҳусайни Кошифӣ» зикр кардааст [5, c. 74, 75, 88, 90, 121, 123, 

523; 6, c. 87, 1485]. Аз таркиби суратҳои зикршуда ҳангоми баррасии муфассале перомуни 

шахсияти адабӣ ва эҷодии Кошифӣ Забеҳуллоҳи Сафо ному насаби комили Кошифиро ба 

сурати зерин муайян кардааст, ки шомили ҳамаи исмҳои дар боло зикршуда мебошад: 

«Камолиддин Ҳусайн ибни Алӣ Кошифии Сабзавории Байҳақии Воиз машҳур ба «Мулло 

Ҳусайни Кошифӣ» ё «Мулло Ҳусайни Воиз» [5, с. 523]. 
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Мусташриқи фаронсавӣ Шорл Шифр дар асари «Мунтахаботи форсӣ» ва Саид Нафисӣ 

дар китоби «Таърихи назму насри форсӣ дар Эрон ва дар забони форсӣ то поёни қарни даҳуми 

ҳиҷрӣ» лақаби Кошифиро «Муиниддин» зикр кардаанд [11, с. 245], ки, яқинан, иштибоҳ 

мебошад. Чунки дар ягон манбаъ ба ин лақаб дучор намешавем, аксари тазкиранависон лақаби 

Кошифиро «Камолиддин» навиштаанд. Масалан, муаррихи машҳур Мирхонд, ки муосири 

Ҳусайн Воизи Кошифист, дар «Ҳабиб-ус-сияр» чунин навиштааст: «Мавлоно Камолиддин 

Ҳусайн ал-Воиз дар илми нуҷуму иншо бемисли замони худ буд...» [10, с. 113]. 

Бояд ба назар гирифт, ки қавли мазбури Мирхонд қадимтарин ва саҳеҳтарин ахборест, ки 

то ба мо боқӣ мондааст. Донишмандони муосир ҳам ҳамин лақаби «Камолиддин»-ро зикр 

кардаанд, ки комилан саҳеҳ мебошад. 

Ҳасан Ҳазратӣ ва Ғуломҳусайн Муқимӣ дар оғози мақолаашон таҳти унвони «Нигоҳе 

иҷмолӣ ба ҳаёт ва андешаи сиёсии Мулло Ҳусайн Воизи Кошифӣ» Ҳусайн Воизи Кошифиро 

чунин муаррифӣ кардаанд: «Ҳусайн ибни Алии Байҳақӣ, Сабзавориюласл, Кошифиттахаллус, 

Воизушшуҳрат, Камолиддинуллақаб» [4, с. 125].  

Ҳамин тавр, агар маҷмӯи ному насаб, алқоб ва куняти адиби мавриди назарро хулоса 

бикунем, чунин ҳолат ба даст меояд: Лақаби Мулло Ҳусайни Кошифӣ «Воиз», куняташ 

«Камолиддин» ва тахаллусаш «Кошифӣ» мебошад. Номи падараш Алӣ аст. Дар замонааш ва 

асрҳои баъдӣ бештар ба Кошифӣ машҳур гардида, чунки тахаллуси адабиаш дар шеър Кошифӣ 

будааст. Ному насаб ва куняту тахаллус дар якҷоягӣ чунин аст: Камолиддин Ҳусайн ибни Алӣ 

Кошифии Сабзавории Байҳақии Воиз машҳур ба Мулло Ҳусайни Кошифӣ. 

Таваллуд ва марг. Таърихи вилодати Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба таври дақиқ маълум 

нест, дар ҳар манбае, ки сухан дар ин хусус рафтааст, таърихи таваллудашро ё «номаълум аст» 

ва ё тақрибан навиштаанд. Муаллифони сарчашмаҳои замони зиндагии Кошифӣ, ҳатто 

фарзандаш – Фахриддин Алии Сафӣ дар хусуси таърихи таваллуди вай сукут ихтиёр кардаанд. 

Ҳадсҳои мавҷуд дар ин масъала ба муҳаққиқони муосир тааллуқ дорад. Забеҳуллоҳи Сафо ва 

дар пайравӣ ба ӯ чанд муҳаққиқи дигар таваллуди вайро дар миёнаҳои нимаи якуми асри XV 

медонанд, ки назаре умумӣ мебошад. 

Муҳаққиқи муосир Ҷаъфариён Расул аз рӯйи маълумоти мавҷуд дар ин бора, ки Кошифӣ 

дар соли 860 ҳ. / мутобиқ ба 1455-1456 мелодӣ Саъдуддини Кошғариро ба хоб дидаю дар ҳамин 

сол ба Ҳирот омада, бо Абдурраҳмони Ҷомӣ шинос шуда ва мулозимати вайро ихтиёр кардааст, 

Ҳусайн Воизро дар он замон ҷавоне рашид, яъне бистсола фарз карда, таваллуди ӯро тақрибан 

дар ҳудуди соли 840 ҳ. донистааст, ки ба миёнаи солҳои 1436-1437 мелодӣ баробар аст. 

Муҳаққиқон Ҳасани Ҳазратӣ ва Ғуломҳасан Муқимӣ ҳам дар асоси ахбори мавриди 

назари Ҷаъфариён Расул ва таърихи ҳаракати Кошифӣ ба Ҳирот, ки бо мақсади мулоқот бо 

Саъдуддини Кошғарӣ сурат гирифтааст, таърихи таваллуди вайро ба таври тақрибӣ дар ҳудуди 

солҳои 835 то 840 ҳиҷрӣ дар назар гирифтаанд, ки ба миёнаи солҳои 1431-1436 мелодӣ баробар 

мебошад.    

Зикри таърихи таваллуди Кошифӣ дар манобеи мавҷуд ба хатти кириллии тоҷикӣ танҳо 

дар як китоби марҷаъ омадааст, ки он «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» мебошад. 

Дар мақолаи энсиклопедии ба Кошифӣ бахшидашуда дар ин асар, ки ба қалами Аълохон 

Афсаҳзод ва Мирзо Аҳмадов тааллуқ дорад, ному насаби Кошифӣ ба шакли Камолуддин 

Ҳусайн Воиз ибни Алӣ ва санаи таваллудаш ба сурати тақрибӣ соли 1420 зикр шудааст [1, c. 

68].   

Таърихи реҳлати Кошифӣ ба сарои ҷовидонӣ маълум аст. Аксари сарчашманигорон, чи 

таърихнигорону тазкиранависон ва чи муҳаққиқоне, ки дар бораи Кошифӣ маълумот додаанд, 

соли вафоти ӯро зикр кардаанд, ки дар ҳама ҷо яксон буда, соли 910 ҳиҷрии қамарӣ мебошад, 

ки ба соли 1505 мелодӣ баробар аст. Ин таърихро ҳам муаллифони сарчашмаҳои асримиёнагӣ, 

ба монанди Хондамир ва ҳам муҳаққиқони муосир зикр кардаанд. Хондамир дар ҷилди 

ҳафтуми китоби «Равзат-ус-сафо» байти зеринро нақл кардааст, ки моддаи таърихи вафоти 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ мебошад: 

Дар ҳидоят сарф шуд айёми умраш, з-он сабаб 

Гашт таърихи вафоти ӯ «ҳидоятдастгоҳ»         [9, c. 277]. 

Хондамир дар «Равзат-ус-сафо» овардааст, ки «чун муқтазои аҷали мавъуд расид, фӣ 

санати ашара ва тисъамиа муҳри сукут бар лаб зада, олами охиратро манзил сохт» [9, c. 277]. 

Аз муҳаққиқони муосир Забеҳуллоҳи Сафо дар баробари он ки Ҳусайн Воизи Кошифиро 

ба сифати «муаллифи пуркори порсинавис» дар аҳди худаш муаррифӣ мекунад, аксар дар 

қавсайн фавти вайро таърихи 910 ҳиҷрӣ навиштааст, ки ба соли 1504-1505 мелодӣ баробар аст 
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[5, c, 88]. Ҳангоми баёни ҳузури Кошифӣ дар Ҳирот ҳам Сафо ба вафоти ин донишманд 

мустақиман ишора кардааст, ки соли 1504-1505 мебошад [5, c. 524]. 

Хонавода. Дар хусуси пайванди хонаводагӣ ва муносибати авлодии Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ дар сарчашмаҳо андешаҳои мухталиф мавҷуданд. Баъзе тазкиранигорон ба иштибоҳ 

вайро ҳамдомоди Абдурраҳмони Ҷомӣ дониста ва баъзе дигар бар онанд, Кошифӣ хоҳар ва ё 

духтари Мавлавӣ Ҷомиро ба ҳамсарӣ интихоб карда будааст. Ҳақиқат ин аст, ки бо кӣ ақди 

ҳамсарӣ бастани Ҳусайн ибни Алӣ дақиқан маълум нест, вале ҳамдомоди Ҷомӣ на Ҳусайн 

Воиз, балки фарзандаш Фахриддин Алии Сафӣ будааст. Ҷомӣ ва Фахриддин ҳар ду домодони 

Хоҷаи Калон, писари бузурги Саъдуддини Кошғарӣ, будаанд. Дар ин маврид худи Фахриддини 

Алии Сафӣ дар китоби «Рашаҳоти айнулҳаёт», дар охири фасли марбут ба Абдурраҳмони 

Ҷомӣ, чунин нигоштааст: «Махфӣ намонад, ки хидмати Хоҷа Калон, валади бузургвори ҳазрати 

Мавлоно Саъдуддини Кошғарӣ, қуддиса сирруҳ, ду сабия доштанд, ки яке ба ҳиболаи ҳазрати 

Махдум (яъне, Ҷомӣ – С.А.) даромад ва дигаре ҳаволаи роқими ин ҳуруф шуд. Ва дар ин маънӣ 

гуфта шуда буд, қитъа: 

Ду кавкаби шараф аз бурҷи саъди миллату дин 

Тулӯъ кард, баромад ба сони дур зи садаф. 

Аз он яке ба зиё гашт байти орифи Ҷом 

В-аз ин ҳазиз вуболи Сафӣ шуд авҷи фалак         [7, с. 162]. 

Пайванди хонаводаи Фахриддин Алии Сафӣ бо хонадони Саъдуддини Кошғарӣ, ки аз 

роҳи набераи писарии ӯро ба занӣ гирифтанаш ба амал омада, миёни солҳои 1498-99 ба вуқӯъ 

пайвастааст. Бо ин издивоҷ хоби дидаи Ҳусайн Воиз воқеият пайдо мекунад. Ин маънӣ дар 

китоби «Рашаҳоти айнулҳаёт» чунин тавзеҳ ёфтааст: «Чун роқими ин авроқро (яъне, 

Фахриддин Алии Сафӣ – С.А.) дар моҳи шаъбони санаи арбаъ ва тисъамиа (904 ҳ.қ., баробар ба 

1498-1499 мелодӣ – С.А.) ба хидмат Хоҷа Калон, валади бузургвори ҳазрати Мавлоно 

Саъдуддин, қуддиса сирруҳ, нисбати мусоҳарат воқеъ шуду ба бандагӣ қабул карданд, хидмати 

волид, алайҳи-р-раҳма, гуфтанд: Он воқеа, ки ман пеш аз ин ба чиҳил сол дида будам, ин замон 

таъбир ёфт» [7, с. 145].  

Аз Ҳусайн Воизи Кошифӣ, мувофиқи ахбори муаррихону тазкиранависон, ҳамин писари 

фарҳехта ба номи Фахриддин Алии Сафӣ (1462-1533) барҷой монда, ки донишманд ба воя 

расида, аз ҷумлаи шахсиятҳои муҳимми асри худ маҳсуб мешудааст. Фахриддини Алӣ низ ба 

монанди падари хеш пайрави тариқати нақшбандия ва муриди Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор буда, 

аз донишмандони машҳури дарбори Ҳирот ба ҳисоб меомадааст. Вай ҳам бо аксари донишҳои 

роиҷ дар замонааш ошноӣ дошта, аммо ба ҳеҷ ваҷҳ пояи маълумоташ ба Ҳусайн Воиз баробарӣ 

намекардааст. 

Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор бо худи Ҳусайн Воизи Кошифӣ ҳамсуҳбат нашуда, вале аз 

сифатҳояш огоҳ будааст. Чунонки аз ахбори Фахриддин Алӣ дар китоби «Рашаҳоти айнулҳаёт» 

маълум мешавад, Хоҷа Аҳрори Валӣ дар яке аз мулоқотҳояш бо муаллифи китоби мазкур дар 

бораи падараш гуфтааст, ки «ман сифати вайро шунидаам, мегӯянд, басе фазоилу камолот 

дорад ва мавъизаи вай мақбули хосу ом аст» [7, c. 490-491]. 

Дар ҳақиқат, Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор алоқаи бевосита 

барқарор накарда буд ва муносибати муридию муродӣ ҳам надошт, вале ӯро ба сифати 

шахсияти муҳимми адабию рӯҳонӣ ва пири нақшбандӣ эътирофу эҳтиром мекардааст. Ин 

маънӣ аз он ҷо бармеояд, ки Кошифӣ яке аз асарҳои барҷастаи худро бо унвони «ар-Рисолат-

ул-алийя фӣ-л-аҳодиси-н-набавийя» ба номи Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор таълиф кардааст. 

Фарзанди Ҳусайн Воизи Кошифӣ – Фахриддин Алии Сафӣ соҳиби таълифот буда, аз 

миёни таълифоти вай, ки поёнтар аз онҳо ёд мешавад, аз ҳама машҳур китоби «Рашаҳоти 

айнулҳаёт» [7] мебошад, ки ҳамчун барҷастатарин асари тасаввуфии нимаи аввали асри XVI 

шинохта мешавад. Ин асар марҷаъи муҳимме дар шинохти Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва дигар 

донишмандони аҳли тасаввуф ва маслаки нақшбандия, ба монанди Саъдуддини Кошғарӣ, 

Абдурраҳмони Ҷомӣ, Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор, Хоҷа Калон ва дигарон маҳсуб мешавад, ки 

ҳамрӯзгори падари муаллиф будаанд. 

Фахриддин Алӣ шоир ҳам будаву шеър низ месароида ва дар шеър тахаллусаш «Сафӣ» 

мебошад. Мувофиқи хабари муаллифи «Ҳабиб-ус-сияр», Фахриддин Алии Сафӣ қиссаи 

Маҳмуд ва Аёзро бар вазн ва қолаби маснавии «Лайлӣ ва Маҷнун» манзум сохтааст: «Аз 

манзумоти Мавлоно Фахриддин Алӣ «Маҳмуд ва Аёз», ки бар вазни «Лайлӣ ва Маҷнун» аст, 

дар силки таҳрир кашидаанд» [10, с. 113].  
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Номгӯи осори қаламии Фахриддини Алии Сафӣ инҳоянд: «Рашаҳоти айнулҳаёт», ки 
зикри он дар боло рафт; «Латоиф-ут-тавоиф», ки он дар қасасу ҳикоёти зарифа аст, яъне 
маҷмӯаи латоиф мебошад; «Анис-ул-орифин» –дар насоеҳу мавоиз, тафсири оёту ахбор ва 
қасасу ҳикоёт; «Ҳирз-ул-амон мин фитан-из-замон» – дар илми асрори ҳуруфу хавоссу 
манофеъ ва хавосси оёти Қуръону осори он; мухтасари «Асрори Қосимӣ», ки ҳамин асарро 
мухтасар намуда, дар рисолае онро тадвин сохтааст. Баъзе аз ин асарҳоро бархе аз 
сарчашманигорону мусташриқони хориҷӣ ба Ҳусайн Воизи Кошифӣ нисбат додаанд, ки дар ин 
бора таҳқиқи алоҳида мебояд анҷом дод.  

Аз миёни таснифоту таълифоти мазкури Фахриддин Алии Сафӣ ахбори шарҳиҳолии 
мундариҷ дар китоби «Рашаҳоти айнулҳаёт» барои то ҳадде барқарор кардани зиндагинома ва 
ҷустуҷӯ дар гароишҳои фикрии Ҳусайн Воизи Кошифӣ манбаи бисёр муҳимму судманд ба 
ҳисоб меояд.   
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ОИД БА ЗИНДАГИНОМАИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ 
 

Дар ин мақола зиндагиномаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ баррасӣ шудааст. Муаллиф баҳсро аз он оғоз 
карда, ки дар ягон сарчашмаи асримиёнагӣ ва ё таҳқиқоти донишмандони муосир зиндагиномаи 
муфассали Ҳусайн Воизи Кошифӣ дарҷ нашудааст. Огоҳиҳо дар хусуси ҳаёти ин адиби беназир дар 
манобеи асримиёнагӣ ва осори таҳқиқӣ ба таври пароканда дида мешавад. Бинобар ин, муаллиф дар ин 
таҳқиқ ахбори муаллифони сарчашмаҳои асримиёнагӣ ва муҳаққиқони муосирро фароҳам оварда, 
баррасӣ карда ва бар мабнои онҳо зиндагиномаи Кошифиро ба қадри имкон муайян ва бознависӣ 
кардааст. Масъалаҳои асосии мавриди назари муаллиф дар заминаи ба миён гузоштани ному насаб, 
таваллуд, марг ва хонавода ба миён гузошта шудаанд. 

Дар натиҷаи баррасии андешаҳои гуногун маҷмӯи ному насаб, алқоб ва куняти адиб чунин муайян 
шудааст: Лақаби Мулло Ҳусайни Кошифӣ «Воъиз», куняташ «Камолиддин» ва тахаллусаш «Кошифӣ» 
мебошад. Номи падараш Алӣ аст. Дар замонааш ва асрҳои баъдӣ бештар ба Кошифӣ машҳур гардида, 
чунки тахаллуси адабиаш дар шеър Кошифӣ будааст. Ному насаб ва куняту тахаллус дар якҷоягӣ чунин 
аст: Камолиддин Ҳусайн ибни Алӣ Кошифии Сабзавории Байҳақии Воиз машҳур ба Мулло Ҳусайни 
Кошифӣ. 

Таърихи валодати Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба таври дақиқ маълум нест, дар ҳар манбае, ки сухан 
дар ин хусус рафтааст, таърихи таваллудашро ё «номаълум аст» ва ё тақрибан навиштаанд. Муаллифони 
сарчашмаҳои замони зиндагии Кошифӣ, ҳатто фарзандаш – Фахриддин Алии Сафӣ дар хусуси таърихи 
таваллуди вай сукут ихтиёр кардаанд. Ҳадсҳои мавҷуд дар ин масъала ба муҳаққиқони муосир тааллуқ 
дорад. Забеҳуллоҳи Сафо ва дар пайравӣ ба ӯ чанд муҳаққиқи дигар таваллуди вайро дар миёнаҳои 
нимаи якуми асри XV медонанд, ки назаре умумӣ мебошад. Таърихи риҳлати Кошифӣ ба сарои 
ҷовидонӣ маълум аст ва он соли 910 ҳиҷрии қамарӣ мебошад, ки ба соли 1505 мелодӣ баробар аст.  

Аз Ҳусайн Воизи Кошифӣ, мувофиқи ахбори муаррихону тазкиранависон, писари фарҳехтае ба 
номи Фахриддин Алии Сафӣ (1462-1533) барҷой монда, ки донишманд ба воя расида, аз ҷумлаи 
шахсиятҳои муҳимми асри худ маҳсуб мешудааст. Фахриддини Алӣ низ ба монанди падари хеш пайрави 
тариқати нақшбандия ва муриди Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор буда, аз донишмандони машҳури дарбори 
Ҳирот ба ҳисоб меомадааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: Ҳусайн Воизи Кошифӣ, таваллуд, марг, ному насаб, кунят, хонавода, 
зиндагинома. 



18 

 

О БИОГРАФИИ ХУСАЙНА ВОИЗИ КОШИФИ 
 

В данной статье речь идет о биографии Хусайна Воизи Кошифи. Автор, рассматривая 
средневековые научные источники, приходит к выводу, что о жизнедеятельности Хусайна Воизи 
Кошифи в них нет какой-либо подробной и заслуживающей доверия информации. Собирая 
разрозненные материалы о жизненном пути и  творчестве Кошифи в самых разных источниках, полную 
картину его биографии удалось воссоздать только в наше время.  

Одним из тех, кто заинтересован в собирании материалов о жизнедеятельности Хусайна Кошифи, 
является автор этой статьи. Основными вопросами его изысканий являются точное определение его 
имени и родословное, дата рождения и смерти, а также семейное положение Кошифи. В результате 
долгих исканий и просмотра всех ныне доступных источников, а также оценок и высказываний 
современников Кошифи, удалось уяснить следующее: его прозвище – Воиз, его куния, уважительное 
обращение, прибавляемое к именам собственным арабских слов – Камолиддин, литературный псевдоним 
– Кошифи. Имя отца Кошифи является Али.  

Он в свое время и впоследствии становится известным, благодаря псевдониму Кошифи. Таким 
образом, его полное имя – Камолиддин Хусайн ибн Али Кошифи Сабзавори Байхаки Воиз, известный 
как Мулло Хусайн Кошифи.   

Точная дата его рождения до сих пор остается неизвестной. Во всех источниках, где речь идет о 
его матерстве или биографии Кошифи, авторы пишут слово – «неизвестно», или ставят примерную дату. 
Авторы источников времени проживания Кошифи, даже его сын - Фахриддин Али Сафи не фиксируют 
его точную дату рождения и смерти.  

Только в наше время ученые стали уделять пристальное внимание этому вопросу. Видный 
иранский исследователь Забехулло Сафо и несколько других его последователей пришли к выводу, что 
он родился в первой половине XV века. Однако, дата смерти мыслителя известна – он умер в 910 году 
хичри камари, т.е. в 1505 году нашей эры. 

Его достойным последователем и подражателем является сын - Фахриддин Али Сафи (1462-1533). 
Его сын, как и отец известен как прогрессивный мыслитель, знаток художественного слова и видный 
ученый. Фахриддин Али Сафи также был привержен к суфийскому течению – накшбандия и являлся 
учеником прославленного гератского мыслителя-суфия Ходжа Убайдуллохи Ахрор.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хусайн Воизи Кошифи, рождение, смерть, имя и родословное, прозвище, 
семья, биография, псевдоним, мыслитель, ученый, источники, средневековье, изыскание, творчество, 
мастерство, суфизм. 

ABOUT HUSAINE VOIZI KOSHIFI BIOGRAPHY 
 

This article is about the biography of Husayn Voisi Koshifi. The author, considering medieval scientific 
sources, comes to the conclusion that they do not contain any detailed and reliable information about the life of 
Husayn Voisi Koshifi. Gathering disparate materials about the life and work of Koshifi in a variety of sources, 
the full picture of his biography was able to be recreated only in our time. 

One of those who are interested in collecting materials on the life of Husayn Koshifi is the author of this 
article. The main questions of his research are the exact definition of his name and family tree, date of birth and 
death, as well as the marital status of Koshifi. As a result of long searches and viewing of all currently available 
sources, as well as ratings and statements of contemporaries of Koshifi, he managed to clarify the following: his 
nickname is Voiz, his cunia, respectful treatment added to the proper names of Arabic words - Kamoliddin, 
literary pseudonym - Koshifi. Koshifi's name is Ali. 

He at one time and subsequently becomes famous, thanks to the pseudonym Koshifi. Thus, his full name 
is Kamoliddin Husayn ibn Ali Koshifi Sabzavori Baihaki Voiz, known as Mullah Husayn Koshifi. 

The exact date of his birth is still unknown. In all sources where it is about his motherhood or Koshifi’s 
biography, the authors write the word «unknown», or set an approximate date. The authors of the sources of 
Koshifi’s residence, even his son, Fakhriddin Ali Safi, do not record his exact date of birth and death. 

Only in our time, scientists began to pay close attention to this issue. A prominent Iranian researcher 
Zabehullo Sappho and several other followers came to the conclusion that he was born in the first half of the 
15th century. However, the date of the thinker's death is known - he died in 910, Khichri Kamari, i.e. in 1505 
AD. 

His worthy follower and copycat is his son - Fahriddin Ali Safi (1462-1533). His son, like his father, is 
known as a progressive thinker, art connoisseur and prominent scientist. Fakhriddin Ali Safi was also committed 
to the Sufi movement - Naqshbandiya and was a student of the renowned Herat Sufi thinker Khoja Ubaidulloha 
Ahror. 

KEY WORDS: Husayn Voisi Koshifi, birth, death, name and family tree, nickname, family, biography, 
pseudonym, thinker, scientist, sources, middle ages, research, creativity, craftsmanship, Sufism. 
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МАЗМУН ВА МУНДАРИҶАИ РУБОИҲОИ ОШИҚОНАИ МАРДУМӢ 

 

Аҳмадов С.Г., Лайламои Х., Гулмуродов Х. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Мавзӯи ишқу муҳаббат аз маъмултарин мавзӯоти рубоиҳои мардумӣ буда, қисмати аз 
ҳама зиёди ин жанри осори шифоҳиро рубоиёти ошиқона ташкил медиҳанд. Рубоиҳои ошиқона 
аксаран ғамангез ва шикоятомезанд ва дарунмояи онҳоро шикоят аз қисмати бераҳм ва замонаи 
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номусоид, азобу изтироби ишқи сӯзон ва беадолатии даврон, дарду ҳасрати ишқи бебарор ва 
гила аз ёри бепарвои ба аҳди худ ноустувор ташкил медиҳад. Маълум аст, ки гӯяндагони ин 
гуна рубоиҳо ҷавононе мебошанд, ки бо сабабҳои гуногун ба муроди худ нарасидаанд ва дарду 
ҳасрати худро ба василаи рубоӣ ба мардум ошкор кардан мехоҳанд. Ошиқони ноком ҳам аз 
қисмат ва ҳам аз наздикони бепарвои худ, ки дониста ва ё надониста сабабгори ҷудоии онҳо 
гардидаанд, шикоят мекунанд.  

Масалан, дар як рубоӣ ҷавони аз дӯстдоштаи худ дурафтода дигаронро аз ҳоли харобу 
дидаи пуроби худ огоҳ менамояд ва ҳасрат аз он мекунад, ки дигар ҳеҷ гоҳ ба висоли маҳбуби 
худ расида наметавонад. Ӯ фақат имкон дорад, ки ба василаи номае дарду ҳасрати худро ба 
дилдори худ ифшо намояд ва ӯрову худро дилбардорӣ кунад: 

Аз дурии дуриҳо ҷигар гашт кабоб, 
Аз дидаи интизор мерезад об. 
Тақдира бубин, тарҳи ҷудоӣ дорад, 
Пайғом ба коғаз асту дидор ба хоб            [4, с. 23]. 

Ба қавли устод Р. Амонов, «Рубоиҳои ошиқона ишқи поку самимиро ситоиш мекунанд. 
Дар ин гуна рубоиҳо манзараҳои интизориву чашмчории дилдодагон ба хотири як лаҳзаи 
дидор, дуздидаву ҳаросон тамошо намудани ёри бепарво аз лаби бом, сари чашма, лаби ҷӯй, 
вохӯриҳои яклаҳзагӣ ва суҳбатҳои сарироҳии ошиқу маъшуқ тасвир карда мешаванд» [1, с. 
123]. 

Офтоб бо вуҷуди ҳама зебоиву раъноӣ ва шукӯҳу шаҳомат нури нигоҳи худро аз касе 
дареғ намедорад ва ба ҷисму ҷони мардум бедареғ ҳузуру ҳаловат ва гармиву роҳат мебахшад, 
вале ёри бепарво он қадар бераҳму шафқат ва назарбаланд аст, ки аз пеши назар гузашта 
меравад ва ба сӯи дилдодаи худ нигоҳе намекунад: 

Афтов задай дар сараки Қундонӣ, 
Ҷӯра, меравӣ, рӯта намегардонӣ. 
Дилат ба ман асту хотират ҷойи дигар, 
И ҷигари сӯхтагима мерезонӣ                 [4, с. 61]. 

Дар рубоиии дигар духтар аз номеҳрубонӣ ва беилтифотии ҷавони дӯстдоштааш шикоят 
мекунад. Ба назари ӯ менамояд, ки ҷавон ваъдаҳои додаи худро фаромӯш кардааст. Духтар бо 
ниҳояти беқарорӣ маҳбуби худро мунтазир мешавад, вале ҷавон гӯё барқасд берун намебарояд 
ва нисбат ба духтар ва ишқу муҳаббати ӯ бепарвоӣ мекунад: 

Ма садқа шавум ай хонамун болора, 
И бачаи тоқисурхи бепарвора. 
Бепарвора, ба сар набурд корора, 
И ғамои беҳудаша додай мора          [4, с. 127]. 

Яке аз маъмултарин мавзӯъҳои рубоиёти ишқиро мавзӯи изҳори муҳаббат ташкил 
медиҳад. Ин гуна рубоиҳо ҳам аз тарафи писар ва ҳам аз тарафи духтар гуфта мешаванд, вале 
оҳанги гуфтор ва тарзи ифодаи майлу хоҳиш фарқ дорад. Агар ҷавон бебокона кушоду равшан 
ишқи худро маълум кунад, духтар, баръакс, шармидаву кебида майли дили худро изҳор 
мекунад. Орзуҳо ва майлу муроди духтар аксаран пинҳонӣ буда, аз онҳо танҳо худи ӯ дарак 
дорад. Духтарон низ дар бораи орзуву ҳаваси висол сухан мегӯянд, вале рӯпӯш ва шармгинона. 
Духтар орзу мекунад, ки дар ҳама ҳолат паҳлуи ёр ва дастгиру мададгори ӯ бошад: 

Аспакта савор шавӣ, рикобат бошам, 
Гар об биҷӯйӣ, ман шаробат бошам. 
Гар хоб кунӣ, такяи хобат бошам, 
Бедор шавӣ, чангу рубобат бошам           [1, с. 58]. 

Дар рубоиҳои мардона бошад, баръакс, майлу орзу ва хоҳиши дидор ошкор ва бебокона 
баён мегардад. Ҷавон низ аз дуриву ҷудоӣ шикоят мекунад ва аз дӯстдоштаи худ гила дорад, 
вале гилаи ӯ гилаи одами ноумед нест. Ҷавон бо ҷасорату ҷуръат барои ба висол расидан 
кӯшиш мекунад ва сарфи назар аз номусоидии вазъият ва норизоии аҳли хонадони маҳбуба, 
орзуву ҳаваси худро бебокона изҳор мекунад. Ҳарчанд дар роҳи висол монеаҳо хеле зиёданд, 
барои ӯ аксари онҳо таҳаммулпазиранд, ба ҷуз аз яке – беинсофии маҳбуба: 

Зулфи сияҳат ҳаво гирифтай, чӣ кунам? 
Атрофи туро бало гирифтай, чӣ кунам? 
Гуфтам, биравам, дар бағалат рӯз кунам, 
Инсофи туро Худо гирифтай, чӣ кунам?          [4, с. 39]. 

Ҷавонписар ошкор ва бебок аз маҳбубаи худ талаби висол мекунад ва ҳусну ҷамоли 
духтарро васф намуда, бо суханони ширин ва ваъдаи вафодорӣ дили ӯро ба худ моил кардан 
мехоҳад. Вақте ки духтар талаби ӯро рад мекунад, бо таассуф, вале бо оҳанги ҳазломез ва бе 
таҳқир ин воқеаро ба ёд меорад: 

Дидам санаме кӯза ба даст меояд, 
Аз дидани ӯ маро ҳавас меояд. 
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Гуфтам, ки ба ман бӯса бидеҳ аз лаби тар, 
Хандиду ба ғамза гуфт: «Кас меояд»           [4, с. 65]. 

Ҷавон дар баробари аз муҳаббати бепоёни худ сухан гуфтан ба дилбари беилтифоти худ 
муҳаббат варзиданро талқин мекунад ва ишқи ҳақиқиву содиқонаро мақсади зиндагонӣ 
медонад. Барои ӯ ҷонфидоӣ дар роҳи ишқ кори содаву осоне менамояд ва ба хотири маҳбуба ба 
ҳама душвориҳо тоб овардани худро хотиррасон мекунад. Дидори яклаҳзаинаи маҳбуба барои 
ҷавони ошиқ рӯзи фаромӯшнашаванда ва хотирмон аст ва ӯ баҳри ин лаҳзаи висол рӯзҳову 
моҳҳо дар гармову сармо мунтазир мемонад: 

Ман рӯйи туро бинаму Наврӯз кунам, 
Шабро ба сари санги сиёҳ рӯз кунам. 
Шабам ба сари санги сияҳ рӯз нашид, 
Ҷонакма фидои ёри дилсӯз кунам          [4, с. 23].  

Бисёр рубоиҳое, ки ба мавзӯи ишқи бебарор бахшида шудаанд, дарду алами ошиқеро 
иброз мекунанд, ки ба ишқи яктарафа гирифтор шудааст, яъне ошиқи ӯ ё аз дӯстдориаш огоҳ 
нест ва ё парвои муҳаббати ӯро надорад. Аксари ин гуна рубоиҳо духтаронаанд ва аз тарафи 
духтароне гуфта шудаанд, ки аз ифшои рози худ меҳаросанд. Шарми духтарона ва тарси 
шармандагиву бадномӣ монеи розидилгӯӣ ва дилбариву дилҷӯйии онҳо мешавад ва дар натиҷа 
муҳаббати варзидаашон аз дил то ба забон намерасад ва чун доғи ҳасрат ва нақши армон дар 
дилашон пинҳон боқӣ мемонад: 

Имрӯз ҳавои боғ дорад дили ман, 
Савдои ту дар димоғ дорад дили ман. 
Савдои ту аз димоғ берун наравад, 
Мисли гули лола доғ дорад дили ман            [4, с. 24].  

Дар ин гуна рубоиҳо ишқ дарди бедармоне номида мешавад, ки давояш осон нест ва 
танҳо висолу ҳамқисмат гардидан бо дӯстдоштаи худ дармони ин дард буда метавонад. Барои 
касоне, ки аз ин беморӣ бегонаанд, ишқ як дилбастагии кӯдакона ва машғулияти беақлона 
менамояд, ба ҳамин хотир онҳо ба дилдодагон бо чашми таҳқиру маломат менигаранд: 

Пушти хонай очаҷон регистонай, 
Ишқи бачаи мардум балои ҷонай. 
Мардумо меган, ки ошиқӣ осонай, 
Хок осонай, алови даргирёнай            [4, с. 87]. 

Ишқи бебарор танҳо ба духтарон хос нест, ҷавонписарон низ аксари вақт ба ин 
муносибат гирифтор мешаванд ва бо вуҷуди он ки нисбати духтарон имконияти бештари 
розифшокунӣ ва дардидилгӯӣ доранд ва барои муҳаббати худ қудрати мубориза кардан низ 
насибашон аст, аксари вақт ба давои дарди худ ноилоҷ мемонанд. Ишқи онҳо низ бисёр вақт ба 
бебарорӣ мепечад ва онҳоро аз дунё ва мардуми он дилхунук мегардонад: 

Ларзон-ларзон барги найистон диламе, 
Озурда шудаст аз ин кӯҳистон диламе. 
Ман гуфта будам, сарма бигирам, биравам, 
Побанд шудаст ба номусулмон диламе          [4, с. 24].  

Дар як қисмати дигари рубоиҳо, ки мо мавзӯи онҳоро шартан шиква аз нокомӣ ва тарси 
бадномӣ номидем, розу ниёзи дилдодагоне тасвир ёфтааст, ки бо айби замона ва хурдагирии 
мардум аз чашидани шарбати висол маҳруманд. Хулқу одоби тоҷикона намегузорад, ки 
дилдода ба дилдор сирри дили худро ошкор кунад ва аз васли ӯ баҳраманд гардад, то мабодо 
рози онҳо рӯ намояд ва шармандаву шармсори мардум шаванд. Ҳамин зуҳуроти аз як тараф 
мақбул, ки аз бадахлоқӣ пешгирӣ мекунад ва аз тарафи дигар нописанд, ки бисёр вақт садди 
роҳи ба ҳам расидани дилдодагон мешавад, сабаби ба вуҷуд омадани як зумра рубоиҳои 
шиквоӣ гардидааст. 

Дар як қисмати ин гуна рубоиҳо, ки онҳоро духтарон гуфтаанд, ҳолате зикр мешавад, ки 
шарму ҳаёи духтарона монеи розкушоӣ мегардад ва дилдода барои дӯстдори худ дарун-дарун 
месӯзад. Масалан, дар рубоии поён духтар аз он шикоят мекунад, ки бо вуҷуди осудаҳолӣ ва 
дорандагӣ ӯ хушрӯзгор нест, чаро ки аз дилдодаи худ дур зиндагӣ мекунад: 

Қадоваи Балҷувон санглохи дурушт, 
Як товада зар дорем, як товада мушк. 
Не парвои зар дорем, не парвои мушк, 
И бачаи рафтагира доғаш мара кушт        [4, с. 133]. 

Дар рубоии дигар ҳолати маъшуқае тасвир ёфтааст, ки рози ӯ ошкор шудааст ва падару 
модар барои аз висоли ошиқ маҳрум намудани маъшуқа ӯро хонабанд кардаанд. Духтар дар ин 
ҳолат низ аз ишқи худ даст нашуста, ба дилдори худ нома мефиристад ва аз аҳволи ӯ пурсон 
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мешавад. Ӯ парвое аз бадномии худ ва бадзабонии мардум накарда, ошиқи худро суроғ 
мекунад ва ӯро ба устуворӣ ва вафодорӣ даъват мекунад: 

Ҷонона, дар ин диёр ҳастӣ ё не? 
Бар қавли худ устувор ҳастӣ ё не? 
Бадномзадаи кӯи ту меган мора, 
Бадномзадара ту ёр ҳастӣ ё не?         [4, с. 139].  

Баъзе аз ин гуна ошиқони бадном ҳам аз ишқ ва ҳам аз зиндагонии хушбахтона ноумед 
мешаванд ва шиква аз қисмат ва бахти худ мекунанд. Онҳо худро ба шамъе монанд мекунанд, 
ки оташ дар онҳо задаанд ва ҷисму ҷони онҳо ба оҳистагӣ обу адо мешавад: 

Ман шамъаму оташ ба сарам месӯзад, 
Парвона шавам, болу парам месӯзад. 
Доғе, ки ниҳодаӣ даруни дили ман, 
То рӯзи қиёмат ҷигарам месӯзад           [4, с. 78]. 

Ҳамин тавр, рубоиҳои ошиқона як қисмати аз ҳама асосии рубоиҳои мардумӣ буда, 
лаҳзаҳои гуногуни ҳаёти дилдодагон, ширинии висолу ранҷу азоби ҳиҷрон, орзуву ормон ва 
ҳиссиёту ҳаяҷони мухталифи ҷавонони муҳаббатпешаро тасвир менамоянд. 
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МАЗМУН ВА МУНДАРИҶАИ РУБОИҲОИ ОШИҚОНАИ МАРДУМӢ 
 

Рубоӣ яке аз машҳуртарин ва густардатарин жанрҳои манзуми эҷодиёти шифоҳии мардум буда, чӣ 
дар асрҳои гузашта ва чӣ имрӯз мавқеи устувореро ҳам дар адабиёти бадеии хаттӣ ва ҳам дар фолклор 
соҳиб аст. Он натиҷаи эҳсосу тафаккур, завқ ва ё танаффури мардум аз ҳодисаҳои гуногуни зиндагӣ аст 
ва орзуву омол, муроду мақсад, ғаму андуҳ, дарду алам ва ё шодиву нишоти одамро дар қолаби зебои 
шеърӣ инъикос мекунад.  

Дар ин мақола муаллифон мазмун ва мундариҷаи ғоявии рубоиҳои ошиқонаи мардумиро мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор додаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: рубоӣ, жанри фолклорӣ, мавзӯи ишқ, дарду алам, орзу, рамзҳои бадеӣ, 
ташбеҳ, истиора. 

 

ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НАРОДНЫХ ЛИРИЧЕСКИХ РУБАИ (ЧЕТВЕРОСТИШИЕ) 
 

Рубаи (четверостишие) является одним из популярных и распространённых стихотворных жанров 
устного народного творчества и даже в наши дни не утратило своё передовое место среди всех других 
жанров. Оно показывает ощущение и мышление, удовольствие и восторг или отвращение народа, а 
также отражает желание, мечту, надежду, печаль, грусть и веселье человека в красивой стихотворной 
форме. 

Значительную часть народных рубаи составляют лирические рубаи. В этой статье авторы 
рассматривают значение и содержание народных лирических рубаи.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рубаи, фольклорный жанр, лирическая тема, боль и страдание, 
художественные символы, аллегория, метафора. 

 

THE MEANING AND CONTENT OF FOLK LYRIC RUBAI (QUATRAIN)  
 

Rubai (quatrain) is one of the popular and extended poetic genres of speaking’s and even at the present 
time does not lose its leading place among all other genres. It shows feeling and thought, pleasure and delight or 
disgust of people, and also reflect wish, dream, hope, sorrow, sadness and fun of a man in beautiful poetic genre.  

A considerable part of folk rubai comprise lyric rubai. The authors of the article consider the meaning and 
content of folk lyric rubai.  

KEY WORDS: rubai, folklore genre, lyric theme, pain and suffering, art symbols, allegory, metaphor.  
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АШЪОРИ ПАЙРАВ СУЛАЙМОНӢ – МАНБАИ БОЭЪТИМОДИ КИШВАРШИНОСӢ 
ВА САЙЁҲИИ ҒОИБОНАИ ДОХИЛИЮ ХОРИҶӢ 

 

Амиршоев А.А., Ҳасани Муродиён 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Мавзеи тасвир ва ҷойи таваллуди адибро надониста, асари адабӣ 
навиштан ба он монад, ки забонро надониста, шеър навиштан 
мехоҳӣ, шиновар нестию худро ба дарёи пурталотум меандозӣ. 

Академик Лихачёв Д.С. 
 

Кишваршиносӣ ба маънои васеи он – маҷмӯи фанҳо, усулҳои таҳқиқи мазмунан умумию 
хусусӣ ва пешбари шинохти илмӣ ва ҳаматарафаи диёр, омӯзиши васеи ин ё он ҳудуди муайяни 
бо асосҳои илмӣ пешниҳодшудаест, ки объекти таҳқиқи иҷтимоӣ – иқтисодӣ, сиёсӣ, таърихӣ ва 
ташаккули фарҳанги минтақа, деҳа, шаҳр, ноҳия, вилоят, шароитҳои табиӣ ва монанди инҳоро 
фаро мегирад [3, c. 3-4]. Дар миёни фанҳое, ки ба омӯзиши шинохти кишвар ихтисос дода 
шудаанд, кишваршиносии адабӣ ба ҳайси яке аз бахшҳои махсуси илм дар бораи адабиёт 
мавқеи махсусро ишғол менамояд. Соҳибназарон кишваршиносии адабиро ҳамон таърихи 
адабиёт, вале мутафовит бо интихоби хосаи мавод ва ҷанбаи махсуси нигариш арзёбӣ кардаанд 
[4, c. 162].  

Дар иртибот ба ин, ашъори Пайрав Сулаймонӣ манбаи боэътимоди диёршиносии адабӣ 
ва сайёҳии ғоибонаи дохилию хориҷист. Мутолиаи маҷмӯаи ашъори Пайрав [5, с. 240] моро бо 
номҳои дарёву кӯҳҳо (Вахш, Ҳиндукуш, Олтой, Нил, Ому, Ҷайҳун, Ҷӯйи Мӯлиён, Ҳимолой, 
Уммон), қитъаҳо (Аврупо, Осиё), ду ҷаҳон (Аврупои буржуазӣ: Амрико, Бритониё (Инглис), 
Фаронса, Ҷопон, Испон) ва номҳои шаҳру навоҳии ҷамоҳири шӯравии болшевикӣ: Маскав, 
Бухоро, Душанбе – Сталинобод, Помир – Боми ҷаҳон, Тоҷикистон, номи мамолики ҷаҳони 
сеюм ё Шарқ: Афғон, Ирон, Ҳинд, Чин – Хитой ва унвони сохтмонҳою истгоҳҳои барқи обии 
Вахшстрой, Волхов, Днепрострой, Вахш, Варзоб, Дзегистон ва монанди инҳо рӯ ба рӯ месозад.  

Шоир аз номҳои Тоҷикистон, Сталинобод, Ҳинду Афғон дар шеъри «Республикаи 
Тоҷикистон ва матбуоти ранҷбари тоҷик», ки соли 1931 ба шарафи 6-солагии рӯзномаи 
«Тоҷикистони сурх» эҷод шудааст, ёд мекунад ва бо ифтихор аз воқеаи дар Шарқи куҳан 
ҷумҳурии ҳафтуми Шӯравӣ эълон шудани Тоҷикистон хушхабар мерасонад, аз ободию 
гулгулшукуфии давлати ҷавони тоҷикон меболад ва аз Ҳинду Афғон тақозо мекунад, ки аз 
давлати тоҷикон ибрат гиранд:  

Дар Тоҷикистон гашт барпо 
Ҷумҳурии ҳафтумини Шӯро. 
Душанбе, ки як харобае буд, 
На мошина, на аробае буд, 
Шуд маркази Тоҷикистон, 
Он дашти хароб шуд гулистон. 
Шуд номи вай Сталинобод, 
Ӯ рӯз ба рӯз гашт обод… 
Дарвозаи Шарқ – Тоҷикистон 
Ибрат бахшад ба Ҳинду Афғон      [5, c. 42-43].  

Дар шеъри «Навиди Вахшстрой» (1932) бошад, дар натиҷаи меҳнати зарбдори тоҷикон аз 
табдил ёфтани чӯлистони Вахш ба гулистон шоир ифтихормандона хабар дода, давлатҳои 
Аврупоро писханд мезанад, ки аз ин пешрафти давлати Тоҷикистон ҳайрону нигарон, ангушт 
дар даҳон мондаанд: 

Куҷо? Ба пояи Помир – балки Боми ҷаҳон, 
Ҳамон бом, ки машҳур гашта дар дунё… 
Алло!... Алло!... Алло!... ҳама дунё, хусусан Аврупо, 
Британия, Франсия, Япония, Амрико 
Шигифт…, ҳайрон…, ангушт дар даҳон, нигарон 
Ба ин бом, ба ин мавҷ, радио ҷавлон           [5, c. 57].  

Дар ҷойи дигари ҳамин шеър шоир Тоҷикистони ҷавонро бо давлатҳои ҳамсоя қиёс 
мекунад, аз харитаи ҷаҳон ба кишвари зархези тоҷикон назар меандозад, кони зари Зарафшон, 
пахтаи маҳиннахи Вахш ва силсиланеругоҳҳои болои рӯди Вахшро бо кӯҳҳои Ҳиндукушу кони 
Олтой, пахтаи мисрӣ ва неругоҳи Асувони болои рӯди Нил муқобил мегузорад:  

Назар кунед ба рӯйи харитаи Осиё! 
Ҳудуди Афғон! Ҳиндустон! Муғулистон! 
Миёни силсилаи кӯҳи Ҳиндукуш!... Олтой! 
Канори Вахш шуда Мисри тозае барпо! 
Ҳарифи пахтаи мисрӣ… Рақиби рӯди Нил 
Надида буд ба умраш каланду досу бел асло         [5, c. 59].  
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Дар шеъри «Тоҷикистон» низ шоир аз шуҳрати ҷаҳонии Вахшстрой - пуровозатарин 
сохтмони солҳои 30-юми ҷумҳурӣ бо тафохури бепоён ва як ҷаҳон қаноатмандӣ сухан меронад:  

Дарвозаи Шарқу Ҳинду Афғон, 
Яъне ки ба номи Тоҷикистон! 
Овозаи Вахшстрояш 
Ҳуши ҳама ҷалб карда сӯяш          [5, c. 139].  

Шоир дар шеъри «Ду ҳуҷум» (1927) низ ҷойномҳои Шарқ, Инглис, Ҳинду Чинро ёдовар 
шудааст ва хостгори озодии комили онҳо гардидааст: 

Ин ҷо ҳуҷуми мо ба фаранҷию чашмбанд, 
Авлоди Шарқ, то шавад озод баъд аз ин 
Ҳамсоягони ӯ раҳад аз ҷанги золимин… 
Дигар тараф муҳофизакорони инглис 
Ин ҷо ҳуҷум баҳри халосии Ҳинду Чин          [5, c. 18].  

Шоир вожаи «Шарқ»-ро дар шеъри «Шукуфаи ирфон ё худ озодии занони Шарқ» (1927) 
ба шарофати бонувони бошарафи Шарқи мусулмонӣ ва барои дифоъ аз ҳуқуқҳои худ даъват 
кардани онҳо корбаст намудааст:  

Занони Шарқ, зи сар афканед бори ситам, 
Ҳуқуқи худ бистонед аз ямину ясор!          [5, c. 12].  

Ҷойноми «Ҳисор»-ро дар шеъри «Тахти хунин» (1931) туфайли бекигарии ин мавзеъ ва 
тахти вожгуни беки он ёдовар шудааст:  

Эй ба шамшери тези бурронат, 
Гашта барбод хоки мулки Ҳисор           [5, c. 67].  

Пайрав исми «Бухоро»-ро дар шеъри ба писари аммааш Бақоҷон Чӯлибоев бахшидааш 
(1920) ба муносибати наққошию таъмири кошонаи номбурда истифода кардааст:  

Чӣ қасри дилкушо дар балдаи шаҳри Бухоро шуд, 
Фараҳбахшу аҷаб зебанда баҳри тамошо шуд         [5, c.114]. 

Шоир дар шеъри «Тазмини ғазали Рӯдакӣ» (1925) бошад, дарёи Ому, исми пешинаи он – 
Ҷайҳунро пеши рӯ оварда, насими фораму бӯйи хуши Ҷӯйи Мӯлиёнро бартарӣ медиҳад: 

Соҳили Омӯ, фазои дилкашаш 
Дар назар хулду ҷинон ояд ҳаме. 
Оби Ҷайҳун бо ҳама ҷӯшу хурӯш 
Ҳамчу шӯхе саркашон ояд ҳаме… 
Пайрав, аз тазмини он устоди назм  
«Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён ояд ҳаме»         [5, c. 114]. 

Шоир дар шеърҳои «Корвон» (1931) ва «Манораи марг» низ аз Омуву Ҷайҳун суроғ 
меҷӯяд:  

Шабар…Шабар… Шабари мавҷҳои оби Аму 
Ба гӯш мерасад ҳамчун навои мусиқор         [5, c. 48]. 

Дар ҷойи дигар: 
Хун сохт равон, то ки ба дарёчаи Ҷайҳун 
Дарёчаи Ҷайҳун шуда буд баҳри пур аз хун        [5, c. 132]. 

Пайрав Сулаймонӣ дарёҳои азими ҳудуди Иттиҳоди Шӯравиро ба муносибати дар болои 
онҳо сохтани неругоҳҳои барқи обӣ васф кардааст. Шеърҳои «Мужда ба пролетори ҷаҳон» ва 
«Панҷсолаи аввал дар чаҳор сол иҷро шуд. Навҳаи капиталистон» (1933) ба шарофати бунёд 
шудани неругоҳҳои Волхов, Днепр, Вахш, Варзобу Дзегистон ва нуристон шудани кошонаҳои 
меҳнаткашон иншо шудаанд:  

Аз ҳосили дасту по 
Дар панҷ шуда иҷро 
Волхову Днепру Вахш, 
Варзобу Дзегистон            [5, c.135]. 

Ё ки: 
Дар мамлакати болшевикон сохтмон иҷро шуд, 
Волхову Днепрострой то ки равон шуд – як офати ҷон шуд      [5, c.119]. 

Пайрав Сулаймонӣ аз сарзамини афсонавии Ҳиндустон ба туфайли кӯҳи Ҳимолой сухан 
ба миён меоварад ва ин кишвари саропо сабзу дилороро «мамолики пурифтихори пуразамат» 
меномад:  

Ҳамон мамолики пурифтихори пуразамат, 
Ки такя дода ба бозуи ӯ Ҳимолой            [5, c. 21]. 

Аммо шоир бо таассуф қашшоқии мардуми ин мамлакати зеборо, ки 200 сол 
мустамликаи Британияи Кабир буданд, аз панҷаи бедоди англис медонад:  

Пур аст банкаву сандуқу ҷайби Аврупо, -  
Кунун ба панҷаи бедоди Инглис асир           [5, c. 21]. 
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Шоир рӯзи сияҳ ва беҳуқуқии халқи ин кишвари рашки қамарро ба сиёҳии пӯсти 
мардуми он монанд кардааст:  

Сиёҳии тани ҳинду зи чист медонӣ? 
Зи баҳри мотами Ҳиндустон гирифта азо!           [5, c. 21]. 

Пайрав Сулаймонӣ дар шеъраш нисбат ба беҳуқуқии кишварҳои Шарқ – Ҳиндустон, 
Эрон, Афғонистон ва Чин ҳусни тафоҳум дошта, кулли бадбахтиҳои онҳоро аз касофати 
мамолики Аврупо медонад. Дар шеъри «Шукуфаи ирфон ё худ озодии занони Шарқ» бо зикри 
ҷойномҳои Афғон, Эрон, Аҷам, Ҳиндустон, Миср, Фарангу Рум нафрати бепоёни худро ба 
ишғолгарони аврупоӣ арза доштааст:  

Зи ҷаври туст, ки Афғон ба нола асту фиғон! 
Зи зулми туст, ки Эрон хароба гашту мазор! 
Қабоили араб аз макри туст бодиягард 
Саноеи Аҷам аз ҳилаи туст беосор! 
Супурда маҳваши Ҳиндустон ба ҷанги рақиб, 
Нашида дилбари мисрӣ ба ҳиҷлаи ағёр. 
Шикаста косаи чинӣ ба базмгоҳи фаранг, 
Дарида пардаи румӣ ба чоргоҳи сор (сэр)           [5, c. 21]. 

Ба ҷаҳонгирони англис ишора намуда, дар шеъри «Аз дасти ту буд» (1929) шоир ҳиллаву 
найранги ин истилогаронро фош месозад. Ба пиндори шоир гӯё Бачаи Саққо (Ҳабибуллохони 
Калаконӣ) – ин тоҷики саркаш бо кӯмаки англисҳо соли 1929 ба сари қудрат омадааст. Русҳо бо 
баҳонаи он, ки Бачаи Саққо бо амир Олимхон ва босмачиён робита дорад, гӯё вай ба тоҷикони 
Варорӯд алоқа барқарор карданӣ будааст, шахсияти ӯро сиёҳ мекарданд, зеро онҳо 
Амонуллохони паштунтаборро ба сари қудрат оварданӣ буданд. Баъди як соли ҳукмронӣ Бачаи 
Саққо сарнагун шуда, Нодиршоҳ бо кӯмаки англисҳо ба тахт соҳиб шуд. Пайрав Сулаймонӣ ба 
ҳамин табаддуллоти давлатии Афғонистон ишора карда, мегӯяд:  

Бо дусад найранг афғонро ба дом андохтӣ, 
Ин қафас, ин дом, ин сайёд аз дасти ту буд!... 
Оҳи мазлумон замину осмонро пора кард, 
Ҳинд дар гирдоб, Чин барбод аз дасти ту буд!          [5, c. 25]. 

Пайрав Сулаймонӣ дар нақизаи «Намунаи шеърҳои Пайрав» (1931) аз мавзӯи 
Афғонистон ба Чин мегузарад ва аз рӯзгори нафарҷоми ин мардуми ҷафокашида сухан мегӯяд:  

Ҳанӯз, ҳанӯз, ҳанӯз 
Меҳнаткаши Хитой набинад рӯз          [5, c. 121]. 

Баъдан дар шеърҳои «Шӯриши Чин ё худ воқеаи Нанкин» (1927) ва «Ба милитаристони 
Японӣ» (1932) рӯзгори мушкили мардуми Чинро тасвир кардааст. Инқилобчиёни чинӣ соли 
1927 дар Нанкин – пойтахти давлати Сун Ят Сен шӯриш мебардоранд, вале бо дасти 
империалистони Аврупо он бераҳмона пахш мегардад:  

Аз барои халосии Чин аст, 
Баҳри озодӣ асту истиқлол… 
Миллати Чинро кунанд ҳалок, 
То ки ӯро ба худ кунанд асир… 
Яъне Амрику Англису Япон, 
Португалу Франса, Испонӣ 
Бо ҳазорон туфангу бомбаву тӯп, 
Киштии ҷангии Амрикову Уруп, 
Ки паёпай равон сӯйи Чин аст!       [5, c. 13-14]. 

Пайрав дар шеъри «Ба милитаристони Япония» (1932) мардуми Хитойро ба ҳайси 
миллати ҷафокашидаву мазлум нишон додааст, зеро соли 1932 мавриди ҳамлаи Япония қарор 
мегиранд, вале Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳайси пушту паноҳи Хитой баромад намуда, Японияро 
зада аз Манҷурияи Хитой берун мекашад:  

Ҳанӯз конференси Женева  
Мушти ҷанг мезанад 
Ҳанӯз зери парда макру 
Ҳила занг мезанад. 

     Ҳанӯз ҳам Япония  
     Ба Чин нома медиҳад, 
     Ҳанӯз ҳама хоки Чинро  
     Ба хун ғӯта медиҳад. 

Ҳанӯз буржуазия  
Ба СССР камин бувад 
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Ҳанӯз бо Франсия  
Япония қарин бувад. 

     Ҳанӯз Амрику Япон 
     Сагу шағол мешавад, 
     Хаёлҳои пучашон  
     Абас, маҳол мешавад      [5, c. 13-14]. 

Шоир дар шеъри «1905» аз ҷанги Русу Япон ёдовар шуда, ба ин васила ҷойномҳои «Рус» 
ва «Япон»-ро зикр кардааст:  
   Сафи майдони ҷанги Русу Япон 
   Пур зи ҷӯшу хурӯшу ғавғо буд. 
   Оташи тиру тӯп боло буд, 
   Навҷавонон ба хоку хун ғалтон            [5, c. 36]. 

Дар шеъри Пайрав исми кишвари Эрон низ ба ду муносибат зикр шудааст. Аввалан, ба 
сабаби ба вуқуъ омадани зилзила дар Эрон (шеъри «Ба фалокатзадагони Эрон», соли 1932) 
шоир ба фалокатзадагон изҳори ҳамдардӣ мекунад. Ӯ ин хабари дилхарошу пурҳаяҷонро бо 
эҳсоси баланди масъулият қабул кардааст:  
   Хабари дилхарош, пурҳаяҷон 
   Мерасад аз мамолики Эрон             [5, c. 22]. 

Дувум, дар шеъри «Ба адиби сурхи инқилобӣ рафиқ Лоҳутӣ аз Сталинобод» (1931) аз 

мулки Эрон будани ин адиби сурхи инқилобиро низ эълон доштааст:  

   Эй шоири сурхи мулки Эрон! 

   Устоду адиби навҷавонон!... 

   Дар маркази Иттиҳоди Шӯро, 

   Дар маснади ҷаҳду шӯру ғавғо…            [5, c. 34]. 
Ба ҳамин тариқ, ашъори Пайрав Сулаймонӣ манбаи боэътимоди шинохти кишвар маҳсуб 

гардида, ба шарофати корбасти ҷойномҳо, исми дарёву кӯҳу неругоҳҳои барқи обӣ хонандаро 
ба саёҳати ғоибонаи дохилию хориҷӣ раҳнамоӣ намуда, бо матраҳ сохтани мавзӯи муборизаи 
идеологии ҷаҳони империалистӣ ва ҳукумати коргару деҳқон хонандаро дар рӯҳияи дӯст 
доштан ва дифои ин марзу буми аҷдодӣ даъват мекунад.  
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АШЪОРИ ПАЙРАВ СУЛАЙМОНӢ – МАНБАИ БОЭЪТИМОДИ КИШВАРШИНОСӢ ВА 
САЙЁҲИИ ҒОИБОНАИ ДОХИЛИЮ ХОРИҶӢ 

 

Дар ин мақола дар асоси ашъори Пайрав Сулаймонӣ ба масоили кишваршиносии адабӣ ва 
корбасти ҷойномҳо, исми дарёву кӯҳу неругоҳҳои барқи обӣ, ки сарчашмаи муҳимми шинохти кишвар 
ва хориҷ аз он мебошанд, ба саёҳати ғоибонаи дохилию хориҷӣ дар солҳои 20-30-юми садаи ХХ 
чашмандозӣ шудааст ва ба ин васила масоили таъсиси Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии 
Тоҷикистон, сохтмонҳои азими ин давра, ҳимояи Тоҷикистон аз душманони беруна ва масъалаҳои 
муборизаи се ҷаҳон – ҷаҳони болшевикӣ, ҷаҳони капиталистӣ ва ҷаҳони мамолики рӯ ба тараққӣ ниҳода 
ва ҳимояи манофеи онҳо дар шеъри Пайрав матраҳ гардидааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: ашъор, шеър, мушкилот, мубориза, ҳимоя, саёҳат, таҳқиқ, кишваршиносӣ, 
арзёбӣ, муносибат. 

 

ПОЭЗИЯ ПАЙРАВ СУЛАЙМОНИ – НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И  
ВНЕШНЕГО ТУРИЗМА 

 

В этой статье рассматриваются в основном стихи Пайрава Сулаймони, а также материалы, 
которые тесно связаны с литературоведением, названиями рек, гор и гидроэлектростанций. Все это 
важный источник, который подчеркивает внутренний и внешний туризм в 20-30 годах XX века. Таким 
образом, можно сказать, что в этой статье также говорится о создании Советской Автономной 
Социалистической Республики Таджикистан, крупных построениях этого периода, защите Таджикистана 
от внешних врагов и проблемах борьбы трех миров - большевистского мира, капиталистического мира и 
мира развитых стран и защита их интересов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэзия, стих, проблема, борьба, защита, путешествие, исследование, 
краеведение, оценка, отношение. 
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PAIRAV SULAIMONI’S POETRY – IS A RELIABLE SOURSE FOR INTERNAL AND  
EXTERNAL TOURISM 

 

This article considers mainly Pairav Sulaimoni’s poetry and also materials which closely connected with 
literary regional studies, the names of rivers, mountains and hydro-power stations. All the is an important sourse 
which highlight internal and external tourism in 20-30 years of the XX century. Thereby one can say that this 
article also talks about the establishment of Soviet Autonomous Socialist Republic of Tajikistan, the big 
constructions of this period, the defence of Tajikistan from external enemies and struggle issues of three worlds 
– Bolshevik world, capitalist world and developed countries world and their interests defence. 

KEY WORDS: poetry, verse, problem, struggle, defense, travel, research, local history, assessment, 
attitude. 
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ИФОДАҲОИ МАҶОЗӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШБЕҲИИ ВОЖАҲО 
 

Чиллаев С.Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

Қодиров Д.С. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Ифодаҳои маҷозии ташбеҳӣ дар заминаи санъатҳои ташбеҳ, истиора, ташхис ва ҳоказо ба 
вуҷуд омада, ба сухан қудрат ва ҷозибаи хос мебахшанд. Дар ин мақола мо кӯшиш намудем, ки 
муносибатҳои ташбеҳии вожаҳоро дар ифодаҳои маҷозӣ дар заминаи ашъори шоири 
тасвиргаро Лаълҷубаи Мирзоҳасан мавриди баррасӣ қарор диҳем. Қабл аз баррасии мавзӯъ 
зарур медонем, ки андешаи муҳаққиқонро оид ба санъати ташбеҳ ёдрас шавем. Дар мавриди 
ташбеҳ ҳамчун санъати бадеӣ ақидаи профессор Ҳ. Маҷидов ҷолиби диққат аст. Ӯ мегӯяд: 
«Ташбеҳ чунин навъи маҷоз аст, ки мувофиқи он маънои ин ё он калима ба калимаи дигар аз 
рӯи ягон шабоҳате, ки бо шайъи ифодакунандаи маънои он дорад, мегузарад. Ташбеҳ ҳамчун як 
навъи маҷози луғавӣ ба маънои нисбатан васеътаре ба кор бурда мешавад. Он на фақат 
шабоҳатро, ки аз унсурҳои доимии сохтораш аст, балки киноя, муболиға, иғроқ барин унсурҳои 
бадеии зиёди дигареро низ дар шакли шабоҳат таҷассум кардааст» [2, с. 12]. 

Профессор Худоӣ Шарифов дар бораи ташбеҳ дар китоби худ «Балоғат ва суханварӣ» 
чунин навиштааст. «Маънои ташбеҳ дар луғат монанд кардан аст ва дар истилоҳ иборат аст аз 
монанд кардани чизе бо чизе дар сифате муштарак миёни ҳар ду. Дар илми мантиқ муқоисаи 
миёни чизҳоро таълимоти қиёсот меомӯзад. Бинобар ин сабаб мантиқиён ташбеҳро қиёси 
шеърӣ гуфтаанд. Дарёфт дар ташбеҳ аз рӯи завқ ва сифати миқдор аст. Масалан: дар ташбеҳи 
лаб ба «лаъл» сифати муштараки сурхии ҳар ду дар назар аст. Қиёс ҳама вақт аз ду рукн иборат 
аст. Рукни аввали муқоисаро мушаббаҳ ва дувумро мушаббаҳ биҳӣ гуфтаанд. Барои ифодаи ин 
маъниҳо вожаҳои монандшаванда, монанкунанда ва монанду монандаро ҳам ба кор мебаранд. 
Калимаҳои мувофиқ ва рехтатар монанд ва монанда мебошанд. Барои пайвастани ин ду рукни 
асосӣ воситаҳое истифода мешаванд. Ба ин тариқ, аркони асосии ташбеҳ аз инҳо иборатанд: 
монанд; монанда; ваҷҳи монандӣ; адоти ташбеҳ» [4, с. 72]. Чунончи, дар ҷумлаи: «Абруи 
маҳбуба монанди камон хамида аст», абруи маҳбуба – монанд, камон – монанда, хамида – 
ваҷҳи монандӣ ва калимаи «монанд» адоти ташбеҳ аст. 

Монандӣ айнан ташбеҳ шуда наметавонад. Монандии ташбеҳ фарзӣ аст, на аслӣ ва асл 
дар он мақсади маърифат мебошад. Монанд кардани саг ба шағол ташбеҳ нест, чунки онҳо 
ҳайвони ҳамҷинсанд ва монанд шуданашон табиист. Дар мисоли ташбеҳи абру асли мақсад 
дарёфтани ҳусни он аст: Агар монандро х ва монандаро у фарз карда бошем, онҳо ҳаргиз ба ҳам 
баробар нестанд, балки нисбате доранд, ки далолатгари маънии завқӣ мебошад [4, с. 72]. Дар 
муҳити адабии Бадахшон шоирон аз ин навъи санъати бадеӣ ба касрат истифода бурдааанд, ки 
намунаи чанде аз онҳоро ба тариқи мисол метавон овард. Таваҷҷуҳ шавад ба ин абёт:   

Забонат мисли теғи ҷилвагар буд,  
Аз он рӯбаҳмизоҷе дар ҳазар буд           [1, с. 3]. 
Будӣ чун лолаи шабнамрасида,  
Ҷилои ҷони ҷону хуштар аз ҷон                  [1, с. 28]. 
Навозишҳои ту чун аллаи модар диламро бурд, 
Навозишҳои ту гаштанд таскини дили пазмон         [5, с. 45]. 

Дар абёти фавқуззикр забонат (забони ту), будӣ (ту будӣ), навозишҳои ту – монанд, 
мисли, чун адоти ташбеҳ ва теғи ҷилвагар, лолаи шабнамрасида, аллаи модар монанда аст. Ба 
ҳамин тарз дар ташбеҳ аксаран ваҷҳи ташбеҳ ихтисор мешавад ва монандиро мухайял 
мегардонад. Агар ваҷҳи ташбеҳ зикр нашуда бошад, онро ташбеҳи музмар ва ташбеҳи дорои 
ваҷҳи ташбеҳро муфассал меноманд. Мумкин аст, ки адоти ташбеҳ зикр нашавад, дар ин ҳолат 
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монандӣ ташбеҳи муаккад ё ташбеҳи билкиноёт ва ё ташбеҳи маҳзуфуладот номида мешавад, 
дар мавриди истифодаи адот ташбеҳро мурсал ё сареҳ мегӯянд. Аз афтидани адоти ташбеҳ 
қасди монанд кардан камтар ҳис мешавад ва сухан табиитар менамояд. Калимаҳои асосии 
адоти ташбеҳ аз инҳо иборатанд: монанди, мисли, мисоли, ба сони, ба шеваи, ба услуби, ба 
шакли, чунон, ҳамчун, чун, чу, ба кирдори, пиндорӣ гӯӣ, гуфтӣ. Вақте дар ташбеҳ ваҷҳи ташбеҳ 
ва адоти ташбеҳ истифода нашаванд, онро ташбеҳи балеғ меноманд. Аз ду рукни асосӣ – 
монанд ва монанда ҳеҷ гоҳ яке аз онҳо ихтисор намешавад, зеро талаби мантиқ нест [4, с. 73].   

Бояд зикр намуд, ки бо вуҷуди умумият дар байни ташбеҳ ҳамчун санъати бадеӣ ва маҷоз 
фарқ ҳам дида мешад. Маҷоз ташбеҳи мураккаб ва пӯшида буда, дар он ташбеҳшаванда зикр 
намеёбад. Ҳамин аст, ки хонандаро ба андеша кардан, ки табиати шеър аст, водор мекунад. Ба 
ин ифодаҳои маҷозӣ аз ашъори Лаълҷубаи Мирзоҳасан назар кунед: 

Ин нағма баҳри чист? Ду дил тори ишқи хеш 
Дар як рубоби меҳр ба ҳам ҷӯр мекунанд           [3, с. 57]. 

Дар ифодаи маҷозии рубоби меҳр монандии рубоб ба меҳр дар он аст, ки воқеан ҳам 
рубоб ба мисли меҳр рӯҳнавоз аст. Яъне, дар ин ифодаи маҷозӣ монандии аломат ба эътибор 
гирифта шудаст. 

Тири мижгону камони абру, 
Ҳар ду ошӯб ба по мехоҳанд            [3, с. 81]. 

Дар ифодаи маҷозии тири мижгон ва камони абру монандии мижгон ба тир ва камон ба 
абрӯ ин аст, ки дар ҳақиқат, мижгон ба монанди тир тез ва абру ба мисли камон фурӯхамида 
аст. Дар ин ду ифодаи маҷозӣ аломати зоҳирии вожаҳои ба маънои аслӣ омада, бо вожаҳои дар 
маънои маҷозӣ қароргирифта аз тарафи шоир ба назар гирифта шудаанд. 

Ҳусни ӯ ошӯб барпо карду ман 
Чашмро бо мехи мижгон дӯхтам           [3, с. 83]. 

Монандии мижгон бо мех дар ифодаи маҷозии мазкур дар он аст, ки сифати мижгон айни 
мех тез аст ва ҳамин сифати мех боиси он шудааст, ки шоир онро дар иҳотаи калимаи мижгон 
кор фармуда, ифодаи маҷозӣ созад. 

Мӯи шабранги ту бар рухсораат 
Ҳар замон паҳну парешон мешавад        [3, с. 106]. 

Дар ифодаи маҷозии мӯи шабранг монандии аломати мӯй ба ранги шаб зикр шудааст. Дар 
асл мӯй мисли шаб сиёҳ аст ва шоир дар сифати мӯйи маъшуқа аз аломати сиёҳ хеле бамаврид 
истифода бурдааст. 

Бесутун кӯҳи ғамон гашта зи даври бунёд, 
Ишқ аз пастии Хусрав сари гӯри Фарҳод           [3, с. 13]. 

Дар ин байт шоир талмеҳан ба қиссаи ҷонгудози ишқи Фарҳод ва Ширин ишора карда, аз 
ифодаи маҷозии кӯҳи ғамон бамаврид истифода бурдааст. Бояд зикр намуд, ки таносуби сухан 
дар байни ин ифодаи маҷозӣ бо важаҳои ташкилдиҳандаи байт хеле қавӣ аст. Монандии ғам бо 
вожаи кӯҳ дар ҳадди бузургӣ ва зиёдии он аст. 

Таъкид бамаврид аст, ки чунин роҳи пешгирифтаи шоир дар сохтани ифодаҳои маҷозӣ 
кори саҳлу сода набуда, ҳангоми қиёс ҷиҳатҳои мантиқӣ ба эътибор гирифта мешаванд. Шоир 
дар интихоб ва ташбеҳ додани як предмет ба предмети дигар аз худ маҳорати фавқулода нишон 
медиҳад. Ӯ ду предметеро, ки аз рӯи аломат ба якдигар монанд мебошанд, ба эътибор гирифта, 
ифодаҳои маҷозии ҷолибе месозад. Чунончи: 

Лағзида чу соя пардаи хок, 
Аз шишаи чашми ман бихезад           [3, с. 23]. 

Дар ифодаи маҷозии шишаи чашм аломати монандӣ дар ин аст, ки чашм ҳамчун яке аз 
узвҳои бадани инсон мисли шиша нозук аст. Аломати нозукӣ дар чашм боиси он шудааст, ки 
шоир аз он дар ин ифодаи маҷозӣ кор гирад. 

Ин навъи ифодаҳои маҷозӣ дар адабиёт, аз ҷумла дар адабиёти ҳавзаи имрӯзаи Бадахшон, 
бисёр истифода мешавад ва дар сохтани онҳо Лаълҷубаи Мирзоҳасан истеъдоди худододӣ 
дорад. Шоир дар сохтани ин навъи ифодаҳои маҷозӣ аломатҳои зоҳирӣ ва ботинии ашёҳоро ба 
назар мегирад. Ҳатто як силсила ифодаҳои маҷозие, ки бо ин роҳ ба вуҷуд омадаанд, ба сифати 
сарлавҳаҳои шеърҳои ҷудогонаи ашъори ӯ қарор гирифтаанд. Чунончи: шуълаи умед, боли орзу 
ва ғайра. 

Лаълҷубаи Мирзоҳасан дар ташбеҳи аломат ва сифатҳои инсон ба дигар ашё табъи воло 
ва салиқаи нодири сухансанҷӣ нишон медиҳад. Яъне, ашёи беҷон дар шеъри ӯ чун инсон ба 
ҷилва медароянд, ҳаракат мекунанд ва сифатҳои инсониро касб менамоянд: 

Оҳиста ҳамчу шабнами шаффоф бӯсаам, 
Рӯйи гули ду гунаи сурхи ту мечакид                   [3, с. 70]. 

Дар ин байт шоир бӯсаро ба шабнами шаффофи рӯи алафи саҳаргоҳон ташбеҳ дода, як 
образи нодир сохтааст. Чунин навъи маҷозҳоро Лаълҷубаи Мирзоҳасан бештар дар шеърҳои 
ошиқона истифода мекунанд. 
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Ҳамин тариқ, услуби пешгирифта ва истеъдоди шоир сазовори таҳсин аст. Ифодаҳои 
маҷозии сохтаи шоир кайҳонӣ набуда, хонандагони ашъораш ба зудӣ дар байни маънои аслӣ ва 
маҷозии онҳо иртиботи қавиеро мебинанд. Аз тарафи дигар, баёни фикр дар шеър тавассути 
ифодаҳои маҷозӣ ба шоир имконият додааст, ки аз такрор бипарҳезад ва мафҳуми дар 
назардоштаашро мувофиқи табъи эҷодиаш пурҷило ифода намояд, ки ин аз сухансанҷу 
суханшинос будани ӯ шаҳодат медиҳад. Ин истеъдоди бузург бори дигар далолат бар он 
мекунад, ки Лаълҷубаи Мирзоҳасан, дар ҳақиқат, шоир аст ва аз қонуну қавоиди забони осори 
бадеӣ ба хубӣ огоҳ буда, пайваста раванди инкишофи забонро меомӯзад ва дар ҳамин замина 
шеърҳои дилангези худро эҷод мекунад. 
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ИФОДАҲОИ МАҶОЗӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШБЕҲИИ ВОЖАҲО  
 

Муаллифон дар мақола ифодаҳои маҷозии ташбеҳиро дар ашъори Лаълҷубаи Мирзоҳасан 
мавриди баррасӣ қарор дода, ба хулосае меоянд, ки онҳо бо ёрии санъатҳои ташбеҳ, истиора, ташхис ва 
ҳоказо ба вуҷуд омада, монандии зоҳирӣ ё ботинӣ, зинда тасвир намудани ашёро таъсирбахш ифода 
мекунанд. Дар ин маврид ташбеҳ чунин навъи маҷозест, ки мувофиқи он маънои ин ё он калима ба 
калимаи дигар аз рӯи ягон шабоҳате мегузарад. Он на фақат шабоҳатро, ки аз унсурҳои доимии сохтораш 
аст, балки киноя, муболиға, иғроқ барин унсурҳои бадеии зиёди дигареро низ дар шакли шабоҳат 
таҷассум кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: маҷоз, ташбеҳ, муболиға, киноя, монандӣ, иғроқ, истиора, ташхис. 
 

ЭПИТЕТЫ И ОСОБЕННОСТИ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ СЛОВ 
 

Авторы в данной статье исследует метафоро-аллегорические выражения в поэзии Лаълджуба 
Мирзохасан и приходит к такому выводу, что они появляются на основе таких художественных искусств 
как аллегория, иносказание, олицетворение, которые выражают реальное описание внутреннего и 
внешнего сходства предметов. В данной ситуации аллегория вступает как одной из типов метафор, на 
основе которого значение того или иного слова переходит на другое слово. Но эти сходства воплащают в 
себе еще такие художественные искусства как намёк, преувеличение и гипербола.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метафора, аллегория, гипербола, намёк, сходства, преувеличение, 
иносказание, олицетворение. 

 

EPITIES AND FEATURES OF THE DEFINITIVE EXPRESSION OF WORDS  
 

In this article the authors research metaphor-allegory expression in the prose of Laljuba Mirzohasan and 
comes in to conclusion that they appear on the base of such artistic art as allegory, personification, which express 
the real descriptive inside and outside of likeness of subjects. In such situation allegory comes out as one of the 
type of metaphor, on the basis that one means of the word transits to another word. But this likeness contains 
such as artistic art as hint, overstatement, hyperbole. 

KEY WORDS: metaphor, allegory, hyperbole, hint, likeness, overstatement, personification. 
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ОБРАЗИ ЗАН ДАР ДОСТОНҲОИ «ХУСРАВ ВА ШИРИН», «ЛАЙЛӢ ВА МАҶНУН»-И 

НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ 
 

Соқиева П.З. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Аз таърихи гузашта ва ҳозираи адабиёти форсу тоҷик маълум мегардад, ки шоирону 
нависандагон образи занҳои далеру шуҷоъ, покдоману вафодор, меҳнатқарину зебо ва дар 
ишқу муҳаббат устувор ба мисли Лайли, Ширин, Рудоба, Гурдофарид, Тахмина ва бисёр занҳои 
ба монанди инҳоро дар асарҳояшон бо маҳорати хуби суханварӣ инъикос кардаанд. Ин симоҳо 
бо амали шоиста, корҳои муфид, ишқи поку муҳаббати бепоёни худ ба халқу миллат хизмат 
кардаанд. 

Устоди каломи бадеъ Низомии Ганҷавӣ дар эҷодиёти худ образи занро ба хуби инъикос 
кардааст, чунки шоир ба занони замони худ ҳурмату эҳтироми хоссае дошта, онҳоро дар 
асарҳои хеш васфу ситоиш намудааст. Тавре аз номи достонҳои Низомии Ганҷавӣ маълум аст, 
мақсади асосии онҳо ишқ будааст. Ӯ саргузашти ишқу ошиқонаи қаҳрамонҳоро бо тамоми сузу 
гудоз, ишқу муҳаббати самимӣ, вафодорӣ ва гиру дори онҳоро тасвир кардааст. Ин мақсадро 
шоир хусусан дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун» низ дар симои Лайлӣ, 
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Ширин, Марям, Шакар идома додаст. Шоир дар достони «Хусрав ва Ширин» дар образи 
Ширин зани далеру шуҷоъ, рафтору гуфтори хуш доштаро тасвир намудааст. 

Шоир дар симои Ширин ҳамсари аввалааш Офоқро мебинад, зеро Офоқ низ аз ҳама ҷиҳат 
ба Ширин монандӣ дошт. Ӯ аз Марям ва Шакар ба куллӣ фарқ мекард. 

Шоир дар образҳои манфии симои занҳои хислатҳои ношоистадошта ба монанди Марям 
ва Шакарро, нишон додааст. Дар симои ин ду зан занҳои сарватманде, ки дар он замон ҳайёти 
хуш ва бо айшу ишрат ба сар мебурданд, нишон додааст. Шоир бо нишон додани образи ин 
гуна занҳои разилу беҳаё, бадахлоқу беандеша, ки ба шаъну шарафи дигар занҳо нуқс меоранд 
ба зери танқид гирифтааст. Гуфтан лозим аст, ки натанҳо дар замони шоир, балки дар шароити 
нави таърихӣ низ дар достону шеърҳои шоирон ва дар ҳаёт чунин занҳои образи манфидоштаро 
вомехурем. Ин гуна занҳо барои ба мақсади нопоки худ расидан ба роҳҳои бад рафта, ахлоқи 
ҷавонони ҳозираро вайрон месозанд. 

Мақсади шоир барои инъикос кардани образи манфӣ на танҳо нишон додани занҳои 
худхоҳ аст, балки ба роҳи рост ҳидоят кардани чунин занҳо мебошад. 

Шоир аз оғози достон духтари боирода будани Ширинро нишон медиҳад, зеро вақте, ки 
аммааш розигӣ намедиҳад ӯ аз назди аммааш Маҳинбону мегурезад. Баъдан бо таҷрибаи 
зиндагӣ фикру ақидааш дигар мешавад. Боз аз қабл дида мустаҳкамтару мақсадноктар 
мешавад. Ӯ ҳамеша мехост, ки ба висоли Хусрав бирасад. Ӯ новобаста бо зан буданаш назар ба 
Хусрав боғайраттар буд. 

Ширин бо вуҷуди духтари шоҳ буданаш зани хоксору қавиирода аст ва дили соф дошт. 
Ишқу муҳаббати поку беолоишаш нисбат ба Хусрав беандоза зиёд буд. Ҳарчанд Хусрав дар 
ишқи Ширин чандин маротиба хиёнат мекунад, вале Ширин ӯро мебахшад ва аз дил бароварда 
наметавонад. 

Ҳатто, вақте Хусрав Марямро ба занӣ мегирад, Ширин дар ғами Хусрав месӯхт вале бо 
боварие, ки рӯзе ба муродаш мерасад, худро таскин медод: 

Ҳаво бар бод дода хирманашро, 
Гирифта хуни дида доманашро.  
Чу зулфи хеш беором гашта,  
Чу мурғе пойбанди дом гашта. 

Яке аз камбудие, ки дар образи Ширин нишон дода шудааст, ин шод шудани Ширин ба 
марги Маряму ҷудошавии Хусрав аз Шакар мебошад, зеро ин хислат дар ҳамаи занон 
мушоҳида мешавад, чунки занҳои ошиқ буда, ҳатман рашк низ доранд. Пас аз марги занаш 
Хусрав боз ба ёди Ширин мешавад. Новобаста аз он ки Ширин Хусравро дӯст медошт, дар 
баробари ин зани боғурур низ буд ва дар ҷавоби номаи Хусрав номаи маломатангезе 
менависад. Хусрав боз аз пайи айшу ишрат мешавад, вақте ба гӯшаш овозаи васфи Шакари 
Исфаҳонӣ мерасад ӯро ба занӣ мегирад. Ширин меояд, бо ӯ сухан мекунад, Ширин дар ҷавоб 
мегӯяд: 

Ба даст орӣ маро чун ғофилон маст, 
Чу гул бӯйе кунӣ, андози аз даст…. 
Ду дилбар доштан аз якдилӣ нест, 
Ду дил будан тариқи оқилӣ нест…. 
Ту аз ишқи ману ман бениёзӣ, 
Ба ман бозӣ кунӣ дар ишқбозӣ? 

Дар замони то исломӣ дар байни халқи форсизабон кам занҳое буданд, ки натанҳо дар 
ишқу муҳаббат балки дар ҳаёти худ низ озод набуданд. Вале шоир дар образи Ширин занеро 
инъикос кардааст, ки дар ишқи худ, мақсадаш, давлатдорӣ карданаш, озоду устувор буд. 
Ширин то охири умр ба Хусрав вафодор мемонад ва дар дахмаи Хусрав ҷон медиҳад. 

Низомии Ганҷавӣ дар достони «Лайлӣ ва Маҷнун» дар образи Лайлӣ занеро нишон 
додааст, ки дар чаҳорчубаи расму оин, дар итоати падару модар буда, аз ғами ишқ месузаду 
чорае надорад. Лайлӣ ба монанди Ширин дар ишқу муҳаббат умуман аз ҳама ҷиҳат озод набуд. 
Новобаста аз шароити худ ӯ кушиш мекунад ба Маҷнун бирасад. Ишқи онҳо аз рӯӣ ҳавас 
набуд, онҳо якдигарро беандоза дӯст медоштанд. Ҳатто вақте ки падари Лайли ӯро ба шавҳар 
додани мешавад, Лайлӣ чорае ҷуз розӣ шудан надошт, вале дар ишқи Маҷнун устувор мемонад. 
Лайлӣ зане буд, ки аз аввал то ба охир бо оҳу фиғон, ва ғам дар ишқи Маҷнун аз ҳайёт чашм 
мепушад. Шоир дар симои Лайли занеро инъикос кардааст, ки барои шаъну шарафи падару 
модар худро фидо мекунад. Ӯ метарсад, ки аз худхоҳӣ мабодо номи некӣ хонаводаро аз даст 
диҳад. Дар замони арабҳо ё аз рӯи одати арабҳо зан дар ҷомеа эҳтироме надошт, онҳо ҳуқуқ 
надоштанд, ки фикру ақидаашонро ошкоро баён намоянд, шоир дар симои Лайлӣ низ чунин 
занҳоро нишон медиҳад. Ақидаи шоир Низомии Ганҷавӣ нисбат ба зан чунин аст: 

Зан гарчи бувад муборизафган, 
Охир чу зан аст, ҳам бувад зан. 
Зан гир, ки худ ба хун далер аст, 
Зан бошад зан, агарчи шер аст. 
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Шоир образи Ширинро ба муқобили симои Лайлӣ гузоштааст ва бо ишораҳои зиёде 
фарқи ин ду образро нишон додаст. 

Ширин нисбат ба Лайлӣ пойбанди расму русум набуд. Ӯ дар роҳи мақсадаш нотарсу 
фаъол ва бо ғайрат буд. Вақте падари Лайлӣ аз ишқи ӯ нисбат ба Маҷнун огоҳ мешавад, сади 
роҳи мулоқоти ҳарду мегардад. Нисбат ба Маҷнун Лайлӣ бисёр азоб мекашад, Маҷнун худро 
ба дашту саҳро овора мекунад, вале Лайлӣ аз ғами ишқ месухт. 

Лайлӣ будам, валекин акнун, 
Маҷнунтарам аз ҳазор Маҷнун. 

Низомии Ганҷавӣ дар достонҳои худ аз ҷумла «Хусрав ва Ширин», «Лайлӣ ва Маҷнун» 
дар симои зан беҳтарин хусусиятҳои занро инъикос кардааст. Шоир бо ин мақсад на танҳо 
ҳуқуқи занҳоро дар давраи худ барои интихоби оила озод дасгири кардааст, баки умуман 
мавқеи занро дар ҷамъият боло бардоштааст. 

Ҳамин аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалан татбиқ намудани мавқеи 
зан дар ҷомеа, ба ояндаи хуби онҳо назари нек дорад.  

Ҷиҳати татбиқи он мақомоти мутасаддӣ дар самтҳои омӯзиши гендерии хизматчиёни 
давлатӣ, расонидани кӯмакҳои иттилоотӣ-машваратӣ ба занон ва аҳли оилаи онҳо, ҷалби 
духтарон ба таҳсил ва касбомӯзӣ фаро гирифтани занону духтарон, дастрасии онҳо ба 
тандурустӣ, иқтисод ва шуғл, ҳуқуқ ва хизматҳои иҷтимоӣ, инчунин пешгирии ҳодисаҳои 
номатлуби ҷомеа дар байни занону духтарон ва пошхӯрии оилаҳо фаъолият мебаранд. 

Сиришти занону модарон аз покиву зебоӣ офарида шудааст. Зан - Модар бо рӯҳи озоду 
иродаи қавӣ, афкори наҷибу одоби ҳамида, муҳаббату садоқати бепоён ва рисолати 
офарандагиву тарбиятгарӣ ҳамеша мавриди васфу ситоиш қарор дорад. 

Дар замони соҳибистиқлолии Ватан бо шарофати сиёсати созандаи роҳбарияти мамлакат 
занону модарони тоҷик ҳамсафу ҳамқадами замон буда, рисолати модариву қарзи шаҳрвандии 
худро дар густаришу такмил додани арзишҳои наҷибу волои инсонӣ, бахусус дар рӯҳияи 
баланди ватанпарастӣ тарбия намудани фарзандон, талқини андеша ва ҳувияти миллӣ, таҳкими 
худогоҳиву худшиносӣ ва ватандориву ватандӯстӣ бо камоли масъулият адо менамоянд ва 
сазовори эҳтироми аҳли ҷомеа гардидаанд. Воқеан ҳам Зан - Модар олиҳаи ҳаёту зиндагист, ки 
зоҳиру ботини ӯ саршор аз покиву зебоӣ ва меҳру муҳаббати бепоён аст.  

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои Миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон 
Мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. 

2. Консепсияи шахсияти зан дар достонҳои ишқи романтикии асрҳои ХХ-ХII. Сафарбеки Карим.      
– Душанбе: Ирфон, 2017. – 198 с.  

3. Ганҷавӣ, Низомӣ. Хамса: Лайлию Маҷнун, Ҳафт пайкар / Низомии Ганҷавӣ. Баргардон, 
пешгуфтор ва таҳияи Аълохон Афсаҳзод, Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Мубашири Акбарзод.        
– Душанбе: Адиб, 2012. – 480 с.  
 

ОБРАЗИ ЗАН ДАР ДОСТОНҲОИ «ХУСРАВ ВА ШИРИН»,  
«ЛАЙЛӢ ВА МАҶНУН»-И НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ 

 

Муаллифи мақола доир ба образи зан дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун»-и 
Низомии Ганҷавӣ маълумот додааст. Ҳангоми тақвият бахшидани андешаҳои олимони соҳаи 
адабиётшиносӣ бо овардани далелҳои дурусту саҳеҳ андешаҳои худашро низ баён намудааст. 

Ба муаллиф муаяссар шудааст, ки образи занҳои далеру шуҷоъю вафодор ва образҳои симоҳои 
занҳои хислатҳои ношоистадоштаро дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун»-и 
Низомии Ганҷавӣ муайян намуда, таҳлил кардааст. 

Дар мақола симоҳои образҳои занҳои далеру шуҷоъ ва вафодор ба мисли Рудоба, Гурдофарид, 
Тахмина, Лайлӣ ва Ширинро ба риштаи таҳлил кашидааст. Аз таҳлилу таҳқиқоти намудаи муаллиф 
маълум шуд, ки дар достонҳои зикргардида, симоҳои занҳои хислатҳои ношоистадошта низ ба чашм 
мерасад. 

Ҳамчунин, маҳорати симоофарии шоирро ба хубӣ дарк карда, мавзӯи мавриди назарро ҳаллу фасл 
карда тавонистааст.бояд қайд намуд, ки зан-модар бо рӯҳи озоду иродаи қавӣ афкори наҷибу одоби 
ҳамида, муҳаббату садоқати бепоён ва рисолати офарандагӣ, бунёдкориву тарбиятгарӣ ҳамеша мавриди 
васфу ситоиши тамоми башарият қарор дорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: зан, модар, таърихи адабиёт, адабиётшиносӣ, ишқ, муҳаббат, образ, қави 
иродагӣ, васф, ситоиш, худшиност, олиҳаи ҳаёт. 
 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПОЭМАХ «ХУСРОВ И ШИРИН» И 
 «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» НИЗАМИ ГАНДЖАВИ 

  

Автор статьи даёт сведения об образе женщины в поэмах «Хусрав и Ширин» и «Лейли и 
Меджнун» Низоми Ганджеви. Она также при усилении мыслей ученых-литературоведов высказывает 
свои мысли достоверными фактами. 

Автору удалось проанализировать образ отважных, смелых и верных женщин, определяя также 
портретный образ недостойных женщин в поэмах «Хусрав и Ширин» и «Лейли и Меджнун» Низоми 
Ганджеви. 
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В статье подвергнуты анализу образы смелых, отважных и верных женщин, как Рудоба, 
Гурдофарид, Тахмина, Лейли и Ширин. Из анализа и исследований автора становится известно, что 
упомянутых поэмах встречаются портреты женщин имеющих отрицательные черты характера. 

Также отчетливо воспринимая поэтическое мастерство поэта в создании образа, решает многие 
вопросы, касающиеся данной темы. 

Следует отметить, что женщина-мать, её свободных дух, крепкая воля, привлекательные мысли, 
добрые качества, бесконечная любовь и верность, созидательная миссия, её воспитательная сила всегда 
находилась в центре внимания таджикско-персидских литераторов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женщина, мать, история литературы, литературоведение, любовь, образ, 
крепкая воля, описание, восхваление, самопознание, созидатель жизни.  

  

THE IMAGE OF WOMAN IN POEMS «KHUSRAV AND SHIRIN» AND 
«LEILI AND MAJNUN» OF NIZOMI GANJAVI 

  

The author of the article gives information about the image of a woman in the poems «Khusrav and 
Shirin» and «Laili and Majnun» by Nizomi Ganjevi. She also, while strengthening the thoughts of literary 
scholars, expresses her thoughts with reliable facts. 

The author was able to analyze the image of courageous, courageous and faithful women, also identifying 
the portrait image of unworthy women in the poems «Khusrav and Shirin» and «Laili and Majnun» by Nizomi 
Ganjevi. 

The article analyzes the images of brave, courageous and loyal women like Rudoba, Gurdofarid, 
Takhmina, Laili and Shirin. From the analysis and research of the author, it becomes known that the mentioned 
poems are found portraits of women with negative character traits. 

Also, clearly perceiving the poetry of the poet in creating an image, he solves many issues related to this 
topic. 

It should be noted that a woman-mother, her free spirit, strong will, attractive thoughts, good qualities, 
endless love and fidelity, a creative mission, her educational power have always been in the focus of attention of 
Tajik-Persian writers. 

KEY WORDS: woman, mother, history of literature, literary criticism, love, image, strong will, 
description, praise, self-knowledge, creator of life.  
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ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ  
«САДОИ ШАРК» И «ПАМИР» 

 

Одинаева М.Х. 
Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 

 

Критика, это особый вид творческой деятельности в журналистике. Она, прежде всего, 
должна реализовывать познавательно-просветительскую и коррекционно-нормативную 
функции. Критика в СМИ может быть разной. Литературно-художественная критика занимает 
значительную часть «критического поля» в журналистике. 

Со становлением и развитием прессы связано становление литературно-художественной 
критики, развитие определенных профессиональных качеств. «Критику - как особую 
профессию - исторически создала пресса, причем не столько специальная научная, а общая, 
рассчитанная на интерес более или менее широкой публики» [3, с. 195]. 

Критика также наравне с другими факторами, всегда способствовала развитию 
литературы и СМИ. Литературные критики высказывали свое мнение по отношению к 
литературным и журналистским материалам, таким образом, способствуя улучшению качества 
материалов.  

Проводя свое исследование, мы стали свидетелями того, что в журнале «Садои Шарк» в 
начале 2000-го года опубликовано несколько критических статей, где авторы выражают свое 
недовольство состоянием литературной критики того времени. Однако, прочитав такие же 
статьи, опубликованные через четырнадцать лет - в 2014-ом году, и с тем же недовольством 
сегодняшней критикой, мы задались вопросом: «неужели никто не собирается ничего менять?». 
Шокировало нас другое - то, что и в 2018-ом году, ситуация с литературно – художественной 
критикой - та же – не здоровая.  Количество критических статей увеличилось, но качество 
осталось таким же, как и прежде.  

Следует отметить, что за последние годы, очень много стало поэтов, писателей и даже 
членов Союза писателей Таджикистана. Все словно заразились болезнью «писать». Их 
количество возросло как количество грибов после грозы. Другое дело – качество литературных 
произведений. Наряду с высокими литературными произведениями, часто встречаются 
низкокачественные, с плохим языком произведения. Союз писателей, осознав это, начал борьбу 
с низкокачественными произведениями, и создал рабочую группу по изучению и анализу 
произведений и оценке профессионального уровня членов СПТ. Этой рабочей группой, анализу 
были подвергнуты в 2017 году произведения более 200 членов Союза, и в результате 
исключены 41 человек в виду того, что качество их произведений не отвечало уставу СПТ [4]. 
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Низкое качество произведений замечают читатели, заметили в Союзе писателей страны, 
но никак не замечают или не хотят замечать литературные критики. Они молчат. Своим 
молчанием они способствуют распространению не соответствующих требованиям литературы 
произведений. В свою очередь, это повлияет на мировую репутацию таджикской литературы, а 
также приведет к исчезновению литературной критики в стране. Следует отметить, что 
распространению этих «произведений», наряду с молчанием критиков, способствуют и СМИ, 
как частные, так и государственные.  

«Литературные критики, будто не видят, что происходит с нашей литературой. Если кто-
то из них и даёт о себе знать, то это превращается в «дружескую» или «родственную» 
литературную критику» - говорит Абдували Давронов [1, с. 6-17]. 

Иногда в исследуемый нами период, встречаются на страницах журналов «Садои Шарк» 
и «Памир» объективные и справедливости ради написанные литературно - критические статьи, 
освещающие вопросы истории литературы, литературных течений, художественных 
произведений. Их авторами являются Мухаммаджон Шукуров, Сохиб Табаров, Расул 
Ходизода, Абдукодир Маниязов, Хуршеда Отахонова, Атахон Сайфуллоев, Худои Шарифов, 
Абдунаби Сатторов, Вали Самад, Рахими Мусулмониён, Хамрокул Шодикулов, Джурахон 
Бакозода, Юсуф Акбаров, Аламхон Кучаров, Абдухолик Набиев, Худойназар Асозода, 
Абдурахмон Абдуманнонов, Матлуба Ходжаева, Абдуманнон Насриддинов, Рустами Ваххоб, 
Илхом Эшонзода. Однако, таких статей очень и очень мало.  

Отмечая и хваля хорошие критические статьи, Абдунаби Сатторзода в своей статье 
говорит и про некачественные критические статьи. Он говорит, что: «… Другие виды критики, 
к примеру восхваление или литературная хвалебная речь, характеристика, корыстное писание, 
«необдуманная критика» (М. Шакури), «дружеская критика» (Н. Косим), «дружеская и 
родственная критика» (Мубашири Акбарзод), общая критика, «бартерная критика (ты мне, я 
тебе)» и тому подобные, рынок которых горяч и они очень востребованы, популярны и даже 
поддерживаются некоторыми ответственными людьми, не имеют никакого отношения к 
литературной критике» [2, с. 126]. 

Он отмечает, что можно написать целую диссертацию или большую книгу об одном 
стихотворении или произведении, и при этом ничего ценного не сказать. «К сожалению, с 
каждым годом растет количество таких книг, критических статей и других работ. Они даже 
выдвигаются на получение научных и литературных премий и получают поддержку» - 
отмечает Сатторзода.  

Рустами Ваххоб в своей статье выделяет следующие виды критики литературных 
произведений: 

- социальная критика; 
- нравственная критика; 
- искусствоведческая критика; 
- психологическая критика; 
- структурная критика; 
- сравнительная критика. 
«Лучшей критической статьей может считаться та, которая содержит в меру и по 

надобности все виды критики. Это потому, что в литературном произведении, имеющем 
высокий смысл, обязательно использованы указанные качества» - отмечает он.  

Мухаммадалии Аджами предлагает подвергать литературной критике хотя бы те 
литературные произведения и стихи, которые публикуются в национальном литературном 
издании «Садои Шарк» и газете «Адабиёт ва санъат» («Литература и искусство»). По его 
словам, сегодня встречаются критические статьи, написанные ради дружбы, а не ради 
литературы [6, с. 133]. 

Следует отметить, что нами проведен анализ литературно-критических материалов на 
страницах журналов «Садои Шарк» и «Памир» 1998-2018 годов.  

В исследуемый период (1998-2018 годы) в журнале «Садои Шарк» в 2001 году впервые 
опубликована литературно-критическая статья под рубрикой «такриз». Это статья Илхома 
Эшонзода в №11 2001 года «Взгляд на новое издание «Армугони Саббок» Шейх Абдулкадыра 
Кароматуллохи Бухорои». 

Следует отметить, что в целом, данная рецензия является качественной и объективно 
написанной литературной критикой, так как указаны все плюсы и минусы книги, даны 
полезные советы, приведены веские аргументы – цитаты с ошибками из книги, а также 
показаны их правильные варианты с указанием их источников. Сегодня в «Садои Шарк» 
ощущается сильная нехватка таких, для пользы таджикской литературы написанных рецензий. 

После трехлетнего перерыва, в 2004 году под рубрикой «Адабиётшиноси» 
(«Литературоведение») была опубликована рецензия Атахон Сайфуллоева на рассказ Саттор 
Турсуна «Санг дар багал ба туфон» («С камнем за пазухой в бурю»). В тексте, в подтверждение 
своих слов, автор приводит цитаты из рассказа. В этом тексте не указаны ошибки или 
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недостатки произведения, автор статьи хвалит автора рассказа, сам рассказ, его события, 
главного героя - Рашода. Следует отметить, что этот рассказ, был опубликован в журнале в №1-
6 1998 года, и лишь в 2004 году критики обратили на него внимание и заговорили о нем.  

В 2005 году в журнале появилась рубрика «Пажухиш ва накди адаби» («Исследование и 
литературная критика»).  

С 2007 года появилась рубрика «Такриз ва китобиёт» («Рецензия и библиография»), 
которая есть и сегодня.  

Таким образом, из всех опубликованных в журнале материалов, литературно-
критические материалы составляют: 

 

в 2007 году – 4,7%; 
в 2008 – 1,8%; 
в 2009 – 5%; 
в 2010 – 2,1%; 

в 2011 – 0,6%; 
в 2012 – 2,2%; 
в 2013 – 1,5%; 
в 2014 – 7,4%; 

в 2015 – 6,6%; 
в 2016 – 5,5%; 
в 2017 – 1,9%; 
в 2018 – 3,4%. 

 

Указанные критические статьи – это в основном рецензии на художественные 
произведения. Маленький процент их составляют критические статьи, обсуждающие те или 
иные проблемы литературы.  

В журнале «Памир» за исследуемый период, до 2002 года, литературной критике не 
уделяется никакого внимания и места. В 2002 году появилась рубрика «Литературоведение и 
критика», однако, критических статей здесь нет, есть только литературоведческие статьи. Под 
этой рубрикой до 2006 года публикуются в основном литературоведческие материалы и 
исследования. Критических материалов очень мало. Литературным критиком в основном в этот 
период выступает Хамракул Шодикулов. Позже, после 2010 года, в журнале «Памир» больше 
всего публикуются литературно-критические статьи профессора РТСУ Асадулло Саъдуллоева.  

Таким образом, из всех опубликованных в журнале материалов, литературно-
критические материалы составляют: 

 

в 2003 году – 4,4%; 
в 2004 – 10%; 
в 2005 – 1,5%; 
в 2006 – 20,3%; 

в 2007 – 5,7%; 
в 2008 – 4%; 
в 2009 – 5,8%; 
в 2010 – 6,6%; 

в 2011 – 3,7%; 
в 2012 – 5,8%; 
в 2013 - 1,6%; 
в 2014 – 1,2%; 

в 2015 – 4,4%; 
в 2016 – 0,6%; 
в 2017 – 0%; 
в 2018 – 0%. 

 

Большее количество материалов, опубликованных под рубрикой «Литературоведение и 
критика» составляют рецензии. Малое количество статей касаются освещения тех или иных 
вопросов и проблем литературы.  

Следует подчеркнуть, что за исследуемый период, по сравнению с журналом «Садои 
Шарк», в журнале «Памир» опубликовано на много меньше литературно - критических статей. 
За последние два года – (2017 и 2018 гг.), в журнале нет ни одной литературно-критической 
статьи.  

Исследуя литературно-критические материалы в журналах «Садои Шарк» и «Памир», мы 
пришли к таким выводам, что: 

1. В журналах публикуется мало литературно-критических статей. 
2. Те, что публикуются, не всегда объективно написаны. 
3. Большинство авторов литературно-критических статей, совершенно не знакомы с 

литературной критикой. 
4. Произведения «героев» статей не соответствуют словам автора статьи, который 

превозносит их и хвалит.  
5. Многие примеры, приводимые критиками, свидетельствуют не о мастерстве их 

«героя», а наоборот о его бездарности. 
6. В большинстве случаев, критические статьи пишутся из-за дружбы или родственных 

связей критика и его «героя», что не в пользу литературы. 
7. В честь юбилейной даты поэта или писателя, пишутся заказные статьи. Автор статьи, 

только потому, что у его «героя» юбилей, превозносит его и его творчество до небес и строит 
из него гения современности. Однако, в тексте приводит примеры, которые никак не 
подчеркивают гениальность героя статьи. 

8. В «Садои Шарк» литературно-критические статьи касаются в основном произведений, 
опубликованных в различных номерах этого журнала. 

В связи с этими выводами, я как исследователь предлагаю следующие пути решения этих 
проблем: 

1. Урегулирование критики является важной задачей литературных деятелей страны. 
Организация различных кружков, конференций, собраний и съездов могут способствовать 
этому. Однако следует отметить, что это является проблемой не только СПТ. Этот вопрос 
должен охватить от соответствующих кафедр и факультетов до независимых филологических 
центров, и в итоге, способствовать развитию литературы. Активнее всех, в этом вопросе 
должны быть СМИ, так как они играют важнейшую роль в распространении и развитии 
литературной критики. Они должны уделять особое внимание публикуемым критическим 
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статьям и не допускать к печати слабые и не отвечающие канонам литературной критики 
статьи.  

2. Должны возродиться жанры и виды критики, в том числе рецензия, которая сегодня 
превратилась в «дружеский позитивный отзыв о произведении или книге», и потеряла свою 
экстренность.  

3. Необходимо готовить молодые кадры и обучить их тончайшим особенностям 
литературной критики. Придумать способы привлечения молодых ученных к этой сфере, 
способы их поощрения и заинтересовать их.  

4. Необходимо в СПТ и во всех литературных изданиях открыть отдел критики и 
литературоведения, назначить по одному редактору из числа опытных литературных критиков, 
чтобы те, могли регулировать и контролировать качество литературно-критических статей. 
Только в этом случае, СМИ могут способствовать развитию критики. Для этого, в редакциях 
необходимо открыть хотя бы по одной оплачиваемой рабочей ставке, чтобы заинтересовать и 
привлечь опытных критиков на должность редактора. Для того, чтобы получить хороший 
результат от работы критика, нужно хорошо оценить его труд.  

5. Необходимо выдвигать на государственные награды и премии наряду с литераторами 
и критиков. Это даст им стимул лучше работать.  

6. Перестать заниматься пустословием и пустыми восхвалениями, и предлагать читателю 
литературно – критические статьи о достойных поэтах и писателях и достойных 
произведениях. 

7. Литературные и другие газеты и журналы должны стараться публиковать ценные и 
отвечающие требованиям литературной критики статьи. 

8. Вопрос литературной критики должен стать важным вопросом для СПТ и впредь, 
Союз должен уделять ему больше внимания.  
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МАҚОЛАҲОИ АДАБӢ-ИНТИҚОДӢ ДАР МАҶАЛЛАҲОИ 
«САДОИ ШАРҚ» ВА «ПОМИР» 

 

Дар мақола масъалаи нашри мақолаҳои танқидӣ, сифат ва миқдори онҳо дар маҷаллаҳои «Садои 
Шарқ» ва «Помир» баррасӣ мешавад. Ҷанбаҳои назариявии масъала таҳқиқ, матнҳои мақолаҳои танқидӣ, 
ки дар маҷаллаҳо интишор мешаванд, таҳлил карда шудаанд, таҳлил нишон дод, ки ташаккул ва рушди 
матбуот бо ташаккули танқиди адабӣ, инкишофи сифатҳои муайяни касбӣ алоқаманд аст. Танқид дар 
баробари дигар омилҳо ҳамеша ба рушди адабиёт ва ВАО мусоидат кардааст. Бояд қайд кард, ки дар 
солҳои таҳлилшуда, дар муқоиса бо маҷаллаи «Садои Шарқ», маҷаллаи «Помир» хеле кам мақолаҳои 
танқидӣ нашр кардааст. Дар ду соли охир (2017 ва 2018) маҷалла ягон мақолаи танқидии адабӣ надорад. 
Дар «Садои Шарқ» мақолаҳои нақдӣ, асосан дар бораи асарҳое навишта мешаванд, ки дар шумораҳои 
гуногуни ин маҷалла нашр шудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: танқиди адабӣ, нашрияҳои махсус, маҷаллаҳои адабӣ, сифати мақолаҳои 
танқидӣ, «Садои Шарқ», «Помир», Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, асарҳои бадеӣ.  

 

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ  
«САДОИ ШАРК» И «ПАМИР» 

 

В статье рассматривается вопрос публикации в журналах «Садои Шарк» и «Памир» литературно-
критических статей, их качества и количества. Рассматриваются теоретические аспекты проблемы, а 
также анализируются тексты литературно-критических статей, опубликованных в журналах. В 
результате анализа выявлено, что со становлением и развитием прессы связано становление 
литературно-художественной критики, развитие определенных профессиональных качеств. Критика 
также наравне с другими факторами, всегда способствовала развитию литературы и СМИ. Следует 
подчеркнуть, что за исследуемый период, по сравнению с журналом «Садои Шарк», в журнале «Памир» 
опубликовано на много меньше литературно-критических статей. За последние два года (2017 и 2018 
гг.), в журнале нет ни одной литературно-критической статьи. В «Садои Шарк» литературно-
критические статьи касаются в основном произведений, опубликованных в различных номерах этого 
журнала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературная критика, специализированные издания, литературные 
журналы, качество критических статей, «Садои Шарк», «Памир», Союз писателей Таджикистана, 
художественные произведения.  
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LITERARY AND CRITIC ARTICLE IN THE «SADOI SHARQ» AND «POMIR»’S MAGAZINES 
 

The article considers the issue of publishing in the magazines «Sadoi Sharq» and «Pomir» literary and 
critic articles, their quality and quantity. It is considered theoretical aspects of the problem, and also analyzed of 
literary and critic articles published in magazines. At the result of analysis, it is found out that with the 
development of press is connected becoming literary and art critique, the development of definite professional 
qualities. Critique also in a line of other factors, always promotes the development of literature and Mass Media. 
One should note, that for researched period compared to «Sadoi Sharq» magazine, in the «Pomir» magazine 
published much fewer literary and critic articles. For the last two years (2017 and 2018) there is not any literary 
and critic article in the magazine. Literary and critic articles in «Sadoi Sharq» concern mainly works which 
published in different issues of this magazine. 

KEY WORDS: literary critique, specialized editionsm, literary magazines, quality of critical articles, 
«Sadoi Sharq», «Pomir», Writers union of Tajikistan, art works.  
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ВАСФИ БАҲОРУ НАВРӮЗ ДАР АШЪОРИ ҒАФУР МУЛЛО 

 

Раҳмонов М.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

  

Фасли баҳор яке аз зеботарин фаслҳои сол, зиндашавии табиат, ба кишту кори баҳорӣ 
оғоз намудани деҳқон ва баҳамоии одамон ба ҳисоб меравад. Ин фасли арӯсмонанди сол 
Наврӯзи оламафрӯзро бо худ оварда, ҳамасола ҷашни фархундаи Наврӯз дар ин фасли баҳори 
хуҷаста бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад.  

Суханварони машҳури форсу тоҷик ба монанди устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим 
Фирдавсӣ, Умари Хайём ва чандин тани дигари онҳо дар ашъори гаронмояи худ фасли баҳору 
Наврӯзро васфу ситоиши зиёд намудаанд. Аз ҷумла, адабиётшинос Мирзо Муллоаҳмадов ба 
маҳорати баланди суханварӣ ва тавсифоту суварнигории устод Рӯдакӣ баҳои арзанда дода, 
чунин мегӯяд: «Беҳтарин намунаҳои тасвиру тавсифи табиатро ҳам метавон аз осори 
боқимондаи устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ пайдо кард. Рӯдакӣ махсусан дар тавсифи баҳор ва 
манзараҳои зебои табиат дар ин фасли сол маҳорати баланди суханварӣ ба харҷ додааст ва 
тасвирҳои ҷаззобу дилкаш, рангину мунаққаш офаридааст, ки на танҳо дар адабиёти он замон, 
балки дар қарнҳои баъдина низ беҳамтоянд» [5, с. 114]. 

Аз ин рӯ, қобили ёдоварист, ки васфи табиат, манзараҳои дилрабою дилнишини он яке аз 
мавзӯъҳои доманфарохи ҳам адабиёти классикии форсу тоҷик ва ҳам адабиёти муосири тоҷик 
ба ҳисоб меравад. 

Мавзӯи Ватану ватандӯстӣ, тавсифи табиати биҳиштосои диёр ва манзараҳои дилрабою 
нотакрори он дар эҷодиёти яке аз шоирони тавонову боистеъдод, яке аз намояндагони 
сермаҳсули ҳавзаҳои адабии Кӯлобу Вахшонзамин дар солҳои 40-90-уми асри гузашта, шоири 
зиндаёд Ғафур Мулло низ мавқеи хоса дорад. 

«Мавзӯи ашъори Ғафур Мулло, - мегӯяд Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар,- асосан 
аз васфи сулҳу амонӣ ва зебоию ширинии зиндагӣ иборат буд» [3, с. 47]. 

Шоир Усмон Билолӣ низ ба фаъолияти баланди эҷодии Ғафур Мулло баҳои баланд дода, 
ифтихормандона чунин мегӯяд: «Устод Ғафур Мулло аз зумраи адибоне мебошад, ки ашъораш 
эътирофи умум дарёфта, каломаш байни дӯстдорони шеър маҳбубияти хоса касб кардааст» [2, 
с. 3].  

Абёти зерини шоир гуфтаҳои болоро тақвият бахшида, ватандӯсти ҳақиқӣ будани 
шоирро нишон медиҳад ва таъкид мегардад, ки оғозу интиҳои ашъори худро шоир ба номи 
Ватан, тавсифи ин мақому меҳани биҳиштосо – Тоҷикистони азиз бахшидааст: 

    Дило, лафзам раҳи дилҳо пазирад, 
    Каломам шеваи дарё пазирад, 

Агар дар байти ман ишқи Ватан нест, 
    Бимон, ки дар забони хома мирад          [3, с. 46].  

Инчунин, дар шеъри дигараш шоир на танҳо худро ҳамчун ватандӯсту ватанпарвар 
меҳисобад, балки аз ватандӯстии ёру дӯстон мефахрад ва онҳоро аз ҳаммаслакони наздики хеш 
дар ин роҳ медонад: 

Шодам, ки фақат меҳри Ватан дорӣ, дило, 
Аз меҳр ту сарсабзӣ чу ман дорӣ, дило. 
Шодам, ки Ватан аз тую ту аз ватанӣ, 
Бо ин ҳама дороӣ, ту пайванди манӣ          [3, с. 51].  

Ашъори ватандӯстонаи шоир метавонад, хонандаро ба ватандӯстию меҳанпарастӣ 
ҳидояту раҳнамо созад, ки мақсади асосии шоир низ аз ҳамин иборат аст. 

Ғафур Мулло, ки худ аз боду ҳавои тозаи диёр нафас кашидаву дар оғӯши гарми 
модаронаи он ба камол расидааст, бо тамоми ҳастияш ҳар гӯшаи биҳиштосои диёрро дар 
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шеъраш мавриди тавсифу тасвир қарор додааст, ки ҳамаи ин нигорандагиҳои моҳирона аз 
ҳунари волои эҷодии шоир гувоҳӣ медиҳанд. Аз ҷумла, як қатор шеъру ғазал, рубоию 
дубайтиҳои шоир ба васфи табиати биҳиштосои диёр ва баҳору Наврӯзи он бахшида шудаанд, 
ки ба ин гуфтаҳо шеърҳои «Манзара», «Шеъри борон», «Замини сабзпӯш», «Ҳусни навбаҳор», 
«Ҳангомаи баҳор», «Қофилаи баҳор», «Баҳори деҳқон», «Бобои деҳқон», «Хандаи наврӯзӣ» ва 
монанди инҳо мисол шуда метавонанд. Шоир дар ин шеърҳо кулли афсункориҳои табиати 
диёрро тавсиф намудааст, ки онҳо ҳамагӣ манзараҳои табиати сеҳрангези диёр, шукуфтани 
гулҳои баҳорӣ, хонишу чаҳ-чаҳи мурғони хушхон ва ғайраро пеши назари хонанда ҷилвагар 
менамоянд.  

Махсусан, дар шеъри «Ҳангомаи баҳор» шоир омадани баҳори хуҷастапайро, ки аз 
қудуми мубораки он табиати диёри мо боз ҳам зебою дилрабо мегардад, интизорӣ кашида, 
муждаи баҳор ва ҳама вижагиҳои онро дар шеър чун як рассоми чирадаст тасвир намудааст: 

Баҳор аз нав қадамҳои муборакро, 
Бубинам бар замин оҳиста мемонад. 
Ба рӯйи шохсоре мурғи хушилҳон, 
Суруди нотамоми хеш мехонад. 
Кӯлоҳи қуллаҳои дастнорасро, 
Кунун хуршед мегирад ба осонӣ. 
Варақ зан баргҳои сабзаи навхез, 
Ба ҳар як сафҳа рамзе ҳаст медонӣ. 
Ба тарфи домани саҳро назар андӯз, 
Чӣ сон ороишу эъҷоз дар тобиш? 
Ба ин ранҷи табиат гӯӣ сад аҳсан,-  
Ба ин дасти ҳунар устоди дурандеш. 
Ки бо оҳангу созу нақши ботадбир, 
Хазонеро сабақ аз бехазонӣ дод. 
Ба ин анвори ҳусни бошукӯҳ ин дам,- 
Ба ин ҳангома оламро ҷавонӣ дод           [3, с. 83]. 

Дар шеъри дигари шоир, ки «Ҳусни баҳор» ном дорад, шоир фаро расидани баҳори 
муборакқадамро боиси зиндашавии табиат, дубора ҷон гирифтани набототу ҷамодот дониста, 
аз ҷумла дар ин фасл кушода шудани рози ғунчаҳои шохсори дарахтон, ба навову илҳом 
омадани булбули хушхон, ба киштукори баҳорӣ оғоз намудани деҳқон, ки сад муъҷизаи 
дигареро ба ёдгор мегузорад, пеши назар меорад:  

Ҳусне, ки ба рӯйи навбаҳор аст, аҷаб, 
Олам чӣ латифу беғубор аст, аҷаб. 
Ҳар сафҳаи ғунча роз дорад гӯиё, 
Булбул ба наво зи шохсор аст, аҷаб. 
Деҳқон, ки замини кишт шудгор кунад, 
Сад муъҷизае ба ёдгор аст, аҷаб. 
Дар даҳр ба ҳар ранге баҳор ояду лек, 
Дар кишвари мо чӣ хушгувор аст, аҷаб. 
Васфаш ба қалам чӣ гуна битвон, шоир, 
Тирози ҷаҳону гулнигор аст, аҷаб          [1, с. 68].  

Албатта, фаро расидани баҳори хуҷастапай ба табиат зебоӣ ва рангу ҷилои хоса 
мебахшад, аз ҳусни рӯҳафзуни баҳор табиати биҳиштосои диёри мо боз ҳам ба худ ҳусну 
таровати дигаре мегирад. Ба ҳамин муносибат шоири тавоно – Ғафур Мулло Наврӯзро ба ҳар 
рӯзи Ватан, хушрӯзии онро ба хушбахтию саодатмандии миллати хеш монанд намуда, дар ин 
рӯзҳои баҳорӣ гулу хори ватанро ҳамсону якранг дида, як хори Ватанро аз сад чамани 
бегонагон боло медонад: 

Наврӯз ба ҳар рӯзи Ватан мемонад, 
Хушрӯзии он ба рӯзи ман мемонад. 
Зебост ба дида ҳар гулу хори Ватан, 
Як хори Ватан ба сад чаман мемонад        [4, с. 139].  

Дар рубоии боло шоир аз санъати тавсифу муқобала моҳирона истифода кардааст. Аз 
ҷумла, дар байти охири шеър калимаву таркибҳои гулу хор, як хори Ватан ба сад чаман мондан 
ба ҳам муқобил гузошта шудааст.  

Ё дар шеъри дигар, ки дар жанри рубоӣ суруда шудааст, шоир омадани баҳор ва фаро 
расидани ҷашни Наврӯзи оламафрӯзро интизорӣ кашида, ин фасли бошукӯҳ – баҳор ва ҷашни 
мубораки Наврӯзро мепарастаду дӯст медорад ва баҳору Наврӯзро бо ҳам тавъам медонад: 

Ин боди сабо бӯйи баҳор овардаст, 
Ҳар нахл кунун ба шоха бор овардаст. 
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Ҳам духтари Наврӯз магар рангибаранг, 
Гулдӯзии пурнақшунигор овардаст         [1, с. 164]. 

Хулоса, Ғафур Мулло шоири ватандӯсту меҳанпарасти миллати хеш буда, қарзи 
фарзандии худро дар эҷоди осори баландғояи ватандӯстона, тавсифоти моҳирона сарбаландона 
адо намудааст, ки онҳо дар маҷмӯъ таҷасумгари табиати биҳиштосои диёр, баҳору Наврӯзи он 
ва хушбахтию саодатмандии миллати тоҷиканд. Шоир метавонад, бо ин гуна ашъори 
баландмояи худ хонандаро ба ватандӯстию меҳанпарастӣ, дӯст доштани табиати биҳиштосои 
диёр ва дигар хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ҳидоят намояд.  
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ВАСФИ БАҲОРУ НАВРӮЗ ДАР АШЪОРИ ҒАФУР МУЛЛО 
 

Дар мақола оид ба мавзӯъ ва мундариҷаи ашъори Ғафур Мулло, махсусан, роҷеъ ба васфи табиат 
ва тавсифи баҳору Наврӯз дар ашъори шоир сухан меравад. 

Муаллиф зимни баёни масъала ва баҳри тақвият бахшидан ба гуфтаҳои худ тавонистааст, аз 
ашъори баландмояву баландғояи шоир, ки дар мавзӯи васфи табиат ва тавсифи баҳору Наврӯз суруда 
шудаанд, истифода барад ва ба маҳорати эҷодии шоир назари амиқ дӯхта, онро аз ягон ҷиҳат таҳқиқу 
баррасӣ намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: Ғафур Мулло, ашъор, васф, сулҳ, дӯстӣ, Тоҷикистон, Ватан, ватандӯстӣ, 
баҳор, Наврӯз. 

ВОСХВАЛЕНИЕ ВЕСНЫ И НАВРУЗА В ПОЭЗИИ ГАФУРА МУЛЛО 
 

В статье рассматривается темы и содержание поэзии Гафура Мулло, особенно описание природы 
и восхваление весны и Навруза в стихах поэта. 

Автор использовал высокоидейные стихи, посвященные восхвалению природы, весны и Навруза, 
исследовал творческое мастерство поэта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гафур Мулла, поэтика, восхваление, мир, дружба, Таджикистан, Родина, 
патриотизм, весна, Навруз. 

 

THE LAUDATION OF SPRING AND NAVRUZ IN GAFUR MULLO’S POETRY 
 

This article considers the theme and content of Gafur Mullo’s poetry, especially the description of nature 
and laudation of spring and Navruz in poet’s poems. 

The author used highly ideal poems devoted to laudation of nature spring and Navruz and also researched 
poet’s creative mastery. 
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ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ ЧИСТОН ДАР АШЪОРИ БАЧАГОНАИ 

ЛАТОФАТ КЕНҶАЕВА 
 

Саъдуллоева М.Ф. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Яке аз маъмултарин ва серистеъмолтарин жанрҳои эҷодиёти шевои байни мардум ва 
осори хаттии адабиёти бадеӣ ин жанри чистон мебошад. Жанри чистон метавонад мафкураи 
инсонҳоро густариш диҳад, ақлу дониш, фикрронӣ ва инчунин зиракию қобилиятнокии ҳар як 
фардро ифода мекунад. Ба ақидаи яке аз муҳаққиқони адабиётшинос, доктори илмҳои 
филологӣ А. Сӯфизода истилоҳи «Чистон» аслан аз ибораи «Чист-он?», ки дар он фикр 
пинҳону ноаён аст. Маънии он тасвири маҷозии ҳодисаҳои зиндагӣ мебошад [4, с. 129]. 

Гуфтан ба маврид аст, ки таҳаввулоти жанри чистон дар ашъори бачагонаи Латофат 
Кенҷаева (лақаби шоириаш Сабрин) хеле назаррабост.  

Аксари адабиётшиносон ва шоирону нависандагони адабиёти бачагона, аз қабили Убайд 
Раҷаб, Юсуф Акбаров, Раҷаб Амонов ва дигарон бо ҳамин намуди жанри адабӣ пайваста эҷод 
намудаанд. Латофат Кенҷаева бошад, аз зумраи он шоиронест, ки дар эҷоди жанри чистон дар 
адабиёти кӯдак фаъолияти хубе дорад. 

 Шоираи нозукандеш Латофат Кенҷаева, ки пайваста саргарми эҷод аст, Чистонҳои зиёде 

низ гуфтааст: 
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Дарё надорад, 

Парво надорад. 

Лағжон чу моҳӣ, 

Сармо надорад (Даҳону забон)           [2, с. 96]. 
Ин мисраъҳои зерин, бо вуҷуди он, ки ба жанри чистон тааллуқ доранд, дар вазни илми 

арӯзи аҷам бо қофияву радиф омадаанд. Кӯдакон метавонанд дар баробари он ки мисраъҳоеро 
аз бар кунанд, аз мазмуну мӯҳтавои ин мисраъҳо ҷавоби муносиберо ҷустуҷӯ менамоянд.  

Ҷавоби чистони дар боло овардашуда «Даҳону забон» мебошад. Як навгонии эҷодиёти ин 
бонуи адаб дар он мебошад, ки ҷавоби чистонҳояшро бо расмҳои рангину диққатҷалбкунандаи 
рассомони чирадасти Ватанамон дарҷ намуда, пешкаши хонандагон мегардонад. Ин метавонад 
таваҷҷуҳи кӯдакону наврасон ё ин ки хонандаи хешро ба худ ҷалб намояд. Ва зиракии 
хонандаро низ санҷиш кунад. 

Шоира чистонҳои эҷоднамудаи худро дар қолиби вазну қофия оварда, мазмун ва 
мӯҳтавои онро бо суханбозиҳои донишмандона пешкаши хонандаи худ гардонида аст, ба 
монанди ин:  

Қабат-қабат ҷомааш, 
Дилу ҷигар надорад, 
Бурӣ сараш, бигиряд, 
Парвои сар надорад (пиёз)           [2, с. 95]. 

Мушоҳидаҳои илмӣ ва ҷустуҷӯҳои таҳқиқотӣ нишон медиҳад, ки аз давраҳои қадим 
инҷониб истиллоҳи «Чистон» дар фолклори тоҷик шӯҳрату шаҳомати худро дар миёни оммаи 
мардум доштааст. Худи «Чистон» аслан маҳсули афкори халқ буда, тақрибан дар миёнаҳои 
охирҳои асри IХ ва аввалҳои асри Х дар адабиёти хаттии тоҷик ворид шудааст.  

Дар китоби «Санъати сухан», адабиётшиноси номдори тоҷик Тӯрақул Зеҳнӣ овардааст: 
«Маънои луғавии чистон (луғаз) печиш, берун рафтан аз роҳи рост ё ин ки роҳи каҷ 

мебошад». 
Дар сарчашмаҳои илми адабиётшиносӣ чунин омадааст: 
- «Луғаз ё худ чистон онест, ки шоир шеъре менависад ва чизеро дар назар гирифта, 

сифат мекунад ва хусусиятҳои онро низ дар либоси ибораҳои мушкил баён мекунад. Ва 
инчунин онро аз хонанда ва шунавандаи он бо саволи -чист он? пурсон мешавад». Аз ҳамин 
лиҳоз баъдан ба ҷойи калимаи «луғаз»-и арабӣ «чистон» номи ин намуди жанри шеъриро 
ниҳоданд, ки то ба имрӯз маъмулу машҳур дар миёни оммаи халқ гаштааст [3, с. 116]. 

Дар адабиёти форсу тоҷик кам нестанд шоироне, ки читон эҷод намуда бошанд, аз 
қабили устод Рӯдакии бузургвор, Манучеҳри Домғонӣ, (асри ХI) ва баъдтар дар эҷодиёти 
устодони каломи баъд, аз қабили Мирсаид Миршакар, Садриддин Айнӣ, Лоҳутӣ, Аминҷон 
Шукӯҳӣ, Бобо Ҳоҷӣ, Убайд Раҷаб ва чанде дигарон. 

Латофат Кенҷаева бошад дар адабиёти имрӯзаи бачагонаи тоҷик, идомадиҳандаи 
эҷодиёти гузаштагони зиндаёдамон дар адабиёти кӯдакону наврасон мебошад. Ва инчуни 
чистонҳое эҷод менамояд, ки арзандаи баҳсҳои кӯдакона дар миёни наврасон буда метавонад. 
Ӯ мегӯяд: 

Нахӯдаки сап – сафед, 
Аз осмон меборад, 
Дар кафаш мешавад об,  
Ҳар ки ӯро медорад (жола)          [2, с. 93]. 

Ин чистон дар қолаби вазну қофия омада, ниҳоят содаву фаҳмост барои он, ки кӯдак 
зудтар ӯро дарк кунад. Ана ҳамин содагиҳои чистонҳои Сабрин аст, ки бештар таваҷҷуҳи 
кӯдакро ба худ ҷалб менамояд. Аксаран чистонҳои шоира Латофат Кенҷаева фарогири олами 
сабзавотҳову полезиҳо, асбобҳои рӯзгор ва инчунин ҷиҳозҳои хониш мебошад, ки барои насли 
наврас лозим ва ба зиндагии онҳо наздик аст. Мақсади шоира ҳам дар он аст, кӯдакону 
наврасон бо донишомӯзӣ ва меҳнатдӯстӣ самимияти хосса дошта, ҳисси ватанпарварона дошта 
бошанд. Олами кӯдакон ва беҳтарин машғулияти дӯстдоштаи баъзе аз бачаҳо метавонад 
ҷустуҷӯ ва ковиши якдигар бошад. Аз ин лиҳоз, бачаҳо чистонҳоро бениҳоят дӯст медоранд ва 
хуб меписанданд. 

Ҷолиби диққат будани навовариҳои Сабрин дар эҷоди жанри чистонгӯӣ пӯшида нест, 
зеро ӯ бо қаламкашон ё худ рассомони чирадасти кишвари маҳбубамон ҳамкорӣ намуда, 
ашъори кӯдаконаи хешро барои насли наврас зебою шавқовартар офаридааст. 

Донишманди русзабон Виктор Коржан овардааст: «Хусусияти аслии чистон ин аст, ки 
дар он ду зуҳуроти муттақобил дар ягонагии тартибӣ бояд падид ояд. Аз як ҷониб, ҳар чӣ 
маҳкамтар, рӯйпӯш кардани ҷавоб, мураккаб гардонидани дарёфти онаст. Аз ҷониби дигар 
бошад, тавассути ашёи мавриди чистон ҳарчи амиқтару саҳеҳтар буда, тасвир кардани 
аломатҳои ашёи пинҳоншуда аст» [1, с. 140]. 
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Дар адабиёти бачагонаи тоҷик ашъори Латофат Кенҷаева то ба имрӯз дар эҷоди жанрҳои 
чистон дар миёни кӯдакону наврасон мавқеи хоссаеро пайдо намудааст гӯем ҳам, хато 
намекунем. 
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ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ ЧИСТОН ДАР АШЪОРИ БАЧАГОНАИ  

ЛАТОФАТ КЕНҶАЕВА 
 

Муаллиф қайд менамояд, ки яке аз маъмултарин ва серистеъмолтарин жанрҳои эҷодиёти шевои 

байни мардум ва осори хаттии адабиёти бадеӣ ин жанри чистон мебошад. Жанри чистон метавонад 

мафкураи инсонҳоро густариш диҳад, ақлу дониш, фикрронӣ ва инчунин зиракию қобилиятнокии ҳар як 

фардро ифода мекунад. Ба ақидаи яке аз муҳаққиқони адабиётшинос, доктори илмҳои филологӣ А. 

Сӯфизода истилоҳи «Чистон» аслан аз ибораи «Чист-он?», ки дар он фикр пинҳону ноаён аст. Маънии он 

тасвири маҷозии ҳодисаҳои зиндагӣ мебошад. 

Гуфтан ба маврид аст, ки таҳаввулоти жанри чистон дар ашъори бачагонаи Латофат Кенҷаева 

(лақаби шоириаш Сабрин) хеле назаррабост.  

КАЛИДВОЖАҲО: осори хаттӣ, жанр, адабиёти бадеӣ, жанри чистон, истилоҳот, муҳаққиқон, 

анъор, маънои маҷозӣ, навоварӣ, ташаккули жанр.  
  

РАССМОТРЕНИЕ ЖАНРА ЗАГАДОК В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЛАТОФАТ КЕНДЖАЕВОЙ 
 

Автор отмечает, что одним из самых популярных распространённых жанров литературы – это 

загадки. Этот жанр развивает у человека уровень развития умственного интеллекта, а также расширяет 

кругозор знаний.  

С точки зрения профессора доктора филологических наук А. Суфизода - загадка; - это кладовая 

знаний, которое не каждому удаётся открыт. Каждая загадка отражает разные случая жизни.  

В большинстве своих детских произведениях Латофат Кенжаева больше уделяет внимание этому 

жанру. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: письменное наследие, жанр, художественная литература, жанр загадки, 

терминология, исследователи, стихи, переносное значение, нововведение, формирование жанра. 
 

THE REVIEW OF RIDDLE GENRE IN CHILDREN LITERATURE OF  

LATOFAT KENJAEVA 
 

The author notes, that one of the most popular genre of literature is riddles. This genre increase human’s 

level of the mental intellect and also enlarge knowledge outlook. With the point of view of professor, doctor of 

philological sciences A Sufizoda, riddle is a knowledge storeroom, that not everyone could manage to open it. 

Each riddle reflects different life’s cases. In most her children works Latofat Kenjaeva pays a great attention to 

this genre. 

KEY WORDS: written heritage, genre, fiction, mystery genre, terminology, researchers, poems, 

figurative meaning, innovation, genre formation. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Саъдуллоева Муродгул Файзибековна, соискатель кафедры 

таджикского языка и литературы ДГУ. Тел.: (+992) 918-59-41-79. 

 
ШОИРИ ХАЛҚ КАРИМ ДЕВОНА АЗ ДИДИ ҲИКМАТ РАҲМАТ 

 

Фақиров Х.Н. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Аз ибтидои солҳои 50-уми садаи бист Ҳабибулло Назаров ба пажӯҳиши Карим Девона ва 
шахсияти ӯ камар баст. Ашъори шоирро аз забони гӯяндаҳо, ақориб ва ҳамдиёрони шоир, 
сокинони водиҳои Ҳисору Ғозималик ва Вахшу навоҳии Ҷумҳурии Ӯзбекистон (беш аз 300 
нафар) гирд овард ва бо номи «Сатрҳои оташин» солҳои 1957 (бо забони русӣ), 1958, 1961 (бо 
забони тоҷикӣ) ва 1962 (бо забони ӯзбекӣ) пешкаши хонандагон намуд. Азбаски дар соли 1961 
повести мавсуф бо номи «Дар ҷустуҷӯи Карим Девона» интишор шуд ва онро хонандаи тоҷик 
бо хушнудӣ истиқбол намуд, нависанда бо маслиҳати дӯстонаш муҳтавои асари мазкурро дар 
чаҳорчӯбаи муайян дароварда, дар шакли рисолаи номзадӣ барои дифоъ пешниҳод намуд, вале 
донишмандони фолклор, устодон Воҳид Асрорӣ ва Раҷаб Амонов бо интишори тақризи худ бо 
номи «Сатрҳои оташин ё дуди беоташ?» аз тариқи рӯзномаи «Маориф ва маданият» (аз 23 
июни соли 1964) дар атрофи мавҷудияти шоире бо исми Карим Девона баҳси пурсару садоеро 
оғоз намуданд ва буду набуди шоири халқиро таҳти суол қарор доданд. Ин мубоҳиса қариб як 
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сол идома ёфта, перомуни он 13 мақола аз тариқи рӯзномаи «Маориф ва маданият» ба нашр 
расид, ки дар байни онҳо мақолаи Ҳикмат Раҳмат холисонаву боинсофона иншо шуда буд. 

Ҳикмат Раҳмат дар мақолаи ҷавобиаш бо номи «Бори дигар дар бораи «оташу дуд» 
(«Маориф ва маданият», 18 августи соли 1964) мақолаҳои «Сатрҳои оташин ё дуди беоташ?» ва 
«Оё ин дуд оташ дорад»-и В. Асрорӣ, Р. Амонов ва З. Раҷабовро мавриди баррасӣ қарор дода, 
дар робита ба пажӯҳишҳои Ҳабибулло Назаров перомуни ҳаёт ва эҷодиёти Карим Девона ва 
ақидаҳои олимон роҷеъ ба экспедитсияи фолклоршиносии водии Ҳисор нуқтаи назари хешро 
баён менамояд, зеро ду маротиба (солҳои 1959 ва 1960) дар ин экспедитсия иштирок доштааст. 
Бинобар ин, изҳор медорад, ки «…отрядҳои экспедитсияи фолклоршиносӣ ба водии Ғозималик, 
ки дар байни кӯҳҳои Боботоғ ва Қаршитоғ, дар ду соҳили дарёи Кофарниҳон воқеъ гардида ва 
зодгоҳи Карим  Девона ҳам дар он водист, ҳеҷ гоҳ нарафтаанд. Инчунин, аксарияти маҳалҳое, 
ки Ҳабибулло Назаров ҷустуҷӯи худро дар он ҷоҳо гузаронидааст, ҳанӯз ба харитаи сайру 
сафари фолклоршиносони мо дохил нашудаанд» [15, с. 20].  

Ҳ. Раҳмат иқрор мешавад, ки то ин дам ба водии Ҳисор панҷ маротиба (1951, 1959, 1960, 
1962, 1963) отрядҳои экспедитсияи фолклоршиносӣ рафтаанд, ки ҳар кадоме аз ин отрядҳо 
хатти ҳаракат, мақсад ва вазифаҳои муайяни худро доштанд ва баъд ҳар кадомеро муфассал 
шарҳ додааст ва таъкид кардааст, ки ин ҳайат ҳеҷ гоҳ ба водии Ғозималик нарафтааст ва ба 
маҳалҳое, ки рафтаанд, аҳолӣ оид ба Карим – Девона тасаввуроти дуруст надоштаанд. Баъдан, 
касе ба ҷустуҷӯи Карим – Девона ва шоирони халқӣ машғул нашуда буд. Бинобар ин, Ҳ. Раҳмат 
таъкид мекунад, ки «… ҳақ надорем, ки ба ҷустуҷӯ ва бозёфти Ҳ. Назаров, ки дар натиҷаи 
меҳнати зиёд ва пурмашаққате ба даст омадааст, бо шубҳа назар андозем ва ҳамчун шахси 
таърихӣ вуҷуд доштани шоир Карим – Девонаро инкор намоем» [15, с. 31] ва бо ин нуқтаи 
назараш ақидаи В. Асрорӣ ва Р. Амоновро рад мекунад ва ба З. Раҷабов ҳамақида буданашро 
эълом медорад. Баъдан, оид ба баъзе камбудию нуқсонҳои илмии Ҳабибулло Назаров ибрози 
назар менамояд:  

1. Дар масъалаи нуқсонҳои илмӣ-тадқиқотии Ҳ. Назаров, методи тадқиқотӣ ва усули 
илмии ӯ, зиддиятҳои эҷодии шоир Карим Девона бидуни инкори шахсияти шоир Ҳикмат 
Раҳмат тарафдори Р. Амонов, В. Асрорӣ, З. Раҷабов ва А. Мухторов аст.  

2. Ба ақидаи Ҳ. Раҳмат азбаски Ҳ. Назаров асосан ба корҳои давлатию ҳизбӣ машғул 
буда, дар ибтидо дар соҳаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ таҷрибаи камтар дошт, аввалин кори 
тадқиқотии ӯ аз нуқсонҳои илмӣ холӣ намебошанд. Дар тадқиқоти ӯ бисёр фикрҳо ба тариқи 
тезис ба миён гузошта шуда, ҳаматарафа ҳал нагардидаанд. Аз ин рӯ, баъзе далелҳои Ҳ. 
Назаров боварибахш набаромадаанд, ки инро худи ӯ ҳам пай бурда, чунин менависад: «Мо дар 
бобати муқаррар намудани шумораи онҳо (одамони маърифатпарвар – Ҳ.Р.), муносибати онҳо 
нисбат ба халқ ва муносибати Карим Девона бо онҳо, албатта, бисёр кор мекунем ва 
хонандагони муҳтарам ба ин боварӣ ҳосил карда метавонанд» [11, с. 185; иқтибос аз 15, с. 32].  

3. Ҳ. Раҳмат ба А. Мухторов ҳамовоз шуда, иддао намудааст, ки «Пеш аз ҳама Ҳ. Назаров 
эҷодиёти шоири халқ Карим Девонаро… дар алоқамандии зичи таърихӣ, ҳаёти иҷтимоӣ ва 
муҳити таърихии шоир наомӯхтааст, ҳол он ки талабот ва характери воқеаҳои замонро 
надониста, мавқеъ ва аҳамияти эҷодиёти санъаткорро муайян намудан мумкин нест» [15, с. 33]. 

Ихтилофҳои ғоявии эҷодиёти Карим Девона масъалаи маорифпарварӣ ва дӯстони 
маорифпарвари ӯ низ аз он масъалаҳоест, ки ҳалли пурраи худро аз тадқиқотчӣ талаб менамояд 
[15, с. 33]. 

4. Ҳ. Раҳматов ба ақидаи В. Асрорӣ ва Р. Амонов оид ба ихтилофи ғоявии Карим Девона, 
роҷеъ ба он ки як шоир наметавонад ҳам худопараст бошаду ҳам ақидаҳои пешқадами 
инқилобӣ дошта бошад, дахл карда, муқобили фикри онҳо мебарояд ва тақозо менамояд, ки 
Карим Девона низ фарзанди замони худ буда, чунин калавишҳо дорад, бинобар ин ба эҷодиёти 
ӯ ҳамчун ба эҷодиёти фарзанди замони худ баҳои сазовор медодем [15, с. 34]. 

Ҳ. Раҳмат ба таҳқиқотчӣ тавсия медиҳад, ки бояд ихтилофоти эҷодии Карим Девонаро 
чуқуртар меомӯхт, зеро шеърҳои Карим Девона, ки ақидаҳои динӣ – худопарастиро ифода 
мекунанд, маҳсули давраи аввали эҷодиёти шоиранд ва шеърҳои дорои ақидаҳои пешқадам 
сонитар ба вуҷуд омадаанд [15, с. 34]. 

5. Ҳ. Раҳмат ба масъалаи бо чанд услуб шеър эҷод кардани Карим Девона дахл намуда, Ҳ. 
Назаровро водор месозад, ки хусусиятҳо ва тафовутҳои услубии ашъори Карим Девона ва 
ҷиҳатҳои умумии онҳоро чуқуртар омӯзад [15, с. 35].  

6. Ба В. Асрорӣ, Р. Амонов ва А. Мухторов тавсия медиҳад, ки пеш аз он ки оид ба 
шеърҳои «Дар вафоти Абдулмаҷид», «Абдулмаҷидҷонам, балам» ва «Нолаи модар» шубҳа 
менамуданд, бояд аввал суханони Ҳ. Назаровро аз китоби «Дар ҷустуҷӯи Карим Девона» (1958, 
с. 174-180) як бор мутолиа мекарданд, вале дар масъалаи кай, аз тарафи кӣ ҷамъ карда шудани 
ин шеърҳо ба фикри А. Мухторов ҳамроҳ мешавад. Ҳ. Раҳмат ба фикри В. Асрорӣ, Р. Амонов 
ва А. Мухторов оиди ду рубоие, ки таҳти унвони «Шамолак» ба «Сатрҳои оташин» дохил карда 
шудааст, ҳамроҳ мешавад [15, с. 36]. 
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Ҳикмат Раҳмат соли 1997 бо номи «Ду моҷаро» дар маҷаллаи «Садои Шарқ» (№1-6) 
мақолае ба нашр мерасонад, ки қисмати аввали он фарогири моҷарои таҳқиқоти Ҳ. Назаров 
перомуни рӯзгор ва осори Карим Девона буд. Ҳ. Раҳмат асари Ҳ. Назаров «Дар ҷустуҷӯи Карим 
Девона»-ро «асари моҳиятан илмию услубан бадеӣ» [15, с. 3] меномад. Баъдан оид ба шуҳрати 
асари Ҳ. Назаров, баҳои дигарон ба ӯ сухан меронад. Ба гуфти ӯ баъди чанд рӯзи чопи 
мақолааш Ҳ. Назаров Ҳ. Раҳматро ба назди худ даъват мекунад. «Ӯ дар хусуси мақолаи банда 
танҳо ҳамон қадар гуфт, ки, – мегӯяд Ҳикмат Раҳмат, - камбудиҳое, ки ман ба онҳо ишора 
кардаам, дар асаре чун «Дар ҷустуҷӯи Карим Девона» ҷой доштанаш мумкин ва табиӣ 
мебошад. Онҳо ба услуби асар вобастаанд. Асари номбурда ҳамчун таҳқиқоти илмии академӣ 
ва барои ба даст овардани унвони илмӣ навишта нашудааст. Қимати он дар аҳамияти амалии он 
мебошад. Ин гуна асарҳо ҳастанд. Барои мисол таҳқиқоти Ираклий Андронников дар бораи 
М.Ю. Лермонтов ном бурда шуд» [15, с. 8].  

Баъдан Ҳикмат Раҳмат ба масъалаи мубоҳисаи дар атрофи шахсияти шоири халқ Карим 
Девона, ашъори ӯ ва китоби Ҳ. Назаров «Дар ҷустуҷӯи Карим Девона» баргашта, таъкид 
мекунад, ки баҳс дар саҳифаҳои «Маориф ва маданият» қариб як сол давом кард ва 13 мақола 
перомуни он ба табъ расид. Ҳамчунин дар охир таассуроташро аз ҷамъбасти мубоҳиса, ки худ 
иштирокчии он буд, нақл кардааст.  

Ҳикмат Раҳмат дар асараш «Ду моҷаро» таъкид кардааст, ки беэътиноӣ дар ҳаққи 
Ҳабибулло Назаров ва надида гирифтани ранҷу заҳмати ӯ дар бобати гирдоварӣ, табъу нашр ва 
тадқиқу омӯзиши эҷодиёти шоири халқ Карим Девона ҳоло ҳам зуҳур мекунад. «Муаррихи 
шинохтаамон А. Мухторов дар китоби нави худ «Ҳисор» барои тасдиқи фикри хеш дар хусуси 
ошӯбҳои халқӣ аз ашъори дар китоби «Сатрҳои оташин» гирдомадаи Карим Девона ба таври 
фаровон истифода бурда бошад ҳам [10, с. 176-179], вале зикри номи гирдоварандаи ин шеърҳо 
ва мураттиби китоб Ҳ. Назаровро лозим надонистааст» [15, с. 13].  

Ҳикмат Раҳмат дар иртибот ба ин моҷаро баъдтар дар мақолаи «Ҳарчи буд, дар ёд монд» 
(«Адабиёт ва санъат», 29 ноябри соли 2018, №48, таснифи С. Мансур) чунин гуфтааст: «Рӯзе 
сардорамон, мудири шуъбаи фолклор, академики оянда Раҷаб Амонов маро ба наздаш даъват 
карду коғазеро дода гуфт: «Ба ин имзо гузоштан даркор». Он мактубе буд, ки дар зераш 
аллакай Раҷаб Амонов, Воҳид Асрорӣ ва дигар кормандони институтамон имзо гузошта 
буданд. Ба он сарсарӣ назар давонда, ҳуш аз сарам парид. Мактуб ба ВАК (Комиссияи Олии 
Аттестатсионии умумииттифоқӣ) навишта шуд буд. Дар он гуфта мешуд, ки кори илмии 
Ҳабибулло Назаров кори академӣ нест, қимати илмӣ надорад ва аз ин рӯ, барои дарёфти 
дараҷаи номзади илмҳои филологӣ сазовор нест. Ман ба он имзо нагузоштам. Баҳона кардам, 
ки соҳиби дараҷаи илмӣ нестам, бинобар ин, салоҳияти чунин ҳукм бароварданро надорам. 
«Аммо тақдири ман аллакай ҳал шуда буд. Баъди конференсия маро бо баҳонаи «ихтисори 
штатҳо» аз кор озод карданд».  

Ҳикмат Раҳмат оид ба ин моҷаро намоишномае низ бо номи «Аёдат» иншо намуда буд, 
ки суханони зерини он ҳусни мақтаъ  хоҳад буд:   

«Маъсумӣ. Маҷлиси ҷамъбастии мубоҳиса, ки он таҳти раёсати Аминҷон Шукӯҳӣ гузашт, 
ба қароре омад, ки Карим Девона ном шоири халқӣ будааст ва дар охирҳои асри XIX-у 
аввалҳои асри ХХ зиндагӣ кардааст, бо вуҷуди зиддияту мухолифатҳое, ки дар баъзе шеърҳои ӯ 
ҳастанд, фикру ғояҳои пешқадами халқиро ифода кардааст. Ин зиддияту мухолифатҳо зиддияту 
мухолифатҳои замони шоир мебошанд, ки дар ашъори ӯ акс ёфтаанд. Ҳамин аст мухтасари 
хулосаи мубоҳиса.  

Турсунзода. Бисёр хуб. Агар мубоҳиса ҳамин фикрро собит карда бошад, дигар чӣ лозим. 
Пас, ҳақ комилан ба ҷониби Назаров будааст. Мубоҳиса комилан ба манфиати ӯ анҷом 
ёфтааст» [15, с. 60]. 
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ШОИРИ ХАЛҚ КАРИМ ДЕВОНА АЗ ДИДИ ҲИКМАТ РАҲМАТ 
 

Дар ин мақола сухан аз он оғоз ёфтааст, ки Ҳикмат Раҳмат ҷавобан ба мақолаи В. Арорӣ ва Р. 
Амонов «Сатрҳои  оташин ё дуди беоташ?» (рӯзномаи «Маориф ва маданият», 23 июни соли 1964, №74), 
ки дар он пажӯҳишҳои Ҳ. Назаровро перомуни рӯзгор ва осори Карим Девона таҳти суол қарор дода 
буданд, мақолаи «Бори дигар дар бораи оташу дуд» («Маориф ва маданият», 1964, 18 август, №98)-ро 
навишта, ба ҳусну қубҳи асари мавсуф ба таври воқеӣ баҳогузорӣ намудааст. Ҳамчунин дар солҳои 
баъди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дубора ба масъалаи мазкур баргашта, дар рисолаи 
«Ду моҷаро» (Душанбе: Ҳумо», 2007. – 62 с.) аз мубоҳисаи мазкур дар шароити нави таърихӣ ёдовар 
шудааст. Мақолаи «Ҳарчи буд, дар ёд монд» («Адабиёт ва санъат», 2018. – С. 3) ва намоишномаи 
«Аёдат» («Боргоҳи сухан», 2005. – №6) низ баъзе лаҳзаҳои хираи баҳси мазкурро равшан месозанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: рӯзнома, шоир, ҳикмат, баҳогузорӣ, мақола, мубоҳиса, зиддият, мутолиа, 
таҳқиқот, экспедитсия, фолклоршиносӣ. 

 

НАРОДНЫЙ ПОЭТ КАРИМ ДЕВОНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХИКМАТА РАХМАТА 
 

В данной статье рассматриваются мнения Хикмата Рахмата по статье В. Асрори и Р. Амонова 
«Яростные линии или дым без огня?» (Газета «Маориф ва маданият», 23 июня 1964 г., №74), где 
обсуждались исследования Г. Назарова о жизни и наследии Карима Девоны. Он также написал «Еще раз 
о огне и дыме» («Маориф ва маданият», 1964, 18 августа, №98) и оценил его реалистично. Он также 
вновь вернулся к этому вопросу через несколько лет после государственной независимости Республики 
Таджикистан и напомнил об этом историческом событии в диссертации «Два события» (Душанбе: 
Хумо», 2007. – 62 с.). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газета, поэт, мудрость, оценка, статья, дискуссия, противоречие, чтение, 
исследование, экспедиция, фольклор.  

 

FOLK POET KARIM DEVONA FROM HIKMAT RAHMAT’S POINT OF VIEW 
 

This article considers Hikmat Rahmat’s opinions on V. Asrori and R. Amonov’s article «Furious lines or 
smoke without fire?» («Maorif va madaniyat» newspaper, 23 June 1964, №74) where they discussed H. 
Nazarov’s researches about life and legacy of Karim Devona. He also wrote «Once more about fire and smoke» 
(«Maorif va madaniyat», 1964, 18 August, №98) and evaluated it realistically. He also came back again to this 
issue in the years after the state Independence of the Republic of Tajikistan and reminded this historical event in 
thesis «Two events» (Dushanbe: Humo», 2007. – 62 p.). 

KEY WORDS: newspaper, poet, wisdom, evaluation, article, discussion, contradiction, reading, 
research, expedition, folklore. 
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ГУНАҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ВА КОРБУРДИ ОНҲО ДАР «ДОХУНДА»-И УСТОД АЙНӢ 

 

Қодиров Д.С. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

Назаров М.Н. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Воҳидҳои фразеологӣ нисбат ба калимаҳо сохту таркиби мураккабтар дошта, сарвати 
умумии забон ба шумор мераванд. Ин дурдонаҳои забонӣ ҳангоми истифода аз ҷониби 
шахсони ҷудогона ва адибони хушсалиқа вариантҳои муфассалу мухтасар пайдо мекунанд. Дар 
ин мақола мо кӯшиш намудем, ки баъзе аз мулоҳизаҳои худро оид ба вариантҳои фразеологӣ 
дар романи «Дохунда»-и устоди каломи бадеъ, Садриддин Айнӣ иброз намоем. «Вариантҳо аз 
ҷиҳати таркиби луғавӣ, унсурҳои калимаю шаклсозӣ, воситаҳои грамматикии алоқаи 
компонентҳо ва аз лиҳози сохту структураи синтаксисӣ фарқ мекунанд, ки ин, аз як тараф, ба 
дараҷаи рехтагии воҳидҳои фразеологӣ вобастагӣ дошта бошад, аз тарафи дигар, бо тақозои 
матн ва мавриди сухан шакли худро кам ё беш тағйир дода, гӯё худро ба мақоми сухан ва 
тақозои матлаб мувофиқ мекунанд: майна об кардан, маййа об карда, майнаро об кардан, об 
кардани майна. Ибораи «майна об кардан» мафҳумро муътадил, вале «маййа об кардан» бо 
обуранги эмотсионалии манфӣ мефаҳмонад. Аз ин ҷост, ки вариантҳои фразеологӣ аз лиҳози 
обуранг ҳам фарқ мекардаанд» [2, с. 92].  

Бояд гуфт, ки вариантҳои фразеологӣ аз синонимҳои фразеологӣ тафовут доранд. 
«Вариантҳои воҳидҳои фразеологӣ шаклҳои гуногуни як ибора буда, аз ҷиҳати маъно низ пурра 
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ба ҳамдигар мувофиқат мекунанд. Ҷиҳати умумие, ки вариантҳои як ибора будани ибораҳои 
дигарро муайян мекунад, як хел будани сохт (схема, қолаб) ва семантикаи он мебошад» [4, с. 
84]. 

«Вариантҳои воҳидҳои фразеологӣ аз ҳам ва, пеш аз ҳама, аз инвариант – асоси қолабии 
фразеологизм бо чанд ҷузъ, ё унсури грамматикии худ фарқ мекунанд. Ҷиҳати умумии 
вариантҳо бо инвариант ин сохти ягона, умумияти маъно ва образи заминаи онҳост. Масалан, 
агар аз ин нуқтаи назар, фразеологизми «бо як тир ду нишон задан»-ро ҳамчун инвариант қабул 
кунем, пас ибораҳои «бо як тир ду шикор задан», «бо як тир ду фохта задан», «бо як тир ду 
сайд задан» вариантҳои онро ташкил медиҳанд. Вариантҳои ибораи фразеологӣ фақат бо яке аз 
ҷузъҳои дохилиашон (шикор, фохта, сайд) аз ҳам фарқ мекунанд. Қолаб, маънои умумӣ ва 
образи асоси фразеологизм дар ҳамаи вариантҳо як аст» [3, с. 58-59]. 

Бояд қайд намуд, ки вариантҳои фразеологӣ аз ҷиҳати обуранги бадеӣ, образнокӣ, 
тобиши услубӣ дар асарҳои бадеӣ аз ҳамдигар фарқ доранд ва, албатта, чунин фарқи ибораҳои 
мазкурро як «сарвати бебаҳо»-и забони тоҷикӣ ҳисобидан мумкин аст.  

Дар забони тоҷикӣ вариантҳои фразеологӣ бо роҳҳои гуногун падид меоянд, ки 
муҳимтарини онҳоро муҳаққиқон ба се гурӯҳ ҷудо кардаанд: 1. Ивази унсури таркибӣ; 2. 
Иловашавии унсури нав; 3. Афтидани унсури таркибӣ [3, с. 58]. 

Устод Айнӣ чун забондони моҳиру мумтоз бо ҳар се роҳ вариантҳои фразеологиро дар 
роман истеъмол намудааст. Ибораи фразеологии «ба дарёи андеша ва ҳайрат фурӯ рафтан» бо 
ивази унсурҳои таркибӣ вариантҳои гуногун, аз қабили «ба дарёи хаёлот фурӯ рафтан», «ба 
андеша андохтан», «ба дарёи андеша афтодан» дар роман пайдо кардааст, ки ниҳоят 
серистеъмол мебошанд. Бояд гуфт, ки ибораҳои мазкур бештар аз забони нависанда истеъмол 
шуда, нутқи ӯро фасеҳу образнок намудааст: Гулнор дар дарёи андеша ва ҳайрат фурӯ рафта, 

бо як ҷаҳон тарсу умед аз ғайри ихтиёри худаш ба Сари Ҷӯй омад [1, с. 150]. Вақте ки аз ин 
нолаҳои беҳосил дилгир шуд, найро ба як тараф партофт ва худ оҳи ҷонкоҳе кашида, ба рӯйи 
сабза ва себарга ёзида чашми худро пӯшида ба дарёи хаёлот фурӯ рафт [129]. – Бозор, магар 
аз гуфтаҳои ман бадгумон шудӣ, ки дар андеша афтодӣ [57]. Бозор дар андеша фурӯ рафт 
[57]. – Ана ҳамин ҳосилгарав кардани замин маро ба андеша андохт [59]. 

Чунон ки аз ҷумлаҳо бармеояд, он образнокиву ҳисси эмотсионалие, ки ибораҳои 
фразеологии «ба дарёи андеша ва ҳайрат фурӯ рафтан» ва «ба дарёи хаёлот фурӯ рафтан» 
доранд, ибораҳои «ба андеша афтодан» ва «ба андеша андохтан» аз чунин образнокӣ 
маҳруманд. Дар ибораҳои зикршуда ивази унсурҳои грамматикӣ (пешоядҳои дар, ба), 
муродифоти луғавӣ (хаёлот, андеша) ва афтидани унсурҳои таркибӣ («ба андеша андохтан», 
«дар андеша фурӯ рафтан») мушоҳида мегардад. 

Ибораи фразеологии «навмедии сахт» ба маънои «ба ҳолу аҳволи вазнин гирифтор 
шудан» дар роман бо варианти худ «рӯзи сахт» зиёд истеъмол шуда, як навъ тобиши услубӣ 
гирифтааст. Нависанда ибораҳои мазкурро ба мақсади образнок тасвир намудани аҳволи 
тоқатфарсои Бозор истифода намудааст. Вариантнокии ин ибораро вожаи «сахт», ки аслан 
сифат аст, ба вуҷуд овардааст, ки матлаб низ чунин қаринанокиро тақозо мекунад: Чун дид, ки 
аз гови рафта асаре нест, монанди он ки зинда шудани бародарашро умед карда бошад, 
дубора ба навмедии сахт афтод [52]. Лекин имрӯз, ки худо рӯзи сахтеро ба сари Бозорбой 
овардааст, ҳеҷ гуна ёрмандиро аз вай дареғ намедорам [53]. 

Нуктаи зикршударо дар ибораҳои «ҷазои сахт», «муомилаи сахт» ба маънои «бераҳмию 
ваҳшоният» низ тадбиқ кардан мумкин аст: …Мо бояд баъд аз рафтани онҳо аҳолии он 
қишлоқро ҷазои сахт диҳем… [325]. Дар ин ҳол аскарони сурх маҷбур мешаванд, ки ба 
озуқанадодагон муомилаи сахт кунанд… [325].  

Ибораи фразеологии «даҳан задан», ки маънои «сухани бисёру беҳуда гуфтан»-ро дорад, 
бо ибораи «даҳон задан» варианти фонетикӣ шуда, дар ҳар саҳифа ва ё боби романи «Дохунда» 
аз забони персонажи манфӣ омада, ба суханронии пучу қабеҳи онҳо ишора мекунад: Духтарат 
акнун калон шудааст, аз пасу пеш ба вай даҳан зада истодаанд [137]. …Вақте ки ман ин 
духтарро ба ҷаноби мир таъриф кардам, он кас даҳон зада монданд [139]. Дар ҷумлаҳои 
зикршуда калимаи «даҳан» ва «даҳон» бо табдили садоноки а ба о дучор гардида, қаринанокии 
воҳидҳои фразеологиро ба вуҷуд овардаанд. 

Дар романи «Дохунда» вариантҳои фразеологие дучор мешаванд, ки дар натиҷаи 
тағйирёбии ягон унсури грамматикӣ, чун илова шудану афтидани пешоянду пасояндҳо ба 
вуҷуд омадаанд: Ман арақи ҷабин мерезам, донаҳои гандуми тиллоранг насиби ин одам 

                                                      
Вариантҳои фразеологӣ барои овардани шоҳиди маъноӣ аз романи «Дохунда»-и устод Айнӣ (Сталинобод, 

Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1949) гирифта шуда, минбаъд танҳо саҳифа дар қавсайн нишон дода мешаванд. 
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мешавад [60]. Ба ин восита шаст ҳазор тангаи нақдаи бухорӣ, ду ҳазор сар гӯсфанди чорӣ, 
сесад асп ва сӣ сар шутур, ки бо арақи ҷабин аз фақирони тоҷик ва лақай тороҷ карда ба 
Кобул фиристода буд, яке бар даҳ шуда ба кисааш медарояд [408]. 

Ибораи «арақи ҷабин» дар натиҷаи иловаи унсури грамматикӣ (пешоянди бо) варианти 
«бо арақи ҷабин»-ро соҳиб шудааст. 

Бояд гуфт, ки дар романи «Дохунда» вариантҳои лексикӣ хеле сермаҳсуланд. Хусусияти 
ин навъи ибораҳо дар он аст, ки яке аз ҷузъҳо бо синоними худ иваз мешаванд. Масалан, 
ибораи фразеологии «сухан буридан» бо ибораҳои «миёни гап шикастан» ё «гапи касеро 
буридан», «гуфтугузорро буридан», «риштаи гап канда шудан» қаринанокии воҳидҳои 
фразеологиро ба вуҷуд овардааст: Дар ҳамин вақт дари ҳуҷра тиқ-тиқ шуда, сухани махдумро 
бурид [159].  Андӯҳи вай ба Ёдгор ҳам асар карда гуфтугузорашон бурида шуд [434]. Дар ин 
лаҳза риштаи гапи онҳо канда шуд [311]. Оча, ман осиёро надидаам, ман ҳам шаб ҳамроҳи 
амакам осиё меравам, – гуфта миёни гапи Меҳрмоҳро шикаст [42]. 

Дар ибораҳои зикршуда калимаҳои «сухан», «гап», «гуфтугузор» муродифи ҳамдигар 
буда, бо феълҳои «буридан» ва «шикастан» омада, вариантнокиро ба вуҷуд овардаанд ва 
ҳамаашон дорои хусусиятҳои образнокӣ ва эмотсионалӣ мебошанд.  

Ин нуктаро махсус таъкид кардан лозим аст, ки дар ба вуҷуд омадани вариантҳои 
фразеологӣ нақши феълҳо ниҳоят калон аст. Масалан, ибораи фразеологии «гӯш додан», ки 
аслан маънои «гӯш кардан»-ро ифода мекунад, бо ибораҳои «гӯш андохтан», «гӯш мондан», 
«гӯш хобондан», «гӯш ниҳодан» вариантҳои гуногуни як ибора буда, устод Айнӣ ҳар яке аз 
онҳоро бо мақсадҳои гуногуни услубӣ дар мавқеашон истеъмол намудааст: Ёдгор бо ин андеша 
ҳуши худро ба тарафи бошандагони он ҷо монда, ба гуфтугузори онҳо гӯш дод [224]. Марди 
номаълум аз паси девор гӯш андохт [201]. Шахси номаълум…гӯши худро ба даҳони сӯрох 
ниҳода истод [208]. …Агар бандиён ба девор гӯш мехобонданд, садои пойи аспу хари 
равандагонро мешуниданд [209].  

Дар романи «Дохунда» ибораи фразеологии «аз дунё рафтан» ба маънои «вафот кардан» 
серистеъмол буда, бо тағйири ҷузъҳо, афтидану афзоиши ҷузъҳо вариантҳои гуногунро ба миён 
овардааст: Дар охири умратон, як рӯз ҳам бошад, ҳавои ин нишеманро, ки худ сохтаед, 
танаффус карда бинед, то ки аз дунё беармон равед, – гуфта вайро ба обхона андохт [260]. 
…Баъзеашон аз сари қулла ғелида ба пойи худ аз дунё рафтанд [1 с. 429]. Пештар он шахс як 
марди соҳибдавлат буданд, лекин ҳамаи чизҳошонро дар роҳи худо сарф намуда, тарки дунё 
кардаанд [161].  

Ибораи фразеологии «аз назар гузаронидан» дар бисёр саҳифаҳои роман бо ивази 
калимаи «назар» бо калимаи «чашм» варианти нав, яъне «аз чашм гузаронидан»-ро ба вуҷуд 
овардааст: Гулнор…бофтаҳои хокдамидаи бурёро як-як аз назар гузаронид… [424]. Ҷавон… ба 
атроф менигарист, фазои бепоёни осмонро аз чашм мегузаронид [118].  

Ҳар ду ибораи зикргардида аз забони нависанда оварда шуда, нутқи ӯро дилчаспу 
хонданӣ кардааст. 

Дар асар ибораи «чашм дӯхтан», ки ба маънои «нигоҳ кардан» омадааст, бо тағйири 
ҷузъҳо вариантҳои нав ба навро ба миён овардааст, ки маъмултарини онҳо «чашм андохтан», 
«назар андохтан» мебошанд: Хушвақт бошед, – гуфт ва боз ба тарафи Фотимабегим як 
чашм андохта гирифт [436]. …Муллои шамшедор …ба ду муллои дасторкалони дигар, ки ба ду 
паҳлӯяш нишаста буданд, як-як назар андохт [221]. Ҳаити гург ва Исомиддин 
махдум…гарданҳои худро дароз карда, ба дасти Азимшоҳ чашм дӯхта буданд [163]. 

Чунон ки мебинем, дараҷаи истеъмоли се ибораи мазкур, ки қаринаи ҳамдигаранд, як хел 
нест. Ибораи «як чашм андохтан» агар маънои «нигоҳ кардан»-ро муътадилу сабуктар ифода 
намояд, ибораи «як-як назар андохтан» онро ҷиддитар нишон медиҳад. Ибораи «чашм 
дӯхтан» маънои «ҷиддӣ нигоҳ кардан»-ро ифода менамояд.  

Воҳиди фразеологии «лаб во кардан» дар романи мазкур серистеъмол буда, вариантҳои 
гуногунро аз қабили «даҳан кушодан», «лаб кушодан»-ро ба вуҷуд овардааст: Дар пеши он кас 
барои худ даҳан кушодани ман беодобӣ мешавад [139]. Дар ин ҷо агар касе барои як пула гап 
касеро кушта ба чоҳи зиндон андозад, ҳеҷ касе лаб во карда наметавонад [207]. Масъала қарор 
ёфт, барои лаб накушодани дудилагон ва тарсончакон ҳам чора дида шуд [207]. 

 Ҳамин тариқ, дар романи «Дохунда» устод Айнӣ аз вариантҳои гуногуни фразеологӣ бо 
як маҳорати баланду беназири забондонӣ истифода бурдааст. Ба вуҷуд омадани чунин 
вариантҳо дар роман, пеш аз ҳама, ба ҳодисаҳои ивазшавӣ, иловашавӣ ва афтидани ҷузъҳои 
ибораҳои фразеологӣ вобастагии мустаҳкам дорад. 
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ГУНАҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ВА КОРБУРДИ ОНҲО ДАР «ДОХУНДА»-И УСТОД АЙНӢ 
 

Муаллифони мақола дар заминаи маводи романи «Дохунда»-и Садриддин Айнӣ вариантҳои 
воҳидҳои фразеологиро аз назари манбаи пайдоиш мавриди таҳқиқ қарор дода, ба хулосае меоянд, ки 
онҳо қолабҳои таркибан тағйирёфтаи ҳамон як фразеологизм мебошанд. Вариантҳои воҳидҳои 
фразеологӣ аз ҳам ва, пеш аз ҳама, аз инвариант – асоси қолабии фразеологизм – бо чанд ҷузъ, ё унсури 
грамматикии худ фарқ мекунанд. Ҷиҳати умумии вариантҳо дар роман бо инвариант ин сохти ягона, 
умумияти маъно ва образи заминаи онҳост. Дар асар онҳо бори услубӣ дошта, ба мақсади таъсирбахшии 
сухан аз ҷониби нависанда мавриди корбурд қарор гирифтаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: қарина, қолаби асосӣ, образ, ҷузъ, фразеология, қолаб, шакл, сохтор. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РОМАНЕ «ДОХУНДА» АЙНИ 
  

Авторы в статье на основе романа «Дохунда» Садриддин Айни исследуют фразеологические 
варианты с точки зрения их появлений и приходят к выводу, что все фразеологические варианты по 
составу являются изменённой формой одного и того же фразеологизма. Все фразеологические варианты 
отличаются от инварианта – основной формы фразеологизма – прежде всего несколькими лексическими 
компонентами и грамматическими элементами. Общее сходство фразеологических вариантов в романе с 
инвариантами – это их первичный образ, одинаковая конструкция и общее значение. В романе они 
содержат в себе экспрессивно-эмоционально-стилистических нагрузок. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вариант, инвариант, образ, компонент, фразеология, форма, структура. 
  

USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN AINY’S NOVEL «DOKHUNDA» 
 

In this article the authors research phraseological variants on the base of Ainy’s «Dokhunda» from the 
point of view of their appearance and comes in to conclusion, that all phraseological versions according to the 
composition is the changed form of the same phraseology. All phraseological versions vary from invariance – 
from the main form of phraseology, first of all with the several lexical components and grammatical elements. 
General likeness phraseological versions are their primery image version in the novel and the same structure and 
general meaning. They contain expressive, emotional and stylistic load in the novel.  

KEY WORDS: variants, invariant, image, component, phraseology, form, structure. 
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ТАРКИБҲОИ МАРБУТ БА ВОЖАҲОИ ЗАБОН ВА СУХАН 

 

Сулаймон Анварӣ 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Устодони сухани воло дар сохтмони иборат аз тамоми имконияти каломи бадеъ, аз аҷзои 
нутқ, унсурҳои вожасоз, васоити пурбори тасвир, ба шумули тавсиф, маҷоз, ташбеҳу истиораву 
киноя, баҳра андӯхтаанд ва ҳосил  мисолҳоеанд, ки сухани форсӣ-тоҷикиро зебу фар бахшида 
ва бар рангиниву мавзунии он афзудаанд. Саъю талошро дар ин замина дар ҳунари  
суханофаринии удабои  замони Сомониён эҳсос кардан мумкин аст.  

Дар ин вақт сухан бисёр эътибор дорад, аҳли фаҳм ба он беш арҷгузоранд ва дар осори 
аҳли эҷод мебинӣ, ки андар нишон додани бузургии он чӣ қадар кӯшиш ба харҷ рафтааст ва 
гоҳе низ ҳама чизро ба сухан вобаста кардаанд  ва таъобире чун: 
ҷойгоҳи сухан: 
                                    Намонд он замон ҷойгоҳи сухун, 
                                   Хиромид аз сояи сарвбун       [1-4, с. 308]. 
рӯзгори сухан: 
                                    Кунун рӯзгори сухан гуфтан аст, 
                                   Ки Гурдӯй маро ба ҷон тан аст      [1-9, с. 250]. 
олати сухан: 
                                    Асоси табъ санояст,бал қавитар аз он, 
                                    Зи олати сухан омад ҳаме ҳама монид     [12, с. 120]. 
дақиқнигариро дар бастубанди маънӣ мерасонад. Ва ҳол таваҷҷуҳ хоҳем кард ба шаддаи 
вожаҳое, ки дар асрҳои нуҳу даҳ ба мафҳуми суханвар маъмул буда: 
забоновар: 
                                     Забоноваре чарбгӯй аз меҳон, 
                                     Фиристод наздики шоҳи ҷаҳон     [1-1, с. 150].        
сухангӯ (бо сифоти ширинзабон, доно, гарм, ҳангомаҷӯй): 
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                                      Ҷавоне баророст аз хештан, 
                                      Сухангӯю бинодилу поктан        [1-1, с. 72]. 
                                      Куҷо-т он сухангӯйи ширинзабон, 
                                      Куҷо-т он дилу ройи равшанравон      [1-9, с. 375]. 
                                      Сухангӯйи доно забон баркушод, 
                                      Зи ҳар гуна дониш ҳаме кард ёд      [1-8, с. 176]. 
                                      Ба панҷум, ки бошад сухангӯйи гарм, 
                                      Ба ширин забон, ҳам ба овои нарм      [1-9, с. 400]. 
                                            Се дигар сухангӯи ҳангомаҷӯй 
                                      Бимонад ҳамасола бо обрӯй       [1-8, с. 400]. 
сухандон:     
                                      Ҳамеша чашмам зии зулфакони чобук буд, 
                                      Ҳамеша гӯшам зии мардуми сухандон буд      [11, с. 34]. 
сухангустар: 
                                     Ба андак рӯзгор, эй шаҳ, ду чизам дод бахти ту: 
                                     Яке лафзе хирадрутбат, дувум табъе сухангустар    [11, с. 290]. 
суханёб: 
                                      Ланги раванда-ст, гӯш неву суханёб, 
                                     Гунги фасиҳ аст, чашм неву ҷаҳонбин      [11, с. 57]. 
суханҷӯй: 
                                      Биёмад суханҷӯй пӯён зи пас, 
                                      Набуд огаҳ аз ройи ӯ ҳич кас       [1-8, с. 493].        
хушсухан: 
                                      Биёмад фиристодаи хушсухан, 
                                      Ки нав буд ба солу ба дониш куҳан     [1-8, с. 420].      
 
ширинсухун: 
                                      Чунин гуфт бо марди ширинсухун, 
                                      Ки сар нест ин орзуро, на бун    [1-8, с. 126]. 
чирасухан: 
                                      Аз он пас фиристод марди куҳан 
                                      Ба наздики Баҳроми чирасухан    [1-8, с. 37]. 
чирасахун: 
                                       Валекин ту, эй пури чирасахун, 
                                       Забон бар ниё баркушода макун    [1-5, с. 37]. 
чиразабон: 
                                       Бишуд марди бедори чиразабон, 
                                       Ба наздики солори Ҳомоварон     [1, с. 125]. 
каёнизабон: 
                                       Ду лаб пур зи ханда, ду рух пур зи шарм, 
                                       Каёнӣ забон пур зи гуфтори нарм    [1-1, с. 153]. 
кушодазабон: 
                                    Ҷавоне биёмад кушода  забон, 
                                     Сухан гуфтани хубу равшан равон    [1-1, с. 137]. 
ширинзабон: 
                                      Фиристодае хост ширинзабон, 
                                      Хирадманду бедору равшанравон    [1-2, с. 24]. 
хубгӯй: 
                                       Ҷавон гуфт бо духтари хубрӯй: 
                                     «Чӣ донӣ, ки Шопурам, эй хубгӯй?»    [1-7, с. 246] .             
чарбгуфтор: 
                                       Кунун шод гаштам ба овози ту, 
                                     Бад-ин чарбгуфтори бо нози ту    [1-1, с. 273].                         
хушгуфтор: 
                                     Раг, ки бо андшор бинмоӣ, 
                                      Дили ту хушк кунад ба хушгуфтор    [10, с. 270]. 
хубгуфтор: 
                                      Расид ин фиристодаи б-офарин, 
                                     Або хубгуфтори хоқони Чин     [1-8, с. 250]. 
 



47 

 

гармгуфтор: 
                                     Аз он пас наёбӣ аз ӯ некувӣ, 
                                     Ҳамон гармгуфтори ӯ нашнавӣ    [1-8, с. 202]. 
гӯянда 
                                    Чунин гуфт ҳам Яздгирди дабир, 
                                     Ки, эй марди гӯяндаву ёдгир...    [1-8, с. 193]. 
сароянда: 
                                     Чаҳорум, ки доно дилорой хонд, 
                                     Сарояндаро марди борой хонд     [1-8, с. 400]. 
ва фасиҳ: 
                                     Гар ту фасиҳӣ, ҳама маноқиби ӯ гӯй, 
                                     В-ар ту дабирӣ, ҳама мадоеҳи ӯ хон    [11, с. 44]. 

Дар ин радиф танҳо калимаи фасеҳ аз лафзи араб аст ва ба ин маънӣ омадани онро дар 
фарҳангномаҳо таъйид кардаанд. 

Мафҳуми забоновару сухандон бо иборат низ баён шуда. Ва марди сухан, ки дар шеъри 
устод Рӯдакӣ омада, далел бар ин гуфтааст: 
                                       Марди суханро аз ӯ навохтану бир, 
                                       Марди адабро аз ӯ вазифаи девон    [12, с. 143]. 

Он сон ки дида мешавад, дар бунёди вожаҳои мазбур аз бахшҳои сухан исму исм (марди 
сухан), исму феъл (забоновар, сухангӯ, сухандон, сухангустар, суханёб, суханҷӯй), сифату 
исм (хушсухан, ширинсухан ширинзабон, чирасухан, чирасахун, чиразабон, каёнизабон, 
чарбгуфтор, хушгуфтор, хубгуфтор, гармгуфтор), сифату феъл (хубгӯй) ва сифати феълӣ 
(гӯянда, сароянда) иштирок доранд. 

Дар забони форсӣ-тоҷикии аҳди Сомониён сифатҳои вофире бо исм ҳамроҳ меоянд ва 
сифоти дархӯри табиати он низ гувоҳ бар фаровонии маводи луғавист, ки ба завқу салиқаву 
қариҳаи мардуми бумии фарҳангӣ созгорӣ дорад. Бо исм омадани  ҳамчунин  вожаҳое,  ба  
гунаи:    
гӯё забон: 
                                       Лаби Рустам аз ташнагӣ шуд чу хок, 
                                        Даҳон хушку гӯё забон чок-чок     [1-9, с. 432]. 
гӯё сухан: 
                                        Зи Рустам чу бишнид, гӯё сухан, 
                                        Бад-ӯ гуфт, к-«Эй паҳлавони куҳан...»   [1-6, с. 412]. 
сухани ширин: 
                                        Сухани ширин аз зуфт наёрад бар, 
                                        Буз ба буҷ-буҷ-бар ҳаргиз нашавад фарбиҳ   [10, с. 230]. 
                                        Ҳама номаҳо пеши Чӯбина бурд, 
                                        Суханҳои ширин бар ӯ баршумурд    [1-9, с. 144]. 
сухан (и) гавҳарогин: 
                                        Чу пухта  шавад талх, ширин шавад, 
                                       Ба дониш сухан гавҳарогин шавад    [11, с. 82]. 
сухан (и) олӣ: 
                                       Ҳарчанд ҳақирам, суханам оливу ширин, 
                                       Оре, асали ширин н-ояд магар аз мунҷ   [11, с. 356]. 
сухани беҳуда: 
                                       Ин айфудасарӣ ба чӣ кор ояд, эй фато? 
                                        Дар боби дониш сухани беҳуда магӯй    [10, с. 230]. 
суханҳои нағз: 
                                       Чу Бузарҷмеҳр он суханҳои нағз 
                                       Шуниду ба дониш биёрост мағз    [1-8, с. 191]. 
суханҳои неку (некусухан): 
                                       Хирадрову динро раҳе  дигар аст, 
                                      Суханҳои неку ба банд-андар аст. 
                                      Зи некусухан беҳ чӣ андар ҷаҳон? 
                                        Бар ӯ офарин аз кеҳону меҳон!    [11, с. 230]. 
суханҳои рост:  
                                        Бару буми Ирон дурӯя марост, 
                                        Бибояд шунидан суханҳои рост    [1-2, с. 152]. 
суханҳои гарм: 
                                        Чу бишнид шоҳ он суханҳои гарм, 
                                        Зи гурдони чинӣ ба овои нарм    [1-8, с. 248]. 
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суханҳои пок: 
                                        Суханҳои пок аз ту бояд шунид, 
                                        Ту дорӣ дари розҳоро калид      [1-9, с. 129]. 
суханҳои уммед: 
                                        Суханҳои уммед гӯям кунун, 
                                        Ки дилро ба шодӣ бувад раҳнамун    [1-8, с. 278]. 
суханҳои фаррух: 
                                       Бифармуд, то нома посух навишт, 
                                       Гузини суханҳои фаррух навишт    [1-8, с. 249]. 
суханҳои шоҳӣ: 
                                        Суханҳои шоҳӣ ҳама хонданд 
                                        В-аз он бо бузургон сухан ронданд    [1-7, с. 140]. 
суханҳои борик: 
                                        Биёварду биншонд наздики хеш, 
                                        Бигуфт он суханҳои борики хеш    [1-7, с. 350]. 
суханҳои дерина: 
                                        Суханҳои дерина боз оварем, 
                                        Ба гуфтор лабро ниёз оварем    [1-6, с. 279]. 
суханҳои боиста: 
                                        Зи баҳри шумо аз падар хостам, 
                                        Суханҳои боиста оростам     [1-1, с. 135]. 
суханҳои боистаи дилпазир: 
                                       Чу бишнид гарданфароз Ардашер, 
                                       Суханҳои боистаи дилпазир     [1-7, с. 195]. 
 
суханҳои шоистаи обдор: 
                                       Набиштанд нома яке шоҳвор, 
                                       Суханҳои шоистаи обдор      [1-2, с. 149]. 
суханҳои шоистаи ғамгусор: 
                                       Бувад бист шаш бор певар ҳазор, 
                                       Суханҳои шоистаи ғамгусор     [1-9, с. 284]. 
суханҳои шоиставу дилпазир: 
                                       Ҳамехонд бар мо якояк дабир 
                                         Суханҳои шоиставу дилпазир    [1-9, с. 281]. 
суханҳои чарбу дароз: 
                                         Мар ӯро ба домат фароз оварам, 
                                         Суханҳои чарбу дароз оварам    [1-8, с. 497]. 
суханҳои побаста: 
                                        Аз он пас яке достон баркушод, 
                                        Суханҳои побастаро даркушод    [1-2, с. 37]. 
суханҳои талх: 
                                        Зи пеши падар Гев шуд то ба Балх, 
                                        Гирифта ба ёд он суханҳои талх    [1-5, с. 22]. 
суханҳои ноком: 
                                        Шунид ин суханҳои нокомро, 
                                        Ба зиндон фиристод Баҳромро    [1-8, с. 466]. 
суханҳои пӯшида: 
                                        Ки Харроди Барзин бари шаҳриёр 
                                        Суханҳои пӯшида кард ошкор     [1-8, с. 575]. 
суханҳои носудманд: 
                                        Шунидам суханҳои носудманд, 
                                        Дилам гашт тарсон зи бими газанд    [1-8, с. 509]. 
суханҳои нохуби носудманд: 
                                        Яке огаҳӣ ёфтам нописанд, 
                                        Суханҳои нохуби носудманд      [1-8, с. 226]. 
суханҳои нопойдор: 
                                       Ба гетӣ намонда-ст аз ӯ ёдгор, 
                                       Магар ин суханҳои нопойдор     [1-6, с. 163]. 
суханҳои бадгавҳарон: 
                                       Ба Зобулистон-дар варо шод дор, 
                                       Суханҳои бадгавҳарон ёд дор     [1-6, с. 411]. 
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забони сароянда: 
                                      Забони сарояндаву ройи суст, 
                                       Ба ҷуз ранҷи ин подшоҳӣ наҷуст    [1-3, с. 128]. 
забонҳои боофарин: 
                                       Сипаҳ бо забонҳои боофарин 
                                      Якояк ниҳоданд сар бар замин    [1-7, с. 93]. 
далел бар таркиби ғиноманди луғати форсӣ-тоҷикӣ мебошад. 

Дар бахши вожасозӣ бо решаҳо ва пешвандҳои фарогири муҳтавои забону сухан намуна  
калимаҳои  якзабон: 
                                       Чу наздики Нӯшинравон омаданд, 
                                        Ҳама якдилу якзабон омаданд     [1-8, с. 168]. 
ва яксухун: 
                                       Бибуданд яксар бар ин яксухун, 
                                       Касе ройи дигар наяфганд бун    [1-2, с. 168]. 
                                       Битарсид аз он лашкари Ардавон, 
                                       Шуданд андар ин яксухан якзабон     [1-7, с. 199]. 
(ба маънои рост, содиқ, бо  қавлу вафо): 
ҳамзабон: 
                                      Аз ӯ номдорон фурӯ монданд, 
                                      Ҳама ҳамзабон офарин хонданд    [1-8, с. 176]. 
ҳамсухан: 
                                      Бипурсидаш аз дӯстони куҳан, 
                                      Ки бошанд ҳамгӯшаву ҳамсухан    [1-8, с. 278]. 
пурсухан: 
                                     Шикаста шуд он марди ҷангозмой, 
                                     Аз он пурсухан номаи Суфарой     [1-8, с. 287]. 
ва камсухан: 
                                   Ҳамон камсухан марди хусравпараст, 
                                   Ҷуз аз пешгоҳаш нашояд нишаст    [1-8, с. 26]. 
мебошанд. 

Ҷуз ба сурати мураккаб омадани вожаҳо дар ин ҷиҳат нақши пешвандҳои ҳам- ва пур- 
низ бузург аст. 
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ТАРКИБҲОИ МАРБУТ БА ВОЖАҲОИ ЗАБОН ВА СУХАН 
  

Давраи Сомониён давраи гул-гулшукуфии фарҳанги миллии мо ҳисоб мешавад. Дар ин замон 
барои рушди забони порсии дарии тоҷикӣ шароити созгор ба вуҷуд омад. Агар аҳли қалам, аз як тараф, 
дар сохтмони калимаву таркибҳо худ саҳм гирифта бошанд, аз ҷониби дигар, аз ганҷинаи вожагони 
мардум дурдонаҳои ба меъёри забон мувофиқро интихоб кардаанд. Масалан, ба муродифҳои вожаи 
суханвар диққат бидиҳем, ин заҳмати онҳоро эҳсос мекунем. Чунончи, вожаи забоновар дар 
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«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ба маънои разведчик-и русӣ корбурд дорад, аммо қалами эъҷозкори шоир онро 
ба маънои суханвар низ рӯйи саҳифа оварда, монанди забоноваре чарбгӯй… 

Муродифи дигари калимаи суханвар сухангӯ мебошад, ки бо сифатҳои ширинзабон, доно, гарм, 
ҳангомаҷӯй фаровон ба назар мерасад. 

Ҳамон гуна ки дарёфтем, дар забони ин аҳд адибон дар сифатрезӣ ба вожаҳои бунёдӣ арҷ 
гузоштаанд, ҳамагӣ дар як маврид калимаи арабии фасиҳ/фасеҳ, ҳам ба маънои суханвар ва ҳам чун 
сифати он, истифода шудаасту бас.  

Дар мақола оид ба ҳамин масоил суҳбат мешавад. 
КАЛИДВОЖАҲО: замон, Сомониён, нақша, удабо, сохтмон, калима, таркиб, ҷойгоҳ, сухан, 

мафҳум, суханвар. 
 

КОНСТРУКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛОВАМИ ЯЗЫК И РЕЧЬ 
 

Эпоха Саманидов является временем развития нашей национальной культуры. В это время были 
созданы соответствующие условия для развития таджикско-персидско-дари языка. Все это приводит к 
тому, что именно в эпоху Саманидов литература достигает пика своего развития. Бесспорно, язык играет 
значимую роль в процветании не только поэзии, но и науки в целом. Все достижения ученых в области 
науки и литературы неразрывно связаны с языком. Литераторы сами создавая слова и словосочетания, с 
одной стороны, с другой стороны, употребляли слова, соответствующие языковым нормам времени из 
народного лексикона. Например, если обратим внимание на синонимы слова суханвар (оратор), то 
поймём заслугу их трудов, в частности, слово забоновар (бойкий на язык) употребляется в «Шахнаме» 
Фирдавси в значении русского слова-разведчик, но Фирдоуси приводит его как синоним слова суханвар 
(оратор): забоновари чарбгӯй (мягкоговорящий человек). 

Другим синонимом слова суханвар является слова сухангӯ, который широко употребляется в 
смысле ширинзабон (сладкоречивый), доно (умный), гарм (привлекательный), ҳангомаҷӯй 
(эмоциональный).  

Как нам стало известно, литераторы того времени придают особое значение в своих трудах 
коренным словам. В одно и тоже время арабское слово фасиҳ/фасеҳ (красноречивый) может 
употребляться и как существительное (суханвар-оратор) и как прилагательное. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпоха, Сомониды, роль, словообразование, слово, конструкция слова, 
место, речь, понятие, оратор. 

 

CONSTRUCTIONS RELATED TO WORDS LANGUAGE AND SPEECH 
 

The Samanids epoch is the time of development of our national culture. At that time the appropriate 
conditions for the development of the tajik-persian-dari language were created. Literators themselves creating 
words and phrases, on the one hand on the other hand, used the words corresponding to the language norms of 
time from the national lexicon. For example, if we paid attention to the synonyms of suanvar (speaker), we will 
understand the merit of their labors, in particular, the word zabonovar (jaunky on the tongue) is used in 
«Shahnama» firdavsi in the meaning of the russian word-scout, but Firdowsi leads him as a synonym of the word 
suanvar (speaker): zabonovari charbguj (a soft-speaking person). 

Another synonym of the word sukhanvar is the words sukhangy, which is widely used in the sense of 
shirinzabon (sweet), dono (clever), garm (attractive), hangomajui (emotional). 

As we have learned, writers of that time attach special importance in their writings to the fundamental 
words. At the same time the arabic word fasih/faseh (eloquent) can be used as a noun (sukhanvar-speaker) and as 
an adjective. 

KEY WORDS: epoch, the Samanids, role of poets, word-formation, word, construction of words, place, 
speech, concept, speaker.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сулаймон Анвари, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
таджикского языка и методики преподования языка и литературы ТНУ. Тел.: (+992) 936-00-33-10. 
 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС – ПОЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Бурханова М.З. 
Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 

 

Настоящие международные отношения заполняют новые сферы общения, которые по сей 
день считались внутринациональными. Исследования языковых средств нынешней 
дипломатии, изучение дипломатической речи исходя из её стратегии и с позиции языкового 
понимания дипломатических материалов, а именно документов, подталкивает на изучения 
дополнительных сторон, процессов функционирования международных взаимовлияния 
дипломатической коммуникации, которые имеют разные формы и определяются 
коммуникативной задачей субъектов.  

Изучения дискурса на новом этапе развитии науки принимает междисциплинарный 
(межпредметный) характер, исследуя разные направления дискурса охватывая и его 
объёмность функционирования. Научные формы дискурса привлекают ученых лингвистов 
своим широким диапазоном языковедческого и экстроязыковедческого исследования.  

В настоящее время появилось много исследования, посвящённые изучению различных 
направлений и стилей дискурса. Это особенно отражается в работах таких учёных, как Водак 
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(1997), Макаров (1998, 2003), Карасик (1999, 2000), Арутюнова (2000), Прохоров (2006), 
Чудинов (2006) и др.  

Таким образом, современная наука способствует отразить проблему взаимосвязи языка и 
руководящей власти, проблему языка и политики и политиков, проблему управлять языком. 
Разные подходы к изучению типологии дискурса требует отражения структуры, процессов и 
информационного взаимодействия субъектов.  

В настоящее время изучения дипломатического дискурса является своевременно, потому 
что при правильном, целостном подходе можно определить взаимосвязь стратегию перевода 
дипломатического текста со стратегией дипломатической информативности.  

Объектом темы статьи является дипломатический документ в языковом аспекте, а также 
его отношение к дипломатическому тексту и информативности.  

Главное определить основные характерные особенности и признаки дипломатического 
дискурса, его свойства, функции и политику дипломатической информативности, языковые 
особенности, и соответственно аспекты перевода. Достигнув это можно решить такие задачи 
как отражение подходов к разделению понятий «дискурс», «текст», «коммуникация», изучения 
дискурса как междисциплинарного модели, разработка целостного подхода к изучению 
дипломатического дискурса. 

Исследуются такие понятия как информативная стратегия и разработка видов стратегии с 
учётом законов регулирования коммуникативной деятельности. Изучаются пути отражения 
стратегии перевода, составление стратегии перевода, вбирая во внимания специфику понятий 
«текст», «дискурс», «коммуникация».  

Для дальнейшего определения стратегии перевода дипломатического текста нужно 
учитывать особенности и специфические признаки дипломатического дискурса, свойства и 
функции дипломатической информативности, изучать языковые (лексико-семантические, 
стилистические, прагматические, синтаксические) особенности.  

За основу дискурса, как поле лингвистического изучения можно взять научные 
достижения таких учёных как: (Н.Д. Арутюнова, Н.Н. Белозерова, Р. Водак, В.З. Демьянков, 
М.В. Йоргенсен, В.И. Карасик, Э. Лакло, Ш. Муфф, Ю.Е. Прохоров, П. Серио, Л.Дж. Филлипс, 
Н. Фэркло, М. Хэллидей, Чан Ким Бао, Д. Шиффрин), когнитивный метод дискурса по 
исследованию (Т. ван Дейк, О. Иокояма), а также по теории перевода (М. Бейкер, В. Вилсс, 
В.Н. Комиссаров, X. Крингс, Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, Я.И. Рецкер, А.В. 
Федоров, А.Д. Швейцер), политического дискурса (А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал). 

Сопоставительный анализ помогает отразить существующие методы к типологии 
изучению дипломатического дискурса, классификации информативности стратегии перевода, 
метод интроспекции, а это значит проверка основных законов путём самоанализа (результат 
собственного опыта по исследуемой темы).  

Исследуя, эту тему мы приходим к тому, что развиваем основные положения с точки 
зрения лингвистики дипломатического дискурса, взаимосвязи текста, дискурса и 
коммуникации в целом. Одновременно устанавливается связь между методами перевода, 
особенностями дискурса, текста и коммуникации. 

Выявляется специфические особенности дипломатического текста, дискурса, 
информативности и выделяется определённая стратегия информации и перевода, что позволяет 
ускорить процесс перевода дипломатического документа.  

Целостность образа дипломатического дискурса образуют конститутивные 
специфические признаки, характерные свойства, функции дипломатической информативности, 
лингвистические особенности.  

Самыми важными функциями перевода дипломатического документа является, 
лингвистические особенности текста с учётом главной мысли, ценностей, участников 
дипломатического дискурса, свойства и функции дипломатической информативности.  

С точки зрения лексики и характеристики текста выделяется когнитивное ведение 
перевода при помощи гиперонима, калькирования, заимствования, перевод-парафраз и т.д.  

Информационная стратегия определяет специфику дипломатической информативности и 
основную главную стратегию перевода дипломатических документов, создаёт прагматический 
эффект, сохраняет синтаксис исходного текста. Важная черта перевода является гибкость и 
универсальность.  

Современное изучение понятия дискурса заключается в философии языкознании 
(структуралистской и постструктуралистской), которая отражает реальность посредством 
языка, а именно посредством языка мы представляем реальность, которую не просто отражаем, 
но и создаём её.  

Теория дискурса Эрнесто Лакло и Шанталя Муффа представляется как понимание 
создание социальной конструкции дискурса. Исходя, из этой теории дискурс создаёт 
социальный мир при помощи значений (семантики). Явление не может быть полным и 
однозначным, по причине того, что язык не стоит на месте, он развивается, меняется, 
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расширяется, так как развивается наука и общество. Трактовка Эрнесто Лакло и Шанталя 
Муффа по значению близка к работам Ф. де Соссюра в том, что каждая конкретная 
закрепления семантики знаков – условно и временно, она есть, но не необходима. Отсюда 
приходим к выводу, что дискурс, как и язык не является законченным и завершённым, он 
развивается, как язык в контакте с другими языками, так и дискурс в контакте с другими 
дискурсами.  

Для определения понятия дипломатического дискурса, изначально нужно внять понятие 
дипломатия.  

Дипломатия – это руководство ведение международных отношений при помощи 
переговоров, это сочетание знаний и убеждений, важных для правильного руководства ведения 
открытых дел между государствами, использование такта мудрости в ведении официальных 
отношений между правительствами независимых государств, ведение международных дел 
мирными путями при помощи переговоров.  

Таким образом, государство реализует свою внешнюю политику в официальной форме 
деятельности глав государства и непосредственно дипломатов, помогающих достигнуть целей 
и задач, поставленных государством и защите интересов своего государства и отдельных 
соотечественников за границей мирными дипломатическими путями. 

По-моему, дипломатия – это институт политических отношений между разными 
государствами, между разными культурами и интересами, между национальными и духовными 
ценностями, которые зарождаются путём мира и солидарности, путём дружеских и 
уважительных отношений.  

Это мировоззрение каждого государства и правительства, политиков и дипломатов, 
основывающихся на единстве и равноправие, на взаимовыгодных и партнёрских отношениях.  

Дипломатический язык относится к официально-деловому стилю дискурса. Язык 
официальных, деловых, правовых, государственных документов, в которых главенствует 
деловой текст. Язык, в котором также главенствует на одном уровне высокопарная лексика, 
которая чаще всего используется на высшем уровне.  

Когда исследуются проблемы дипломатического и политического дискурса, 
одновременно решаются и такие вопросы как, образ политика и образ дипломата. 

Образ политика создаётся на личных качествах, политических речах, образ, который 
формируется своей речевой деятельностью, а именно ораторством, это имидживый образ – 
поведения, внешний вид, улыбка, обаяние, ораторство, мыслительные способности, 
образованность, широкий кругозор, решительность, серьёзность, компетентность и 
требовательность.  

Образ дипломата – это образ души и духа, это образ, вызывающий доверия, образ слово, 
стиля и поведения.  

Таким образом, выделяются следующие качества: мудрость, терпение, культура, 
внимательность, умение слушать и слышать, покладистый характер, образованность, в меру 
открытость и в меру скрытость, учтивость, уровновешанность, приятность общения, 
привлекающая манера, умение вести переговоры, управление эмоциями, умение убеждать 
правоту своих мыслей, умение компромиссными путями решить возможные и невозможные 
вопросы, умение подбирать слова и создавать приемлемые тексты, а также внешний вид.  

Возвращаясь к дипломатическому дискурсу можно отметить, что используется 
определённая профессиональная система знаков (лексика и фразеология). Термин дипломатия 
объясняется как форма мирного сосуществования внешней политики государства. Связь 
дипломатии с языком понимается как искусство использования лексики, искусство речи, 
создание текста, ведение переговоров.  

Дипломатический дискурс - это обращение к государствам и международному 
сообществу, главными характерными чертами дипломатического дискурса является, 
стремление к дружбе и сотрудничества, интеграция, широкий круг взаимодействия и огромное 
информационное поле. Например: «Министерство иностранных дел братской республики 
Таджикистан выражает своё уважение, имеет честь просить не отказать в 
любезности выдать визы…» «Министерство заранее благодарит Вас … за удовлетворение 
настоящей просьбы», или вместо уничтожить-нейтролизовать, «несанкционированный 
захват» вместо «воровство»; субъективная оценка «мы считаем», «я действительно 
недоумеваю», «я бы не стал квалифицировать», использование комплиментов «Посольство 
Государства … в … выражает свое уважение и имеет честь сообщить / уведомлять / 
напомнить / поставить в известность…», завершающий комплимент «Посольство 
Государства … в … пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить … уверения в своем 
высоком уважении», употребление международной дипломатической терминологии и 
терминологии международного права: консул, конвенция; атташе, демарш, коммюнике, 
отчизна, вето, дипломатия, протокол, этикет, нота в дипломатическом языке используется 
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местоимение «мы», «Мы считаем», «Мы убеждены», «Мы призываем», «Мы предложили», 
«Мы последовательно выступаем», 

Исходя из вышеуказанного, будущие дипломаты и специалисты в области дипломатии, 
международного права и истории международных отношений должны владеть, умением 
профессионального и правильного толкования и оформления документов, а также умением 
отбора правильной лексики при переводе. 

Особенность ценностей дипломатического дискурса, на наш взгляд, состоит, с одной 
стороны, в их кодификации нормами международного права, с другой – в особой роли 
традиции и протокола. 

В дипломатическом дискурсе часто используется понятия клише и штампа (обороты 
речи).  

Ценность дипломатического дискурса заключается в категоричности, тактичности, 
корректности и толерантности. 

Для дипломатического текста характерны следующие синтаксические конструкции: 
инфинитивные конструкции для выражения цели действия, сообщения дополнительной 
информации, однородные члены предложения, конструкции с ключевыми словами, несущие 
основную смысловую нагрузку фрагмента текста и отвечающие за его структурную 
организацию.  

Можно выделить два основных типа предложений: простые распространенные 
двусоставные предложения, сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными с 
различными типами подчинительной связи. Предложения дипломатического текста должны 
выражать лаконичность мысли, точность и высокую информативность.  

Особой формой информативной деятельностью является дипломатический дискурс, 
который отличается разными характерными направлениями, которые обуславливаются 
определёнными целями и задачами, реализуемые в публичных и закрытых контекстах.  

Особую роль в дипломатическом дискурсе играет степень информационной компетенции 
языковой личности, которая характеризуется владением разными речевыми жанрами, речевыми 
и этическими нормами и принадлежность речевой культуре.  

Однако основная часть дипломатического дискурса остаётся закрытой, 
конфиденциальной.  

Характер формы дипломатического дискурса остаётся наукой ведения переговоров.  
Это позволяет, на наш взгляд, помимо публичного аспекта, выделять в общем поле 

дипломатической коммуникации дипломатический дискурс как форму научного общения. 
Новое современное языкознание заинтересовано таким сложным явлением, как дискурс.  

Новое лингвистическое направление, как психолингвистика подходит к дискурсу, как 
ключ перехода от внутреннего к внешним словесным процессам речи и её толкование с 
позиции психологии языка. Ученых психолингвистов всегда интересовали разные роды ошибок 
в речи и допущение нарушений в информационной компетенции.  

Со стилистической позиции дискурс исследуется как указатель коммуникации, 
классификация форм речи в разных жанрах, выявление функциональных сторон общения на 
базе стилистических функциональных единиц.  

Определения лингвистической структуры дискурса предполагает ограниченную часть и 
направлено на выявления особенности текста общения, его форм и содержания, изменения 
тематики текста на разные уровни.  

Лингвокультуралогия подходит к изучению дискурса с позиции национального 
менталитета, отражение разных видов этикета и речевого отношения, отражение разных 
национальных ценностей и их отношения к текстам.  

Семиотика – это язык знаков, символов, образов и жестов, а дискурс представляет собой 
механизм создания новых знаковых систем и их семантики.  

Материя – это окружающая среда, это временной отрезок, место и обстоятельства, 
исходя из этого, дискурс вбирает в себя учение ценностей на социальном и политическом 
уровне включающее знаковые системы. 

Основной целью политического дискурса является манипуляция на сознания и мышления 
через убеждения и контроля при помощи языка. Под манипуляцией понимается информация, 
которая влияет, создаёт мнения, формирует шаблон поведения при помощи языка, который 
раскрывает и творит прекрасное, великое, ценное.  
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САМТҲОИ ГУНОГУНСАМТИ ДИПЛОМАТИИ ФАЗОИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНШИНОСӢ 
 

Дар ин мақола омӯзиши дискурс (гуфтумон), паҳлуҳо ва самтҳои гуногуни он дар марҳилаи нави 
ташакули илм таҳлил шуда, дискурс ҳамчун илми кумаккунандаи байни фанҳои гуманитарӣ шуморида 
мешавад. 

Услуби илмии дискурс олимони забоншиносро бо доираи васеъи ҳаҷм ва таҳлили олии забонӣ 
ҷалб менамояд. 

Дискурси дипломатӣ ин якҷоягӣ, муроҷиат ба давлат, ба ҷомеаи байналмилалӣ, паҳнои васеи 
ҳамкорӣ, хусусиятҳои хоси дустӣ ва ҳамоҳангӣ дошта, ҳамзамон заминаи васеи тадқиқотӣ дорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: дискурс (гуфтумон), дипломатия, илми байни фанҳои гуманитарӣ, дараҷаи 
олии забоншиносӣ, ҳамоҳангӣ, манипулятсия (ба худ кашидан), семиотика (маҷмӯи назарияҳои илмӣ, ки 
хосиятҳои аломатҳои гуногунро тадқиқ мекунад), лингвистика (забоншиносӣ), диапазон (ҳаҷм), материя, 
қатъият, боодобӣ, хушмуомилагӣ, дурустрафторӣ, боназокатӣ, толерантӣ, муҳиммият.  

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС – ПОЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

В данной статье рассматривается изучения дискурса на новом этапе развитии науки и принимает 
междисциплинарный (межпредметный) характер, исследуя разные направления дискурса охватывая и 
его объёмность функционирования. Научные формы дискурса привлекают ученых лингвистов своим 
широким диапазоном языковедческого и экстроязыковедческого исследования.  

Дипломатический дискурс – это обращение к государствам и международному сообществу, 
главными характерными чертами дипломатического дискурса является, стремление к дружбе и 
сотрудничества, интеграция, широкий круг взаимодействия и огромное информационное поле для 
исследования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дискурс, дипломатия, междисциплинарный, экстроязыковедческий, 
сотрудничество, интеграция, манипуляция, семиотика, лингвистика, диапазон, материя, категоричность, 
тактичность, корректность, толерантность, ценность.  

 

DIPLOMATIC DISCOURSE – A FIELD OF LINGUISTIC RESEARCH 
 

This article discusses the study of discourse at a new stage in the development of science and takes an 
interdisciplinary (interdisciplinary) character, exploring different directions of discourse encompassing its 
volume functioning. Scientific forms of discourse attract linguistic scholars with their wide range of linguistic 
and extra-linguistic research. 

Diplomatic discourse is an appeal to states and the international community, the main characteristics of 
the diplomatic discourse is the desire for friendship and cooperation, integration, a wide range of interaction and 
a huge information field for research. 

KEY WORDS: discourse, diplomacy, interdisciplinary, extra-linguistic, cooperation, integration, 
manipulation, semiotics, linguistics, range, matter, categorical, tactfulness, correctness, tolerance, value. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Бурханова Мехрубон Зафаровна, ст. преподаватель кафедры 
сопоставительного языкознания и теории перевода ТГИЯ имени Сотима Улугзода. Тел.: (+992) 901-31-
77-88. 

 

РОҲҲОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ 
ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИК 

 

Шарифзода Ш.Х. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ, аз таърихи беш аз сеҳазорсолаи забон маншаъ мегирад, 
ки ба ҳар ҳодисаи таърихи халқи тоҷик ва миллатҳое, ки дар атрофи он умр ба сар мебаранд, 
алоқаманд мебошад. Омилҳои ташаккули таркиби луғавии забон гуногунанд. Донишмандони 
соҳаи забон дар рушду равнақи таркиби луғавии забон се омилро нишон додаанд: 1) 
калимасозӣ, ки дар он принсипҳои махсус амал мекунанд; 2) тағйир ёфтани семантикаи 
вожаҳои забон; 3) рушди забон аз роҳи иқтибос. Ин омилҳо дар таҳқиқи олимон дар ду роҳ - 
лингвистӣ ва экстролингвистӣ ҷамъбаст шудааст  
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В.С. Расторгуева ба масъалаҳои рушди таркиби луғавии шеваҳо даст зада, ба хулосае 
меояд, ки «на ҳама вақт инкишофи морфологияи диалектикии забони тоҷикиро бар асари 
омилҳои дохилӣ шарҳ додан мумкин аст. Падидаҳои зиёде бар асари таъсири сабабҳои берунӣ, 
таъсири дигар забонҳо ба вуҷуд омадаанд» [7 с. 129]. Аз ин бармеояд, ки омилҳои равнақи 
шеваҳо бо омилҳои ташаккули забони меъёр мувофиқанд. 

Дар байни омилҳои забонӣ масоили марбут ба калимасозӣ ҷойгоҳи хоса дорад, зеро аз 
қадим дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ роҳу воситаҳои калимасозӣ нақши калон 
доштаанд. Муҳаққиқони давраҳои гуногуни таърихи забон принсипҳои калимасозиро муайян 
кардаанд, аммо дар байни онҳо сохтани калимаҳо бо вандҳо ва вожасозии типи мураккаб 
ҷойгоҳи хоса доранд, ки ин ба омили дохилии тараққиёти забон вобаста аст. Дар баробари ин, 
воқеаҳои таърихӣ, пешрафти илму фарҳанг, сиёсат, техника ва технология ба равнақи забон 
таъсири калон мерасонад. Аз тарафи дигар, ҳеҷ забоне дар алоҳидагӣ зиндагӣ карда 
наметавонад, зеро муносибатҳои ҳамсоягӣ ва ҳамзистӣ бо халқҳои дигар боиси ибдоли 
мусталаҳот мегардад ва ногузир ба омили берунӣ (ғайрилингвистӣ) мебарад. Ба ин масъала 
дахл карда, Е.С. Кубрякова менависад, ки «ҳеҷ як забони дунё дар зери пӯшиши шишагӣ 
инкишоф намеёбад. Муҳити берунӣ ба вай бидуни танаффус таъсир расонда, дар рӯйи он дар 
шаклҳои гуногун нишонаҳои назаррас мегузорад. Хеле барвақт қайд карда шуда буд, ки 
ҳангоми бо ҳам дар алоқа шудани дуто забон яке аз забонҳо метавонад, хусусиятҳои 
артикулиятсионии забони дигарро, ки ба он таъсир мерасонад ба худ бигирад» [3 с. 221]. 

 Ба ин гуфтаҳо мо пурра мувофиқем, зеро дар таърихи забони тоҷикӣ ҳодисаҳои 
вомгирии фонетикӣ, графикӣ, грамматикӣ ва луғавиро мушоҳида кардан мумкин аст, ки аз 
тарафи муҳаққиқон нишон дода шудааст.  

Иқтибосоти луғавӣ бахши асосии вомгириро ташкил медиҳад, зеро дар он ҳодисаҳои 
фонетикӣ, имлою ҳуруф ва масоили марбут ба грамматика мунъакис мегардад. 

 Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои иқтибосии зиёде мавҷуданд, ки дар тӯли 
садсолаҳо хидмат карда, ба қонунҳои савтиёт ва грамматика мутобиқ шуда, ба фонди асосии 
луғавӣ ворид гардидаанд ва ин ҳолат ногузир аст, зеро «дар олам забоне нест, ки битавонад аз 
омехтагӣ бо забони дигар худро барканор дорад, магар забони мардуме, ки ҳаргиз бо мардуми 
дигар омезиш накунад ва ин низ муҳол аст, чи ба василаи тиҷорату сафар ва муошират ва ҳатто 
ба василаи шунидани афсонаҳо ва ривоёти миллали дигар луғоте аз он мардум дар ин нуфуз 
мекунанд ва ҳамаи забонҳои олам, аз ин рӯ, дорои луғатҳои дохил аст» [1 с.134]. Мардумони 
мухталиф дар канори ҳам зиста ба забонҳои якдигар таъсир мерасонданд. Одамон бо таваҷҷуҳ 
ба ниёзҳои хеш аз забонҳои ҳамҷавори хеш калимаҳои даркориро иқтибос мекунанд. Чунин 
омилҳо, албатта, ба таркиби луғавии забонҳои якдигар таъсир мерасонад. Калима, таркибу 
ибораҳо аз як забон ба забони дигар мегузаранд.  

Забони тоҷикӣ дар давоми мавҷудияти худ аз гирифтани вомвожаҳо дар инзиво 
набудааст. Иқтибосоти мавҷуда, ба забонҳои арабӣ, туркӣ-муғулӣ, русӣ-байналмилалӣ ва дигар 
забонҳои дунё мансубанд, ки дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ нақши муассир 
доштаанд. 

1. Калимаҳои арабӣ. Баъди он ки дар асрҳои VII-VIII истилогарони араб ба сарзамини 
Эрон ва Осиёи Миёна ҳал карда, халқҳои маҳаллӣ ва сарзамини онҳоро зӯран мутеи худ 
мекунанд, бо шарту шароитҳои мухталиф ва махсусан, ҷорӣ намудани дини ислом қонуниятҳои 
давлатдории худро зӯран дар амал татбиқ кардан мегиранд. Маълум аст, ки то асри IХ тамоми 
корҳои идории давлатию маъмурӣ ба забони арабӣ сурат мегирифт ва раванди бозгашт ба 
забони тоҷикӣ ҳам ба ҳамин аср марбут аст, аммо ҷараёни воридшавии калимаҳои арабӣ ба 
анҷом нарасида буд. Ба андешаи муҳаққиқ С. Назарзода воридшавии калимаҳои арабӣ ба 
забони тоҷикӣ аз ду роҳ сурат гирифтааст:  

1. «Иҷборан, тавассути корҳои идорӣ, ҷашнҳои динӣ, корҳои илмӣ ва ғайра. 
2. Ихтиёран, баъд аз садсола, ҳангоме ки бо адабиёти илмии арабӣ ошно шудан олимону 

муҳаққиқон ва одамони гуногун ба таври фаъол калимаю ифодаҳои арабиро омӯхта, дар 
осорашон истифода карданд» [5 с. 226].  

Воридшавии вомвожаҳои арабӣ давраҳои зиёдеро дар бар мегирад, зеро ин забон дар 
баробари забони тоҷикӣ забони илм ва маънавиёти миллати тоҷик шуда буд. Давраҳои 
воридшавии иқтибосоти арабиро Муҳаммад Тақии Баҳор дар китоби «Сабкшиносӣ» чунин баён 
кардааст: «Давраи нуфузи арабӣ дар форсиро бояд ба чаҳор давра тақсим кард: 

1. Аз қарни аввал то қарни панҷум; 
2. Аз қарни панҷум то қарни ҳафтум; 
3. Аз қарни ҳафтум то қарни дувоздаҳум; 
4. Аз қарни дувоздаҳум то имрӯз, ки аз маҷмӯи ин чаҳор давра шаш сабк ба вуҷуд омад» 

[1 с. 141]. 
Дар ҳақиқат, осори бузурги илмию адабии асрҳои Х то ХIХ гувоҳи онанд, ки ба тадриҷ 

калимаҳои арабӣ дар пӯсту устухони забони тоҷикӣ маскан гирифтанд ва чун калимаҳои худӣ 
хизмат карданд ва вомгирӣ «ба буния ва танумандии луғот зиён намерасонад, чунонки дар чанд 
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қарни ихтилоти арабӣ бо форсӣ зиёне ба забони мо ворид наомад, балки бар вусъати забон 
афзуд ва адабиёте пайдо шуд, ки ба услубу луғати маҳдуди паҳлавӣ ва дарии вижа ва холиси 
қадим назири он мумкин набуд» [1, с. 136]. Як қатор адибон, олимон, шоирони асрҳои VIII-XI, 
аз он ҷумла Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Кисоии Марвазӣ, Абӯшукури Балхӣ, Робияи Балхӣ, Убайди 
Зоконӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Закариёи Розӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Ал-Хоразмӣ ва дигарон, ки дар 
саргаҳи илму адабиёти миллати тоҷик қарор доштанд, калимаю ибораҳои забони арабиро чун 
вожаҳои аслии тоҷикӣ ба таври муқаррарӣ истифода мебурданд. «Дар давоми асрҳои VIII-X 
дар байни аҳлу фазлу дониш ҳам омӯхтани забони арабӣ ва ба он асарҳои илмӣ, таърихӣ ва 
бадеӣ эҷод намудан ва китобат кардан расмият ёфта буд» [4 с. 153]. Калима ва ибораҳои 
арабие, ки аз нимаи дуюми асри VII сар карда, ба забони тоҷикӣ ворид шудан гирифтанд, дар 
ҳамон замонҳо ҳамчун калима ва ибораҳои нав ба ҳисоб мерафтанд, чунки дар аввалҳо 
хусусияти оммафаҳмӣ надоштанд, серистеъмол ҳам набуданд. Тадриҷан бо гузашти солҳо ва 
ҳазмшавии онҳо дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ чи дар нутқи шифоҳӣ ва чи дар нутқи 
хаттӣ хусусияти оммафаҳмӣ ва умумиистеъмолӣ пайдо карда, ба қатори калимаҳои муқаррарӣ 
ва аслии забони тоҷикӣ ворид гаштанд.  

Калимаҳои арабӣ бо хусусиятҳои имлоию грамматикиашон ҳам ба забони тоҷикӣ дохил 
шуда, то имрӯз истифода мешаванд: уммат, мусалло, саҷҷода, наҷҷор, наққош, таманно, 
аттор, муҳассил, баққол, машшоқ, абтол (ҷамъи батал), авҳом (ҷамъи ваҳм), авроқ, амсол, 
алфоз, ашхос, вузаро, шуаро, шамоил, мудорот, мавҳумот ва ғайра.  

Чунин калимаҳо дар забони адабии муосири тоҷик ҳоло ҳамчун калимаҳои аслӣ ва 
муқаррарӣ ба ҳисоб мераванд. Қисмашон аз истеъмол баромада, ба қатори калимаҳои архаистӣ 
(куҳнашуда) дохил гаштаанд. 

Ба ҳамин тариқ, калимаҳои иҷтибосии арабӣ бахши аъзами вомвожаҳоро дар таркиби 
луғавии забони тоҷикӣ ташкил медиҳад ва дар тӯли беш аз ҳазор сол дар илму адаби миллати 
тоҷик истифода шуда, аксарияти онҳо ба ҳайси калимаҳои худӣ дар истеъмоланд ва ба қонуну 
қоидаҳои забони тоҷикӣ мутобиқ шудаанд. 

Калимаҳои туркӣ-муғулӣ.  
Мардуми тоҷик ба халқҳои туркзабон аз давраҳои хеле қадим дар ҳамсоягӣ умр ба сар 

мебарад. Л.С. Пейсиков ба баррасии забони форсии муосир пардохта, зимни таҳқиқи 
калимаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ менигорад, ки «аз давраҳои қадимтарин сар карда, 
ирониёнӣ ғарбӣ ва шарқӣ дар ҳамкории зич бо халқҳои туркзабон умр ба сар мебурданд, дар ин 
бора далелҳои зиёди таърихӣ ва таърихӣ-графӣ, ҳафриётҳои археологӣ, адабиёти бадеӣ, корҳои 
лексикографӣ ва ғайра. гувоҳӣ медиҳанд [6 с. 46]. Ҳаёт чунин аст, ки хоҳ-нохоҳ инсон аз 
ҳамсояи хеш чизеро мегирад ва ба ӯ чизеро медиҳад, ин қонуни ҳаёт аст. Забонҳо низ дар 
канори ҳам зиста, ба якдигар вожагонро мунтақил мекунанд. Ба забони тоҷикӣ воридшавии ин 
иқтибосотро академик Б.Ғ. Ғафуров чунин ба қалам медиҳад, ки «Аз асрҳои охирини то мелод 
ва аз ибтидои асрҳои мелод сар карда, ба Осиёи Миёна дар баробари омадани гурӯҳҳои 
эронизабон инчунин қабилаҳои ғайриэронизабон, аз ҷумла туркзабон низ, омадан мегиранд. 
Алалхусус, дар давраҳои Хоқони турк ба Осиёи Миёна хеле зиёд қабилаҳои туркзабон омада, 
маскун гардиданд, аз асрҳои 6-8 сар карда туркҳо дар таърихи этникии Осиёи Миёна мақоми 
муайяне пайдо кардан гирифтанд» [2, с. 80]. Аз ин гуфтаҳои ин муаррихи барҷаста ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки омадани иқтибосоти туркӣ ба давраи пеш аз ислом марбут аст, ҳарчанд 
он иқтибосот хеле ва хеле каманд. Ҳамин хусусият то асрҳои IX-X давом кардааст. Оҳиста-
оҳиста дар асрҳои баъдӣ воридшавии калимаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ пурзӯр мегардад ва 
ба осори бадеии тоҷикӣ нуфуз мекунад. Калимаҳои мазкурро ҳатто дар шеърҳои Рӯдакӣ, 
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Луғати фурс»-и Асадии Тусӣ, осори Саъдии Шерозӣ, «Таърихи 
ҷаҳонкушоӣ»-и Атомалики Ҷувайнӣ, ки дар саргаҳи илму адаби тоҷик қарор доранд, дидан 
мумкин аст. М.Т. Баҳор дар матни «Таърихи ҷаҳонкушоӣ» 50 калимаи муғулиро дарёфта, 
онҳоро шарҳу эзоҳ додааст. Ин аст, ки аз дер боз дар байни халқи тоҷик ва қавму қабилаҳои 
туркзабон муносибатҳои гуногун пайдо шуда буд. Дар баъзе музофотҳои Осиёи Миёна забони 
тоҷикӣ ва забони ӯзбекӣ дар шакли гуфтугӯ қариб баробар истифода мешаванд. Чунин ҳолатро 
дар қаламрави Бухоро, Самарқанд, Тошканд, Қуқанд, Андиҷон, Чуст ва ҷойҳои дигар ба хубӣ 
мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳатто як қатор калимаҳоеро дучор шудан мумкин аст, ки дар ин 
ду забон баробар истеъмол мегарданд. Чунончи, байрақ-ливо, қаймоқ-рӯширӣ, элак-софкунак, 
қалин-сарупо, қашқа-пешонисафед, келин-снор, туй-сур, қишлоқ-деҳа, қаровул-посбон, қамчин-
тозёна, узангу-рикоб ва ғайра.  

Калимаҳои туркӣ-муғулии ба забони тоҷикӣ воридшуда, дар ташаккули таркиби луғавии 
забон нақши калон доранд.  

Ба назари мо, воридшавии калимаҳои туркӣ-муғулӣ ба забони адабии тоҷик аз нимаи 
аввали асри XX сар карда, хеле маҳдуд гашт. Ин маврид омилҳои зиёд дорад, ки мавриди 
омӯзиши мақолаи дигар аст. 
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3. Калимаҳои русӣ-байналмилалӣ.  
Ҳанӯз аз асри VIII сар карда аз рӯйи зарурат ва эҳтиёҷот князҳои рус ва савдогарон ба 

Осиёи Миёна рафтуомад мекарданд. Чунин тиҷорат на танҳо бо Россияи подшоҳӣ, балки ба 
ҳама халқҳои славянӣ ташкил ёфта буд. Профессор Любомиров, ки дар масъалаи тиҷорати русу 
Киев бо халқҳои Осиёи Миёна тадқиқоте кардааст, менависад, ки «маълумоти мавҷударо дар 
бораи дирҳамҳои аз таги замин ёфташуда истифода намуда, ба ин натиҷа омадааст, ки ҷойи 
ёфташавии ин ганҷҳои зеризаминӣ ба мо имконият медиҳад, он районҳои Украинаро, ки бо 
савдогарони Осиёи Миёна муомилаи хуби тиҷоратӣ доштанд ва вақту замони ин тиҷоратро 
муайян намоем» (Любомиров, 1923, с. 13). Дар ҷойи дигар муҳаққиқи тоҷик ин масъаларо 
дунболгирӣ намуда чунин менигорад: «Ин тиҷорат, ки дар асри VIII бо Осиёи Миёна, асосан, 
бо Хоразм ва дар шакли васеътар бо Мовароуннаҳр сар шуда буд, то охири асри X давом 
менамуд» [9, с. 28].  

Аз Осиёи Миёна ба Россияи подшоҳӣ мӯина, пашм, пахта, сангҳои қиматбаҳо ва ғайра 
бурда, аз он ҷо воситаҳои гуногуни рӯзгордорӣ, аз қабили зарфҳои шишагию оҳанӣ, либосворӣ 
ва ғайра меоварданд. Соли 1868 Осиёи Миёна, аз ҷумла сарзамини тоҷикон ба Россияи 
подшоҳӣ ҳамроҳ карда шуд. Аз нимаи аввали асри XIX сар карда, ба таркиби луғавии забони 
тоҷикӣ як қатор калимаҳои забони русӣ ворид шудан гирифтанд. То ғалабаи Инқилоби Октябр 
аллакай калимаҳои губернатор, император, волостной, фойтон, театр, телефон, телеграф, 
трамвай, завод, фабрика, банк, электрик, почта ва ғайра дар байни қисме аз мардум дар 
истеъмол буданд.  

Солҳои бистуму сиюми асри ХХ дар ҳаёти халқи тоҷик дигаргуниҳои куллӣ ба амал 
омад. Тибқи талаботи қонунҳои ҳамон замон дар баробари пайдоиши сохторҳои гуногун ба 
забонҳои миллӣ низ аҳамият дода мешуд. Таълим ба алифбои кирилӣ сурат гирифт. Тадқиқоти 
илмии забоншиносӣ ба роҳ монда шуд. Вобаста ба ин талабот як қатор калимаҳои забони русӣ, 
ки ба забони тоҷикӣ дохил шуда, дар истифода буданд, чунин тарҷума карда шуданд: самовор 
(худҷӯш), поезд (оташароба), самолёт (худпар), почта (пӯшида), велосипед (шайтонароба) ва 
ғайра. Минбаъд варианти русии ин калимаҳо дар байни мардум бештар кор фармуда мешуд.  

Воридшавии калимаҳои русӣ ба забони тоҷикӣ, махсусан, солҳои сиюм, чилум, 
панҷоҳуми асри XX анъана шуд, чунки сохтори ҷамъияти сотсиалистӣ аз рӯйи ҷабҳаҳои 
сиёсию иқтисодӣ, нақшаҳои муайяни давлатӣ, навигариҳо, навҷӯйиҳо, пайдоиши муасиссаҳои 
қудратӣ-идоравӣ ва ғайра бемайлон ба миён меомаданд. Ин буд, ки калимаҳои нав таркиби 
луғавии забони тоҷикӣ ва забони адабии тоҷикро ғанӣ гардонданд. Чунончи, газета, журнал, 
роман, повест, образ, кулминатсия, ассимилатсия, грамматика, фонетика, морфология, 
лексикология, суффикс, префикс, актёр, режиссёр, драма, опера, балет, колхоз, совхоз ва садҳо 
калимаи дигар. Бисёре аз ин калимаҳо дар забони адабии тоҷик тарҷумаи худро наёфтанд, 
чунки пайдоиши онҳо, ки ба забони русӣ мансуб буданд, дар давоми солҳои зиёд дар қолибҳои 
хоси худ боқӣ монданд.  

Ҳоло як қатор калимаҳои забони русӣ, ки ба соҳаҳои рӯзгордорӣ мансубанд, баъзан як 
қисмашон тарҷума шуда бошанд ҳам, дар мафҳуми аслӣ бештар дар забони гуфтугӯй истифода 
мегарданд. Масалан: свет, лампочка, вклютачел, патрон, светилник, ток, вилка, стул, стол, 
ручка, портфел, костюм, брюк, шапка, галстук, туфлӣ, батарея ва амсоли инҳо. 

Дар Иттиҳоди Шӯравӣ забони русӣ дар байни забонҳои маҳаллӣ тасаллут дошта, дар 
тамоми риштаҳои зиндагӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор мегирифт ва ба забонҳои 
маҳаллӣ таъсири калон дошт.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки баъди аз байн рафтани Иттифоқи Шӯравӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 9-уми сентябри 1991 давлати мустақил эълон шуд. Пеш аз ин 22-юми июли соли 
1989 забони тоҷикӣ дар Тоҷикистон забони давлатӣ эълон шуда буд. Бо вуҷуди ин, воридшавии 
калимаҳои русӣ-байналмилалӣ ба забони тоҷикӣ кам нагашт. Махсусан, калимаҳои 
байналмилалӣ, шояд қисмашон умри чандасра дошта бошанд, ба ин ё он восита ба забони 
тоҷикӣ гузаштаанд, ки рӯз ба рӯз илму техника, мубодилаи афкор, ашёҳои мухталиф, 
муносибатҳои дипломатӣ, тиҷоратӣ, чизҳои нав ба нав рӯ ба афзоиш ёфтанд. Ин омилҳо боиси 
бойшавии таркиби луғавии забонҳои дигар мегарданд.  

Ҳамин тавр, ҳаёти имрӯзаи забони тоҷикӣ, ки ба давраи Истиқлолият рост омадааст, бо 
роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
нашъунамо қарор дорад ва забони тоҷикӣ дар ҳимояи давлат буда, барои инкишофи он тамоми 
шароиту имкониятҳо фароҳам омадааст. Дар ин давра барои пешбурд ва ривоҷи забони тоҷикӣ 
корҳои зиёде карда шудаанд, ки дар ташаккули забон бесобиқа аст, зеро имрӯз забони тоҷикӣ 
забони илму фарҳанг ва сиёсату иқтисод мебошад ва тавре ки Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон менависад: «Таърих гувоҳ аст, ки ҳар забоне, ки аз саҳнаи сиёсат ва қудрат 
хориҷ мешавад, ҳатман харобу камарзиш ва нотавону камзарфият гардида, тавони муқовимату 
истодагариро дар баробари фишору тазйиқи забони ҳокимърих гувоҳ аст, ки ҳар забоне, ки аз 
саҳнаи сиёсат ва қудрат дар паҳно ва сояи давлат қувват ва неру мегирад ва давлат аст, ки 
барои рушду нумӯи забон муҳити мусоиди зисту амал фароҳам меорад» [8, с. 172].  
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Воқеият ин аст, ки марҳилаи нави инкишофи забони тоҷикӣ – давраи Истиқлолият 
марҳилаи ташаккул ва инкишофи ҳаматарафаи таркиби луғавии забон мебошад. Ҳамин тариқ, 
метавон гуфт, роҳҳои ташаккул ва инкишофи забони адабиии тоҷикӣ лингвистӣ ва 
ғарилингивистиро дар бар мегирад.  
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РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИК 
 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи роҳҳои ташаккул ва инкишофи таркиби луғавии забони адабии 
тоҷик ибрози андеша намуда, қайд кардааст, ки дар баробари роҳҳои дохилӣ, яъне калимасозӣ дар 
ташаккули таркиби луғавии забони адабии тоҷик нақши калима ва ибораҳои иқтибосӣ назаррас мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: забони адабии тоҷик, калимасозӣ, калимаҳои арабӣ, калимаҳои туркӣ-муғулӣ, 
калимаҳои русӣ-интернатсионалӣ, вомвожаҳо.  
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЛИТЕРАТУРНОГО  
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

 

В этой статье автор рассказывает о путях формирования и развития словарного состава 
литературного таджикского языка и подчеркивает, что на ряду с лингвистическими способами 
обогощения словарного состава, то есть словоборазования, большую роль играет заимстования слов и 
словосочетания.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературный таджикский язык, словообразование, арабские слова, 
тюрко-монгольские слова, русско-интернациональные слова, заимствование.  

 

THE WAYS OF FORMATION OF THE DICTIONARY LITERARY COMPOSITION OF THE  
TAJIK LANGUAGE 

 

In this article, the author talks about the ways of formation and development of the vocabulary of the 
Tajik literary language and emphasizes that along with linguistic methods of enriching the vocabulary, that is, 
word formation, the borrowing of words and phrases plays an important role. 

KEY WORDS: Tajik literary language, word formation, Arabic words, Turkish-Mongolian words, 
Russian-international words, borrowing. 
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Для Республики Таджикистан развитие науки и образования становится неотъемлемым 
условием повышения конкурентоспособности экономической системы, способом занять 
достойное место на региональном и мировом уровнях, укрепить государственность и развивать 
национальные интересы.  

Актуальность этой проблемы становится очевидной в связи с тем, что Таджикистану 
нужны высокопрофессионально подготовленные специалисты – от рабочих специальностей до 
специалистов высшей научной квалификации – в соответствие с принятыми международными 
стандартами. 

В XXI веке не только таджикистанцы, но и персоязычное население Ирана, Афганистана, 
Пакистана и Индии, более чем прежде заинтересовались изучением русского языка, так как 
авторитет России, а особенно научно-технические достижения этого великого государства 
стали очевидны в мировом масштабе. Русский язык – это авторитетный язык международного, 
межгосударственного общения. Поэтому молодые специалисты не только гуманитарных, но и 
экономических вузов должны уметь синхронно переводить с таджикского на русский и 
соответственно с русского на таджикский языки, а также хорошо знать значение 
фразеологизмов и уметь их использовать в устной и письменной речи. 



59 

 

В практике переводческой и лексикографической работы, а также преподавания русского 
и таджикского языков особые трудности представляют межъязыковые фразеологизмы. Все эти 
семантически несколько разнородные случаи объединяет то практическое обстоятельство, что 
фразеологизмы, ассоциируемые и отождествляемые в двух языках, в плане содержания или по 
употреблению не полностью соответствуют или даже полностью не соответствуют друг другу. 
Именно поэтому фразеологизмы такого типа получили название «межъязыковые 
фразеологизмы». Данный термин, закрепился в русской и таджикской лингвистической 
терминологии. 

Достижения межъязыковых фразеологизмов особенно широко используются в различных 
видах переводов, при изучении диалогической и монологической речи, при исследовании 
поэтики, при освоении иностранных языков и т.д.  

С первого взгляда может показаться, что межъязыковые фразеологизмы способны 
вводить в заблуждение только людей, начинающих изучение языка и плохо владеющих им. 

 В действительности, как отмечают исследователи этой лексической категории, дело 
обстоит наоборот: основная масса межъязыковых фразеологизмов оказывается опасной именно 
для лиц, уверенно и практически удовлетворительно пользующихся языком, поэтому 
допускающих ложные отождествления отдельных элементов систем иностранного и родного 
языков. Так возникают многочисленные семантические кальки и случаи нарушений 
лексической сочетаемости или стилистического согласования не только в процессах 
пользования иностранной речью, но и при переводах на родной язык [3, с. 25].  

При этом нельзя считать, что любые ошибки этого рода свидетельствуют о 
недостаточном владении чужим языком или о небрежности говорящего, тогда как совершенное 
владение языком специалиста (преподавателя, переводчика) гарантирует его от ошибок. В 
современной теоретической лингвистике, доказано, что владение вторым языком в 
большинстве случаев не бывает вполне безукоризненным, а равно свободное абсолютно 
правильное параллельное использование двух языков является лишь теоретически допустимой 
абстракцией. Отсюда следует, что подавляющее большинство людей, знающих языки, могут, 
хотя и в различной степени, допускать ошибки в употреблении в речи фразеологизмов.  

В данной статье будут рассмотрены трудности, встречающиеся при переводе 
фразеологизмов и фразеологических оборотов, которые важны при лексикографической работе, 
преподавании и изучении русского и таджикского языков. 

Фразеологизм – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное 
по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы. 
Часто фразеологизм остаётся достоянием только одного языка, исключением являются так 
называемые кальки [3, с. 47]. 

 Например, фразеологизм моҳиасал – медовый месяц вошел в наш язык посредством 
калькирования. Французский писатель и философ-просветитель (1694-1778) Вольтер в своем 
романе «Задич или Судьба» назвал первый месяц после женитьбы – balayi – медовым месяцем, 
а второй месяц – jusanayi – горьким месяцем. Так, сочетание «медовый месяц», впервые 
употребленное Вольтером, и которым называют первый месяц после женитьбы, вошло в речь 
народов, в частности, России, Ирана и Таджикистана.  

Фразеологизмы отражают ценностные установки народа, которые передаются из 
поколения в поколение. Фразеологизмы являются фактом языка, поскольку функционируют в 
нем как готовые единицы.  

А межъязыковые фразеологизмы представляют собой трудный материал для перевода, 
так как предполагается поиск межъязыковых соответствий с учетом передачи смысла и 
отражения его образности, и аналогов в языке, не упуская при этом из виду стилистическую 
функцию данного фразеологизма. При отсутствии в переводящем языке идентичного образа 
нужно прибегать к переводу опираясь на совпадение семантики, грамматической структуры и 
компетентного состава разноязычных фразеологизмов. 

Межъязыковые фразеологизмы состоят из трёх групп: 
1. Межъязыковые фразеологические эквиваленты; 
2. Межъязыковые фразеологические аналоги; 
3. Межъязыковые безэквивалентные фразеологизмы [1, с. 29]. 
Межъязыковые фразеологические эквиваленты – разноязычные фразеологизмы, 

имеющие сходную структурно-грамматическую организацию и компонентный состав, а также 
характеризующиеся тождественной семантикой. Под полными межъязыковыми 
фразеологическими эквивалентами понимаются русские эквиваленты, совпадающие с 
таджикскими по значению, стилистической окраске и эмоционально-экспрессивной 
коннотации, и компонентному составу [3, с. 120].  

Таджикский и русский языки входят в индоевропейскую языковую семью, поэтому 
встречается группа фразеологизмов, значение которых воспринимается в этих двух языках 
одинаково, но для каждого народа они являются общей духовной ценностью. Такие 
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особенности не подчиняются каким-либо закономерностям, ведь для всех людей, живущих на 
земле, и небо, и луна, и солнце, и земля являются общими, только в каждом языке они звучат 
по-разному, но передают одно и тоже значение, и находят свое отражение в употреблении 
устойчивых сочетаний, которые воспринимаются так или иначе на языке каждого из этих 
народов.  

С русским народом таджикистанцы долгие годы прожили в едином Советском Союзе, 
хотя и говорили на разных языках. Поэтому многие фразеологизмы русского языка имеют 
абсолютные эквиваленты в таджикском языке. К примеру, в составе словарного фонда обоих 
языков имеется много фразеологических сочетаний, имеющих сходство по содержанию, 
изображающих реальность окружающей среды. Преобладают также фразеологизмы, точно 
совпадающие в семантическом плане и по функционально-прагматическим свойствам.  

В целом, в образовании таких аналогичных фразеологизмов в качестве 
основополагающего компонента часто выступают соматические наименования. Наименования 
частей тела в обоих языках изображают аналогичную образность, в составе сочетаний 
выполняющие роль, опорных компонентов [2, с. 47]. 

Например, такие фразеологизмы, как поднять на ноги в русском языке и фразеологизм ба 
по мондан в таджикском языке по праву могут считаться полными межъязыковыми 
фразеологическими эквивалентами, так как две языковые единицы построены одинаковым 
образом, кроме того, одинаков их компонентный состав.  

В русском и таджикском языках нами выявлены пары полных межъязыковых 
фразеологических эквивалентов: Например: гора с плеч – аз ғам озод шудан; язык чешется – 
забонат мехорад; голова идет кругом – сар чарх мезанад; легкая рука – дасти сабук; в глаза не 
видел – ба чашмам нанамуд; из уст в уста – аз забон то забон; принимать близко к сердцу – ба 
дил гирифтан; от всего сердца – аз таҳти дил; руки опускаются – дасту дил хунук шуд; руки 
не доходят – даст намерасад; рука об руку – даст ба даст и т.д. 

В приведенных выше фразеологизмах встречаются общие для обоих языков такие 
соматизмы, как язык, глаза, голова, рука, ноги, сердце. 

В перечисленных выше парах, несомненно, наблюдается полное совпадение 
сопоставляемых единиц с точки зрения их структурной и семантической характеристик. 

Можно много говорить о фразеологизмах, имеющих абсолютный эквивалент в обоих 
языках. Однако, их языковая природа, история происхождения, становление в качестве 
фразеологизма на протяжении многих лет и другие вопросы до сих пор не нашли в полной мере 
своего решения.  

В ходе исследования межъязыковых фразеологических эквивалентов нами были 
обнаружены особенности фразеологических единиц, характеризующиеся одним или 
несколькими лексемами смежной семантики. Их мы назвали межъязыковыми 
фразеологическими аналогами. Например, фразеологизм русского языка как сыр в масле 
кататься и фразеологизм таджикского языка кордаш дар равған выражают идею богатой и 
беззаботной жизни. При рассмотрении таких фразеологизмов было установлено, что хотя 
возможны некоторые расхождения, фразеологизмы не теряют своё первоначальное значение и 
образность. Например, золотые руки - дастонаш гул или панҷ панҷааш ҳунар говорится о 
человеке – мастере своего дела. Примеры: плечом к плечу – паҳлу ба паҳлу; открывать душу – 
рози дил гуфтан; головой выше – як сару гардан баланд; падать духом – навмед шудан и т.д. 
[2, с. 89]. 

Также имеют место безэквивалентные межъязыковые фразеологизмы выражающие 
сходное значение, но имеющие полное различие структурно-грамматической организации: 
Например, разумная жена прибавит мужу чести, а злая разнесет худые вести – зани хубу 
фармонбардори порсо кунад марди дарвешро подшоҳ. Держать мужа под каблуком или 
подкаблучник – занкалон. Примеры: от нечего делать – аз бекорӣ кадукорӣ; оставить с носом 
– фиреб додан; спустя рукава – бо дили нохоҳам; ветер в голове – калла гуфта кадуро 
бардошта мегардад, мастер своего дела – гунҷишкро ки кушад, қассоб кушад и т.д. 

Еще один пример дословного перевода фразеологизма из жизни. При прощании таджики 
желают друг другу роҳи сафед. А русские при прощании говорят счастливого пути. Часто, 
когда студенты прощаются, можно услышать: Вас белый дорога, то есть студент автоматически 
делает калькитрованный перевод таджикского фразеологизма роҳи сафед. Конечно же, это 
является грубой ошибкой. Надо пожелать другу счастливого пути. 

Как известно, язык является богатством народа. У каждого языка есть большое 
количество своих фразеологизмов, и каждый фразеологизм имеет своё особенное значение. Это 
обусловлено тем, что язык является отражением менталитета каждой нации, народа [2, с. 87]. 

В языке отражается достижение, успех, а также ограниченность и неудачи народа, 
которые становятся своеобразной реминисценцией во фразеологизмах.  

При переводе надо обратить внимание не только на законы и природу переводимого 
языка, но и на жизнь, обряды, традиции и религию народа. То, что совершается в жизни, 
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отражается на языке. Например, рассмотрим фразеологизмы: будь здоров и пир шав. В России 
при чихании говорят, будь здоров. Это пожелание быть всегда здоровым. А таджикский 
фразеологизм I. саломат бош относится к официальному деловому стилю; II. 1) пир шав 
относится к разговорному стилю, дословно переводится так: стань старым. Русскоязычные 
граждане недоумевают: «Как так, ведь говорят: «старость не радость», «под старость 
приходит слабость», «стареть не хочется». Как мы отметили выше, в этом фразеологизме 
пир шав отражается жизнь народа. Раньше семьи таджиков были многодетными. Многие дети 
умирали в младенчестве от болезней, в том числе инфекционных. Поэтому в словосочетании 
пир шав пожелание дай бог, чтоб ты дожил до старости, то есть не умер молодым. 2) Пир 
шав – пири бодавлат шав, обозначает пожелание счастливой и безбедной старости.  

Приведем пример дословного перевода фразеологизмов. Американка и россиянка летят в 
одном самолёте. Американка заметила, что потеряла серёжки. Американка попросила 
стюардессу перевести россиянке что, не она ли взяла ее сережки. Россиянка ответила: «Больно 
надо». Стюардесса переводит: «Ей очень нужно». «Если взяла она, то пусть заплатит 200 
долларов» - говорит американка. После перевода стюардессы, россиянка ответила: «Здрасте, я 
ваша тетя!» Стюардесса переводит: «Россиянка говорит, что она ваша родственница». 
Американка удивилась и мыслит вслух: «Вроде у меня не было родственников в России. Ну, 
если так, пусть заплатит половину суммы». «Хрен она получит», - ответила россиянка. 
Стюардесса переводит американке: «Россиянка говорит, что вы получите за сережки фруктами 
и овощами» [1, с. 60]. 

Переводчики, преподаватели и студенты интересуются межъязыковыми 
фразеологизмами, так как встречаются с трудностями при переводе. Конечно, есть 
фразеологические словари, но они не удовлетворяют пользователей и читателей. А в некоторых 
двуязычных словарях есть описания фразеологизмов, есть комментарии к переводимым 
фразеологизмам, но нам приходится трудно, так как мы должны работать сразу с несколькими 
словарями одновременно. 

Русско-таджикский и таджикско-русский словарь межъязыковых фразеологизмов будет 
настольной книгой переводчиков, лингвистов, преподавателей иностранных языков, 
журналистов, студентов и школьников, изучающих русский и таджикский языки. В этом 
словаре не только будут даны подробные описания фразеологизмов, а также примеры, 
комментарии к ним, чтобы предотвратить совершение ошибок при переводе и придерживаться 
главной мысли текста. 
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МУТАНОСИБИИ БАЙНИЗАБОНИИ ТАЪБИРҲОИ ЗАБОНҲОИ РУСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

Таъбирҳо нишондодҳои арзишноки халқро инъикос менамоянд ва онҳо аз насл ба насл гузашта, 
таъбирҳои байнизабониро бо маводи мушкил барои тарҷума ташкил медиҳанд, зеро, ки дар ин ҷо, 
ҷустуҷӯи мувофиқатҳои байнизабонӣ бо баҳисобгирии додани мазмун ба забони дигар дар назар дошта 
мешавад. 

Дар мақолаи мазкур мушкилоте баррасӣ мегарданд, ки зимни тарҷумаи таъбирҳо ва ифодаҳои 
таъбирӣ, ки барои таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва тоҷикӣ муҳиманд, вомехӯранд.  

КАЛИДВОЖАҲО: таъбирҳо, таъбирҳои байнизабонӣ, луғати таъбирҳои русӣ-тоҷикӣ.  
 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ СООТНЕСЕННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО И  
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Фразеологизмы отражают ценностные установки народа, которые передаются из поколения в 
поколение, а межъязыковые фразеологизмы представляют собой трудный материал для перевода, так как 
предполагается поиск межъязыковых соответствий с учетом передачи смысла в другой язык. 

В данной статье будут рассмотрены трудности, встречающиеся при переводе фразеологизмов и 
фразеологических оборотов, которые важны при преподавании и изучении русского и таджикского 
языков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеологизм, межъязыковые фразеологизмы, русско-таджикский 
фразеологический словарь.  

  

INTERLANGUAGE INTERRELATIONSHIP OF PHARASEOLOGISMS IN EXAMPIE OF  
RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 

 

Phraseologies reflect valuable purposes of nation, which passes from generation to generation, however 
they offer difficult materials for interpretation, because it is assumed to search the interlanguage compliance due 
to transfer the meaning to another language. 

In this article will be considered difficulties which meet during the interpretation of phraseologies and 
phraseological terminologies, that are important in teaching and learning Russian and Tajik languages. 

KEY WORDS: phraseologies, inter language phrases, Russian-Tajik phraseological dictionary.  
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ПАРЕМИЯ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ МАХСУСИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР 
ЗАБОНИ ТОҶИКӢ, АНГЛИСӢ ВА РУСӢ 

 

Шарифов Б.Б. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Паремия аз калимаи юнонӣ – «paremia» гирифта шуда, маънояш зарбулмасал, мақол, 
хусусияти панду ҳикматро дошта, воҳиди фразеологии устувор мебошад. Баъзе аз 
забоншиносони шинохта, аз қабили Ф. Буслаев, А.А. Потебня, Е.А. Лятский, М.И. Михелсон, 
Иллюстров И.И., Л.А. Булаховский, А.Ф Ефимов, Е.И. Галкина – Федорук, Б.А. Ларин, А.А. 
Реформатский, Н.М. Шанский, М.И. Исаев, Г.Х. Ахунзянов ва дигарон зарбулмасалу мақолро 
ҳамчун воҳиди фразеологӣ мешуморанд. Ҳамзамон В.В. Виноградов, А.М. Бабкин онҳоро аз 
воҳидҳои фразеологӣ ҷудо менамоянд. 

Муҳаққиқи фразеологизми форс М. Шоҳӣ, нуқтаи назари олимони форс ва русу аврупо: 
С. Телегди, Ҷ. Балхӣ, Л. Смит, А. Гардинер, О. Есперсенро ба назар гирифта, мегӯяд, ки 
зарбулмасалу мақолҳо дар дохили гурӯҳи воҳидҳои фразеологӣ гурӯҳи мустақили худро 
доранд. 

Мо низ бар он ақидаем, ки мақоми мақолу зарбулмасалҳо миёни воҳидҳои фразеологӣ 
буд ва ҳама хусусиятҳои онро дорост, аммо бояд гӯем, ки онҳоро категорияи махсуси воҳидҳои 
фразеологӣ бояд шуморид. Зарурати омӯзиши амиқи зарбулмасалу мақолҳо расидааст ва мо 
кӯшиш бар он дорем, ки масъалаи баёни зарбулмасалҳоро ба дигар забон ба тарзи сода муайян 
намоем, чунки шарҳи онҳо дар тарҷумаи матни хориҷӣ хеле мушкил аст. 

Мегӯянд зарбулмасалҳо гарчи кӯтоҳанд дар онҳо ҳикмати зиндагӣ ба арзи як китоб 
омадааст. Адабиёти классикӣ ва муосири англис низ бо зарбулмасали худ бою рангин аст. 
Барои ҳамин ҳам мо зарбулмасалҳои зиёдеро дар ашъори адибон ва драманависони англис ба 
монанди В. Шекспир, Ч. Диккенс, Теккерей, Дж. Голсуорси Т. Харди, Шоу Б., Дж. Элиот, Дж. 
Свифт, Корнина, Р. Гольдберг ва дигарон вомехӯрдем. 

Интихоби ин мавзӯи таҳқиқотии зуҳуроти забоншиносӣ дар он буд, ки тарҷумаи ин ё он 
зарбулмасал ба забонҳои дигар мушкил аст, гарчанде онҳо дар забонҳои дунё ҳаммаънои худро 
доранд. 

Муҳаққиқи зарбулмасалҳои тоҷикӣ Хисомов К. таснифоти матнҳоро коркард намуда, 
байни онҳо 32 номгӯи мавзӯъҳоро дар мазмуни онҳо ҷудо намудааст. Муҳаққиқи дигар Амонов 
Р. бар он ақидааст, ки беҳтарин зарбулмасалҳо дар эҷодиёти даҳанакии халқи Кӯлоб таҷассум 
ёфтааст. Дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ бадеият, ташбеҳ, қиёс, аломат, таҷассум, тамасхур, ҳазл, 
рамз, ришханд, муболиға, вазн, қофия, услуб, лексика, морфология, синтаксис лаҳҷа, шева 
инъикос ёфтаанд. Ҳама он чизе дар ҳаёти инсон тӯли асрҳо вуҷуд дорад дар зарбулмасал ва 
мақолҳои он инъикос ёфтаанд. Ҳамин тариқ, чунин мавзӯъҳоро дар мазмуни зарбулмасалҳои 
тоҷикӣ, англисӣ ва русӣ вохӯрда ҷудо намудем: 
 1. Ору номус, шараф, виҷдон.   2. Ақл – аблаҳӣ.   
 3. Далерӣ – буздилӣ.    4. Тавоноӣ – заифӣ.   

5. Патриотизм.     6. Мақсад.     
 7. Дониш, илм, ҳунар.    8. Тарбия. 
 9. Рӯзгордорӣ.     10. Меҳнат. 
 11.Ҳунар.     12. Дӯстӣ, ваҳдат, рафоқат. 
 13. Ишқ.     14. Ҳақиқат.   
 15. Дуруғ.     16. Қавл ва амал.   
 17. Сабаб ва оқибат.    18. Некӣ.    
 19. Бадӣ.     20. Сулҳ. 
 21. Ҷанг.     22. Табиат. 
 23. Оила.     24. Зиндагии рӯзмарра. 
 25. Боигарӣ – камбағалӣ.   26. Ҳаргуна. 

Аллакай аз мазмуни овардашуда аён аст, ки домани зарбулмасал фаррох аст. Масалан:  
Дар забони тоҷикӣ: 

1. Дар як дил ду ёр намеғунҷад – в одном сердце две влюбленные не уместятся. 
2. Ошиқ шудӣ, шоир шудӣ – влюбился – стал поэтом. 
3. Ошиқ ошиқро аз чашм мешиносад – влюбленные друг друга по глазам узнают. 
4. Дили беишқ – шамъи бенур – сердце без любви – свеча без пламени.  
5. Саре, ки ишқ надорaд, кадуи бебор аст – голова, в которой нет любви, - пустая тыква. 

mailto:rafoat62@mail.ru
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6. Ошиқ шуду – бадбахт шуд – влюбился – стал несчастным. 
7. Дили беишқ – гули бебӯй – сердце без любви – цветок без запаха. 
8. Дили беишқ кадуи холӣ – сердце без любви – пустая тыква. 
9. Ҳар ки бе ёр бувад, пайваста бемор бувад – кто без любимой, тот больной 

(страдающий). 
10. Ба ошиқ Бағдод наздик – влюбленному и Багдад не далек. 

Дар забони англисӣ: 
1. Love cannot be forced - насильно мил не будешь. 
2. Love is either bought or sold - любовь не покупается и не продается. 
3. Love is never without jealously - нет любви без ревности. 
4. Love is mother of love - любовь порождает (ответную) любовь. 
5. A man has choice to begin love, but not to end it - полюбить легче, чем разлюбить. 
6. Love lives in cottages as well as in courts - любовь живет в лачугах так же, как и во 

дворцах. 
7. Love will creep where it may not go - для любви нет преград (любовь все побеждает). 
8. Love is the reward of love - ответная любовь – лучшая награда. 
9. Love is a true price of love - цена любви в ней самой. 
10. Love asks faith - нет любви без веры. 

Дар забони русӣ: 
1. Любовь да совет, так и горя нет. 
2. Любви, огня и кашля от людей не спрячешь. 
3. Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 
4. Нет ценности против любви. 
5. Мыленок – и не умыт беленек. 
6. Любовь не пожар, а загорится – не потушишь. 
7. Любовь начинается с глаз. 
8. Для милого дружка и сережку из ушка. 
9. Не по-хорошему мил, а по милому хорош. 
10. Полюбится сова лучше ясного сокола. 
11. С милым годок покажется за часок. 
12. Для милого дружка семь верст не околица. 
13. Старая любовь долго, помнится. 
14. Не далеко, к милому – девяносто в сторону. 
Мавзӯи ишқу ошиқӣ дар ҳар се забони муқоисашаванда кушода шуда, дар онҳо ҳикмати 

зиндагӣ дида мешавад.  
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ПАРЕМИЯ – ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ МАХСУСИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР 
ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ, АНГЛИСӢ ВА РУСӢ 

  

Муаллиф қайд менамояд, ки таҳқиқоти бисёрҷанбаи забоншиносии матн, ки дар тӯли даҳсолаи 
охир сурат гирифтааст, имкон фароҳам овард, ки то ҳадди муайян ғояҳо ва донишҳо дар ҷабҳаҳои луғат, 
грамматика ва синтаксис дубора арзёбӣ гардад. 

Муаллиф дар назди худ вазифа гузоштааст, то муайян созад, ки кадом шакли мақолҳо ва масалҳои 
исботи матни забони хориҷиро ба забони модарӣ қонунӣ ҳисоб меёбад: эквивалент, мувофиқ, тарҷумаи 
хаттӣ, тарҷумаи тавсифӣ ва ғайра ва дар кадом ҳолат ҳар яке аз ин тарҷумаҳо мушаххасоти худро дақиқ 
инъикос хоҳанд кард Барои ҳалли ин масъала ба андешаи муаллиф ҳадди аққал бояд ин нақшаи 
фразеологиро дар нақшаи бисёрҷанба баррасӣ намуда, хусусиятҳои фаъолияти онро дар забон ва гуфтор 
бо ҷалби мавод аз забонҳои қаблан пайдошуда баррасӣ кард.  

КАЛИДВОЖАҲО: паремия, таҳқиқоти бисёрҷанба, грамматика, эквивалент, тарҷумаи тавсифӣ, 
фразеология, тарҷумаи хаттӣ. 

 

ПАРЕМИЯ – КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Разноаспектные исследования лингвистики текста, интенсивно проводимые в последнее 
десятилетие, позволили в определенной мере по-новому оценить представления и наши знания по 
многим параметрам лексики, грамматики, синтаксиса. 
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Мы поставили перед собой задачу определить, какая из форм передачи пословицы и поговорки 
иноязычного текста на родной язык наиболее правомерна: эквивалент, адекват, дословный перевод, 
описательный перевод и т.д. и в каких случаях каждый из этих переводов наиболее точно отражает 
специфику и своеобразие подлинника. Нам представляется, что для решения этого вопроса, хотя бы 
приближенно, необходимо рассмотреть данную фразеологическую категорию в многомерном плане и 
проследить специфику ее функционирования в языке и речи с привлечением материала языков, далеких 
по-своему происхождению. Поэтому нами были выбраны английский, русский и таджикский языки.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паремия, разноаспектные исследования, грамматика, эквивалент, 
описательный перевод, фразеология, дословный перевод. 
  

PAREMIYA – AS A SPECIAL CATEGORY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAJIK, ENGLISH 
AND RUSSIAN LANGUAGES 

 

The diverse studies of text linguistics, carried out intensively in the last decade, allowed to a certain 
extent a new assessment of perceptions and our knowledge on many parameters of vocabulary, grammar, syntax. 

We set ourselves the task of determining which of the forms of transmission of the proverb and proverbs 
of the foreign language text into the native language is most legitimate: equivalent, adequate, verbatim 
translation, descriptive translation, etc., and in which cases each of these translations will most accurately reflect 
the specificity and specificity of the original. It seems to us that in order to resolve this issue, at least in an 
approximate way, it is necessary to consider this phraseological category in a multidimensional way and to trace 
the specifics of its functioning in language and speech with the involvement of the material of languages of 
distant origin. Therefore, we chose English, Russian and Tajik. 

KEY WORDS: paremiya, diverse research, grammar, equivalent, descriptive translation, phraseology, 
literal translation. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарифов Бехрузджон Бахтиёрович, докторант PhD 2-курса КГУ 
имени Абуабдуллах Рудаки. Тел.: (+992) 987-23-38-23. 
 

РОЛЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РАЗЛИЧИЯ РОДСТВА 

(на материале некоторых терминов родства узбекского и таджикского языков) 
 

Расулова Ш.Х. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

  

Система языковых значений всех ярусов языка составляет план содержания языка, в 
которых слово занимает его центральную зону. Отдельные слова объединяются в рамках так 
называемой лексико-семантической системы, без наличия которой невозможно было бы 
познание мира и само человеческое мышление. Лексико-семантические системы по своему 
характеру различаются от систем других языковых уровней тем, что элементы последних 
относительно немногочисленны и связи между этими элементами нагляднее, тогда как лексика 
содержит целый океан слов, связи между значениями слов очень сложны и изучить 
закономерности лексической системы гораздо труднее, чем системы других уровней языка [1].  

Весь словарный состав языка распадается на такие группы слов, что называется и 
термином «семантические поля». «Семантические поля» охватывают круг понятий и наличный 
в нем механизм соотношений и изменений. 

Совокупность всех этих «семантических полей» (или групп) составляет общую лексико-
семантическую систему языка. Сами «семантические поля» или лексико-семантические группы 
связаны друг с другом, в частности, по принципу иерархического подчинения (более широкие и 
более узкие поля). Многозначные слова входят в разные поля. Каждое поле с течением времени 
изменяет свою структуру, следовательно, изменяется лексическая система языка в целом [2, с. 
229]. Например, лексема опа в узбекском языке, буча в таджикском входит в качестве одного из 
членов в семантических полях «родитель женского пола», «жена дяди по отцу», «жена 
старшего брата», «всякие женщины старше адресанта» (при обращении) и т.д. В этих 
перечисленных лексико-семантических группах (семантических полей) образуются общая 
система значений названий родства и свойства женского пола. В свою очередь, лексико-
семантическая система значений названий родства и свойства входит в общую систему 
значений родства и свойства вообще. Всем этим ступеням определяется характер 
иерархичности в общей структуре строения значений родства и свойства.  

В каком значении употреблено слово выясняется в речи, в связном тексте [3]. В связном 
тексте раскрываются все формы, значения, оттенки значений и употребления слова. Язык в 
соединениях слов неистощим, как безгранична сама человеческая мысль. В речи соединяются 
между собой самые разные по значению слова, в зависимости от того, что и как нужно 
высказать.  

Объект данной информации в узбекском и таджикском языках носит характер 
своеобразной лексико-семантической системы, т.е. семантического поля. В нем, в отличие от 
других работ, где рассмотрены какие-нибудь лексико-семантические группы слов, изучаются 
ни слова в определенной семантической группе, а система выражения значений родства и 
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свойства женского пола. Система значений родства и свойства женского пола представляет 
собой внутренней семантической группой в отношении общей системы значений родства и 
свойства мужского и женского полов. К системе значений ТРиС женского пола относятся 
значения «родитель женского пола» (она // модар «мать»,) буви // модаркалон «бабушка», 
«прабабушка», киз (им) // духтар (ам) «дочь», набера // набира «внучка по линии отца и 
матери», сингил // хохар «сестра», амма, хола // амма, хола «тётя по линии отца и матери», 
хотин // зан «жена», янга // янга «жена братьев и сестер», «жена дяди по линии отца и матери», 
сестра мужа и жены», «жена друга по отношению к другому другу», «жена друга отца и 
братьев», «подруга», «любовница» и др. 

Словарный состав языка как целая система состоит из трёх разновидностей, т.е. из трёх 
подсистем, в которой ТР ЖП имеет характер медиоструктуры, которая находится между 
макроструктуры и микроструктуры.  

Макроструктурой по отношению к системе терминов родства является система названий 
(слов) со значением лица. С этой точки зрения, названия типа ота // падар (отец), она // модар 
(мать), ака // бародари калон (старший брат), опа // хохари калон (старшая сестра) и. др. 
находятся на одном функционально-семантическом уровне с лексемами типа муаллим // 
муаллим (учитель), муаллима // муаллима (учительница), бола // писар (мальчик), раҳбар, 
бошлиқ // роҳбпр, сардор (руководитель) и.т.д. 

Между названиями вообще, в частности, названиями родства и свойства обнаруживается 
так называемая оппозиция, и чем характеризуется понятие функционально-семантической 
микросистемы [4]. Например, такую оппозицию можно наблюдать между словами ака / 
бародар и сингил // хохар (брат и и сестра), хотин // зан и эр // шуй (жена и муж), ака (ука) // 
бародар и набира (брат и внук // внучка) и т.д. Общие признаки ака (ука // бародар и хохар 
(брат и сестра): «члены семьи, принадлежащие к тому же поколению, что и эго(я)»; 
находящиеся с адресантом (говоряшим) в кровном родстве; оба они относятся к боковой линии 
родства, а различны семантическим признаки пола: «мужской пол – «женский пол». В парах 
ака (ука) // бародар и набира (брат и внучка): общее у них являются: «члены семьи, 
находящиеся со адресаетом в кровном родстве», а различны признаки поколения: «ака (ука) // 
бародар (брат) – в одном поколении с адресантом», набира / набира (внучка) – младшее 
поколение», линии родства: «ака (ука) // бародар (брат) – боковая линия» – набира // набира 
(внучка) – прямая линия», и семантические признаки пола: «ака (ука) бародар (брат) – 
мужской пол», набира // набира («внучка) – женский (если денотат значения лексемы набира 
относится к женскому полу». Как видим, в оппозиции семантические признаки могут 
распределяться по-разному: в одном случае у противопоставленных слов больше общих 
семантических признаков и меньше различных (бародар-сингил // хохар (брат – сестра), в 
другом – больше различных и меньше общих (ака // бародар – набира // брат – внучка)1. 

Различные признаки (семы) семантической структуры слова называются 
дифференциальными признаками, общие признаки – интегральными [5]. Интегральные и 
дифференциальные признаки в значении слова играют различную роль в его 
функционировании и звитии. Часто именно интегральными признаками создается все 
своеобразие языкового выражения понятий. Вместе с тем в развитии понятий определяющую 
роль, по крайней мере, на первых порах для каждого нового понятия, играет означаемое, или 
десигнат. Оно отводит место новому понятию в системе уже существующих – в группе 
лексики, создает костяк понятия, который затем уже обрастает интегральными признаками. 

По отношению к вариациям слова в плане содержания означаемое, или десигнат, может 
быть иначе названо инвариантом. Это можно наглядно представлять на примере амма//хола 
«тётя» в узбекском и таджикском языках.  

Инвариант – означаемое или десигнат: «женский член семьи», принадлежащей к 
поколению родителей и не являющаяся прямой родственницей по восходящей линии»; его 
варианты - сигнификаты:  

1) «сестра отца» (амма);  
2) «сестра матери» (хола)2; 
3) «жена старшего брата отца» // «дядя по отцу» (хола);  
4) «жена старшего брата матери» // «дядя по матери» (хола); 
5) «обращение к взрослой женщине» (хола); 
6) «лицо женского пола (женщина) вообще» (в детской речи); 

                                                      
1 В узбекском и таджикском языках некоторые значения категории родства и свойства выражаются одной и той же 

лексемой, и денотаты значений которых безразлично к полу. Такими являются лексемы набира, жиян и т.д. 
2  В узбекском и таджикском языках значение «сестра отца» (по отношению к детям сестры отца) выражается 

лексемой амма; значение «сестра матери» – лексемой хола (по отношению к детям родных сестер матери).  
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Пунктом 1 обозначается самостоятельный вариант слова «амма // хола» («тётя»), главное 
(основное) значение, наименее зависимое от окружения; пунктом 2 и 6 варианты, сильно 
зависимые от окружения, комбинаторные варианты, неглавные значения слова «амма // хола» 
(«тётя»).  

Следует отметить, что функционирование лексем хола активнее и в узбекском, и в 
таджикском языках при обращении к пожилым незнакомым женщинам, чем 

функционировании лексемы амма. В таких случаях лексема хола приобретает характер 
выразительного средства лексико-семантической категории свойства, а не родства. 

Инварианты определяются только через соотношения друг с другом, их сущность не 
зависит от позиции, в которой они находятся в данном конкретном высказывании, в речи. 

Варианты, напротив, это такие представители инварианта, которые частично, более или менее, 
зависят от позиции в речи – от окружения другими словами (6). 

Самостоятельный вариант соотносится с инвариантом непосредственно; нередко – в 
практических целях – можно считать инвариант логической формулировкой самостоятельного 
варианта, что подтверждается фактическими материалами данного исследования. Другие 

варианты соотносятся с инвариантом лишь косвенно и опосредованно (в значении о 
«женщине», «матери», «жена брата или дяди - сигнификаты). 
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НАҚШИ АЛОМАТҲОИ ИНТЕГРАЛӢ ВА ДИФФЕРЕНСИАЛӢ ДАР МУАЙЯНСОЗИИ 
ФАРҚИЯТИ ХЕШУТАБОРӢ 

(дар асоси маводи баъзе истилоҳоти хешутаборӣ дар забонҳои узбекӣ ва тоҷикӣ) 
  

Дар мақола аломатҳои семантикии маъноҳои вожаҳои алоҳида баррасӣ мегарданд, ки ба низоми 
истилоҳоти хешутабории забонҳои узбекӣ ва тоҷикӣ мансубанд. Дар байни онҳо аломатҳои интегралӣ ва 
дифференсиалӣ, ки тавассути онҳо дараҷа ва фарқияти хешутаборӣ муайян мегарданд, асосӣ мебошанд 

КАЛИДВОЖАҲО: маънои воҳидҳои забонӣ, системаи луғавӣ-семантикӣ, таркиби луғавӣ, луғат, 
истилоҳоти хешутаборӣ, сохти семантикӣ, аломатҳои семантикӣ, аломатҳои интегралӣ, аломатҳои 
дифференсиалӣ, фарқияти ҷинс, ҷинси мард, ҷинси зан.  

 

РОЛЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РАЗЛИЧИЯ РОДСТВА 

(на материале некоторых терминов родства узбекского и таджикского языков) 
  

В статье рассматриваются семантические признаки значений отдельных лексем, которые 
относятся к системе терминов родства узбекского и таджикского языков, среди них основными являются 
интегральные и дифференциальные признаки, с помощью которых определяются степень и различия 
родства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: значение языковых единиц, лексико-семантическая система, словарный 
состав, лексика, термины родства, семантическая структура, семантические признаки, интегральные 
признаки, дифференциальные признаки, различия пола, мужской пол, женский пол.  

 

THE ROLE OF INTEGRAL AND DIFFERENTIAL SIGNS IN DETERMINING  
THE DIFFERENCE OF KIND 

(based on some terms of kinship between the Uzbek and Tajik languages) 
  

The article discusses the semantic features of the meanings of individual lexemes, which relate to the 
system of terms of kinship between the Uzbek and Tajik languages, among them the main are integral and 
differential characters, with the help of which the degree and differences of kinship are determined. 

KEYWORDS: meaning of linguistic units, lexical-semantic system, structure, lexics, vocabulary, related 
terms, semantic structure, semantic attributes, integral attributes, differential attributes, gender differences, male 
gender, female gender. 
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К ВОПРОСУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЯВЛЕНИИ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» 
 

Гуломова М.Дж. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Глобализационные процессы, распространившиеся на сегодняшний день во все области 

человеческой деятельности и спровоцировавшие увеличение межъязыковых связей, требуют от 

современного исследователя изучения языка в рамках культуры этноса-носителя.  

Возникает тенденция изучения языка в качестве уникальной коллекции результатов 

определенных познавательных актов, включенных в исторический опыт конкретного этноса. 

Данные познавательные акты служат средством для рядового носителя лингвокультуры для 

того чтобы внести вклад в собственную лингвокультуру и даже повлиять на нее [11, с. 42]. 

Указанная сложившаяся исследовательская парадигма породила новую ветвь лингвистику – 

лингвокультурологию. В рамках лингвокультурологии был разработан новый категориальный 

аппарат, в котором центральным понятием становится «концепт». 

Современная лингвистика включает разнообразные подходы к определению концепта как 

термина, в зависимости от стоящих перед исследователями задач. Так, О.Н. Кондратьева, а 

вслед за ней и А.Н. Махмутова, под концептом подразумевают многомерную ментальную 

единицу, обладающую доминирующим ценностным элементом» [7, с. 66; 9, с. 206].  

Рассмотрим этимологию слова «концепт». Сonceptus/conceptum (лат.) включает такие 

значения, как «воспламенение», «водоем», «эмбрион», «плод» [2]. Данная лексема и глагол 

concipere-concapere были включены во все романские языки, а также английский. В русский же 

язык лексема вошла через семантическое калькирование в виде слова «понятие» [11, с. 40], 

благодаря чему появилась синонимическая пара «концепт – понятие». При этом в русском 

языке лексема «концепт», в отличие от лексемы «понятие» стилистически маркирована, а 

«концепт» включается далеко не во все толковые словари русского языка.  

С.Г. Воркачев указывает на употребление исследователями данной синонимической пары 

как на своего рода показатель принадлежности автора к конкретной научной школе: так, 

когнитивисты и лингвокультурологи чаще используют лексему «концепт» [2, с. 36].  

Однако далеко не все исследователи считают термины «концепт» и «понятие» 

тождественными. Так, Л.О. Чернейко указывает на различие их основ, утверждая, что в основе 

понятия лежит логика и рациональность, а в основе концепта – сублогика и ассоциативность 

[14, с. 286-289]. Еще исследовательница утверждает, что концепт имени включает языковую 

призму всех типов знаний о выражаемым им явлении: опыт, мнение, вера и т.д. [14, с. 286-289]. 

Ю.С. Степанов говорит о свойстве концептов не только «мыслиться», но и 

«переживаться», поскольку концепты являются предметом эмоций, столкновений симпатий и 

антипатий [11]. В другой своей работе ученый определяет концепты как «тонкие фразы», 

вызывающие в сознании носителя будто бы уже хорошо знакомое содержание [11, с. 20].  При 

этом необходимо отметить, что как осмысление, так и «переживание» концептов происходят не 

только в сознании одного человека, а в рамках этнического самосознания и мировоззрения 

всего социально-языкового сообщества. 

Концепты оказывают определенное влияние, и, влияют на повседневную деятельность 

человека, будучи способными структурировать ощущения носителя и его отношение к 

окружающим людям. Таким образом, можно говорить о центральной роли концептуальной 

системы человека в определении реалий его жизни [8, с. 35]. 

Концепт «женщина» можно назвать ключевым концептом любой лингвокультуры, какой 

бы маскулиноцентричной она не была.  Данный концепт является проекцией стереотипов о 

женщине, описывающих ее в качестве носителя социально обусловленных признаков и 

характеристик. Набор таких признаков и характеристик сформировался на базе социальных 

ролей женщины. Специфика социального статуса, мнения и другие свойства, предписываемы 

женщинам можно проследить, например, по фразеологическим единицам. 

Современное информационное общество считает допустимым, в сравнении с 

предыдущими десятилетиями, ставить в центр экономической, политической и научной сфер 

женские образы. В современной коммуникации также наблюдается интеграция стереотипов, 

как на вербальном, так и на невербальном уровне. 

Можно сделать предположение, что «женские» стереотипы способствуют возникновению 

крылатых выражений, которые, в свою очередь, являются еще одним источников появления 

соответствующих концептов [12]. В настоящем исследовании концепт «женщина» был выбран 
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в силу востребованности и повышенного интереса к женскому социальному положению в 

современном обществе. В рамках исторического развития можно рассмотреть, как различные 

ограничения женщин в обществе воздействовали в том числе и на язык, который за многие 

столетия исключения женщин из самых ярких сфер развития общества приобрел многие 

маскулинные черты.    

Гендерные исследования (gender studies) возникли в 1980-е гг., в Западной Европе и 

Северной Америке. На данный момент уже существует серьезное количество научных работ и 

начинает разрабатываться четкий подход к ключевым терминам и понятиям в рамках 

исследований [16]. 

В рамках современных социальных наук важно различить понятия «пол» и «гендер». 

Понятие «гендер» было заимствованно из грамматики врач и психолог Дж. Мани, 

нуждавшийся в разграничении общеполовых свойств для изучения психологии пола [18, с. 

264]. В дальнейшем понятие начали употреблять активно в области социологии и юрисдикции, 

однако его многозначность на данный момент все еще не уточнена.   

На данный момент наиболее частое употребления понятие гендер происходит для 

разграничения биологического пола от социального пола. Термин подразумевает акцент на 

социокультурной причине различий в сфере пола, в отличие от биологических причин [6, с. 18-

19]. 

«Пол» является весьма сложной и многозначной научной категорией. Пол как 

биологическая особенность был фундаментальной категорией в изучении половых различий в 

сфере психологии и социологии. Однако с развитием науки ученые обнаружили, что с 

биологического аспекта точки половых различий гораздо меньше, нежели половых сходств. 

Так, существуют исследования, указывающие, что основным четким и значимым 

биологическим половым различием является только репродуктивная роль [1]. Главное отличие 

гендера от пола – это то, что гендер можно назвать особым продуктом, предназначенным для 

социального действия. Создание гендера является индивидуальным, проявляющимся в рамках 

социальных взаимодействий [13, с. 197].  

Подобные расхождения в национальных картинах мира хорошо прослеживается на 

примере языковых единиц, относящихся к значимым концептам исследуемых лингвокультур. 

Концепт «женщина» и его репрезентанты, несомненно, являются именно таким примером 

значимого базового концепта.   

Главное значение данного концепта весьма очевидно: он включает все репрезентанты, 

описывающие весьма важную группу людей, ответственных за рождение и частично за 

воспитание детей. Естественно, высказывания, репрезентирующий данный концепт, дают 

возможность выделить признаки, типичные для исследуемых этносов на выбранном этапе 

исторического развития. 

Рассмотрим значимые работы в области изучения концепта «женщина». 
Так, Т.С. Чехоева рассматривает репрезентацию концептов «мужчина» и женщина» в 

русской лингвокультуре с точки зрения афористики. Исследовательница, как и многие другие, 

указывает на бинарность данных, концептов, уточняя, что их признаки не противоречат друг 

другу и не контрастируют, а являются двумя сторонами одного общего концепта [15].  

На базе русской языковой картины мира исследует упомянутые концепты также В.А. 

Ефремов. Исследователь рассматривает не только концепты «мужчина» и «женщина», но также 

концептуальное пространство «мужчина - женщина» в качестве архетипического фрагмента 

концептосферы. Отмечается наличия в данном концептуальном пространстве универсальных и 

идиоэтнических элементов. В.А. Ефремов анализирует семантико-прагматическую эволюцию 

ядра концептуального пространства. Рассмотрение гендерных стереотипов, связанных с 

ядерными вербализаторами, дает возможность выделения специфики чисто русского представ-

ления о мужчине и женщине и присущим им признакам [5].  

И.В. Никанорова перечисляет также стереотипы, включенные в концепт «женщины» в 

произведениях Ф.М. Достоевского, как-то болтливость, доверчивость, строгость, хрупкость, 

веселость, нежность и др. Исследовательница отмечает характерное для Ф.М. Достоевского 

минимальное количество негативных эпитетов и метафор о женщине [10]. 

Весьма интересное исследование концепта «женщина» провела Т.А. Денисова [4]. 

Исследовательница выделяет языковые репрезентанты ядра концепта «женщина»: 

 мать: Я любила мать больше жизни, ценность которой ребёнок не понимает, но, 

как животное, чувствует. - Ман модарамро зиёдтар аз ҷонам дӯст медоштам, ки арзиши 
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онро кӯдак намефаҳмад, аммо, ба монанди ҳайвон, онро ҳис мекунад. - I loved a mother more 

than a life whose value the child does not understand, but, as an animal, feels [Марина Палей. 

Поминовение]; 

 бабушка: Бабушка подзывала её к себе, гладила по волосам, и в глазах 

Александры Владимировны, всегда спокойных и ясных, появлялось невыносимо 

печальное и нежное выражение. - Бибияш ӯро ба наздаш даъват мекард, мӯйҳояшро 

силамекард ва дар чашмони Александра Владимировна ҳамеша ором ва равшан, ифодаи 

тоқатнопазир ва ғамангез зоҳир мешуд. - Grandma called her up to herself, ironed her hair, 

and in Alexandra Vladimirovna's eyes, always calm and clear, there appeared an unbearably 

sad and gentle expression [3]. 

Похожее исследование проводит также А.В. Коногорова выделяя языковые 

репрезентанты концепта «женщина». Исследовательница рассматривает концепт «женщина» на 

базе трех языков: английского, русского и немецкого. В рамках настоящего исследования нас 

интересует в первую очередь выделенные А.В. Коноговорой репрезентанты концепта 

«женщина» в английском языке: 

 mother: How can I keep my distance from my mother? - Чӣ тавр ман аз модарам дур 

шуда метавонам? - Как я могу держаться подальше от матери? [17];  

 lady: No ‘first lady’ title for Brigitte Macron after petition over her status. - Ягон 

унвони хонуми аввал барои Брижит Макрон пас аз дархост дар бораи мақоми ӯ нест. - Нет 

титула "первая леди" для Брижит Макрон после петиции о ее статусе [19].  

Английское языковое сознание включает также образ девушки как воплощения чопорной 

аристократической Англии. Такой образ включает в себя: благовоспитанность, достоинство, 

образованность, честность, порядочность. Обычно подобный образ истинной дамы 

обозначается на английском посредством термина – lady, а на таджикском термином - хонум 

(Kristina Keneally, The Guardian, 2015).  

А.В. Красногорова указывает на доказательства демонизации женщин. В 

фразеологическом пласте она обнаруживает многочисленные единицы, негативно 

описывающие образ женщины, например, a piece of flesh - порчаи пайкар - кусок плоти, a 

woman of pleasure - зани хушҳол - женщина удовольствия и др.  

Также исследовательница приводит единицы, свидетельствующие о признании также 

достоинств женщины, например, интуиция, настойчивость, мудрость, смекалка: - Women’s 

instinct is often truer than men’s reasoning; women in mischief are wiser than men. - Ғаризаҳои 

занон аксар вақт нисбат ба андешаҳои мардон дурусттаранд. Занҳо дар ҳоли мусибат 

нисбат ба мардон оқилтаранд. - Инстинкты женщин зачастую более правдивы, чем 

рассуждения мужчин; Женщины в беде мудрее мужчин [Коногорова 2010].  

А.В. Коногорова говорит также о таких чертах, как независимость, сила, активность, 

доминирование, самодостаточность, непреклонность. Исследовательница считает, что 

появление подобных черт стало результатом равноправия мужчин и женщин в современном 

мире [Коногорова 2010].  

Трансформация стереотипов требует внимательного исследования гендерно-

маркированных фразеологизмов, особенно неологизмом или изменивших свою семантику. 

Такой анализ даст возможность определить границы новых гендерных стереотипов и 

рассмотреть их динамику в рамках той или иной национальной культуры. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ЗАБОНШИНОСИИ МАФҲУМИ «ЗАН» 
 

Мақолаи мазкур ба тавсифи воситаҳои забонии муайянкунии мафҳуми «зан» ва олами атроф аз 
нуқтаи назари гӯянда, бо дарназардошти вобастаҳои субъективӣ-баҳогузорӣ ва ассоциативӣ, ки дар 
натиҷаи фаъолияти маҳсули суханронӣ ба вуҷуд меоянд, равона карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷаҳонишавӣ, беҳамто, гурӯҳи этникӣ, воҳиди ақлӣ, консепсия, дунёи атроф, 
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К ВОПРОСУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЯВЛЕНИИ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» 
 

Данная статья направлена на описание языковых средств обозначения концепт «женщина» и 
окружающего мира с точки зрения интенций говорящего с учётом субъективно-оценочных и 
ассоциативных коннотаций, возникающих в ходе продуктивной речевой деятельности. 
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ON THE LINGUISTIC PHENOMENON OF THE CONCEPT OF «WOMAN» 
 

This article is directed to describing the language means of designating the concept of «woman» and the 
outworld terms of the instances of the speaker, taking into account subjective-assessment and associative 
connotations arising in the course of productive speech activity. 
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ВИЖАГИҲОИ КОРБУРДИ БАЪЗЕ ПЕШОЯНДҲО ВА ҚОЛАБҲОИ ПЕШОЯНДИВУ 
ПАСОЯНДӢ ДАР «ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ» ВА ҲИФОЗАТИ ОНҲО ДАР ГӮИШҲОИ 

МУОСИРИ ТОҶИКӢ 
 

Азимова У.М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Аз назари таҳлил гузаронидани корбурди калимаҳои ёвар ва қиёси онҳо бо гӯишҳои 
имрӯзаи тоҷикӣ, ба хусус пешояндҳо ва қолабҳои пешояндиву пасояндии дар яке аз 
таърихномаҳои машҳури асри ХI - «Таърихи Байҳақӣ» мустаъмал, ки бештар бо номи «Таърихи 
Масъудӣ» шуҳрат дорад,  ки аслан дар сӣ ҷилд таълиф шудаасту то замони мо ҳамагӣ шаш 
ҷилди ноқису парокандаи он омада расидааст, нишон медиҳад, ки аксари онҳо ҳоло яке аз 
луғатҳои фаъоли забони адабӣ ба шумор меоянд, вале боз чунин вожаҳои ёваре низ ба чашм 
мерасанд, ки имрӯз онҳо хоси услуби адабӣ нестанд, аммо ин гуна унсурҳои луғавӣ дар забони 
мардум ба сифати калимаҳои серистеъмол ба кор рафта, дар нишонрас баён гардидани матлаб 
ба гӯянда мадади калон мерасонанд. 

http://www.a-z.ru/women_cd1/html/jarskaya_smirnova_b.htm
http://www.a-z.ru/women_cd1/html/jarskaya_smirnova_b.htm
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Чунин калимаҳои ёвар ва қолабҳои зикргардидаи сарфӣ дар таърихи забони тоҷикӣ 
собиқаи хеле қадими истифода дошта, онҳоро метавон ҳанӯз дар осори даврони Сосониён 
дучор омад. Сабаби маҳз дар матнҳои гуногунжанри ин аҳд вуҷуд доштан (ҳатто зиёд ба кор 
рафтанашон) ба дигаргун шудани сохтори забон ва аз байнравии ҳиссае аз категорияҳои 
грамматикии хоси забони порсии бостон, ки сохтораш флективӣ буд, робита дошта, ба 
истифода ворид шуданашон гӯё як навъ чунин холигиро пурра намуд. Маҳз дар ин давра аз 
ҳисоби ҳиссаҳои номӣ ва зарфҳо шумори пешояндҳо афзуда, калимаҳое, чун nazdiki, mayāni, 
pēši, pasi, berōni, azēri аз ҷумлаи воситаҳои муҳимми алоқамандкунандаи аъзои ҷумла ба 
гардиш ворид шуданд. Баробари ин, дар забони порсии миёна пешояндҳои таркибии номии 
изофӣ ва ғайриизофӣ рӯ ба афзоиш оварда, ифодаҳое, мисли tā ō, tā pēši, ō pēši, ō nazdiki, az 
nazdiki, ō sari, pad sari, jud az (ғайр аз), pas az, pēš az ба ҳайси унсури фаъоли иртиботдиҳандаи 
бахшҳои ҷумла шинохта шуданд: …ō nazdik i Ardaxšēr āmad [10, с. 140]. 

Бояд гуфт, ки дар давраи нави инкишофи забони порсии дарӣ тадриҷан миқдори чунин 
унсурҳои алоқамандкунанда бештар гардида, ҳамчун як ҷузъи муҳимми ҷумла пазируфта 
шуданд. Мисоли ин гуна калимаҳои ёвар пешоянди номии таркибии изофии аз барои аст, ки 
борҳо дар таърихномаи Байҳақӣ мавриди истифода қарор гирифтааст: «Ва ман, ки Булфазлам, 
китоб бисёр фурӯ нигаристаам, хосса ахбор ва аз он илтиқотҳо карда, дар миёнаи ин таърих 
чунин суханҳо аз барои он орам, то хуфтагон ва ба дунё фирефташудагон бедор шаванд ва ҳар 
кас он кунад, ки имрӯзу фардо ӯро суд дорад» [2, с. 248]. «Ва иҷобат карду муҳайё шуд 
амирулмуъминин аз барои истодагӣ дар он коре, ки ба ӯ ҳавола намуд Худо…» [2, с. 353]. 

Пешоянди мазкур имрӯз дар гӯишҳои тоҷикӣ дучори дигаргунии шаклӣ гардида, дар 
бархе лаҳҷаҳои шимолӣ ба гунаи аб-баройи, дар баъзе лаҳҷаҳои ҷанубии тоҷикӣ дар натиҷаи 
ихтисоргардии ҷузъи нахусташ ба се намуд: барой / баройи / бари истифода мегардад: бе хуна-
м-а Хоҷа умад баройи дъта; мъмкин баройи хундан омада бошан; у шав рафтум барой йа 
испировка, пеши дъхтър (гӯиши ҷанубӣ) [5, с. 90]. Аб-баройи савоб, учқун габ назада шинитон, 
охи (гӯиши шимолӣ). 

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки дар осори ниёгон дар чунин вазифа на танҳо вожаҳои 
аслии тоҷикӣ, балки бархе калимаҳои иқтибосии арабиасл низ ба кор рафтаанд. Чун намуна ин 
ҷо хотиррасон кардани унсури луғавии қариби айни маврид аст, ки Абулфазли Байҳақӣ онро 
ҳамчун муродифи пешоянди номии изофии наздики мавриди истифода қарор додааст: «Ва ин 
бузург озодмардест бошарафу насаб ва фозилу некшеър ва қариби сад ҳазор шеър аст ӯро…» 
[2, с. 257]. 

Вобаста дар чунин вазифа истифода гардидани вожаи мазкур ин нуктаро таъкид намудан 
бамаврид аст, ки дар фарҳангномаҳои пешинаву ҳозира, ҳатто дар «Луғатнома»-и Деҳхудо дар 
иҷрои чунин вазифа истифодашавии қариби ишора нагардидааст. Аз ин ҷо метавон ба 
бардоште расид, ки шояд бори нахуст вожаи номбурдаро муаллифи «Таърихи Байҳақӣ» ба кор 
бурда бошад. 

Ҳоло дар гӯишҳои алоҳидаи тоҷикӣ қариби ба сифати яке аз пешояндҳои фаъол гардиш 
дорад: «Қариби шом буд, ки Аҳмадҷон ар-Рассия хона-ва даромда омад» (Конибодом). 

Дар робита ба дараҷаи истифодаи ин гуна унсурҳои ёвари забон дар таърихномаи 
зикргардида метавон гуфт, ки онҳо ба таври баробар ба кор нарафта, баъзеяшон серистеъмол, 
бархеяшон кам истифода шудаанд. Таҳлил ва муқоисаи онҳо нишон дод, ки аз байни чунин 
вожаҳо аз ҳама беш калимаи «думи» истеъмол шуда, аз тариқи васли он бо пешояндҳои аслии 
дигар таркибҳои зиёди ёвар ба вуҷуд омада, ҳар кадоме дар ифодаи маънои мушаххас мавриди 
истифода қарор гирифтаанд. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дар таърихномаи Байҳақӣ аз васли 
«думи» ба пешояндҳои ба, аз, дар пешояндҳои таркибии номии изофие, монанди ба думи, аз 
думи, дар думи ба вуҷуд омадаанд. Чунончи, дар чанд ҷумлаи поён метавон бо истифодаи 
пешоянди ба думи дучор омад, ки маънои «аз паси, аз қафои»-ро дорад: «Охир, пиёдагони 
гузидатар аз они мо пеш рафтанд бо сипару найза ва камону силоҳи тамом ба думи эшон» [2, с. 
494]. «Ва саворони осуда (тозанафас-А.У.) ба думи ҳазиматиён рафтанд ва бисёр пиёда аз ҳар 
дасте бигрифтанд» [2, с. 495]. «Охир қарор доданд, ки ҳоҷибе бо саворе чанд хайлтош ва дигар 
асноф бирафтанд ва сипоҳсолор мутанаккир бе кӯсу алам ба думи эшон рафт ва намози дигар 
дастовез карданд ва ҷанге сахт буд ва аз ҳар ду рӯй чанд тан куштаву маҷрӯҳ шуд» [2, с. 601]. 
«Ва агар султон ба Фарова равад, на ҳамоно эшон сабот хоҳанд кард, ки ба алаф сахт 
дармондаанд ва мегуфтанд: «Ҳарчанд ба думи мо меоянд, мо пештар меравем, то зимистон 
фароз ояд ва заҷир шаванду бозгарданд ва вақти баҳор мо бебуна ба ҷанг бозоем» [2, с. 641]. 

Чунин тарзи зикри пешоянди мазкур дар «Таърихи Байҳақӣ» дар чанд мавриди дигар низ 
ба мушоҳида мерасад [2, с. 609-686]. 

Баробари шаклҳои зикршуда дар асар гунаи «ба дум» ба маънои «аз пас, аз ақиб» низ 
истифода гардидааст: «Рондан гирифт ва саворон ба дум меомаданд ва неру мекарданду найза 
мезаданд» [2, с. 600].  «Ва Туркчаи ҳоҷиб ба дум меомад ва асбони мондаро, ки қиматӣ буданд, 
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бар мекард» [2, с. 660] …ва даст ба ҷанг бурданду нек бикӯшиданд ва пас пушт бидоданд ва 
қавми мо аз ҳирси он, ки чизе рабоянд, ба дум тохтанд…» [2, с. 687]. 

Лозим ба таъкид аст, ки Абулфазли Байҳақӣ гунаи ихтисоршудаи пешоянди номбурда, 
яъне «думи»-ро дар ифодаи маънои «дунбол ва ақиби чизе…; дунбол, дунбола, пушт, пай» низ 
дар чанд ҳолат ба кор бурдааст: «Бактагини ҳоҷиб сохта бо мардуми тамом думи эшон гирифт» 
[2, с. 476]. «Аз бими он, то талабе (ҷӯяндае – А.У.) думи эшон наравад, он хабар афканда 
буданд» [2, с. 539].  

Дар таърихномаи зикргардида дар чанд маврид ибораи феълии думи касеро гирифтан ба 
маънои «касеро таъқиб кардан» истифода шудааст: «Аз Хатлон думи ӯ гирад ва ё он ҷо 
бибошад ва ё бозгардад?» [2, с. 595]. «Савоб буд думи ин душман гирифтан, ки вай дар сар 
ҳама фасод дошт» [2, с. 595-596].  

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки чунин шакли пешояндро ба ҷуз Байҳақӣ дигар аҳли адаб, 
амсоли Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Фаррухӣ, Асадӣ, Анварӣ, Низомӣ истифода кардаанд. Чунончи, дар 
ин байти Фирдавсӣ омадааст: 

Ба думи саворон яке ғурм пок,  
Чу асбе ҳаме барпароканд хок [4, ҷ. 5, с. 9747]. 

Аз таҳлили мавридҳои корбурди ин гуна пешояндҳо эҳсос мешавад, ки аз байни се навъи 
онҳо (ба думи, аз думи, дар думи) аз ҳама беш шакли ба думи истифода шудааст, дар ҷойи 
дуюм пешоянди аз думи қарор дорад: «Ва Тилак аз думи ӯ боз нашуд ва номаҳо набишта буд ба 
ҳиндувони осии ҷатон, то роҳи ин махзул фаро гиранд ва нек эҳтиёт кунанд…» [2, с. 471]. 
«Гуфт: «Он андешидаам, ки ин ҷо бимонаму олати биёбон рост кунам ва ҷанги дигар ба масоф 
пеш гирам ва чун ба ҳазимат шуданд, то карони об аз думи эшон бознагардем» [2, с. 611] …ин 
подшоҳе бузург аст ва лашкару олату уддату вилояти бисёр дорад ва сомони мо ҷанги мо 
бидонист ва аз думи мо бознахоҳад гашт» [2, с. 652]. 

Бояд гуфт, ки мавридҳои истифодаи пешоянди дар думи низ кам нест: «… ва лашкаре 
қавӣ дар думи эшон рафт бо Пирии охурсолор ва чанд ҳоҷибу муқаддами бономтар…» [2, с. 
478]. «Амир гуфт: «Ин чи Хоҷа мегӯяд, чизе нест, Хуросон ва гузарҳо пурлашкар аст ва 
туркмонони ироқӣ бигрехтанду эшонро то Балхонкӯҳ битохтанд ва лашкар дар думи эшон аст» 
[2, с. 484] …ва нишобуриён бо дилҳои қавӣ дар думи эшон нишастанд ва аз эшон чандон 
бикуштанд, ки онро ҳадду андоза набуд… [2, с. 467]. 

Ба назар чунин мерасад, ки дар ҳолатҳои алоҳида Абулфазли Байҳақӣ кӯшидааст, ки аз 
такрори чунин пешояндҳо парҳез намуда, бар ивази онҳо муродифашонро ба кор барад. 
Масалан, дар ҷумлаҳои поён муаллифи таърихномаи зикргардида пешоянди бар асари-ро 
истеъмол намудааст: «… пеши масофи ин подшоҳ мумкин нест, ки кас биистад ва агар бар 
асари мо, ки ба ҳазимат бирафта будем, кас омадӣ, кори мо зор будӣ [2, с. 602]. «Ва агар фуруд 
наёмадӣ ва бар асари мухолифон рафтӣ, ҳамагон мин таҳти-л-қурт (аз таҳти дил ва бидуни 
чуну чаро - А.У.) бирафтандӣ… [2, с. 609]. «Ва туркмонон бар асар меомаданд ва фавҷе 
намоише мекарданд ва дигарон дар ғорати бунаҳо машғул» [2, с. 660].  

Ба ҷуз пешояндҳои мазкур Абулфазли Байҳақӣ калимаи думодумро дар ифодаи маънои 
«ба дунболи ҳам» ё ибораи думодуми касеро ба кор бурдааст, ки маънои «пушти сари ҳам, 
пушти сари якдигар, ба дунболи ҳам, қадам ба қадам ва гом ба гом; пайваста ба якдигар»-ро 
дорад [4, ҷ.7, с. 9750-9751]: «Ва ҳар рӯзе гурӯҳи дигар аз мардуми Ғазнин ба хидмати истиқбол 
мерасид, чунонки Булмузаффар раиси Ғазнин ноиби падараш Хоҷа Алӣ ба Парвон пеш омад, 
бо бисёр хӯрданиҳои ғарибу латоиф ва дигарон думодуми вай» [2, с. 300]. «Имрӯз ҷанг нахоҳад 
буд, мегӯянд Алитагин кӯфта шудааст ва расул хоҳад фиристод, талеаи лашкар думодум 
кунед…» [2, с. 390]. «Пиёда шуду хидмат кард, устодам мунҳии мастур бо вай номзад кард, 
чунонки думодум қосидони инҳо мерасиданд ва музди эшон медоданд, то кор фурӯ намонад ва 
чизе пӯшида нашавад» [2, с. 400-401].  

Аз таҳлили дараҷаи корбурди ин навъи вожаҳо маълум мегардад, ки муаллифи «Таърихи 
Байҳақӣ» онро бисёр ба кор бурдааст [2, с. 522, 581, 582, 640]. 

Қиёси забони асари мазкур бо осори пеш аз замони нависандаи он таълифшуда касро ба 
чунин андеша водор месозад, ки калимаи мавриди таҳлил қабл аз даврони Байҳақӣ ва пас аз ӯ 
низ гардиши фаъол дошта, онро Фирдавсӣ, Масъуди Саъд, Хоқонӣ, Носири Хусрав, Саъдӣ, 
соҳибони «Захираи Хоразмшоҳӣ» «Таърихи Ҷаҳонгирӣ» ва монанди инҳо ба кор бурдаанд.  

Имрӯз дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ вожаи дум / думи дар шаклҳои дъм / дъмб / думб истифода 
гардида, ба ҷуз маъноҳои: 1. дум; 2. як навъи растанӣ, ки хӯшааш ба шакли думи гов аст, боз 
ҳамчун пешоянди номии изофӣ ба кор рафта, маънои «ақиби, паси, пушти, пайи, дунболи»-ро 
ифода менамояд: «Ҳоли дъмби Толибуф-а бъги, мусъфедо-ра йофта мета-т. Ма дъмби ҳами кас-
а ас ҳуй надодъм» [5, с. 250]. 
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Вожаи мазкур дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба ҷуз суратҳои зикргардида инчунин дар шакли 
дъмби дар дъмб низ ба ҳамон вазифаи тазаккурёфта ба кор меравад: «Шаш бача-ш дъмби дар 
дъмб мехунан» [5, с. 250]. 

Як хусусияти намоёни таърихномаи ёдшуда дар истифодаи фаровони қолабҳои 
пешояндиву пасояндӣ зоҳир мешавад, ки он идома аз забони порсии дарии садаи Х ба шумор 
омада [12, с. 60; 11, с. 17], ба порсии дарӣ чунин қолабҳо аз даврони сосонӣ роҳ ёфтаанд: «… az 
bim i Ardaxšēr rāy ō ēn gyāg āvurd hōm (аз бими Ардашерро ба ин ҷо оварда шудам» [10, с. 141]. 

Баъдан идомаи чанде аз онҳоро метавон дар чанде аз осори асримиёнагӣ дучор шуд, 
истифодаи иддае аз онҳо маҳдуд гардид, силсилаи савум матрук шуданд, вале як ҳиссаашон ба 
ҳамон гунаи пешин ё ба шакли таҳаввулёфта дар гӯишҳои муосири тоҷикӣ маҳфуз монданд, ки 
онро забоншинос Р.Л. Неменова ба таври алоҳида ишора намудааст [7, с. 216; 14, с. 158, 170].  

Профессор Р. Ғаффоров истифодаи ин гуна қолабҳоро дар адабиёти классикӣ ва 
боқимонияшонро дар гӯишҳои ҳозираи тоҷикӣ қайд карда, дар қиёс бо лаҳҷаҳои ҷанубӣ 
маҳфузмонии камтари онҳоро дар лаҳҷаҳои шимолӣ таъкид кардааст [3, с. 42].  

Яке аз қолабҳои куҳани пешояндиву пасояндӣ аз-ро аст, ки корбурдаш аз давраҳои 
қадими инкишофи забонҳои эронӣ оғоз гардидааст [14, с. 168].  

Дар таърихномаи Байҳақӣ низ ин қолабро метавон бисёр дучор гардид: «Аз баҳри 
таскини вақтро амир Муҳаммадро ба Ғазнин хонда омад, то изтиробе наяфтад ва ба ҳеҷ ҳол ин 
кор аз вай барнаёяд, ки ҷуз ба нишоту лаҳв машғул нест» [2, с. 63-64]. «Ва астарон фиристода 
буданд, аз баҳри овардани хилъатро аз Нишобур ва наздики расул бигзошта» [2, с. 91-92] …ва 
банда ин на аз баҳри худро мегӯяд, ки пайдост, ки бандаро муддат чанд мондааст, аммо 
насиҳатест, ки мекунад…» [2, с. 102]. 

Идомаи қолаби мазкурро метавон имрӯз дар шакли дигаргуншудаи а…-а / а… - йа 
мушоҳида кард: «Шумо ҳамин қадар ҳайал кадит, зериқмиш кадам аш – шиштана» (Хуҷанд). 
[8, с.  31] «Аз – зиққи – йа тарс мекафам» (Конибодом). «Мурдам а кофтана» (Истаравшан) [9, с. 
189]. «А ҳафсолагиҳо – йа бадтар шишта будит» (Истаравшан) [9, с. 192].  

Ёдовар шудан зарур аст, ки аз байни чунин қолабҳои пешояндиву пасояндӣ дар гузашта 
маъмултаринашон аз… боз ба шумор меояд. Ибтидои истифодаи ин қолаб низ забони порсии 
миёна маҳсуб мегардад. Муҳаққиқи эронӣ П.Н. Хонларӣ ба маънову вазифаи аз…боз таваҷҷуҳ 
намуда, овардааст, ки «яке аз маонӣ ва мавориди истеъмоли боз ҷараёни замон аст аз гузашта 
то ҳол ва дар ин маънӣ ғолибан мабдаи ҷараён низ бо калимаи аз ё гоҳе бе он зикр мешавад. 
Истеъмоли ин калима дар ин мавриду маънӣ дар адвори баъд матруку фаромӯш шудааст» [11, 
с. 232].  

Дар асари номбурдаи Байҳақӣ истифодаи қолаби мавриди таҳлилро дар таркиби 
ифодаҳои зерин метавон дучор гардид:  

Аз чанд сол боз: «Дар ин вақт ба Ҳирот раъяш чунон уфтод, ки лашкар ба Макрон 
фиристод бо солоре муҳташам то Буласкар, ки ба Нишобур омада буд аз чанд сол боз гурехта аз 
бародар…» [2, с. 113]. 

Аз дӣ боз: «Ва туро муқаррар аст, ки аз дӣ боз (пов. аз дирӯз боз) амирулмуъминин ба 
нишот машғул аст ва ҷойи ту нест» [2, с. 223]. 

Аз дер боз: «Ва чашмат аз дер боз бад-ин Туғрал бимондааст ва агар ҳурмати равони 
падарам набудӣ, туро молише (пов. танбеҳ, муҷозот) сахт тамом бирасидӣ» [2, с. 306]. «Ва 
чашмат аз дер боз бад-ин Туғрал бимондааст ва агар ҳурмати равони падарам набудӣ, туро 
молише сахт тамом бирасидӣ» [2, с. 306-307]. 

Аз бист сол боз: «Гуфт: «Аз бист сол боз мани банда муставфии худованд будаам ва 
маро озмудаасту рост ёфта ва медидам, ки хиёнатҳо меравад ва мехостам, ки дар рӯзгори 
вазорати худованд асаре бимонад» [2, с. 380]. Аз он вақт боз: «Ва номаҳои мунҳиён Боварду 
Нисо бар он ҷумла буд, ки аз он вақт боз, ки аз Гургон бирафта будем, то ба Нишобур қарор 
буд, аз эшон хиёнате ва дастдарозие нарафтааст» [2, с. 511]. «Дар ин вақт ба Ҳирот раъяш 
чунон уфтод, ки лашкар ба Макрон фиристад бо солоре муҳташам бо Буласкар, ки ба Нишопур 
омада буд аз чанд сол боз гурехта аз бародар, ба Макрон нишонда ояд ва Исои мағрури осиро 
барканда шавад» [2, с. 113]. «Ва мубашширон бозгаштанд ва васфи он ҷангҳо аз он 
наменависем, ки таърих аз насақ наяфтад ва шарҳи ҳар чӣ ба Рай ва Ҷибол рафт, ҳама дар бобе 
муфассал бихоҳад омад аз он вақт боз, ки Бӯсаҳл ба Рай рафт, то ба Нишобур бозомад…» [2, с. 
534]. «Ва аз он вақт боз, ки ба ноком аз он ҷо бозгаштам ба зарурат, чӣ нолонӣ уфтоду боз 
бояст гашт» [2, с. 562]. «Ва номаҳои мунҳиён Боварду Нисо бар он ҷумла буд, ки аз он вақт 
боз, ки аз Гургон бирафта будем, то ба Нишобур қарор буд, аэ эшон хиёнате ва дастдарозие 
нарафтааст» [2, с. 511] «…аз он вақт боз, ки Бусаҳл ба Рай рафт, то ба Нишобур бозомад ва Рай 
ва Ҷибол аз дасти мо бишуд, дар он боб ҳамаи ҳолҳо муқаррар гардад» [2, с. 534]. 

Аз ҷавонӣ боз: «Ва ман, ки Бӯнасрам, ба ҳукми он ки сару корам аз ҷавонӣ боз ило 
явмино ҳозо бо эшон будааст ва бар аҳволи эшон воқифтарам…» [2, с. 511]. 
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Бояд гуфт, ки чунин қолабҳои пешояндиву пасояндӣ, чунонки дар боло ишора гардид, 
ҳам дар гузашта, ҳам имрӯз, бо вуҷуди аз доираи забони адабии тоҷикӣ хориҷ шуданашон, дар 
забони мардуми минтақаҳои алоҳидаи тоҷикнишин ба таври фаровон гардиш доранд: «Ур-рӯзо 
анча пакар шуда мегаштид, дада-тон аз Душанбе омадан боз дил-атон анча хестас-а» 
(Истаравшан) [1, с. 83]. «Аш – шумо омдаг ӣ боз ҳеҷ газмол кадагим не» (Хуҷанд) [8, с. 105]. 

Ҳамин тавр, на танҳо калимаҳои мустақилмаънои дар гӯишҳои имрӯзаи тоҷикӣ мавҷуд ва 
гузаштаи куҳандошта аз қадим то ҳол сайри муайяни таърихиро паси сар кардаанд, балки 
унсурҳои ёридиҳанда низ чунин роҳро тай намуда, гоҳ бо андаке тағйирот ва гоҳ бо дигаргунии 
ҷиддӣ дар забони мардум истифода мешаванд.  
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ВИЖАГИҲОИ КОРБУРДИ БАЪЗЕ ПЕШОЯНДҲО ВА ҚОЛАБҲОИ ПЕШОЯНДИВУ 
ПАСОЯНДӢ ДАР «ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ» ВА ҲИФОЗАТИ ОНҲО ДАР ГӮИШҲОИ  

МУОСИРИ ТОҶИКӢ 
 

Дар мақола роҷеъ ба маҳфузмонии бархе аз пешояндҳои дар «Таърихи Байҳақӣ» мустаъмал дар 
гӯишҳои муосири тоҷикӣ, дараҷаи ба таҳаввулот дучоргардии онҳо дар забони омма андешаронӣ 
шудааст. 

Муаллиф дар натиҷаи таҳлили корбурди ин гуна унсурҳои ёвар ба хулосае омадааст, ки бархе аз 
пешояндҳо ва қолабҳои пешояндиву пасояндии дар «Таърихи Байҳақӣ» гардишдошта ҳоло дар кулли 
лаҳҷаҳои тоҷикӣ, қисми дигар танҳо дар гӯишҳои алоҳида ё танҳо ба як шакли мушаххас, ё ки дар чанд 
мувозӣ маҳфуз мондаанд. 

Иддае аз қолабҳои пешояндиву пасояндӣ ҳам дар таърихномаи зикргардида, ҳам дар гӯишҳои 
имрӯза аз нигоҳи дараҷаи истифода ягона набуда, баъзеяшон бисёр, бархеи дигар кам ба кор рафтаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: таърихи забон, забони порсии бостон, забони порсии миёна, забони порсии 
дарӣ, таърихнома, гӯишҳо, лаҳҷаҳои шимолӣ, лаҳҷаҳои ҷанубӣ, ҳифозат, сохтори флективӣ, аналитикӣ, 
ҳиссаҳои ёвари нутқ, пешояндҳо, пасояндҳо, қолабҳои пешояндиву пасояндӣ. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ФОРМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОЗИЦИЙ В «ИСТОРИИ БАЙХАКИ» И ИХ ЗАЩИТА В СОВРЕМЕННЫХ 

ТАДЖИКСКИХ ДИАЛЕКТАХ 
 

В данной статье рассматриваются некоторые предлоги в «Истории байхаки», которые 
используются в современном таджикском языке, и их перевод на вульгарный язык. 

Автор пришел к выводу, что некоторые предлоги и формы предлогов и постпозиций в истории 
байхаки все еще используются на большинстве таджикских диалектов, некоторые из них на отдельных 
диалектах или в той же специальной форме. Некоторые формы истории диссертации на современных 
диалектах не используют на одном уровне, некоторые из них используются больше, а некоторые. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история языка, древнеперсидский, среднеперсидский, историческая 
диссертация, диалекты, северные диалекты, южные диалекты, защита, непостоянная структура, 
аналитика, вспомогательные части речи, предлоги, постпозиции, формы предлогов и постпозиций. 

 

THE USE FEATURES OF SOME PREPOSITIONS AND THE FORMS OF PREPOSITIONS AND 
POSTPOSITIONS IN «BAIHAKI HISTORY» AND THEIR PROTECTION IN  

MODERN TAJIK DIALECTS 
 

This article considers about some prepositions in «Baihaki History» which are used in modern Tajik and 
their conversion in vulgar tongue. 

The author after making analysis, came to conclusion that some prepositions and the forms of prepositions 
and postpositions in «Baihaki History» still use in most Tajik dialects, some of them in separate dialects or only 
in special form, or in the same form. Some forms history dissertation so in modern dialects do not use in the 
same level, some of them used more and some few. 
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КАЛИМАСОЗӢ БО ПЕШВАНДҲОИ СИФАТСОЗ ДАР ЭҶОДИЁТИ МАВЛОНО 
ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ 

 

Каримова М.А. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Яке аз роҳҳои асосии бойшавии таркиби луғавии забон ин калимасозӣ маҳсуб меёбад ва 
бо ҳамин роҳ онро ғанӣ намудан мумкин аст. Забони адабии ҳозираи тоҷик усулҳои муайяни 
калимасозӣ дорад, ки таърихан баробари забон ташаккул меёбанд. 

«Забони осори манзум яке аз муҳимтарин омилҳои ғанигардонӣ ва сарвати бебаҳои 
таркиби луғавии ҳар як забони адабӣ ба шумор меравад, зеро тамоми паҳлуҳои луғавию 
семантикии забони адабӣ маҳз дар забони осори манзум, махсусан забони лирика, имкониятҳои 
бештари ифодаи худро зоҳир менамояд. Бинобар ин, манзараи умумии тобишҳои луғавию 
семантикии вожаҳо дар давраҳои гуногун чун воситаи рушди забони адабӣ, инчунин дар 
забони назм низ инъикос меёбанд» [4, с. 18]. 

Дар осори шоирону нависандагони форсу тоҷик навъҳои гуногуни калимасозиро дидан 
мумкин аст. Дар китоби «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» оид ба ин масъала чунин 
дарҷ гардидааст: «Калимасозӣ ҳам бо грамматика ва ҳам бо таркиби луғавӣ муносибат дорад, 
вай бо категорияҳои лексикӣ-грамматикӣ алоқаманд буда, ба қонунияти калимасозии ҳар як 
ҳиссаи нутқ комилан мувофиқат мекунад; ҳар як ҳиссаи нутқ усул ва қолибҳои махсуси 
калимасозӣ дорад; усули морфологӣ ва синтаксисии калимасозӣ тарзҳои асосӣ ба шумор 
меравад, усули калимасозии конверсия хоси синтаксис буда, бе ёрии морфемаҳои калимасоз ба 
амал меояд ва маънои луғавию мансубияти морфологии он маҳз дар ибора ва ҷумла муайян 
карда мешавад» [1, с. 9]. Тибқи мушоҳидаҳо маълум мегардад, ки дар ашъори Ҷалолуддини 
Балхӣ оид ба ҳама навъҳои калимасозӣ мавод ёфтан мумкин аст. Бояд қайд намуд: «Дар 
калимасозӣ масъалаҳои тарзи таҳлили калимасозӣ ва сохти калима мавқеи асосиро ишғол 
мекунанд. Тарзҳои таҳлили калимасозӣ объекти калимасозӣ ва вазифаи калимсозиро муайян 
менамояд. Объекти таҳлили калимасозӣ худи калима буда, вазифаи таҳлили калимасозӣ аз 
муайян намудани сохти калима, алоқа ва таносуби морфемаҳои таркиби он ва тарзҳои 
калимасозӣ иборат аст» [1, с. 14]. 

Усули морфологии калимасозӣ бо аффиксҳо сохтани калимаҳои мураккабро низ дар бар 
мегирад. Бо аффикс сохтани калима аз бойтарин ва сермаҳсултарин роҳҳои морфологии 
калимасозӣ мебошад. Бештар дар «Маснавии маънавӣ» навъи калимасозии морфологӣ дида 
мешавад. Бо пешвандҳо сохтани вожаҳо, хусусан бо пешвандҳо сохта шудани сифат низ зиёд 
ба назар мерасад. Дар ашъори Мавлавӣ пешвандҳои сифатсози «бе-» ва «но-» нисбат ба дигар 
пешвандҳои сифатсоз серистеъмоланд. 

Пешванди «бе-» асосан аз исмҳо сифат месозад. Масалан, безабон [6, с. 23], бепар [6, с. 
23], беадаб [6, с. 26], бебок [6, с. 26], бехабар [6, с. 27], бегазанд [6, с. 31], беҳис [6, с. 54], бегӯш 
[6, с. 54], бефикрат [6, с. 54], бемаънӣ [6, с. 62], бехилоф [6, с. 62], бесабот [6, с. 67], бебар [6, с. 
70], беэътибор [6, с. 76], бешукр [6, с. 76], бемағз [6, с. 70], бедиранг [6, с. 88], бесурат [6, с. 88], 
бедаҳшат [6, с. 89], бевақт [6, с. 89], бенуқсон [6, с. 100], бесилоҳ [6, с. 105], беандоза [6, с. 106], 
бесабр [6, с. 107], бегуноҳ [6, с. 114], бечора [6, с. 115], бедониш [6, с. 119], бепоён [6, с. 121], 
бедармон [6, с. 121], беамон [6, с. 121], бебарг [7, с. 11], бедилон [6, с. 123], бемурод [6, с. 124], 
беиштибоҳ [6, с. 125], бебаҳор [6, с. 126], бехазон [6, с. 126], беҷон [6, с. 127], бекор [6, с. 128], 
беҳиҷеб [6, с. 134], беҳуш [6, с. 137], бенишон [6, с. 138], беҷиҳатҳо [6, с. 138], бекасб [6, с. 
143], бемақсуд [6, с. 144], бекор [6, с. 145], беназир [6, с. 149], бекарон [6, с. 152], бесар [6, с. 
154], бенаво [6, с. 155], беақл [6, с. 158], бераҳ [6, с. 165], беиллат [6, с. 172], беҳазар [6, с. 178], 
беолот [6, с. 179], бениҳоят [6, с. 180], беҳиммат [6, с. 182], бедида [6, с. 184], бевуҷаҳам [6, с. 
184], беғараз [6, с. 186], беқарор [6, с. 187], бесукун [6, с. 187], бехатар [6, с. 188], бенаво [6, с. 
190], бепаноҳ [6, с. 190], бенифоқ [6, с. 196], бесайқал [6, с. 196], бегазанд [6, с. 196], бедум [6, 
с. 197], бемисл [6, с. 200], бениёз [6, с. 206], бенақш [6, с. 206] ва ғайра. 

Ҳарчанд ки роҷеъ ба калимасозӣ дар ашъори шоирону нависандагони гузаштаву имрӯза 
аз ҷониби донишмандону муҳаққиқон корҳои таҳқиқотӣ сурат гирифта бошанд ҳам, бо вуҷуди 
ин, ҳанӯз ҳам доир ба ин масъала гуфтаниҳои зиёди илмӣ мавҷуданд.  

Забоншиноси муваффақи тоҷик А. Ҳасанов доир ба масъалаи рушду такомули забони 
адабии тоҷик чунин таъкид кардааст: «Вуҷуди вожаҳои нодир, калимасозиҳои аҷиб, корбурди 
аносири луғавӣ бо мувозиҳои гуногун, ба гунаҳои хосса мустаъмал гардидани онҳо, дар иҷрои 
маънову вазифаҳои ғайриодӣ корбаст шудани воҳидҳои луғавӣ, муайян кардани тақдири 
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минбаъдаи бархе аз чунин луғат аз ҷумлаи масъалаҳоеанд, ки то ҳол нигарони пажӯҳиши 
ҷиддиву доманадор ҳастанд» [5, с. 42].  

Масъалаи калимасозӣ дар асоси осори шоирони классикии тоҷику форс боиси таваҷҷуҳи 
муҳаққиқоне чун М.Н. Қосимова, С. Сабзаев, О. Қосимов, Б. Камолиддинов, А. Ҳасанов, С. 
Ғаниева, С. Анварӣ, М. Саломов, Х. Табаров, М. Калонова, Г. Ҷиҳонова ва дигарон гардидааст. 
Дар ашъори Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ калимасозӣ яке аз усулҳои муҳимми ғанӣ гардидани 
таркиби луғавии забон ва аз муҳимтарин вижагиҳои услуби бадеӣ дар ҳамин марҳила ба шумор 
меравад. Таҳлилу баррасии масоили калимасозӣ дар асоси дафтари якуми «Маснавии          
маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар мисоли бо пешвандҳо сохтани сифатҳо далолат 
бар он мекунад, ки Мавлоно дар ин марҳилаи такомули забони тоҷикӣ тавонистааст, ки ба 
таври васеу густарда аз имкониятҳои луғавию дастурии забон истифода барад. 

Дар калимасозӣ муайян намудани морфемаҳо нақши ниҳоят бузург мебозад. Ҳангоми 
муайян намудани морфемаҳо ба ҳисоб гирифтани маънои онҳо басо аҳамияти муҳим дорад, 
чунки морфемаҳои аз ҷиҳати овозӣ якхела ҳаммаъноҳои гуногун дошта метавонанд. Аммо мо 
дар мисолҳои овардашуда танҳо пешвандҳоеро мавриди таҳқиқ қарор додем, ки маънои 
мушаххас дошта, нисбат ба дигар преффиксҳо серистеъмолтар мебошанд. Истифодаи 
пешвандҳо дар осори Мавлоно бисёр сермаҳсул мебошад. Масалан, пешванди «бе-» бештар аз 
исмҳо сифати аслӣ месозад, ки аломати дар асос номбаршуда молик набуданро мефаҳмонад: 

Ҳамчу гурги ғофил андар мо маҷеҳ, 
Эй зи нанги ақли ту беақл беҳ          [6, с. 158]. 
Қатра мебориду ҳайрон гашта буд, 
Қатраи беиллат аз дарёи ҷуд          [6, с. 172]. 
То бидонӣ, ҳар киро Яздон бихонд, 
Аз ҳама кори ҷаҳон бекор монд          [6, с. 145]. 
То иваз ёбӣ ту ганҷи бекарон, 
То набошӣ аз идоди кофирон          [6, с. 152]. 
Гурусна монда, шуда бебаргу ур, 
Мерасиданд аз сафар, аз роҳи дур         [7, с. 11]. 

Баъзе морфемаҳое ҳастанд, ки хоси ҳиссаҳои алоҳидаи нутқ мебошанд. Аммо дар ашъори 
Мавлавӣ аз ҷонишинҳои «хеш», «хештан», «чун», асоси гузаштаи феъли «додан», «дод» шакли 
инкории замони гузаштаи феълии «дидан»-«надид» ва нидои «дареғ» тавассути пешванди «бе-» 
сифат сохта шудааст [3, c. 431]. 

Бехеш, бехештан: 
Эй раҳзани бехешон, эй махзани дарвешон, 
Ё раб, чӣ хушанд эшон, он дам, ки дар оғӯшӣ      [10, с. 266]. 
Халқ худро баъд аз он бехештан, 
Мефиганданд андар оташ марду зан        [8, с. 36]. 

Бечун: 
Дар ин будам, ки ин чун асту он чун, 
Чунин ҳайронӣ он бечун набудам        [9, с. 251]. 
Барои моҳи бечунро, кашидӣ ҷаври гардунро,  
Мусаллам гашт Маҷнунро, ки оқил нест инкора     [10, с. 134]. 
Бигӯяд хасм: – «То худ чун бувад ин? 
Ту аз бечуниву дар чун нағунҷӣ»        [10, с. 288]. 

Бедод: 
Ба бедодон бидодам дод пинҳон,  
Вале дар хаққи худ бедод кардам       [9, с. 250]. 

Бенадид: 
Дар иёдат шуд расули бенадид? 
Он саҳобиро ба ҳоли назъ дид        [8, с. 173]. 

Бедареғ: 
В-он ҷоми бедареғ бар андешаҳо бирез, 
Дар бехудӣ сазои дили худписанд кун        [10, с. 25]. 

Дар ашъори Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ пешванди «бо-» ва «ба-» камтар истифода 
гардидааст: бохабар [6, c. 74], боҳазар [6, с. 82], босукун [6, с. 97], боадаб [6, с. 97], боҳавлтар 
[6, с. 98], ботарабтар [6, с. 113], бонамак [6, с. 138], боато [6, с. 149], бовафо [6, с. 149], босафо 
[6, с. 167], боҳиммат [6, с. 182], бонеъмат [6, с. 182], болутф [6, с. 185], боҳусул [6, с. 188], 
бокар [6, с. 192], бофар [6, с. 192], богушод [6, с. 203], бофазо [6, с. 203], бараҳна [6, с. 100], 
басар [6, с. 146], баҷо [6, с. 178] ва ғайра. 

Ин пешвандҳо низ чун префикси «бо-» аз дигар ҳиссаҳои нутқ сифати аслӣ месозанд, дар 
мазмун баръакси префикси «бе-» аст, ки ба ягон хосият ё аломат соҳиб будани предметро 
мефаҳмонад: 
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Эй Худои боатои бовафо, 
Раҳм кун бар умри рафта дар ҷафо         [6, с. 149]. 
Ин замини босукуни боадаб, 
Андарорад зилзилаш дар ларзу таб         [6, с. 97]. 
Он ки беҳиммат, чӣ боҳиммат шуда, 
В-он ки боҳиммат, чӣ бонеъмат шуда         [6, с. 182]. 

 Бо пешванди «бо-» аз асоси замони гузаштаи феъли «кушодан», ки дучори ҳодисаи 
фонетикии «гушодан» гардидааст, низ сифат сохта мешавад: 

Арсае бас богушоду бофазо,  
В-ин хаёлу ҳаст ёбад з-ӯ наво          [6, с. 203]. 

 Сифатсозӣ бо пешванди «ба-» низ ҷо-ҷо ба назар мерасад, ки нисбат ба дигар 
пешвандҳои сифатсоз, дар осори Ҷалолуддини Балхӣ каммаҳсул мебошад: 

Он саворе, к-ӯ сипаҳро шуд зафар, 
Аҳли динро кист? Султони басар         [6, с. 146]. 
Ҳилми эшон каффи баҳри ҳилми мост,  
Каф равад, ояд вале дарё баҷост        [6, с. 178]. 

Пешванди «но-» дар сохтани сифат нисбат ба дигар пешвандҳои сифатсоз ба монанди 
пешванди калимасози «бе-» сермаҳсул ва серистеъмол мебошад. Ин пешванд аз ҳиссаҳои 
гуногуни нутқ сифати аслӣ сохта, акси маънои асос молик набудани шахсро ба он ифода 
мекунад ва ё ҳолати предметро мефаҳмонад. Ин пешванд асосан аз исмҳо, сифатҳо ва феълҳо 
сифат месозад. Масалан, аз исмҳо номард [6, с. 26], ноаҳл [6, с. 32], нокас [6, с. 68], ноумед [6, 
с. 170] ва ғайра. 

Хусусияти фарқкунандаи префикси «но-» аз дигар префиксҳо дар он аст, ки вай 
антонимҳои сифатии худро дорад: доно-нодон, аҳл-ноаҳл, маҳрам-номаҳрам, мард-номард, 
умед-ноумед ва ғайра, ки дар эҷодиёти Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ қисмати дуюми он, яъне 
ҷузъи антонимиаш ба чашм мерасад: 

Он чӣ мемолид дар рӯйи касон, 
Ҷамъ шуд дар чеҳраи нокас он.  
Хар кӣ бебокӣ кунад дар роҳи дӯст, 
Раҳзани мардон шуду номард ӯст           [6, с. 26]. 

Пешванди «но-» дар сохтани сифат нақши калон мебозад. Ҳатто дар баъзе вожаву 
калимаҳо ҷузъи асосӣ, яъне реша низ сифат мебошад ва префикси сифатсози «но-» дар сохтани 
калимае, ки тобиши маънои инкориро ва молик набудани шахсро нисбати чунин хусусият 
(характер) ҳаст, ифода мекунад. Дар мисоли: 

Он баҳоре нозпарвардаш кунад, 
Ин хазоне нохушу зардаш кунад          [6, с. 140]. 
Пас бигӯяд офтоб: «Эй норашид!» 
Чунки ман ғориб шавам, ояд надид          [6, с. 212]. 
Пойи нобино асо бошад, асо, 
То наяфтад сарнигуну бар хасо          [6, с. 146]. 

Ҳатто пешванди «но-» аз асосҳо ва шаклҳои феълӣ низ сифат месозад. Тибқи 
мушоҳидаҳо маълум гардид, ки дар бисёре ҳолатҳо аз асоси замони гузаштаи феъл бо иловаи 
пешванди «но-» сифат сохта шудааст: 

З-он гадорӯёни нодида зи оз, 
Он дари раҳмат бар эшон шуд фароз          [6, с. 26]. 
Мо набудему тақозомон набуд, 
Лутфи мо ногуфтаи мо мешунуд          [6, с. 57]. 
Шукр мегӯяд Худоро фохта, 
Бар дарахту барги шаб носохта          [6, с. 156].  
В-ар бувад сурат ҳақиру нопазир, 
Чун бувад хулқаш наку, дар по-ш мир         [6, с. 144]. 

Бо чунин мисолҳо дар ашъори Мавлоно зиёд вохӯрдан мумкин аст. Ҳатто мисраъҳое 
вуҷуд доранд, ки аз асоси замони ҳозираи феъл бо иловаи пешванди «но-» сифатҳо сохта 
шудаанд: 

Ҳар чӣ карданд аз илоҷу аз даво, 
Гашт ранҷ афзуну ҳоҷат нораво             [6, с. 24]. 

Ҳамин тариқ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ яке аз ғазалсарои намоёни тоҷику форс дар 
сохтани калимаҳои гуногун саҳми муносибе гузошта, тавассути калимасозӣ мафҳуму ашёи 
мавриди назари худро хеле ҷолиб ва бо услуби баланди шоирона ифода кардааст. 

Аз ин рӯ, Мавлоно чун орифи ҳамадон тавонистааст, ки аз тамоми илмҳо бархурдор 
гардида, барои пасояндагон махзани бузурги илмиву маънавӣ боқӣ гузорад. 
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КАЛИМАСОЗӢ БО ПЕШВАНДҲОИ СИФАТСОЗ ДАР ЭҶОДИЁТИ МАВЛОНО  
ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ 

 

Дар ин мақола оид ба калимасозии морфологӣ бо пешвандҳои сифатсоз дар ашъори Мавлоно 
Ҷалолуддини Балхӣ маълумоти фаровон ҷамъоварӣ гардида, аз осори худи шоир низ мисолҳо оварда 
шудааст. Инчунин, то кадом дараҷа аз пешвандҳои сифатсоз истифода бурдани Мавлоно андешаҳо баён 
шуда, ба кадом тобишҳои маъноӣ молик будани пешвандҳои сифатсоз мисолҳои мушаххас оварда 
шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, эҷодиёт, осор, калимасозӣ, пешванд (префикс), 
морфема, сифат, вожа, антоним, сермаҳсул, морфология, грамматика. 
 

МИРОВОЗДАНИЕ С ПРИКЛАДНЫМИ ПРЕФИКСАМИ В ТВОРЧЕСТВЕ МАВЛОНА БАЛХИ 
 

В этой статье рассматривается морфологическое миростроительство с прилагательными 
префиксами в поэзии Мавлоно Джалолуддини Балхи. Автор дает богатую информацию о жизни и 
наследии поэта. Он также описал, как Мавлоно использовал прилагательные приставки в своих работах и 
показал их в деталях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мавлоно Джалолуддини Балхи, творчество, наследие, 
миростроительство, префикс, морфема, прилагательное, слово, антоним, продуктивный, морфология, 
грамматика. 

 

WORLDBUILDING WITH ADJECTIVE PREFIXES IN MAVLONO JALOLUDDINI  
BALKHI’S CREATIVITY 

 

This article considers the morphological worldbuilding with adjective prefixes in Mavlono Jaloluddini 
Balkhi’s poetry. The author gives rich information about poet’s life and legacy. He also described how Mavlono 
used adjective prefixes in his works and showed them in details. 

KEY WORDS: Mavlono Jaloluddini Balkhi, creativity, legacy, worldbuilding, prefix, morphem, 
adjective, word, antonym, productive, morphology, grammar. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Каримова Мавзуна Асламджоновна, магистрант 2-го курса 
факультета филологии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 900-11-10-18. 
 

БОЗТОБИ НОМВОЖАҲОИ СУБСТРАТӢ ДАР ОСОРИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ 
 

Маҳмадҷонов О.О., Қудратова Б.А. 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

 

Забони осори гаронбаҳои мутафаккири бузурги асри XV Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ 
то имрӯз аз ҷониби забоншиносон ба таври ҳаматарафа мавриди тадқиқу баррасӣ қарор 
нагирифтааст. Ҳатто ба таври иҷмолӣ аз назар гузаронидани забони осори панҷҷилдаи ӯ касро 
ба хулосае меорад, ки таҳлилу таҳқиқ ва омӯзиши забони осори ӯ барои омӯхтани таърихи 
рушду инкишофи забонҳои тоҷику форс дар асри XV дорои аҳамияти муҳим мебошад.  

Абдураҳмони Ҷомӣ аз сарвати гаронбаҳои забони модарӣ ба хубӣ бархурдор буда, 
ганҷинаи сухани ниёгони худро бо як маҳорати баланди забондонӣ ва санъати олии 
сухандонию сухансанҷӣ дар офариниши осори пурэъҷози худ истифода намудааст. Забон ва 
услуби осори Ҷомӣ басо дастрасу мардумӣ буда, ба забони оммафаҳми халқҳои тоҷику форс 
наздику марбут мебошад. Ӯ дар истифодаи калимаю иборот ва таъбирҳои халқӣ устоди моҳири 
замони худ буда, услуби содабаёнии гузаштагонашро то андозае идома додааст.  

Чи тавре ки таҳлили маводи гирдовардашуда нишон медиҳад, аксари калимаҳои 
истифоданамудаи шоири ширинкалом то имрӯз дар гуфтори мардумони тоҷику даризабонон, 
алалхусус дар гуфтори мардуми ноҳияҳои ҷанубӣ, ҷануби шарқии Тоҷикистону даризабонони 
Афғонистони муосир маъмуланд, аз ҷумла: паси пушт – қафо, пас [5, с. 39], манзил гирифтан – 
ҷой гирифтан [1, с. 178], ба дард омадан - дарднок шудан [1, с. 178], хӯ гирифтан – одат кардан 
[3, с. 10], чашм андохтан – нигоҳ кардан [5, с. 201], хуш омадан – маъқул шудан [2, с. 335], дил 
гирифтан – дилтанг шудан [2, с. 355, 147], мазмун гирифтан – озмудан, даст додан – рӯй додан 
[3, с. 143], рафтан – рехтан (оид ба мӯй) [5, с. 209], ёристан – тавонистан [2, с. 129; 3, с. 20], боз 
кардан-кушодан [5, с. 42], во кардан – кушодан [3, с. 270], уфтодан-афтодан [5, с. 98], оруғ 
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задан [Ҷ. III, 200], ғаш кардан – ба шӯр омадан, бетоқат шудан [3, с. 45], ба сари касе омадан – 
даъво карда омадан [208], соз кардан – дуруст кардан [5, с. 83], рост кардан – дуруст кардан [3, 
с. 187], сар овардан – расидани ҷароҳат, кафидани варами ситамкарда [3, с. 206], дам задан – 
гуфтан [2, с. 179], ба ҷон будан – дар азоб будан [2, с. 189], қадам задан - рафтан [5, с. 33], соз 
кардан – дуруст кардан [5, с. 83], ҳилидан – гузоштан, бахшидан, озод кардан [3, с. 268], задан – 
хӯрдан [3, с. 200]: 

Нони худ бо тараву дӯғ занӣ, 
Беҳ, ки аз хони шаҳ оруғ занӣ. 

Боз кардан – кушодан. Мондаст зи ҳайрат ҳамаро боз даҳонҳо [1, с. 16], во кардан – 
кушодан [3, с. 270], бад кардан:  

Ҷуз он ки меҳри туро ҷо ба ҷони х(в)ад кардаем, 
Ту худ бигӯ, ба ҷои ту мо чӣ бад кардаем?        [3, с. 229]. 

бе чиз набудан - бесабаб набудани ҳодисае, беасос набудан. 
Мисол: Нест бе чизе, ки булбул шуд чунин шайдои гул [3, с. 104]. 

шеб - нишеб [5, с. 213], дад – ҷонвар, ҳайвон [5, с. 213], ниҳеб - фиғон [5, с. 213], бадра – ҳамён 
[4, с. 180], барг – тӯша, ризқу рӯзӣ [5, с. 97], миёнҷӣ – миёнарав [5, с. 146], Худованд – соҳиб, 
хӯҷаин [5, с. 119], бад-ин дастон – ин гуна, ҳамин тавр [3, с. 146], божгун – сарозер, чаппа [5, с. 
52], бор додан - иҷозат додан, роҳ додан [2, с. 19] ва ғайра.  

Шумораи чунин навъи калимаю ифодаҳои гирдовардаи мо мувофиқи маводи куллиёти 5 
– ҷилдаи шоир ба 19-20 адад мерасад, ки қисми зиёди онҳо ҳам барои хонандаи имрӯза 
фаҳмоанд. Мисолҳо: 

Гар бор диҳад ба хотири хваш, 
Сӯи худам он нигори маҳваш            [5, с. 64]. 

Баъзе калимаю иборот ва таъбирҳо, ки дучори тағйири маъно гаштаанд, миқдоран зиёд 
нестанд. Ин қабил калимаҳо ба тағйири маънои луғавӣ ва грамматикӣ дучор шудаанд. Чунончӣ 
феълҳои донистан - тавонистан [5, с. 142], печидан ба маънои феъли гузаранда – печонидан [5, 
с. 176], андоидан – андова кардан [2, с. 45], баромадан - гузаштан [2, с. 45], гардид – гашт [5, с. 
38], аз чунин қабил калимаҳоанд.  

Абдураҳмони Ҷомӣ дар баробари он ки луғати забони адабии замони худро кор бастааст, 
ба забони зиндаи мардум низ рӯ оварда, аз он бо камоли сухандонию сухансанҷӣ гуҳари 
маънидори калимоту ибороти шеваҳои даврони худро сара карда, забони адабиро бою ғанӣ 
гардонидааст. Калимаю ибораҳои халқӣ барои пуробуранг ва барҷаста баромадани фикру 
андешаи шоир воситаи асосии тасвир гаштаанд. Чунончи, заҳра – ҷуръат, ҷасорат [2, с. 333], 
шӯша – шоха – шоха ях бастани оби новадонҳо дар зимистон, ки дар «Лайлӣ ва Маҷнун» - и 
Ҷомӣ ба маънои маҷозӣ истифода шудааст [5, с. 164], бор – ҷисм, тану бадан, гаронбор – вазнин 
[4, с. 101], сад раҳ – сад бор [5, с. 152], як раҳ – як бор [2, с. 381], боре ба маънои ҳиссачаи 
«охир» ва ё пайвандаки «вале» [2, с. 43], (дар шеваҳои ҷанубии муосир дар шакли воре), кореву 
боре – кору бор [3, с. 319], дов – навбат, маротиба, дафъа [3, с. 312] (дар шеваю гӯишҳои 
чанубӣ дар шакли «аввали дов» истифода мешавад), ҷангол (чангал) [5, с. 166], кемухт – 
чиркин, қарқ баста [5, с. 98], дар - дамзуд, дарҳол [2, с. 174], бар – ҳосил [3, с. 169], навола – 
луқма [5, с. 149], дар гӯйши деҳоти минтакаи Кӯлоб дар шакли «нола» истифода мешавад, 
риштатоб – ниҳояти лоғарӣ, харобӣ [5, с. 163], коло – молу чиз, ашёи рӯзгор [5, с. 175], арбада – 
хархашаву ҷанҷол [5, с. 247, 287] дар шеваҳои Бухоро ва Нурато дар ҳамин маъно ҳоло ҳам 
маъмул аст. Бобо – падар [4, с. 47], нафир – садои мусиқӣ [4, с. 50], ганҷур – хазина (Л. М., 48), 
бонӣ – нигоҳубин [5, с. 169], таф – гармӣ [5, с. 139], тор (ак) [5, с. 283], [5, с. 63], ваид – ваъда 
[4, с. 80], миод – ҷои ваъдагӣ [2, с. 95], дегдон - оташдон [4, с. 18], фанд – фиреб (Ҷ. I, 312), 
миқроз – қайчӣ [2, с. 405], ба ҷои - дар ҳаққи, нисбат ба [3, с. 142], якборагӣ – дарҳол [3, с. 165], 
харпушта – хонаи бомаш дупӯш, хайма [5, с. 320], омурзиш – раҳмат, бахшиши гуноҳ [4, с. 
227], лахте – порае, қисме [5, с. 139], баҳри – барои [2, с. 232, 3, с. 58], дами сур – рӯзи ҷазо [2, 
с. 352], доғу дурӯш – гарму тарош [5, с. 119], дидасахт – беҳаё ва беор [5, с. 308], табхола – 
табхол [2, с. 317], девлох – чарогоҳ [5, с. 317], ҷалд – ҷусту чолок [5, с. 192], дилталхӣ – 
ношодӣ, ғамгинӣ [2, с. 312], бахш – қисм, ҳисса [4, с. 18] тамуз – гармои тобистон [5, с. 207], 
рӯсахтӣ – беҳаёӣ, дуруштгуфторӣ [4, с. 155], изо – ҳаё, шарм [4, с. 29], аъҷуба – чизи 
тааҷубовар [5, с. 151], оташкада – ниҳояти гармӣ [2, с. 137] ва ғайра.  

Чанд мисолро аз осори Ҷомӣ меоварем, ки дар шеваҳои имрӯза маҳфуз мондаанд:  
Боре: 1. 

Гар ёр ба даст нест боре, 
Гирам зи нишони ӯ қароре         [5, с. 143]. 
2. Хушҳол ту дар ғамам, ки боре 
Гуфтан донӣ ба ғамгусоре        [5, с. 144]. 

Ба ҷои – барои:  
Ҷуз он ки меҳри туро ҷо ба ҷони хвад кардаем, 
Ту худ бигӯ, ба ҷои ту мо чӣ бад кардаем?        [3, с. 229]. 
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Риштабоб – лоғар:  
Ҳарҷо бинанд риштабобе, 
Бар гарданашон бувад танобе         [5, с. 8]. 

Ҷалд – чаққон, чолок:  
Бас рӯбаҳи ҷалди кордида, 
К-аш захми ту пӯстиндарида        [5, с. 195].  
Гуфт эй зи ту дар сияхгилеме, 
Равшан шуда оташи калиме         [5, с. 199]. 

Девлох – чарогоҳ:  
Шавад одамиро дар ин девлох, 
Зи омурзиш асбоби рӯзи фарох              [5, с. 317]. 

Дам назадан – хомӯш будан:  
   Ҷомӣ, он шӯх ба хунрези ту гар теғ кашид,  
   Адаб он аст, ки гардан ниҳиву дам назанӣ        [3, с. 477]. 

 
Як раҳ – як маротиба, як дафъа: 

  То рухи пургарди худ соем бар хоки дараш. 
   Як раҳаш дидему ақлу дину дил барбод шуд… 
  

   Вой ҷони мо, агар бинем бори дигараш        [1, с. 381].  
Гаронбор – вазнин: 

Зи фарбеҳ, думбаҳо яксар гаронбор, 
Ба роҳ азбас гаронӣ нармрафтор        [4, с. 245]. 

Коло – чизу ашё:  
Рахна кардӣ дил ба қасди ҷон мани девонаро, 
Дузд, оре, баҳри коло мешикофад хонаро        [1, с. 37]. 

 Ҷомии бузург на танҳо аз унсурҳои лексикии тайёр, калимот ва ибороти мавҷудаи забон 
бо маҳорати забондонӣ истифода бурдааст, балки зимни қолабу воситаҳои калимасози забони 
модарӣ воҳидҳои луғавии нав офарида, таркиби луғавии забони модариашро беш аз пеш 
такмилу инкишоф додааст. 

 

Пешванду исм Пешоянду исм 
Сифату пасванди 

– тар, – ак 
Исму пасванди 

- ваш 
бе – ваид 
бе – барг 

дар дам – зуд 
ба ҷои – барои 

пур – тар – ак 
фарҳод – ваш 
ғунча – ваш 

исм ва пасванди – а 
асосҳои зам. ҳоз.  

пасванди. – ӣ 
исм ва пасванди – гоҳ  

навол – а тоб – а бон – ӣ хайма – гоҳ  
исму пасванди – ол пешванди исму пасванди – ӣ   

чанг – ол бе – қимат- ӣ   
сифат ва пасванди – 

вор 
асоси зам. гуз. пасванди  

– иш 
исм ва пасванди 

– нок 
исму пасванди 

– ак 
бегона – вор гард – иш дард – нок тор – ак 

 исму пасванди - ӣ исм, сифат, пасванди - ӣ исму пасванди – дон 
 қир – ӣ дил – талх – ӣ дег - дон 

 

Дар осори Ҷомӣ исмҳои мураккаби навъи тобеи сифату исм сохташудаи бадхӯ, 
хушкдору, хушоҳанг, дурустпаймон, табларза, гаронбор, аз исму сифат сохташудаи ғамобод, 
дидасахтӣ, рӯсахт, торакбаланд, аз исму сифати сохташудаи сафаркарда, оташкада ва аз исму 
исм сохташудаи хамирмоя, шикоркор, инчунин аз исму асоси замони ҳозираю суф. – ин 
сохташудаи обгир, дилкаш, хунрез, ҷонофарин, деворнишин, шавқпардоз, сарандоз, аз сифату 
замони гузаштаи феълсохташудаи божгунагард, аз исму замони гузашта сохташудаи обовард, 
риштатоб, аз сифату асоси замони ҳозира сохташудаи вайронанишин, навхез ва аз исми 
мураккабу пасванди – ӣ сохташудаи дилталхӣ хеле зиёд истифода бурда шудаанд. 

Исмҳои мураккаби навъи пайвасти бо роҳи такрори реша: шох-шох, пушта-пушта, хор-
хор аз такрори решаву пешоянд сохташудаи фарсанг дар фарсанг, аз исму садоноки - у ва исм 
сохташудаи тоҷику турк, миоду маош, кореву боре, навъи омехтаи беқиматӣ, инчунин аз 
такрори решаву садоноки - о сохташудаи саросар ва аз такрори решаву пасванди -а сохташудаи 
кӯҳ – кӯҳа низ хеле маъмул мебошанд. 

Истифодаи калимаҳои зидмаъно забони асарҳои Ҷомиро ҷозибу рангин намуда, барои 
барҷаста ифода намудани фикр ёрӣ расонидаанд. Масалан, басомадан ва баснаомадан, шаб ва 
рӯз, дидаи рост ва ҷо рост кардан ва ғайра дар ифодаи маънӣ як зебоӣ, муъҷазӣ ва 
хушоҳангиеро ба амал овардаанд: 

1. Ҷомӣ, макун бас аз меҳри хубон, 
Чун бо дили худ бас менаоӣ          [3, с. 349]. 
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2. Худованди борит, ки шаб мебарад, 
Чу шаб мебарад, рӯз меоварад          [5, с. 324]. 
3. Дидаи рост сазад ҷои хироми чу туе 
Ранҷа фармо қадам, эй сарв, ки кардам ҷо рост             [1, с. 188]. 
4. Дил пур аст аз захми шамшери бало рӯзи фироқ, 
Ҳамчун он пурдил, ки захм андар шабе хун мехӯрад        [1, с. 338]. 
5. Аз фусунҳо шуд фузун сӯзи ман аз дамҳо, ки ӯ, 
Бар дили ман медамад, гӯи, дар ахтар медамад         [1, с. 334]. 

Дар ашъори Ҷомӣ идиома, мақол ва зарбулмасалҳои пурҳикматеро дучор омадан мумкин 
аст, ки далели аз сарчашмаи саршори эҷодиёти даҳанакии халқ аз забони зинда сероб 
гардидани забони осори Ҷомӣ мебошад. Чанде аз онҳоро ба тариқи мисол хоҳем овард… 

1. Ҷон тани фарсударо бо ғами ҳиҷрон гузошт. 
Тоқати меҳмон надошт. хона ба меҳмон гузоштю        [1, с. 194]. 

2. Магасе афтадаш ба коса дарун, 
Номакида наяфганад берун          [4, с. 23]. 
3. Шохи бемева кашад сар ба қиём, 
Шохи пурмева шавад хам ба салом          [4, с. 103]. 

Идиомаҳо:  
1. Гар бехудие кунам, чӣ чора,  
Ман одамиям, на санги хора           [5, с. 44]. 
2. Кас ҳамнафасам набод бе ту, 
Парвои касам набод бе ту            [5, с. 46]. 
3. Гар умр бувад дигар биёям, 
Бо по раваму ба сар биёям            [5, с. 66]. 
4. Ҷомӣ, агар на ошиқӣ, дар раҳи некувон чаро, 
Дил ба ду ним мондаӣ, дида чаҳор кардаӣ         [3, с. 422]. 

Аз калимаҳое, ки хоси забони форсӣ мебошанд, ҳамагӣ се мисол ба даст омад, ки аз 
таркиби ту ба ту – таг ба таг ва калимаи улоғҳар иборат аст: либоси ту ба ту пӯшид дар бар [4, 
с. 272]. 

Муқоиса ва муқобалаи маводи гирдомада нишон дод, ки баъзе аз воҳидҳои луғавии дар 
осори Ҷомӣ мустаъмал аз «Фарҳанги осори Ҷомӣ» (Душанбе, 1983) берун мондаанд, ба 
монанди калимаи «дилталхӣ» ба маънои андуҳгинӣ, таркиби «дар дам» ба маънои зуд, дарҳол, 
«бобо» ба маънои шикорчӣ ва ғайра, ки дар шеваи ҷанубӣ, ҷануби шарқии муосир бо маъноҳои 
мазкур дар истифода мебошанд.  

Ҳамин тариқ, омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷонибаи забони осори Абдураҳмони Ҷомӣ барои 
омӯхтани таърихи инкишофи лексикаи забони адабиёти классикӣ ва диалектологияи таърихии 
забони тоҷикӣ аҳамияти бағоят бузург дорад ва ин кори оянда хоҳад буд. 
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БОЗТОБИ НОМВОЖАҲОИ СУБСТРАТӢ ДАР ОСОРИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ 
 

Муаллифон дар мақола ҷойгоҳ ва мақоми вожаҳои забони адабии тоҷикиро аз назари рушди 
таърихӣ дар осори Абдураҳмони Ҷомӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор додаанд. Дуруст аст, ки 
таҳлилу таҳқиқи вожаҳои таърихӣ дар осори классикон ва қиёси онҳо бо лексикаи забони адабии 
муосири тоҷик ва гуфтори омиёнаи минтақаҳои гуногуни кишвар барои муқаррар намудани рушду 
инкишофи вожаҳои таърихии забони тоҷикӣ саҳми босазое хоҳад гузошт. 

Муаллифон дар заминаи маводи бадастомада муқаррар намудааанд, ки бештари номвожаҳои 
таърихии забони тоҷикӣ, ки дар осори устод Ҷомӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд, дар гуфтор ва 
гӯйишҳои мардумони манотиқи гуногуни Тоҷикистон то имрӯз доираи васеи истифода доранд. 

КАЛИДВОЖАҲО: забони тоҷикӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, осори таърихӣ ва адабӣ, субстратҳо, 
лексикаи таърихӣ, таърихи забон, забонҳои эронӣ, диалектизмҳои таърихӣ. 

 

СУБСТРАТНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБДУРАХМОНА ДЖАМИ 
 

Авторы в данной статье рассматривают место субстратной лексики таджикского языка с точки 
зрения ее исторического развития. Указывается, что анализ исторической лексики в произведениях 
таджикско-персидских классиков, а также сопоставление с лексикой современного таджикского языка и 
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диалектов различных регионов республики имеет огромное значение для определения развития 
исторической лексики таджикского языка. 

Авторы на основе полученных материалов определяют, что большинство исторических лексем 
таджикского языка, использованных в произведениях Абдуррахмона Джами, сохранились и находятся в 
широком использовании диалектов и наречий различных регионов Таджикистана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикский язык, Абдурахмон Джами, исторические и литературные 
произведения, субстраты, историческая лексика, история языка, иранские языки, исторические 
диалектизмы. 

SUBSTRATE VOCABULARY IN THE WORKS OF ABDURAHMANI JAMI 
 

The authors in this article consider the place of the substrate vocabularies of the Tajik language from the 
point of view of its historical development in the works of Jami. It is pointed out that the analysis of historical 
vocabulary in the works of Tajik classics, as well as comparison with the vocabulary of modern Tajik language 
and dialects of various regions of the republic is of great importance for determining the development of the 
historical vocabulary of the Tajik language. 

The authors on the basis of the received materials determine that the majority of historical lexemes of the 
Tajik language used in the works of Abdurrahmani Jami are kept in wide use of dialects of various regions of 
Tajikistan. 

KEY WORDS: Tajik language, Abdurahmani Jami, the historical and literary works, substrata, historical 
vocabulary, history of language, Iranian languages, historical dialectics. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКСКИХ ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Раджабов Н.Ф. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В лингвистической литературе, до сих пор остается дискуссионным, вопрос о признании 
определенно-личных предложений самостоятельным типом односоставных предложений. 

Исследования функционирования определенно-личных предложений в таджикском и 
немецком языках указывают на некоторую структурно-семантическую общность оригинала и 
перевода. 

В примере односоставные определенно-личные предложения с глаголами-сказуемыми в 
форме первого лица множественного числа перевели как односоставные безличные 
предложения. Такая передача оказалась возможна только благодаря недословному переводу, с 
передачей значения предложения, однако с другим выбором лексики, близкой по смыслу.  

Первым определенно-личные предложения как особый структурно-семантический тип 
выделил таджикский лингвист Д.Т. Таджиев в своей работе «Об определенно-личных 
предложениях». Ученый описал специфику семантики определенно-личных предложений и 
перечислил способы выражения сказуемого в них [6, с. 68].  

Частое использование определенно-личных предложений, не имеющих личного 
местоимений при глаголе в форме первого или второго лица, можно назвать характерной 
чертой таджикского синтаксиса, но не синтаксиса немецкого. Нужно отметить, что отсутствие 
личного местоимения не делает семантику предложения обрывочной. Предложение не 
нуждается в подстановке местоимения, так как форма уже включает указание на лицо-деятеля 
[5, с. 54]. 

Предварительный анализ типов определенно-личных предложений таджикского языка 
продемонстрировал, что основное структурное ядро в таджикоязычных определенно-личных 
предложениях – это сказуемое.   

В следующих примерах передаются на немецкий язык таджикские определенно-личные 
предложения со сказуемым, которое выражается глаголом в первом лице, единственном числе, 
изъявительном наклонении и настояще-будущем времени. В таджикских оригиналах окончания 
глаголов-сказуемых включает указание на лицо-деятеля. В переводе на немецкий язык 
определенно-личные односоставные предложения превращаются в двусоставное, местоимения 
восстанавливается: -То пур шудани истакон қанд меандозам [7, с. 167]; - Ich löffele mir so viel 
Zucker ein wie möglich [11, s. 224]. - Дар оянда пули ду муйсарро якҷоя медиҳам [7, с. 18]; - Das 
nächstemal bezahle ich doppelt [11, s. 13]. 

Определенно-личные предложения, чье сказуемое – это глагол в первом лице, 
множественном числе, в настояще-будущем времени и изъявительном наклонении. Подобная 
форма сказуемого позволяет деятелю иметь менее определенный характер, поскольку 
множественное число включает в количество деятелей неопределенное множество. В таких 
случаях уточнение характера деятеля происходит благодаря речевой ситуации либо контексту.  
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Подобные таджикские односоставные определенно-личные предложений в большинстве 
случаев на немецкий язык переводятся как двусоставные предложения с восстановлением 
местоимения в качестве подлежащего. Например: - Ба гузари Кемухтгарон расида будем [7, с. 
51]; - Wir hatten das Viertel Kemuchtgaron [2, s. 59]. - Ба пеши ҳавлии Қорӣ-Ишкамба расидем. 
[7, с. 52]; - Wir standen in der Kori-Ischkambas Haus [11 s. 61]. 

В данном примере односоставное определенно-личное предложение было переведено как 
односоставное инфинитивное предложение. При этом инфинитивная форма глагола совпадает 
как с формой первого лица множественного числа, так и с формой третьего лица множествен-
ного числа. Таким образом, формально можно считать предложение как инфинитивным, так и 
определенно-личным либо неопределенно-личным. Это еще раз указывает нам на важность 
формы глагола-сказуемого для большинства типов односоставных предложений: - Биё бо ҳам 
гуфтугузор карда нишинем [7, с. 61]; - Wollen uns ein wenig unterhalten [11, s. 73). - Хомушона 
роҳ мерафтем [7, с. 67]; - Unterwegs Sprach der Bei kein Wort [11, s. 81]. 

В примере односоставные определенно-личные предложения с глаголами-сказуемыми в 
форме первого лица множественного числа перевели как односоставные безличные 
предложения. Такая передача оказалась возможна только благодаря недословному переводу, с 
передачей значения предложения, однако с другим выбором лексики, близкой по смыслу.  

Рассмотрим передачу на немецкий язык таджикских определенно-личных предложений 
со сказуемым, выраженным глаголом в изъявительном наклонении, втором лице и 
единственном числе.  

Такие таджикские предложения передаются на немецкий язык в виде двусоставного 
предложения с восстановленным подлежащим-местоимением: - Хеле одами содда менамоӣ! [7, 
с. 80]; - Du bist aber einfältig! [11, s. 157]. - Дуруғ гуфтӣ! [7, с. 80]; - Du lügst! [11, s. 163]. 

Единственным исключением в собранном нами материале стал пример, где 
односоставное определенно-личное предложение также в передаче превратилось в 
двусоставное, однако подлежащим стало не восстановленное личное местоимение du (ты), а 
относительное местоимение was (что). Такая передача стала возможна из-за неточностей пере-
вода: немецкое предложение не до конца передает смысл таджикского (что, вероятно, 
компенсируется контекстом) и таджикский глагол муҳтоҷ шудӣ в немецком варианте не 
переводится дословно: - Чаро ба қарз муҳтоҷ шудӣ? [7, с. 80]; - Was hat dich dazu bewogen? [11, 
s. 74]. 

Рассмотрим передачу на немецкий язык таджикских определенно-личных предложений 
со сказуемым, выраженным глаголом в изъявительном наклонении, втором лице 
множественного числа. В таджикском языке такая форма глагола обретает определенно-личное 
значение в случаях обращения говорящего к конкретному собеседнику.  

В следующих примерах передача таджикских односоставных определенно-личных 
предложений на немецкий язык происходит в виде восстановления подлежащего-личного 
местоимение и превращения предложения в двусоставное: - Ба болои сандалича марҳамат 
кунед! [7, с. 14]; - Setzen Sie sich auf den Schemel! [11, s. 78]. - Пули нонро диҳед! [7, с. 19]; - 
Bezahlen sie die Fladen! [11, s. 15]. - Инҳоро гирифта баред! [7, с. 21]; - Nehmen Sie alles mit! [11, 
s. 19]. 

Однако есть таджикские определенно-личные предложения с сказуемым-глаголом в 
форме второго лица множественного числа, которые переводятся на немецкий язык в виде 
безличных предложений. Обычно это устоявшиеся фразы и обороты, например: - Нохурда 
намонед, дар ҳасрат мемонед! [7, с. 18]; - Wen nicht kauft, wird bereuen! [11, s. 15]. 

Также обнаружен пример, в котором таджикское определенно-личное предложение 
превратилось в немецком языке в именное: - Дастҳотонро боло бардоред! [7, с. 98]; - Hände 
hoch! [11, s. 127]. 

Интересен пример, в котором таджикское односоставное определенно-личное 
предложение не только в переводе стало односоставным инфинитивным предложением, но и 
изменился прагмалингвистический контекст (собеседник «вы» исчез, появился обсуждаемый 
объект «они») - Маро фиреб карда наметавонед! [7, с. 159]; - Mich zu betrügen wird ihnen nicht 
gelingen! [11, s. 211]. 

Весьма интересна передача на немецкий язык таджикских определенно-личных 
предложений со сказуемым, выраженным глаголом в повелительном наклонении. Если 
большинство предложений со сказуемым, выраженным глаголом в изъявительном наклонении, 
передаются на немецкий язык в виде двусоставных, то с предложениями со сказуемым-
глаголов в повелительном наклонении превалирует передача в виде безличных и 
номинативных предложений. Например, следующие таджикские определенно-личные 
предложения передаются на немецкий язык в виде номинативных: - Курнамакӣ накун! [7, с. 
35]; - Ach du Undankbarer! [11, s. 36]. - Суханро дароз накун! [7, с. 87]; - Halte keine langen 
Reden! [11, s. 111]. 
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Также таджикские определенно-личные предложения могут передаваться на немецкий 
язык в виде безличных: - Бурро-бурро ҷавоб деҳ! [7, с. 123]; - Antworte klar und deutlich! [11, s. 
163]. - Фардо пагоҳонӣ биё! [7, с. 142]; - Komm morgen früh! [11, s. 190].  

Несмотря на то, что такой вид передачи повелительного наклонения в определенно-
личных предложениях таджикского языка более редкий, однако распространенная для 
передачи изъявительного наклонения передача односоставных определенно-личных предложе-
ний в виде двусоставных обнаруживается и здесь: - Ҳозир пули хароҷоти маро диҳед! [7, с. 88]; 
- Nun bezahlen  Sie mich für die Bemühungen! [11, s. 112]. 

Кроме того, в собранном нами материале был обнаружен также примеры передачи 
таджикского определенно-личного предложения в немецком языке в виде неопределенно-
личного: - Имомро ҷеғ занед! [7, с. 123]; Ruft den Imam! [11, s. 164]. 

Также были обнаружены редкие примеры передачи односоставных определенно-личных 
предложений в виде сложных предложений: - Дируза ошро аз ёдат набарор! [7, с. 35]; - Dank 
an den Pilaw, den du Gestern verspeist hast! [11, s. 35]. 

Сказуемое таджикских определенно-личных предложений может выражаться 
посредством всех временных форм и наклонений глагола, что объясняет отсутствием 
ограничения на изменения глаголы: таджикские глаголы способны изменяться по лицам во 
всех временах и наклонениях. Также сказуемое в таджикских определенно-личных 
предложениях бывает именным. 

Весьма частотными для таджикского языка являются определенно-личные предложения, 
чье сказуемое выражено посредством глагола в первом лице, единственном и множественном 
числе, в прошедшем времени и изъявительном наклонении.  

Все подобные предложения односоставны и обладают только одним главным членом 
предложения – а сказуемым, выраженным глаголом в форме первого лица множественного 
числа, в прошедшем времени и изъявительном наклонении.  

Как и с другими примерами определенно-личных предложений со сказуемым-глаголов в 
изъявительном наклонении, в данных примерах передача на немецкий происходит в виде 
восстановления подлежащего-личного местоимения и превращения односоставного 
предложения в двусоставное: - Дар ин гуша низ ҷойи дилписанде ёфтам [9, с. 12]; - Auch hier 
habe ich wieder ein Platzchen angetrofen [10, s. 7]. 

Также встречаются примеры со сказуемым-глаголом со вторым лицом множественного 
числа в форме преждепрошедшего времени. Практически все такие предложения на немецкий 
язык передаются как двусоставные предложения с восстановленным подлежащим: - Аз пеш ҳам 
одам набудед [7, с. 174]; - Ihr seid ja auch früher kein Mensch gewesen [11, s. 235]. 

Таким образом, рассмотренные примеры дает возможность говорить о нескольких видах 
передачи таджикских определенно-личных предложений на немецкий язык. Наиболее 
распространенным видом оказывается передача в виде двусоставного предложения с 
восстановленным подлежащим в виде личного местоимения. Также отмечены передачи в виде 
безличного, обобщенно-личного, неопределенно-личного и инфинитивного предложений.  
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УСУЛҲОИ БАЁНКУНИИ ҶУМЛАҲОИ МУАЙЯНШАХСИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  
БА ЗАБОНИ ОЛМОНӢ 

 

Дар ин мақола усулҳои баёнкунии ҷумлаҳои муайяншахси забони тоҷикӣ ба забони олмонӣ 
баррасӣ шудааст. Тавре ки муаллиф қайд мекунад, ки усули баёнкунӣ ба забони олмонӣ, ҷумлаҳои 
муайяншахси забони тоҷикӣ аксаран аз сабаби набудани намудҳои мисли ҷумлаҳои муайяншахси забони 
олмонӣ, душвор аст. Инчунин, дар мақола якчанд тарзҳои баёнкунии ҷумлаҳои муайяншахси тоҷикӣ ба 
олмонӣ қайд карда шудааст. Маъмултарин баёнкунӣ ин шакли ҷумлаи дутаркиба бо барқароркунии 
мубтадо ва ҷонишин мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: усул, гуногунӣ, сифат, фаъолият, муаяйншахс, бадеӣ, сиға, сарчашма, 
мушоҳида, таҳлил, амалишавӣ. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКСКИХ ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

 

В данной статье рассмотрено способы передачи таджикских определенно-личных предложений на 
немецкий язык. Как автор отмечает передача на немецкий, таджикских определенно-личных 
предложений зачастую весьма сложна по причине отсутствия определенно-личных предложений как 
типа в немецком языке. Также в статье отмечено несколько способов передачи таджикских определенно-
личных предложений на немецкий язык. Наиболее распространенной является передача в виде 
двусоставного предложения с восстановлением подлежащего-местоимения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: способ, разновидность, признак, функционирования, определенно-
личный, художественный, повелительное наклонения, источник, наблюдения, анализ, реализоваться.  

 

THE WAYS TRANSFERRING TAJIK DEFINITELY PERSONAL PROPOSALS INTO GERMAN 
 

This article discusses the ways of transferring Tajik definitely-personal proposals into German. As the 
author notes, the transmission to German of Tajik concrete-personal sentences is often very difficult because of 
the lack of specific-personal sentences as a type in German. The article also notes several ways of transferring 
Tajik concrete-personal proposals into German. The most common is transmission as a two-part sentence with 
restoration of the subject-pronoun. 

KEY WORDS: methods, variety, attribute, functioning, definitely personal, literary, imperative mood, 
source, observation, analysis, realized. 
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РОҲҲОИ ИФОДАИ ҲОЛАТҲОИ (ПАДЕЖҲОИ) ЗАБОНИ РУСӢ  
ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

(Дар мисоли повести «Марги судхӯр»-и Садриддин Айнӣ) 
 

Файзова П.Б., Шарипова Ф.Х. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Забони инсоният аз ҷиҳати унсурҳои гуногуни овозӣ, луғавиву сарфиву наҳвии худ 
мунтазам дар инкишоф ва тағйирёбӣ аст. Нуктаи муҳим ва назаррас дар таърихи таҳаввули 
забони форсӣ ба амал омада, ин аз дастгоҳи флективӣ ба дастгоҳи аналитикӣ гузаштани забони 
форсии бостон мебошад. Дар ин хусус забоншинос Зайниддин Мухторов чунин ибрози андеша 
кардаанд: «Дар забони форсии бостон ҳашт ҳолат (падеж) вуҷуд дошт, ки ба тадриҷ дар 
алоқамандӣ бо инкишофи назарраси хусусиятҳои фонетикӣ хусусияту мавқеашонро аз даст 
дода, ба радду бадал дучор шуданд ва дар натиҷа функсияҳои онҳо ба ҳам наздик шуда, 
вазифаи ҳамдигарро гирифта ва ба оҳистагӣ дар интиҳои давраи қадим аз байн рафтанд» [10, с. 
152]. 

Забонҳои низоми флективидошта аз забонҳои низоми аналитикӣ дар низоми сарфӣ 
тафовути назаррас доранд. Дар забонҳои низоми флективидошта маъноҳои грамматикӣ дар 
дохили калима ифода мегардад, аммо дар гурӯҳи забонҳои низоми аналитикӣ бошад, маъмулан 
ба воситаи калимаҳои ёридиҳанда (пешоянду пасоянд, артикл, бандакҳои феъливу хабарӣ) 
ифода меёбад. Забонҳои аналитикӣ дунболаи таърихии забонҳои флективӣ мебошанд, ки дар 
онҳо муносибатҳои грамматикӣ бо роҳи наҳвӣ зоҳир мегардад. 

Гарчанде ҳолатҳои форсии бостон аз байн рафта бошанд ҳам, вазифаи онҳоро минбаъд 
калимаҳои ёридиҳанда, пешоянду пасояндҳо ва бандаки изофӣ иҷро мекунанд. Имрӯзҳо низ 
забонҳои зиёде ҳастанд, ки хусусияти флективии худро аз даст надодаанд ва дар онҳо ҳолатҳо 
(падежҳо) мавҷуданд, ки яке аз ин гуна забонҳо забони русӣ ба шумор меравад. «Дар забони 
русӣ се ҷинс – занона (женский), мардона (мужской) ва миёна (средний) ва шаш ҳолат (падеж) 
мавҷуд аст, ки ҳар яке аз онҳо ба вазифа ва хусусияти худ аз ҳам фарқ мекунанд ва ҳар як ҳолат 
вазифа ва нишондиҳандаи грамматикӣ-луғавии худро доранд» [11, с. 126].  

Номҳои русӣ ва лотинии ҳолатҳои (падежҳои) забони русӣ инҳоянд: 
 

Именительный Номинатив (Nominativus) 
Родительный Генитив (Genetivus) 
Дательный Датив (Dativus) 
Винительный Аккузатив (Accusativus) 
Творительный Инструменталис (Instrumentalis) 
Предложный Локатив (Locativus) 

 

Боз дар навбати худ ҳар як ҳолат ба саволҳо именительный ба саволҳои кто? что? (кӣ? 
чӣ?), родительный ба саволҳои кого? чего? (киро? чиро?), дательный ба саволҳои кому? чему? 
(ба кӣ? ба чӣ?), винительный ба саволҳои кого? что? (киро? чиро?), творительный ба саволҳои 
кем? чем? (бо кӣ? бо чӣ?), предложный ба саволҳои о ком? о чём? где? (дар бораи кӣ? дар 
бораи чӣ? куҷо?) ҷавоб мешаванд. 
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Дар забони русӣ калимаҳо аз рӯйи ҳолатҳо тасриф мешаванд. Чун забони русӣ забони 
тасрифшаванда аст, дар ин забон исм се категорияи тасрифшавӣ дорад. 

Дар забони русӣ исмҳо мисли забони тоҷикӣ ба воситаи пайвастани пасвандҳо сурат 
нагирифта, балки бо анҷомаҳои падежӣ ҷамъбандӣ мегиранд.  

Чуноне ки қайд кардем, забони русӣ дорои шаш ҳолат аст, ки ҳар яке бо вазифа ва 
хусусиятҳояш аз ҳам фарқ мекунанд. Мо аз асари «Марги судхӯр»-и устод Садриддин Айнӣ бо 
муқоиса аз русӣ ва тоҷикии он ҳолатҳои сарфии забони русӣ ва воситаҳои ифодаи онҳоро дар 
забони тоҷикӣ муайян мекунем. 

Ҳолати ниҳодӣ ё фоилӣ (именительный падеж). Ин ҳолат дар забони русӣ барои номбар 
кардани ашхос ва ашёҳо истифода бурда мешавад. Дар забони тоҷикӣ бошад, калимаҳо дар 
ҳолати номинатив қарор доранд. Ҳолати номинатив дар забони русӣ вобаста ба ҷинсият 
пасвандҳо қабул карда, тасриф мешавад. Масалан, дар ҷинси занона пасвандҳои -а, -я қабул 
карда, ба гурӯҳи тасрифшавии якум дохил мешавад. Дар ҷинси мардона пасвандҳои -о, -е қабул 
мекунад ва ба гурӯҳи тасрифшавии дуюм тааллуқ дорад. Дар ҷинси миёна бошад, бештари 
мавридҳо пасванд қабул намекунад, баъзан бо аломати ь (мягкий знак) ишора карда мешавад. 

Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони русӣ нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ исмҳо 
серистеъмолтар мебошанд ва дар сохтани ҷумла мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. Исм 
ҳиссаи мустақилмаънои нутқ буда, предмет ва мафҳумҳои предметонидашударо ифода 
менамояд ва ба саволҳои кӣ? чӣ? киҳо? чиҳо? ҷавоб мешавад. Дар забони русӣ именительный 
падеж низ ба саволҳои кто? (кӣ?) что? (чӣ?) ҷавоб мешавад. Исм ҳамчун ҳиссаи номии нутқ 
номи чизҳои мушаххас (санг, об, хок), шахс (одам, падар, модар, бародар, хоҳар), ҷонварон 
(моҳӣ, гов, гӯсфанд), ҳодисаву воқеа (борон, барф, шӯриш), инчунин номҳои амалу аломат ва 
мафҳумҳои абстракт (хониш, дониш)-ро фаро мегирад. 

Дар забони русӣ дар ҳолати номинатив исмҳое қарор доранд, ки тасриф намешаванд, ё бе 
ягон нишондиҳандаи грамматикӣ, хабар шуда меоянд, аммо дар забони тоҷикӣ ин хусусият 
мушоҳида намешавад. Дар забони тоҷикӣ нишонаҳои флективиятро танҳо ҷонишинҳои шахсии 
ман, ту, вай (ӯ), мо, шумо, онҳо ва бандакҳои феълӣ хабарии - ам (- ям), - ӣ, - аст, - ем, - ед, - 
анд доранд. 

Мисол: 
Русӣ Тоҷикӣ 
Я студент  Ман донишҷӯям 
Ты студент Ту донишҷӯйӣ  
Он (она) студент (ка) Ӯ (вай) донишҷӯ аст 

 

Зимни гуфтаҳои боло тасмим гирифтем, ки дар асоси маводи «Марги судӯр» исмҳое, ки 
дар ҳолати номинатив омадаанд, нишон диҳем. 

Хозяин прошел в передний угол, откуда послышался шорох [1, с. 194] – Соҳибхона дар 
пешгоҳи вай хисир-хисир карда мегашт [2, с. 44]. Дар ҷумлаи мазкур исми шахс «хозяин» буда, 
ба ҷинси мардона тааллуқ дорад. Дар забони тоҷикӣ низ «соҳибхона» исми шахс мебошад.  

Исмҳои ғайришахс дар ҳолати номинатив: Лампа была маленькой, трейхлинейкая, все 
же ее скудном свете [1, с. 196] - Лампа савум буда, монанди кӯкчаи сари мазор милт-милт 
кунон сӯхта, атрофро нимравшан мекард [2, с. 46]. Дар забони русӣ «лампа» исми ғайришахс 
яъне модӣ буда, ба ҷинси занона далолат мекунад. Дар забони тоҷикӣ низ калимаи «лампа» 
исми ғайришахс аст. 

Исмҳои хос дар ҳолати номинатив. Дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ номҳои мавзеъҳо, 
одамон ва шаҳрҳову ноҳияҳо ба гурӯҳи исмҳои хос дохил мешаванд. Аммо дар забони русӣ 
бештар номҳои одамон дар ҳолати номинатив қарор доранд: Особую известность Азизулла 
приобрел своим враньем [1, с. 179] – Азизулло бо дурӯғгӯйии худ шуҳрат дошт [2, с. 26]. Дар 
ҷумлаи зикргардида Азизулло номи шахс буда, мансуб ба ҷинси мардона аст ва дар ҳолати 
номинатив қарор дорад. 

Ҷонишини шахси якуми танҳои ман (я) дар ҳолати номинатив: Я дам вам свой нарядный 
чекмень [1, с. 204] – Ман ба шумо чакмани босмаи худро медиҳам [2, с. 57]. Ҷонишини «Я» 
ҷонишини шахси якуми танҳо буда, дар забони русӣ ҳам дар ҷинси мардона ва ҳам дар ҷинси 
занона истифода мешавад. Ҷонишини «Ман» низ дар забони тоҷикӣ ҷонишини шахси якуми 
танҳо ва гӯянда аст.  

Ҳолати генетив ё вобастагӣ (родительный падеж). Ҳолати генетив дар забони русӣ яке 
аз сервазифатарин ҳолат маҳсуб меёбад. Ин ҳолат дар забони русӣ ба вазифаи исмҳо, зарфҳои 
миқдору дараҷа ва ҳам ба вазифаи шумораҳои миқдорӣ меояд. Бештари пуркунандаҳо дар 
забони русӣ тариқи ҳолати генетив ифода мегардад ва инчунин барои инкор кардани ашхос ва 
ашёҳо ин ҳолат истифода шуда, ба худ пешоянди «у» қабул мекунад.  

Мисол: У них нет ни сына, ни дочери, ни слуги [1, с. 183] – Онҳо на писар, на духтар ва 
на хизматгор доранд [2, с. 31].  
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Ин ҳолат дар забони русӣ ба саволҳои кого? (кӣ? киро?), чего? (чӣ? чиро?) чей? (аз они 
кӣ?) ҷавоб мешавад. Ҷумлае, ки дар боло овардем, мо дар забони русӣ метавонем саволи кого?- 
ро диҳем. Яъне у кого нет сына?- У них нет сына. Дар забони тоҷикӣ бошад, саволи кӣ?- ро 
медиҳем. Яъне кӣ писар надошт?- Ӯ писар надошт. Ё ин ки у кого нет сына?- Кӣ писар 
надорад? Боз ҳамин савол ба таври дигар низ дода мешавад: Нет кого сына?-Писари кӣ нест? 
Дар забони тоҷикӣ дар калимаҳои писар, духтар, хизматгор ягон нишондиҳандаи грамматикӣ 
дида намешавад, аммо ин калимаҳо ҳам дар варианти русӣ ва ҳам дар варианти тоҷикӣ ба 
вазифаи пуркунандаи бевосита омада, дар ҳолати генетиванд. 

Ҳамаи ҳолатҳои забони русӣ се шакли тасрифшавӣ доранд ва вобаста ба ҷинсият 
пасвандҳо ё анҷомаҳо қабул карда, тасриф мешаванд. Масалан, шакли тасрифшавии якуми 
ҳолати генетив ба ҷинси занона тааллуқ дошта, анҷомаи падежии -ы, -и қабул мекунад: У них 
нет слуги [1, с. 183] - Ӯ хизматгор надошт [2, с. 31]. 1. Дар ин ҷумла калимаи «слуга» ҷинси 
занона буда, ба воситаи пасванди -и шакли тасрифии якуми ҳолати генетивро ифода кардааст. 

Шакли тасрифии дуюм бошад, ба ҷинси мардона марбут буда, анҷомаҳои -а, -я мегирад: 
Мы добрались уже до квартала Кемухтгарон [1, с. 192] – Мо ба гузари Кемухтгарон расида 
будем [2, с. 42]. Дар ҷумлаи зикргардида, калимаи «квартал» ба ҷинси мардона далолат 
мекунад ва ба воситаи пасванди -а шакли тасрифии дуюмро ифода кардааст. Шакли 
тасрифшавии сеюми ҳолати генетив бо калимаҳое, ки охирашон аломати ь (мягкий знак) 
мегиранд, ифода гардида, анҷомаи -и қабул мекунад. 

Ҳангоме, ки ҳолати генетив соҳибиятро ифода кунад, ба саволи чей? (аз они кӣ?) ҷавоб 
мешавад: книга Рустама - китоби Рустам. Мо метавонем гӯйем. Чей книга? - Книга Рустама. 
Китоб аз они кист? - Аз они Рустам. Дар ин маврид калимаи дар ҳолати генетив буда, дар 
забони тоҷикӣ бо бандаки изофӣ ба муайянкунанда тобеъ мешавад. 

Ифодаи ҳолати генетив бо пешояндҳои аслии содаи у, от (аз), до (то), из (аз). «Бештари 
пешояндҳои забони русӣ тариқи ҳолати генетив ифода меёбад. Пешояндҳо калимаҳои 
ёридиҳанда буда, муносибатҳои синтаксисии онҳоро бо дигар калимаҳо ифода намуда, 
калимаҳоро дар ҷумла мепайвандад. Чи тавре ки дар боло зикр намудем, дар забони русӣ 
пешоянди «у» бештар дар ҷумлаҳои инкорӣ истифода мешавад» [6, с. 284].  

Не беда, у него нет худжры или он захочет стадь ее, он ни сам по себе представляет для 
меня большой интерес [1, с. 168] – Ҳуҷра надоштани ӯ ё ба ман ҳуҷра надоданаш ба ин кори 
ман монеъ нахоҳад шуд [2, с. 12]. 

У меня нет наличных денег [1, с. 253]- Ман пули нақд надорам [2, с. 115].  
Боз ҷумлаҳое мавҷуданд, ки бо пешоянди «у» ифода мегарданду аммо ҷумлаҳои инкорӣ 

нестанд: 
Я был у своих знакомых, ужинал с ними, пил у них чай [1, с. 197] – Ба ҳавлиҳои ошноҳоям 

рафтам, чойҳошонро нӯшидам [2, с. 47].  
Дар ҷумлаи забони русӣ метавонем чунин савол гузорем: я был у кого? - У своим 

знакомых. 
Дар ҷумлаи забони тоҷикӣ ҳолати генетив ба вазифаи муайянкунанда омадааст. 
Пешоянди «от» (аз) бо исмҳои дар ҳолати генетив. Пешоянди «от» (аз) аз ҷумлаи 

пешояндҳое мебошад, ки маънои луғавӣ надорад, танҳо дорои маънои грамматикист. 
Дело в том, что я должен отправиться туда в тайне от отца, материи братьев [1, с. 191]- 

Сабаби ин ҳамин аст, ки ин кори ман аз падар, модар ва бародаронам пинҳонӣ аст [2, с. 41]. 
Дар ҷумлаи забони русӣ калимаи «отец» ҷинси мардона буда, анҷомаи падежии шакли 

дуюм -а, калимаи матерь ҷинси занона буда, анҷомаи падежии шакли якум -и ва калимаи брат 
анҷомаи падежии шакли ҷамъи -ев гирифта, дар ҳолати генетив» [3, с. 35] қарор доранд. 

Дар забони тоҷикӣ калимаҳои «падар», «модар» бо пешоянди «аз» омада, вазифаи 
пуркунандаи бавоситаро иҷро карда, маънои амалро аз ҷониби касе ифода кардаанд ва танҳо 
калимаи бародар бо суффикси ҷамъбандии -он шакли ҷамъро гирифтааст. 

Пешоянди «до» (то) бо исмҳои дар ҳолати генетив. Ин пешоянд пешоянди аслии сода 
буда, аз ҷиҳати маъно маҳдуд аст. Ин пешоянд дар бораи нишон додани ибтидо ва интиҳои 
масоҳа ва замони амал истифода бурда мешавад. 

Направившись вдоль чайных рядов, дошел до карвансарая Джанатмакони [1, с. 180] – 
Ман ба растаи чойфурӯшӣ раҳсипор гардида, то пеши саройи Ҷанатмаконӣ расидам [2, с. 31]. 

Пешоянди «из» (аз) бо исмҳои дар ҳолати генетив: Кори Исмата выташили из 
помещения [1, с. 183] – Қорӣ Исматро аз хона бароварданд [2, с. 31]. Дар инҷо пешоянди «из» 
(аз) ва исм дар ҳолати генетив ба вазифаи ҳоли макон омадааст. 

Ҳолати генетив барои муайян намудани миқдори шахс, ё ашёҳо бо калимаҳои оба, обе 
(ҳар ду) ифода мешавад. 

Мисол: оба друга – ҳар ду дӯст, обе книги – ҳар ду китоб. 
Ҳолати генетив боз бо саволҳои много (бисёр), мало (кам), несколько (чанд, якчанд) 

сколько (чанд) низ ҷавоб мешавад, ин вазифаро дар забони тоҷикӣ зарфҳои миқдору дараҷа 
иҷро мекунанд. Боз ҳолати генетив дар навбати худ дар забони русӣ шумораҳои миқдориро 
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ифода мекунад. «Шумораҳои миқдорӣ миқдори предметҳоро фаҳмонда, ададҳои умумиро 
номбар мекунанд. Дар забони русӣ чизҳои шумурдашаванда баъд аз шумораҳо омада, 
пасвандҳо қабул карда, тасриф мешаванд. Масалан: одна книга – як китоб, две три четыре 
книги – ду се чор китоб, десяти шагов – даҳ қадам» [8, с. 102].  

Ҳолати аккузатив ё роӣ (винительный падеж). Ҳолати аккузатив ё ҳолати роӣ 
(винительный падеж) ба предмете далолат мекунад, ки амал ба он бевосита ва ё бавосита 
равона мешавад. Ин ҳолат ба саволҳои кого? (киро?), что? (чиро?) ҷавоб мешавад. Чуноне ки ба 
мо маълум аст, ҳолати генетив низ ба саволи кого? ҷавоб мешавад, аммо байни инҳо тафовути 
ҷиддие мавҷуд аст, яке аз хусусиятҳои фарқкунанда дар он аст, ки ҳолати аккузатив ба амал 
далолат мекунад, ҳолати генетив бошад, ба соҳибият далолат карда, бештари мавридҳо инкор 
шуда меояд. Агар генетив мафъули бевосита, субъекти амал бошад, аккузатив субъекти 
бевоситаи ҳолат аст, ки ба конструксияҳои эффективӣ табдил меёбад, яъне маънои «хоҳиш 
доштан»-ро ифода мекунад» [12, с. 132]. 

Дар забони тоҷикӣ ҳолати аккузатив бо пасоянди «-ро» ифода мегардад. «Қариб тамоми 
вазифаҳои ҳолати аккузативро дар забони тоҷикӣ пуркунандаи бевоситаи суратёфта иҷро 
мекунад, ки вазифаи пуркунанда шарҳу эзоҳи хабар аст». Пуркунандаи бевоситаи суратёфта 
гуфта, он пуркунандаеро меноманд, ки пасоянди -ро қабул намуда, ба предмети муайяну 
мушаххас далолат мекунад ва ба саволҳои киро? чиро? киҳоро? чиҳоро? ҷавоб мешавад. 
Ҷараёни инкишофи пасоянди -ро ҳангоми дигаргуншавии сохти грамматикӣ ва гузаштан аз 
системаи флективӣ ба системаи аналитикӣ қувват гирифта, фаъол гардидааст. 

Шакли тасрифии якуми ҳолати аккузатив ба ҷинси занона далолат карда, пасвандҳои -у -
ю қабул мекунад. Тасрифи дуюм бошад, дар чизҳои ҷондор мисли тасрифи якуми ҳолати 
номинатив ва дар чизҳои беҷон мисли тасрифи дуюми ҳолати номинатив сурат мегирад. Дар 
тасрифи сеюм дар ҳолати фоилӣ қарор дорад, яъне анҷома қабул намекунад.  

Ифодаи ҳиссаҳои нутқ ба вазифаи ҳолати роӣ. Қориишкамба взял лапаточку [1, с. 196] – 
Қориишкамба белчаро гирифт [2, с. 19]. Дар ин ҷумла исми ифодакунандаи ҳолати аккузатив 
«лапаточку» буда, ба ҷинси занона мансуб аст ва ба воситаи пасванди -у вазифаи ҳолати 
аккузативро иҷро кардааст. Калимаи мансуб ба ҳолати роӣ дар забони тоҷикӣ «белчаро» 
мебошад, ки ба пуркунанда далолат мекунад. 

Ифодаи ҳолати аккузатив бо ҷонишини шахси якуми танҳо. Этот вопрос Кориишкамбы 
поверг меня в ещё больше изумление [1, с. 171] – Ин саволи Қориишкамба тааҷҷуби маро аз 
аввала зиёдтар кард [2, с. 15]. Ҷонишини шахсии мансуб ба ҳолати аккузатив «меня» буда, ба 
шахси якуми танҳо далолат мекунад. Дар забони тоҷикӣ низ ҷонишини шахсӣ «маро» аст, ки ба 
пуркунанда мансуб мебошад. 

Ҳолати датив, баӣ ё бароӣ (дательный падеж). Шакли тасрифшавии якуми ҳолати датив 
бо калимаҳое, ки бо ҳарфҳои а, я ба анҷом мерасанд, пасванди -е қабул мекунад. Шакли 
тасрифшавии дуюм бошад, калимаҳое, ки бо ҳарфҳои а, я ба анҷом мерасанд, ба худ анҷомаи -
у, -ю мегиранд. Тасрифшавии сеюми ҳолати мазкур ба ҷинси занона далолат карда, ба худ 
анҷомаи -и қабул мекунад. 

Дар забони русӣ ҳолати датив бештари мавридҳо бо пешояндҳои к, по, ифода мегардад: У 
меня сегодня дело к Кориишкамбе [1, с. 191] – Ман имрӯз ба Қориишкамба як кор дорам [2, с. 
41]. Дар ҷумлаи мазкур калимаи «Қориишкамба» ба шакли тарифии якуми ҳолати датив 
далолат намуда, ба воситаи пасванди -е маънои калимаро дигар кардааст, дар забони тоҷикӣ 
бошад, ба ҷойи пасванди -е пешоянди «ба» омада, таъсири амал ба мафъулро ифода кардааст. 

Дар забони тоҷикӣ вазифаи ҳолати дативро пуркунандаи бавосита иҷро мекунад. 
«Пуркунандаи бавосита предметеро нишон медиҳад, ки таъсиру ҳаракати амалиёти хабари 
ҷумла ба он мегузарад ва ба саволҳое ҷавоб мешавад, ки аз пешояндҳои гуногуну 
пурсишҷонишинҳои кӣ? чӣ? сохта шудаанд: ба кӣ? ба чӣ? барои кӣ? барои чӣ? бо кӣ? бо чӣ? ва 
амсоли инҳо» [5, с. 252]. Пуркунандаи бавосита ба эзоҳдиҳандааш ба воситаи алоқаи вобастагӣ 
тобеъ мегардад. Дар забони русӣ ҳолати датив низ ба саволҳои кому? (ба кӣ?), чему? (ба чӣ?) 
ҷавоб мешавад. Ҳангоме ин ҳолат дар забони русӣ ба саволҳои кому? чему? ҷавоб шавад, дар 
забони тоҷикӣ ғайр аз саволҳои ба кӣ? ба чӣ? боз метавонад ба саволҳои барои кӣ? барои чӣ? 
ҷавоб шавад. Ҳолати датив ба мисли пуркунандаи бавосита бо исмҳо ва ҷонишинҳо сарф 
мешавад, чунки онҳо ба предмет далолат мекунанд. Инчунин ин ҳолат ба воситаи пешояндҳои 
к, по омада, вазифаи ҳоли маконро иҷро мекунад ва ба саволҳои к кому? к чему? ҷавоб 
мешавад. Дар забони тоҷикӣ бошад, бо саволҳои куҷо? ба тарафи кӣ? ба тарафи чӣ? ба пеши 
кӣ? ё чӣ? ифода мегардад: Селение Гала Асийа осталось позади, и я ехал по направлению к 
Яланги, когда заметил вдалек стаю ворон, они то опускались на дорогу, то снова взлетали в 
воздух [1, с. 207]  Вақте ман аз Галаосиё гузашта, ба тарафи Ялангӣ роҳсипор гардидам, аз 
дур дар болои роҳ селаҳои зоғон намуданд, ки онҳо гоҳҳо мепариданд ва гоҳҳо менишастанд 
[2, с. 60].  



89 

 

Дар забони русӣ «к Яланги» самт, сӯйва тарафро ифода карда, вазифаи ҳолати дативро 
иҷро кардааст. Дар забони тоҷикӣ «ба тарафи Ялангӣ» ба вазифаи ҳоли макон омадааст. Ҳоли 
макон баъзан бо пешоянди «ба» омада, роҳи ҳаракат, сӯй самтро мефаҳмонад. 

Ҷонишини шахси якуми танҳо, ки дар ҳолати датив сарф шудааст: Откройте мне свою 
сокровенную тайну, тогда я обдумаю и решу, могу ли я принять участие в этом деле [1, с. 192] 
– Аввал ту бояд сирри пинҳонии худро ба ман (барои ман) фаҳмонӣ, то ки ба ин кор ҳамроҳӣ 
карда тавонистан ё натавонистани худро ман пешакӣ мулоҳиза карда бинам [2, с. 41].  

Дар ҷумлаи боло, «мне» ҷонишини шахси якуми танҳо буда, ба вазифаи ҳолати датив 
омадааст. 

 Дар забони тоҷикӣ бошад, «ба ман» ба пуркунандаи бавосита далолат мекунад. Чун 
ҳиссаҳои нутқ ба вазифаи пукунандаи бавосита бо ёрии пешоянду пасояндҳо ифода мегарданд, 
дар ҷумлаи мазкур «ба» пешоянди аслӣ буда, самти амал ё ҳаракатро нишон медиҳад. 

Ҳолати боӣ ё инструменталис (творительный падеж). Ҳар як падежи (ҳолати) забони 
русӣ бо вазифаҳои махсус забони худро бою мустаҳкам мегардонанд. Дар баробари дигар 
ҳолатҳо ҳолати инструменталис низ дар ин забон мавқеи муҳим дорад. 

Шакли тасрифшавии якуми ҳолати боӣ ба калимаҳое, ки бо ҳарфҳои а, я ба итмом 
мерасанд ва ба ҷинси занона далолат намуда, анҷомаҳои -ой (-ою), -ей (-ею) қабул мекунад. 
Шакли тасрифшавии дуюм бошад, ба ҷинси мардона дохил шуда, анҷомаҳои -ом, -ем (-ём) ва 
шакли тасрифшавии сеюм анҷомаи -ью мегиранд. Дар шакли тасрифии ҷамъ анҷомаҳои -ами, -
ями қабул мекунад. 

Я пазнакомился с Кори ишкамбой [1, с. 226] – Ман бо Қори ишкамба шинос шудам [2, с. 
83].  

Дар ҷумлаи забони русӣ калимаи Кори ишкамба ба воситаи пасванди - ой ба шакли 
тасрифшавии якуми ҳолати боӣ далолат кардааст. 

Чун вожаҳои забони тоҷикӣ тасрифшаванда нестанд, дар ҷумлаи забони тоҷикӣ 
воситаҳои гуногуни наҳвӣ танҳо ба воситаи пешоянду пасояндҳо ифода мегарданд. Ҳолати 
инструменталис дар забони русӣ бо пешояндҳои с (со), перед, над, под, за ифода мегардад. Пеш 
аз ҳама, ҳолати мазкур дар забони русӣ ба воситаи пешоянди «с» омада, ба саволҳои с кем? (бо 
кӣ?) с чем? (бо чӣ?) ҷавоб мешавад. 

Вазифаи ҳолати инструменталисро дар забони тоҷикӣ пуркунандаи бавоситаи дорои 
пешоянди «бо», ки ҳамроҳӣ ва воситаи амалро мефаҳмонад, иҷро мекунад. 

Ифодаи ҳолати боӣ бо ҷонишини шахси сеюми танҳо: Я сам с ним незнаком, а потому 
немогу тебя познакомит [1, с. 165]  Худам бо вай шахсан шиносо нестам, ки туро шиносо 
кунам [2, с. 18]. Дар забони русӣ ҷонишинҳо вобаста ба ҳолатҳо сарф мешаванд, дар ҷумлаи 
зикргардида ҷонишини шахси танҳои сеюми вай (ӯ) тасриф гардида, ним (им) шудааст ва 
вазифаи ҳолати инструменталисро иҷро кардааст. Аммо забони тоҷикӣ, ки забони сарфшаванда 
нест, ҷонишини шахси сеюми танҳои вай ба воситаи пешоянди «бо» ифода гардидааст. 

Ҳолати локатив ё дарӣ (предложный падеж). Ҳолати локатив (предложный падеж) дар 
забони русӣ бо пешояндҳои «в, на, о, обо, при» ифода гардида, ба саволҳои о ком? (дар бораи 
кӣ?), о чем? (дар бораи чӣ?), где? (куҷо?, дар куҷо?) ҷавоб мешавад. Ҳангоме, ки ҳолати 
локатив ба саволи о ком? (дар бораи кӣ?), о чем? (дар бораи чӣ?) ҷавоб шавад, дар забони 
тоҷикӣ ба вазифаи пуркунандаи бавоситае, ки ба саволҳои дар бораи кӣ?, дар бораи чӣ? ҷавоб 
мешавад, меояд: 

Рахими Канд рассказал мне о подвигах Азизуллы [1, с. 179] – Раҳими Қанд дар бораи 
қаҳрамонии Азизулло ба ман гуфт [2, с. 26]. 

Расказывал Рахими Канд большей частью о случаях из своей жизни или о том что 
довелось увидетьи услышат [1, с. 170] – Ҳикояҳои Раҳими Қанд бештар дар бораи саргузашт 
ва ёддоштҳои худаш аз аҳволи худаш ва аз дида ё шунидаҳояш буд [2, с. 24]. 

Ҳолати локатив агар ба саволи где? (куҷо?, дар куҷо?) ояд, ин вазифаро дар забони 
тоҷикӣ ҳоли макон иҷро мекунад. Ҳоли макон аъзои пайрави муҳим ва сермаҳсули забони 
тоҷикӣ ба шумор меравад, чунки ҳамаи ҳодисаву воқеае, ки дар ягон макон воқеъ мегардад, 
ҳоли макон ифода мекунад. Ҳоли макон ҷой, ибтидову интиҳо, сӯй ва роҳи ҳаракати амалу 
ҳолати субъектро ифода карда, ба саволҳои куҷо?, аз куҷо?, дар куҷо? ва амсоли онҳо ҷавоб 
мешавад. Ҳоли макон одатан бар эзоҳи хабари ҷумла меояд. Дар забони русӣ низ ҳоли макон ба 
саволҳои где? (куҷо?, дар куҷо?) ҷавоб мешавад: Был в Бухаре человек по именим 
Кориишкамбе [1, с. 164]. Где был человек по имен Кори ишкамбе? – В Бухаре.  

Дар Бухоро бо номи Қориишкамба шахсе буд [2, с. 7]. Дар куҷо? – Дар Бухоро. Чун ҳамаи 
навъи ҳолҳо бо ёрии пешояндҳо бар эзоҳшаванда тобеъ мегарданд, дар ҷумлаҳои зикргардидаи 
ҳам забони русӣ ва ҳам забони тоҷикӣ бо ёрии пешоянди «дар» («в») бар эзоҳшавандаи худ 
тобеъ гардидаанд. 

Ҳамин тариқ, дар нашри русии повести «Марги судхӯр»-и устод Садриддин Айнӣ 
ҳолатҳои забони русӣ дар ташкили ҷумлаҳо нақши барҷаста доранд. Корбурди ҳолатҳои забони 
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русӣ дар забони тоҷикӣ бошад, дар асар бо воситаву равишҳои гуногуни наҳвӣ – пешоянду 
пасояндҳо ва бандаки изофӣ сурат гирифааст. 
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РОҲҲОИ ИФОДАИ ҲОЛАТҲОИ (ПАДЕЖҲОИ) ЗАБОНИ РУСӢ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  
(Дар мисоли повести «Марги судхӯр»- и Садриддин Айнӣ) 

 

Дар мақолаи мазкур роҳҳои ифодаи ҳолатҳои (падежҳои) забони русӣ дар забони тоҷикӣ мавриди 
баррасӣ қарор гирифтаанд. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар нашри русии повести «Марги судхӯр»- и 
устод Садриддин Айнӣ ҳолатҳои забони русӣ нақши муҳим доранд. Аз мисолҳои мавриди таҳлил 
қароргирифта маълум мегардад, ки ҳолатҳо дар асар сервазифаву серистеъмол буда, дар шаклгирии 
ҷумлаҳо мавқеи муҳимро ишғол кардаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: ҳолатҳо (падежҳо), забони форсии қадим, забони форсии миёна, забони 
тоҷикӣ, забони русӣ, грамматика. 

 

ПУТИ ОБОЗНАЧЕНИЯ СЛУЧАЯ (ПАДЕЖНЫХ) РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОМ  
(В примерах повести «Смерть ростовщика» С. Айни) 

 

В данной статье пути обозначения (падежей) русского языка в таджикском языке были 
исследованы. Хотелось бы отметит, что в публикации повести «Смерти ростовщика» на русском языке 
С. Айни привел пути обозначения русских слов как важную часть. Приведены примеры, которые были 
исследованы можно определит, что положение в повести были много раз употреблены, и в составление 
предложении занимают особое место.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: положение (падежи), древнеперсидский язык, среднеперсидский язык, 
таджикский язык, русский язык, грамматика.  
 

THE WAYS TO DESIGNATE THE CASE OF (CASE) RUSSIAN LANGUAGE IN TAJIK  
(In examples of the story «Death of a moneylender» by S. Ayni) 

 

In this article, the ways of designating (cases) of the Russian language in the Tajik language were 
investigated. One should note that in the publication of the story «Death of the Moneylender» in Russian, S. 
Ayni gave ways to designate Russian words as an important part. Examples are given that have been 
investigated, it can be determined that the position in the story has been used many times, and occupy a special 
place in the preparation of the proposal. 

KEY WORDS: position (cases), Old Persian language, Middle Persian language, Tajik language, 
Russian language, grammar. 
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ИСТИФОДАИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ВА ЗАРБУЛМАСАЛУ  
МАҚОЛ ДАР АШЪОРИ ШАМСИДДИН ШОҲИН 

 

Шоева Г.А.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Тавре ки аз осори илмӣ-таҳқиқотии донишмандони тоҷик бармеояд, дар нимаи дуюми 
асри XIX ва ибтидои асри XX дар Осиёи Миёна ҷараёни маорифпарварӣ ривоҷу равнақ меёбад.  

Роҷеъ ба истифодаи воҳидҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақол дар ашъори шоирони 
маорифпарвар Сабзаев С. дар китоби «Забон ва услуби шоирони маорифпарвар» чунин 
омадааст: «Воҳидҳои фразеологӣ, мақолу зарбулмасалҳо ва ифодаҳои маҷозӣ ҳам ашъори 
маорифпарваронро зебу оро дода, таъсирнокии каломи бадеъ ва халқияти эҷодиёти онҳоро 
таъмин менамоянд. Чунин унсурҳои забонӣ дар назми ин суханварони эҷодкору 
баландистеъдод чун воситаи тавонои нутқ зоҳир мешаванд» [1, с. 51].  
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С. Сабзаев дар бораи аз тарафи шоирони маорифпарвар аз ҷумла Шоҳин фаровон 
истифода шудани воҳидҳои фразеологӣ чунин гуфтааст: «Дар ашъори Шоҳин воҳидҳои 
фразеологӣ серистеъмоланд. Фразеологизмҳои «вақти нафас кашидан нест», «шири модарат 
ҳалолтар», «кулол дар мундӣ об мехӯрад», «панҷ ангушт кӣ дидаст баробар бошад», «як пул 
барин қадру қимат надоштан», «дил барнакандан», «чоҳкан зери чоҳ», «домони (касе) аз даст 
надодан», «чашм об додан», «ба марг ризо шудан», «дуои ҷони касеро кардан», «бори накав» ва 
монанди инҳо аз ҳамин қабиланд» [1, с. 21].  

Пеш аз он ки ба тадқиқи воҳидҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақолҳо дар ашъори 
Шамсиддин Шоҳин пардозем, аввал шарҳу тавзеҳ додни ин унсурҳои забониро зарур медонем. 
Воҳиди фразеологӣ дар «Луғати терминҳои забоншиносӣ» ин гуна шарҳ дода шудааст: 
«Ибораи аз ҷиҳати сохту таркиб устувор, аз ҷиҳати ифодаи маъно яклухт, ки чун воҳиди тайёри 
нутқ истифода мешавад: дудила шудан (нашудан), мижа таҳ накардан; ба ҷогаҳ нигариста пой 
дароз кардан» [2, с. 34]. 

Ҳамчунин истифода намудани зарбулмасалу мақолро дар осори назариявӣ ва махсусан 
дар илми адабиётшиносӣ санъати ирсоли масал ва ирсол-ул-масалайн низ меноманд. Чунончи, 
донишманди тоҷик Тӯрақул Зеҳнӣ дар китоби арзишманди хеш «Санъати сухан» пиромуни ин 
масъала чунин овардааст: «Шоир барои тақвияти давъои худ баъзан аз зиндагии иҷтимоӣ, аз 
таҷриба ва амали ҳаёти шахсӣ мисоле мегирад. Ҳамин мисол овардани шоирон ирсоли масал ё 
тамсил номида мешавад» [3, с. 112]. 

Аммо Атоулло Муҳаммад Ҳусайнӣ дар асари худ «Бадоеъ-ус-саноеъ» ирсоли масал ва 
тамсилро алоҳида-алоҳида шарҳ додаааст: «Ба қавли машҳур иборат аст аз дарҷ кардани як 
масал дар як байт. Ва онро ду гуна медонад: гунаи аввал ва афзалаш он аст, ки бидуни тағйир 
меорад ва дувумӣ он аст, ки қолаби онро шикаста ба кор мебарад» [4, с. 86].  

Барои баррасии масъалаи мазкур мо ба «Куллиёт»-и Шамсиддин Шоҳин рӯ оварда, як 
қатор воҳидҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақолҳоро пайдо карда, мавриди тадқиқ қарор 
додем. Чунончи, дар байтҳои зерини шоир воҳидҳои фразеологии «чашм об додан», «аз раҳи 
дида ба дил даромадан», «пунбаи ғафлат ба гӯш ниҳодан», «ҷон кандан», «аз шири модарат ҳам 
ҳалолтар будан», вақти нафас кашидан нест, истифода гардидааст: 

Дамаке аз рухи худ парда барандоз, ки ман  
Аз рухат об диҳам чашми тамошоиро [5, с. 30]. 
Бо ту, эй дидадаро, қасри дил аст омода, 
Аз раҳи дида даро бар дилам, эй дидадаро  [5, с. 31]. 
Замона пунбаи ғафлат ниҳодааст бар гӯш, 
Вагарна ҳар сари мӯям забони фарёд аст  [5, с. 44]. 
Гуфт: «Мушкилтар зи ҷон кандан чӣ бошад дар ҷаҳон? 
Гуфтамаш: «Эй шӯх, ҳалли уқдаи тунбони туст»  [5, с. 45]. 
Хунам хӯриву бок надорӣ, ки хуни ман 
Гӯӣ, ҳалолтар ба ту аз шири модар аст  [5, с. 46]. 
Шаби висол, ки вақти нафас кашидан нест, 
Бигӯ ба мурғи саҳар, к-ин чӣ бонги бемаҳал аст?  [5, с. 49]. 

 Шоҳин дар ғазалиёти хеш аз зарбулмасалу мақолҳои халқӣ низ фаровон истифода 
намудааст. Масалан, дар байти зерин ӯ зарбулмасали халқии «Аз гунҷишк тарсӣ, арзан накор»-
ро дар чунин мазмун кор фармудааст:  

Гӯ, наварзад ишқ, ҳар кас барнатобад ҷаври ёр, 
Ҳар кӣ аз гунҷишк тарсад, бояд аз арзан гузашт  [5, с. 69]. 

Дар байти боло зарбулмасали халқӣ хеле муносибу мувофиқ истифода гардидааст. 
Муаллифони «Луғати истилоҳоти адабиётшиносӣ» зарбулмасалро чунин шарҳ додаанд: 
«Зарбулмасал (ар. – масал задан, мисол овардан, мисол гуфтан) – яке аз намудҳои адабиёти 
даҳанакии халқ буда, чунин сухани пандомӯзи халқист, ки аз муҳокимаи ҳаётӣ ҳосил шудааст. 
Зарбулмасал бо ибораи рехта ё дар насри мусаҷҷаъ ё дар шакли шеър гуфта шудааст… 

Зарбулмасал аз қадимтарин шаклҳои эҷодиёти даҳанакии халқ мебошад. Аз ҳамин сабаб 
беҳтарин намояндагони адабиёти форсу тоҷик аз аввали давраҳои пайдоиши он аз 
зарбулмасалҳои халқӣ истифода бурда, онҳоро дар назму насри худ дохил намудаанд» [6, с. 
31]. 

Муллоҷон Фозилов дар китоби «Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию 
форсӣ» зарбулмасали «Аз гунҷишк тарсӣ, арзан накор»-ро чунин шарҳ додааст: «Агар аз 
мушкилӣ, хавфу хатар тарсӣ, ба коре иқдом макун!» [7, с. 61].  

Ҳамин муаллиф дар китоби «Фарҳанги ибораҳои рехта» зарбулмасали болоро 
муфассалтар шарҳу тавзеҳ додааст, ки овардани он низ аз фоида холӣ нест: «Аз чумчуқ тарсӣ, 
арзан макор, агар аз ташвиши зиёд, мушкилии коре тарсӣ, ба он кор даст назан; агар коре 
карданӣ бошӣ, аз мушкилиҳои он натарс» [8, с. 414]. 

Дар ҷойи дигар шоир мақолҳои халқии «Арзанро гунҷишк хӯраду калтакро бедона» ва 
«Ҳут агар ҳуттӣ кунад, кампира дар қуттӣ кунад»-ро чунин истифода кардааст: 
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Ба ҷурми ғайр ба ман неш мезанӣ, оре, 
Ки дона чумчуқу бедона мехӯрад шаллоқ  [5, с. 142]. 
Ҳеҷат аз мардуми дерина наёяд дар гӯш, 
Магар ин нуктаи деринаи арбоби хирад: 
Ҳут агар ҳуттӣ кунад, кампира дар қуттӣ кунад  [5, с. 296]. 

Забони шеъри Шамсиддин Шоҳин ба гӯишҳои халқӣ хеле наздик аст. Ин наздикиро мо 
дар он мебинем, ки ӯ ҳатто дар мақоли боло на шакли адабии калимаи «гунҷишк», балки гунаи 
шевагии он, яъне «чумчуқ»-ро истифода намудааст. 

Мураттиби китоби «Фарҳанги ибораҳои халқӣ» Р. Абдуллозода мақоли «Арзанро 
гунҷишк хӯраду калтакро бедона»-ро гарчанде иштибоҳан дар шакли «Арзанро бедона хӯрад, 
калтак чумчуқ» оварда бошад ҳам, онро ба маънои «гуноҳро як кас кунаду ҷазоро каси дигар 
бинад» [9, с. 32] дуруст шарҳ додааст. 

Шамсиддин Шоҳин дар абёти зерини хеш зарбулмасалҳои халқии «Дар ноумедӣ басо 
умед аст, поёни шаби сияҳ сафед аст», «Пешина барои пасина сабақ аст» ва «Ёр аҳл аст, кор 
саҳл аст»-ро басо моҳиронаву бомавқеъ истифода намудааст: 

З-он ҷо ки сияҳ сапед дорад, 
Ҳар навмедие умед дорад  [5, с. 339]. 
Маро бину барзан ба ғайрат дуҳул, 
Пасояндагон рост пешина пул  [5, с. 464]. 
Бегона бад-он ҷамоат аҳл аст, 
Ҳар кор, ки мушкил аст, саҳл аст  [5, с. 381]. 

Аз таърихи адабиёти форсу тоҷик маълум аст, ки шоирони қадим зарбулмасалу 
мақолҳоро дар ашъори худ истифода мекарданд. Масалан, зарбулмасали «Дар навмедӣ басе 
умед аст, поёни шаби сияҳ сафед аст»-ро Низомии Ганҷавӣ ҳанӯз дар асри ХII дар достони 
«Лайлӣ ва Маҷнун»-и худ чунин истифода намуда буд: 

Навмед машав зи чора ҷустан, 
К-аз дона шигифт нест рустан. 
Коре, ки на з-ӯ умед дорӣ, 
Бошад сабаби умедворӣ. 
Дар навмедӣ басе умед аст, 
Поёни шаби сияҳ сафед аст  [10, с. 107]. 

Мураттибони осори Низомии Ганҷавӣ дар пешгуфтори достони «Лайлӣ ва Маҷнун» оид 
ба забони шеъри шоир чунин ақидаронӣ кардаанд: «Забони асарҳои Низомӣ, хусусан забони 
достони «Лайлӣ ва Маҷнун» шоистаи диққат аст. Дар он ҳарчанд истилоҳоти илмию фалсафӣ 
зиёд ба кор рафтааст, ба тарзи мутлақ забону услуби баёни он ба дараҷае халқӣ ва наздик ба 
забони зиндаи гуфтугӯии тоҷикист, ки бисёр байту мисраъҳоро айнан дар забони гуфтугӯӣ 
шунидан мумкин аст» [10, с. 14]. 

Ҳамин гуна андешаро низ метавон дар бораи осори Шамсиддин Шоҳин гуфт. Саидқул 
Сабзаев дар бораи забон ва услуби шоирони Мовароуннаҳр тадқиқот бурда, роҷеъ ба он, ки 
баъзе абёти шоирони ин минтақа дар миёни мардум чун зарбулмасал гардиданашон чунин 
гуфтааст: «Баъзе мисраъ ва байтҳои онон тадриҷан хеле оммавӣ гардида, чун суханони вирди 
забоншуда ба ҳукми андарз ва зарбулмасалу мақолҳо даромадаанд» [1, с. 64]. 

Пеш аз он ки андарзу мақолҳои шоирро мавриди баррасӣ қарор диҳем, ин ҷо лозим 
донистем, ки шарҳи истилоҳии пандро аз «Луғати истилоҳоти адабиётшиносӣ» манзури 
хонанда гардонем. Муаллифони луғати мазкур истилоҳи пандро чунин шарҳ додаанд: «Панд – 
фикри оқилонае, ки ба тарзи насиҳат ва маслиҳат гуфта шуда, бо шеър ё ҷумлаю ибораҳои 
рехтаю барҷаста ифода гардидааст. Панду насиҳат дар эҷодиёти классикони форсу тоҷик 
мавқеи бузурге ишғол менамояд. Пандҳои классикӣ хусусиятҳои муҳимми фалсафиро, ки аз 
таҷрибаи зиндагӣ ҳосил шудааст, дар бар мегиранд.  

Фарқи панд аз ҳикмат ин аст, ки хулосаи муҳимми оқилона ба тарзи маслиҳат ва хитобан 
ба шахси дуюм гуфта мешавад» [6, с. 76-77]. 

Абёти «ба ҳукми андарзу мақолҳо даромада»-и Шамсиддин Шоҳин дар «Куллиёт»-и 
шоир зиёд ба назар мерасанд. Дар поён мушт намунаи хирвор гӯён чанд байти онҳоро меорем: 

Зи рӯи забон меҳрубонӣ кунанд, 
Вале кинаҳои ниҳонӣ кунанд  [5, с. 463]. 
Чу фарзанд аз онат ҳамепарваранд, 
Ки чун гурба фарзанди худ мех(в)аранд [5, с. 463]. 
Ҳар ҷо ки гузори содарӯест, 
Ғофил манишин, ки ҳарзагӯест  [5, с. 336]. 
Як шаҳру ду подшаҳ нагунҷад, 
Ду сар ба яке кулаҳ нагунҷад  [5, с. 376].  

С. Сабзаев барҳақ қайд намудааст, ки «забону услуби назм устувор аст ва дар инъикоси 
ҳама гуна тағйироти лексикӣ-грамматикии забон имконияти он назар ба наср маҳдудтар аст» 
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[1, с. 5]. Чунин услуби назми устувор ба ашъори Шамсиддин Шоҳин низ тааллуқ дорад. Дар 
байти зерин ҳам чунин услуби устувори назм бараъло ба назар расида, мақоли «накуӣ куну дар 
об андоз»-ро моҳирона мавриди истифода қарор додааст: 

Ҳамеша хуни дили худ нисори дида кунам, 
Ки гуфтаанд: накуӣ куну дар об андоз        [5, с. 127].  

Мақоли «Накуӣ куну дар об андоз»-ро муаллифи «Фарҳанги ибораҳои рехта» чунин шарҳ 
додааст: «накуӣ кун, аммо миннат маталаб, накуии худро ба рӯи касон мазан» [8, с. 689]. Аз ин 
бармеояд, ки доираи мутолиаи Шамсиддин Шоҳин хеле фарох буда, ӯ тавонистааст, ки аз 
зарбулмасалу мақолҳои халқӣ фаровон истифода намояд. Ҳамчунин ҷаҳонбинӣ ва дониши 
Шоҳин назар ба баъзе ҳамасрони худ хеле зиёдтар будааст ва инро мо дар устокорона истифода 
кардани забони зиндаи халқ бараъло мушоҳида мекунем. Инро ҳам бояд қайд кард, ки на ҳар як 
шоир дар ҷойҳои муносибу мувофиқи шеъри худ метавонад унсурҳои халқӣ, яъне 
зарбулмасалу мақолҳои халқиро самаранок истифода намояд. 

Шодравон Расул Ҳодизода, ки худ роҷеъ ба адиби мавриди назари мо рисолае бо номи 
«Шоҳин» таълиф кардааст, масъалаи дар оянда таҳия намудани фарҳанги ибороти бадеӣ ва 
образҳои назми Шоҳин чунин таъкид намудааст: «Тадқиқи таркиби луғавии шеъри Шоҳин ва 
тартиб додани фарҳанги ибороти бадеӣ ва образҳои назми ӯ аз вазифаҳои оянда аст» [11, с. 
133].  

Хулоса, аз мисолҳои дар боло овардаамон маълум мегардад, ки Шамсиддин Шоҳин 
ҳамчун адиби сермутолиа ва дорои ҷаҳонбинии фарох устокорона тавонистааст, ки 
зарбулмасалу мақолҳои халқиро бевосита, яъне мустақим ва ё бо каме тағйирот дар шаклҳо 
гуногун мавриди истифода қарор дода, шеъри худро бо онҳо рангу бори тоза бахшидааст. 
Шоҳин дар ин самт эҷодкорӣ карда, он ҳама зарбулмасалу мақол ва воҳидҳои фразеологиро 
суфтатару зеботар намудааст.  
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ИСТИФОДАИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ВА ЗАРБУЛМАСАЛУ 
МАҚОЛ ДАР АШЪОРИ ШАМСИДДИН ШОҲИН 

 

Дар мақола қайд мегардад, ки воҳидҳои фразеологӣ, зарбулмасал, мақол ҳамчун дурдонаҳое ба 
шумор мераванд, ки ҳамеша бо кӯтоҳию муъҷазӣ ва пурмазмунии худ метавонанд, мазмуни як асари 
бадеиро дар худ ҷой диҳанд. Ин дурдонаҳои халқӣ барои ихчаму зебо ва гӯшнавозу ҳадафрас гардидани 
сухани эҷодкор истифода мешаванд.  

Шамсиддин Шоҳин ҳамчун адиби сермутолиа ва дорои ҷаҳонбинии фарох устокорона 
тавонистааст, ки зарбулмасалу мақолҳои халқиро бевосита, яъне мустақим ва ё бо каме тағйирот дар 
шаклҳои гуногун мавриди истифода қарор дода, шеъри худро бо онҳо рангу бори тоза бахшидааст. 
Шоҳин дар ин самт эҷодкорӣ карда, он ҳама зарбулмасалу мақол ва воҳидҳои фразеологиро суфтатару 
зеботар намудааст.  

Истифодаи зарбулмасалу мақол ва ифодаҳои фразеологиро Шоҳин дар шеъри худ зиёд истифода 

кардааст ва ин унсурҳои халқӣ барои пуртаъсир шудани шеъри шоир нақши босазои худро гузоштаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: зарбулмасал, мақол, воҳидҳои фразеологӣ, Шамсиддин Шоҳин, афоризм, 

панд, ҳикмат, насиҳат, байт, эҷодиёти халқ, шоири форсу тоҷик, масал, тамсил. 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШАМСИДДИНА ШОХИНА 
 

Фразеологические единицы, пословицы, и поговорки является как жемчужини которые своими 

локаничностью и содержательностью могут размешать в себе одну целую художественого произведения. 

Это народные шедевры исползуется чтобы слова поэта стали краткими, блогозвучнимы и ласковыми. 

Шамсиддин Шохин как проницательный поэт и с большим кругозором смог мастерски исполь-

зовать народные пословицы и поговорки. Он также сделал непосредственно не большые изменение в их 

формах и с помошью своих стихов придал свежие оттенки в них. В этой направление Шохин (он) 

занимался создании для того чтобы все эти пословицы, поговорки и фрозеологические единицы стали 

более заостренимы и изящными. Шохин в своих стихотворениях исползовал большое количество 



94 

 

пословиц, поговорок и фразеологических единиц и таким образом все эти народные элементы сыграли 

значительную роль в эффектности стихотворениях поэта.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пословицы, поговорка, фразеологические единицы, афоризм, совет, 

мудрость, наставление, стих, народное творчество, персидско-таджикский поэт, басня, сравнение. 
 

THE USE OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS, PROVERBS AND SAYINGS IN 

SHAMSIDDIN SHOHIN'S CREATIONS 
 

Phraseological units, proverbs and sayings are as the pearls which with their pithiness and purposefulness 

can place in them one whole art work. These folk masterpieces use in order to the poet's words become short, 

euphonic and tender. 

Shamsiddin Shohin as a keen poet and with a large outlook could masterly use folk proverbs and sayings. 

He also made small changes in their shapes and with the help of his poems has given fresh colours to them. 

Shohin was busy with creation that all these proverbs, sayings and phraseologycal units become more 

sharp-pointed and delicate. Shohin in his poems used a great number of proverbs, sayings and phraseologycal 

units thereby all these folk elements played considerable role in effectiveness of poet's poems. 

KEY WORDS: proverb, saying, phrseologycal units, aphorism, advice, wisdom, admonition, poem, folk, 

creation, Persian-Tajik, poet, fable, comparison. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шоева Гулнора Амриддиновна, соискатель кафедры таджикского 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ              ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МАСЪАЛАИ МУҲАББАТИ ИЛОҲӢ ДАР АШЪОРИ ИРФОНИИ МИР САЙИД АЛИИ 
ҲАМАДОНӢ ВА АҲАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ ОН 

 

Абдураҳимзода Қ.С., Каримова М.М.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, яке аз мутафаккирони бузурги Шарқ, асарҳое офаридааст, ки 
пур аз панду андарз ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мебошад. Осори гаронбаҳои Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ асрҳо боз наслҳои зиёди инсониро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватанпарварӣ, некиву 
накукорӣ, ростиву ростқавлӣ, ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ, покиву парҳезгорӣ ва дигар арзишҳои 
ахлоқи некӣ инсонӣ тарбия карда омадааст.  

Бояд зикр намуд, ки асарҳои мутафаккири бузург ба ғайр аз он ки дорои мазмуни 
таълиму тарбиявӣ мебошанд боз моҳияти ирфонӣ низ доранд. Масалан, рисолаи «Машориб-ул-
азвоқ»-и ӯ яке аз асарҳои орифи бузург ба ҳисоб меравад, ки дорои моҳият ва мазмуни ирфонӣ 
мебошад.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар таълимоти ирфонии худ илми наҳвро дар шакли наср ва 
илми арӯзро бошад дар шакли назм барои хонанда пешкаш кардааст. Ҳол он ки ҳар ду ҳам 
насру ҳам назм дар осори мутафакири бузург ба як мақсад, яъне ба масъалаи таълиму тарбия 
бахшида шудааст.  

Бояд як нуктаи муҳимми дигарро зикр намоем, ки рисолаи «Машориб-ул-азвоқ»-и Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ, пеш аз ҳама, ба шарҳи истилоҳот ва мазмуни қасидаи ирфонии асари 
Ибни Фарози Мисрӣ «Хамрияи маймая» бахшида шудааст.  

Ба андешаи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, муҳаббат ҳамчун самараи ҳақиқат дар раванди 
муносибати байни Худованд ва инсон қарор дорад. Аз диди моҳияти ирфонӣ инсон маҳз бо 
воситаи муҳаббати олӣ метавонад то ба ҳақиқати илоҳӣ бирасад. Аммо дар навбати аввал, худи 
инсон бояд моҳияти ҳақиқат ва муҳаббати илоҳиро ба хубӣ дарк намуда, дар пояи олӣ қарор 
гирад. Ва маҳз муҳаббати бо ақлу шуур даркшуда ба инсон имкон медиҳад, ки то ба ҳақиқат ва 
муҳаббати илоҳӣ расида, аз он лаззат барад.  

Тибқи таълимоти ирфонӣ, худои азза ва ҷалл зебост ва дорои ҳусну ҷамоли олист ва 
зебоӣ, покӣ ва тозагиро дӯст медорад ва дар ҳама гуна зебоӣ, ҳусну ҷамол ва покиву тозагӣ 
зуҳур менамояд.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, вақте кӯшиш менамояд, ки муҳтавои ирфонии «Хамрияи 
маймая»-ро шарҳ диҳад, ӯ ба воситаи шеъри зерин чунин изҳори ақида менамояд:  

«Ва куллу ҷамилин ҳуснуҳу мин ҷамилиҳо, маурунлаҳу бал ҳасну кули малиҳатун» [1, с. 
138]. 

Чи тавре аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ хонандаро ба 
сӯи муҳаббати Илоҳӣ ва дарки зебоии Илоҳӣ даъват карда, ӯро ба ҳақиқатпарастиву 
зебоипарастӣ ҳидоят кардааст.  

Ба воситаи ғазалҳо ва рубоиҳояш Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ хонандаро ба худшиносию 
худошиносӣ даъват менамояд. Меҳру муҳаббати холис ва садоқати комил ба Худои таъоло, ба 
қавли мутафаккир, инсонро ба ҳақиқат ва ҳақиқатпарастӣ наздик намуда, ӯро ба роҳи рост 
равона карда, аз содир намудани корҳои ғайриахлоқӣ боз медорад. Барои он ки чунин сифат 
дар қалби ҳар як нафар пайдо шавад, ба андешаи бузургвор, ӯ бояд дар вуҷудаш меҳр ва 
муҳаббатеро пайдо кунад, ки имконияти ғунҷоиши ишқи илоҳиро дошта бошад. Ба қавли Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ, танҳо ҳамон диле, метавонад ба ҳақиқат ва ишқи илоҳӣ бирасад, ки 
пештар дар худ ин меҳрро парварида бошад: 

Диле, к-ӯ аз ғами ишқам сари мӯе хабар бошад,  
Зи ташрифи балои дӯст бар вай сад асар бошад.  
Гадоеро, ки бо султони беҳамто бувад савдо,  
Дилаш пайваста решу айш талху дида тар бошад        [4, с. 82].  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар осори низомии худ ба шоҳону ҳокимон муроҷиат карда, 
эшонро ба фарҳангдӯстиву маърифатпарварӣ даъват менамояд. Ба ақидаи мутафаккир, маҳз ба 
тавассути чунин арзишҳои ахлоқи волои инсонӣ дар ҳаёт мумкин аст, ки ҳар як фард соҳиби 
саодати зиндагӣ гардад. Ӯ ин фикрро дар «Ҳафт водӣ» чунин овардааст:  

Ҳаст доим салтанат дар маърифат,  
Ҷаҳд кун, то ҳосил ояд ин сифат.  
Ҳар кӣ масти олами ирфон бувад,  
Бар ҳама халқи ҷаҳон султон бувад         [4, с. 97]. 

Чи тавре маълум мегардад, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ чӣ дар асарҳои насрӣ ва чӣ дар 
асарҳои назмии худ хонандаро ҳамеша ба ваҳдат, инсондӯстӣ, накукорӣ, баробарӣ, дӯстию 
рафоқат ва дигар хислатҳои ахлоқи ҳамида ҳидоят менамояд.  
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Мақсади шеъри ирфонии рисолаи «Машориб-ул-азвоқ» аз ҳосили нафсе дар раванди ба 
амал баровардани рафторе (феъле) ва аз ӯ кореро дар амал баровардан мумкин аст.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ кӯшиш ба харҷ додааст, ки ба воситаи назм ба қалби хонанда 
таъсир расонида, ӯро сӯи шинохти ҳақиқат ва муҳаббати илоҳӣ ҳидоят намояд. Ба қавли 
бузургвор, агар муҳаббати азалӣ дар дили (қалби) толибилм ҷой гирад, пас аз латофати он 
оинаи дили толибилм аз нури илоҳӣ мусаффо ва пурҷило гардида, ҳамеша ба сӯи ҳақиқат ва 
муҳаббати илоҳӣ ҳидоят менамояд.  

Чунончи омадааст:  
Ба нури ишқ тавон дар тариқи ҷон рафтан,  
Ба пои ақл дар ин роҳ кай тавон рафтан? 
Ҷинони ҷон натавон ёфтан ба ваҳму хаёл, 
Ба бӯи дӯст тавон андар он ҷинон рафтан        [2, с. 153]. 

Ба андешаи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, ки дар бораи шароби мадҳушкунанда 
менависад, ин шароби маънавӣ ботини инсонро аз ахлоқи бад, ба монанди бухлу кибр ва ҳирсу 
ҳасад покиза карда, рӯҳи ӯро равшану пок ва тозаю мусаффо мегардонад.  

Ҳамин тариқ, мутафаккир барои он ки инсонро ба сӯи ҳақиқат ва муҳаббати илоҳӣ 
ҳидоят намояд, дар осори хеш аз ҳама гуна жанрҳо истифода кардааст. Мақсади ба назм рӯ 
овардани Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ низ аз он иборат аст, ки таваҷҷуҳи хонандаро ба он 
равона созад, ки ӯ дар зиндагӣ қалби худро пок сохта, ба ин васила дар ботини хеш сифатҳои 
ахлоқи ҳамидаи инсониро ташаккул ва рушд диҳад. 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар рисолаи «Машориб-ул-азвоқ» дар асоси тафсири қасидаи 
«Хайрияи маймая»-и Ибни Фарози Мисрӣ ду масдари асосии Ислом, яъне Қуръон ва Ҳадисро 
тавзеҳ дода ва дар охири рисолаи худ менигорад, ки толиби асил ба василаи саодати абадӣ ва 
камолоти сармадӣ қодир аст ба ҳақиқати ирфонӣ расад. Ҳар нафаре, ки ба ақидаи бузургвор бо 
вуҷуди он ки соҳиби истеъдод мебошад ва ҳадафи он ба ин саодат расидан аст, инҳо нафароне 
мебошанд, ки дар ин роҳ роҳгум задаанд ва аз эшон даст кашидаанд, онҳое, ки бофтаи 
хаёлашон буданд. Чунин одамон касонеанд, ки дар охират бадбахтаринанд. Ҳар фарде, ки дар 
зиндагӣ фурсатро, яъне вақтро ғанимат надониста, ҳаёти хешро дар ғафлат ва айшу ишрат паси 
сар мекунад, дар қиёмат ҷамоли Худоро намебинад ва завқу шароби муҳаббат ва сирру асрори 
ирфониро намечашад [3]. 

Мутафаккир, дар рисолаи «Мушаянаи амирия» асрори таҷаллии нурро зикр кардааст. 
Алии Ҳамадонӣ дар шеъри ирфонӣ инсонро барои дарёб намудани саодат ва вуруд гаштан ба 
муҳаббати ирфонӣ ӯро ба Парвардигор шинос менамояд. Бузургвор, ба он кӯшидааст, ки ҳама 
масъалаҳое, ки ба саодати инсон алоқаманд аст мавриди таҳлил қарор дода, ҳамаи паҳлуҳои 
зиндагии ӯро ба як равшанӣ ва ҷаззобияти махсус изҳори баён кардааст. Ва таъкид кардааст, ки 
ҳар он чи ки инсон дар зиндагӣ ба даст меорад, ин пеш аз ҳама, аз ошноӣ ба камоли илоҳӣ 
мебошад.  

Чунончи, дар ин мавзӯъ омадааст:  
Пас набарӣ заррае з-он чи талаб мекунӣ,  
То нашавӣ зарравор дар ғами ӯ нопадид.  
Кор кун ар ошиқӣ, бор каш ар муфлисӣ,  
З-он ки бад-ин сар-сарӣ ёд наёяд падид.  
Сӯхта шав то магар дар ту фитод оташе,  
К-оташи ӯ чун биҷаст, сӯхтаро баргузид        [2, с. 161].  

Алии Ҳамадонӣ ба чунин андеша қавӣ буд, ки барои он ки инсон дар зиндагӣ роҳи ба 
саодат расиданро биёбад, ӯ бояд донад, ки барои ӯ як роҳи ҳатмӣ ва доимӣ вуҷуд надорад. 
Балки инсон барои он ки роҳи саодат ва дигар роҳҳои ба он расиданро ёбад, ӯ бояд сараввал, аз 
фазилатҳои Худованд бархурдор бошад.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ инсонро дар назми ирфонияш, пеш аз ҳама, ба худопарастиву 
худошиносӣ даъват намудааст. Худо, ба ақидаи ӯ, роҳи зиндагии инсонро ба нури хеш равшан 
карда, ӯро ба сӯи худ ҳидоят мекунад. Ӯ сарчашмаи зиндагӣ аст ва ҳар чизе ва ҳар мавҷудоте, 
ки дар ҳукми ӯ давом дорад, доимо ва ҳамеша дар ҳаракат ва тағйирёбӣ мебошад. Дониши 
Худо дар замину осмон ҳама чиро фаро гирифтааст. Ҳеҷ чиз аз Ӯ пӯшида ва хурдтарин ҳаракат 
дар замину осмон берун аз таваҷҷуҳи Ӯ буда наметавонад.  

Мутафаккир дар шеъри ирфонии хеш маърифати инсонро ба Худо чунин тасвир 
кардааст:  

Агар ту бар сари кӯяш даме гузар ёбӣ,  
Кунузи ғайби ду олам ба як назар ёбӣ.  
Калиди уқдаи абвоби боргоҳи ҷалол,  
Тӯӣ, агар сари мӯе зи худ хабар ёбӣ.  
Чароғи маҷлиси рӯҳониёни олами қудс,  
Зи сӯзи туст, гар аз шамъи ҷон асар ёбӣ.  
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Нидои ҳотифи ғайбӣ зи ломакон ҳар дам,  
Бо самъи дил шунавӣ, гар зи худ гузар ёбӣ         [2, с. 101].  

Бояд тазаккур дод, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар ашъори орифонаи худ ба масъалаи 
зебоии ҷаҳони маънавии инсон низ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст. Аз таълимоти ӯ чунин 
бармеояд, ки маърифат метавонад ба ҷаҳони маънавии инсон зебу зиннат, ҳусну ҷамоли хоса ва 
ҳақиқӣ бахшад. Ва танҳо ҳамон нафаре метавонад соҳиби чунин ҷаҳони зебои маънавӣ бошад, 
ки ба шарте аз нури маърифат баҳра бурда бошад. Ӯ мақому мартабаи орифонро баланд 
бардошта, таъкид карда буд, ки ҷаҳони маънавии онҳо ҳамеша зебо аст. Ва фақат шахсони 
соҳибмаърифату соҳибхирад метавонанд зебоии ҷаҳони маънавии инсонро дарк намуда, ба он 
баҳои ҳақиқӣ диҳанд. 

Зеби ҷамоли маънӣ чун нури маърифат шуд,  
Сирри сафои ориф зебо бувад ҳамеша.  
Ҷое, ки сирри ишқаш манзил кунад замоне,  
Лаззоти ҷовидонӣ он ҷо бувад ҳамеша      [5, с. 16-17].  

Мутафаккири бузург дар дигар шеърҳои ирфониаш низ аз мавқеи баланди маънавӣ ба 
зиндагӣ, ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва замон назар афканда, кӯшиш ба харҷ додааст, ки ҳусни 
ҷамоли инсон ва роҳи ӯро ба сӯи муҳаббати илоҳӣ ба таври ҳақиқӣ тасвир намояд. Инсони 
комиле, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар назар дорад, на танҳо дорои ахлоқи волои инсонӣ, 
сиришти пок, ақлу хиради солим ва ҷаҳонӣ бой, балки соҳиби маънавиёти зебои босафо, ки 
хоксориву фурутанӣ, инсондӯстиву ватандорӣ, ҳалимиву покдоманӣ, ростиву росткорӣ ва 
худогоҳу худшинос мебошад.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ кӯшиш ба харҷ додааст, ки ба воситаи тарғибу ташвиқ ва 
даъвати мардум ба зебоии олами ботинӣ ба маънавиёти инсон назар кунад. Ба қавли Алии 
Ҳамадонӣ, дар ҳалли масъалаи тарбияи ҳусни тарбияи зебоипарастии насли наврас хеле пеш 
рафта, роҳҳо ва воситаҳои ҳалли масъалаи мазкурро на фақат дар олами гирду атроф, балки 
ҷаҳони маънавии худи инсон ҷустуҷӯ кардааст. Дар ин боб, бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, 
ки ҳаллу фасли ин муаммо то замони мо аз тарафи пажӯҳишгарон ҳаматарафа ва чуқур ба 
риштаи таҳқиқ кашида нашудааст.  

Ҳамин нуктаи муҳимро бояд зикр намуд, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар шеъри 
ирфонии худ мавзӯи дарки (донистани) олам ва иртиботи онро бо холиқи одам мавриди таҳлил 
қарор дода, масъалаи ишқи маънавӣ ё маърифати илоҳиро мақсади асосии худ ҳисобидааст. Ба 
андешаи мутафаккир, масъалаи сайри ҷаҳони маънавӣ яке аз мавзӯъҳои асосии баҳсҳо дар 
ҷустуҷӯи зебоӣ мебошад. Ӯ чунин меҳисобад, ки тафовут байни зебоии ҳисшавандаи олами 
моддӣ дар он аст, ки зебоии ҳақиқӣ танҳо бо қувваи роҳи завқ дониста мешавад.  

Ҳамин тавр, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар шеъри ирфонии худ масъалаи сайру сулуки 
инсонро яке аз масъалаҳои худогоҳиву худшиносии ӯ ҳисобидааст. Инсон дар шеъри ирфонии 
ӯ нақши хеле бузурге дорад то ба андозае, ки инсон олами кабир ва ҷаҳон олами сағир дониста 
мешавад.  

Чи тавре изҳори ақида шуд, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар шеъри ирфонии хеш ба он 
кӯшидааст, ки бештар ба масъалаи зебоии маънавии инсон диққат дода, то ҳадди имкон 
таваҷҷуҳи шахсро ба паҳлуҳои гуногуни мавзӯи мазкур ҷалб намояд. Зеро, ба андешаи Алии 
Ҳамадонӣ маҳз бою ғанӣ ва зебоии ҷаҳони маънавӣ дар ташаккули эътиқоди қавӣ, ақоиди 
ғоявӣ ва шуури инсонӣ метавонад нақши бузург бозад. Ӯ муътақид ба он буд, ки маҳз зебоӣ ва 
бою ғанӣ будани ҷаҳони маънавӣ, на танҳо ба дарки шуур, балки дар навбати аввал, бо дарки 
қалби пок ва бо тамоми вуҷуди худ эҳсос намудан инсонро метавонад ба дараҷаи камолот 
расонад.  
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МАСЪАЛАИ МУҲАББАТИ ИЛОҲӢ ДАР АШЪОРИ ИРФОНИИ МИР САЙИД АЛИИ 
ҲАМАДОНӢ ВА АҲАМИЯТИ ТАРБИЯВИИ ОН 

 

Дар ин мақола, сухан дар бораи ашъори ирфонии яке аз мутафаккирони бузурги мардуми форсу 
тоҷики асри XIV Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ меравад.  

Муаллифон дар мақола таъкид менамоянд, ки осори гаронбаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба 
ғайр аз он ки мазмуни таълиму тарбиявӣ дорад, дар баробари ин, боз дорои моҳият ва аҳамияти ирфонӣ 
низ мебошад.  
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Бинобар ин, муаллифон дар мақола таваҷҷуҳи хешро маҳз ба масъалаи шеъри ирфонии Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ равона кардаанд.  

Муаллифон масъалаи мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, ба чунин хулоса омадаанд, ки Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ ба воситаи назм хонандаро ба худшиносиву худошиносӣ даъват карда, таъкид 
намудааст, ки меҳру муҳаббати (ишқи) холисона ба Худованд инсонро ба ҳақиқат ва ҳақиқатпарастӣ 
наздик намуда, аз содир намудани рафтори ғайриахлоқӣ боз медорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: ашъор, ирфон, ҳақиқати ирфонӣ, саодат, шеъри ирфонӣ, ҳасад, кибр, зебоӣ.  
 

ПРОБЛЕМА ЛЮБВИ К АЛЛАХУ В ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ ПОЭЗИИ МИР САЙИДА АЛИ 
ХАМАДОНИ И ЕЁ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

В данной статье, речь идёт о познавательной поэзии одного из великих мыслителей персидско-
таджикского народа XIV века Мир Сайида Али Хамадони.  

Авторы, в данной статье подчёркивают, что наследие Мир Сайида Али Хамадони кроме того, что 
имеет образовательное и воспитательное содержание, также имеет сущность и значение познания.  

Исходя из этого, авторы в статье основное внимание уделяют именно проблеме познавательной 
поэзии Мир Сайида Али Хамадони.  

Авторы, анализируя данную проблему подчеркивают, что Мир Сайид Али Хамадони посредством 
поэзии, призывая читателя, к самосознанию и познании Аллаха отмечает, что истинная любовь к Аллаху 
сближает человека к правде и правдивости, и тем самым сдерживает его от безнравственных поступков.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэзия, познание, познавательная правда, счастье, познавательная песня, 
зависть, высокомерие, красота.    

 

THE PROBLEM OF LOVE FOR ALLAH IN COGNITIVE POETRY OF MIR SAYID ALI 
HAMADONI AND ITS EDUCATIONAL VALUE 

 

This article considers the cognitive poetry one of the great thinkers of the Persian-Tajik people of the XIV 
century Mir Sayid Ali Hamadoni. 

The authors in this article emphasize that the legacy of Mir Syyid Ali Hamadoni is in addition to having 
an educational and educational content, as well as the essence and significance of cognition. 

Based on this, the authors in the article focus on the problem of cognitive poetry Mir Sayid Ali 
Hamadoni. 

The authors, analyzing this problem, emphasize that Mir Sayid Ali Hamadoni through poetry, urging the 
reader to self-knowledge and knowledge of Allah, notes that true love for Allah brings a person closer to truth 
and truthfulness, and thereby restrains him from immoral acts. 

KEYWORDS: poetry, cognition, cognitive truth, happiness, cognitive song, envy, arrogance, beauty. 
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НАТИҶАҲОИ ПАЖӮҲИШ ОИД БА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТИИ 
ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА 

 

Бобоева Г.Ш. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Давраи муосири рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва зарурати раванди азнавсозии таҳсилот, 
такмили методология ва методикаи омодагии мутахассисон ва ба роҳ мондани онҳоро тибқи 
талаботи стандартҳои ҷаҳонии таҳсилот тақозо менамояд. 

Барои баланд бардоштани сифати омодагии омӯзгорон ба фаъолияти касбӣ дар низоми 
таҳсилоти олии касбии мамлакат муносибатҳои нав, аз ҷумла, муносибати босалоҳият 
роҳандозӣ мегарданд. 

Яке аз чораҳои асосие, ки дастовардҳои дараҷаи мувофиқи сифати таҳсилот ва 
фаъолгардонии донишҷӯёнро дар асоси принсипҳои ҷараёни Болония таъмин месозанд, 
гузариши босуръати муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба низоми кредитии таҳсилот ва 
муносибати босалоҳият ба таълим мебошад. 

Дар ин шароит талаботи иҷтимоӣ ба ташкили корҳои мақсаднок доир ба ташаккули 
салоҳияти касбии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилотии олии касбӣ ба вуҷуд меояд. Ин дар 
Қонуни амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (с. 2013), «Консепсияи 
миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 2002), «Стратегияи миллии рушди таҳсилоти 
олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2015» (с. 2007), Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва баъд аз муассисаи олии касбӣ» (с. 2003), 
таъкид гардидааст. 

Аз ҷумла дар «Стратегияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» то  соли 2020 қайд 
гардидааст, ки «... навсозии мазмуни таҳсилот дар асоси гузариш аз модели донишандӯзӣ ба 
модели салоҳияти таълим сурат мегирад» [1, с. 25]. Дар ҳамин ҳуҷҷат тафсири ташаккули 
салоҳиятнокӣ оварда шудааст: «Таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ равонашуда, ки ҳадафу 
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вазифаҳои таҳсилотро вобаста ба натиҷаи он муайян намуда, дараҷаи ташаккули салоҳиятҳои 
асосии муҳассилинро дар баробари дониш, маҳорат ва малака ба сифати яке аз натиҷаҳои 
таҳсилот баррасӣ менамояд» [1, с. 36]. 

Масъалаи ташаккули салоҳиятҳои омӯзгорон бинобар муҳимму падидаи  нав буданаш 
таваҷҷуҳи олимони зиёдро ба худ ҷалб намудааст. Аз ҷумла олимон Лутфуллозода М. ва 
Бобизода Ғ. дар таҳқиқоти худ масъалаҳои умумии салоҳияту салоҳиятнокӣ, мазмуни таҳсилот 
ва салоҳиятҳои талабагон, роҳбарӣ, назорат ва татбиқи салоҳиятҳои омӯзгорону талабагонро 
баррасӣ намудаанд, ки мо ба пажӯҳиши ин олимони пухтакор такя намудем [2]. 

Муҳаққиқи дигари тоҷик С. Туронов оид ба салоҳият ва салоҳиятнокӣ, муносибати 
босалоҳият ба таълим, асосҳои методологии муносибати босалоҳият ва меъёрҳои гузариш ба он 
пажӯҳиш анҷом додааст. Технологияи таълими ба ташаккули салоҳияти муҳассилин 
нигаронидашуда, роҳҳои рушди салоҳият дар ҷараёни таълим, салоҳияту салоҳиятнокии 
омӯзгор ва роҳҳои ташаккули он дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ низ аз ҷониби номбурда 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, ки ҳангоми таълифи рисола нишондодҳои онро ба роҳбарӣ 
гирифтем [3]. 

Доир ба ин мавзӯъ таҳқиқоти олимон Бобизода Ғ. ва Исрофилниё Ш., Имомназаров Д. 
дар бораи муносибати босалоҳият ба таълим [4]. Зиёӣ Х.М. оид ба масъалаҳои умуминазариявӣ 
ва роҳҳои татбиқи амалии муносибати босалоҳият ба таълим, ки аз нуқтаи назари интиқодӣ ин 
масъаларо баррасӣ менамоянд, барои дарки муносибати босалоҳият ба таълим мусоидат 
мекунанд [5]. 

Инчунин олимон Маҷидов Ҳ., Мирзоев Р.Р., Табаров М.А. технологияи кредитии таълим 
ва омилҳои асосии таъсиррасон ба афзудани сифати омодагии бакалаврҳоро ба риштаи таҳқиқ 
кашидаанд [6]. 

Муҳаққиқ Мирзоев Р.Р. принсипҳо, хусусиятҳо, воситаҳо, вазъият ва дурнамои рушди 
низоми кредитии таҳсилотро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади омодагии омӯзгорон барои 
кор дар шароити низоми кредитии таҳсилот таҳқиқ намудааст [7]. 

Таҳқиқоти Сангинов Н.С. ва Салимов Н.С. низ ба тафсири масъалаҳои таҳсилот дар 
низоми кредитӣ бахшида шудааст [8]. 

Ниматов Н.А. дар таҳқиқоти худ ҷараён ва мазмуни ташаккули салоҳияти касбии 
муовини директор, рушди он дар раванди педагогиро баррасӣ намудааст [9]. 

Умарова Б.Х. доир ба самаранокии педагогии ҳавасмандии фаъолияти донишҷӯён дар 
шароити технологияи кредитии таҳсилот ва Раҳмонқулов М. доир ба ташаккули сифатҳои 
касбии бакалаврҳо дар шароити низоми кредитии таҳсилот таҳқиқот анҷом додаанд [10]. 

Низоми меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва дараҷаҳои ташкили фаъолияти ҷустуҷӯӣ-эҷодии 
донишҷӯён бо ҷалби маводи зиёди назариявӣ аз ҷониби Хусанова Т.К. пешниҳод шудааст [11]. 

Дар таҳқиқоти Гулова Н.А. оид ба асосҳои психологию педагогии ташаккули 
салоҳиятҳои касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, унсурҳои салоҳияти педагогӣ ва 
категорияҳои он мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. 

Ҳадафи таҳқиқоти мо баланд бардоштани маҳорати методии ҳайати омӯзгорони 
кафедраҳои педагогика, психология ва методикаҳои хусусӣ бо назардошти истифодаи 
муносибати босалоҳият ва татбиқи методу усули коркарди ахбор дар таълими донишҷӯён, 
тавсияҳои таълимию методӣ оид ба истифодаи шаклҳои фаъоли таълим иборат буд, то ин ки 
ҳангоми гузаронидани машғулият аз фанни худ технологияҳои замонавии таълимро истифода 
баранд, яъне дар амалияи воқеии педагогӣ муносибат ва моделҳои гуногуни тайёр намудани 
омӯзгорони ояндаро татбиқ намоянд. Технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотиро истифода 
баранд.  

Ташаккули салоҳияти касбӣ, аз ҷумла салоҳияти иттилоотӣ дар раванди татбиқи низоми 
кредитии таҳсилот мавқеи хос дорад, зеро он барои таъмини таълими муттасил мусоидат 
мекунад, ки яке аз вазифаҳои асосии муассисаҳои таълими равияи педагогӣ ба шумор меравад.  

Таҳқиқот моро ба чунин хулосаҳо водор намуд: 

 муносибати босалоҳият дар таҳияи сохтори таълим ва мазмуну мундариҷаи таҳсилоти 
педагогӣ, ба коркарди салоҳиятҳои хос, аз ҷумла салоҳияти иттилоотӣ алоқамандии зич дорад; 

 асоснокгардонии илмии технологияи ташаккули салоҳиятҳои касбӣ, аз ҷумла 
салоҳияти иттилоотӣ ба ташкили самараноки раванди педагогӣ мусоидат мекунад; 

 коркарди барнома, дастурҳои таълимию методӣ барои баланд бардоштани сифати 
омодагии омӯзгорони оянда муҳиманд; 

 истифодаи дурусти ахбор, ки мазмуни салоҳияти иттилоотиро ташкил медиҳад, барои 
фаъолияти касбии омӯзгорони оянда шарти зарурӣ мебошад; 
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 ғояи муносибати босалоҳиятро яке аз роҳҳои имконпазири ҳалли зарурати таъмини 
сифати таҳсилот донистан мумкин аст; 

 дар низоми салоҳиятҳои умумикасбӣ салоҳияти иттилоотӣ, ки мо мавриди таҳқиқ 
қарор додем аз он иборат аст, ки донишҷӯ амалҳои зеринро иҷро мекунад: ҷустуҷӯ ва дарёфти 
маълумот аз сарчашмаҳои гуногуни иттилоот; муқоиса намудани маълумоти дар сарчашмаҳои 
гуногуномада; мулоҳизакорона мутолиа кардан, яъне ҷудо карда тавонистани матн ба қисмҳои 
мантиқан тамомшуда, таҳияи саволҳо ба матни хондашуда, ёфтани ҷавоб ба онҳо; тағйир 
додани маълумоти матни ба графикӣ ва ё баръакс; таснифоти ахбор аз рӯйи нишондиҳандаҳо; 
арзёбии иттилооти пешниҳодшуда, истифода бурдани иттилооти азхудшуда дар фаъолияти 
амалӣ ва ғ; 

 коркарди меъёрҳо ва усули баҳодиҳӣ, ки аз рӯйи онҳо дар бораи сатҳи ташаккулёбии 
салоҳияти иттилоотии донишҷӯён муҳокима рондан мумкин аст; 

 дар рафти татбиқи таҷриба вазифаҳои зерин ҳал карда шудаанд: 
 барномаи таълимӣ ва нақшаҳои кории фанҳои силсилаи педагогӣ бо мақсади 

мувофиқкунонии он ба стандартҳои байналмилалӣ, истифодаи методу усули коркарди ахбор 
таҳия ва такмил дода шудаанд; 

 дар барномаҳо методу усули кор бо маводи таълимӣ барои ташаккули салоҳияти 
иттилоотӣ бо назардошти шаклҳои интерактивии таълим ҷой дода шудаанд; 

 барномаи семинари омӯзишӣ, малакаҳои рушди салоҳияти иттилоотӣ барои омӯзгорон 
таҳия гардида, аз рӯйи он бо омӯзгороне, ки ба рафти татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ҷалб гардида 
буданд машғулиятҳо оид ба технологияҳои интерактивӣ ҳангоми кор бо ахбор дар аудиторияи 
донишҷӯён доир карда шуд; 

 меъёрҳои мушоҳида ва арзёбии сифати гузаронидани машғулиятҳо барои иштирок ба 
машғулиятҳои якдигар ва худтаҳлилкунии сатҳи ташаккули салоҳияти иттилоотӣ таҳия 
гардида, дар ҷараёни таълим бевосита истифода гардидаанд; 

 номгӯи салоҳиятҳои касбии омӯзгорони оянда, аз ҷумла салоҳияти иттилоотӣ барои 
такмили барномаҳои таълимии омодагии омӯзгор таҳия карда шудаанд; 

 барои ҳайати омӯзгорон роҳбаладӣ ва дастгирии методӣ ташкил карда шуд; 
 шаклу методҳои таълими интерактивии донишҷӯён бо назардошти муносибати 

босалоҳият, ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ба ҷараёни таълим ворид карда шуданд; 
 барои донишҷӯёни ихтисосҳои омӯзгорӣ курсҳои махсуси «Асосҳои маҳорати 

педагогӣ» ва «Технологияҳои замонавии таълим» ҷорӣ карда шуд; 
 машғулиятҳои кушод бо мақсади баланд бардоштани маҳорати методии омӯзгорон 

ҷорӣ карда шудаанд. 
Ҳамин тариқ, дар ташаккули салоҳиятҳои касбии омӯзгори оянда омӯзиши якҷоя, 

малакаҳои кор бо ахбори таълимӣ дар ташаккули салоҳияти иттилоотӣ мавқеи махсус дорад. 
Он бояд қисми таркибии ҳатмии раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад. 
Ин шакли кор самаранокии раванди таълимро дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баланд 
мебардорад. Дар баробари афзудани самаранокии кор дар раванди таълим салоҳиятҳое 
ташаккул меёбанд, ки барои фаъолияти муваффақонаи педагогӣ лозиманд. Донишҷӯ – 
омӯзгори оянда метавонад тарзи омӯзиш, методу усулеро, ки дар раванди таълим аз худ 
кардааст, моҳирона дар фаъолияти амалии худ ба сифати омӯзгор истифода барад. 

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Стратегияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020. – Душанбе, 2012.  
2. Лутфуллозода М., Бобизода Ғ. Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо. – Душанбе, 

2017. – 85 с. 
3. Туронов С. Муносибати босалоҳият дар таҳсилоти касбӣ. – Душанбе, 2018. – 125 с. 
4. Бобизода Ғ., Исрофилниё Ш.Р., Имомназаров Д. Муносибати босалоҳият ба таълим. – Душанбе, 

2018. – 70 с. 
5. Зиёӣ Х.М. Муносибати босалоҳият ба таълим: масъалаҳои умуминазариявӣ ва роҳҳои татбиқи 

амалӣ. – Душанбе, 2018. – 202 с. 
6. Маджидов X., Мирзоев P.P., Табарова М. А, Кредитная технология обучения и основные факторы, 

влияющие на повышение качеств подготовки бакалавров // Таджикское отделение международной 
академии наук высшей школы, 2009. – №2. 

7. Мирзоев Р.Р. Педагогические аспекты подготовки преподавателей к работе в условиях кредитной 
системы образования. Автореф. дис. канд. пед. наук. – Курган-Тюбе, 2010. – 23 с. 

8. Сангинов Н.С., Салимов Н.С. Кредитная система образования. – Душанбе: Ирфон, 2005. – 200 с. 
9. Ниматов Н.А. Психолого-педагогические особенности формирования профессиональной 

компетенции заместителя директора школы по воспитательной работе. Автореферат диссертации 
кандидата педагогических наук. – Душанбе, 2012. – 24 с. 



101 

 

10. Умарова Б.Х. Эффективность педагогической мотивации деятельности студентов в условиях 
кредитной системы обучения. Автореферат диссертации кандидата педагогических наук. – 
Душанбе, 2010. – 24 с. 

11. Хусанова Т.К. Особенности организации поисково-творческой деятельности студентов в условиях 
реализации технологии кредитного обучения. Автор. дис. канд. пед. наук. – Душанбе, 2012. – 23 с. 

 

НАТИҶАҲОИ ПАЖӮҲИШ ОИД БА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТИИ 
ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА 

 

Дар мақола муҳимтарин хулосаҳои назариявӣ аз кори таҷрибавию амалӣ доир ба ташаккули 
салоҳияти иттилоотии донишҷӯёни ихтисосҳои педагогӣ дар раванди таълими фанҳои силсилаи 
педагогии низоми кредитии таҳсилот пешниҳод гардидаанд.  

Таҳқиқот дар давоми солҳои 2014-2019 анҷом дода шуда, муаллиф бевосита дар таҳияи 
методология ва ташкили корҳои таҷрибавӣ бо ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ иштирок кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳият, муносибати босалоҳият, салоҳияти иттилоотӣ, сифати таҳсилот, 
фаъолгардонии донишҷӯён, ҷараёни Болония, тавсифи салоҳиятҳо, технологияи кредитии таҳсилот, 
салоҳиятҳои касбӣ, кордонии касбӣ, меъёрҳои арзёбӣ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

В статье представлены важнейшие теоретические выводы по результатам опытно-
экспериментальной работы по формированию информационной компетентности студентов 
педагогических специальностей в процессе изучения предметов педагогического цикла в условиях 
кредитной системы образования. 

Исследования проводились в достаточно пролонгированный срок 2014-2019 годы, где автор 
принимал непосредственное участие в разработке методологии и организации опытно-
экспериментальной работы с преподавателями и студентами учреждений высшего профессионального 
образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, компетентностный подход, информационная 
компетентность, качество образования, активизация студентов, Болонский процесс, характеристика 
компетенции, кредитная технология обучения, профессиональная компетентность, профессионализм, 
критерии оценки. 

 

RESEARCH RESULTS ON THE FORMATION OF INFORMATION  
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 

 

The article presents the most important theoretical conclusions based on the results of experimental work 
on the formation of information competence of students of pedagogical specialties in the process of studying 
subjects of the pedagogical cycle in the context of a credit education system. 

The studies were carried out in a rather prolonged period of 2014-2019, where the author was directly 
involved in the development of the methodology and the organization of experimental work with teachers and 
students of higher education institutions. 

KEY WORDS: competence, competency-based approach, informational competence, quality of 
education, activation of students, Bologna process, characterization of competence, credit technology, 
professional competence, professionalism, assessment criteria. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Азизов А.А., Рузиева М.Д., Ашӯрова Т.А. 
Худжандский государственный университет имени Носира Хусрава 

  

Компетентность. Для определения сущности понятия «компетентность» необходимо, 
прежде всего, развести часто синонимически используемые понятия «компетенция» и «ком-
петентность». А.В. Хуторской считает необходимым отличать просто «компетенции» от 
«образовательной компетенции» и предлагает следующее определение последней: образова-
тельная компетенция есть требование к образовательной подготовке, выраженное 
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной 
действительности, необходимых для осуществления личностно и социально значимой 
продуктивной деятельности [9, с. 113]. 

По мнению Дж. Равена, в число основных слагаемых компетентности входят мотивации 
и способности включаться в деятельность высокого уровня, например, проявлять инициативу, 
брать на себя ответственность, анализировать работу организаций и политических систем; 
готовность включаться в субъективно значимые действия, например, стремиться повлиять на 
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происходящее в своей организации или на направление движения общества; готовность и 
способность содействовать климату поддержки и поощрения тех, кто пытается вводить 
новшества или ищет способы более эффективной работы; адекватное понимание того, как 
функционируют организация и общество, где человек живет и работает, и адекватное 
восприятие собственной роли и роли других людей в организации и обществе в целом; 
адекватное представление о ряде понятий, которые описывают отношения внутри организаций 
и (или) связаны с управлением организациями, например понятия риска, эффективности, 
лидерства, ответственности, подотчетности, коммуникации, равенства, участия, благосостояния 
и демократии [7, с. 150]. 

Формирование компетенций осуществляется средствами содержания образования, 
которое, проходя сквозной линией через все учебные предметы (образовательные области) и 
получая всякий раз реалистичное, деятельностное, личностьно и социально значимое 
воплощение на соответствующем материале, приобретает характеристики «компетентностного 
содержания образования». 

«Профессиональная компетентность педагога – это совокупность психолого-
педагогических и методических знаний, умений и навыков, которые связанная с технологией 
обучения, опытом применения в вузовской практике новых методов и форм обучения» [3].  

Многие исследователи под педагогическими условиями понимают совокупность 
объективной возможности, обстоятельств и мероприятий, которые сопровождают 
образовательный процесс. В.И. Андреев определяет дидактичные условия как «обстоятельства 
процесса обучения, которые является результатом целеустремленного отбора, конструирования 
и использования элементов содержания, методов (приемов), а также организационной формы 
обучения, для достижения определенной дидактической цели» [1].  

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой эффективность 
процесса формирования профессиональной компетентности будущих учителей технологии в 
процессе обучения, может быть существенно повышена при создании следующих 
педагогических условий: обеспечения взаимосвязи всех трех направлений (теоретического, 
практического и личного) процесса формирования профессиональной компетентности у 
студентов; осуществления профессионально-педагогической направленности содержания и 
методики преподавания технической дисциплины наглядной подготовки; организация 
мониторинга формирования профессиональной компетентности будущих учителей технологии 
на всех этапах обучения в ВУЗе; использование самостоятельной работы как средство 
повышения эффективности формирования профессиональных умений и навыков.  

Чем более успешная профессиональная деятельность студента ВУЗа, тем выше его 
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Это значит, что студент должен 
приобрести такие качества, которыми может быть конкурентоспособным на рынке труда. 
Чтобы такое случилось, необходимо систему профессиональных знаний по специальности 
использовать в профессиональной деятельности. В учебно-образовательном процессе в ВУЗе 
для студента самым главным является заключительный этап обучения, когда систематизация 
знаний переведена на студента [8].  

Основу профессиональной компетентности студента как будущего учителя технологии, 
по нашему мнению, составляют: компетентность деятельности, общение и саморазвитие. 
Остановимся на компонентах профессиональной деятельности, которыми является: знание, 
умение, навыки, профессиональная позиция, индивидуально-психологические особенности, 
мотивация к саморазвитию и самосовершенствованию.  

«Современная технология нам преподавателям диктует, чтобы мы не предоставили 
нашим ученикам готовые знания, а формировали у них специальные мыслительные навыки и 
умения, посредством которых они сами будут готовы приобрести знания и необходимую, и 
важную для них информацию. Мы должны ответить на их потребности, вести их в поисках, 
поощрять их в творческом потенциале, настроить их к плодотворным усилиям, и внушать им 
любовь и доверие» [4, с. 386]. 

В процессе преподавания профильной дисциплины технологию формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей технологии условно можно разделить на 
несколько основных этапов: информационно-теоретический, практический, профессионально-
практический, научно-исследовательский. Поэтапное формирование профессиональной 
компетентности студентов педагогического ВУЗа предусматривает комплексный подход к 
аудиторной и самостоятельной работе.  

Эффективность формирования профессиональной компетентности студентов зависит от 
мотивации к обучению, деятельности самих студентов, уровня теоретической подготовки, 
единства цели, содержания, форм и методов технологии обучения.  

Вхождение студентов в профессию педагога в полной мере осуществляется во время 
педагогической практики. Поэтому профессионально-педагогический этап является главным 
звеном профессиональной подготовки студентов, когда они имеют возможность применить 
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изученную в аудитории технологию обучения в естественных условиях. Субъективные 
профессиональные умения и навыки студентов соединяются с объективной педагогической 
реальностью. В этом случае профессиональная компетентность студента как будущего педагога 
зависит от высокого осознания профессиональной самоидентификации.  

Педагогическая практика студентов IV курса за направлением подготовки 
«Технологическое образование» является составляющей целостного учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе и направленная на формирование профессиональных умений и 
навыков будущего педагога. В процессе педагогической практики у студентов закрепляются и 
углубляются теоретические знания по педагогике, психологии и методики профессионального 
обучения, а также наблюдается непосредственная связь обучения с педагогической 
деятельностью, где осуществляется подготовка студентов к профессиональной деятельности 
путем самостоятельного решения педагогических заданий, определенных программой. 
Содержание практики определяется ее местом в учебном процессе и имеет такую цель: 
закрепление и практическое применение теоретических знаний по техническим дисциплинам; 
овладение профессиональными педагогическими умениями и навыками, знакомство с 
передовым педагогическим опытом преподавателей технических дисциплин; приобретение 
опыта организаторской и воспитательной работы со школьным коллективом.  

Все требования объединяются в рабочей программе – основном учебно-методическом 
документе практики. Содержание программы отвечает названному Положению, приказам и 
решениям коллегии Министерства образования и науки Таджикистана, относительно практики 
студентов, учебного плана специальности, и образовательно-квалификационной 
характеристике педагога уровня «бакалавр».  

Целью практики является овладение студентами современной педагогической 
технологией относительно организации производственного обучения и воспитания студентов; 
формирование у них профессиональных умений и навыков, необходимых будущему учителю 
для его учебно-воспитательной деятельности. Студенты практиканты выполняют функцию и 
учителя, и классного руководителя, приобретают практические умения ведения урока, ведут 
педагогические наблюдения за учениками, а также дневник практики. Индивидуальный план 
работы студента предусматривает планирование им всех профессионально-педагогических 
заданий.  

В ходе нашего исследования мы изучали возможность профессиональной подготовки 
студентов – будущих учителей технологии в пределах таких дисциплин, как «Методика 
профессионального обучения», «Методика преподавания технических дисциплин», а также во 
время педагогической и преддипломной практики студентов четвертого курса.  

Выполненное исследование убеждает, что важную роль играет курс дисциплины 
«Методика профессионального обучения», основными заданиями которого является 
формирование знаний, умений и навыков, у будущих учителей технологии: анализировать 
профессиональную деятельность специалиста с целью; формирования содержания его 
образования; анализировать и диагностировать состояние учебного процесса в учебных 
заведениях; проектировать содержание учебного материала; разрабатывать дидактичную 
технологию; организовывать учебную деятельность школьников; углублять знание о передовой 
технологии; формировать у студентов умения и навыки использовать инновационные 
технологии в период практик, разрабатывать собственную методическую технологию на основе 
проработки традиционных технологий.  

В процессе учебно-познавательной деятельности студентов необходимо дать 
преимущество не репродуктивно-информационным методам, а информационно-
исследовательским, инновационным. Студентам первого курса предлагается вести картотеку 
использованной литературы профессионального направления, принимать участие в научно-
методических конференциях, работе МАН в ВУЗе. Также вести портфолио с третьего курса до 
окончания ВУЗа, собирая в нем учебные, научно-методические достижение, модель занятий 
теоретического и производственного обучения, научных статей, результаты констатирующего 
и формирующего экспериментов и тому подобное.  

Апробация интерактивных методов обучения, создания профессионального портфолио 
учителя технологии, применения учебной технологии студентами, в период педагогической и 
преддипломной практики свидетельствует об эффективности процесса формирования 
профессиональной компетентности студентов как будущих учителей технологии. Считаем, что 
в последующем исследовании нуждаются психолого-педагогические условия формирования 
профессиональной компетентности студентов педагогических ВУЗов.  

Исходя из выше изложенного, важно отметить, что актуальным элементом 
профессиональной компетентности студентов является обсуждение научно-исследовательской 
работы на научно-практической студенческой конференции, научных семинарах, олимпиаде, 
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посвященной актуальной проблеме профессионального образования, вопросам использования 
инновационных форм, методов и приемов обучения.  

Такой вид работы студентов должен быть постоянным компонентом каждого этапа 
формирования профессиональной компетентности. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ ОМУЗГОРОНИ ОЯНДАИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Ҳадафи ин мақола асоснок кардани шароити педагогӣ барои такмил додани ҷараёни ташаккули 
салоҳияти касбии муаллимони ояндаи технология мебошад. Натиҷаҳои омӯзиш ҳамеша ва ҳатман аз 
шароити мулоқот вобастаанд, ки метавонад пешрафтро ба ҳадаф суръат бахшад ё суст кунад ва барои 
татбиқи он имкониятҳои гуногун фароҳам оварад. Шароит метавонад хусусияти фаъолиятро тағйир 
диҳад, доираи ҳодисаҳоро, ки ба давомнокӣ ва самарабахшии раванд таъсир мерасонанд, муайян кунад. 
Аз ин рӯ, муҳим аст, ки на танҳо донистан, балки қобилияти эҷод кардани шароитҳое мебошанд, ки 
омодагиро ба тағйир додани фаъолият таъмин мекунанд. Дар асар шароити педагогӣ ба таври амиқ 
баррасӣ карда мешавад, ҷузъҳои сохторӣ-семантикии салоҳияти касбӣ асоснок карда мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳияти касбӣ, дониш, малака, маҳорат, раванди педагогӣ.  
 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ  
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

  

Целью данной статьи является обоснование педагогических условий совершенствования процесса 
формирования профессиональной компетентности будущих учителей-технологов. Результаты обучения 
всегда и обязательно зависят от условий встречи, которая может ускорить или замедлить продвижение к 
цели, дает другую возможность для ее реализации. Условия могут изменить характер деятельности, 
определить спектр явлений, которые влияют на продолжительность и эффективность процесса. Поэтому 
важно не только знать, но и уметь создавать условия, обеспечивающие готовность к трансформации 
деятельности. Подробно рассмотрены педагогические условия, обоснованы структурные и 
семантические компоненты профессиональной компетентности. Проведен анализ дисциплины, на основе 
которой строится профессиональная подготовка. Определены этапы и методы диагностики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная компетентность, знания, умения, навыки, 
педагогический процесс.  
 

FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS 
 

The purpose of this article is to substantiate the pedagogical conditions for improving the process of 
forming the professional competence of future technology teachers. Learning outcomes always and necessarily 
depend on the conditions of the meeting, which can accelerate or slow the progress towards the goal, gives a 
different opportunity for its implementation. Conditions can modify the nature of activity, determine the range of 
phenomena that affect the duration and effectiveness of the process. Therefore, it is important not only to know, 
but also be able to create conditions that provide readiness for transforming activity. Pedagogical conditions are 
examined in detail, structural and semantic components of professional competence are justified. The analysis of 
the discipline on the basis of which professional training is based is carried out. The stages and methods of 
diagnosis are determined. 

KEY WORDS: professional competence, knowledges, abilities, skills, pedagogical process. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В СИСТЕМЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Каримов Р.Э. 
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 

Проблема патриотизма и патриотического воспитания, являясь одной из важнейших на 
протяжении всей истории человечества, проявляет себя в развитии общества, государства, 
личности, что обосновывается анализом материалов в области философской, исторической, 
социологической и психолого-педагогической литературы. Многоуровневость патриотизма и 
его социальных функций, проявляясь и в личностном плане, определяется любовью к Родине, 
преданностью своему Отечеству, стремлением служить его интересам и готовностью, вплоть 
до самопожертвования, к его защите. И в этом отношении патриотизм характеризуется 
важнейшей, устойчивой характеристикой человека, выражающейся через его мировоззрение, 
нравственные идеалы, нормы поведения. На макроуровне патриотизм характеризуется как 
значимая составляющая в общественном сознании, которая проявляется через коллективные 
настроения, чувства и убеждения по отношению к образу жизни, истории, культуре, 
государству, общечеловеческой ценности. 

Являясь интегративным и комплексным личностным качеством, патриотизм 
характеризуется как патриотическое сознание, национальное самосознание, основанное на 
проявления патриотических чувств. Это также патриотически ориентированное мировоззрение, 
патриотическое знание, патриотическое убеждение, патриотически ценностные ориентация, 
патриотические позиция, патриотические идеалы; патриотическое поведение, патриотическая 
деятельность и т.п. 

Возникновение и становление древнейших государств, нуждавшихся в сохранности 
своей территориальной независимости и безопасности, природных богатств, языка, традиций, 
проявлявшихся через привязанность к родной земле, языку, культуре, обуславливают 
возникновение патриотизма как сложнейшего социального и психолого-педагогического 
феномена. Именно поэтому патриотизм представляет собой объединяющую и цементирующую 
силу не только в национальных, но и в многонациональных объединениях с момента 
возникновения первых государств и по сегодняшний день. Конкретные периоды истории 
человечества рассматривают патриотизм как своеобразный щит в борьбе за независимость 
народов, главный лозунг в руках политиков для развязывания захватнических войн, как силу, 
способную остановить исчезновение этноса и обеспечивающую его процветание, что объясняет 
неиссякаемый интерес к проблеме патриотизма в трудах философов (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, 
Л.П. Корсавин, Г.В. Плеханов и др.), психологов (И.Б. Котов, С.Л. Рубинштейн, И.А. 
Сикорский и др.), педагогов (Л.Р. Болотин, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский и др.), писателей (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, В.В. Маяковский, Н.А. 
Островский, Н.Г. Чернышевский, М.А. Шолохов и др.). 

Дух патриотизма предстает, таким образом, в виде универсального нравственного идеала, 
питающегося глубокими историческими и социальными корнями. Патриотизм, являясь 
естественным чувством самосохранения, стремлением защитить свое место обитания от 
разного рода завоевателей, формируясь на основе долгого исторического опыта народа, 
выстрадан драматической судьбой Отечества и передается путем межпоколенческой культуры 
от поколения к поколению. Отсюда-понимание патриотизма связано с глубокой теоретической 
традицией, уходящей корнями в глубь веков. Уже сочинения Платона представлены 
рассуждениями о Родине, которая определялась им дороже отца и матери. В более 
разработанном варианте любовь к Отечеству в контексте высшей ценности рассматривается в 
работах мыслителей - Макиавелли, Крижанича, Руссо, Фихте и других. 

«Возрождение независимой Республики Таджикистан, безусловно, величайшее и 
важнейшее историческое событие. На земле государства Саманидов возродилось независимое 
государство таджиков, достойный преемник династии Саманидов» [10, с. 27]. Этим 
высказыванием Президента независимого Таджикистана Эмомали Рахмона конкретизированы 
исторические корни патриотизма таджикского народа, определяемые им через основателя 
Саманидского государства (IХ-Х века) - Исмоила Сомони, годы правления которого 
проявились его выдающимися способностями в создании упорядоченной системы по 
государственному управлению, организации и боеспособности войск, развитии торговли и 
культуры. 

Фундаментальной идейной базой представлено историческое прошлое таджикского 
народа, которое бессменно служит делу патриотического воспитания новых поколений. 
Совершение такого экскурса в глубь веков позволяет лучше осознать выдающееся 
произведение Абулкасима Фирдоуси - «Шахнаме» («Книгу царей»), в которой защита Отчизны 
от многочисленных врагов понималась как священный долг. Поэма Фирдоуси, пронизанная 
вопросами мира, нравственности, дружбы, разума, патриотизма, сплоченности, единения, 
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правды и справедливости, основной идеей содержит прославление родной страны путем 
восторженного гимна Персии, призыва к единению, к централизации власти во имя отражения 
агрессора для процветания страны. Поэма Фирдоуси изобилует удивительными фактами, 
свидетельствующими о том, что несправедливые войны никогда не начинались самими 
персами, а богатыри и витязи, беззаветно преданные Родине и правителю, олицетворяющего 
Отчизну, даже будучи незаслуженно обиженными, прощают обиды правителю во имя 
государственных интересов [8, с. 77]. 

Сегодня выявление этого исторического мостика дает осознание, что патриотическое 
воспитание должно занимать важное место в деятельности государства и общества нового 
независимого Таджикистана, решение которых было осложнено гражданской войной. Поэтому 
отечественной педагогической наукой предусматривается творческое использование 
классического наследия Востока, которые содержат огромный потенциал для обогащения и 
углубления новых аспектов в области патриотизма путем духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Решением проблем патриотического воспитания молодежи представлены труды ученых-
педагогов, психологов и методистов Республики Таджикистан (М. Лутфуллоев, О. Бозоров, Х. 
Буйдаков, Б. Джумаев, И.Х. Каримова, А. Пахлавонов, Б. Кодиров, К. Кодиров, Л.А. Орлова, Ф. 
Шарипов и др.), в работах которых прослеживается тенденция, связанная с поиском 
национально-патриотических ценностей и традиций в области патриотического воспитания на 
основе востребованности исторической памяти таджикского народа для совершенствования 
педагогической деятельности учителей и всех работников сферы образования. 

Об особом внимании к патриотическому воспитанию свидетельствуют и 
Государственные программы, принятые по инициативе Президента страны, конкретизирующих 
главные задачи и направления в воспитании патриотических чувств и убеждений молодежи, в 
том числе учащихся общеобразовательных школ. Данные документы предусматривают ряд 
мер, связанных с организацией социологических и других исследований в области 
патриотического воспитания, с организацией нравственного и физического воспитания 
молодежи, развитием у подрастающего поколения патриотических чувств и убеждений, любви 
к Родине в целях обеспечения ее безопасности, укрепления независимости и благополучия. 
Развитие комплекса этих важнейших качеств у гражданина-патриота следует рассматривать в 
контексте влияния семьи, школы и общественных организаций. 

Именно первыми уроками патриотизма, полученными в семье, осуществляется 
формирование привычек, жизненных принципов у подрастающего поколения. Отношениями в 
семье, семейными ценностями и интересами определяется уважение детей к старшему 
поколению через осознание своей гражданственности и патриотизма, основанных на чувствах 
неразрывной связи с народом, сознанием ответственности за его безопасность и процветание, 
ибо жизнь каждой семьи представляет собой часть жизни всей страны. И здесь без 
преувеличения следует отметить, что проблемы патриотического воспитания связаны с 
определенной озабоченностью многих представителей в области общественной деятельности, 
так и ученого мира на всем постсоветском пространстве и не только. 

Сложностями современного периода в социальном развитии определяется и внутренняя 
жизнь Таджикистана, хотя, по завершении гражданской войны, для таджикского общества 
конкретно обозначилось стремление к миру и укреплению государства. 

Особая актуальность патриотического воспитания в современных условиях раскрывается 
в исследовании А. Каландарова «Патриотическое воспитание в педагогической деятельности 
учителей Республики Таджикистан» [7]. Отмечается, что результат внутреннего общественного 
противостояния в годы гражданской войны проявляется на сегодня деформацией 
существовавших ранее патриотических ценностей, национального единства в виде негативных 
тенденций, в местнических и клановых отношениях, ущемляющих интересы в области 
образования, культуры в ряде регионов страны. 

Историческим опытом человечества доказывается: истинные человеческие ценности 
«вызревают только на древе нации и непременно предполагают национальные интересы». В 
этом контексте «идея национального дома», предложенная в исследовании Е.П. Белозерцева [1] 
рассматривается под углом возрождения собственной истории и культуры, традиций, 
содержание, формы и методы которых дифференцировались через целесообразность их 
использования в хозяйственной деятельности людей, их быте, непосредственном повседневном 
общении. Воспитанием патриотизма у молодежи определяется любовь к Родине, преданность 
ей, гордость за ее героическое прошлое и настоящее, стремление защитить интересы страны. 

Феномен «культуры патриотизма» определяется через духовные ценности, символы, 
социальные традиции, общении [2]. В этом контексте следует отметить, что культура 
патриотизма таджиков представляет собой самобытное, духовно богатое, эмоционально 
насыщенное и идейно укорененное явление, как патриотическая культура личности. 
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Воспитание патриотизма учащихся общеобразовательных школ Таджикистана требует 
своего рассмотрения в контексте национальной концепции воспитания и стратегии развития в 
Республике Таджикистан. С распадом Советского Союза и прошедшей гражданской войны 
(1992-1997 гг.) в Республике Таджикистан изменилась сущность и система патриотического 
воспитания. Годы независимости республики характеризуются осознанием необходимости 
разработки современной системы по патриотическому воспитанию, рассматриваемой с позиций 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, ибо за эти годы у 
молодого поколения появились новые представления о гражданственности, правовой культуре, 
патриотизме и любви к своей Родине. 

В настоящее время продолжается формирование новой системы по гражданско-
правовому и патриотическому воспитанию школьной и студенческой молодежи. Она уже 
набирает силу по всей стране: организовываются центры патриотического и правового 
образования, которые нацеливают подрастающее поколение на выработку гражданской, 
нравственной и патриотической позиции, проводятся различные конференции, диспуты, 
дискуссии, конкурсы, тематические вечера, военно-патриотические сборы, игры, смотрины т.д. 

Культура отечественного патриотизма в современной ее трактовке связана с чувствами 
человеческого сознания, призванного дать новый импульс к совершенствованию духовного 
оздоровления учащихся, созданию здорового гражданского общества. Воспитание патриотизма 
является одним из приоритетов в государственной политике Республики Таджикистан в 
области обучения и воспитания молодежи [11], которое базируется на Конституции Республики 
Таджикистан и Законах Республики Таджикистан: «Об образовании»; «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»; «Об ответственности родителей за обучение 
и воспитание детей»; О воинской обязанности и военной службе»; О «ветеранах»; Концепции 
национальной школы Республики Таджикистан»; Государственной программе воспитания 
подрастающего поколения в Республике Таджикистан на 2013-2017 годы; Национальной 
концепции молодежной политики в Республике Таджикистан; Программой «Государственная 
система образования в области прав человека Республики Таджикистан» и другими 
нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан, связанных с вопросами по 
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Цель патриотического воспитания определяется повышением уровня в социальной 
активности граждан, рассматриваемую через гражданскую ответственность, развитие 
духовности в формировании личности на основе позитивных качеств, совпадающих с 
интересами Родины по укреплению государственности для обеспечения жизненно важных 
факторов в устойчивом социальном развитии. 

Национальной концепцией воспитания Республики Таджикистан предусматривается 
воспитание культуры патриотизма через процесс воздействие на сознание и чувства, 
ориентированного на привитие им конкретных личностных качеств, связанных с 
патриотической воспитанностью, определяемой установками, мотивами, понятиями, 
принципами, ценностями, идеалами, чертами характера, поведением, деятельностью и 
межличностным общением. Вместе с тем обучающим процессом в структуре целостного 
педагогического процесса предполагается активное осуществление патриотической 
деятельности учащимися, внутренне отражающейся на духовном развитии личности 
обучающихся. 

В этом плане ряд исследований направлен на выявление глубинной связи понятий 
«Родина», «народ», «род», «родители», «родня», «родственники», ибо полагается, что любовь 
человека к своим родителям и своему роду означает и его любовь к своему народу, своей 
большой и малой Родине как единому целому. Эта цепочка и рассматривается исследователями 
в виде базисной основы в воспитании патриотизма. 

Понятие «патриот», по сведениям, представленным «Этимологическим словарем 
русского языка» Макса Фасмера, впервые было употреблено Петром I в виде заимствования из 
немецкого Patriot или из французского pаtriote, понимаемого как «сын отечества». В основании 
понятия находится латинское - patriota, в свою очередь произошедшего от греческого patriotеs, 
понимаемого как «земляк, соотечественник» [9, с. 16]. Отсюда-в трактовке словаря В.И. Даля: 
«Патриот-любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник» [13]. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова характеризует патриота как: «Человека, 
одушевленного патриотизмом». Патриотизм рассматривается преданностью и любовью к 
своему отечеству, к своему народу, готовностью к любым подвигам и жертвам в соответствии с 
интересами своей родины» [12]. 

Словарь современного русского литературного языка характеризует слово «патриот» как: 
«Человек, который любит свое отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во 
имя интересов своей родины» [14]. 

В.Е. Мусиной на основании анализа разночтений по ходу выявления сущности в понятии 
«патриот» включается «готовность к любым жертвам и подвигам» изымаются из 
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характеристики понятия «патриот» [9, с. 18], что свидетельствует об исчезновении смысла 
жертвенности из определений патриотизма. Автор объясняет данный факт трансформациями в 
общественно-политической ситуации и позволяют выявить зависимость сути самого понятия 
«патриот» от социально-политической обстановки конкретного исторического периода и 
приблизиться к более точному осмыслению сути «патриотизма» и его содержания в условиях 
современной действительности. 

Понятие «патриотизм» также имеет ряд неоднозначных толкований. Патриотизм - (от 
греческого πατριώτης - соотечественник, πατρίς - отечество) в трактовке Словаря иностранных 
слов характеризуется любовью к Родине, преданностью своему Отечеству, стремлением 
служить его интересам и готовностью, включая и самопожертвование, к его защите [16]. 

Античная Греция термином «patria» («родина») характеризовала родной город-
государство (полис), а термином «patriota» обозначался сторонник и защитник своего полиса, 
хотя в истории имеются и примеры, связанные с общегреческим патриотизмом [9, с. 19]. 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля рассматривает «патриотизм» 
через «любовь к родине» [13]. 

При всем многообразии в рассмотренных определениях патриотизма проявляется 
акцентирование отношения личности к родине, что характеризует его несколько однобоко, 
сводя его лишь к нравственным чувствам, чего явно недостаточно для раскрытия сущности 
патриотизма. 

В целом, следует отметить, что характеристика патриотизма представлена различными 
философскими словарями, где он увязывается и с особым эмоциональным переживанием, 
связанным с принадлежностью к своей стране и своему гражданству, языку, традициям; и с 
готовностью служить интересам своей Родины; и с нравственным и политическим принципом, 
социальным чувством, содержание которого определяется любовью к отечеству, преданностью 
ему, гордостью за его прошлое и настоящее, стремлением защищать интересы родины; и с 
благородной любовью к Родине как к месту рождения, или страной, признанной человеком в 
согласии с внутренним чувством принадлежности - Родиной. 

Более разностороннее представление о патриотизме связано с Понимание патриотизма 
через нравственный и политический принцип, связанный с социальным чувством, содержание 
которого определяется любовью к Отечеству, готовностью подчинять его интересам свои 
частные интересы. Патриотизмом предполагается наличие чувства гордости за достижения и 
культуру своей Родины, желание оберегать ее специфику и культурные особенности в 
контексте идентификации себя со всем народом, стремление охранять интересы Родины и 
своего народа. Примечательно, что Краткая философская энциклопедия 1994 года издания, 
отмечена отсутствием раздела, связанного с объяснением понятия «патриотизм». Современные 
трактовки патриотизма последних десяти лет содержат отличия в содержательном аспекте от 
трактовок предшествующих лет, ибо ими представлено отражение происходящих в обществе 
глубоких изменений. 

А.Н. Вырщиков патриотизм определяет, как базовую составляющую в национальном 
самосознании народа через чувство любви, как гордость и преданность своему Отечеству, 
включая его историю, культурные традиции, быт, осознание своего нравственного долга перед 
ним через готовность к защите отечественных интересов, а также через проявление 
великодушия и толерантности по отношению к другим народам [4].  

В.С. Горбуновым под патриотизмом понимается ориентированность в самореализации и 
в социальном поведении граждан, предусматривающая превосходство общественного и 
государственного начала над индивидуальным интересом и устремлением, в основании 
которой полагается любовь и служение Отечеству, рассматриваемая в виде высшего смысла в 
жизнедеятельности личности, во всех социальных группах и слоях общества [5]. 

Н.М. Снопко [15] указывается о связи феномена патриотизма с формированием нового 
образа Отечества через социокультурный аспект, вскрывающий социальную трансформацию 
общества, характеризующуюся сменой ценностных ориентаций вследствие распада СССР в 
контексте условий как центробежных, так и центростремительных тенденций. Автором 
отмечается, что новые исторические условия обуславливают становление нового Отечества, 
которое ознаменовано появлением и нового культурного явления в виде патриотизма 
российского общества, представляющего собой сложный и противоречивый процесс, в виду 
того, что новый патриотизм, являясь преемником патриотизма Российской империи и 
советского патриотизма, представляет собой при этом как новый социокультурный феномен. 
Все вышеизложенное, несомненно актуально и в условиях современной социокультуры 
Таджикистана. 

Определения феномена патриотизма в контексте рассмотрения его с различных позиций 
дают нам следующие обобщения: историко-философский аспект в анализе патриотизма связан 
с выделением факта возникновения нового Отечества в контексте новых исторических условий, 
обусловивший становление обновленного патриотизма; психолого-педагогический аспект 
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связан с пониманием патриотизма через сферу самоопределения и самореализации; 
социологический аспект акцентирует внимание на проявления патриотизма через социальное 
поведение граждан, выступающего в виде высшего смысла в жизнедеятельности как отдельной 
личности, так и во всех социальных группах и слоях общества. 

Большинством рассмотренных понятий патриотизма выделяется присутствие понятия 
«Отечество», что выдвигает проблему анализа понятия «Отечество». В данном контексте нами 
берется за основу точка зрения Т.Е. Вежевич, которым «Отечество» рассматривается через 
динамический аспект социокультурной среды, которая наследует, преобразовывает и создает 
социокультурные традиции. Отсюда следует, что основная исходная точка в объекте 
«патриотизм» определяется понятием - «отечество», которое предстает как целостно 
воспринимаемая пространственно-временная локализация в человеческом бытие, формируемая 
в человеческом сознании в виде определенного ценностно-образного качества и предстающая 
как непреходящая сущность, в противовес политико-экономического строю. Отечество 
существует и в виде объективной реальности, и в виде субъективного образа, ибо конкретное 
общество преобразуется в Отечество не в следствие выделения в нем определенной среды, а 
оно становится для социального субъекта Отечеством в виду наличия социально-
эмоциональной связи между ними. И здесь проявляется воздействие духовных факторов на 
социокультурные процессы [3]. 

Данным определением, по нашему мнению, выявляются сущностные характеристики в 
понятии «Отчество», что дает возможность рассмотрения к нему отношений субъектов 
патриотического воспитания в контексте современной реальности; осмысления насущных 
задач в осознании понятия «Отечество» и его значимости в решении проблем воспитания 
граждан-патриотов. 

С.Ю. Ивановой в ее диссертационном исследовании «Патриотизм в культуре 
современной России» [6], выделены ключевые характеристики в понятии «Отечество», в виде:  

 культуры как определяющего элемента Отечества; 
 идеи Отечества, преобразующей многообразные исторические события в 

непрерывный процесс в национальной культуре; 
 отношения к Отечеству, рассматриваемого как наиболее значимый фактор, 

обеспечивающий согласие и общенациональную консолидацию, при условии его трактовки 
через свою гуманную природу; 

 отношения к Отечеству, рассматриваемого с позиций как универсальной ценности, но, 
вместе с тем и на основе своей индивидуальности в конкретных условиях; 

 отношения к Отечеству как к феномену, именно через который человек 
идентифицирует себя как гражданин; 

 реализации понимания единства человеческой сущности путем осознания 
тождественности человека к человеку на основе тождества между соотечественниками. 

Исследователями так же отмечается, что проявление патриотизма может осуществляться 
через различные формы и на различных уровнях. По формам патриотизм дифференцируется и 
представляется: полисным патриотизмом (существовавшим в античных городах-государствах); 
имперским патриотизмом (поддерживавшим единство и целостность империи); этническим 
патриотизмом (базирующемся на чувстве любви к своему этносу); государственным 
патриотизмом (базирующемся на чувстве любви к государству). Выделяются также различные 
уровни патриотизма, определяемых ключевым признаком: 

На основе признака, определяемого объектной направленностью на конкретное 
социокультурное пространство Т.Е. Вежевич различаются уровни патриотизма в виде: 
государственного патриотизма, регионального патриотизма, местного патриотизма. В 
исследовании отмечается: «Любовь к Родине находится не в противоречие с любовью к малой 
родине, ее традициям и обычаям. Наоборот, предполагает ее, ибо патриотические чувства, 
зарождаясь на основе любви к своей малой Родине, проходят через ряд этапов по направлению 
к своей зрелости, поднимаясь до общегосударственного патриотического самосознания, 
определяемой как осознанной любовью к своему Отечеству» [3]. 

Нами полагается, что улицей, школой, кишлаком, городом, родными пригорками, реками 
и ручейками с детства радующих взгляд, и связанных в сознании человека с родными и 
близкими людьми; воспоминаниями детства; песнями и танцами, местным диалектом - всеми 
этими условиями и проявляется любовь и привязанность к малой родине на всю жизнь, отсюда 
и по области воздействия патриотизма на сознание личности различают макроуровень и 
микроуровень.  

В частности, Т.Е. Вежевич указывается, что макроуровень – представляет общество в 
целом, где патриотизм рассматривается как значимая составляющая в общественном сознании, 
проявляющийся через коллективные настроения, чувства, оценки, отношения к своему народу 
чрез его образ жизни, историю, культуру, государство, систему ценностей. Он предстает 
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цементирующей основой в существовании и развитии всех наций и государств. Микроуровень - 
представляет патриотизм на личностном плане, где он предстает в виде важнейшей, 
устойчивой характеристики человека, выражающегося через его мировоззрение, нравственные 
идеалы, нормы поведения. Человек, движимый патриотическими чувствами, определяется как 
патриот [3]. 

Представленные данные с уровнями патриотизма предоставляют возможность выявления 
общей структуры в понятии «патриотизм», состоящей из патриотических чувств, 
патриотических ценностей: общественного и нравственного идеала; патриотического 
отношения: преданности Отечеству, гордости за его историческое прошлое и современное 
состояние, стремления защищать его интересы; патриотических действий и поступков.  

В исследованиях И.Ф. Харламова выявляются определяющие компоненты по 
формированию патриотизма в системе школьной воспитательной работы, представленные 
потребностно-мотивационным, когнитивно-интеллектуальным, эмоционально-чувственным, 
поведенческим и волевым компонентами [18, с. 79]. 

Патриотизм состоит из комплекса взаимосвязанных качеств личности в виде единого 
системного качества, представленного: социальным чувством (любовью к Отечеству), 
патриотической идеологией, социокультурной ценностью (одной из системообразующих 
ценностей, имеющей общегосударственный уровень), критерием и одновременно итогом 
гражданской идентификации, морально-нравственными установками (патриотическим 
мировоззрением), вектором практического поведения, определяющего готовность личности к 
практическим патриотическим действиям. 

Важнейшие сущностные характеристики патриотизма: 
 патриотизм является значимой ценностью, присутствующей во всех сферах жизни 

общества и государства, характеризуется высшим уровнем в развитии личности и проявляется 
через ее активно-деятельностную самореализацию на благо Отечества [17, с. 7]. 

 патриотизм является своего рода фундаментом в общественной и государственной 
системе, идеологической опорой в ее жизнеспособности, одним из базовых условий в 
эффективном функционировании всей государственной системы, представленной социальными 
и государственными институтами. 

 патриотизм является самым глубоким осознанием, переживанием своей 
родственности с Отчизной, своей укорененностью в ее существовании, какими бы 
конкретными политическими формами она не была представлена. 

 патриотизм чужд национальному шовинизму и расовой дискриминации. Являясь 
типом национального сознания, патриотизмом признается равенство всех его носителей и 
представителей других народов в свободном развитии, национально-культурной самобытности, 
традиционном для них образе жизни, присущих им ценностях, нормах, традициях и не 
считается возможным навязывания другим своих представлений и национальных стереотипов 
[2, с. 34]. 

Обобщение многообразных подходов дает уточнение в определении патриотизма как 
интегративного качества личности, выражающегося через знание родного языка, историю, 
традиции, культуру своего народа, любовь, преданность Родине, готовность приложения 
требуемых усилия для ее процветания, обеспечение независимости, стремление к защите ее 
интересов, активное и сознательное участие в укреплении ее могущества. 

Все постсоветское пространство ныне характеризуется трансформацией непреходящих 
ценностей, патриотизмом, верностью к героическим традициям, долгом, честью, достоинством, 
уважением исторического прошлого своего народа, готовностью к самопожертвованию и др., 
либо социально-нравственные ориентиры у значительной части молодого поколения 
отличаются прагматизмом и конъюнктурой с ярко выраженными проявлениями эгоизма, 
носящих антисоциальный и антигуманный характер. 

Современный патриотизм приобретает новую функцию, предполагавшую не только 
защиту страны от видимых врагов, как это проявлялось в историческом прошлом. Сегодня 
патриотизм увязывается с борьбой против застоя и рутины, либерализмом и космополитизмом, 
которыми предполагается насаждение, как в России, так и в государствах СНГ принципов и 
норм западной цивилизации, вне зависимости от целесообразности данного процесса для 
России и всех государств СНГ, без учета их специфики и самобытности. 

Позиция патриотизма в этом контексте определяется стремлением к модернизации на 
основе резкого повышения эффективности экономики, концентрации всех социальных сил 
постсоветского пространства для поступательного движения вперед в противовес затянувшейся 
апатии и безразличию к собственному настоящему и будущему. 

Именно поэтому решение задач, связанных с фундаментальным и всеобъемлющим 
рассмотрением комплекса проблем, которые накопились в сфере патриотического воспитания, 
является востребованным. В этом контексте огромная значимость связана с поиском и 
разработкой принципиально новых подходов в создании деятельностных основ по работе с 
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подрастающим поколением, выстраиваемых на качественно иных основах, с учетом системы 
их ценностей и интересов, и приведение их в соответствие с важнейшими тенденциями в 
социальном развитии. Все большую популярность в рамках данного направления приобретает 
осознание патриотизма как важнейшей ценности, на основе интеграции не только социального, 
но и духовного, нравственного, культурного, исторического и других компонентов. Обобщение 
вышесказанного может быть представлено следующей конкретизацией: 

Патриотизм, являясь одной из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 
охватывающей все сферы жизни общества и государства, предстает как важнейшее духовное 
достояние личности, характеризующее высший уровень в ее развитии и проявляющегося через 
ее активно-деятельностную самореализацию на благо Отечества. 

Патриотизм характеризуется любовью к своему Отечеству, неразрывностью с его 
историческим наследием и культурными достижениями, осознаваемые как неповторимые и 
незаменимые составляющие духовно-нравственной основы личности, формирующие ее 
гражданскую позицию и потребность для достойного служения Родине. 

Важнейшей составной частью в воспитательном процессе современной отечественной 
школы предполагается формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 
приобретающих огромное значение для социально-гражданского и духовного развития 
личности учащегося.  

Любовь к Родине достигается и укрепляется только на основе возвышающих чувств 
патриотизма, связанных с формированием достоинства и чувства ответственности личности за 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, ее национальных святынь, за ее 
могущество, честь и независимость. 
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ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТӢ ДАР СИСТЕМАИ ФАЪОЛИЯТИ КИШВАРШИНОСӢ  
ДАР ФАЗОИ ТАЪЛИМИИ МУОСИР 

 

Дар мақола камбудиҳои назариявии ватандӯстӣ ва тарбияи ватандӯстӣ ҳамчун хусусияти 
комплексӣ (маҷмӯӣ) ва интерактивии шахсӣ дар алоқамандӣ (якҷоягӣ) бо бисёрсатҳии он ва функсияҳои 
иҷтимоӣ равшан карда мешаванд. Асосҳои маънавии ватандӯстӣ, дар шакли идеологияи ахлоқӣ 
пешниҳод шудаанд, ки аз решаҳои чуқури таърихи ва иҷтимоӣ манбаъ мегирад. Як падидаи ватандӯстӣ 

http://slovardalja.net/
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дар якҷоягӣ бо алоқамандии таърихӣ-фалсафӣ, психологӣ-педагогӣ ва паҳлӯҳои иҷтимоии он кушода 
шуд, ки компонентҳои ташакулёбии он дар фаъолияти таълимии мактабӣ муайян карда шудаанд. Дар 
асоси падидаи фарҳангӣ, ватандӯстии миллӣ, ки бо мураккабии давраи муосир дар рушди иҷтимоии 
ҳаёти домии Тоҷикистон дар алоқамандӣ бо функсияҳои нави ватандӯстии муосир фаҳмида мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: ватандор, ватандорӣ, Ватан, ҳисси ватандӯстӣ, эътиқоди ватандорӣ. 
 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В СИСТЕМЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В статье освещаются теоретические проблемы патриотизма и патриотического воспитания как 
интегративного и комплексного качества личности в контексте его много уровневости и социальных 
функций. Раскрываются духовные основы патриотизма, представленного в виде универсального 
нравственного идеала, питающегося глубокими историческими и социальными корнями. Раскрыт 
феномен патриотизма в контексте его обобщения с историко-философского, психолого-педагогического 
и социологического аспектов, выявлены определяющие компоненты его формирования в школьной 
воспитательной работы. На основе феномена «культуры патриотизма» конкретизируется понимание 
культуры отечественного патриотизма, определяемого сложностями современного периода в социальном 
развитии внутренней жизни Таджикистана в контексте новых функций современного патриотизма. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриот, патриотизм, Родина, Отечество, патриотические чувста, 
патриотические убеждения. 

 

UPBRINGING THE PATRIOTISM IN SYSTEM REGIONAL ACTIVITY IN MODERN 
EDUCATIONAL SPACE 

 

In article are illuminated theoretical problems of the patriotism and patriotic education as integrative and 
complex quality to personalities in context its multilevel and social function. It is revealed the spiritual bases of 
the patriotism, presented in the manner of universal moral ideal, eating deep history and social root. Phenomenon 
of the patriotism in context of his (its) generalization with historian-philosophical, psychological-pedagogical 
and sociological aspect, are revealled defining components of his (its) shaping in school educational work. On 
base of the phenomenon «cultures of the patriotism» is rendered concrete understanding the culture of the 
domestic patriotism, definied difficulty of the modern period in social development of the internal life of 
Tajikistan in context new function of modern patriotism. 

KEY WORD: patriot, patriotism, Native land, Fatherland, patriotic, feeling, patriotic beliefs. 
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МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Асомадинов М.М. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В данной статье описывается модель активизации познавательной деятельности 
старшеклассников на основе индивидуального, системно-деятельностного и 
компетентностного подходов в структуре профильного обучения. А также рассмотрены 
принципиально значимые понятия, используемые в данном исследовании: «моделирование» и 
«модель», проанализирована эффективность трёх подходов, на основании которых создавалась 
модель нашего исследования. 

Моделью в педагогике является условный или интеллектуальный образ, подобие какого-
либо явления, процесса или объекта, который воспроизводит в стандартной форме их 
существенные типические особенности; символическое изображение структуры различных 
социальных процессов, их типов поведения и взаимодействия между собой, стандарты для 
определения отклонений предполагаемых процессов от действительных [1, с. 157]. 

У. Зубайдов считает, что моделью является искусственно созданный в виде схемы, 
формул или физических конструкций образец, аналогичный изучаемому явлению или объекту, 
который способен в более примитивном и сокращённом виде воспроизводить или отображать 
свойства, структуру и взаимоотношения между отдельными частями изучаемого объекта [2, с. 
21]. 

Модели представлены следующими видами: 
 физические (их природа аналогична оригиналу); 
 логико-семантические (на основе специальных символов, структурных схем); 
 вещественно-математические (они отличаются от прототипа по своей физической 

природе, однако их можно математически описать в соответствии с поведением оригинала) [2, 
с. 23]. 

Между указанными типами не существует строгого разделения. Модели, созданные для 
педагогических наук, составляют, в основном, вторую и третью группу. Также в педагогике 
используют образовательные и обучающие модели: 

 образовательные модели представляют логически последовательные структуры 
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должных элементов, в состав которых входят цели и содержание образования, проектирование 
учебных программ и планов, технологии управления учебным процессом;  

 обучающие модели представляют собой проект обусловленных установок для 
отдельных учащихся или группы учащихся [2, с. 24]. 

В настоящей работе нами создан проект педагогической модели. 
Моделирование – метод изучения различных объектов посредством воспроизведения их 

особенностей на другом объекте - модели, представляющей собой подобие оригинала модели 
(мыслительного или внешнего) [3, с. 52]. 

В педагогических исследованиях моделирование предоставляет возможность глубже 
изучать различные явления в общем и на разных этапах; визуально показать взаимные связи 
начальных и конечных параметров; создать наилучший механизм осуществления назначенных 
задач; предвидеть причины и достоверность возникновения проблем и сложностей; 
рассмотреть вероятные средства, чтобы избежать или преодолеть их; теоретически рассмотреть 
промежуточные и конечные результаты и др. 

Активизация у старшеклассников познавательной деятельности складывается из 
целенаправленного и целостного процесса, рассматриваемого нами в качестве системы. Нами 
разработана надлежащая педагогическая модель, отражающая механизм активизация у 
старшеклассников познавательной деятельности в системе профильного обучения. Для 
методологического обоснования при проектировании данной модели нами выбраны 
индивидуальный, компетентностный и системно-деятельностные подходы. 

Подход, с педагогической точки зрения, является основанием для организации учебной и 
воспитательной деятельности, в котором проводится научное исследование [4, с. 23]. 
Следовательно, для нашей модели основаниями послужили индивидуальный, 
компетентностный и системно-деятельностные подходы. 

Системно-деятельностный подход предоставляет возможность анализировать все 
объекты в виде целостной системы, а процессы, которые происходят в данной системе, 
представляют постоянную смену разнообразных типов деятельности (4, с. 46-73]. 

Системный подход и его методология изучены в работах Э.Г. Юдина, В.Н. Садовского, 
И.В. Блауберга, В.Г. Афанасьева, А.Н. Аверьянова и др. Педагогическое толкование 
системного подхода раскрывается в работах В.Я. Якунина, В.А. Сластенина, Н.В. Кузьминой, 
Ю.А. Конаржевского, П. Беспалько и др.  

Осуществление системного подхода связано с базовым понятием - понятием «система». 
Под системой подразумевается целостная совокупность элементов, которая отвечает 
следующим критериям: 

 совокупность элементов и окружающая среда разграничены между собой; 
 элементы находятся во взаимосвязи; 
 каждый элемент в отдельности представляет собой часть целого; сумма свойств и 

свойства совокупности в целом могут быть различны; 
 особенности общности в целом не представляют собой свойства составляющих её 

частей; 
 деятельность общности не сводится к деятельности отдельных частей; 
 наличие системообразующих факторов, которые обеспечивают вышеуказанные 

качества [4, с. 47]. 
Деятельностный подход подразделяется на три вида.  
1. Педагогический, его изучению посвящены работы таких учёных, как В.А. Сластенин, 

Т.С. Полякова, Н.В. Кузьмина, В.А. Кан-Калик, К.М. Дурай-Новакова и др. 
2. Методологический, изучался Э.Г. Юдиным, В.С. Швыревым, В.Н. Сагатовским, М.В. 

Деминым, Л.П. Буевой и др. 
3. Психологический изучен в работах В.Д. Шадрикова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, Л.В. Выготского, К.А. Альбухановой-Славской и др. [4, с. 73]. 
Деятельностный подход в педагогике: 
 предоставляет возможность проанализировать основные элементы деятельности 

учащегося и педагога с основных позиций методологии, что позволяет раскрытию природы их 
взаимодействия; 

 предоставляет возможность изучить в деятельности всех участников педагогического 
процесса характерные качества, проектируя на педагогическую область общие концептуальные 
ситуаций из теоретической деятельности; 

 признаёт специальным образом подобранную деятельность основной причиной 
развития личностных качеств учащихся;  

 определяет учебный процесс, как постоянную смену разнообразных видов 
деятельности; 
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 выстраивает педагогический процесс в соответствии с элементами деятельности 
человека [4, с. 74]. 

Материализация системно-деятельностного подхода отразилась в модели активизация у 
старшеклассников познавательной деятельности в системе профильного обучения. 
Системообразующие понятия модели включают деятельность учащегося, деятельность 
преподавателя, цели обучения, а также результаты деятельности, которые в полной мере 
зависят от способов, средств, целей и материалов обучения. Дидактический процесс включает в 
себя содержание и средства обучения, организационные формы обучения и практические 
методы обучения.  

Также в моделировании учебного процесса мы использовали индивидуальный подход. 
Поэтому считаем необходимым выяснить основы индивидуального подхода и раскрыть 
значения терминов «индивидуальность» «индивидуализация» и «индивидуальный подход».  

Индивидуальность – своеобразность черт отдельного учащегося, сумма лишь ему 
присущих качеств. В психологии проблема индивидуальности указывается в связи с цельной 
особенностью отдельного человека в разнообразии его желаний, интеллекта, интересов, 
качеств перцептивных процессов, мотивов, мыслей, настроений, переживаний, привычек, 
потребностей, проявлений воли, склонностей, способностей, чувств и других качеств. В их 
конкретном сочетании развивается целостная уникальная структура переживающей и 
действующей отдельной личности [5, с. 45]. 

Синонимом термина «индивидуальность» является термин «индивид», используемый при 
определении неповторимой суммы свойств, присущих отдельной личности и отличающих 
отдельную личность от всех других [5, с. 47]. 

Понятие «индивидуализация» в педагогике понимается, как регистрация 
индивидуальных качеств учащихся в учебном процессе, во всех его способах и формах, 
независимо от того, в какой мере и какие качества учитываются [6, с. 7]. 

Понятие «индивидуальный подход» включает принцип обучения, индивидуализацию и 
реализацию данного принципа обучения [6, с. 10]. 

Также понятие «индивидуальный подход» можно охарактеризовать, как учёт 
индивидуальных конкретных способностей личности, данных природой [8, с. 105]. 

Индивидуальный подход можно анализировать, как реализацию педагогического 
процесса с учётом индивидуальных качеств жизненных установок. Сущность индивидуального 
подхода состоит в гибком применении всевозможных видов и методов воспитательного 
воздействия на каждого учащегося с целью получения максимальных результатов процесса 
обучения; индивидуальный подход можно применять для подавления или поощрения каких-
либо отдельных свойств личности или качеств поведения конкретных учащихся.  

Т.Г. Калугина в работе [7, с. 75] выделяет следующие виды индивидуального подхода: 
 проведение беседы преподавателя с учеником; 
 заключение договора с взрослыми и одноклассниками об определённых способах их 

реагирования на поведение учащегося, для развития конкретных индивидуальных качеств; 
 поручение учащемуся заданий, соответствующих его умениям и возможностям; 
 формирование педагогических специальных установок, способствующих 

определению индивидуальных особенностей учащихся. 
Индивидуальный подход - обязательное условие результативности педагогического 

процесса, поскольку все воспитательные воздействия направлены на развитие индивидуальных 
качеств конкретного учащегося. 

Применение индивидуального подхода необходимо для каждого учащегося, как 
«благополучного», так и для «трудного», так как позволяет осмыслять их индивидуальность, 
учиться контролировать свои эмоции, своё поведение, корректировать слабые стороны и 
адекватно оценивать сильные стороны личности учащегося.  

Индивидуальный подход применяется в воспитательных системах гуманистической 
направленности (учителя допускают право каждого учащегося быть отличным от других 
учащихся), а также в системах авторитарного вида. 

Первыми разработали и применили на практике индивидуальный подход учёные-
педагоги Д.Б. Эльконин, А.Г. Ковалев, А.А. Люблинская, А.Н. Леонтьев и др. 

Индивидуальный подход в модели реализуется, основываясь на индивидуальных 
психолого-педагогических особенностях школьников (сюда входят темперамент, модальность, 
свойства темперамента), которые необходимо учитывать в системе профильного обучения. 

Результативным компонентом модели является развитие у старшеклассников учебной и 
познавательной компетентности в системе профильного обучения. Исходя из этого, полагаем 
необходимым рассмотреть компетентностный подход. 

Изучение компетентностного подхода с точки зрения педагогики, его осуществление в 
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ходе обучения всевозможным дисциплинам в настоящее время привлекает огромный интерес 
учёных и педагогов в Таджикистане. Большое количество исследований по разработке 
оценочных процедур профессионального и общего образования, стандартов, образовательных 
программ, стандартов на основе компетентностного подхода провели учёные Л.Н. Боголюбов, 
В.А. Болотов, Е.Н. Бондаревская, А.Н. Дахин, Э.М. Днепров, И.А. Зимняя, У. Зубайдов, В.А. 
Кальней, В.В. Краевский, В.П. Колесов, С.В. Кульневич, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, М. 
Лутфуллоев, И.М. Осмоловская, А.А. Пинский, В.Г. Селевко, В.В. Сериков, А.П. Тряпицина, 
В.Д. Шадриков, Дж. Шарипов, Ф. Шарифзаде, С.Е. Шишов, А.В. Хуторский, Л.О. Филатова, 
И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.  

Развитию компетенций учащихся, их педагогическим и психологическим сторонам 
посвящены работы С. Холназарова, А.И. Савенкова, И.А. Зимней и др. В некоторой степени 
методология данной проблемы изучена В.А. Стародубцевым, Г.В. Пичугиной, Т.В. 
Осенчуговой, А.Г. Каспржаком и др.  

Компетентностный подход в работах многих учёных анализируется, как значительный 
компонент образовательной системы, направленный на устранение недостатков общепринятого 
«знаниевого» подхода к организации процесса обучения [8, с. 57].  

И.А. Зимняя считает, что компетентностный подход является направленностью 
образования на развитие учащихся, таких личностных способностей, как компетентность, 
способность решать социальные и профессиональные задачи в процессе обучения [9, с. 203]. 

М. Лутфуллоев в работе определил основные цели компетентностного подхода и его роль 
и в современной сфере образования. Он считает, что основная цель компетентностного подхода 
является перспективной и современной, заключается в смещении обучающего процесса от 
простой передачи школьникам знаний к усвоению ими способностей к активным действиям. 
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МОДЕЛИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ 
БОЛОӢ ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ РАВИЯГӢ 

 

Дар мақолаи мазкур модели фаъолгардонии фаъолияти маърифатии хонандагони синфҳои болоӣ 
дар асоси муносибатҳои инфиродӣ, низомӣ-фаъолиятӣ ва салоҳиятнокӣ дар сохтори таълими равиягӣ 
тасвир шудааст. Инчунин, мафҳумҳои муҳиме, ки дар ин тадқиқот истифода мегардад, яъне «моделсозӣ» 
ва «модел» баррасӣ шуда, самаранокии се муносибат (инфиродӣ, низомӣ-фаъолиятӣ ва салоҳиятнокӣ), ки 
дар асоси онҳо модели тадқиқотии муаллифӣ таҳия гардидааст, мавриди таҳлил қарор ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: модел, моделсозӣ, инфиродӣ, низомӣ-фаъолиятӣ, салоҳиятнокӣ, фаъолияти 
маърифатӣ, авомил, вазифаҳои иҷтимоӣ, вазифаҳои касбӣ. 

 

МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 
СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В данной статье описывается модель активизации познавательной деятельности старшеклассников 
на основе индивидуального, системно-деятельностного и компетентностного подходов в структуре 
профильного обучения. А также расмотрены принципиально значимые понятия, используемые в данном 
исследовании: «моделирование» и «модель», проанализирована эффективность трёх подходов 
(индивидуального, системно-деятельностного и компетентностного), на основании которых создавались 
модель автора исследования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель, моделирование, индивидуальный, системно-деятельностный, 
компетентностный, познавательная деятельность, факторы, социальные задачи, профессинальные 
задачи. 
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MODEL OF ACTIVIZATION OF COGNITIVE ACTIVITIES OF SENIOR GRADUATES IN THE 
SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING 

 

This article describes a model for enhancing the cognitive activity of high school students on the basis of 
individual, system-activity and competency-based approaches in the structure of specialized education. Also, the 
fundamentally significant concepts used in this study are considered: «modeling» and «model», the effectiveness 
of three approaches (individual, system-activity and competency) is analyzed, on the basis of which the model of 
our study was created. 

KEY WORDS: model, modeling, individual, system-activity, competence, cognitive activity, factors, 
social tasks, professional tasks. 
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МАКТАБ (СИНФ)-ҲОИ КАМНУФУС ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ҶОМЕАИ МУОСИРИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Менглиева М.Х. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Чи тавре аён аст, соҳаи маориф дар давраи соҳибистиқлолии ҷомеаи мо ба марҳилаи навӣ 
ташаккул ва рушд ворид мешавад. Ин давра, дар баробари дигар соҳаҳои ҷомеа дар соҳаи 
маориф низ масъалаҳои зиёдеро ба миён оварда, амалӣ намудани онҳоро аз мо тақозо 
менамояд. Дар баробари ҳама ин монеаҳо, яке аз монеаи муҳиме, ки дар ҷомеаи имрӯза ба 
соҳаи маориф тааллуқ дорад, ин фаъолияти мактаб (синф)-ҳои камнуфус, яъне камкомплектӣ 
мебошад.  

Дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон мактабҳои камнуфус (таҳсилоти ибтидоӣ, асосӣ ва 
миёна), ки шумораи хонандагонаш кам аст, дар шароити деҳоти дурдаст ё деҳоти алоҳида 
ташкил карда мешавад. Бояд ҳамин нуктаро зикр намоем, ки дар Ҷумҳурии мо мактабҳои 
камнуфус танҳо дар зинаи аввали таҳсилот фаъолият менамоянд, яъне фақат хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти умумии ибтидоиро дарбар мегирад.  

Ҳамин нуктаро бояд дарҷ намоем, ки солҳои охир шумораи мактабҳои камнуфус на 
фақат дар деҳоти дурдаст, балки дар деҳаҳои назди марказии баъзе ноҳияҳои кӯҳистон афзун 
ёфта истодааст.  

Солҳои охир Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мактабҳои камнуфус 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда истодааст. Бо мақсади дар амал татбиқ намудани масъалаи 
мазкур чораҳои зарурӣ андешида истодааст, ба вижа масъалаҳои баланд бардоштани сифати 
таълиму тарбия, сатҳу сифати дониш, маҳорат ва малакаи мактаббачагон, беҳтар намудани 
базаи моддию техникӣ, таъминоти кадрии (педагогии) мактабҳои камнуфус ва ғайраҳо мавриди 
муҳокима қарор дода шудаанд. 

Дар мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи рушди 
таҳсилоти мактабҳои камнуфус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 қабул карда 
шуда, лоиҳаи Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии ибтидоӣ (синф)-ҳои 
камнуфус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардид.  

Дар шароити имрӯза ҷомеаи мо рӯз бо рӯз нақши мактабҳои камнуфуз афзуда истодааст. 
Бинобар ин, зарурат ба миён омадааст, ки илми педагогика ва сохторҳои соҳаи маориф ба 
масъалаи мазкур таваҷҷуҳи бештар зоҳир намуда, дар ташкили раванди таълиму тарбия дар 
шароити нав ва баланд бардоштани сифати маҳорати педагогии омӯзгорон ёрии методӣ 
расонанд.  

Дигар масъалае, ки диққати мутахассисонро оид ба корҳои мактабҳои камнуфус ба худ 
ҷалб намудааст баланд бардоштани маҳорати педагогии омӯзгор ва ворид намудани 
барномаҳои нави ба талаботи шароити муосир ҷавобгӯ мебошад. Барномаҳое, ки то имрӯз 
барои чунин мактабҳо истифода карда мешуданд, диққати асосӣ ба ташаккул ва рушди малака 
нигаронида шуда, ба ҷиҳати назариявии масъала камтар диққат дода мешуд. Дар асоси 
барномаи нав бошад, баръакс, ташаккули малака дар асоси рушди ҳамаҷониба дар заминаи 
фикр карда баромадани моҳияти муайян ба роҳ монда мешавад.  

Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки вазифаҳои муҳимми таълим, ки дар ҳамаи зинаҳои раванди 
таълим бояд ҷои худро дошта бошанд, ба монанди: фаҳмонда додани маводи таълимӣ, аз рӯи 
хусусият ҷудо карда гирифтани машқҳо, мавод барои онҳо ва ғайра [1].  

Дар асоси талаботи барномаи нав ва хусусиятҳои кори омӯзгорӣ мактабҳои камнуфус 
бояд, ки типи дарсҳо, намудҳои корҳои мустақилонаи хонандагон, тартиб додани ҷадвали 
дарсӣ ва масъалаҳои дигари ташкили раванди таълим аз нав дида баромада шавад.  

Табиист, ки дар шароити нави рушди ҷомеа ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
омӯзгорӣ, ба вижа факултети методикаи таҳсилоти ибтидоӣ вазифадоранд, ки омӯзгорони 
ояндаро бо хусусиятҳо ва нозукиҳои раванди таълиму тарбия, тарзу усули ташкил ва дуруст ба 
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роҳ мондани таълим, таҳияи нақшаи дарсӣ дар мактабҳои камнуфус дар сатҳ ва дараҷаи зарурӣ, 
ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеаи муосир тайёр намояд.  

Мусаллам аст, ки вобаста бо тағйироти иҷтимоӣ, сиёсие, ки дар ҷомеа ба вуқуъ меояд 
раванди педагогӣ низ бояд ба ин дигаргуниҳо ҳамоҳанг бошад. Вобаста ба ҳамаи ин, дар 
раванди таълим падидаҳои нав ба амал омада, дар назди мактаб ва омӯзгор мақсад ва 
вазифаҳои нав ба навро мегузорад [2]. Дар ин раванд, танҳо ҳамон омӯзгоре метавонад комёб 
гардад, ки ин навигариҳои педагогиро ба хубӣ дарк карда, аз методикаи (технологияи) таълими 
фанни худ огоҳ аст ва барои амалӣ гардонидани он ҳамеша дар азму талош қарор дорад. 
Мактабҳои камнуфус дар ҳаллу фасли ин масъалаҳои мазкур нисбат ба мактабҳои муқаррарӣ 
баъзе бартариҳо доранд:  

 омӯзгори мактаби камнуфус хислатҳои фардӣ, шароити зиндагии ҳар як талабаро хуб 
медонад; 

 бо 4-5 хонанда раванди таълиму тарбияро ба осонӣ ба роҳ монда метавонад; 
 ба хонандагон кори фардиро ташкил карда, ба осонӣ бо онҳо кор мебарад; 
 бо оилаи хонанда бештар имконияти кор бурданро дорад; 
 шумораи ками хонандагон ба омӯзгор имкон медиҳад, ки сифати таълим, супоришҳои 

зиёди кори инфиродӣ ва ғайраро дар раванди таълим ҳаллу фасл намояд.  
Ҳамин нуктаро бояд зикр намоем, ки мутаассифона дар шароити имрӯзаи ҷомеаи мо 

бартариҳои мазкур на ҳамеша ва на дар ҳама ҷо дар амал татбиқ мегарданд. Ташкил намудани 
мактабҳои камнуфус аз назари иқтисодӣ душвориҳои зиёдеро ба миён оранд ҳам, аммо дар 
замони муосир дар соҳаи маориф онҳо хеле зарур мебошанд. Чунки мактабҳои камнуфус яке аз 
масъалаҳои муҳимми иҷтимоии ҷомеа ба ҳисоб мераванд.  

Омили муҳимми дигаре, ки ба раванди таълим дар мактабҳои камнуфус таъсири ҷиддӣ 
мерасонад ин таҳияи дурусти ҷадвали дарсӣ мебошад. Зеро ҷадвали дарсӣ дар интихоби роҳҳо, 
тарз ва усули таълиму тарбия, муайян кардани сохтори дарс, дуруст алоқаманд намудани дарс, 
ташаккули маҳорати кори мустақилонаи дарс, ба низом даровардани идораи оқилона ва зери 
назорат гирифтани малакаю маҳорати хонандагони синну соли гуногун, истифодаи дурусти 
воситаҳои техникӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва ғайра зич алоқаманд аст [3].  

Таҷриба ва мушоҳидаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки бештари омӯзгорони мактабҳои 
камнуфус то имрӯз дар раванди дарсҳо роҳу равиш ва тарзу усулҳои муқаррарии таълимро 
истифода менамоянд. Чунин тарзу усули корбарии омӯзгорон, пеш аз ҳама, ба ташаккул ва 
рушди қобилиятҳои зеҳнию фикрӣ, тафаккуру ҷаҳонбинӣ ва майлу рағбати хонандагон ба 
омӯзиш таъсири манфӣ мерасонад. Ҳол он ки дар шароити муосир, ба омӯзгорон зарур аст, ки 
ҳамеша кӯшиш намоянд то ин ки роҳҳо, тарзу усул ва воситаҳои ҳозиразамонро ҷустуҷӯ 
намуда, бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим пурсамар истифода намоянд. Омӯзгорон 
бояд ҷустуҷӯ намуда, роҳҳои (методҳои) бедор намудани шавқу ҳаваси мактаббачагонро ба 
раванди таълими босифат зиёд карда, ҳарчи зиёдтар ба ташаккули қобилият ва истеъдоди 
фикрронию тафаккури солим (қиёс, таҳлил, дарк намудани моҳияту маънӣ, мустақилона фикр 
кардан, эҷодкорона кор кардан) таваҷҷуҳи бештар зоҳир намуда, ба ин васила хонандагонро ба 
мустақилият, худомӯзӣ ва ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар бечунучаро иҷро намудани 
супоришҳои додашуда равона созанд.  

Ҳамин тавр, бо мақсади баланд бардоштани сифати раванди таълиму тарбия ба 
омӯзгорони мактабҳои камнуфус зарур аст, ки ба масъалаҳои зерин диққати ҷиддӣ диҳанд:  

 якум, ҳар як омӯзгори мактаб (синф)-ҳои камнуфус бо назардошти талаботи мавҷуда 
бояд ҳатман аз такмили ихтисос гузарад; 

 дувум, ба омӯзгорони мактаб (синф)-ҳои камнуфус лозим аст, ки бо мақсади беҳтар 
намудани сифати раванди таълиму тарбия, истифодаи шаклҳо, роҳҳо, тарзу усул ва воситаҳои 
таълиму тарбияро тибқи талаботи замони муосир ба роҳ монанд; 

 савум, ба сарварон ва омӯзгорони мактаб (синф)-ҳои камнуфус зарур аст, ки дар ғанӣ 
гардонидани пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои таълимию техникии муассисаҳои 
таълимию тарбиявӣ, ба вижа маводи назариявӣ ва методӣ кӯшиш ба харҷ диҳанд; 

 чорум, баҳри бартараф намудани камбудиву норасоиҳо дар амалӣ намудани 
нишондодҳои барномаҳои таълимӣ, омӯзгорони мактаб (синф)-ҳои камнуфус бояд фикру 
андешаҳо ва тавсияҳои хешро иброз намоянд. 
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МАКТАБ (СИНФ)-ҲОИ КАМНУФУС ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ҶОМЕАИ МУОСИРИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар мақола ба яке аз масъалаҳои муҳимми ҷомеаи муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон мактаб (синф)-
ҳои камнуфус ва рушди он дар шароити имрӯзаи мо таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шудааст.  

Муаллиф, мавзӯи мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, кӯшиш ба харҷ додааст, ки монеаҳои дар 
мактаб (синф)-ҳои камнуфус бамиёномадаро то ҳадди имкон барои хонанда ошкор намояд.  

Муаллиф, масъалаи мазкурро омӯхта ва таҳлил намуда, ба чунин хулоса омадааст, ки дар шароити 
рушди ҷомеаи соҳибистиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба хусусиятҳои кори омӯзгори мактабҳои 
камнуфус масъалаҳои ташкили раванди таълиму тарбия аз нав дида баромада шаванд.  

КАЛИДВОЖАҲО: мактаб (синф)-ҳои камнуфус, монеаҳо, рушди ҷомеа, ҷадвали дарсӣ, 
хислатҳои фардӣ, кори мустақилона, маҳорати омӯзгор. 
 

МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В статье особое внимание уделяется одной из важной проблемы современного общества 
Республики Таджикистан малокомплектным школам их развитие в условиях наших дней.  

Автор, анализируя данную тему стремится к тому, что по мере возможности определить 
проблемы, существующие в малокомплектных школах для читателя.  

Автор, изучая и анализируя данную тему заключает, о том что, исходя из того, что в условиях 
государственной независимости Республики Таджикистан, особенностей деятельности учителя 
малокомплектных школ, проблемы процесса обучения и воспитания в целом, необходимо пересмотреть 
заново.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малокомплектные школы, препятствие, развитие общество, расписание 
уроков, индивидуальные качества, самостоятельная работа, мастерство учителя. 
 

SMALL SCHOOL IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF A MODERN SOCIETY OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

The article focuses on one of the important problems of the modern society of the Republic of Tajikistan 
for small schools, their development in the conditions of our days. 

The author, analyzing this topic, seeks to determine, as far as possible, the problems that exist in small 
schools for the reader. 

The author, studying and analyzing this topic, concludes that, based on the fact that under the conditions 
of state independence of the Republic of Tajikistan, the characteristics of the activities of teachers in small 
schools, the problems of the learning process and education in general, it is necessary to reconsider. 

KEY WORDS: small schools, an obstacle, development of society, lesson schedule, individual qualities, 
independent work, teacher skill. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ      ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мирзоев Р.Р. 
Таджикский государственный университет коммерции 

Шодиён М.С. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

Куджмуродов А.Я. 
 Таджикский педагогический институт в городе Пенджикенте 

 

Процесс формирования у студентов навыков мышления, развития и совершенствования 
качественных характеристик умственной деятельности, увеличения потенциала творческих 
способностей, применительно к условиям кредитной системы образования, во многом зависит 
от воспитания их активной жизненной позиции. В контексте основной целью воспитания, 
состоящей в формировании соответствующей интеллектуальной и духовной культуры 
студента, можно сказать, что преподавание такой дисциплины, как высшая математика, состоит 
в искусстве применения полученных знаний. 

Также важное значение имеет наработка соответствующего стиля мыслительной 
деятельности, которая дает возможность развитию аналитического аппарата, позволяющего 
исследовать проблемы в любой жизненной ситуации и получать оптимальные решения. 
Следовательно, студент, который умеет мыслить с точки зрения математики, может адекватно 
воспринимать окружающую действительность, выявить истинную сущность вещей, без веры в 
«магическую» природу.  

Анализ исследования ученых философов, психологов и педагогов показывает, что 
основным стержнем преподавания высшей математики в высших учебных заведениях, должен 
являться обучение мыслительной деятельности. Современные реалии развития общества и 
вступления развитых стран мира в период постиндустриального развития, предопределяет 
необходимость появления людей, которые должны обладать способностью к такой 
мыслительной деятельности на качественно новом уровне, определяемой как системный стиль 
мышления. В то же время можно отметить, что в действительности, современная высшая 
школа в основном ориентирована на простую передачу студентами определённого объема 
знаний, умений и навыков, а не на обучение мыслительной деятельности и развитие 
творческого мышления. 

В вузовской педагогической практике можно отметить, что учебный процесс, в 
большинстве случаев, как правило, является репродуктивным, что в свою очередь означает 
недооценку существующей общественной потребности в формировании студентов, 
обладающих навыками творческого мышления. Исходя из проведенного нами исследования, 
только 7% выпускников высших учебных заведений обладают способностью к креативному 
мышлению. Такой низкий процент обусловлен тем, что на творческую деятельность студента в 
вузе уделяется недостаточно времени (по нашим оценкам около 8%). Учебный процесс 
показывает, что практически студент является пассивным слушателем, которого преподаватели 
«наполняют» готовыми знаниями. Такой диссонанс с современными требованиями подготовки 
студентов, показывает важность решения вопроса о совершенствовании методики 
формирования их творческого мышления. 

Для развития методики формирования творческой деятельности необходимо выявить 
основные характеристики. В частности, С.Л. Рубинштейн в своих исследованиях выделяет 
такие качества, как «продуктивность» и «селективность». Под термином «продуктивность» 
подразумевается способность студента в процессе мыслительной деятельности определять 
новые связи и представлять себя в новых качествах. Такие качества требуют соответствующего 
фиксирования, для чего образовываются новые терминологические характеристики. В то же 
время «селективность» выступает антиподом «продуктивности», которое проявляется в 
сознательном сужении зоны поиска решения, как принципа проявления творческой 
деятельности [1]. 

В работах Б.Р. Кодирова исследуется проблема развития творческого мышления 
школьников средствами межпредметных связей естественнонаучных дисциплин [2]. Важно 
отметить, что поставленная проблема усложняется тем, что она недостаточно исследована 
именно для студенческой аудитории. Сложность появляется вследствие того, что во время 
студенческого возраста происходит динамическое развитие психики. Этот период также 
является временем для формирования креативности, как элемента, способствующего развитию 
способностей к проявлению творческой деятельности. Для развития творческой деятельности 
важное значение имеет состояние и микросреда, в которой происходит развитие и 
формирование будущего профессионала. Приведенные исследования подчеркивают важность 
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решения проблемы формирования и развития творческого мышления студентов на занятиях 
высшей математики. Это проявляется в том, что особенности организации процесса творческой 
деятельности являются особенно актуальными в свете обучения и воспитания студентов как 
важного элемента развития науки представления о закономерностях формирования и 
функционирования творческого мышления. 

Термин «креативное мышление» подразумевает совокупный процесс, при котором 
происходит создание и обработка необходимой информации, позволяющей находить 
совершенно новые решения, как проблемных ситуаций, так и новых идей, открытий и явлений 
посредством использования сенсорных, нетрадиционных мыслительных зависимостей и 
концепций [5].  

На основе исследования литературных источников по данной тематике, предопределила 
возможность получения такого заключения, что творческое мышление, как одно из важнейших 
элементов интегративного качества личности, можно охарактеризовать следующими 
качествами:  

 наличие ценностного отношения к творческому процессу;  
 существование и развитие определенного объема знаний, как одного из основных 

показателей творческого мышления;  
 развитие навыков и механизмов формирования творческого мышления; 
 развитие способности к рефлексии деятельности, направленной на формирования 

творческого мышления.  
Процесс обучения такой важной дисциплине, как высшая математика в вузах, 

непременно должен быть направлен на развитие самостоятельности и творческой активности, 
так как эти условия обуславливают усвоение учебного материала, настраивая студентов на 
проявление исследовательских навыков в практической деятельности. 

Посредством применения психолого–педагогических методов исследования можно 
выявить, что нахождение поставленной задачи заключено в предоставлении искомого учебного 
материала студентам, как объекта для изучения и поиска вида решений, а не предоставление 
его в готовом виде. Это можно считать одним из основных факторов формирования творческой 
личности студента. Достижение поставленной цели возможно при создании условий для 
вовлечения студента в познавательный поиск, предусматривающий всемерное развитие таких 
качеств, как наблюдательность и умение мыслить. Иначе говоря, развивать умение выделять 
самые важные и существенные детали, после чего использовать их для сравнения, анализа, 
обобщения и на этой основе сделать определенные выводы.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что основной принцип появления 
творческого мышления у студентов, особенно на занятиях высшей математики, с учетом 
условий кредитной технологии обучения, состоит в разработке такой методики преподавания, 
которая направлена на решение задач и формирования необходимых качеств творческого 
мышления. 

Для решения поставленной проблемы необходимо учитывать следующие факторы: 
 каждое занятие должно иметь соответствующую цель, причем оно направлено на 

получение конкретного ответа; 
 необходимо создать условия для формирования массива исходных данных, которые 

необходимы для достижения поставленной цели; 
 разработка таких методических приемов, которые применимы для решения задач и 

направлены на проявление самостоятельности студентов, в соответствии с условиями 
обучения. 

Современная педагогическая наука предлагает достаточно много методических приёмов 
и способов формирования творческого мышления студентов на занятиях высшей математики. 
В частности, кредитная система образования, в целях развития творческого мышления 
предполагает использование методики мозгового штурма. 

Термин «мозговой штурм» (Brainstorming), интенсивно используемый в научной и 
педагогической деятельности, означает определенный ход решения задачи, посредством 
стимулирования творческой деятельности. При этом, как правило, исходят из допущения, что 
применение традиционных методов решения, проявляющие себя как контрольные стереотипы 
сознания, препятствуют появлению новых идей [6]. Назначение «мозгового штурма» состоит в 
том, что участникам ставится определенная проблема и для ее решения необходимо 
предложить, как можно больше оригинальных решений. Каждому участнику дают возможность 
высказать максимально возможное количество своих идей без предварительной критики. По 
окончании, все предположения собираются, и начинается их рациональное обсуждение. 
Постепенно остаются самые лучшие варианты. Для развития творческого мышления студентов 
на занятиях высшей математики в условиях кредитной системы образования средствами 
мозгового штурма преподаватель должен: 
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1. Создать условия для проявления максимально возможного участия студентов на 
занятии; 

2. Назначить ответственного секретаря, ответственность которого является запись 
возникающих идей, мнений студентов либо на доске, либо на флип-чарте; 

3. Для того, чтобы проявилась коллективность в течение занятий, умение работать 
вместе, необходимо проводить соответствующую разминочную процедуру; 

4. Своевременно определить решаемую проблему. Даже если все условия задачи 
понятны, лучше еще раз подробно описать все условия поставленных задач; 

5. Определить регламент проведения урока таким образом, чтобы было достаточное 
время для студентов при приведении мысленных действий в определенном порядке, и 
предложить свои идеи; 

6. Важно создать условия для поощрения, каждого студента, участвующего на занятии. 
Сам принцип использования метода мозгового штурма на занятиях высшей математики 

дает возможность проявления своей самостоятельности, посредством высказывания 
появившихся идей, даже возможно и неправильных. 

Разберем следующий пример. Тема занятия - частные производные второго порядка. Для 
выполнения задания группа делится на три подгруппы. Все подгруппам дается следующее 
задание для выполнения:  

Найти частные производные второго порядка. 
В процессе проведения занятия каждая подгруппа предоставляет свое решение задачи, 

соответственно, высказывая рекомендации и доказывая правильность предлагаемого решения.  
За решение каждого примера подгруппа может получить от 0 до 2 баллов, в зависимости 

от правильности решения:  
 получение 0 баллов показывает, что к решению задачи подгруппа не приступала или 

получено неверное решение; 
 получение 1 балла означает, что была предпринята попытка выполнения задания, но 

решение неверное; 
 получение 2 балла означает, что решение получено, с полным доказательством. 
Итогом занятия является проведение анализа уровня цели, поставленной перед 

студентами. В частности, предполагается получение ответов на следующие вопросы: 
1. Дайте обоснование преимущества применения метода и технологии мозгового 

штурма? 
2. Что можете сказать о темпе проведения занятия? 
3. Назовите основные причины, которые вызывали у Вас затруднения? 
4. Определите, что более всего Вам понравилось на данном занятии? 
Таким образом, использование принципа мозгового штурма на занятиях высшей 

математики в условиях кредитной системы образования для развития творческой деятельности 
студентов обуславливает создание соответствующих условий по объединению участников в 
процессе поиска решений математических задач. Как правило, групповое участие позволяет 
найти решение, а участники мозгового штурма становятся сторонниками использования этого 
принципа. 
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ТАШАККУЛИ ТАФАКУРИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ДАРСҲОИ МАТЕМАТИКАИ 
ОЛӢ ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ 

 

Муаллифони мақола мушкилоти ташаккули тафаккури эҷодии донишҷӯёнро дар дарсҳои 
математикаи олӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот мавриди таҳлил қарор додаанл. Ҳадафи асосии 
таҳқиқот ба низом даровардани истифодаи усули ҳуҷуми зеҳнӣ аст, ки ба ташаккули тафаккури эҷодии 
донишҷӯён дар дарсҳои математикаи олӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот таъсир мерасонад. Дар 
мақола як усули ҳуҷуми зеҳнӣ тавсия мешавад, ки фаъолияти эҷодии донишҷӯёнро тавассути курси 
мушаххаси ҳалли мушкилот ҳавасманд кунад, зеро истифодаи усулҳои анъанавии таълим ба пайдоиши 
ғояҳои нав халал мерасонад. 

Муаллифон чунин меҳисобанд, ки ҷавҳари асосии таълими математикаи олӣ дар муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ, тарбияи зеҳнии донишҷӯён мебошад. Ҷомеаи муосир ба мутахассисоне ниёз 
дорад, ки тарзи муназзами тафаккур дошта бошанд. Фаъолияти муассисаҳои олии таълимии ҳозира 
асосан ба дастрасии дониш ба донишҷӯён равона карда мешавад, на ба таълими фаъолияти зеҳнӣ ва 
рушди тафаккури эҷодии онҳо. 

https://psychologyjournal.ru/stories/tvorcheskoe-myshlenie
https://psychologyjournal.ru/stories/tvorcheskoe-myshlenie
https://hr-portal.ru/varticle/mozgovoy-shturm-brainstorming
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Дар мақола нишон дода шудааст, ки раванди таълим, дар аксари ҳолатҳо, одатан репродуктивӣ 
мебошад ва зарур аст, ки раванди таълим тавре ташкил карда шавад, ки донишҷӯён малакаҳои тафаккури 
эҷодиро инкишоф диҳанд. Дар мақола принсипи асосии пайдоиши тафаккури эҷодии донишҷӯён дар 
дарсҳои математикаи олӣ бо назардошти шароити технологияи кредитии таълим, баррасӣ карда 
мешавад. Муаллифон услуби таълимиеро таҳия кардаанд, ки ба ҳалли мушкилот ва ташаккули сифатҳои 
зарурии тафаккури эҷодӣ нигаронида шудааст. Барои ҳалли ин мушкилот омилҳое таҳия карда шуданд, 
ки ҳангоми таълими математикаи олӣ дар донишгоҳҳо муҳиманд.  

Истифодаи принсипи ҳуҷуми зеҳнӣ дардарсҳои математикаи олӣ тибқи низоми кредитии таҳсилот 
барои рушди фаъолияти эҷодии донишҷӯён, шароити мусоидро барои муттаҳид намудани онҳо дар 
ҷустуҷӯи ҳалли масъалаҳои математикӣ мавқеи муҳим дорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: рушд, тафаккури эҷодӣ, ҳуҷуми зеҳнӣ, низоми кредитии таҳсилот, фаъолияти 
эҷодӣ, фаъолияти зеҳнӣ, қобилияти эҷодӣ, мавқеи зиндагӣ, фарҳанги зеҳнӣ ва маънавӣ, дониш, 
фаъолияти зеҳнӣ, роҳҳои ҳалли муносиб, интихоб, маҳсулнокӣ, сифати ҳамгироӣ, мушоҳида. 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Авторы в статье освещают проблему развитии творческого мышления студентов на занятиях 
высшей математики в условиях кредитной системы образования. Основная задача исследования – 
систематизировать использование метода мозгового штурма, оказывающая влияние на развитие 
творческого мышления студентов на занятиях высшей математики в условиях кредитной системы 
образования. В статье рекомендавана методика мозгового штурма, которая стимулирует творческую 
деятельность студентов посредством определенного хода решений задач, т.к. применение традиционных 
методов препятствуют появлению новых идей. 

Авторы считают, что основной стержень преподавания высшей математики в высших учебных 
заведениях, является обучение мыслительной деятельности студентов. Современному обществу нужны 
люди, которые могут обладать системным стилем мышления. Нынешняя высшая школа в основном 
ориентирована на простую передачу студентам определённого объема знаний, умений и навыков, а не на 
обучение мыслительной деятельности и развития творческого мышления. 

В статье указано, что учебный процесс, в большинстве случаях, как правило, является 
репродуктивным, надо так организовать учебный процесс, чтобы у студентов развивались навыки 
творческого мышления. 

В статье рассмотрен основной принцип появления творческого мышления у студентов, на 
занятиях высшей математики, с учетом условий кредитной технологии обучения. Авторами произведена 
разработка такой методики преподавания, которая направлена на решение задач и формирование 
необходимых качеств творческого мышления. Для решения поставленной проблемы были разработаны 
факторы, которые важны при преподавании высшей математики в вузах.  

Использование принципа мозгового штурма на занятиях высшей математики в условиях 
кредитной системы образования для развития творческой деятельности студентов обуславливает 
создание соответствующих условий по объединению участников в процессе поиска решений 
математических задач.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, творческое мышление, мозговой штурм, кредитная система 
образования, творческую деятельность, умственная деятельность, творческая способность, жизненная 
позиция, интеллектуальной и духовной культуры, знаний, мыслительная деятельность, оптимальные 
решения, селективность, продуктивность, интегративное качество, наблюдательность. 
 

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS AT HIGHER MATHEMATICS 
LESSONS UNDER CONDITIONS OF CREDIT EDUCATION SYSTEM 

 

The authors of the article highlight the problem of the development of creative thinking of students at the 
lessons of higher mathematics in the context of a credit education system. The main objective of the study is to 
systematize the use of the brainstorming method, which affects the development of students' creative thinking in 
the higher mathematics classes in the context of a credit education system. The article recommends a 
brainstorming technique that stimulates students' creative activity through a specific course of solving problems, 
because the uses of traditional methods hinder the emergence of new ideas. 

The authors believe that the main core of teaching higher mathematics in higher educational institutions is 
the training of students' mental activity. Modern society needs people who can have a systematic way of 
thinking. The current higher school is mainly focused on the simple transfer to students of a certain amount of 
knowledge, skills, and not on the training of mental activity and the development of creative thinking. 

The article indicates that the educational process, in most cases, as a rule, is reproductive, it is necessary 
to organize the educational process so, to develop creative thinking of students.  

The article discusses the basic principle of the emergence of creative thinking of students at the lessons of 
higher mathematics, taking into account the conditions of credit learning technology. The authors have 
developed a teaching methodology that is aimed at solving problems and forming the necessary qualities of 
creative thinking. To solve this problem, factors were developed that are important when teaching higher 
mathematics at high schools. 

The use of the brainstorming principle in higher mathematics in the context of a credit education system 
for the development of students' creative activity determines the creation of appropriate conditions for uniting 
participants in the search for solutions to mathematical problems. 
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БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ДАР БОРАИ СОХТОРИ БОСАЛОҲИЯТИИ ЭКОЛОГӢ 
 

Холназаров С., Ёров Ҷ.Д., Ёрова М.Ҷ., Шомудинзода Т.О. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

Азимов Р.Р. 
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 

 

Аксари муҳаққиқон мураккабӣ ва гуногунҷабҳа будани муносибати салоҳиятнокиро 
таъкид карда, ба он дохил шудани фаъолияти маърифатӣ (когнитивӣ) ва фаъолияти амалиро 
қайд менамоянд. Дар ин росто диққати асосиро баҳри аз худ намудани донишҳои экологӣ 
додаанд, ки то андозае натиҷаи салоҳиятнокиро ҳамчун воситаи методологӣ барои муайян 
кардани мақсад ва ҳадафи таълими экологӣ пурра гардонад. 

Яке аз асосгузорони муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим, мутахассиси ин соҳа Д. Равен 
ба сохтори салоҳиятнокии экологии донишандӯзӣ (маърифатӣ) ва фаъолиятнокӣ, инчунин 
муносибати самаранокиро низ дохил менамояд. 

Дар ҳуҷҷатҳои лоиҳаи «Муайян ва интихоби салоҳиятнокӣ» (DeSeCo) зикр шудааст, ки 
салоҳиятнокиро дар якҷоягӣ бо дигар малакаҳои амалӣ, дониш, ҳавасмандӣ, арзишҳо, бартарӣ, 
эҳсосот ва дигар қисматҳои иҷтимоӣ ва рафтор метавон барои самаранок буданаш истифода 
намоем [1]. 

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки усулҳои нави таълими фанни экологияро самаранок 
истифода бурдану натиҷаҳои хуби онҳоро муайян намуд.  

Барои тақвияти фикри хеш метавонем аз нақшаи пешниҳоднамудаи Ю.Г. Татур истифода 
намоем: 1) сабабияти мусбат барои ҳосил шудани салоҳиятнокӣ; 2) тасаввуроти арзишноки 
пурмаъно (муносибат) ба мазмун ва натиҷаи фаъолият; 3) донише, ки асоси интихоби воситаи 
фаъолияти муайянро ташкил мекунад; 4) маҳорат, таҷриба ва малакае, ки дар асоси дониши 
мавҷуда барои бо муваффақият ба амал баровардани амалиёти муайян зарур мебошад [2]. 

Ба назари мо, сохтори салоҳиятнокие, ки И.А. Зиленский зикр кардааст, маҳсулноктар 
менамояд, ки он аз панҷ қисмат иборат аст: 1) тайёрӣ ба салоҳиятнокӣ; 2) аз худ намудани 
донише, ки мазмуни салоҳиятнок дорад; 3) таҷрибаи ошкори салоҳиятнокӣ дар ҳолати 
стандартӣ ва ғайристандартӣ; 4) муносибат ба мазмуни салоҳиятнокӣ ва объективии он; 5) ба 
тартиб даровардани раванди эҳсосотӣ-маҷбурӣ ва натиҷаи ҳосилшавии салоҳиятнокӣ [3]. 

Ҳамин тариқ, ба сохтори салоҳиятнокии экологӣ омилҳои зайлро ворид кардан мумкин 
аст: 

1) қисмати талаботнокӣ ва мотиватсионӣ (сабабнокӣ); 
2) қисмати маърифатӣ; 
3) қисмати фаъолиятнокӣ ва амалӣ (амалиётӣ); 
4) қисмати эҳсосотӣ ва иродавӣ; 
5) қисмати пурмазмунӣ ва арзишнокӣ. 
Тавре ки дар боло зикр гардид, қисмати талаботнокӣ ва ҳавасмандӣ ба таркиби 

салоҳиятнокии умумитаълимӣ ва таҳқиқоти экологӣ дохил мешавад. Чунки дар асоси амалиёт-
ҳои фаъолиятнокӣ мазмуни он мантиқан дуруст муайян карда мешавад. Хусусияти асосии 
ҳавасмандӣ сохтори фаъолияти салоҳиятнокии экологӣ ба ваҷҳҳое, ки қисмати амалиётиро 
бедор мекунанд вобастагӣ дорад. Пайдо шудани сабаб барои амалиёт шароит муҳайё мекунад. 

Дар доираи фаъолияти экологӣ чунин талаботро истифода кардан мумкин аст: талаботи 
беҳтар нигоҳ доштани шароити мувофиқ барои мавҷудияти ҳамаи организмҳои зинда ва сало-
матии худ; талаботи маърифатии дарки табиат, фаҳмиши табиати худ, ғамхорӣ нисбат ба дига-
рон; ҷаҳонбинӣ-кӯшиши дарки олам, мавқеи худ дар он, маънои ҳаёти худ; рӯзмарра ва амалӣ 
кардани иқтидори доштаи худ ба воситаи фаъолияти экологӣ, аз ҷумла касбӣ; дарки талабот ба 
ин ё он шакли сабаб, ҳамчун бедоркунандаи фаъолияти экологӣ, ташаккули мақсади рӯзмарраи 
фаъолият ё ин ки натиҷаи он, яъне қонеъ гардонидани мақсад, аз ҷумла талабот мебошад. 

Тавре ки аз натиҷаҳои силсилаи таҳқиқоти психологӣ-педагогӣ ва иҷтимоӣ бармеояд, 
корҳоеро баҳри ҳифзи табиати муҳити зист хонандагон анҷом медиҳанд, хусусияти 
антропромарказӣ ва прагматикӣ дошта, мақсади талаботи рафтори азхудкунӣ дар онҳо бештар 
аст. Бинобар ин, ба маводи биологӣ дохил кардани масъалаҳои экологии мазмуни муносибати 
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ғайрипрагматикӣ нисбат ба маърифати омӯзиши қонунҳои табиат, ҳаёти растаниҳо, ҳайвонот, 
экосистема, зебоипарастӣ, хурсандӣ аз овози фораму дилкаш, гуногунрангии табиат, кӯшиши 
ғамгин шудан, ахлоқи ғамхорӣ ба мавҷудоти табиат, муҳофизати табиат, парвариши растаниҳо 
ва ҳайвонот аҳамияти бузург доранд. 

Аз нуқтаи назари консепсияи устувор, ки аз зарурати синтез кардани се ҷанбаи ба ҳам 
алоқаманд (табиат, ҷамъият, иқтисодиёт) бармеояд, дар ҳалли проблемаҳои муҳити зист ба 
сохтори салоҳиятнокии экологӣ дар баробари нишон додани сабабҳои арзишноки, дар боло 
номбаршуда, инчунин бояд мақсадҳои муҳимми ҷамъиятию иқтисодӣ ва омилҳои муҳимми 
фаъолияти экологӣ, дохил карда шаванд: 

 Шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мақсади муҳофизат ва нигаҳдошти боигарии Ватан, иҷрои 
қарзи худ барои он шахсоне, ки ҳоло ва дар оянда зиндагӣ мекунанд. 

 Иҷтимоӣ-гуманистӣ кӯшиши нишон додани ҳурмату эҳтиром, ғамхорӣ дар ҳаққи 
мардум, гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар раванди ошкор намудани камбудӣ ва ҳал кардани мушкилии 
экологӣ; 

 гигиенӣ - фаҳмидани аҳамияти табиат баҳри муҳофизат ва мустаҳкам кардани 
саломатии инсон, кӯшиши муҳофизат барои шароити хуби зиндагӣ дар маҳалҳои аҳолинишин; 

 иқтисодӣ - ба қисмҳо ҷудо кардану дуруст ба роҳ мондани қувваҳои истеҳсолии 
ҷамъият, навоварию пешравии илмӣ-техникӣ мувофиқи ғунҷоиши экосистемаи табиат. 

Ҳамин тариқ, ба қисмати ҳавасмандӣ (мотиватсионӣ) дохил намудани ваҷҳҳои шахсият 
ва иҷтимоии муҳимро талаб мекунад. Ин якҷоя кардани талабот ва шавқу завқи хонандагоне, 
ки фаъолияти экологиро бедор мекунанд ва инчунин мавҷудияти онҳоро барои сифатҳои шахсӣ 
(гуманистӣ, эҳтиёткорӣ, масъулиятнокӣ ва ғайраҳо) заруранд, инҳоянд: 

 дарки зарурати нигоҳдории табиат, ҳаёти мутаносибии солим дар табиат; 
 хоҳиши фаъолона иштирок намудан дар машғулияти экологӣ бо мақсади ҳамкорӣ 

кардан дар ҳалли мушкилоти экологӣ; боварӣ дар чорабиниҳо баҳри муҳофизат ва беҳтар 
кардани муҳити зист; 

 фаҳмиши аҳамияти фаъолияти шахсӣ ва ҷамъиятии экологӣ, масъулиятнокӣ барои 
натиҷаи он; 

 кӯшиш ва тайёр будан ба худмаърифатнокии экологӣ ва интихоби дурусти касб. 
Бояд гуфт, ки ин назария ба хусусияти фаъолиятнокии салоҳдид нигоҳ накарда, ҳангоми 

муайян намудани моҳият ва мазмуни он амалан ба категорияи «талабот» диққати зарурӣ 
намедиҳанд. Ҳарчанд қувваи бедоркунии фаъолияти инсон дар охир ба ин ё он талабот ҳамчун 
сарчашмаи ваҷҳҳои инсонӣ мерасанд. 

Фаҳмиши анъанавии талабот, зарурат ва асоси худро аз онтология ҷудо кардани 
индивидиум мегирад. Моҳияти ин муносибат дар он аст, ки муқобилгузории субъект ва объект 
мувофиқи таълимоти гносеологии анъанавӣ инсонро бо шуури он монанд мекунанд. Бо ин одам 
як қисмати ҳастӣ ҳисоб карда мешавад. 

Дар ин ҷо ҳамчун алтернатива эътирофи он ки «Инсон дар дохили ботини ҳастӣ аст, на 
ин ки ҳастӣ зоҳири шуури он. Бо пайдо шудани ҳастии инсонӣ аз реша дигаргуншавии нақшаи 
онтологӣ ба амал меояд: масъала на танҳо дар бораи ҳамкории инсон бо олам аст, балки дар 
бораи муносибати инсон ба олам ва баръакс ҳамчун муносибатҳои объективӣ меистад» [4]. 
Фақат ҳамин тавр бо тарзи воқеӣ метавонем дуршавии ҳастиро аз инсон бартараф намоем. 

Ба андешаҳои олимони соҳа, алтернативии онтологии олами ҳастӣ, ки ба онҳо корҳои 
илмии В.Ф. Василюк, К. Левин, А.Н. Леонтев, Д.А. Леонтев, Г. Оллпорт бахшида шудаанд, 
мафҳуми фаъолият ҳамчун ҳалқаи мобайнӣ миёни мафҳуми талабот ва мафҳуми муносибат ба 
олам ё муносибатҳои ҳаётӣ хизмат мекунад [4]. Маҷмӯӣ муносибатҳои ҳаётӣ, яъне паҳлӯҳои 
актуалии фаъолияти ҳаётиро, ки ҷамъи фаъолиятҳои муносибати ҳаётӣ амалӣ мегардонанд 
ташкил мекунад. Аз ин лиҳоз, талаботро ҳамчун муносибатҳои объективии субъект ва олам, ки 
барои амалӣ шуданашон фаъолнокии зарурии нигоҳ доштан ва инкишофи субъект ҳисобидан 
нодуруст аст. 

Дар ин фаҳмиш талабот хусусияти манфии фард, яъне ба ягон чиз зарурат надоштан, 
балки хусусияти воқеиест, ки мавҷуд будани шаклҳои муайяни ҳамкориро бо олам, шакли 
муайяни фаъолиятро байни инсон ва дунёе, ки ӯ дар ҳамкорӣ зиндагӣ мекунад нишон медиҳад. 
Ба фикри Д.А. Леонтев оид ба зарурати шаклҳои муносибат ба олам, ки барои нигоҳдорӣ ва 
инкишофи инсоният ҳамчун авлоди умумӣ аст, розӣ шудан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, дар доираи муносибати онтологӣ муайян намудани моҳияти салоҳиятнокӣ ва 
мазмуни фаъолияти экологӣ ба таври васеъ баҳри талаботи ҳавасмандӣ ҷой ҷудо кардан 
мумкин аст. Ҳамон фаъолияте, ки ба бозпайдошавии ҳаёт, муҳофизати ҳаётӣ ва муҳит равона 
карда шудааст, на ин ки хусусияти берунӣ (предметҳо, ашёҳо), инчунин ба сифати талаботи 
асосии салоҳиятнокии экологӣ баромад менамоянд. 

Умуман ҷузъи ҳавасмандӣ (мақсаднокӣ) паҳлӯҳои экологии шахсиятро муайян сохта, ӯро 
барои ҳаёт ва амалиёт дар ҳамкорӣ бо табиат, мавҷудияти ахборотро оид ба тарзи қабули олам 
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ва амалӣ намудани фаъолияти ҳаётии худ, интихоби қонеъ гардондани талаботи умумиинсонии 
экологӣ, ваҷҳҳои экологии рафтор ва фаъолият, инчунин бедор кардани ваҷҳҳои 
худинкишофдиҳии экологӣ-маърифатӣ ва экологӣ-касбиро дар назар дорад. 

Қисмати маърифатӣ дар мазмуни экологии таълим одатан пешбаранда ва 
системаҳосилкунанда фаҳмида мешавад. Дар ин ҷо ба сифати асосии таълимот дар бораи 
экосистема, ки ҷамъи қисматҳои абиотикӣ ва биотикӣ хизмат мекунад. Қисми таркибии 
консепсияи экосистема муҳите, ки дар он мубодилаи модда ва ҷараёни энергия мегузарад ба 
ҳисоб меравад. Ҳамкории экологӣ ва намудҳои гуногуни он мазмуни консептуалии таълими 
экология, қисмҳои асоси онро муайян карданд: экологияи глобалӣ (ягонагӣ ва умумияти 
биосфера ҳамчун қабати замин, доираҳои моддаҳои зинда); экологияи системаи биологӣ 
(беҳамтоии сифатию гуногуни организмҳои зинда, ҳамкории экологии организмҳо); экологияи 
иҷтимоӣ (дониш ва алоқамандӣ, вобастагии якдигарии ҷамъият ва муҳити табиат); экологияи 
одам (донишҳо дар бораи моҳияти табиии одам, ҷойи истиқомати он ва омилҳои экологии 
саломатӣ). 

Ба сифати аломати асосии қисмати маърифатии таълимии экологӣ дар муносибати 
анъанавӣ дониш, мафҳум оид ба муҳити зист дар бораи объекти фаъолияти маърифатӣ-
экосистема, истифодабарӣ, захираҳо, проблемаҳои экологӣ, инкишоф, мавзунӣ ва муътадилӣ 
фаҳмида мешавад. Фаъолияти экологӣ дар як қатор мафҳумҳои экологӣ такрор шуда, ба 
воситаи корҳои ташвиқотию тарғиботии муҳофизати табиат, иштирок дар мониторинги 
экологӣ, нигоҳдории ландшафт (манзара) кушода мешавад. 

Дар доираи усули салоҳиятнокӣ, фаъолиятнокӣ ва муносибати проблемавии 
мавқеъмуайянкунӣ ва мазмуни таълими экологии биология, чун дигар фанҳои таълимӣ 
модернизатсияро талаб менамояд, ки мо ҳам дар ташаккул додани ҷаҳонбинӣ ҳисса гузорем, 
ҳам дар мазмуни таълим. Ҷаҳонбинӣ бо мақсадҳои антропологӣ ташаккулдодаро ба алгоритми 
«Илм-фанни таълим» иваз намудан мумкин аст [5]. 

Асоси салоҳиятнокиро тасаввурот дар бораи системанокӣ ва динамикии ҷаҳон, 
алоқамандии умумии маданӣ ва табиӣ; донишҳо дар бораи равандҳо ва ҳодисаҳо, ки дар табиат 
ва ҷамъият рух медиҳанд, мушоҳида карда мешаванд. Нақш ва мавқеи инсон дар системаи 
ҷаҳонӣ, донишҳои арзишнок ва интихоби меъёрҳо, яъне элементҳои илмии ҷаҳони ҳозира (аз 
он ҷумла экология), ки натиҷаи фаҳмиши табиат, аз ҷумла таълимот дар бораи биосфера ва 
ноосфера аст, таълимоти эволютсионӣ, императивӣ-экологӣ ташкил мекунанд. 

Дар баробари ин, донишҳои махсуси назариявӣ ва амалиро, ки барои аз ҷиҳати илмӣ ҳал 
намудан ва огоҳ будан аз проблемаҳои экологӣ заруранд, ин ҷо бояд дохил кард: 

 консепсияи инкишофи устувор; 
 сифати ҳаёт ва тарзи баҳо додан ба он (мониторинги муҳити зист, экспертизаи 

экологӣ); 
 моҳият, сабаб ва намудҳои проблемаҳои экологӣ (иҷтимоӣ-экологӣ-иқтисодӣ). 
Механизми (ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, таълимӣ) роҳҳои ҳалли мушкилоти 

муҳити зист («Рӯзномаи рӯз-асри ХХI», барномаи миллӣ, мантиқӣ ва маҳаллии инкишофи рӯз). 
Дигар хосияти хоси қисмати маърифатӣ ба воситаи хусусияти фаъолияти салоҳиятнокии 

экологӣ муайян карда мешаванд, чунки тамоми фаъолият, пеш аз ҳама, ба аҳамияти аз худ 
кардани донишҳо дар бораи фаъолияти экологист. Фаъолияти инсон дар табиат ва ба даст 
овардани баробарӣ, коэволютсияи ҷамъият ва табиат барои ҳаматарафа амалӣ кардани 
фаъолияти экологӣ, давраҳои инкишофи инсон дар раванди аз худ кардани биосфера ва 
донишҳо дар бораи мақсаду гуногунии фаъолияти касбии экологӣ вобастагӣ дорад. 

Лекин, чӣ барои таълими экологии анъанавӣ ва чӣ барои салоҳиятнокӣ модели ташаккул 
додани дониш худмақсадгузорӣ буда наметавонад. Аммо муроҷиат ба шакли ҳаракати қисмати 
маърифатии салоҳиятнокии экологӣ зарур ва ҳатмист. Ин фаъолияти маърифатӣ буда, дар 
навбати худ, дар шакли тафаккури экологӣ зоҳир мегардад. 

Тафаккури экологӣ аз як тараф ҳамчун шакли мустақили тафаккур чун раванди 
ҷудонашавандаи фаъолияти фикрӣ баромад мекунад. 

Хосиятҳои асосии тафаккури экологӣ, хусусияти диалектикӣ (комплексӣ, муносибати 
бисёртарафа ба таҳқиқоти вазъияти ҳисобкунӣ, таҳлил ва синтези алоқаҳои росту чап); 
рефлексӣ (худназоратии бошууронаи фаъолияти экологӣ аз муайян кардани проблемаи экологӣ 
то ҳалли амалиёт), хусусияти эҷодӣ (ҷустуҷӯи мустақилонаи ҳалли оптималӣ, эҷоди якҷояи 
инсон ва табиат), гуфтугӯӣ, диалогӣ, ахборотӣ-инъикоси адекватии муносибатҳо дар фазо ва 
вақт, инчунин дар табиат вуҷуд доранд. 

Бо истифода аз мазмуни экологии салоҳиятнокии хонандагон метавон тафаккури 
экологиро ҳамчун раванди таҳлили назариявӣ ва баҳо додан ба вазъияти экологӣ, муайян 
кардани мушкилот, кофтуковӣ, воситаҳои ҳалли амалии ин мушкилот бо истифода аз 
фаъолияти рефлекторӣ, ки ба талаботи салоҳиятнокии императивӣ (амрӣ) асос ёфтааст ҳисоб 
намоем. Вобаста ба ин, таркиби салоҳиятнокии экологӣ бояд ба воситаҳои таҳлилӣ (аналитикӣ) 
пешгӯӣ, ташхис, лоиҳа, рефлекси маҳорат ва ҳалли проблема дохил шаванд: 



126 

 

 таҳқиқоти вазъият, муайян кардани проблемаи экологӣ, таҳлили сабаб ва оқибати он; 
 доштани қобилияти роҳҳои ҳалли мушкилот ва қабули қарор; 
 ташхиси ҳолати иҷтимоӣ-экологӣ-иқтисодии система; 
 моделикунонии системаҳои табиӣ-антропогенӣ, алоқаҳои экологии равандҳо; 
 лоиҳакашӣ, банақшадарорӣ, пешгӯӣ ва баҳо додан ба натиҷаи фаъолият (аз ҷумла 

амалҳои худ); 
 таҳлил, бо баҳисобгирии талаботи экологии императивӣ (амрӣ) ба ҳаракатҳои худ 

баҳои адекватӣ додан. 
Салоҳиятнокии экологӣ қисмати амалии фаъолиятнокиро дар бар мегирад. Бояд қайд 

намуд, ки ин қисмат ба сифати асос дар мазмуни таълими экологии мактабӣ дида баромада 
мешавад ва пештар ҳамчун намуд ва воситаи фаъолияти хонандагон, ки ба ташаккул додани 
маҳорати маърифатӣ ва амалии хонандагон, ки хусусияти экологӣ доранд, равона карда шуда 
буд. Муносибати салоҳиятнокӣ дар фаҳмиши ҳозираи шуурнокии экологӣ талаботи 
модернизатсияи ин қисматро пешниҳод мекунад. Айни замон, ҷамъият дар ҷараёни интихоб 
қарор дорад, ё ки ҳамин тарзи ҳамкориро бо табиат, ки ба бад шудани шароити зиндагӣ оварда 
мерасонад ё ки биосфераро барои ҳаётгузаронӣ дуруст муҳофизат менамоянд. Барои ҳамин ин 
тарзи фаъолиятро тағйир додан лозим аст.  

Барои намуди шуурнокии экомарказӣ, хусусияти қабули табиат ҳамчун субъекти 
баробарҳуқуқ дар фаъолияти муҳофизати табиат барои худи табиат ва инсон зарур аст. Фарқи 
асосии шуурнокии экомарказӣ аз пешниҳодҳои антропомарказӣ дар он аст, ки фаъолияти 
муҳофизати табиат дар асоси муносибатҳои субъект-объект ва талаби прогматизми дур сохта 
мешаванд. Ба таври дигар гӯем, нигоҳ доштани муҳити зист барои истифодаи одамони оянда 
лозим аст. 

Ба функсияи махсуси фаъолияти экологӣ муҳофизати табиат, тағйир додан, барқарор 
кардани табиат ва маърифати экологии он, инчунин назорат аз болои тағйироти муҳити зист, 
мониторинги системаи табиӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ, пешгӯии оқибати таъсири фаъолияти 
хоҷагидорӣ дар муҳити зист, ахборотдиҳӣ, суст кардан ва нест кардани хисороти офатҳои 
табиӣ дар системаҳои табиӣ-техникие, ки пайдо мешаванд ва муҳайё кардани шароити 
муътадил, ташкил кардани системаи геоахборотӣ дар объектҳо ва маҳалҳои гуногун, ташаккули 
маърифати экологӣ дохил мегарданд.  

Ҳангоми таълими экологии хонандагон ба назар гирифтани функсияҳои хоси фаъолияти 
экологӣ мувофиқи мақсад аст: 

− маърифати аз худ кардани донишҳои экологӣ, ташаккул додани тасаввуроти адекватӣ 
дар бораи иртиботи ҳамдигарӣ ва системаи «Табиат, ҷамъият гузаронидани таҳқиқот дар 
табиат». 

− ба таври амалӣ ташаккул додани малакаҳои нигоҳдории табиат, эҳтиёткорӣ дар 
табиат, барқароркунии табиат, иҷрои қоидаҳои муносибату рафтор дар табиат; 

− меҳнат - дигаргунии моҳияти экологӣ ва иҷтимоидошта зист, ки ба беҳтар кардани 
ҳолати муҳити зист равона гардидааст; 

− иқтисодӣ - муҳофизат ва дуруст истифода бурдани захираҳои табиӣ; 
− рекратсионӣ - истироҳат дар табиат; 
− муҳофизати саломатӣ - пешгирӣ ва нигаҳдории саломатӣ бо истифода аз воситаҳои 

табиӣ; 
− истироҳатӣ - гузаронидани вақти холӣ дар табиат; 
− рушддиҳӣ - рушди равандҳои маърифатӣ, эҷодкорӣ, муносибати субъективӣ ба табиат, 

иштироки шахсӣ дар корҳои муҳофизати муҳити зист; 
− амалиёти амалии иҷтимоӣ - батартибдарории муносибатҳо дар коллективи таълимӣ. 
Муттаҳид кардани намудҳои хос ва таълимии фаъолияти экологӣ бо сохтори умумии 

фаъолият (ашё, мақсад, ваҷҳҳо, мазмун, восита, шакл, натиҷа), дар асоси императивӣ (амрӣ) 
экологӣ, тавсияҳо, арзишнокӣ, дониш, маҳорат, малака, мазмуни қисмати амалӣ-фаъолиятнокӣ, 
фаъолияти салоҳиятнокии хонандагонро муайян мекунад: 

 интихоби мавзӯъ, муайян кардани фан ва мақсади фаъолиятнокӣ; 
 баҳо додан ба ҳолати мавзӯи баҳси омӯзиш ва масъалаҳои ба он алоқаманд; 
− асоснок кардани муҳиммияти фаъолият, интихоби роҳҳои гуногуни технологии 

безарари экологӣ; 
− муайян кардани меъёри пешравӣ ва сифати натиҷа: 
− нишон додани масъулият, муносибати эҷодӣ, рафтори рефлексӣ барои ҳалли қарори 

қабулшуда ва натиҷаҳои фаъолият. 
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БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ДАР БОРАИ СОХТОРИ САЛОҲИЯТНОКИИ ЭКОЛОГӢ 
 

Дар ин мақола масъалаҳои сохтори салоҳиятнокии экологӣ, фаъолияти экологӣ, муносибати 
салоҳиятнок, проблемавӣ, системанок, тафаккури экологӣ, моҳият ва мазмуни онҳо кушода дода 
шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: экология, салоҳиятнокӣ, муносибати салоҳиятнок, системанокӣ, маърифат, 
ваҷҳҳо, самаранокӣ, дониш, маҳорат, малака. 

 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

В данной статье рассматриваются проблемы структуры экологической компетентности, 
экологической деятельности, компетентностного подхода, проблемного, системного, экологического 
мышления и их сущность и содержание. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экология, компетентность, компетентность, подход, когнитивность, 
эффективность, знания, умение, способности. 

 

SOME THINKING ON ECOLOGICAL COMPETENCE STRUCTURE 
 

This article considers the problems of structure of the ecological competence, ecological activity, 
competent approach, problem, systematic, ecological thinking and their essence and content. 

KEY WORDS: ecology, competence, competent, approach, cognitive, effectiveness, knowledge, skill, 
ability. 
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ДАР БОРАИ СЕ МАРҲИЛАИ РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 
 

Шодиён М.С., Ҳасанов Д.Р. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Технология ин маҷмӯи донишҳои илмӣ ва муҳандисии татбиқшуда дар равиши корҳо, 
таҷамӯи омилҳои истеҳсоли моддӣ, техникӣ, энергетикӣ, меҳнатӣ, тарзҳои бо ҳам алоқаманд 
намудани онҳо барои истеҳсоли маҳсулот ё хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи муайян 
мебошад. Аз ин рӯ, технология ба автоматикунонии ҷараёни истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, қабл 
аз ҳама, идоракунӣ ба таври мустаҳкам алоқаманд аст. Технологияҳои идоракунӣ бо истифодаи 
компютерҳо ва техникаи телекоммуникатсионӣ такя мекунад. 

Мутобиқ ба таъриф, технологияи иттилоотӣ ин маҷмӯи фанҳои бо ҳам алоқаманди илмӣ, 
технологӣ, муҳандисӣ мебошад, ки ба омӯзиши методҳои самараноки ташкили кори одамон, ба 
коркард ва нигоҳдории иттилоот; техникаи ҳисоббарор ва ҳамкорӣ бо одамон ва таҷҳизоти 
истеҳсолӣ, замимаҳои амалии онҳо, инчунин ҳамаи масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 
фарҳангии ба он алоқаманд машғуланд. Худи технологияҳои иттилоотӣ омодагии хеле ҷиддӣ, 
харҷҳои ибтидоии хеле калон ва техникаи меҳнатталаби илмиро тақозо мекунад. Муқаддимаи 
онҳо бояд аз бунёди таъминоти математикӣ, ташаккули ҷараёнҳои иттилоотӣ ва низоми 
омодагии мутахассисон оғоз гардад.  

Якчанд андешаҳо дар мавриди рушди технологияҳои иттилоотӣ бо истифодаи 
компютерҳо, ки ба хусусиятҳои гуногуни тақсимкунӣ муайян карда мешавад мавҷуд мебошад. 

Умумияте, ки барои ҳамаи муносибатҳои дар поён ифодашуда марбут мебошад, он аст, 
ки бо пайдо шудани компютери фардӣ марҳилаи нави рушди технологияҳои иттилоотӣ оғоз 
шуд. Мақсади асосӣ қонеъ гардонидани талаботи фардии инсон чӣ дар соҳаи касбӣ ва чӣ 
маишӣ мебошад.  

Хусусиятҳои асосии тақсимбандии технологияҳои иттилоотӣ: 
Доир ба навъи вазифаҳо ва ҷараёни коркарди иттилоот: 
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Марҳилаи якум (солҳои 60-70) коркарди маълумот дар марказҳои ҳисоббарор дар режими 
истифодаи ҳамагонӣ. Самти асосии рушди технологияи иттилоотӣ автоматикунонии корҳои 
куҳнаи қаблии инсон мебошад. 

Марҳилаи дуюм (аз солҳои 80 ба ин тараф) сохтани технологияҳои информатсионии ба 
ҳалли вазифаҳои стратегӣ равонакардашуда. 

Доир ба масъалаҳои дар баробари иттилоотонии ҷомеаистода: 
Марҳилаи якум (то охири солҳои 60) ба масъалаи коркарди ҳаҷми калони маълумот дар 

шароити маҳдуд будани имконоти дастгоҳҳои техикӣ алоқаманд мебошад.  
Марҳилаи дуюм (то охири солҳои 70) ба паҳн шудани МЭҲ-ҳои серияи IВМ/360 

алоқаманд мебошад. Масъалаи ин марҳила ба ақибмонии таъминоти барномавӣ аз сатҳи рушди 
дастгоҳҳо алоқаманд мебошад. 

Марҳилаи сеюм (аз оғози солҳои 80) марҳилае мебошад, ки компютер олоти истифодаи 
касбӣ шуда, низомҳои иттилоотӣ воситаи дастгирии қабули тасмимҳо мебошанд. Масъалаҳо ин 
марҳила: ҳадди аксари қонеъгардондани талаботи истифодабарандагон ва сохтани интерфейси 
дахлдор барои кор дар муҳити компютерӣ мебошанд. 

Доир ба афзалияте, ки технологияи компютерӣ меорад: 
Ба марҳилаи якум (аз оғози солҳои 60) коркарди ба таври кофӣ самараноки иттилоот 

ҳангоми иҷроиши амалиётҳои куҳнашуда бо тамоюл ба истифодаи дастаҷамъонаи 
марказонидашудаи захираҳои марказҳои ҳисоббарор хос мебошад. Меъёри асосии арзёбии 
самаранокии низомҳои сохташавандаи иттилоотӣ ин фарқият дар байни харҷи маблағҳо бобати 
таҳия ва сарфаҷӯйи маблағҳо ҳангоми татбиқи онҳо мебошад. Масъалаи асосии ин марҳила 
психологӣ ва ҳамкории бади истифодабарандагон буд, ки низомҳои иттилоотӣ ба хотири 
ихтилофи андешаҳо ва дарки масъалаҳои ҳалшаванда дар байни тарроҳон сохта шуда буданд. 
Дар туфайли ин низомҳое сохта шуданд, ки истифодабарандагон сарфи назар аз имконоти 
васеъ онҳоро хуб напазируфта, ба таври пурра мавриди истифода қарор надоданд. 

Марҳилаи дуюм (аз миёнаҳои солҳои 70) ба пайдоиши компютерҳои фардӣ алоқаманд 
аст.  

Муносибат нисбат ба сохтани низомҳои иттилоотӣ тағйир ёфта, тамоюл ба ҷониби 
истифодабарандаи инфиродӣ ҷиҳати дастгирии тасмимҳои қабулкардаи вай майл намуд. 
Истифодабаранда аз гузаронидани таҳияи хеш манфиатдор аст, алоқа бо тарроҳу таҳиягар 
барқарор мегардад, якдигарфаҳмӣ дар байни ҳар ду гурӯҳи мутахассисон ба вуҷуд меояд. Дар 
ин марҳила ҳам коркарди марказонидашудаи додашудаҳо, ки барои марҳилаи якум хос аст ва 
ҳам коркарди додашудаҳои ғайримарказонида, ки ба ҳалли вазифаҳои маҳаллӣ ва кор бо 
пойгоҳҳои маълумоти маҳаллӣ дар маҳалли кории истифодабаранда такя мекунад, мавриди 
истифода қарор мегирад. 

Марҳилаи сеюм (аз оғози солҳои 90-ум) ба мафҳуми таҳлили афзалиятҳои стратегӣ дар 
тиҷорат алоқаманд буда, ба дастовардҳои технологияи коммуникатсионии коркарди 
тақсимшудаи иттилоот асос ёфтааст. Мақсади низомҳои иттилоотӣ афзоиш додани 
самаранокии коркарди додашудаҳо ва расондани кумак ба идоракунанда мебошад. 
Технологияҳои иттилоотии марбута, бояд ба ташкилот кумак кунанд, ки он дар муборизаи 
рақобатнок муқовимат намуда, афзалият ба даст биорад. 

Нисбат ба таърихи рушди МЭҲ-ҳои фардӣ (РС - Personal Computer) қайд кардан ба 
маврид аст, ки онҳо ба МЭҲ-ҳои насли 4 тааллуқ доранд. Соли 1970 қадами аввалин дар роҳи 
компютери фардӣ гузошта шуд. Маршиан Эдвард Хофф аз ширкати InteL схемаи интегралиро 
тарроҳӣ кард, ки бо вазифаҳои худ ба протсессори компютери калон монанд аст. Ҳамин тариқ, 
аввалин микропротсессори InteL 4004 пайдо гардида, соли 1971 ба фурӯш бароварда шуд. Ин 
пешравии воқеӣ буд, чунки микропротсессори InteL 4004 бо андозаи камтар аз 3 см дар 
муқоиса бо мошинҳои бузурги насли 1-ум хеле маҳсулноктар буд. Воқеият ин аст, ки имконоти 
InteL 4004 дар муқоиса ба протсессори марказии компютерҳои калони замони худ хеле сода 
буд, вай бисёр суст кор мекард ва ҳамзамон фақат 4 бит иттилоотро коркард мекард 
(протсессори калони компютерҳо ҳамзамон 16 ё 32 бит иттилоотро коркард мекард) ва 
нархаш даҳ ҳазор маротиба арзонтар буд. Маҳсулнокии микропротсессорҳо зуд тараққӣ кард. 

Соли 1972 микропротсессори 8-битаи InteL 8008 пайдо шуд. Андозаи регистрҳои он ба 
воҳиди иттилооти рақамӣ - бит мувофиқат мекард. Протсессори InteL 8008 рушди содаи InteL 
4004. Аммо соли 1974 микропротсессори боз ҳам ҷолибтари InteL 8080 сохта шуд. Аз ҳамон 
ибтидои таҳия вай ҳамчун чипи 8-бита поягузорӣ шуда буд. Он дорои микродастурҳои 
нисбатан васеъ буд (микродастурҳои зиёди вай 8008 васеъ карда шуда буданд). Ба ғайр аз ин, 
аввалин микропротсессоре буд, ки метавонист рақамҳоро ҷудо кунад ва то охири солҳои 70-
уми қарни ХХ микропротсессори InteL 8008 барои индустрияи микрокомпютерҳо стандарт буд. 

Якчанд нафар муҳандисони ширкати InteL ширкати Zilog Corporation-ро ташкил 
намуданд, ки ба ҷаҳон микропротсессори Z80-ро туҳфа кард. Воқеият ин аст, ки Z80 коркарди 
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минбаъдаи микропротсессори 8080 мебошад. Ба таври хеле сода теъдоди дастурҳои вай зиёд 
карда шуда буд, ки ин амал имкон дод, дар компютерҳои фардӣ низомҳои стандарти амалиётӣ 
сохта шуда, мавриди истифода қарор гирад. 

Соли 1979 ширкати InteL микропротсессори нави InteL8086/8088-ро истеҳсол кард. Дар 
ҳамин вақт протсессори ҳамроҳи InteL8087 пайдо шуд. Басомадҳои тактие, ки дар онҳо 
микропротсессори InteL-8086/8088: 4.77,8 ва 10 Мгтс кор карда метавонад. 

Дар охири солҳои 70-уми қарни ХХ паҳн шудани компютерҳои фардӣ ба он оварда 
расонд, ки дархост ба компютерҳои калон ва миникомпютерҳои (мини МЭҲ) коҳиш ёфт. Ин 
амал боиси нороҳатии ҷиддии ширкати IВМ, маъруфтарин ширкат доир ба истеҳсоли 
компютерҳои калон гардид. Аз ин рӯ, шикарти IВМ кӯшиш кард, ки неруи хешро дар бозори 
компютерҳои фардӣ бисанҷад.  

Қабл аз ҳама ба ҳайси микропротсессори асосии компютер микропротсессори навтарини 
16-разрядаи InteL8088 интихоб карда шуд. Истифодаи он имкон дод, ки иқтидории он ба таври 
назаррас афзоиш дода шавад, чунки микропротсессори нав имкон медод, бо хотираи 1 Мбайт 
кор кунад ва ҳамаи компютерҳои дар он вақт мавҷудбуда, бо 64 Кбайт маҳдуд буданд. Дар 
компютер қисмҳои эҳтиётӣ аз дигар ширкатҳо мавриди истифода қарор гирифтанд, таҳияи 
таъминоти барномавии онро ба ширкати дар он вақт начандон калони Microsoft вогузор 
карданд. Ҳамин тариқ, соли 1981 аввалин версияи системаи амалиётӣ дар компютерҳои IВМ 
РС MS DOS 1.0. пайдо шуд. Минбаъд бо таваҷҷуҳ ба такмил ёфтани компютерҳои IВМ РС 
версияҳои нави он бо номи DOS низ истеҳсол карда мешуданд, ки ба истифодабаранда 
имкониятҳои нав дар ихтиёр мегузошт. 

Соли 1981 компютери ҷадид бо номи «IBM Personal Comuter» ба мардум ба таври расмӣ 
муаррифӣ карда шуд ва ба зудӣ дар байни истифодабарандагон маъруфият ва маҳбубият пайдо 
кард. IВМ РС дорои 64 Кб хотираи фаврӣ, магнитофон барои ворид кардан ва ҳифзи барнома ва 
маълумот, дискдон ва версияи забони BASIC-и насбшударо бо худ дошт. 

Пас аз як сол компютери IВМ РС дар бозор ҷойи аввалро ишғол намуда, ҷойи модели      
8-битаро дар бозор танг кард. 

Агар IВМ РС мисли компютерҳои қаблӣ сохта мешуд ва ё бо гузашти ду-се сол куҳна 
мешуд, имрӯз мо ӯро кайҳо фаромӯш мекардем. Аммо бо компютери IВМ ҳодисаи дигар рух 
дод. Ширкати IВМ компютери худро дастгоҳи ягонаи ҷудонашаванда накард ва сохтори онро 
низ бо патент ҳифз накард. Баръакс, вай компютерро аз қисматҳои ба таври ҷудогона 
сохташудаи бо ҳам насб карда ва мушаххасоти ин қисматҳо, тарзи бо ҳам часпондану васл 
кардани онҳоро низ махфӣ нигоҳ надошт. Баръакс, принсипи сохтори IВМ РС барои ҳамаи 
хоҳишмандон дастрас буд. Ин муносибат, ки номи он «принсипи меъмории кушода» ном 
гирифта буд, ба компютери IВМ РС маъруфияти гӯшношунид овард, сарфи назар аз он ки 
ширкат аз истифодаи натиҷаҳои кори хеш ба таври воҳиду танҳо маҳрум гашт. Ҳоло мо дар 
поён мебинем, ки кушода будани меъмории IВМ РС ба рушди компютерҳои фардӣ чӣ гуна 
таъсир расонд: 

1. Дурнамо ва маъруфияти IВМ РС истеҳсоли қисматҳои такмилӣ ва қитъаоти гуногуни 
онро бисёр ҷолиб намуд. Рақобат дар байни истеҳсолкунандагон боиси арзон шудани 
қисматҳои эҳтиётӣ ва худи дастгоҳ шуд. 

2. Ба зудӣ бисёр ширкатҳо на қисматҳои эҳтиётӣ, балки ба истеҳсол ва ҷамъоварии худи 
компютерҳое оғоз карданд, ки ба IВМ РС мувофиқат мекарданд. Чунин ширкатҳо ба мисли 
ширкати IВМ харҷҳои иловагӣ надоштанд, онҳо компютерҳои худро нисбат ба компютерҳои 
ширкати IВМ арзонтар ба фурӯш бароварданд (дар баъзе ҳолат 2-3 маротиба арзонтар). 

3. Истифодабарандагон имконият пайдо карданд, ки компютери худро навсозӣ намоянд 
ва онро бо дастгоҳҳои иловагӣ садҳо истеҳсолкунандагони дигар муҷҷаҳаз гардонанд. 

Ҳамин тариқ, пас аз татбиқи васеи компютерҳои фардӣ дар ҳаёти ҳаррӯза рушди хеле 
босуръати техникаи ҳисоббарор ба амал омад. Перомуни як унсури хеле муҳим сухан хоҳем 
гуфт: микропротсессор - олоти аз назари технологӣ ва иқтисодӣ самаранок барои коркарди 
ҷараёни афзояндаи иттилоот мебошад. Насли ҷадиди микропротсессорҳо дар ҳар ду сол бар 
ивази насли қаблӣ омада, дар муддати 3-4 сол аз назари маънавӣ куҳна шуда истодаанд. 
Микропротсессорҳо дар якҷоягӣ бо дастгоҳҳои электронӣ имконият медиҳанд, низомҳои аз 
назари иқтисодӣ муфиди иттилоотӣ сохта шаванд. 

Сабаби чунин маъруфияти микропротсессорҳо аз он иборат аст, ки бо пайдо шудани онҳо 
зарурат барои нақшаҳои махсуси коркарди иттилот дигар намондааст, кофӣ аст, ки вазифаҳои 
он барномасозӣ шуда, ба таҷҳизоти доимоҳифзкунандаи (ПЗУ) микропротсессор ворид карда 
шавад. Пас аз муддати хеле кутоҳи вақт модели IВМ РС такмил дода шуд. Модификатсияи 
ҷадиди он номи «васеъшудаи» IВМ РС/ХТ (Personal Computer/eXTended version) гирифт. Дар 
ин модификатсия истеҳсолкунандагон аз истифодаи магнитофон (сабти савт) ба ҳайси 
ҷамъоварандаи иттилоот даст кашида, дискдони дуюми дискҳои инъитофпазир ва имкони 
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истифодаи диски сахтро бо зарфияти 10-30 МБ илова карданд. Дар айни ҳол мавҷуд будани 
диски сахти ПК ХТ амалан ҳатмӣ мебошад. Модел ба истифодаи микропротсессори InteL 8088 
такя мекунад. 

Соли 1982 ширкати InteL микропротсессори InteL80286-ро истеҳсол намуд, ки 134 ҳазор 
транзистор дошт ва дар асоси технологияи 1,5 микрон (микрон – микрометр ё мкм) таҳия карда 
шуда буд. Вай метавонист бо хотираи фаврии 16 МБ дар басомадҳои 8,12 ва 16 МГтс кор 
кунад. Навгонии принсипиалии он режими ҳимоятшуда ва хотираи виртуалии бо андозаи 1Гб 
буд, ки истифодаи ҳамагониро соҳиб нашуд. Ин протсессор аксаран ҳамчун протсессори 
босуръати 8088 мавриди истифода қарор мегирифт. Дар худи ҳамон сол модели ҷадиде бо номи 
IВМ РС/АТ (Personal Computer/Advanced Technology – «КФ» технологияи такмилёфта) 
истеҳсол карда шуд. Бо таваҷҷуҳ ба истифодаи микропротсессори нав дар якҷоягӣ бо 
протсессори ҳамсафари 80287 маҳсулнокии низом ду маротиба афзуд. Он бо дискдонҳои 
дискҳои инъитофпазири навъи ҷадид (бо ҳаҷми се маротиба афзудаи ҳифзи иттилоот), дискҳои 
сахти аз 40 МБ ба боло такмил шудааст. Шинаи платаи модари КФ то 16 бит васеъ карда 
шудааст. 

Доғ шудани муборизаи рақобатнок тарроҳони IВМ-ро маҷбур кард, ки дар ниҳояти кор аз 
принсипи «меъмории кушода» даст бикашанд. Оилаи ҷадиди модели ПК IВМ номи 
PS/2(Personal Sistem 2 - «низоми фардии 2»)-ро гирифтааст. Он дар сатҳи дастгоҳҳо комилан бо 
насли ҷадид мувофиқат надорад, дар сатҳи таъминоти барномавӣ бошад мувофиқатро ҳифз 
намудааст. Дар модели PS/2 ширкати IВМ дар бораи гузариши хеш ба шинаи ҷадиди меъморӣ – 
микроканалӣ (Micro Channel Architectura. MCA) эълон намуд. Ин амал имкон дод, ки аз 
истеҳсолкунандагони бегона канорагирӣ карда шавад, аммо истеъмолкунандагонро дар 
интихоб маҳдуд намуд: ҳамаи дастгоҳҳои иловагиро барои ин КФ танҳо худи ширкати IВМ 
истеҳсол мекард, ширкатҳои дигар бошанд дар ин амр ӯро дастгирӣ намекарданд. Аввалин 
моделҳои PS/2 микропротсессори InteL 80286-ро мавриди истифода қарор доданд ва амалан ПК 
АТ-ро дар пойгоҳи меъмории дигар нусхабардорӣ намуданд. 
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ДАР БОРАИ СЕ МАРҲИЛАИ РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 
 

Дар ин мақола дар бораи таърихи рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки се марҳила (давра)-ро дар 
бар мегирад, маълумот дода шудааст. Чунончи, қайд мегардад, ки проблемаи асоси марҳилаи якум (аз 
оғози солҳои 60) ҳамкории бади истифодабарандагон ва корбурди нопурраи низомҳои иттилоотӣ буд. 
Марҳилаи дуюм бо пайдоиши компютерҳо (миёнаи солҳои 70) алоқаманд мебошад. Дар марҳилаи сеюм 
(аз оғози солҳои 90) технологияҳои иттилоотӣ афзалият пайдо карданд. 

Ҳамин тариқ, ба ақидаи муаллифон, рушди технологияи иттилоотӣ ба рушди тамоми соҳаҳои ҳаёт 
таъсири мусбат расонида, дар маркази диққати ҷомеа қарор гирифт. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияи иттилоотӣ, истифодабарандагон, низомҳои иттилоотӣ, 
микропротсессорҳо, компютер, таъминоти барномавӣ, вазифаҳои стратегӣ, МЭҲ. 

 

О ТРЁХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В этой статье представлена информация об истории развития информационных технологий, 
включающих себя три этапа. Так, отмечается, что основная проблема первого этапа (начиная с 60-х гг.)-
неудовлетворительное сотрудничество пользователей и неполное использование информационных 
систем. Второй этап (середина 70 гг.) связан с появлением компьютеров. На третьем этапе (начиная с 90-
х гг.) большое преимущество стали иметь информационные технологии. 

Таким образом, на взгляд авторов, развитие информационных технологий оказало положительное 
влияние на развитие всех сфер жизни и оказалось в центре внимания общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, пользователи, информационные системы, 
микропроцессоры, компьютер, программное обеспечение, стратегические задачи, ЭВМ. 
 

ABOUT THREE STAGES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
 

This article provides information on the history of the development of information technology, which 
includes three stages. So, it is noted that the main problem of the first stage (starting from the 60s) is the 
unsatisfactory cooperation of users and the incomplete use of information systems. The second stage (mid 70 
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years) is associated with the advent of computers. At the third stage (starting from the 90s), information 
technologies began to have a big advantage. 

Thus, in the opinion of the authors, the development of information technology had a positive impact on 
the development of all spheres of life and was in the center of public attention. 

KEY WORDS: information technology, users, information systems, microprocessors, computer, 
software, strategic tasks, computers. 
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МУАММО ВА ДУРНАМОИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ 

 

Алиева М.Н., Азизов А.А., Неъматов Л.Х. 
МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 

 

Таҳлил ва баррасии амиқи ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ташаккули ҷомеа собит 
месозанд, ки дар замони нав масъалаи ворид намудани тағйирот дар таҳсилот зарур ва 
аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт, ки муносибати босалоҳият дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муносибати пурра нав набуда, осори олимони тоҷик, аз ҷумла М.А. Абдуллоева, 
М.А. Абдусамадова, К.А. Азизова, Т.А. Ашӯрова, Б.Х. Нарзуллоев, М.Б. Сангинова, М.М. 
Утаев ва дигарон шаҳодати ин гуфтаҳост. 

Муҳаққиқони соҳа мафҳумҳои «салоҳият, салоҳиятнок, салоҳиятманд, босалоҳият»-ро 
барои ифода намудани мафҳумҳои «компетенция» ва «компетентность», ки аз вожаи забони 
лотинии (competens, competentis) бармеояд, истифода бурданд, ки баъзан дар адабиёти илмӣ 
мафҳумҳои салоҳият, қобилият, малака, маҳорат чун муродиф истифода бурда мешаванд.  

Донишманди тоҷик К.А. Азизова дар рисолаи номзадии худ, оид ба истилоҳи «салоҳият» 
навиштааст: «Муаллиф салоҳиятро дар муқоиса бо мафҳумҳои «дониш, маҳорат, малака» чун 
сохтори шахсиятии нисбатан мураккаб мавриди баррасӣ қарор медиҳад, ки ба арзишҳо, самтҳо, 
донишҳо, таҷрибаи ҳам дар раванди таълим ва ҳам берун аз он касб кардаи шахсият асос 
меёбанд [2, с. 10]. 

Муҳаққиқ Т.А. Ашӯрова босалоҳиятро чунин таснифот кардааст: «Босалоҳиятӣ дар 
раванди таҳсил ва на танҳо дар муассисаи таълимӣ, балки таҳти таъсири оила, кор, сиёсат, дин, 
фарҳанг ва ғайра ташаккул меёбад» [3, с. 20]. 

Мафҳуми салоҳиятро дар рисолаи номзадии хеш, муҳаққиқ М.Б. Сангинова чунин 
маънидод кардааст: «Салоҳият талабот ё меъёр ба омодагии маърифатии муҳассил мебошад» 
[6, с. 10]. 

Мафҳуми мавриди назар дар стандарти фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ чунин баён 
гардидааст: «Салоҳият - маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ки ба мақсади 
ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ), маърифатӣ ва касбӣ равона 
карда мешаванд» [5, с. 62]. 

Оид ба зарурати ворид намудани таълими босалоҳият, донишманд М.А. Алиева дар 
мақолаи илмии худ чунин баён месозад: «Баррасии ҳамаҷонибаи сохтори масъала, таҳлили 
амиқи илмӣ ва усулӣ яке аз омилҳои муҳиммест, ки зарурати ворид намудани тағйиротро 
тақозо менамояд. Ҳангоми ба роҳ мондани таълими босалоҳият дар натиҷаи таълим истифодаи 
дониши хонандагон ба тарзи ҳамгироӣ дар ҳаёт вусъат меёбад ва барои такмил ёфтани сифати 
таълим мусоидат менамояд» [2, с. 62]. 

Олими маъруфи рус А.В. Хуторской оид ба мафҳуми «салоҳият» чунин таъриф пешниҳод 
кардааст: «Салоҳият маҷмӯи сифатҳои ба ҳам алоқаманди шахсият (дониш, малака, маҳорат, 
тарзҳои фаъолият)-ро дарбар мегирад, ки нисбат ба доираи муайяни ашёю равандҳо дода 
мешавад ва барои фаъолияти сифатноку пурмаҳсул нисбат ба онҳо зарур аст» [7, c. 18]. 

Инчунин донишманди дигари рус М.П. Нечаев оид ба мафҳумҳои «салоҳият» ва 
«босалоҳиятӣ» чунин ибрози ақида намудааст: «Салоҳият талаботи (меъёри) иҷтимоии бегона 
карда ва пешакӣ додашудаи нисбат ба тайёрии таҳсилотии хонанда мебошад, ки барои 
фаъолияти сермаҳсули хушсифати ӯ дар соҳаи муайян зарур аст ва босалоҳиятӣ бошад, ин 
соҳибихтиёрӣ, салоҳияти дахлдорро дар ихтиёр доштани хонанда, ки муносибати шахсиятии 
ӯро ба он ва предмети фаъолият дарбар мегирад» [4, c. 9]. 

Таҳсилоти иловагӣ барои инсон на танҳо самти васеъгардонии таҳсилоти умумӣ (чуқур 
гардонидани он, такмилдиҳӣ) дар чаҳорчӯбаи низоми амалӣ гардонидани таҳсилот, балки ҳуқуқ 
ба иштирок дар ҷустуҷӯи маънои ҳаёти худ низ тасаввур карда мешавад. Стратегияи давлатии 
рушди маориф азнавкунии мазмуни таҳсилотро пешниҳод мекунад, ки дар он «салоҳиятҳои 
калидӣ» гузошта мешавад. Салоҳият дар ҷараёни таълим натанҳо дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумӣ, балки зери таъсири оила, дӯстон, кор, таҳсилоти иловагӣ ташаккул меёбанд. 
Дар алоқамандӣ ба он, татбиқи муносибати босалоҳият дар умум аз ҳамаи вазъиятҳои омӯзишӣ 
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ва фарҳангӣ, ки дар он хонандаи муассисаи таълимӣ ҳаёт ба сар мебарад ва инкишоф меёбад, 
вобаста аст. Дар ин мантиқ, таҳсилоти иловагии хонандагон натанҳо унсур, қисми таркибии 
низоми мавҷудбудаи таҳсилоти умумӣ, балки сарчашмаи мустақилонаи таҳсилот, ки баҳри ба 
даст овардани салоҳиятҳои калидӣ дар доираҳои гуногуни худмуайянкунии ҳаёти хонанда 
мусоидат мекунад.  

Маълум аст, ки дар ҳар давраи таърихии инкишофи тамаддуни ҷамъиятӣ низоми 
арзишҳои худро қабул мекунад ва мақсадҳои таҳсилот дигаргун мешавад. Вазифаи асосии 
стратегияи давлатии рушди маориф баҳри ба даст овардани сифат – сифати нав, ки ба талаботи 
ба шахсият арзкунанда дар шароити иҷтимоӣ-иқтисодии муосири тезтағйирёбанда ҷавобгӯ аст, 
иборат аст. Талаботи мазкур ба дастовардҳои хатмкунандагони муассисаҳои таълимии (умумӣ 
ва таҳсилоти иловагӣ) низоми салоҳиятҳои калидии универсалӣ, ки дар шароити ҷамъияти 
иттилоотӣ барои тадбиқи худ имконият фароҳам меоварад, дарбар мегирад. Дар ҷамъияти 
иттилоотӣ шароитҳои фарҳангӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки ба дигаргуншавии низоми арзишҳо 
оварда мерасонад, тағйир меёбад. Дар ин алоқамандӣ, татбиқи муносибати субъективӣ ба 
таълим, ки дар чаҳорчӯбаи он ҳар як хонанда бояд новобаста ҳуқуқҳои худро фаъолона 
интихоб кунад ва мустақилона ҳаёти мактабӣ ва беруназмактабии худро амсиласозӣ намояд, 
зарур аст. Дар ин ҳолат, нақши омӯзгор мутлақан тағйир меёбад. Омӯзгор бояд ба амсиласозии 
лоиҳаи фардии зеҳнӣ ва инкишофи шахсии ҳар як хонанда, инкишофи босалоҳиятии он 
гузарад.  

Ба даст овардани мақсади гузошташуда ҳамон вақт имконпазир мешавад, агар он далеле, 
ки салоҳиятҳои хонандагон натанҳо дар муассисаи таълимӣ ташаккулёфтаро ба назар гиранд, 
мутлақан самти нави инкишофи хонандаро низоми таҳсилоти иловагӣ таъмин менамояд.  

Тавсифҳои муҳимми таҳсилоти босалоҳияти ба шахсият нигаронидашударо метавон ба 
чунин гурӯҳҳо ҷудо кард:  

1. Қавигардонии таҳсилоти равонагии шахсӣ, ки дар таъмини фаъолнокии хонандагон 
дар раванди таҳсилот, ҷалби имкониятҳои интихоб зоҳир мегардад;  

2. Равонагии инкишофёбанда ва сохтори таҳсилоти синнусолӣ. Мақсади 
инкишофёбандаи таҳсилот-шахсият, ҳаракати воқеӣ мебошад. Дониш, маҳорат ва малака 
ҳамчун мақсад баромад накарда, балки ҳамчун восита дар раванди инкишофи хонанда баромад 
мекунад. 

3. Талаботи омӯзонидани ҳалли муаммоҳои иҷтимоии шахсият ва вазифаҳои асосии 
ҳаётӣ дар ҳар як синну сол, ки он бо чунин роҳ амалӣ мегардад: а) азхуд кардани намудҳои 
нави фаъолият дар чаҳорчӯбаи он, ки хонанда метавонад мустақилона муамморо ҳал кунад; б) 
азхуд намудани тарзҳои нави ҳалли муаммо дар намудҳои гуногуни фаъолият. 

4. Тамоюл ба худинкишофдиҳии шахсият, ки ба воқеият замина мегузорад: а) дарки 
хударзишии ҳар як шахсият, беҳамтоии он; б) имкониятҳои сарфнашудаи инкишофи ҳар як 
шахсият, инчунин худинкишофёбии эҷодии он; в) афзалияти озодии ботинӣ – озодӣ барои 
худинкишофдиҳии эҷодӣ нисбат ба озодии зоҳирӣ. 

Зарурати ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият дар раванди таҳсилоти иловагии 
хонандагонро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо кардан лозим аст:  

1. Аз нав назар кардан ба имкониятҳои ҳар як хонанда ё ҳамаи хонандагон босалоҳият 
шуда метавонанд. Дар навбати худ ба омӯзгор лозим аст, ки дида тавонистани ҳар як хонанда 
аз нуқтаи назари дар он мавҷудбуда, маҷмӯи сифатҳои беҳамторо омӯзад, ки ин омил барои 
муваффақият дар ин ё он соҳаи махсус зарур мебошад;  

2. Аз нав ба тасвия даровардани мақсадҳои таҳсилот: дар нақшаи аввал вазифаи 
инкишофи шахсият бо ёрии таълими фардӣ баромад мекунад; 

3. Тағйир додани методҳои таълим, ки бояд ба зоҳир гардидан ва ташаккули салоҳияти 
хонандагон вобастагӣ аз рағбати шахсии онҳо ва шавқ бояд кӯмак намоянд; 

4. Даст кашидан аз тартиботи анъанавии баҳогузорӣ ба хонандагон ва барномаҳои 
таълимӣ; 

Аломатҳои моҳияти босалоҳият: а) доимотағйирёбанда (бо тағйирёбии талабот ба 
«калонсоли бомуваффақият»); б) ба оянда нигаронидашуда (дар имкониятҳои ташкил намудани 
таҳсилоти худ ба қобилиятҳои шахсӣ бо назардошти талаботи оянда такякарда зоҳир мегардад); 
в) хислати фаъолияти маҷмӯи маҳоратҳо дар вобастакунӣ бо маҳорат ва донишҳои фаннӣ дар 
соҳаҳои мушаххасро дорад; г) он маҳорате, ки ба интихоб намудан вобаста аст, зоҳир мегардад. 
Дониш худ дар вазъиятҳои мушаххас; ғ) дар ҳавасмандкунии фаъолияти худомӯзиши 
бефосила. 

Дар ҷамъияти муосири индустриалӣ-аграрӣ шарти асосии некуаҳволии ҳар як инсон 
мавҷуд будани маҳорати коркунӣ бо иттиоолоти зиёди оммавӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҷамъияти 
иттилоотӣ хонандагон ва омӯзгорон дар шароитҳои гуногун ҷойгир мебошанд. Босалоҳиятии 
универсалӣ, ки он дар ба даст овардани салоҳиятҳои калидӣ ҷойгир мебошад ва дар ҳамаи 
соҳаҳо худмуайянкунии инсон иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. Он асоси ҳамгироии ҳамаи 
салоҳиятнокиро ба ҳисоб гирифта, мутаҳаррикии касбии инсонро таъмин мекунад ва маҳорати 
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кор кардани универсалиро бо сарчашмаҳои маълумотдиҳии гуногун такя мекунанд. Дар қатори 
босалоҳияти иттилоотӣ маҳорати ҷамъбастӣ, универсалӣ дохил мешаванд, ки ба хосиятҳои 
кӯчониши васеъ соҳиб мебошанд. Ин маҳоратҳое, ки хонандагон метавонанд ҳангоми ҳалли 
вазифаҳои худ дар доираи васеъ истифода намоянд, натанҳо дар чаҳорчӯбаи як фан, балки бо 
дигар машғулиятҳои фанҳои гуногун, инчунин дар фаъолияти амалии гуногун истифода бурда 
метавонанд.  

Салоҳияти иттилоотӣ: ба хонанда барои омӯхтан ёрӣ мерасонад; ба хатмкунандагон 
барои уҳдабаро будан имкон медиҳад, ба талаботи волидайн мувофиқ будан; барои 
муваффақнок будан дар ҳаёти оянда ёрӣ мерасонад. 

Муаммо на дар он мебошад, ки чӣ тавр ғояҳои навро азхуд намоем, балки чӣ тавр аз тарс 
раҳоӣ ёбем. Аз муносибат ба муайян намудани мақсади дониш ва арзёбии натиҷаҳои он ва ба 
назар гирифтани таҳсилот барои инкишофи шахсият, иҷтимоигардонии он ва амали 
гардонидани тағйир додани принсипҳои ташкили раванди таҳсилот асосёфта, ин аз нав 
нигаронида шудани таҳсилоти умумӣ мебошад. 

Самти азнавсозии таҳсилоти иловагӣ ва мавқеи муносибати босалоҳиятро ба чунин 
гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин:  

1. Тағйир додани технология, методҳо ва шакли таълим, ки бояд ба зоҳиршавӣ ва 
ташаккули салоҳиятҳои хонандагон вобаста ба шавқ ва рағбати шахсии онҳо кӯмакрасонанда; 

2. Тағйир додани мавқеи омӯзгор, дар дараҷаи баланди «мутобиқаткунанда» ё «мураббӣ» 
мешавад, назар ба сарчашмаи бевоситаи дониш ва иттилоот мебошанд; 

3. Бунёди фазои кушоди таълимӣ, ки ба ҳар кас барои сохтани роҳи таҳсилот имконият 
медиҳад ва он ба талаботи таълимӣ бо пуррагӣ мувофиқат мекунад. 

Вобаста ба мантиқи соҳаҳои таҳсилоти ҷудокардашуда, ба арзишҳо нигаронидашуда, 
барои ҳар як синну соли хонандагон чунин салоҳиятҳо шуда метавонад: а) салоҳияти шахсӣ дар 
доираи ҳамкории хонандагон бо худ, бо дигар одамон, табиат; б) салоҳияти иҷтимоӣ дар соҳаи 
ҳамкорӣ бо ҷамъият; в) салоҳияти маърифатӣ дар соҳаи ҳамкорӣ бо ҷаҳони иҷтимоӣ ва табиат; 
г) салоҳияти фаннӣ-фаъолиятӣ дар соҳаи ҳамкорӣ бо фаъолияти одам. 

Шакли зоҳиршавии салоҳиятҳо гуногун мебошанд, зеро бо равандҳои гуногуни ҳаёти 
инсон ва бо хусусиятҳои онҳо алоқаманданд. Салоҳиятҳои дар боло зикргардида хусусияти 
шартӣ доранд. Ҳамаи намуди салоҳиятҳо заруру хударзиш дар раванди бавоярасии инсон зарур 
ва арзишманд мебошанд. Онҳо байни худ ҳамкорӣ намуда, ғанӣ мегарданд. Намудҳои гуногуни 
фаъолият ва муносибат мавҷуд буда, ҳар яки он барои татбиқ, салоҳиятҳои муайянро дар 
сатҳҳои гуногун талаб менамояд. Асоси арзишҳо ва ҷудо намудани салоҳиятҳо ба бунёди 
шароити мусоиди максималӣ барои худинкишофдиҳӣ, худмуайянкунии хонандагон дар 
раванди таҳсилот ба ҳисоб меравад. Қайд кардан лозим аст, ки барои ҳар як синну сол низоми 
арзишҳои худ хос аст, ки он дар вазъиятҳо, нақшҳои иҷтимоӣ, муаммоҳо зоҳир мегардад. 
Тасдиқ кардан мумкин аст, ки барои ҳар як синну сол мазмуни фаннии фаъолияти худ хос аст, 
ки доираи вазифаҳои маърифатӣ ва тарзи ҳалли онҳо гуногун мешаванд. 

Арзиши таҳсилоти иловагии хонандагон аз он иборат аст, ки он таҳсилоти умумиро 
пурқувват менамояд ва ба хонандагон дар худмуайянкунии касбӣ ёрӣ мерасонанд, ба татбиқи 
қувва, дониши дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат мекунад.  

Дар ҳақиқат, муассисаи таълимӣ маълумоти умумӣ медиҳад, аммо ба инкишофи 
бисёрҷабҳаи шахсият, ба қобилияти кушодашавии он, касбинтихобкунии барвақтӣ танҳо 
таҳсилоти иловагӣ мусоидат менамояд. Агар маълумоти муассисаи таълимӣ ҳамаи 
хонандагонро дар ҳаҷми якхела, ки стандарти давлатӣ муайян кардааст, дониш гиранд, дар 
таҳсилоти иловагии стандартӣ нашуда вобаста ба қувваи гуногунии он, гуногунсамтӣ, вариантӣ 
тадбиқ мегардад.  

Ҳамин тариқ, нишонаи фарқкунандаи асосии муносибати босалоҳият ва хусусияти 
фаъолиятии он, меъёрҳои ба вуҷуд омадани салоҳият комёбиҳои мусбӣ барои натиҷаи худ ба 
ҳисоб меравад. Тавонистани таҳлил, муқоиса, ҷудо намудани ибораҳои асосӣ, тавонистани 
худбаҳодиҳӣ, масъулиятнок будан, мустақилият, эҷод ва ҳамкорӣ карда тавононистан, кор 
кардан бе роҳбарии доимӣ, ташаббускорӣ, дидани муаммо ва роҳҳои ҷустуҷӯи ҳалли онҳо дар 
асоси мулоҳизаҳои солим - ин салоҳиятҳои калидиест, ки дар ҷамъияти муосир ҷудо кардан 
мумкин аст.  
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МУАММО ВА ДУРНАМОИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ 
 

Дар ин мақола оид ба вижагиҳои муносибати босалоҳият, зарурати ворид намудани тағйирот дар 
таълим, нақши омӯзгор дар таълими босалоҳият маълумоти муфассал дода, қайд мегардад, ки арзиши 
таҳсилоти иловагии хонандагон аз он иборат аст, ки он таҳсилоти умумиро пурқувват менамояд ва ба 
хонандагон дар худмуайянкунии касбӣ ёрӣ мерасонад, ба татбиқи қувва, ба рушди дониши дар заминаи 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ гирифташуда мусоидат мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳият, муносибати босалоҳият, тағйироти муносибат дар таълим, 
таҳсилоти иловагӣ, татбиқ, муаммо. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

В данной статье представлен подробный обзор особенностей компетентностного подхода в 
необходимости внедрения изминений в образовании, подчеркивается роль учителя в компетентностном 
обучении и отмечается, что ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 
усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает обучающимся в 
профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 
компоненте - в школе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, комптентностное отношение, изменения отношений к 
обучению, дополнительное образование, реализация, проблема. 

 

THE CHALLENGES AND THE PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF A 
COMPETENCE APPROACH 

 

This article provides a detailed overview of the features of the competency-based approach in the need for 
introducing changes in education, emphasizes the role of teachers in competency-based learning and notes that 
the value of additional education of children is that it enhances the variative component of general education and 
helps students in professional self-determination, contributes to the implementation their strength, knowledge 
gained in the basic component - at school. 

KEY WORDS: competence, competency relations, changes in attitudes towards learning, additional 
education, implementation, problems. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Алиева Мунзифахон Насимовна, преподаватель кафедры 
технологии и методики её преподавания ХГУ имени академика Б. Гафурова. Тел.: (+992) 929-80-74-36. 

Азизов Абдулатиф Абдухалимович, доктор педагогических наук, профессор кафедры технологии 
и методики её преподавания ХГУ имени академика Б. Гафурова. Тел.: (+992) 927-47-41-15. 

Неъматов Лутфулло Хайруллоевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и 
методики её преподавания ХГУ имени академика Б. Гафурова. Тел.: (+992) 927-15-00-56. 

 
НАЗОРАТИ ДОНИШИ ДОНИШҶӮЁН ТАРИҚИ САНҶИШҲОИ ТЕСТӢ –  

АФЗАЛИЯТ ВА НОРАСОӢ 
 

  Бобозода А.А.  
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Яке аз ҷузъҳои муҳимтарини раванди таълим ин низоми муттасил ва назорати хуби сатҳу 
сифати донишазхудкунии донишҷӯён мебошад. Марҳила ба марҳила гузаштан аз шакли 
муқаррарии назорат ва баҳодиҳии дониш бо назоратҳои тестӣ, ба рӯҳияи замон ва консепсияи 
умумии муосири системаи таълим мувофиқат мекунад.  

Намунаҳои санҷиши дониш метавонанд гуногун бошанд, масалан: санҷишҳои шифоӣ, 
корҳои санҷишӣ, рефератҳо, корҳои семинарӣ, корҳои курсӣ ва ғайраҳо. Методҳои 
номбаршудаи муайянкунандаи сатҳи дониши донишҷӯён дорои баъзе камбудиҳоянд: дар 
ҳолати санҷиши дониши донишҷӯёни зиёд, сертафтишии омӯзгор мушоҳида мешавад, ки бо 
ҳаҷми зиёди маълумоту донишҷӯён кор мекунад ва барои омоданамоӣ, коркарду назорат, 
беэътиноӣ ва бефиреб гузаштани он, санҷиш ҷавобгӯ аст. Иҷроиши амалҳои зиёд ба хаста 
шудани омӯзгор оварда мерасонад, ки он ба объективона баҳодиҳии сифати кори педагогии худ 
ва дуруст арзёбии дониши азхуднамудаи донишҷӯён, халал ворид менамояд.  

Талаботи муҳимми мукаммалнамоӣ ё оптималикунонии раванди таълим ин ба таври 
системавӣ натиҷабардории донишҳои азбарнамудаи донишҷӯён аз ҷониби омӯзгор аст. 
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Донишҷӯёнро зарур аст, ки аз омӯзгор оид ба дуруст ё нодуруст будани маводи таълимии 
азбаршудаистода маълумот гиранд. Систематикунонии иттилоот доир ба сатҳи дониши 
донишҷӯён, ба омӯзгор имконияти ба пешгӯии зуддӣ натиҷаҳо ва роҳҳои истифодаи оқилонаи 
воситаҳои таълимиро пешниҳод менамояд. Барои бадастории натиҷаҳои лозима, зарурати 
пайгирӣ ва назорат кардани сифати раванди таълим, сатҳи дониш, қобилият ва малакаи 
донишҷӯён дар ҳар як даври мавзӯъҳо, лозим шуморида мешаванд. Назорати сифати таълим 
яке аз воситаҳои муҳимтарини баландбардории самаранокии раванди таълим ба шумор 
меравад.  

Назорат ин мушоҳиданамоӣ, озмоиш ва баҳодиҳии дониши донишҷӯён аст, яъне 
муайяннамоии ҳаҷм, сатҳ ва сифати маводи омӯхташуда, ошкорнамоии муваффақиятҳо дар 
таълим, фосилаҳо дар машғулиятҳо, малака ва қобилияти фардии ҳар донишҷӯро муайян 
намудан аз байни ҳамаи донишҷӯёни гурӯҳ, барои вориднамоии тағйироти лозима дар раванди 
таълим. Санҷиш ҳавастмангардонии мунтазам ба машғулиятҳо, ба кори бовиҷдонона ва шакли 
объективии худназоратии омӯзгор аст. 

Яке аз шаклҳои паҳнгаштаи назорат ин назорати муқаррарӣ ё худ анъанавӣ мебошад, ки 
ба ин шакл бештар пурсиши шифоӣ ва бо қатори он истифодаи шаклҳои гуногуни пурсишҳои 
хаттии ҳар донишҷӯ ба таври алоҳидагӣ мансуб аст.  

Афзалиятҳо: 

 инкишофи нутқ, фикрронии мантиқӣ ва тасаввурот, қобилияти таҳлил ва 
хулосабарории мустақил;  

 дар ҷараёни муҳокима муайян мешавад, ки то кадом андоза ба донишҷӯ муҳтавои 
мавзӯъ фаҳмо бошанд; 

 муайян мешавад, ки то кадом андоза донишҷӯён хулосаҳои характери ҷаҳонбинӣ 
доранд; 

 барҳамдиҳии фосилаҳоро дар омӯзиши мавод барои донишҷӯён имконпазир 
менамояд. 

 
Норасоиҳо: 

 барои пурра назорат намудани дониши алоҳидаи ҳар донишҷӯ системаи ягона ташкил 
кардан ғайриимкон мебошад, зеро шумораи онҳо зиёд аст; 

 барои фаҳмидани ақидаи донишҷӯён ба як саволе, ки ба якчанд нафари онҳо 
додашударо муқоиса намудан ғайриимкон аст; 

 хулосаи объективона баровардан доир ба сатҳи омодагии донишҷӯён ғайриимкон аст, 
зеро баҳодиҳии донишҷӯён аз фикри шахсии омӯзгор, аз хусусият ва тарзи ҷавобдиҳӣ ва аз 
сатҳи омодагии гурӯҳ ё синф вобастагии зич дорад.  

Бо дарназардошти ин, дар бораи объективона баҳодиҳии дониши донишҷӯён сухан 
гуфтан душвор аст. Аз ин лиҳоз, зарурати ташкил ва истифодаи шаклҳои назоратии нав лозим 
аст, ки беҳамто ва эътимоднок бошанд. Ба ҳамин гуна шакли назорат мо метавонем назорати 
тестиро мисол орем. 

Тест ин як системаи дониш аст, ки имконияти санҷидани сатҳи дониш, қобилият, 
хусусиятҳои шахсӣ ва дараҷаи инкишофи баъзе хусусиятҳои психологиро муайян менамояд.  

Вазифаи тест, ин як вазифаи равшану возеҳе дар доираи муайяни ягон мавзӯъ мебошад, 
ки бешубҳа ҷавоби амиқро талаб менамояд ва аз рӯи алгаритми муайян амалиётро иҷро 
менамояд. 

Дар марҳилаи кунунӣ, барои баҳодиҳии дониши донишҷӯён мушкилиҳои номбаршуда, 
асосан бо истифода аз шакли таълим ва назорати тестӣ ҳал карда мешаванд. Ин метод, 
имконияти санҷидан, одилона ва объективона фаҳмидани натиҷаҳои омӯзиши донишҳои 
азбарнамудаи донишҷӯёнро пешниҳод менамояд.  

Мақсади санҷишҳои тестӣ муайян намудани сатҳи дониши донишҷӯён, баҳодиҳии сатҳи 
азхуднамоии курси омӯзишӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти минбаъдаи онҳо мебошад.  

Санҷишҳои тестӣ аз санҷишҳои шакли анъанавӣ бо доштани намуна тафовут доранд, ки 
бо он ҷавобҳои донишҷӯёнро муқоиса мекунанд. Тартибдиҳии саволномаҳои тестӣ аз омӯзгор 
заҳмат ва талошҳои зиёдро талаб менамояд, зеро ӯ бояд тестҳоро дуруст интихоб намояд. Ҳар 
як маҷмӯи саволҳоро бо вариантҳои ҷавобиаш метавон тест номид. Ташкили тестҳо ва 
баҳодиҳии самаранокии онҳо кори басо душвор ва вақтталаб аст. Барои ташкили саволномаҳои 
тестӣ, мебояд ҳар як тести омодашуда сифатан ва мазмунан санҷида шавад. Зарурати 
санҷидани онҳо дар он аст, ки саволномаҳои тартибдодашуда аз рӯи барномаи таълимианд. 

Афзалият ва норасоиҳои санҷишҳои тестиро дида мебароем. 
Афзалиятҳои технологияҳои санҷиши тестӣ: 

 мустақилияти назорат ва объективӣ будани он; 
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 бо суръати тез тафтиш кардани донишҳои азхуднамудаи донишҷӯён; 

 самаранокӣ ва захиракунии вақт; 

 баҳодиҳии аниқ; 
 имконпазирии компютеркунонии маълумот; 

 назорати самарабахши шумораи зиёди донишҷӯён; 
 ҳамаҷониба фарогирии масъалаҳои тестии курси омӯзишӣ; 

 талаботи ягона барои баҳодиҳии донишҳои донишҷӯён; 
 ба инкишофи фаъолияти тафаккур мусоидат менамояд; 

 ба инкишофи фикрронии мантиқӣ мусоидат менамояд. 
Норасоиҳои технологияҳои санҷиши тестӣ: 

 хатари хатоиҳои автоматӣ; 

 маҳорати фарҳанги суханронии донишҷӯён санҷида намешаванд; 
 маҳорати навиштани донишҷӯро дидан ғайриимкон аст; 

 талафи равишҳои инфиродӣ, фишор; 
 талафи муносибати инфиродӣ, такроршавӣ; 

 муҳтавои мазӯъҳоро пурсида намешавад; 
 имконияти тахминан дарёфти ҷавоб ба савол;  

 омӯзгор роҳи ҳалли масъаларо дида наметавонад;  
 ошкорнамоии сатҳи мушоҳидакорӣ, таҷрибакорӣ, муайян намудани объектҳо душвор 

аст; 

 пастшавии сатҳи дониши тахассусии омӯзгорон. 
Истифодаи санҷишҳои тестии раванди таълим дар хориҷи кишвар хеле рушд кардааст. 

Дар мисоли мактабҳо, ҳанӯз Ф. Галтоном соли 1892 санҷишҳои тестиро ворид намуданро оғоз 
карда буд. Соли 1894 аввалин маротиба санҷишҳои тестӣ барои фаъолияти таълимӣ (барои 
санҷиши дониш, малака, навгониҳои муҳассилин аз рӯи равияҳои гуногун) пайдо шуданд. В.А. 
Макколл аз Амрико тестҳоро ба ду намуд: педагогӣ (Educational Test) ва психологӣ (Intelligence 
Test) ҷудо намуд. В.А. Макколл мақсади асосии истифодаи санҷишҳои тестии педагогиро 
муайян намуд. Яъне, тестҳои педагогӣ ин гурӯҳбандии донишҷӯёне, ки дар омӯзиши маводи як 
фан, бо ҳам дар суръат, баробар таълим гирифтаанд. Аммо асосгузори санҷишҳои тестии 
педогогӣ олими амрикоӣ Э. Торндайк (1874-1949) ҳисобида мешавад. Аксар олимони Ғарб бар 
он ақидаанд, ки маҳз Торндайк асосгузори санҷишҳои тестии педагогӣ аст. Соли 1904 китоби ӯ 
бо унвони «Муқаддима ба назарияи психология ва андозаи иҷтимоӣ» баромад, ки дар он олим 
аксарияти масъалаҳоро оид ба гирифтани санҷишҳои тестӣ, зарурати истифодаи онҳоро дар 
раванди таълим шарҳ додааст [2]. 

Санҷишҳои тестии педагогӣ олотест барои санҷидани дониш ва малакаи донишҷӯён, ки 
аз системаи супоришҳои тестӣ, тартиби стандартии баргузорнамоӣ, коркард ва таҳлили натиҷа 
иборат мебошад. Санҷишҳои тестиро дар раванди таълим, дар соатҳои амалӣ, лабораторӣ, 
КМД, марҳилаҳо ва имтиҳонҳои ниҳоӣ истифода менамоянд. Санҷишҳои тестӣ се функсияи бо 
ҳам алоқамандро иҷро менамоянд, ки инҳо функсияҳои ташхисӣ, омӯзишӣ ва тарбиявӣ 
мебошанд: 

1. Функсияи ташхисӣ муҳимтарин функсияи санҷишҳои тестӣ ба шумор рафта, барои 
муайян намудани сатҳи дониш, малака, навгониҳои донишҷӯён пешбинӣ шудааст.  

2. Функсияи омӯзишӣ санҷиши тестиест, ки барои ҳавасмандгардонии донишҷӯён ва 
фаъолгардонии амалҳо барои азхудкунии маводи таълимӣ равона гардидааст.  

3. Функсияи тарбиявӣ дар зудӣ ва ногузирии назорати санҷишҳои тестӣ мушоҳида 
мегардад (интизом ташкил менамояд ва фаъолияти донишҷӯёнро равона менамояд). Барои 
ошкор ва бартараф намудани камбудиҳои раванди таълим ва барои инкишоф додани қобилияти 
худ кӯмак мерасонад. 

Дар ин рӯзҳо аксарияти муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба санҷишҳои тестӣ рӯ овардаанд. 
Зеро маҳз гуфтаҳои болоиро ба эътибор гирифта онҳо ба ин шакли санҷиш ва назорати дониши 
донишҷӯён рӯ меоранд. Гузаштани шакли таълимоти кредитӣ, як зинаи муҳимтарини 
истифодашавии санҷишҳои тестӣ ба ҳисоб меравад. Зеро ин шакли таълим самараи вақтро 
ниҳоят зарур мешуморад ва яке аз роҳҳои сарфаи вақти омӯзгор ва донишҷӯ мебошад. Дар 
шакли анъанавии таълим, омӯзгор ниҳоят вақти зиёдро барои қабул ва тафтиши санҷишҳо сарф 
менамуд. Дар як рӯз танҳо аз як ё ду гурӯҳҳо имтиҳон ё худ санҷиш қабул карда метавонист. 
Ҳоло бошад, бо ворид шудани санҷишҳои тестӣ дар як рӯз то 10-12 гурӯҳҳои академиро 
санҷидан мумкин аст. Дар марказҳои санҷиши тестӣ бошад, бо истифодаи технологияҳои 
муосир ва нармафзорҳои махсус ташкилкардашуда метавон 20-25 ва ҳатто зиёда аз он гурӯҳҳои 
академиро аз назорат гузаронд. 
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Омоданамоии саволҳои санҷишӣ, супориш ва вазифаҳо ниҳоят амали душвори фикрӣ аст. 
Ворид шудани технологияҳо дар соҳаҳои мухталиф аксаран муаммоҳоро ҳаллу фасл менамояд. 
Бо амали дастӣ ҳар сол як амалиётро омӯзгор мебоист такрор ба такрор чандин маротиб ташкил 
ё ислоҳ намоянд. Бо воситаҳои технологии муосир ташкили нахусти саволномаҳои тестӣ амали 
душвор аст, ки соатҳои зиёдеро барои ташкил ва ҷобаҷогузории саволҳо оид ба як мавзӯъ ё худ 
як фан сарф мешаванд. Аммо минбаъд дар ояндаи наздик, саволҳои ташкилшударо метавон 
коркард намуда, бори дигар аз назар гузаронид, бархеашро ислоҳ карда, пешниҳоди донишҷӯён 
гардонид, ки то се, чор маротиба кори омӯзгорро осон менамояд.  

Бо ташкил шудани муҳити электронии таълим дар саросари ҷаҳон донишҷӯён ва 
омӯзгорон метавонанд аз порталҳои санҷишии тестӣ донишу маҳорати худро санҷанд ва бо 
дигар иштирокчиён савияи дониши худро муқоиса намоянд.  

Дар асоси гуфтаҳои болои хулоса баровардан мумкин аст, ки афзалияти санҷишҳои тестӣ 
нисбати санҷишҳои шакли анъанавӣ мушоҳида мешавад. Чун дар дигар соҳаву сохторҳо, 
зарурати тадбиқи технологияҳои компютериро дар ин самт низ афзал мешуморем. Истифодаи 
барномаҳои компютерии санҷиши тестӣ беҳтарин восита барои назорат ва баҳодиҳии дониши 
донишҷӯён аст. Барномаҳои санҷиши тестӣ бо объективӣ будани худ, фаҳмою содаанд ва 
ҳангоми истифоданамоӣ, таҳлили натиҷаҳо беҳтарин восита мебошанд. Истифодаи барномаи 
мазкур барои худназоратӣ, барои такроран аз худ намудани маводи таълимӣ, омодагӣ ба 
машғулиятҳо ва иҷроиши дигар амалҳо истифоданамоияшон хеле мувофиқ аст. Санҷишҳои 
тестиро дар қатори дигар намуди назорат ё санҷишҳову имтиҳонҳо метавон истифода намуд. 
Афзалияти муҳимтарини санҷишҳои тестӣ ин суръати он ба шумор меравад. Дар шакли 
санҷишҳои анъанавӣ бошад, асос ва пуррагии он аст.  

Дараҷаи азхудкунии маводи таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён, дар ҳама намуди санҷишҳо 
нақши муҳим мебозад. Аз ин лиҳоз, зарурати омӯзиш ва тадбиқи супоришҳо, вазифаҳо, 
саволномаҳо ва ҷавобҳои гуногун, роҳҳои ташкилнамоии он дар системаи санҷиши тестиро 
мебоист мақсаднок истифода намуд. Ҳамчунин, мебоист шакли ташкилу баргузорнамоии 
санҷишҳои тестӣ ва саволномаҳои онро тағйир дод. Зарур аст, ки омӯзгор ба донишҷӯён 
натанҳо саволҳои муқаррарии бо ҷавобҳои пешниҳодшударо дастраси намояд, балки мӯҳтавои 
масъалаҳоро аз рӯи мавзӯъҳои гузашта, барои истифоданамоии ҳамаи малакаву маҳорат ва 
донишҳо, онҳоро тариқи супоришҳои таҳқиқотӣ ва тестҳои санҷишии ҳолатӣ, муайян намояд. 
Албатта, ин амал ниҳоят заҳматталаб аст ва кори омӯзгорро ба маротиб зиёд менамояд, лекин 
дар аксарияти муассисаҳои ин усул истифодашаванда, аллакай ба натиҷаҳои назаррасе 
овардааст, ки он боиси мустаҳкамнамоии дониши донишҷӯён ва баланд шудани савияи 
азхудкунии дониш, малака, навгонӣ ва маҳорати эҷодии онҳо гаштааст.  
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НАЗОРАТИ ДОНИШИ ДОНИШҶӮЁН ТАРИҚИ САНҶИШҲОИ ТЕСТӢ –  
АФЗАЛИЯТ ВА НОРАСОӢ 

 

Дар ин мақола масоили санҷиши дониш, маҳорат ва малакаву навгонии донишҷӯён бо истифода аз 
санҷишҳои тестӣ, маълумот пешкаш шудааст.  

Дар мақола мисолҳои истифодаи назорат тариқи санҷишҳои тестӣ пешниҳод гардидааст. 
Санҷишҳои тестӣ аз шакли муқаррарии назорат ё санҷиши дониш, куллан фарқ мекунанд. Санҷишҳои 
тестӣ шакли гуногуни вазифаҳои аз ҷамъи саволҳо ва ҷавобҳои гуногун иборат мебошад, ки барои ҳар як 
қарина, як ҷавоби дуруст интихоб карда мешавад. 

Дар мақола дар хусуси нақши санҷишҳои тестӣ барои азхудкунии дониш ва чи гуна санҷишҳои 
тестӣ бамаротиб афзудани шавқу рағбати донишҷӯёнро барои азхудкунии маводи таълимӣ, сухан 
меравад. Ҳамчунин дар мақола доир ба афзалият ва норасоиҳои шакли санҷишҳои тестӣ аз санҷишҳои 
муқаррарӣ изҳори андеша шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: назорат, дониш, санҷишҳои тестӣ, технологияҳои иттилоотӣ, раванди таълим, 
баҳодиҳии дониш, натиҷабарории санҷиш. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕСТИРОВАНИЯ –  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

В данной статье рассмотрены примеры контроля знаний, навыков, умения и новаторства 
студентов с использованием тестовых заданий. 

В статье приведены примеры использования тестовых заданий. Тесты как задания принципиально 
отличаются от привычного контроля знаний. Тесты – это разного типа заданич, состоящие из ряда 
вопросов и нескольких вариантов ответа на них для выбора в каждом случае одного верного. 

В статье говорится о роли тестовых заданий и о том, как тесты существенно повышают 
мотивацию и заинтересованность студентов к образованию. Также приведены примеры о достоинствах и 
недостатках тестовых, контрольных и обычных способах контроля знаний.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контроль, знание, тестирование, информационные технологии, учебный 
процесс, оценка знаний, результат тестирования.  
 

THE CONTROL OF THE KNOWLEDGE OF THE STUDENTS BY TESTING –  
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

In this article was discussed examples of knowledge control, skills, ability and innovation of the students 
using test tasks. 

In the article was giving trying using test examples. Task of tests is fundamentally different from the 
usual control of knowledge. Tests are a different type of task, consisting of a series of questions and several 
answers to them for choosing in each case one is correct. 

The article talks about the role of test items and how tests significantly increase students' motivation and 
interest in education. There are also some examples of the advantages and disadvantages of test control and 
conventional methods of knowledge. 

KEY WORDS: control, knowledge, testing, information technology, educational process, knowledge 
estimate, test result. 
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ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДАР МАВЗӮИ 
«ҚОНУНИ ҶОЗИБАИ УМУМИОЛАМ» 

 

Сафарзода П.У.  
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Шарифзода Ҷ.Ш. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Маълум аст, ки солҳои охир ба ҷойи дарсҳои якранги қолабӣ аз физика шаклу методҳои 
нави таълим ба амал омадаанд, ки дар ин кор ҳисса ё саҳми омӯзгорони навовару эҷодкори 
ҷавон бағоят калон аст. 

Омӯзгорони ботаҷриба аз дарсҳои анъанавии то ҳанӯз давом карда истода, ҳамчун 
дарсҳои ба талаботи ҳозира ҷавоб дода наметавонистагӣ даст кашида истодаанд. Онҳо ҷараёни 
ҳар як дарси физикаро раванди ягонаи ташаккул ёфтани донишҳои нав, санҷиши дониш, 
маҳорат ва малакаҳои амалии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дониста, 
шаклу намудҳои гуногуни корҳои мустақилонаи хонандагонро бо истифода аз таълими 
салоҳиятнок, самаранок истифода мебаранд.  

Дар ин ҷо мо оид ба ташкили кори мустақилонаи хонандагон дар мавзӯи «Қонуни 
ҷозибаи умумиолам» муфассалтар истода мегузарем. 

Аввал омӯзгори фанни физика ба хонандагон мухтасар маълумоти назариявӣ дода, 
онҳоро бо Қонуни ҷозибаи умумиолам шинос менамояд. 

Қонуни ҷозибаи умумиолам ба шакли математикӣ чунин навишта мешавад: 

F = G  

яъне, модули қуввае, ки таҳти таъсири он ду ҷисм ба як дигар ҷазб 
мешаванд (F), ба ҳосили зарби массаи ҷисмҳо  ва утаносиби роста 
буда ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа мебошанд.  

Дар ин ҷо: G=6,67 10-1Н м2/кг2 – коэффитсиенти мутаносибӣ буда, 
собити гравитатсионӣ ё собити ҷозибаи умумиҷаҳонӣ номида мешавад. 

Баъд чунин намунаи масъалаҳо бо хонандагон якҷоя ҳал карда 
мешаванд. 

а) Қувваи ҷозибаи байни Офтоб ва Замин муайян карда шавад. 
Ҳал: =2 30 кг; 24 кг, =150 млн. км =15 10 м. 

G =6,67 -11 ;F=? 

F = G =6,67 -11  =0,356 н. 

б) Қувваи ҷозибаи байни Офтоб ва Моҳ муайян карда шавад.  



139 

 

Ҳал: =6 24 кг; 22 кг, =384000 км = 384 6 м.  

G =6,67 -11  ; F=? 

F = G  = 6,67 -11  = 0,00199 н н. 

Ба хонандагон барои инкишофи зеҳнии онҳо оид ба мавзӯъ саволҳои зерин пешниҳод 
мегардад: 

1. Исаак Нютон кист? 

2. Асари «Ибтидои математикаи фалсафаи натуралӣ»-ро кӣ дар кадом сол нашр намуд? 

3. Дар ин асар муаллиф дар бораи кадом қонунҳо чӣ баён кардааст?  

4. Соли 1686 Нютон чӣ кор кард? 

5. Дар кадом асараш Нютон қонунҳои худро баён кардааст, ки хулосаи таҷрибаҳо ва 

дониши бисёрасраи инсоният доир ба ҳаракатҳои гуногун ба шумор мераванд? 

6. Қонуни ҷозибаи умумиолам чӣ гуна формула дорад? 

Мисолҳо: 

1. Ба тартиби бузургии қувваҳои ҷозибаи муқобили ду киштӣ, ки нисбат ба якдигар 100 м 

дуранд, баҳо диҳед. Массаи ҳар яке аз киштиҳо 10000 т аст. Чаро дар ин масъала ва масъалаҳои 

дигар ба тартиби бузургии қувваҳо баҳо медиҳанд? 

Д.ш.аст. =  =107; 

Ҳал: Мувофиқи формулаи қонуни ҷозибаи умумиолам ва доимии он ҳосил мекунем: 

F = G  = G  

F= 6,67  =6,67  =6,67 =0,667  

2. Тартиби бузургии қувваеро ёбед, ки ба воситаи он ду талабаи дар партаҳои ҳамсоя 

нишаста, ба якдигар кашида мешаванд. 

Д. ш. аст. =  = 70 кг; F = ? 

Ҳал: Дар асоси формулаи муқаррарии қонуни ҷозибаи умумиолам амал мекунем: 

F = G  = 6,67  = 6,67  =6,67  

3. Ҳангоми аз сатҳи Замин ба масофаи ба радиуси Замин баробар дур кардани ҷисм 

қувваи ҷозибаи он ба Замин чанд маротиба кам мешавад?  

Д. ш. аст.  

Ҳал: Нисбати  F = G  истифода бурда меёбем: 

= G  ;  = 2  ;  ,  . 

4. Қувваи ҷозибаи киштии кайҳонӣ нисбат ба сатҳи Замин дар кадом масофа 100 

маротиба кам мешавад? 

Д. ш. аст. . 

Ҳал: Қонуни ҷозибаро барои масофаҳои навишта ҳосил мекунем: 

= G ;  

  =   ;  

Яъне, дар масофаи 9 радиуси Замин аз сатҳи Замин қувваи ҷозибаи киштии кайҳонӣ 100 

маротиба кам мешудааст. 

5. Стансияи шӯравии байнисайёравии автоматии «Венера-6» 10 январи соли 1969 аз 

маркази Замин дар масофаи қариб 1,5 км дур буд. Қувваи ҷозибаи стансия ба Замин нисбат 

ба сатҳи он чанд маротиба кам буд? 

Д. ш. аст: 1,5 ;   

Ҳал: Формулаи қувваи ҷозибаи умумиҷаҳониро истифода карда ҳосил мекунем:  

 
Масъалаҳои зерин барои иҷрои кори мустақилона пешниҳод карда мешаванд:  
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1. Шитоби афтиши озод дар баландии ба нисфи радиуси Замин баробар чанд аст? 

Д. ш. аст: h =  .  

2. Ракетаи кайҳонии шӯравӣ 12 сентябри соли 1959 вымпели Иттифоқи шӯравиро ба Моҳ 

гузошт. Радиуси Моҳ аз радиуси Замин қариб 3,8 маротиба ва массаи он аз массаи Замин 81 

маротиба кам аст. Қувваи ҷозибаи вымпел дар Моҳ назар ба Замин чанд маротиба кам аст? 

Д. ш. аст: 

 
3. Радиуси сайёраи Миррих ба 0,53 ҳиссаи радиуси Замин баробар аст. Бузургии шитоби 

афтиши озодро дар Миррих ёбед.  

Д. ш. аст: ;  = ? 

4. Масофаи миёнаи байни марказҳои Замину Моҳ ба 60 ҳиссаи радиуси Замин баробар 

буда, массаи Моҳ аз массаи Замин 81 маротиба кам аст. Дар кадом нуқтаи хати рости маркази 

онҳоро пайвасткунанда ҷисм ба Замину Моҳ бо қувваҳои якхела ҷазб мешавад? 

Д. ш. аст: 60  x= ; y= ?. 

5. Зичии миёнаи Зуҳра 3 ва радиуси сайёра  = 6200 км аст. Шитоб ва 

афтиши озодро дар сатҳи Зуҳра ёбед. 

Д. ш. аст: 3;  = 62 05 км; а = ? 

6. Радиуси Моҳ 1700 км ва шитоби афтиши озоди ҷисм дар 1,6 м/с аст. Суръати якуми 

кайҳониро дар Моҳ ҳисоб кунед. 

Д. ш. аст:  = 1700 км =17 05 м,  2 
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ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДАР МАВЗӮИ  

«ҚОНУНИ ҶОЗИБАИ УМУМИОЛАМ» 
 

Дар ин мақола сухан доир ба ташкили кори мустақилонаи хонандагон дар мавзӯи «Қонуни 

ҷозибаи умумиолам» меравад. Омӯзгор сараввал доир ба мавзӯъ каме маълумоти назариявӣ дода, бо 

ҳалли якҷоя бо хонандагон мавзӯъро мустаҳкам намуда, барои инкишофи зеҳнии хонандагон саволҳо 

пешниҳод мекунад. Дар охир намунаи кори мустақилона пешниҳод карда мешавад. Чунин ташкил 

намудани кори мустақилона барои бештар пайдо намудани малакаву маҳорат ва қобилияту 

донишазхудкунии хонандагон оид ба ин мавзӯъ ёрӣ мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: кори мустақилона, ташкили кори мустақилона, шаклҳои кори мустақилона, 

раванди таълим, таълими салоҳиятнок, қувва, қонуни ҷозибаи умумиолам, собити гравитатсионӣ, 

формулаҳо, мутаносибии чаппа, мутаносибии роста, коэффитсиенти мутаносибӣ, масъалаҳо, мисолҳо ва 

ғайраҳо.   

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕМЕ  

«ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ» 
 

В статье речь идет об организация самостоятельных работ на теме «Закон всемирного тяготения». 

Здесь учитель сначало дает короткое теоретическое сведения, вместе с учащихся решая задачи 

закрепляет тему и для развитии интеллекта учащихся представит некоторые соответ ствующие вопросы, 

наконец предлагает примеры самотоятельных работ по данной теме. Такое организции самостоятельных 

работ учащихся приспособлен для большего приявлении умение, навики, умственных способности и 

получение знание по данной теме. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа, организация самостоя тельных работ, виды 

самостоятельных работ, процесс обучения, раванди таълим, интерактивное обучения, сила, қувва, Закон 

всемирного тяготения, гравитатционное ускорение,формулы, прямая пропорциональность, обратная 

пропорциональность, коэффитсиент пропорциональности, задачи, примеры и т.д. 
 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORKS ON THE TOPIC  

«THE LAW OF WORLDWIDE GRAVITY» 
 

The article is about the organization of independent work on the topic «The law of universal gravitation». 

Here, the teacher first gives a short theoretical information, together with the students solving problems fixes the 

topic and for the development of students' intellect will present some relevant questions, and finally offers 

examples of independent work on this topic. Such an organization of independent work of students is adapted for 

greater manifestation of skill, skills, mental abilities and gaining knowledge on this topic. 
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ҲАДАФ ВА ВАЗИФАҲОИ МАЪРИФАТИ ШАҲРВАНДӢ ДАР МАКТАБ 

 

Лолахонов Саид 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар доираи педагогикаи муосир яке аз масъалаҳои муҳим ҳадаф ва вазифаҳои маърифати 
шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Бо муайян намудани ҳадаф ва вазифаҳои маърифати шаҳрвандӣ, 
имконият пайдо мешавад, ки дар раванди таълим дигаргуниҳои ҷиддӣ ба роҳ монда шаванд. Аз 
ин хотир, муайян намудани ҳадаф ва вазифаҳои маърифати шаҳрвандӣ дар мактаби муосир 
дорои аҳамияти илмӣ ва амалӣ ба ҳисоб меравад.  

Ҳадафи асосии маърифати шаҳрвандӣ тарбияи ҳамон шаҳрванд ба ҳисоб меравад, ки дар 
ҷомеаи демократӣ зиндагӣ мекунад. Чунин шаҳрванд бояд дорои донишҳои махсуси ҳуқуқӣ, 
сиёсӣ, иқтисодӣ, малакаи тафаккури танқидӣ, таҳлилӣ, ҳамкорӣ, арзишҳои эҳтироми ҳуқуқи 
инсон, таҳаммулпазирӣ, шаъну шараф, худшиносии шаҳрвандӣ инчунин хоҳиши иштирок 
намудан дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ бошад [4, с. 69].  

Ҳадафи муҳимми таҳсилоти шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ иҷтимоишавии бомуваффақи хонандагон 
ба ҳисоб меравад. Қайд намудан зарур аст, ки маърифати шаҳрвандӣ дар мактаб барои рушди 
маънавии хонандагон афзалиятнок аст.  

Ба тариқи умумӣ метавон вазифаҳои маърифати шаҳрвандиро дар мактаб чунин арзёбӣ 
намуд: 

 ташаккули шуури ҳуқуқии мусбии хонандагон;  
 дастгирӣ намудани хонандагон баҳри дарки он, ки онҳо иштирокчии комилҳуқуқи 

ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавии ҷомеа ба ҳисоб мераванд; 
 кумак намудан ба хонандагон дар дарк намудани худ ҳамчун шахсият;  
 ташаккули ратсионалӣ ва эмотсионалии ҳолатҳои шаҳрванд аз тарафи хонандагон. 

Дар чунин ҳолат, таълими самтгириҳои ҳуқуқӣ ба ҷиҳатҳои мусбӣ набояд, ки муносибати 
танқидӣ ба ҳодисаву падидаҳоро маҳдуд намояд, воқеиятро обуранг диҳад ё аз воқеияти 
иҷтимоиву иқтисодӣ дур гардад [6, с. 125].  

Қайд намудан зарур аст, ки дар раванди таълим як қатор арзишҳои шаҳрвандӣ ташаккул 
меёбанд. Дар ин самт метавон чунин арзишҳои шаҳрвандиро махсусан қайд намуд: 
худмуайяннамоии шахс, эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, эҳтироми шаъну шарафи инсон, 
эҳтиром ба ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, эҳтиром ба меъёр ва қоидаҳои демократияи муосир, 
адолату адолатнокӣ, баробарии одамон дар назди қонун, эҳтироми анъана ва фарҳанги миллӣ, 
арзишҳои инсонӣ, арзиши гуногунии сиёсӣ, ватандӯстӣ, омодагӣ ба созишномаи оқилона, 
таҳаммулпазирӣ, ростгӯи ва росткорӣ.  

Бояд қайд кард, ки маорифи шаҳрвандӣ дар мактаб, албатта, бояд ба ҳадафҳо ва самтҳои 
рушди таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби мақомотҳои дахлдори таълимии давлатӣ муайян карда 
шудаанд, мувофиқ бошанд. 

Дар соҳаи маърифати шаҳрвандӣ, мавқеи воқеии таҳсилот ин ташаккул додани 
масъулияти шаҳрвандӣ ва худшиносии ҳуқуқӣ, маънавӣ ва фарҳангӣ, мустақилият, 
ташаббускорӣ ва қобилияти иҷтимоигардии бомуваффақи хонандагон дар ҷомеа мебошанд. 
Дар ин самт диққати махсус ба фанҳои гуманитарӣ равона карда мешаванд, ки тариқи омӯхтани 
мазмуну мундариҷаи онҳо тарбияи шаҳрвандӣ, мансубияти миллӣ, рушди донишҳои идеологии 
хонандагон дар асоси дарки анъанаҳои таърихӣ, маънавӣ, динӣ, милливу этникӣ, муқаррароти 
ахлоқӣ ва иҷтимоӣ, доктринаҳои идеологӣ амалӣ карда мешаванд. 

Таҳсилот ба дарки худ ҳамчун шаҳрванд, намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ, милливу этникӣ, 
мазҳабӣ дар фазои фарҳанги ҷаҳони равона карда мешавад. Чунин ҳолат танҳо дар ҳамон 
шароит амалӣ мегардад, агар тарбия дар асоси дастовардҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва таърихии 
миллӣ ва дигар халқу миллатҳо ба роҳ монда шуда бошад. Таҳсилот ва тарбия бояд дар асоси 
маводҳое ба роҳ монда мешавад, ки бо анъанаҳои таърихӣ, намунаи ҳаёт ва фаъолияти 
гузаштагон, ҳодисаву равандҳои таърихӣ ба хонанда наздик бошанд [3, с. 78]. Консепсияи 
таҳсилоти шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ мактаби таҳсилоти умумӣ ва сохтори онро ҳамчун платформаи 
асосии рушди малакаи шаҳрвандӣ баррасӣ менамояд. Демократизатсия дар мактаб на танҳо 
вазифаи тамоми ҷомеа, балки ҳамчунин дастаи мактабҳои омӯзгорон, донишҷӯён ва волидон 
мебошанд. Демократикунонии мактаб, ин на танҳо вазифаи тамоми ҷомеа, балки вазифаи 
коллективӣ омӯзгорон, хонандагон ва волидайн ба ҳисоб меравад.  
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Хусусиятҳои тарзи нави ҳаёти мактаб аз ҷиҳатҳои зерин иборат аст:  
 саъйу кӯшиши мактаб дар таъмини шароит барои кӯдакон дар интихоби мазмуни 

таҳсилот, шакли омӯзиш, мавзӯъ, суръат ва имкониятҳои фаъолияти худ; 
 самти ваколатдиҳӣ аз сатҳи олии идоракунӣ ба идоракунии ҷамъиятӣ дар идора 

намудани мактаб, ки чунин ҳолат иттиҳодияҳои омӯзгорӣ ва мақомоти худидоракунӣ нақши 
муҳим касб менамоянд; 

 самти таъсиси мақомотҳои ҷамъиятии идоракунӣ дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти 
мактабӣ; 

 ҷалби тамоми аъзоёни колеективии мактаб ба бунёд намудани меъёр ва қоидаҳои 
ҳаёти умумӣ; 

 самти бунёд намудани институтҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон дар мактаб.  
Чунин мешуморем, ки маҳз чунин тарзи ҳаёти мактаб ба хонандагон имконият медиҳад, 

ки таҷриба ва воситаҳои рафтори шаҳрвандиро аз худ намоянд. Фанҳои гуманитарӣ бошанд, ба 
дарки чунин таҷриба кумак намуда, онро то ба намунаҳои фарҳангӣ инкишоф медиҳанд. 

Таҳлили сарчашмаҳои мухталиф нишон медиҳанд, ки маърифати шаҳрвандӣ дар мактаб 
дорои якчанд мақсад мебошад, ки ба таври умумӣ метавон онҳоро чунин арзёбӣ намуд:  

 ворид гардидани инсон ба ҷаҳони муносибатҳои ҷамъиятӣ, сиёсат ва ҳуқуқ; 
 аз худ намудани салоҳиятҳои шаҳрвандӣ ва омӯхтани арзишҳо, мафҳум ва 

механизмҳои амали намудани ҷомеаи шаҳрвандӣ, системаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ;  
 ба даст овардани образи хусусии шаҳрванд;  
 ташаккули сифатҳои маънавӣ-ахлоқии шахс, ки мазмуну мундариҷаи шаҳрвандиро 

ташкил менамоянд. 
 Мафҳуми муҳимми маърифати шаҳрвандӣ, ки дар як ҳолат мақсади он ба ҳисоб меравад, 

мафҳуми «шаҳрвандият» мебошад. Шаҳрвандият ин сифати шахс аст, ки дар натиҷаи 
маърифати шаҳрвандӣ ташаккул меёбад. Қайд намудан зарур аст, ки мафҳуми «шаҳрвандият» 
гуногунмаъно буда, аз нуқтаи назари сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, психологӣ баррасӣ карда 
мешавад. Шаҳрвандият эҳсосоти шаҳрванд будан, аъзои комилҳуқуқии ҷомеаи сиёсӣ будан, 
қобилият ва омодагии иҷро намудани нақши шаҳрванд ба ҳисоб меравад. Педагогикаи муосир 
шаҳрвандиятро ҳамчун сифати интегративии шахс, ки озодӣ ва эҳтиром нисбати ҳокимияти 
давлатӣ, меҳру муҳаббат ба ватан ва саъйу кӯшиш ба сулҳу оромӣ, эҳсосоти шаъну шараф, 
зоҳир намудани эҳсосоти ватандӯстӣ ва муносибати фарҳангии байналхалқиро дарбар мегирад, 
баррасӣ менамояд [9, с. 39].  

Муаллифон хусусиятҳоеро, ки шахсро ба ғояи шаҳрвандият наздик менамоянд, мувофиқи 
се нишондиҳандаи асосӣ тасниф менамоянд: нишондиҳандаи ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва 
сиёсӣ. Ба нишондиҳандаи ахлоқӣ худшиносии шаҳрвандӣ, қарзи шаҳрвандӣ, масъулияти 
шаҳрвандӣ дохил мешавад. Ба аломати дуюм фарҳанги ҳуқуқӣ, риояи қонунҳои давлат, озодии 
шахсӣ. Аломати сеюм - шаъну шарафи шаҳрвандӣ, фаъолияти шаҳрвандӣ, фарҳанги сиёсӣ ва 
ватандӯстӣ ба ҳисоб мераванд.  

Ин муаллифон чунин мешуморанд, ки ҷузъҳои нишондиҳандаи ахлоқӣ дар принсипҳои 
маънавӣ асос меёбанд ва ба рафтори шахс таъсири ахлоқӣ медиҳанд. Нишондиҳандаи ҳуқуқии 
шаҳрвандият дар иҷрои софдилонаи вазифаҳо ва қарзи шаҳрвандӣ дар назди давлат, ҷомеа, 
истифодаи оқилонаи ҳуқуқҳои шаҳрвандии худ, риояи қатъии қонунҳо ва муқаррарот зоҳир 
мегарданд. 

Нишондиҳандаи иҷтимоиву сиёсии шаҳрвандӣ тариқи маҷмӯи эҳсосот, муносибатҳо, 
ақидаҳо, эътиқодҳо, принсипҳо, муносибатҳо, рафтори шахсӣ пайгирӣ карда мешаванд, ки 
ташаккули онҳо аз таъсири системаи иҷтимоӣ ва сиёсии давлат бармеояд. Ҳамаи ин нишонаҳо 
дар маҷмӯъ дар омодагии иҷроиши меъёрҳо ва қоидаҳои мавҷуда дар ҷомеа тавассути шаклҳои 
мухталифи фаъолият зоҳир мешаванд.  

Ташаккули шаҳрвандият раванди идорашаванда ба ҳисоб меравад, лекин барои идора 
кардани он бояд пешрафти хонандагон дар раванди рушди онҳо назорат карда шаванд. Вобаста 
аз дараҷаи ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ, қабул ва иҷрои қарорҳои рафтор, таносуби 
таъсироти берунӣ ва худтанзимкунии дохилӣ сатҳи тарбияи шаҳрвандӣ муайян карда 
мешаванд.  

Ҳамин тариқ, қайд намудан зарур аст, ки яке аз мақсадҳои маърифати шаҳрвандӣ тарбияи 
шаҳрвандият ба ҳисоб меравад, ки аз тарбияи ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоиву сиёсӣ иборат аст. 
Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза зарур аст, ки дар мактаб ба ин унсурҳои тарбия диққати махсус 
равона карда шаванд. Зеро дар ҷомеаи демократӣ, шахс танҳо дар асоси тарбияи шаҳрвандият 
метавонад, ки мавқеи худро ба даст орад.  

Ташаккули худшиносии шаҳрвандӣ ба монанди шаҳрвандият ҳадафи маърифати 
шаҳрвандӣ ба ҳисоб мераванд. Мазмуну мундариҷаи мафҳуми «худшиносии шаҳрвандӣ» аз 
нуқтаи назари сиёсиву психологӣ, ин маҷмӯи идеяҳо ва боҳогузориҳо нисбати вазъият ва 
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дурнамои рушди ҷомеа мебошанд. Худшиносии шаҳрвандӣ қисми таркибии шуури иҷтимоӣ, 
самтгирии рафтори шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад.  

Худшиносии шаҳрвандӣ як навъ тасвири эҷоди идеяи иҷтимоӣ дар як қатор бо идеяҳо ва 
худшиносӣ дар бораи вазъият ва дурнамои рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Шуури 
худтанқиднамоӣ метавонад, воқеан шаҳрвандӣ бошад ва ҳамчун шуури аъзои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ баррасӣ карда шавад. Кафолати риояи муносибатҳои воқеии шаҳрвандӣ дар ҷомеа 
ин дарки ҳуқуқ ва озодиҳо, қобилияти худҳисоботдиҳӣ, хислатҳои баланди шахсӣ, ва қарзи 
шаҳрвандӣ аз ҷониби шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Ҳамаи ин кафолати шаъну шарафи 
шаҳрвандии ҷомеа ва муносибати шаҳрвандӣ дар он аст. 

Қайд намудан зарур аст, ки барои зоҳир гардидани қобилият ва омодагӣ ба нақши 
шаҳрвандӣ, саъйу кӯшиши ҳукумат дар таҳсилот ва тарбияи шаҳрвандони худ зарур мебошанд. 
Омӯзиши асосҳои шаҳрвандият на бояд ба омӯзиши фанни алоҳида маҳдуд гардонида шавад, 
мазмуну мундариҷаи фанҳои гуманитарӣ заминаи асосии худшиносии шаҳрвандии хонандагон 
ба ҳисоб мераванд.  

Тарбияи худшиносии шаҳрвандӣ ва масъулиятшиносии шаҳрвандӣ яке аз мақсадҳои 
асосии таҳсилот дар ҷомеаи тоҷик ба ҳисоб меравад, ки дар ҳуҷҷатҳои муҳимми давлатӣ 
муқаррар карда шудаанд. Дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ зарурати бунёди таҳсилоти 
шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ дарк карда шудааст, ки ба шаҳрванд донишҳои заруриро дар соҳаи ҳуқуқ, 
сиёсат, иқтисодиёт ва дигар илмҳои ҷомеашиносӣ пешниҳод менамоянд. 

Қайд намудан зарур аст, ки таҳсилоти шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ имконият медиҳад, ки шахс 
қобилият, арзишҳо ва хоҳиши иштирок дар ҳаёти сиёсиро ба даст орад.  

Ҳалли ин масъала дар ду самт ба роҳ монда мешаванд - омӯзиши асосҳои илмҳои 
иҷтимоӣ ва ташаккули маҳорати амалияи иҷтимоист. Дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандии 
Тоҷикистон, диққати асосӣ ба таркиби когнитивӣ дар ташаккули худшиносии шаҳрвандии 
хонандагон равона карда мешаванд.  

Ҳамин тариқ, қайд намудан лозим аст, ки мақсади асосии маърифати шаҳрвандӣ ин 
тарбияи шаҳрвандият ва худшиносии шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Зарур аст, ки имрӯз дар 
мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба тарбияи шаҳрвандият диққати махсус равона карда шавад.  
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ҲАДАФ ВА ВАЗИФАҲОИ МАЪРИФАТИ ШАҲРВАНДӢ ДАР МАКТАБ 
 

Дар ин мақола ҳадаф ва вазифаҳои маърифати шаҳрвандӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 
Муайян намудани ҳадаф ва вазифаҳои маърифати шаҳрвандӣ дар мактаби муосир дорои аҳамияти илмӣ 
ва амалӣ ба ҳисоб меравад. Ҳадафи асосии маърифати шаҳрвандӣ тарбияи ҳамон шаҳрвандоне ба ҳисоб 
мераванд, ки дар ҷомеаи демократӣ зиндагӣ мекунанд. Чунин шаҳрванд бояд дорои донишҳои махсус, 
малака ва арзишҳо бошанд.  

Дар раванди таълим як қатор арзишҳои шаҳрвандӣ ташаккул меёбанд: худмуайяннамоии шахс, 
эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, эҳтироми шаъну шарафи инсон, эҳтиром ба ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, эҳтиром ба меъёр ва қоидаҳои демократияи муосир, адолату адолатнокӣ, баробарии одамон 
дар назди қонун, эҳтироми анъана ва фарҳанги миллӣ, арзишҳои инсонӣ, арзиши гуногунии сиёсӣ, 
ватандӯстӣ, омодагӣ ба созишномаи оқилона, таҳаммулпазирӣ, ростгӯи ва росткорӣ. 

Ташаккули шаҳрвандият раванди идорашаванда ба ҳисоб меравад, лекин барои идора кардани он 
бояд пешрафти хонандагон дар раванди рушди онҳо назорат карда шавад. Вобаста аз дараҷаи ташаккули 
сифатҳои шаҳрвандӣ, қабул ва иҷрои қарорҳои рафтор, таносуби таъсироти берунӣ ва худтанзимкунии 
дохилӣ сатҳи тарбияи шаҳрвандӣ муайян карда мешавад.  

Ташаккули худшиносии шаҳрвандӣ ба монанди шаҳрвандият ҳадафи маърифати шаҳрвандӣ ба 
ҳисоб меравад. Мазмуну мундариҷаи мафҳуми «худшиносии шаҳрвандӣ» аз нуқтаи назари сиёсиву 
психологӣ, ин маҷмӯи идеяҳо ва боҳогузориҳо нисбати вазъият ва дурнамои рушди ҷомеа мебошад. 
Худшиносии шаҳрвандӣ қисми таркибии шуури иҷтимоӣ, самтгирии рафтори шаҳрвандӣ ба ҳисоб 
меравад.  

КАЛИДВОЖАҲО: маърифати шаҳрвандӣ, худшиносӣ, шаҳрвандият, худшиносии шаҳрвандӣ, 
ҳуқуқ, сиёсат, иқтисодиёт, фарҳанги ҳуқуқӣ, қобилият, маҳорат, арзишҳо.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
 

В этой статье рассматривается цели и задачи гражданское образования. Определение цели и 
задачи гражданского образования в современной школе имеет научное и практическое значение. 
Основной целью гражданского образования является воспитание того гражданина, который живет в 
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демократическом обществе. Такой гражданин должен обладать особыми знаниями, навыками и 
ценностями. 

В процессе обучения формируются ряд гражданских ценностей: самоопределения личности, 
уважение прав и свобод человека, уважение человеческого достоинства, уважение институтов 
гражданского общества, уважение норм и правил современной демократии, справедливость, равенство 
людей передзаконов, уважение национальной традиции и культуры, общечеловеческие ценности, 
политическое разнообразие, патриотизм, подготовка к рациональному согласию, терпимость, честность и 
правда. 

Формирование гражданственности - это процесс управляемый, но для управления им необходимо 
следить за прогрессом учеников в процессе их развития. В зависимости от степени формирования 
гражданских качеств, принятия и реализации поведенческих решений, эффективности внешних 
воздействий и внутреннего самоопределения определяются на уровне гражданского образования. 

Формирование гражданской самосознания, как и гражданственность, является целью 
гражданского воспитания. Содержание понятия «гражданского самосознание» с политической и 
психологической точки зрения, представляет собой совокупность идей и оценивание ситуации и 
будущего развития общества. Гражданское самосознание является частью общественного сознания, 
ориентацией гражданского поведения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданское образование, самосознание, гражданственность, 
гражданское самосознание, права, политика, экономика, правовая культура, способности, компетенции, 
ценности. 

THE AIMS AND OBJECTIVES OF CIVIC EDUCATION IN SCHOOL 
 

This article discusses the goals and objectives of civic education. Defining the goals and objectives of 
civic education in modern school is of scientific and practical importance. The main goal of civic education is to 
educate the citizen who lives in a democratic society. Such a citizen must have special knowledge, skills and 
values. 

In the process of learning, a number of civic values are formed: individual self-determination, respect for 
human rights and freedoms, respect for human dignity, respect for the institutions of civil society, respect for the 
norms and rules of modern democracy, justice, equality of people before the laws, respect for national traditions 
and culture, universal human values, political diversity, patriotism, preparation for rational harmony, tolerance, 
honesty and truth. 

Formation of citizenship is a manageable process, but in order to control them, it is necessary to monitor 
the progress of students in the process of their development. Depending on the degree of formation of civic 
qualities, adoption and implementation of behavioral decisions, the effectiveness of external influences and 
internal self-determination are determined at the level of civic education. 

Formation of civic identity, as well as civic consciousness, is the goal of civic education. The content of 
the concept of «civil identity» from a political and psychological point of view is a combination of ideas and an 
assessment of the situation and the future development of society. Civil self-consciousness is a part of public 
consciousness, an orientation of civil behavior. 

KEY WORDS: civic education, self-consciousness, citizenship, civil self-consciousness, rights, politics, 
economics, legal culture, abilities, competences, values. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Лолахонов Саид, преподаватель кафедры общей истории БГУ имени 
Носира Хусрава. Тел.: (+992) 919-21-51-56. 

 
ББК: 74.266.4 УДК: 378(07) А-14 

ТАШАККУЛ ДОДАНИ ҚОБИЛИЯТИ ТАСВИРКУНИИ ДОНИШҶӮЁН  
ДАР ОМӮЗИШИ ПЛЕНЭРӢ 

 

Абдураҳими Абдураҳмон, Мирзабоев З.З. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

«Асоси офаридаҳои рассомон ба фалсафаи ҳамзистии инсон алоқамандӣ 
дошта, дар онҳо муаммоҳои имрӯзаи ҷомеа, зебоии табиат ва вобаста ба ин, 
ҳифзи зист тасвир ёфтаанд, ки, бешубҳа, арзиши баланди тарбиявӣ дорад».  

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Ба ҳама маълум аст, ки солҳои охир дар ҷумҳуриямон дигаргуниҳои нав ва ислоҳоти 
куллӣ дар ҳама соҳаҳо рафта истодааст. 

Махсусан, дар соҳаи таълиму тарбия низ масъалаи пешбурди салоҳияти илмиву эҷодӣ, ки 
бояд ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ва таҷрибаи ҷаҳони пешрафта рақобатпазир бошад, ба 
зиммаи маорифчиён масъулияти бузургро гузошта истодааст. Дар ин маврид он қарору 
фармонҳое, ки аз ҷониби ҳукуматамон қабул гардида, барои вусъат додани ин ҷараён дар 
ҳудудҳо аҳамияти калон дорад. Айни замон, дар мактабҳои олӣ баланд бардоштани сатҳу 
сифати таълими фанҳои тахассусӣ ба донишҷӯён дар риштаҳои санъати тасвирӣ низ дар сафи 
масъалаҳои муҳим қарор дорад. Ба ҳамин васила, гузаронидани фанҳои тахассусии ҳамин 
риштаи таълим дар машғулиятҳои беруназсинфӣ низ ҳамчун масъалаи муҳим ба ҳисоб меравад. 
Мо барои такмил додани малакаи дар ҳавои кушод расмкашии донишҷӯён, дорои имкониятҳои 
басанда мебошем. Дар ин маврид, мавҷудияти обидаҳои меъмории қадима ва манзараҳои зебои 
Ватанамон дар шаҳру ноҳияҳои таърихии мамлакатамон, ба монанди Хуҷанд, Исфара, 
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Панҷакент, Истаравшан, Конибодом, Шаҳристон, Ашт моро хеле хушнуд месозад. Зеро дар 
таҳсилоти олӣ, дар нақшаи таълим, омӯзиши пленэрӣ (техникаи дар ҳавои кушод тасвир 
кардани ашёҳо) мавҷуд мебошад, ки дар ҳавои кушод гузаронида мешавад. Дар дарсҳои амалӣ 
донишҷӯён рангшиносӣ, расмкашӣ, мусаввирӣ, композитсия ва ба ҳамин монанд фанҳоро дар 
ҷои нишаст, аз рӯи натюрморти гузошташуда меомӯзанд, ҳол он ки дар вақти кашидани 
портрет (тасвири пайкара), қобилияти тасвиркунӣ, яъне ҷойдиҳӣ, шаклдиҳӣ, нисбатдиҳӣ, 
муайянкунии шакли ашё, дар тасвири ранга бошад, дарки муносибати рангҳо, муайянкунии 
рангҳои хунукӣ ва гармӣ маҳз аз олами ҳастӣ омӯхта мешаванд. Аз ҳамин сабаб, бо мақсади 
мустаҳкамкунии чунин қобилияту малака ва барои таъмини кори озодонаи донишҷӯён, ба 
ҳавои кушод баровардани онҳо нақши муҳимро мебозад. 

Зебоӣ ва рангорангии табиати зебоямон, нури офтоб дар ҷилои муҳити иҳотакарда, 
баҳамоии нотакрори рангҳоро ташкил мекунад. Шиносоӣ бо манзараҳои табиат ва асарҳои 
тасвири ранга рӯҳияи касро мустаҳкам намуда, олами ботинии ӯро ғанӣ мегардонад. Дар 
солҳои охир, асарҳои тасвирии таҷассумкунандаи зебоиҳои табиат дар ташаккулдиҳии 
муҳаббати инсон ба ватан аҳамияти муҳим доранд.  

Педагоги машҳури рус К.Д. Ушинский «бо қувваи таъсирбахши тарбиявии табиати зебо 
ба қалби ҷавонон ягон гуна педагогика баробар шуда наметавонад» - гуфта таъкид кардааст [2, 
с. 240]. 

Чи тавре ки Г.В. Плеханов қайд мекунад: «меҳнат аз санъат дар пеш аст». Дар раванди 
офаридани асарҳои тасвирӣ қувваи шунавоӣ ва биноӣ дар натиҷаи машқ бештар инкишоф 
меёбад [1, с. 6].  

Омӯзиши табиат ва вусъат додани маҳорати рассом, омилҳои ба ҳам сахт пайвастанд. 
Маҳорати эҷодкунии манзара ба таассуроти рассом, ки аз табиат мегирад, вобаста буда, ин 
ҳолатро рассом ҳангоми корбарӣ дар олами ҳастии иҳотакарда пайдо мекунад, зеро дар натиҷаи 
танҳо бо табиат мулоқот намудан илҳом омада, композитсияи манзара ба таври бояду шояд 
тасвир карда мешавад. 

 Аз рӯи таъкиди рассоми моҳири рус А.А. Пластов «Корбарӣ аз болои этюдҳо (ангора) -
мактаби аз ҳама олии маҳорат аст» [3, с. 34]. 

Тавлиди санъат ва эҷодкории бадеӣ ба одамони ҷамъияти ибтидоӣ тааллуқ дорад, ки 
ҳаёти мадании ин ҷамъиятро инъикос месозад [1, с. 4]. 

Аз ин лиҳоз, дарки жанри манзара ва корбарӣ аз рӯи этюдҳои манзаракашӣ, дар ҷараёни 
омодасозии педагогии рассом муҳим мебошад. Олими давраи эҳё, назариядони меъморӣ ва 
санъат, Леон Баттиста Алберт дар рисолаи «Даҳ китоб оиди архитектура»-и худ чунин 
менависад: «Насиҳати ман ба ҷавононе, ки акнун ба санъати тасвирӣ ворид шуда истодаанд, 
чунин аст: гузаштани роҳи тай намудаи шахсоне, ки хонданро омӯхтаанд, ба касоне, ки 
расмкаширо меомӯзанд, зарур аст. Яъне, онҳо шакли навиштани ҳар як ҳарфро (дар забони 
одамони қадим инро элементҳо гуфта ном мебурданд) марҳила ба марҳила меомӯзанд, баъдан 
онҳоро пайваст карда навиштанро меомӯзанд ва ниҳоят аз ҳарфҳо тартибдиҳии каломро 
меомӯзанд. Мусаввирӣ айнан ба ҳамин монанд аст» [4, с. 28]. 

Яке аз қоидаҳое, ки ҳангоми корбарӣ бо тасвири ранга зарур аст «Перспективаи ҳаво» 
мебошад. Ҳаво муҳимтарин унсури газмонанд барои ҳаёт бурдани инсон бошад, ҳам, вақти 
корбарӣ бо тасвири ранга, таъсири назарраси худро мерасонад. Аз сабаби дар таркиби ҳаво 
мавҷуд будани чангу ғубор, буғҳои гуногун ва зарраҳо, дар дарк намудани чизе, ки дар масофаи 
дур ҷойгир аст, ба чизи тасвиршаванда монеаи ҷиддӣ эҷод мекунад. Масалан, дар натиҷаи аз 
шахси бинанда дур шуда рафтани чизу ашё, мо онҳоро ба ранги ҳаво омӯхтаву печида мебинем. 
Ашёи дар наздик ҷойгиршуда, аз сабаби кам таъсир расонидани таркиби ҳаво, ранги онҳо банур 
ва равшан боқӣ монда, аммо ранги чизҳои дар масофаи дур ҷойгиршуда, тира, бенур ва 
кабудчатоб намоён мегардад. Дар ин вақт, манзараи нисбати бинанда дуршудаистода, то рафт 
зери таркиби ҳавои ба ранги кушоди тира монанд қарор гирифтан мегирад. Мо ин хусусиятро 
дар асари «Искандаркӯл»-и К. Мӯминов баръало дида метавонем.  

Омилҳои ташкилкунандаи ҷараёни тасвирдиҳии олами иҳотакардаро муайян менамоем. 
Инҳо: 1) объекти тасвиршаванда (олами иҳотакарда); 2) маводи тасвирӣ; 3) муҳит мебошад. 
Омили сеюм басо эътиборнок аст. Мо дар ин ҷо натанҳо рангҳои равшании ҳаво, ки муҳитро 
иҳота кардаанд дар назар дорем, балки ҳолати шароити амалиёти иҷрошаванда ҳам нақши 
муҳим дорад. Яъне дар роҳи муайян кардани ранги муҳит муаммои пайдошаванда ин тағйир 
наёфтани идрок аст. Агар, аз як тараф тағйирёбанда будани ранги муҳити дар назарбуда зарур 
бошад, аз дигар тараф, барои кашидани этюд, мотив ё ки рангҳои вазъияти олами ҳастӣ, набояд 
рангҳо тағйир ёбанд. Ҳалли ин зиддият, ҳангоми кашидани этюд, аз доштани қобилияти тез 
фаҳмида гирифтани шакл ва ранги ба худ хоси ҷисми дар олами ҳастибуда вобаста аст, яъне 
барои иҷрои этюдҳои кам вақт талабкунанда (15-30 дақиқа) маҳорати биноӣ зарур буда, 
инчунин дар ин фурсат танҳо ҳолати якранги табиати инсон, инчунин дида тавонистани 
ҷараёни аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштани рангҳоро набояд фаромӯш кард [5, с. 12]. 
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Ҳангоми нақшагирии вазифаҳои дарсӣ, муайян кардани мақсад муҳим аст. Дар ин маврид 
қобилияти донишҷӯ, шакли этюд, услуби иҷрои кор ва баҳисобгирии вақти ба кор сарфшаванда 
мавқеи алоҳидаро ишғол мекунад. Одатан, барои иҷрои этюд ба тарзи умумӣ нақша мекашанд 
ва дар он асосан, иҷрои се машқро ба ҳисоб мегиранд; a) тасвир бо қалам; б) тасвир бо ранг; в) 
композитсия (асари тасвирӣ) - вобаста аз шароит, пайдарҳамии ба гурӯҳҳо ҷудокунии асари 
тасвирӣ. Хосияти сохти хаттӣ-конструктивии шакл, муносибати тобиш ва ранги этюд муайян 
карда мешаванд. Барои ба таври куллӣ дарк кардани муносибати тобиши ранг дуруст интихоб 
намудани ҷойро ёд гирифтан зарур аст. Ин барои донишҷӯ ва рассоми навшогирд хеле муҳим 
аст. Зери таъсири муҳит ва равшанӣ, гармиву хунукӣ, духелашавии тобиши рангҳо ба назар 
намоён мешавад. Рангҳои олами ҳастиро бо як нигоҳ муайян кардан мумкин, аммо бо мурури 
одатгирии чашм ва мукаммалшавии идрок гӯё рангҳо тағйирёфта намоён мегарданд. Аз ҳамин 
лиҳоз, пеш аз таҳлил кардани намуди геометрии шакл, сохти хаттӣ-конструктивии он, аввал аз 
палитра (рангдон) интихоб карда гирифтани ранг ба мақсад мувофиқ аст. Дар ёд доштани 
нахустин таассурот аз манзараи тасвиршаванда муҳим аст. Дар ин асно, шарти асосии муайян 
кардани ранги тасвири ранга, ин ҳамеша ба манзараи тасвиршаванда назар карда истодан аст ва 
инро бояд дар хотир дошт, ки манзараи тасвиршаванда ҳамавақт якхел не, бараъкс тағйир ёфта 
истодани онро ба ҳисоб гирифтан лозим. Ҳангоми иҷрои тасвири ранга дар ҳавои кушод, ба 
ҳисоб гирифтани муҳит ва атроф зарур аст. Фарқ байни шароити аудитория ва ҳавои кушод 
калон аст. Дар ин шароитҳо омилҳои ҷисмонӣ, руҳӣ ва иҷтимоӣ мавҷуданд, ки ба расми кашида 
шудаистода таъсири худро мерасонанд. Аз ҳамин сабаб, расмкашии донишҷӯён дар ҷойҳои 
кушоду васеъ нисбат ба ҷойҳои тангу серодам ба мақсад мувофиқ аст. Барои амалиёте, ки дар 
ҳавои кушод (пленэр) гузаронида мешаванд, ташаккулдиҳии маҳорати педагогии донишҷӯён, 
ба онҳо ёд додани асарҳои санъати тасвирӣ, инчунин барои бо муваффақият иҷро кардани 
вазифаҳо, ба онҳо нишон додани асарҳои намунавӣ ба мақсад мувофиқ аст. Таҷрибаҳо нишон 
медиҳанд, ки корҳои эҷодии нахустини иҷронамудаи донишҷӯён доимо завқовар ҳастанд. 
Кӯшиш намудани донишҷӯ ҷиҳати дар худ чуқур ташаккул додани ташаббускорӣ, рағбатнокӣ, 
меҳнатдӯстӣ ва ба ҳамин монанд фазилатҳо зарур аст. Ин барои педагог-рассоми оянда, 
талаботи муҳимми касбӣ ба ҳисоб меравад. Ташаббускорӣ ва эҷодкорӣ ҳамчун хислатҳои 
мураккаби ақлониву рӯҳӣ ба ҳисоб мераванд. Инро танҳо бо супоришдиҳӣ, ё ки бо тавсияи 
устоз ташаккул додан мушкил аст. Донишҷӯ бояд аз болои худ барои мустақилона кор кардан 
зиёд саъю кӯшиш намуда, барои мунтазам сайқал додани илму дониш ва малакаи худ аҳамият 
диҳад. Дар гӯшаи табиат гурӯҳ шуда бо тасвири ранга машғул шудан, асосан дар муҳити 
пурҷӯшу хурӯш сурат мегирад. Дар рафти дарс донишҷӯён дар ду хел шароит бо тасвир 
кардани олами ҳастӣ машғул мешаванд: дар аудитория ва ҳавои кушод. Дар синфхона чизи 
тасвиршаванда дар масофаи танҳо якчанд метр дуртар гузошта мешавад, дар табиат бошад, 
масофаи хеле дурро дар бар мегирад. Масалан: «Натюрморт»-ро (расми чизҳои беҷон) дар 
масофаи танҳо ду ё се метр дурӣ аз ҷои нишасти рассом мегузоранд. Дар ин хел шароит муйян 
карда гирифтани фарқи байни зоҳири (план) пеш ва ақиб ба донишҷӯ аз рӯи нуқтаи назари 
рангҳо камтар душвор мегардад. Дар натиҷа, тасвиркардаи донишҷӯён дар онҳо зоҳири пеш ва 
ақиб дар аксар маврид якхела, бефарқ менамоянд. Дар ҳавои кушод бошад, тасвири зоҳири 
якумро ба меъёр нарасонидани аксари донишҷӯён ба назар мерасад. Аз ҳамин сабаб, дар вақти 
корбарӣ дар ҳавои кушод ба рангоранг шудани манзараи тасвиршаванда аҳамият дода, шароити 
кориро тез-тез иваз кардан зарур аст. Ин амал дар навбати худ, тасаввуротро оид ба рангҳои 
гуногун доштани табиат васеъ мекунад. Ҳангоми интихоб намудани ҷой дар ҳавои кушод, 
донишҷӯён барои аз ҷойҳои якхела даст кашидан ҳаракат карданашон ба мақсад мувофиқ аст. 
Нав шуда истодани таассуроти ҷавонон барои мунтазам вусъат ёфтани қобилияти тасвирии 
онҳо аҳамияти калон дорад. Аз ҳамин лиҳоз, зуд-зуд ҷойро иваз намуда, аз субҳи содиқ то шом 
дар як ҷой қарор нагирифта, аввал барои тасвири деҳа, сипас ба макони истироҳатии 
пурманзара рафтан зарур аст. Ҳамин тавр кашидани расми обидаҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва 
ғайра тавсия дода мешавад. Зеро кишварамон аз шаҳрҳои таърихӣ: Душанбе, Хуҷанд, 
Истаравшан, Панҷакент, Гулистон ва монанди инҳо бой буда, дар қатори омӯхтани 
тасвиркунии обидаву иморатҳои таърихии онҳо, рӯз аз рӯз ободу зебо гаштани кӯчаҳои шаҳру 
деҳот ба соҳибони қалам илҳоми тозаи эҷодӣ мебахшад. Ҳидоят кардани донишҷӯён ба 
муҳаббати ватан, ҳимоя ва ҳифзи мероси таърихиву фарҳангӣ ва ба онҳо ёд додани 
таҷассумкунии диёри ҷаннатмаконамон тавассути асарҳои санъати тасвирӣ, вазифаи 
пуршарафи педагог-мусаввирон мебошад.  
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ТАШАККУЛ ДОДАНИ ҚОБИЛИЯТИ ТАСВИРКУНИИ ДОНИШҶӮЁН  
ДАР ОМӮЗИШИ ПЛЕНЭРӢ 

 

Мақолаи мазкур ташаккул додани қобилияти тасвиркунии донишҷӯён дар омӯзиши пленэрӣ, 
мақсад ва вазифаҳои чунин омӯзиш дар асоси таълиму тарбия муайян карда шудааст. Омӯзиши пленэрӣ 
ба донишҷӯён интихоби ранг, композитсияи дуруст, перспектива ва қоидаҳои асосҳои тасвиркуниро 
меомӯзонад. Ин шакли таълим фаъолияти эҷодии онҳоро ҳамаҷониба такомул дода, ба фаҳмидан ва 
эҳсос кардани зебоии табиат ва санъат ёрӣ мерасонад. 

Бинобар ин, дарки жанри манзара ва корбарӣ аз рӯи этюдҳои манзаракашӣ, дар ҷараёни 
омодасозии педагогӣ рассом муҳим мебошад. Таълими пленэрӣ дараҷаи маълумотнокии донишҷӯёнро 
баланд бардошта, онҳоро ба меҳнати муфиди ҷамъиятӣ, муҳаббат ба ватан, ҳимоя ва ҳифзи мероси 
таърихиву фарҳангӣ, ки вазифаи пуршарафи педагог-мусаввирон мебошад, ҳидоят менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: рассом, эҷодиёт, пленэр, тасвир, санъат, сохтор, тасвир, этюд, палитра, 
қобилият, завқ, манзара. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ОПИСЫВАТЬ УЧАЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПЛЕНЭРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

В этой статье исследуется история и появление технологии обработки текста. Карвинг учит 
учащихся промышленности интерес, развивает их творческую деятельность, помогает осознать и 
почувствовать красоту природы и искусства и повысить отношения учеников к профессиям и 
ремеслам. 

Проблема выбора профессии учащихся является одним из важных направлений 
реформирования общеобразовательных учреждений. Искусство резьбы также имеет свой стиль и вид. 
Форма, содержание и методы работы зависят друг от друга, они организационный процесс. Как и по 
всем предметам, также в процессе обучения карвингу учитывается связь с этим предметом, чтобы дать 
студентам теоретические знания и найти их практические навыки и способности. Уроки карвинга 
повышают уровень знаний студентов и готовят их к полезной социальной работе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художник, творчество, пленэр, изображение, искусство, композитсия, 
натюрморт, этюд, палитра, способность, интерес, пейзаж. 

 

FORMING THE ABILITY TO DESCRIBE STUDENTS IN  
THE EDUCATIONAL PLENARY SESSION 

 

This article researches the history and appereaence of wordworking technology. Carving teaches pupils 
industry interest, develops their creative activity, helps to realize and feel the beauty of nature and art and 
increase pupil’s relations to professions and crafts. 

The problem of choosing profession of the pupitls is one of the important reform directions of the 
secondary educational institutions. The carving art also has its own style and kind. The form, content and 
working methods depend on each other, they organizational process. As in all subjects also in the process of 
carving education it takes into consideration connecting with this subject, to give the students theoretical 
knowledge and find their practical skills ans abilities. The carving lessons increases the student’s knowledge 
level and prepare them into useful social work. 

KEY WORDS: artist, creativity, pliner, painting, art, composition, still life, etude, palette, ability, 
taste, landscape. 
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ТАҲЛИЛИ ТАЪРИХИЮ ИҶТИМОИИ ТАҶРИБАИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ 
КОРКАРДИ ЧӮБ 

 

Исломов О.А., Абдураҳими Абдураҳмон 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

Ҳар фарде, ки имрӯзу ояндаи Ватан ва миллат барояш азиз аст, бояд 
дар роҳи соҳибмаърифату соҳибкасб ва дар рӯҳияи худшиносии миллӣ 
ва ватандӯстӣ ба камол расидани ҷавонон саҳми муносиб гузорад. 

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Тоҷикистон яке аз диёри зебоманзар ва нотакроре мебошад, ки аз сабаби дар иқлими кӯҳӣ 
ҷойгир буданаш, соҳиби фарҳангу маданияти хосе буда, халқи қавииродаву меҳнатдӯсташ 
саргарми ташвишҳои рӯзгори худ, урфу одат ва ҳунармандиҳои аз аҷдодон мерос гирифтаашро 
ҳамчун як нишонаи миллат бо ҳисси ифтихор нигоҳ дошта меояд. 

Дар шароити имрӯза болоравии худшиносии миллии бемайлон тавсия меёбад ва рӯ 
овардан ба таҳқиқ, беҳдошт ва мавриди истифода қарор додани фарҳанги анъанавӣ ба 
манфиати пешрафти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеа хоҳад буд. 
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Санъати амалии халқи тоҷик соҳаест, ки нақши он дар ҳаёти мардум басо бузург мебошад. 
Ҳунари кандакорӣ ҳанӯз аз замонҳои қадим монанди дигар шаклҳои касбу кор дар ибтидо ҳамчун 
санъат ба миён омада буд. 

Асосҳои таҳсилоти муосири технологӣ бар таълими меҳнат бунёд шудаанд, ки таърихи 
ташаккул ва инкишофи он бо марҳилаҳои пешрафти илмию техникӣ, андӯхтани донишҳои 
технологӣ оид ба хусусиятҳои объектҳо, роҳҳо ва шаклҳои ташкили фаъолияти меҳнатӣ, 
воситаҳои дигаргун сохтани воқеият, шароит ва технологияҳои татбиқи натиҷаҳои меҳнати 
инсон зич алоқаманд аст.  

Навъҳои амалию бадеии меҳнат дар шакли ҳунарҳои мардумӣ дар замонҳои қадим пайдо 
шудаанд. Таълим маъмулан инфиродӣ ва баъзан гурӯҳӣ буд. Дар айни замон, гурӯҳҳо дар 
заминаи пайванди хешутаборӣ ташкил мешуданд. Ҳар як устои ҳунарманд, тарз ва услуби кори 
худро дошт, ки баъзе аз онҳо эҳтиёткорона нигоҳ дошта шуда, аз падар ба писар, аз модар ба 
духтар интиқол меёфтанд. Халқи тоҷик дар ҳама давраҳо бо ҳунармандоне шуҳрат дошт, ки 
ҳам дар сохтани бинои зебо, ҳам бо нақшу нигор оро додани ашиёҳои гуногун маҳорати баланд 
нишон медоданд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбати худ солҳои 2019-2021-ро «Солҳои 
2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намуданд. Тоҷикистон яке 
аз диёри зебоманзар ва нотакроре мебошад, ки аз сабаби дар иқлими кӯҳӣ ҷойгир буданаш, 
соҳиби фарҳангу маданияти хосе буда, халқи қавииродаву меҳнатдӯсташ саргарми ташвишҳои 
рӯзгори худ, урфу одат ва ҳунармандиҳои аз аҷдодон мерос гирифтаашро ҳамчун як нишонаи 
миллат бо ҳисси ифтихор нигоҳ дошта меояд. 

То замони мо, шумораи зиёди ёдгориҳои бадеии кандакории чӯб дар намуди ҷузъҳои 
меъморӣ, ороиши масҷидҳо, инчунин ҷузъҳои давраҳои гуногун, нақшҳои растанигӣ ва 
геометрии пурзебу зинат боқӣ мондаанд [1, с. 5]. 

Устои ҳунарманд бо пешааш ифтихор мекард, соҳиби мӯҳри худ - як навъ кафолати 
сифати маснуот буд. Бачагони чунин ҳунармандон одатан роҳи фаъолияти волидайнро интихоб 
менамуданд. Анъанаҳои оилавӣ ташаккул меёфтанд, ки даҳсолаҳо ва ҳатто садсолаҳо ҳифз 
гардида, инкишоф меёфтанд. Муддати дурудароз ҳунаромӯзӣ, худи меҳнат асосан аз рӯйи 
принсипи «усто-шогирд» ташкил мешуданд.  

Аз насл ба насл роҳу воситаҳои коркарди чӯб, маҳорати дарки хусусиятҳои навъҳои 
гуногуни он интиқол меёфт.  

 Санъати ороишиву пардозкорӣ, асосан тавассути кандану буридани чӯб, устухон, гаҷ ва 
гил иҷро мешавад. Кандакориро барои зиннат додани ашёи рӯзгор, ҷузъҳои меъморӣ ва 
ҳайкалтарошӣ ба кор мебаранд. Кандакорӣ қадимтарин ва маъмултарин навъи санъати 
ороишиву амалӣ буда, анвои гуногун дорад. Кандакорӣ барҷастаи муқарнаси нисбати ҳамворӣ 
умқӣ, ангора, дутарафа (тӯршакл, панҷара, аррашуда) ва рӯйбаст мебошад.  

Чун ба таърихи инкишофи санъати ороиши амалии Тоҷикистон назар андозем, олимон, 
таърихнигорон, санъатшиносон, ба монанди Андреев М.С., Массон М.Е., Воронина В.Л., 
Ғафуров Б., Белинская А.Н., Неъматов Н., Мухторов А., Рӯзиев М. ва чанде дигарон оид ба 
таърихи санъати кандакории Осиёи Миёна ва Тоҷикистон тадқиқот анҷом додаанд.  

Бо ташаббуси академик Б. Ғафуров, таҳти роҳбарии олими бузурги шарқшинос, 
академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон А.Ю. Якубовский омӯзиши ҳафриёти Панҷакенти Қадим 
соли 1946 оғоз меёбад. Барои ин кор археологҳо, шарқшиносон Беленитский А.М., Дяконов 
М.М., Тереножкин А.И., Бентович И.Б., меъмор Воронина В.Л. ва дигарон таклиф мешаванд. 
Дар натиҷаи омӯзиши ҳафриёти Панҷакенти Қадим миқдори зиёди ашёҳои моддии маишӣ: 
зарфҳои шишагӣ, сафолӣ, матоъ, муҷассамаҳо ва асарҳои санъат, аз ҷумла боқимондаҳои 
чӯбҳо, сутуну болорҳо, муҷассамаҳои чӯбини кандакоришуда, ки ба асрҳои V-VIII тааллуқ 
доранд, дарёфт шуданд, ки намунаи беҳтарини санъати кандакориҳои рӯи чӯб мебошанд.  

Яке аз маводи дастрас ва барои коркард хеле хуб ва қуллй аст ин чӯб буда, аввалин 
ёдгориҳои таърихии санъати кандакорӣ аз чӯб дар шаҳрҳои қадимаи Панҷакент ва Шаҳристон 
ёфт шудаанд, ки ба асрҳои VI-VIII тааллуқ доранд. Намунаҳои сарлавҳа, сутуну сарсутун, 
ороишоти паҳлӯдарӣ ва дигар ҷузъиёти кандакории барҷаста бо ороиши нақшҳои гиреҳӣ, 
растанигӣ ва тасвирҳои гуногун дида мешаванд. 

Давраҳои қадимтарини таърихи Истаравшан дар ҳайати давлати Суғд асрҳои V-VII 
милодӣ давраи болоравӣ ва нашъунамои Истаравшан буда, ташаккули бисёр соҳаҳои 
маданияти моддӣ ва маънавии он, равнақи шаҳрҳо, ҳунармандӣ, зироаткорӣ, обёрӣ, пурзӯр 
шудани мубодилаи байналхалқии иқтисодӣ ва маданӣ ба назар мерасид. 

Аз Қасри Қалъаи Қаҳқаҳаи I, ки дар асрҳои VI-VII бунёд шудааст, дар натиҷаи 
кофтуковҳо тангаҳои биринҷӣ, маснуоти заргарӣ, тангаи мисӣ ёфт шуданд, ки дар рӯяш марди 
тоҷдор, дар болои тоҷ моҳ ва офтоб, дар пушти танга тамға ва салиб тасвир ёфтаанд. Аз чап ва 
рости танга хати суғдӣ дарҷ шудааст.  



149 

 

Аз байни харобаҳо ҳазорҳо порчаҳои нақшу нигори деворҳо, ки қариб 70 манзараи 
композитсияҳои сюжетӣ, қариб 200 қисм чӯбҳои кандакоришуда дарёфт шуданд, ки дар байни 
онҳо даҳҳо шоҳкориҳои ҳақиқии сазовори аҳамияти ҷаҳонидошта мавҷуданд. Хусусан, санъати 
коркарди чӯб дар ороиши қасрҳо, пештоқҳои кандакорикардашуда, тасвирҳои рӯидеворӣ ба 
монанди «Шӯрои ҳарбӣ», «Модагурге, ки ду кӯдакро шир медиҳад» (Эрмитаж, 1969) ба назар 
мерасад, ки ин композитсияҳо хеле ҳақиқатнигорона, бодиққат ва бомаҳорат кашида шудаанд. 

Кандакориҳои қасру қалъаҳои Шаҳристон моро ба олами наққошӣ, ки аз нақшҳои наботӣ 
(гулҳои чаҳор, панҷбарга) иборатанд, ворид намуда, аз санъати кандакории Шаҳристон (нақшу 
нигор дар шакли навдаи дароз, ки ба он гулҳо ва гулбаргҳо печида нақши гиреҳ, мавҷӣ, ромб, 
мураббаъ, салибшакл ташкил медиҳанду дар композитсияи нақши ислимӣ кандакорӣ шудаанд) 
дарак медиҳад. 

Мо дар сюжетҳои кандакории Шаҳристон инъикоси анъанаҳои афсонавии достони 
қаҳрамонии Фаридун ва Коваи оҳангар, муборизаи онҳо бо заҳҳоки моронро мебинем. Дар 
ҳайкалча (61 см) марди батахтнишаста бо сари калони кӯлоҳпӯш, ришу мӯйлаби дароз, дар 
пойҳо маҳсӣ, дар тан ҷома, дар миён камарбанди калон, дар китф ду мори дарози ба гирди рӯю 
гардан печида, ки ба сӯи даҳон ҳаракат мекунанд, кандакорӣ шуда, муҷассама ҳолати рӯҳи 
дардмандиро ифода кардааст. Дар санъати асри V-VII сюжети достонҳо дар асарҳои 
муҷассамавии кандакорӣ хеле хуб истифода мешуданд.  

Дар рафти ҳафриёти Панҷакент қадимтарин намунаҳои кандакории асрҳои VII-VIII кашф 
шуданд. Намудҳои гуногуни кандакории болорҳо, сутунҳо, сарсутун, дару тобадонҳо, асбобу 
анҷоми рӯзгор то давраи мо омада расидаанд. Ороиш ва кандакории Панҷакент ба се гурӯҳ 
тақсим мешаванд: нақшу нигори меъморӣ, мунаббаткорӣ ва муҷассамасозӣ. 

Устодони мусаввараҳои Панҷакенти қадим дар ифодаи ҳусну зебоӣ муваффақ гаштаанд, 
ки мо инро дар мисоли тасвири рӯи девории «Уднавоз» ва «Саворазан» дида метавонем. 

Кандакорӣ дар рӯи чӯб, ки аввалин бор аз Панҷакенти қадим ёфт шуда, асоси омӯзиши 
давраҳои аввали таърихи санъати ороишӣ ва нақшу нигори меъмории тоҷик мебошад. 

Ороиши кандакории ҳунармандони Панҷакент чунин нақшҳоро дар бар мегирифт: 
марворид, гулҳои чорбарг ва панҷбарг, шилшила ва навдаҳои ток бо баргу сари ангур 
кандакорӣ шудаанд, ки ба асли табиии худ наздик мебошад. 

Кандакорони Панҷакенти қадим дар баробари нақши наботӣ, сюжетҳои гуногун, ба 
монанди ривоятҳо, мубориза бо ҳайвоноти дарранда, шерҳои болдор ва ғайраҳоро истифода 
мебурданд. 

Бозёфтҳои санъати кандакории чӯб ва гилкории биноҳои Панҷакенти қадимро 
мусаввирон бо усулҳои хеле гуногун мунаққаш мекарданд. 

 Кандакории ба худ хоси арақа, наълин, сарсутунҳо, масҷидҳои Ҳавзи Сангин, Далёни 
Боло (Истаравшан), масҷиди ҷомеъ (Хуҷанд), Сурх (Исфара) ва дигарон бо шарафаҳои 
якчандқабата аз тарафи ҳунармандону кандакорони номаълуми Тоҷикистон иҷро гардидаанд. 

Коркарди бадеии чӯб, минбаъд дар охирҳои асри XIX ва аввали асри XX инкишоф 
меёбад. Санъати кандакорӣ дар ороиши лавҳаҳои сариқабрӣ, навиштаҷот дар арақа, ороиши 
сутун, сарсутуну наълин, панҷараҳои гуногун, мизу курсӣ ва гулқолабҳои читгарӣ, гаҷхоку 
каҳловҳои девори масҷидҳо ҷой гирифтаанд. 

Дар нақшҳои кандакории тоҷикони кӯҳистон шаклҳои нақшу нигор, рамзҳои маъбадҳои 
осмонӣ, парастиши ҳайвоноту растаниҳо дида мешавад. Таҷҳизоти хона бо кандакории нохунак 
ва чорбарга бо ҷилои сиёҳу сурх тасвир ёфтаанд.  

Дар ороиши меъморӣ нақшҳои нилуфар, лола, нозгул, офтоб ва моҳ кандакорӣ шудаанд.  
Дар санъати муосири кандакории чӯб ду услуб: халқӣ ва касбӣ амал мекунад. Услуби 

халқӣ анъанаҳои қадимаи ороиши амалиро идома дода, онҳо дар ороиши иншооти деҳот, 
меъмории шаҳрҳои Тоҷикистон дида мешаванд. Ҳунармандони халқӣ дар ороиши иншооти 
маишии деҳот аз кандакории сутуну сарсутун, сарравҳо ва ҳавзаҳои шаклҳои гуногун истифода 
мебаранд. 

Дар рафти тадқиқоти санъатшиносону олимон коркарди чӯб ва кандакории он, сутуну 
наълинҳо, арақаҳои кандакорӣ, навиштаҷотҳои кӯфӣ, ороиши онҳо бо нақшҳои ислимию 
гиреҳӣ, нақши ҷонварон муайян карда шудаанд. Чӯбҳои кандакории мазори Мавлоно 
Муҳаммад Алӣ воқеъ дар деҳаи Сангистон, сутуну наълин ва арақаҳои кандакоришуда, санъати 
кандакории нусхаҳои нақшу нигори давлатдории суғдиро дар бар гирифтааст. 

Яке аз намунаи беҳтарини меҳроби кандакории гузари миёнаи деҳаи Қум дар соҳили 
рости дарёи Зарафшон 5 км дуртар аз қалъаи кӯҳи Муғ диққати тамоми мутахассисону 
санъатшиносонро ҷалб намудааст. 

Баландии меҳроб 3 метру 10 см, бараш 1 м 68 см буда, он бо лавҳаи алоҳидаи росткунҷа 
ва секунҷашакл васл шудааст.  

Дар ороиши меҳроб нақшҳои гиреҳӣ, ислимӣ ва дар намояи марказии меҳроб нақши 
чоркалид, ҳошияҳои он бо нақши тобхӯрда, занҷираи васлшуда истифода бурда шудааст. Аз 



150 

 

рӯи навиштаҷоти мавҷуда он аз тарафи наҷҷорон усто Один, усто Сафар (деҳаи Қум) ва 
Миробид (Истаравшан) кандакорӣ шудааст. Ёдгории мазкур ба аввали асри XIX тааллуқ дорад.  

Чӯбҳои кандакории аз Яғноб (водии кӯҳии болооби Фон-дарё дар баландии 2500 м аз 
сатҳи баҳр ҷойгир шудааст) ёфтшуда сутун бо сарсутун ва лавҳа бо навиштаҷоти «Хатти 
Мулло» мебошад, ки ба асри XV тааллуқ дорад ва бо нақшҳои гиреҳӣ ва ислимӣ оро дода 
шудаанд. 

Бозёфтҳо ва тадқиқот нишон медиҳанд, ки дар санъати кандакории Шаҳристони қадим, 
Панҷакенти қадим, Чоркӯҳ (Исфара) ёдгориҳои кандакории болои оби дарёи Зарафшон чӯбро 
хуб истифода бурда, бо маҳорати калон, табъи нозук ороиш медоданд. Кашфиётҳои чӯбкории 
ибтидои асри миёна барои омӯзиши санъати халқи тоҷик маводи нав ворид намуда, ба ҳалли 
масъалаҳои санъатшиносӣ имконияти нав пайдо сохтааст. Аз рӯи маълумоти тасдиқшуда дар 
Осиёи Миёнаи тоисломӣ санъати муҷассамасозӣ ва кандакории чӯб васеъ паҳн гашта буд.  

Айни замон ба санъати кандакорӣ таваҷҷуҳи зиёде зоҳир гардида, иншоотҳои маданию 
маишӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Исфара, Истаравшану Кӯлоб ва Помир оро дода 
мешаванд. 

Дар таҳлили санъати кандакории бадеии чӯб, нақши пешбарандаро сохтмонҳои меъморӣ 
бозидаанд. Чӯб на танҳо синҷи иншоот ба ҳисоб мерафт, балки бо дигар воситаҳои возеҳ 
кандакорӣ мешуд [1, с. 11]. 

Муҳассилин бо истеҳсолоти коркарди чӯб шинос шуда, дар он кор мекарданд. 
Мундариҷаи омодагӣ ба меҳнат ҳамчунин ҳадафҳои ғоявии он давраро инъикос менамуд, ки 
аслан барои тамоми давраи шӯравии таърихи кишвари мо хос буд. «Ҷанбаи инкишофдиҳанда – 
инкишофи на танҳо тафаккур, балки ирода, характер, маҳорату малакаҳои умумимеҳнатӣ 
муҳим аст» [1, с. 65]. 

В.М. Филимонов исбот мекунад, ки қисмҳои ёдгориҳои чӯбини Зарафшон ба мақбарҳои 
Қусам ибн Аббос тааллуқ доранд, ё ки дар худи Самарқанд наҷҷорӣ карда шудаанд [2, с. 25]. 

Аз нуқтаи назари бостоншинос Н. Неъматов ва меъмор С. Хмелиниский сутуну 
меҳробҳои дар Мастчоҳу Фалғар ёфтшуда, маҳаллӣ мебошад ва ба меъморони ҳамон ҷо 
тааллуқ доранд.  

Аз маълумот бармеояд, ки дар ҳақиқат, риояи урфу одат, анъанаҳои миллӣ барои 
инкишофи ҳунарҳои миллӣ таккони ҷиддие додаанд. Дар асоси онҳо маснуотҳое арзи ҳастӣ 
менамоянд, ки дар ҳаёти халқ зарурати истифодабарӣ дошта, бо гузашти вақт намуди онҳо низ 
тағйир дода шудаанд.  

Ба мо, насли оянда низ зарур аст, ки анъанаҳои аз аҷдодонамон меросмондаро ҳамеша 
пос дошта, ҳифз намоем, давомдиҳандагони корҳои зебои онҳо бошем ва бо замона ҳамқадам 
буда, дар ривоҷи ҳунарҳои мардумӣ бо ворид намудани технологияҳои муосир, ҳиссагузорӣ 
намоем.  

Зарур аст, ки дар раванди таълими фанҳои тахассусӣ-наққошӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ, 
кундалрезӣ, кашидадӯзӣ, армуғонсозӣ ва ғайра барои рушди анъанаҳои миллии халқамон 
самаранок истифода шаванд. Инъикоси ҳунарҳои миллӣ дар офаридани осори ҳунарҳои 
мардумӣ ба инкишофи ҳисси худшиносӣ, ватандориву ифтихори миллӣ ва инчунин барои 
такмили маҳорат мусоидат менамояд. 
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ТАҲЛИЛИ ТАЪРИХИЮ ИҶТИМОИИ ТАҶРИБАИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ  
КОРКАРДИ ЧӮБ 

 

Дар ин мақола таърих ва пайдоиши коркарди чӯб ва роҳҳои ташаккулиёбии он таҳлил карда 
шудааст. Кандакории чӯб ба талабагон завқи меҳнатдӯстиро меомӯзонад, фаъолияти эҷодии онҳоро 
ҳамаҷониба такомул медиҳад, ба фаҳмидан ва эҳсос кардани зебоии табиат ва санъат ёрӣ медиҳад, 
муносибати зебоипарастии хонандагонро нисбат ба ҳунар ташаккул медиҳад. 

Масъалаи касбинтихобкунии хонандагон яке аз самтҳои муҳимтарини ислоҳоти муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ маҳсуб меёбад. Дар доираи ин масъала ҳунари кандакорӣ низ услуб ва 
намудҳои худро дорад. Шакл, мазмун ва методҳои кори иҷрошаванда бо ҳамдигар вобаста буда, онҳо 
ҷараёни яклухт ва пурраи таълимро ташкил мекунанд. Чун дар ҳамаи предметҳои таълимӣ, дар ҷараёни 
омӯзиши ҳунари кандакорӣ низ дар якҷоягӣ бо ташаккули мафҳумҳо оид ба фанни кандакорӣ додани 
донишҳои назарӣ ба донишҷӯён, пайдо намудани маҳорат ва малакаҳои амалии онҳо дар назар дошта 
шудааст. Машғулияти ҳунари кандакорӣ дараҷаи маълумотнокии донишҷӯёнро баланд бардошта, онҳоро 
ба меҳнати муфиди ҷамъиятӣ тайёр менамояд. 
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КАЛИДВОЖАҲО: кандакорӣ, ҳунарҳои миллӣ, усто,чӯб, услуб, корҳои ороишӣ, урфу одат, 
эҷодиёти бадеӣ. 

ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В этой статье подвергнуты анализу история и возникновение обработки древесины и пути её 
формулирования. Обработка древесины учить детей трудолюбию, всестороне совершенствует их 
творческую деятельность, оказывает помощь в восприятии и ощущении красоты природы и искусства, 
формирует эстетическое отношение учащихся к ремеслам. 

Проблема профориентации школьников считается одним из важнейших направлений реформы 
общеобразовательных учреждений. В этом ключе деревообрабатывающее ремесло имеет свои стили и 
виды. Форма, содержание и методы выполняемых работ взаимозависимы, составляют единый учебный 
процесс. Как и в других учебных предметах в процессе обучения деревообрабатывающему ремеслу 
предполагается формирование понятий по этому ремеслу приобретение практических умений и навыков 
студентов. Занятия по деревообрабатывающему ремеслу повышает уровень образованности студентов, 
готовит их к общественно покленому труду. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гравюра, народные промыслы, ремесленник, дерево, стиль, декоративное 
произведение, обычаи, художественное творчество. 

 

HISTORICAL AND SOCIAL ANALYSIS EXPERIENCE IN TEACHING  
WOODWORKING TECHNOLOGY 

 

In this article, the history and occurrence of wood processing and the ways of its formulation are 
analyzed. Wood processing teach children hard work, comprehensively improves their creative activities, assists 
in the perception and sensation of the beauty of nature and art, and forms the aesthetic attitude of students to 
crafts. 

The problem of vocational guidance for students is considered one of the most important areas of reform 
of educational institutions. In this vein, the woodworking craft has its own styles and types. The form, content 
and methods of the work performed are interdependent, constitute a single educational process. As in other 
educational subjects, in the process of teaching woodworking craft, it is assumed that concepts in this craft are 
acquired and practical skills of students are acquired. Classes in the woodworking craft increase the level of 
education of students, prepares them for socially venerated labor. 

KEY WORDS: engraving, national crafts, craftsman, wood, style, decorative work, customs, artistic 
creativity. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИВУ КОММУНИКАТСИОНӢ  

ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ 
 

Мавлоназаров С.С., Ғиёсидинзода А.Ғ. 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Ҳукумати электронӣ низоми гардиши электронии аснод дар идораи давлатӣ бо 
автоматикунонии умумии тартиби идоравӣ дар миқёси мамлакат ба ҳисоб рафта, бо мақсади 
баланд бардоштани самаранокии идораи давлатӣ ва коҳиши хароҷоти иҷтимоию 
коммуникатсионӣ барои ҳар як аҳли ҷомеа ташкил мешавад. Ташкили ҳукумати электронӣ 
бунёди низоми муайяни умумидавлатии идораи ҷамъиятиро пешбинӣ менамояд, ки ҳалли 
маҷмӯи вазифаҳои вобаста ба идораи аснод ва ҷараёни коркарди онҳоро дар бар мегирад. 

Мутахассисон ва коршиносони соҳаи ҳукумати электронӣ ба он андешаанд, ки 
истифодаи мафҳуми «ҳукумати электронӣ» моҳиятан ва шакли маҳдуди баёни падида аст. 
Ҳукумат гуфта, фақат як шохаи ҳокимият – ҳокимияти иҷроия дар назар дошта мешавад. Ба 
ҷойи он бояд мафҳуми «давлати электронӣ» ва ё «идоранамоии электронӣ» истифода карда 
шавад. Дар зери мафҳуми «давлати электронӣ» шакли нави давлат, ки идоранамоии он бо 
технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ асос ёфтааст ва ё давлате, ки истифодаи ТИК-ро 
баҳри самаранок намудани фаъолияти ҳокимият (дастрас ва ҳисоботдиҳанда намудани он) ба 
роҳ мемонад, фаҳмида мешавад. 

«Ҳукумати электронӣ соҳаи истифодабарии технологияҳои иттилоотию коммуни-
катсионист, ки ҳамкории байни ҳокимияти давлатӣ ва шаҳрвандонро таъмин менамояд». 

Ҳукумати электрониро умуман ҳамчун татбиқи технологияҳои иттилоотиию 
коммуникатсионӣ барои баланд бардоштани судмандии вазифаҳо ва хадамоти анъанавии 
давлатӣ метавон таъриф кард. Махсусан, ҳукумати электронӣ «истифодаи технологияҳои 
рақамӣ барои дигаргун кардани идоракунии давлат бо ҳадафҳои баланд бардоштани 
асаргузорӣ, судмандӣ ва хидматрасонӣ» мебошад. 

Ҳукумати электронӣ имконоти нави идорасозии давлат мебошад, ки тавассути истифода 
аз технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ (ТИК) дар кори идораҳои давлатӣ ба нафъи 
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шаҳрвандон ва тиҷорат сурат мегирад. Ҳукумати электронӣ ду ҷиҳат дорад. Яке - ҳамкории 
мутақобили ҳокимият ва ҷомеа ва дигар - ҳамкории дохилии сатҳҳои гуногун (марказӣ, 
минтақавӣ, маҳаллӣ) ва шохаҳои гуногун (иҷроия, қонунгузор, судӣ)-и ҳокимият мебошад. 
Ҳукумати электронӣ як воситаи дастрас кардани иттилоот ва расонидани хидматҳои давлатӣ ба 
шаҳрвандон, тиҷорат, дигар шохаҳои давлатӣ ва коркунони давлатӣ мебошад, ки дар он 
ҳамкории мутақобили байни давлат ва дархосткунандагон хеле осон сурат мегирад ва аз 
технологияи иттилоотӣ ҳар чи беҳтар истифода мешавад.  

Ҳукумати элекронӣ ин як фазо, як системае мебошад, ки мардум аз тариқи интернет ва 
дигар воситаҳои электронӣ бо ҳукумат робита мекунад. Аз фаъолияти вазорату ниҳодҳо 
иттилоъ мегирад. 

Натиҷаҳои ворид намудани идоракунии электронӣ, идоракунии мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ кушода ва шаффоф мешавад; сарфаи вақт ва захираҳои 
моддӣ; сифати хизматрасонии маъмурӣ баланд мегарад. Барои ноил гаштан ба ин ва дигар 
мақсадҳо, барои бомуваффақият ба амал даровардани ғояи идоракунии электронӣ зарур он аст, 
ки масъалаҳои дар боло зикршударо пайидарҳам иҷро намудан мебошад.  

Идоракунии электронӣ дар кору фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва зиндагии 
ҳаррӯзаи ҷамъият бартариҳои зиёде дорад: 

 дастрас будани хизматрасониҳои ниёзи мардум ба воситаи Интернет ҳамарӯза; 
 иттилоотро сари вақт ва ба ҳамаи шаҳрвандон ба воситаи омӯзонидани компютерҳо ба 

кӯҳансолон ва ҷавонон расондан; 
 ба мардум ба воситаи барномаҳои копютерӣ ва Интернет фароҳам овардан шароити 

тамоми умр донишомӯхтан; 
 дигаргун сохтани ҳамкориҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо шаҳрвандон бо 

истифодаи ТИК ва расонидани хизматрасониҳои инфиродӣ ин боз ҳам боварии халқро ба 
мақомоти давлатӣ эътимод мебахшад; 

 пеш бурдани иқтисодиёт ба воситаи дастгирии муассисаҳои давлатӣ ба корхонаҳои 
хусусӣ ва онҳоро ба Интернет ворид карда, молҳои онҳоро ба бозорҳои ҷаҳонӣ пешниҳод 
намудан; 

«Идоракунии электронӣ» дар ояндаи мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баъди пурра ворид шуданаш чунин кафолатҳоро пешбинӣ мекунад:  

 ба шаҳрвандон - ба воситаи Интернет дастрас намудани хизматрасониҳои муассисаҳои 
давлатӣ; донишомӯзӣ кардан дар тӯли зиндагӣ ва иштирок кардан дар идоракунӣ; 

 ба корхонаҳои хусусӣ - ба воситаи Интернет алоқа доштан бо муассисаҳои давлатӣ; 
ҳамкорӣ намудан бо давлат, бо мақсади рушди иқтисодиёт ва иштирок дар системаи тақсимот 
таҳия ва паҳн кардани сабади истеъмолӣ; 

 ба хизматчиёни давлатӣ ва шахсони алоҳида – баланд бардоштани фоидаоварии худ; 
алоқаи худро бо мизоҷон ва шаҳрвандон дигар намуда, ҳамаи онҳоро ба мубоҳисаи сиёсӣ 
даъват намудан, роҳи стратегиро пешаи худ ва онҳо намудан. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсиониро барои беҳбуд бахшидани кори шуъбаҳои худ истифода барад. Масалан, 
барои паҳн кардани иттилоот ба мардум ва барои расонидани хадамоти даркорӣ ба аҳолӣ 
муфид бошад. Давлат ҳамчунин бояд намуна ва муайянкунандаи иқтисоди иттилоотӣ бошад: 
технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсиониро барои баровардани ниёзҳои худ, барои ба роҳ 
мондани амалиёти самаранок ва барои ба вуҷуд овардани бозори маҳаллии таҷҳизот ва 
хизматрасониҳои технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба кор барад. Ҳамкорӣ бо 
пудратчиёни давлатӣ ва механизмҳои амалисозӣ метавонад барои инкишофи шабака равона 
гардад. Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ метавонад фаъолияти давлатро барои 
шаҳрвандон ва дигар мушоҳидачиён шаффофтар гардонад. 

Ҳукумати электронӣ, пеш аз ҳама, шаффофияти кори дастгоҳи давлатиро таъмин 
мекунад, муҳтоҷ будани шаҳрвандро ё ин ки ташкилотро аз эҳтимолияти мансабдор паст 
мекунад, ё ин ки пурра аз байн мебарад, аз ин мебарояд, ки коррупсия аз байн меравад. 

Ҳадафи таъсис додани ҳукумати электронӣ ба таври бештар муассир расонидани 
хадамоти давлатӣ ба шаҳрвандон мебошад. Умуман, ҳар қадар хадамот дар интернет дастрас 
бошад ва ҳар кадар истифодаи ин хадамот васеътар бошад, таъсири ҳукумати электронӣ ҳамон 
қадар бештар хоҳад буд. Ҳамин тавр, барои ба даст овардани таъсири устувор ҳукумати 
электронӣ, берун аз доираи муассири дохилӣ ва шаффофияти идоракунии давлат, анбӯҳи зиёди 
«шаҳрвандони электронӣ» (e-citizens) ва «муассисаҳои электронӣ»-ро (e-business) талаб 
менамояд. Ҳамзамон, муваффақ шудан ба ин анбӯҳи зиёд кори осон нест. Таҳқиқоти Бонки 
Ҷаҳонӣ дар бораи аҳамияти эҷод кардани шумораи зиёди хадамоти бархатӣ (он-лайнӣ), ки 
масалан, ба шаҳрвандони электронӣ ва бизнеси электронӣ дастрас аст, муқаррар намудааст: 
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Бисёр созмонҳои ҳукуматӣ инқилоби рақамиро қабул карданд ва доираи васеи 
иттилоотии давлатӣ ва хадамоти ҳукуматиро барои иштироккунандагони манфиатдори 
ҳукумати электронӣ онлайн ҷой дода истодаанд.  

Тарафдорони манфиатдор инҳоянд: 
 шаҳрвандон; 
 соҳибкорон; 
 кормандони давлатӣ; 
 вазоратҳо, шуъбаҳо ва агентиҳои давлатӣ; 
 пешвоёни иттифоқҳои касаба; 
 пешвоёни ҷомеа, созмонҳои ғайритиҷоратӣ; 
 сиёсатмадорон; 
 сармоягузорони хориҷӣ ва ғайраҳо. 

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели 
соли 2012. 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотони», аз 6 августи соли 2001, №40. – Душанбе. 
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ», аз 10 майи соли 2002. – №51.                                

– Душанбе.  
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ», аз 30 июли соли 2007.               

– №320. – Душанбе.  
5. Шарапов Д.С., Қодиров А.Н., Гадоев А.Ф. Технологияи иттилоотии шабакавӣ. – Душанбе, 2014.                 

– С. 27-29. 
6. Комилов Ф.С. Информатика ва технологияҳои иттилоотӣ. – Душанбе, 2016. 
7. Ҳасанов М.М., Қосимов М.И., Шарипова М.М., Алимухаммедов М.Р. Системаҳои иттилоотии 

автоматикунонидашуда. Комплекси таълимӣ-методӣ. – Хуҷанд, 2014. 
8. Шарипова М.М. Фишурдаи матни лексияҳо аз фанни метод ва воситаҳои ҳифзи иттилоот. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. 
9. Ҳасанов М.М., Қосимова М.И., Шарипова М.М., Алимухаммедов М.Р. Метод ва воситаҳои ҳифзи 

иттилоот. Комплекси таълимӣ-методӣ. – Хуҷанд, 2015. 
10. Тедеев А.А., Усанов В.В. Электронное государство. – М., 2008. 
11. Агентии миллӣ оид ба компютерисозӣ (АМК) дар моҳи октябри соли 2006 ба Агентии миллии 

ҷомеаи иттилоотӣ (АМҶИ) дубора номгузорӣ шудааст. 
12. Сомонаи Маркази миллии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, https://mmk.tj 
13. Сомонаи Агентии миллии иттилоотии Ховар, Ҳукумати электронӣ дар ҳоли рушд аст. 25.09.2012.  

http://khovar.tj. 
14. Конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамои инкишоф» Донишгоҳи милли Тоҷикистон. Фишурдаи маърӯзаи 
дотсенти кафедраи системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт И.С. Шамсов (Ҳукумати электронӣ дар 
раванди рушди ҷомеаи иттилоотӣ). 20.12.2015 сол. http://dmt.tj. 

 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИВУ КОММУНИКАТСИОНӢ  
ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ 

 

Дар ин мақол баъзе масъалаҳои ҳукумати электронӣ, истифодаи он дар идоракунии мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, самаранокии он вобаста ба кам кардани хароҷоти комуникатсионӣ аз 
нигоҳи илмӣ ва мутобиқ сохтани он ба конунгузории миллӣ ва байналмилалӣ таҳлил шудааст.  

Дар мақола инчунин ба масъалаҳои ташкили ҳукумати электронӣ, истифодаи он дар раванди 
идоракунӣ, ҳаҷми маводи зарурӣ барои гузаронидани татқиқоти илмӣ, саволҳое, ки барои ҳалли он 
донишҳои махсусӣ илмӣ-технологӣ, дар идоракунӣ талаб карда мешавад, диққати махсус дода шудааст.  

Мақсади асосии тадқиқот баланд бардоштани самаранокии идораи давлатӣ ва коҳиши хароҷоти 
иҷтимоию коммуникатсионӣ барои ҳар як аҳли ҷомеаро ташкил медиҳад. Ташкили ҳукумати электронӣ 
бунёди низоми муайяни умумидавлатии идораи ҷамъиятиро пешбинӣ менамояд, ки ҳалли маҷмӯи 
вазифаҳои вобаста ба идораи аснод ва ҷараёни коркарди онҳоро дар бар мегирад. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҳукумати электронӣ, технологияи комуникатсионӣ, гардиши электронии 
аснод, технологияи рақамӣ, идоранамоии электронӣ. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы электронного правительства, его использования в 
управлении государственными исполнительными органами, а также анализируется его эффективность в 
снижении расходов на связь с научной точки зрения и его соответствие национальному и 
международному праву. 

Особое внимание следует уделять таким вопросам, как электронное правительство, его 
использование в управлении, объем материалов, необходимых для проведения научных исследований, а 
также вопросы, которые требуют специальных научных и технических знаний в области управления.  

https://mmk.tj/
http://www.khovar.tj/
http://www.khovar.tj/
http://dmt.tj/
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Создание электронного правительства предполагает создание общегосударственной системы 
государственного управления, которая включает в себя решение сложного комплекса задач, связанных с 
управлением документами и их обработкой. 

КЛЮЧЕВИЕ СЛОВА: электронное правительство, коммуникационные технологии, 
электронный документооборот, цифровые технологии, электронное управление. 

 

THE USE OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL  
TECHNOLIGIES IN STATE MANAGEMENT 

 

The article discusses some issues of e-government, its use in the management of state Executive bodies, 
as well as analyzes its effectiveness in reducing communication costs from a scientific point of view and its 
compliance with national and international law. 

Particular attention should be paid to issues such as e-government, its use in management, the amount of 
materials needed for research, and issues that require specialized scientific and technical knowledge in the field 
of management.  

The creation of e-government involves the creation of a national system of public administration, which 
includes the solution of a complex set of tasks related to the management of documents and their processing 

KEY WORDS: electronic-government, communication technology, electronic document management, 
digital technology, electronic management. 
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МОҲИЯТИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ФИЗИКӢ БО ИСТИФОДАИ АЁНИЯТҲО 

 

Бубиев М.Ч., Табарӣ С.К., Тағоймуродов З.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Таълими фанҳои табиатшиносии муосир ва фанҳои дақиқ дар айни замон бештар кори 
амалӣ ва мустақилонаро тақозо менамояд. Рушди босуръати технологияи муосир, ки асоси 
таҳкурсии физикӣ дорад, ки бо масъалаҳои физикӣ асоснок карда мешавад.  

Ҳалли масъалаҳо ҷузъи таркибии аксари машғулиятҳоро дар таълими физика ташкил 
медиҳад ва барои ташаккул додани донишу татбиқи он, тақвият додани тафаккури фикрӣ ва 
инкишофи маҳорату малакаи амалии хонандагон кумак мерасонад [2, с. 67]. 

Барои он ки хонандагон ҳодисаҳоро хуб дарк кунанд, ба моҳияти физикии онҳо хуб 
сарфаҳм раванд, маънои онҳоро боз амиқтар дарк намоянд, аз расмҳо, тасвирҳо, нақшаҳо, 
графикҳо, расмҳои китоб ва аз мисолҳои зиёди ҳаётӣ истифода бурдан лозим аст. Ба сифати 
чунин ороиши расму тасвирҳо ва мушаххасгардонии онҳо, мо масъалаҳои гуногуни физикаро 
истифода мекунем. Онҳо барои васеътар омӯхтани хусусиятҳои ҳар як мафҳум ёрӣ медиҳанд, 
вобастагии онҳоро бо қонуниятҳои физикӣ ва кушода додани ҳар як мафҳум дар алоҳидагӣ 
кумак мекунад, инчунин дар тасвир намудани тамсилаҳои гуногуни ҳодисаҳои табиат, усулҳои 
барқарор намудани робитаи байни бузургиҳои физикиро нишон медиҳанд. 

Барои дуруст тасаввур кардани моҳияти масъала расм ё ҷадвалро тасвир намудан зарур 
аст, зеро тасвир, нақша, асбобҳои нақшакашӣ ва дигар аёниятҳо фаҳмиши масъаларо равшан 
мекунанд [6, с. 6]. 

Дар таълими физикаи мактаби миёна усули масъалаҳалкунӣ нақши махсус мебозад. Инро 
ба назар гирифта, тақрибан сеяки вақти ба таълими физика додашуда, барои масъалаҳалкунӣ 
истифода карда мешаванд, зеро ҳал кардани масъалаҳо дар таълими физика функсияҳои 
дидактикии таълимӣ, тарбиявӣ, инкишофӣ ва санҷиширо ба ҷо меоранд. 

Дар бисёр мавридҳо ҳангоми ҳалли масъала зарур аст, ки аз нақша ва расм истифода 
карда шавад. Ин имконияти боз ҳам хуб фаҳмидани шарти масъала ва ёфтани усули ҳалли онро 
таъмин мекунад [1, с. 33]. 

Аз назарияи таълим маьлум аст, ки функсияҳои дидактикии масъалаҳо на танҳо аз дуруст 
интихоб намудани маводи назариявӣ, инчунин аз омӯзиши илм низ вобаста аст. Ба ибораи 
дигар гӯем, бо донишҳои мустаҳкам мусаллаҳ гардонидани ҳар як хонанда, функсияи асосии 
масълаҳалкунӣ дар раванди таълими физика мебошад. 

Мавриди ҳал намудани масъала, ҳар як хонанда бояд донишҳои назариявии худро дар 
амал татбиқ карда тавонанд ва маҳорати тартиб додани масъаларо низ пайдо намуда, онро 
муттасил инкишоф диҳад. Вазифаи дигари муҳимми муаллим боз дар он аст, ки қобилияти аз 
ҳалли масъала хулосабарориро ташаккул диҳад.  

Барои чунин масъала ва машқҳоро истифода кардан дар ҷараёни ҳалли онҳо, хонандагон 
на танҳо донишҳои назариявиро дар амал татбиқ карда метавонистагӣ шаванд, балки моҳияти 
илми физикаро сарфаҳм раванду фаъолияти эҷодию дарккунии онҳо инкишоф ёбад ва маҷмӯи 
донишҳои дар барнома пешбинишударо аз худ намоянд. 

Яке аз усулҳои маъмули илми педагогика, ин бо ёрии ҳали масъала омӯзиши маводи 
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таълимӣ мебошад. Мувофиқи ин усул омӯзиши маводи таълимиро ба хонандагон дар шакли 
масъала пешкаш кардан мебояд. Дар таълими физика аз ин усул васеътар ва самараноктар 
истифода кардан мумкин аст. Зеро физика илми озмоишӣ буда, дар ҷараёни таълими он 
масъалаҳои таҷрибавии гуногун намоиш дода мешаванд. Намоишдиҳии масъалаҳои таҷрибавӣ 
яке аз воситаҳои асосии проблемагузорӣ мебошад, ки дар асоси он муаллим дар назди 
хонандагон вазъиятҳои проблемавӣ ба вуҷуд меорад. Манбаи ҳар гуна масъала вазъиятҳои 
проблемавӣ аст.  

Имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, масъалаҳои графикӣ хеле кам 
истифода мешаванд. Ба омӯзгор лозим аст, ки ба ин намуди масъалаҳо бештар такя намояд, 
зеро нақша ва расмҳо ба объекти масъалаҳо маълумоти бештар медиҳад. Назари мо чунин аст, 
ки даст кашидан аз ин усулҳо боиси коҳиш ёфтани донишазхудкунӣ, нақшакашӣ, мустақилият, 
мушоҳидакорӣ ва таҳлили байни хонандагон мегардад [7, с. 33]. 

Пеш аз он, ки шарти масъаларо тартиб диҳем ё дарёбем, мо бояд ба чунин қонунҳо риоя 
намоем: 

 пеш аз тартиб додани масъала, аввал забони фанни физикаро омӯхтан лозим аст, зеро 
забони фанни физика ин забони бузургиҳои физикӣ мебошад. дар асоси истифодаи бузургиҳои 
физикӣ қонунҳо ва назарияҳо таъриф карда мешаванд. аз ин рӯ, донистани фанни физика 
маънои фаҳмидани забони бузургиҳои физикӣ, омӯхтани мазмуни бузургиҳои физикиро дорад. 
дар матни масъалаҳо бошад, сухан дар бобати ҳодисаҳо ва бузургиҳои физикӣ меравад; 

 матни ҳар гуна масъалаҳои физикӣ бояд кӯтоҳ, вале пурмазмун бошанд ва дар бораи 
ҳодисаи воқеъӣ маълумот диҳад; 

 дар шарти масъала ҳодисаи физикӣ ифода ёбад; 
 талаботи масъала бояд ба ҳақиқати объективӣ мутобиқ бошанд. 
Дар поён мо якчанд намунаи масъалаҳои таҷрибавиро пешниҳод менамоем, ки бо 

истифода аз аёниятҳо дар раванди ҳалли масъалаҳои физикӣ ба донишазхудкунии хонандагон 
заминаи хуб фароҳам меорад.  

Масъалаи 1. Дар мензуркаи обдор (расми 1) саққои филизие, ки массаи он 675 грамм аст, 
такшон шуд. Зичии ҷисми ғарқшударо муайян кунед? 

 
Расми 1. 

Дода шудааст: Ҳал: 
V1=200 см3 Зичии ҷисмро аз формулаи зайл меёбем: 

V1=200 см3 Зичии ҷисмро аз формулаи зайл меёбем: 
 

V2=450 см3 Ҳаҷми силиндрро бо формулаи V =V2-V1 муайян m=675 гр мекунем, яъне ин 
ҷо ρ = ? V2-V1 ҳаҷми об пеш ва баъди ба об ғӯтонидани силиндр аст. 

Бинобар ин, қиматҳои додашударо ба шарти масъала гузошта ҳосил мекунем: 

 
Аз ҷадвали зичии моддаҳо муайян мекунем, ки ин рақам ба зичии кадом модда мувофиқ 

мебошанд.  
Ҷавоб: (2700 кг/м3- ин зичии алюминий мебошад). 
Масъалаи 2. Булури (труба) пӯлодини массааш 200кг-ро бо ёрии фашанг мебардорем. 

Дар охири симтаноби болобардор чӣ гуна қувваро истифода лозим меояд. Ҳангоми ба баландии 
7,5 м бардоштани булур, чанд метр симтаноб дар ғарғара мепечад?  

Дода шудааст:  
Ҳал: 

 
Ҷавоб: Ҳангоми ба баландӣ бардоштани булур дар ғарғара 15 м симтаноб мепечад (расми 

2). 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:6.10-24.jpg
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Масъалаи 3. Сарфи энергияи электрикии фурӯзонакро дар муддати 10 дақиқа, ки ба 

манбаи шиддаташ 127 В пайваст шудааст, ҳисоб кунед? Агар қувваи ҷараён дар фурӯзонак 
0,5А бошад [4, с. 173]. 

Дода шудааст: U=127 В  
Ҳал: 
Кори дар воҳиди вақт иҷрошуда аз ифодаи зерин I=0,5А муайян карда мешавад. 

t=10 дақ=600с А=q·U (1), қувваи ҷараён 
 

А-? аз ин ҷо q=I·t (2), q-ро дар ифодаи (1) гузошта ҳосил мекунем: А=I·U·t. Қиматҳои 
додашударо аз шарти масъала дар ифода мегузорем.  

А=0,5А·127В·600 с=38100Ҷ=38,1 кҶ. 
Ҷавоб: Фурӯзонаки барқӣ дар давоми 10 дақиқа ба миқдори 38,1 кҶ энергияи барқиро 

истеъмол мекунад (расми 3). 

 
 

Масъалаи 4. Ду саққои ҳаҷман гуногун, вале массаи якхеладоштаро ба зарфҳои обдор 
меғӯтонем. Зичии обро ρ=1000кг/м3 қабул менамоед. Оё дар мавриди якбора саққоҳоро ба 
зарфҳои об дар ғӯтонидан баробарвазнӣ тағйир меёбад?  

Ин масъалаи таҷибавиро бо чунин ифода шарҳ додан мумкин аст.  

 
Ҷавоб: Дар ин таҷриба аз ҳисоби саққои ҳаҷми калон дошта, баробарвазнӣ дар зарф 

тағйир меёбад (расми 4).  

 
Масъалаи 5. Доир ба мавзӯи «Дифраксияи рӯшноӣ» дар синфи 9 ва мустаҳкам намудани 

дониши хонандагон оид ба мавзӯъ, ин тасвирро намоиш додан мумкин аст. 
Дифраксияи рӯшноӣ - ҳодисаи аз қонуни ростхатта майлкунии рӯшноиро дар муҳитҳои 

ғайриякҷинсаи оптикӣ, ки дарозии мавҷи ғайриякхелаи ченшаванда доранд, меноманд. 
Манзараи дифраксионие, ки ҳангоми аз сӯрохӣ ва дигар монеаҳо гузаштани рӯшноӣ ҳосил 
мешавад, аниқу равшан нестанд. Барои аниқу равшан ҳосил кардани манзараи дифраксионӣ, аз 
панҷараи дифраксионӣ истифода мебаранд. Панҷараи дифраксионии оддӣ, аз лавҳаи шишагии 
суфтакардашудаи дар болояш хатҳои борики параллелии зиёд кашидашуда иборат аст. Рӯшноӣ 
аз байни хатҳои борик мегузарад, яъне масофаи байни хатҳо барои рӯшноӣ нақши тарқишро 
мебозад. Аз хатҳои кашидашуда рӯшноӣ намегузарад [5, с. 115] (расми 5). 

 
Расми 5. 

 

Расми 4. 

 

 
Расми 2. 

0,5 А 127 В 

Расми 3. 

А V 
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Масъалаи 6. Аз нуқтаҳои М ва N, ки қуллаҳои силиндрро ташкил медиҳанд, агар хати 
ҳамвор ё диагонал гузаронем, силиндри обдор ба ду ҳиссаи баробар тақсим мешавад (расми 5). 
Чӣ гуна ҳиссаи оби силиндро тариқи таҷрибавӣ баробар ҷудо намудан мумкин аст? (расми 6). 

 
Расми 6. 

 

Ҷавоб: Дар силиндр об гирифта, сипас онро оҳиста моил менамоем ва то лаҳзаи қаъри 
кунҷи силиндр намудор шудан об мерезем (расми 6). Баъд онро ба ҳолати аввал баргардонида, 
мушоҳида мекунем, ки оби дохилии силиндр баробар тақсим шудааст [3, с. 29] (расми 7). 

 
Расми 7. 
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МОҲИЯТИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ФИЗИКӢ БО ИСТИФОДАИ АЁНИЯТҲО 
 

Дар мақола оид ба нақш ва мавқеи ҳалли масъалаҳои физикӣ бо истифодаи тасвирҳо, ҷадвал ва 
нақшаҳо дарҷ гардида, якчанд намунаи он нишон дода шудааст.  

Дар таълими физикаи мактаби миёна усули масъалаҳалкунӣ нақши махсус мебозад. Инро ба назар 
гирифта, тақрибан сеяки вақти ба таълими физика додашуда, барои масъалаҳалкунӣ истифода карда 
мешаванд, зеро ҳал кардани масъалаҳо дар таълими физика функсияҳои дидактикии таълимӣ, тарбиявӣ, 
инкишофӣ ва санҷиширо ба ҷо меоранд. 

Аз назарияи таълим маълум аст, ки функсияҳои дидактикии масъалаҳо на танҳо аз дуруст интихоб 
намудани маводи назариявӣ, инчунин аз омӯзиши илм низ вобаста аст. Ба ибораи дигар гӯем, бо 
донишҳои мустаҳкам мусаллаҳ гардонидани ҳар як хонанда, функсияи асосии масълаҳалкунӣ дар 
раванди таълими физика мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: таълими физика, аҳамият, ҳалли масъалаҳои физикӣ, намоишӣ ҳалли масъала. 
 

СУЩНОСТЬ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГЛЯДНОСТИ 
 

В статье исследовались роль и значение решения физических задач с использованием рисунков, 
таблиц и схем, а также проводятся некоторые примеры.  

В обучении школьной физики метод решения задач играет особую роль. Принимая это во 
внимание, приблизительно одна треть времени предоставленное обучению физики, используется для 
решения задач, так как решение задач в обучении физики, выполняют дидактическую обучающую 
воспитательную, развивающую и контрольную функции.  

Из теории обучения известно, что дидактические функции зависят не только от правильного 
выбора теоретического материала, а также от изучения науки. Иначе говоря вооружения устойчивыми 
знаниями каждого учащегося являетчя основной функцией решения задач в процессе обучения физики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преподавание физики, значение, решение физических задач, 
демонстрация решения задач. 
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THE ESSENCE OF SOLVING PHYSICAL PROBLEMS USING VISUAL AIDS 
 

The article investigated the role and importance of solving physical problems using figures, tables and 
diagrams, and also provides some examples. 

In teaching school physics, the method of solving problems plays a special role. Taking this into account, 
approximately one third of the time given to physics training is used to solve problems, since problem solving in 
physics training performs didactic educational, educational, developmental and control functions. 

From the theory of learning, it is known that didactic functions depend not only on the correct choice of 
theoretical material, but also on the study of science. In other words, arming with the sustainable knowledge of 
each student is the main function of solving problems in the process of teaching physics. 

KEY WORDS: physics teaching, value, solving physical problems, demonstration of problem solving. 
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МОҲИЯТИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ФАННИ 
САНЪАТИ ТАСВИРӢ ТАВАССУТИ САНЪАТИ ОРОИШӢ-АМАЛӢ 

  

Масолиев А.С., Неъматов Л.Х., Алиева М.Н. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Масъалаи ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгор самти муайяни иҷтимоӣ дорад 
ва ҷузъи мушкилоти умумии таълимии омӯзгорони оянда мебошад. Дар асоси методологияи 
таҳлили низом, олимон тайёрии касбӣ ва ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгорро дар 
низоми ҷараёни омузгорӣ баррасӣ мекунанд. 

Муҳаққиқи соҳаи мазкур М.А. Алиева оид ба хусусиятҳои омӯзгори оянда чунин таъкид 
кардааст: «... муаллим бояд хусусиятҳои инфиродии донишҷӯёнро ба назар гирад. Муаллим 
бояд ба ҳиссиёти кӯдакон таъсир расонад ва ба онҳо ба мақсаднок гӯш кардан ва тамошо 
кардан, инкишоф додани мушоҳидаҳоро ёд додан лозим аст. Албатта, дар дарсҳо фазои 
боэътимод ва ошкоро дар байни муаллим ва донишҷӯён бояд ҳукмрон бошад» [1, с. 234]. 

Ташаккули фаъолияти эҷодии шахсият ҳамчун муҳимтарин мушкилоти назариявӣ дар 
сарчашмаҳои муосири фалсафӣ, иҷтимоӣ, психологӣ, педагогӣ баррасӣ мегардад. Таҳлили 
адабиёти таърихӣ ва назариявии далелҳои асосии таҳқиқи раванди ташаккули фаъолияти 
эҷодии шахсиятро медиҳад.  

Маълумоти таҳқиқотӣ оид ба муаммои ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгори 
санъати тасвирӣ, инчунин таҷрибаи ҳалли амалии он дар донишгоҳҳои педагогӣ нишон 
медиҳанд, ки мушкилоти рушди фаъолияти эҷодии донишҷӯён дар шароити афзояндаи талабот 
ба сатҳи тайёрии касбии омӯзгорони ояндаи фанни санъати тасвирӣ хеле муҳим арзёбӣ 
мегардад. Бо вуҷуди афзоиш ёфтани шумораи таҳқиқот оид ба ҷанбаҳои мухталифи таълими 
касбии донишҷӯён, омӯзиши таъсири санъати ороишӣ-амалӣ ба рушди фаъолияти эҷодии 
омӯзгорони ояндаи фанни санъати тасвирӣ дар соҳаи илми педагогӣ ба таври бояду шояд 
омӯхта нашудааст. 

Пеш аз баррасии фаъолияти эҷодӣ ва шаклҳои зуҳури он, ба мафҳуми «шахсият» ва 
хусусиятҳои асосии он диққати махсус додан лозим аст. Олими рус Б.Г. Ананев шахсиятро аз 
нуқтаи назари равоншиносӣ таҳлил намуда, чунин навиштааст: «Шахсият ин як фардияти 
иҷтимоӣ, объект ва субъекти раванди таърихист. Аз ин лиҳоз, дар хусусиятҳои шахсият, 
моҳияти иҷтимоии инсон, ки тамоми падидаҳои рушди инсон, аз ҷумла хусусиятҳои табииро 
муайян мекунад, комилан ошкор мешавад. Ташаккул ва рушди шахсият дар ҳамин давраи 
таърихӣ муайян карда шудааст» [2, с. 276]. 

Моҳияти инсон дар маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоӣ зоҳир мегардад, аз ҳамин лиҳоз, 
тағйир ва рушди он аз рушди тамоми субъект ва муҳити иҷтимоии инсон дар ҷараёни иштирок 
ва фаъолиятҳои мухталиф ҷудонопазир буда, дар он қувваҳо ва қобилиятҳои инсонӣ объективӣ 
карда мешаванд [6, с. 26]. 

Файласуф М.В. Демин қайд мекунад, ки «... Шахсият нафарест, ки дорои хосиятҳои 
муайяни ҷудонашаванда мебошад, ки ба ӯ имконият медиҳад, то дар ҷомеа ҳаёт ба сар барад, бо 
дигарон робита кунад ва барои истеҳсоли ашё фаъолият кунад. Дар шахсият хусусиятҳои 
умумии иҷтимоӣ ифодаи инфиродӣ доранд. Шахсият ҳамеша фардият аст, ки дар он умумӣ ва 
фардӣ дар муттаҳидии лаҳнагӣ қарор доранд» [4, с. 53]. 

Ҳамин тавр, шахсият ба фаъолият дохил шуда, аз ҷиҳати иҷтимоӣ камол меёбад. Дар 
ҷараёни фаъолият шахсият барои мавҷудияти худ шароити зарурӣ фароҳам меорад, фарҳанги 
моддӣ ва маънавии тамоми инсонҳоро омӯхта, яъне худашро ба вуҷуд меорад. Аз ин бармеояд, 
ки инсон мавқеи мулоҳизаронии ғайрифаъол нест, балки дар сатҳи баланд хеле фаъол аст. 
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Масъалаи фаъолият борҳо дар адабиёти фалсафӣ, иҷтимоӣ, психологӣ ва педагогӣ 
баррасӣ шудааст (Л.П. Буева, М.С. Каган, А.Н. Леонтев). Аммо, бо вуҷуди таҳқиқоти 
сершумори олимон, тавре ки файласуфон қайд карданд, фаъолият то ҳол мақоми категорияи 
фалсафиро соҳиб нашудааст ва аз ин рӯ, ҷанбаҳои он ба қадри кофӣ омӯхта нашудаанд. 

Дар асоси таҳлили сарчашмаҳои ба ин масъала вобасташуда, се гурӯҳи андешаҳои 
олимонро шартан ҷудо кардан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, Э.С. Маркарян фаъолиятро ҳамчун тамоми низомҳои зинда, ки дар асоси 
муносибати онҳо ба муҳити зист бо мақсади худтаъминкунӣ, баррасӣ мекунад [5, с.13]. Олими 
дигари рус Л.М. Митина фаъолиятро ҳамчун ҳадди аксар фаъолият дарк мекунад [6, с.  154].  

Баъди муқоисаи изҳороти донишмандон ба хулосае омадан мумкин аст, ки онҳо 
фаъолнокиро ҳамчун як хислати муайяни фаъолият арзёбӣ мекунанд. Ин нуқтаи назар васеъ 
паҳн нашуд, зеро мафҳуми «фаъолнокӣ» доираи мушаххаси воқеияти онро инъикос мекунад. 
Бояд қайд кард, ки олимоне, ки ба ақидаҳои гурӯҳҳои дуввум ва сеюм розӣ ҳастанд, фикр 
мекунанд, ки фаъолият ва фаъолнокӣ ду мафҳуми гуногунанд, фаъолияти онҳо танҳо дар он 
робита аст, ки олимон ин консепсияҳоро бо ҷаҳони органикӣ ва ғайриорганикӣ мепайвандад. 

Андешаҳои олимон А.Н. Леонтев, Е.С. Маркарян, Л.П. Станкевич ва П.Е. Кряжевро дар 
робита ба гурӯҳи дувуми афкор мавриди таҳлил қарор медиҳем. Муҳаққиқон ишора кардаанд, 
ки дар он мафҳуми «фаъолият» метавонад ҳам ба соҳаи иҷтимоӣ ва ҳам ба соҳаи олами 
органикӣ паҳн карда шавад, ки дар натиҷа фаъолият марҳилаи баландтарини фаъолнокӣ аст. 
Ҳамин тавр, олими рус А.Н. Леонтев бидуни инъикоси мушаххасоти фаъолият дар сатҳи рушди 
иҷтимоӣ, таъкид мекунанд, ки фаъолият ба тамоми ҷаҳони органикӣ хос аст. Ин нуқтаи назарро 
олимони дигар, аз қабили Б.Х. Беленки, Э. А. Ануфриев, А. П. Станкевич ва Э.С. Маркарян 
фаъолиятро ҳамчун фаъолнокии тамоми муъҷизаҳои зинда муайян мекунанд. 

Дар шароити муосир талабот ба шахсияти омӯзгор, сатҳи маҳорати касбии ӯ, ки дар 
замони муосир муҳим арзёбӣ мегардад, вобаста ба талаботи рӯзафзун ба сатҳи тайёр кардани 
омӯзгори муосир аҳамияти ҷиддӣ бояд дод. Дар ҳалли масъалаҳои ташаккули шахсияти 
иҷтимоии омӯзгор нақши ҳалкунанда ба донишгоҳи педагогӣ мансуб аст, ки бояд барои баланд 
бардоштани сифати омодагии касбии мутахассисон чораҳо андешанд. 

Пешрафти илмӣ-техникӣ ва иҷтимоии ҷомеа талаботи мутахассисро дар ҳама гуна 
соҳаҳо, бахусус барои омодагии омӯзгорон, сатҳи донишу малакаи касбии ӯ ва сифатҳои 
шахсии ӯ баланд мебардорад. Масъалаи ташаккули фаъолияти эҷодии шахсияти омӯзгори 
оянда дар низоми таҳсилоти олӣ ҳамеша дар мадди назари олимон қарор дорад, олимон дар 
баробари дигар масъалаҳои илмию педагогӣ ва дар ин самт корҳои зиёдеро анҷом додаанд.  

Таҳияи масъалаи мазкур ба предмети таҳқиқоти бисёре аз олимон ва аҳли коллективи 
донишгоҳҳои омӯзгорӣ табдил ёфтааст. Дар мақолаи мазкур, мо масъалаи ташаккули 
фаъолияти эҷодии омӯзгори ояндаи санъати тасвириро дар шароити факултети санъати тасвирӣ 
ва технология дар асоси муносибати босалоҳият ба таҳлили объектҳои педагогӣ баррасӣ 
менамоем. Дар айни замон, ҳам равишҳои системавӣ ва ҳам маҷмӯӣ муҳимтарин принсипҳои 
методологии тарбияи ҷавонон, омодасозии онҳо ба ҳаёт ва фаъолияти ояндаи касбӣ ба ҳисоб 
мераванд. Бо вуҷуди миқдори назарраси таҳқиқот оид ба ҷанбаҳои мухталифи низом ва 
равишҳои ҳамгирошуда дар фалсафа, ҷомеашиносӣ, психология ва педагогика олимон то имрӯз 
дар бораи моҳият, мундариҷа, инчунин робитаи байни мафҳумҳои «низом», «маҷмӯъ» нуқтаи 
назари ягона таҳия накардаанд.  

Таҳлили падидае, ки мо меомӯзем - «фаъолнокии эҷодӣ» буда, ҷараёни татбиқи онро дар 
низомҳои гуногун баррасӣ мекунем: низоми педагогии факултети санъати тасвирӣ ва 
технология низоми баландтари тартибот ва санъати ороишӣ амалӣ мебошад, ки барои 
ташаккули фаъолияти эҷодӣ мусоидат мекунад.  

Ҳангоми таҳлили муносибати босалоҳият ба омӯзиши объектҳои педагогӣ ва ҳосилаҳои 
онҳо аз мафҳумҳои «салоҳият» ва «муносибати босалоҳият» олимон оид ба ин масъала 
андешаҳои гуногун баён карданд. 

Дар низоми тарбияи касбии кадрҳои педагогӣ таҷрибаи педагогӣ нақши муҳим бозида, 
воридшавии донишҷӯёнро ба фаъолияти муназзами педагогӣ таъмин менамояд ва ба мо имкон 
медиҳад, ки назарияро бо фаъолияти амалии донишҷӯён дар муассисаҳои таълимӣ якҷоя созем. 

Бо мақсади гузаронидани корҳои озмоишӣ мо дар факултетҳои санъат ва санъати тасвирӣ 
ва технологияи МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» корҳои озмоишӣ 
гузаронидем, ки дар он 50 нафар донишҷӯёни бахшҳои 1-ум, ки аз фанни мусаввирӣ дарс 
мехонанд, ҷалб карда шуданд. 

Ҳадафи мо муайян намудани дараҷаи ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгори ояндаи 
фанни санъати тасвирӣ тавассути гузаронидани корҳои озмоишӣ, яъне анкетагузаронӣ буд. Дар 
корҳои озмоишӣ, мо донишҷӯёнро ба ду гурӯҳ: гурӯҳи назоратӣ ва гурӯҳӣ озмоишӣ тақсим 
намудем. 

Дар марҳилаи ибтидоии кор, мо бо ҳар ду гурӯҳ озмоишҳои «Мафҳуми шахсият» ва 
«Шахсияти эҷодии омӯзгори оянда», ки мақсади он муайян кардани сатҳи фаъолнокии 
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омӯзгори оянда мебошад. Ба донишҷӯён пешниҳод карда шуд, ки ба 8 суол ҷавоб диҳанд. 
Баъди ҳисоби холҳо тест ҷамъбаст карда шуд. Санҷиш чунин натиҷаро нишон дод:  

Ҷадвали 1 
 Сатҳи ташаккули шахсияти эҷодии омӯзгори ояндаи фанни санъати тасвирӣ дар гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ 

Номгӯи озмоиш 
Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ 

Сатҳҳо 
Баланд Миёна Паст Баланд Миёна Паст 

Омӯзгори фанни санъати тасвирӣ 23% 45% 32% 55% 29% 16% 
Шахсияти эҷодии омӯзгори оянда 17% 59% 24% 61% 25% 14% 

Шумораи умумӣ: 50 нафар 
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Расми 1. Диаграммаи сатҳи ташаккули шахсияти эҷодии донишҷӯёни гурӯҳи назоратӣ. 

 

Натиҷаи озмоиши гузаронидашуда таҳти унвони «Омӯзгори фанни санъати тасвирӣ»: 
сатҳи баланд-23%, сатҳи миёна-45%; сатҳи паст-32% ва озмоиши «Шахсияти эҷодии омӯзгори 
оянда»: сатҳи баланд-17%, сатҳи миёна-59%; сатҳи паст-32%-ро нишон дод.  
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Расми 2. Диаграммаи сатҳи ташаккули шахсияти эҷодии донишҷӯёни гурӯҳи озмоишӣ. 

 

Натиҷаи озмоиши гузаронидашуда таҳти унвони «Омӯзгори фанни санъати тасвирӣ»: 
сатҳи баланд-55%, сатҳи миёна-29%; сатҳи паст-16% ва озмоиши «Шахсияти эҷодии омӯзгори 
оянда»: сатҳи баланд-61%, сатҳи миёна-25%; сатҳи паст-14%-ро нишон дод.  

Ҳамин тавр, дар ҷамъбасти корҳои озмоишӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
тасаввуроти донишҷӯён оид ба масъалаи зикргардида суст рушд кардааст. Аммо аз нуқтаи 
назари мо, ҳар як донишҷӯ, ки соҳиби ихтисоси омӯзгори санъати тасвирӣ мегарданд, ба қадри 
кофӣ худро ҳамчун шахси эҷодкор нишон медиҳад. Аз ҳамин лиҳоз, ба донишҷӯён каме ёрии 
методӣ расонидан зарур аст, то шахсияти эҷодӣ ташаккул ёбад.  

Таҳлили таҷрибаи ташкили раванди таълимии факултети санъат ва санъати тасвирӣ ва 
технологияи МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» ва натиҷаҳои корҳои озмоишӣ, 
ки аз ҷониби мо дар заминаи факултетҳои зикргардида гузаронида шудааст, нишон медиҳад, ки 
донишҷӯёни бахшҳои 1-ум аз фаъолияти омӯзгори фанни санъати тасвирӣ ба қадри зарурӣ 
маълумот доранд. Аммо дар айни замон, тавре ки таҳлили таҷриба нишон медиҳад, самараи 
бештар ба даст оварда мешавад, дар ҳоле ки принсипи муҳимтарин пайваста татбиқ карда 
шаванд, ин ҳам бошад, принсипи робитаи омӯзиш бо ҳаёт аст. Танҳо дар сурати чунин ягонагӣ, 
мутахассисони дорои дараҷаи баландро тайёр кардан мумкин аст, ки дорои ҷаҳонбинии 
гуманистӣ, фаъолияти эҷодӣ, сатҳи баланди касбӣ мебошад. Яке аз усулҳои самараноки табдил 
додани дониши махсуси назариявӣ (дар ранг, расм, ҳайкал, санъат ва ҳунар) ба эътиқоди амиқ, 
ки онҳоро дар таҷрибаи педагогӣ мустаҳкам кардан имкон медиҳад, таҷрибаи педагогии 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аст, ки қисми ҷудонашавандаи раванди таълимӣ ба ҳисоб 
меравад. 
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МОҲИЯТИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ФАННИ САНЪАТИ 
ТАСВИРӢ ТАВАССУТИ САНЪАТИ ОРОИШӢ-АМАЛӢ 

 

Дар ин мақола, оид ба моҳияти ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгори ояндаи фанни санъати 
тасвирӣ, тавассути санъати ороишӣ-амалӣ сухан меравад. Роҳҳои ташаккули фаъолияти эҷодии 
шахсияти омӯзгори санъати тасвирӣ, инчунин таҷрибаи ҳалли амалии ин мушкилот дар донишгоҳҳои 
педагогӣ баррасӣ гардидааст. Масъалаи рушди фаъолияти эҷодии донишҷӯён дар шароити афзояндаи 
талабот ба сатҳи тайёрии касбии омӯзгорони ояндаи фанни санъати тасвирӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: моҳият, ташаккули фаъолияти эҷодӣ, омӯзгори оянда, санъати тасвирӣ, 
санъати ороишӣ-амалӣ. 

 

СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

В данной статье рассматривается сущность творческой деятельности будущего учителя 
изобразительного искусства средствами декоративно-прикладного искусства, освещаются научные 
данные о проблеме создания творческой деятельности учителя изобразительного искусства, а также 
практический опыт ее решения в педагогических вузах. Проблема развития творческой активности 
студентов в условиях растущего спроса на профессиональную подготовку будущих учителей 
изобразительного искусства имеет большое значение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сущность, развитие творческой деятельности, будущий учитель, будущий 
учитель изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства. 

 

THE ESSENCE OF FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER OF FINE ARTS 
BY MEANS OF DECORATIVE-APPLIED ART 

 

This article discusses the essence of the creative activity of the future teacher of fine art using decorative 
and applied arts, highlights scientific data on the problem of creating creative activity of a teacher of fine art, as 
well as the practical experience of its solution in pedagogical universities. The problem of the development of 
students' creative activity in the context of a growing demand for professional training of future art teachers is of 
great importance. 

KEY WORDS: essence, development of creative activity, future teacher, future teacher of fine art, arts 
and crafts. 
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ОИД БА РОБИТАИ БАЙНИФАННИИ ИНФОРМАТИКА ВА МАТЕМАТИКА ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ 
  

Абдуллоев И.К., Сатторов А.Э. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Информатика ҳамчун фан ба математика такя намуда, ҳангоми тараққӣ ёфтани илми 
математика, ба шохаи алоҳида ҷудо шудааст. Масъалаҳои муҳандисию иқтисодӣ ба алгоритми 
ҳалли масъалаҳои математикӣ оварда шуда, пас аз ин ҳал карда, барномаашон тартиб дода 
мешаванд. Аз ҳамин сабаб нақши математика дар раванди таълими информатика басо зиёд аст 
[5, с. 27]. 

Истилоҳи «Информатика» дар миёнаи солҳои 60-уми асри гузашта ба миён омада, аз ду 
калима «иттилоот» ва «худкор» иборат аст, яъне ба тарзи автоматӣ коркард намудани 
маълумоти илмию иттилоотӣ мебошад. Бинобар ин, информатикаро, пеш аз ҳама, бо компютер 
алоқаманд намуда, барои ҳалли мисолу масъалаҳо истифода мебаранд. Вале, бо ташаккули 
раванди иттилоотӣ, вазъият аслан тағйир меёбад. Иттилоот соҳаҳои зиёди донишҳои илмӣ, аз 
ҷумла, раванд ва ҷараёни таҳқиқи иттилоотӣ, кибернетика, назарияи иттилоот, ҳуҷҷатнигорӣ ва 
ғайраро дар бар мегирад. 

Информатика, вобаста ба қонунҳои раванди иттилоотии гуногун, илми бунёдӣ маҳсуӣ 
мешавад. Ба ақидаи академик Н.Н. Моисеев, «Информатика айнан дар назари мо аз фанни 
техникӣ оид ба усулу воситаҳои коркарди маълумот бо ёрии техникаи ҳисоббарор ба илми 
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бунёдии табиӣ оид ба иттилоот ва равандҳои иттилоотӣ дар табиат ва ҷамъият мубаддал 
мегардад» [2, с. 4-5]. 

Дар ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ зарурати ҷиддии омӯхтани информатика ба миён 
омад ва он чун илм эътироф гардид [7, с. 36]. Ин таҳаввулот мазмуни таҳсилотро ба куллӣ 
дигар сохта, гирифтани иттилоотро вобаста ба дигаргуниҳои ҷаҳони муосир барои ҷавонон пеш 
овард. Дар ин раванд таҷрибаи мактаб нишон дод, ки усули омӯзиши информатика на танҳо 
мувофиқи мақсад ва арзишҳои барнома амалӣ мегардад, балки дар аксар ҳолатҳо ба сифати 
воситаи таълим дар омӯзиши фанҳои дигар низ мусоидат менамояд.  

Информатика дар замони муосир яке аз соҳаҳои заминавии дониши илмӣ ба ҳисоб рафта, 
дар ташаккули фаҳмишҳои зерин – гирифтан ва таҳлил намудани иттилооти ҷаҳони муосир, 
омӯзиши равандҳои иттилоот, усул ва тарзҳои гирифтани он, дигаргунсозӣ, пахшнамоӣ, 
нигоҳдорӣ ва истифодаи иттилоот, бо суръати баланд пеш рафтан ва пайваста васеъ шудани 
фаъолияти амалии инсон дар робита бо истифодаи технологияи информатсионӣ – саҳми босазо 
дорад. Нигоҳи муосир ба фанни информатика аз илми он ба куллӣ фарқ менамояд [6, с. 4]. 

Мақсад ва вазифаи технологияи иттилоотӣ мисли дигар фанҳои таълимӣ ба ташаккули 
тафаккури илмӣ ва ҷаҳонбинии хонандагон алоқаманд буда, ба афзудани истеъдод, омодагӣ ба 
ҳаёт, меҳнат ва идомаи таҳсилот мусоидат менамояд. Саҳми технологияи иттилоотӣ дар 
ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагон ва фаҳмиши иттилоотӣ ҳамчун асосии илмии моддӣ 
ва иттилоотӣ ниҳоят бузург аст. Технологияи иттилоотӣ ҳамчун фанни таълимӣ ба хонандагон 
яке аз соҳаҳои дақиқи раванди техникаи муосирро меомӯзонад. Дар илми равоншиносии 
муосир моҳияти муҳимми омӯзиши технологияи иттилоотӣ ва истифодаи компютер дар ҳаёт ба 
ташаккули тафаккури назариявиву эҷодӣ, ки ба интихоби ҳалли оптималии масъала равона 
мегардад, махсус қайд гардидаст. Фанни технологияи иттилоотӣ дар раванди таълим намудҳои 
нави фаъолияти таълимро ворид сохта, малака ва маҳоратро меафзояд, ба ташаккул ва рушди 
қобилияти зеҳнии хонандагон мусоидат менамояд. Айни замон дар кишвари мо ҷараёни 
гузариши зина ба зина ба ҷомеаи иттилоотӣ идома дорад. Моҳияти махсуси ҷомеаи иттилоотӣ 
дар он аст, ки тақсимоти меҳнат дар ҷамъият аз соҳаи истеҳсолоти моддӣ ба равандҳои 
иттилоотӣ ва технологӣ мегузарад. Ин раванди нав кулли хатмкунандагони муассисаҳои 
таълимиро водор месозад, ки зиндагӣ ва меҳнатро дар ҷамъияти иттилоотӣ дуруст дарк намуда, 
сифати дониши худро ба меъёрҳои байналмилалӣ баробар созанд.  

Робитаҳои байнифаннӣ имконияти тартиб додани вазифаҳо ва банақшагирии роҳҳои 
ҳалли онҳоро муҳайё мекунад. Дар ҷараёни таълими фанни математика амалӣ намудани 
робитаҳои байнифаннӣ метавонад талаботи бамиёномадаро пурра қонеъ гардонад. 

Робитаҳои байнифаннӣ ва татбиқи бобарори онҳо дар ҷараёни таълим такроркуниро дар 
омӯзиши маводи нав кам намуда, ба сарфа намудани вақт, инчунин ташаккули маҳорат ва 
малакаи дар ҳолати зарурӣ истифода бурд метавонистани донишҳои умумиилмӣ оварда 
мерасонад. 

Информатика ва математика бо ҳам сахт алоқаманд буда, онҳоро истифодаи мафҳумҳо, 
объектҳо ва зуҳуроти олами воқеъӣ мепайвандад. Сифатан хуб барқарор намудани робитаҳои 
байнифаннии математика ва информатика эҷодкорӣ ва тафаккури хонандагонро ба зинаи нав 
мебарорад [4, с. 52]. 

Тавассути робитаҳои байнифаннӣ имконияти дар зинаи муайян васеъ гардонидани 
ҷаҳонбинӣ ва баланд бардоштани қобилияти дарки ҳастии хонандагон пайдо мегардад. 
Ҳаминро бояд қайд намуд, ки қисми хонандагон дар синфҳои болоӣ дар ҳалли мисолу 
масъалаҳои математикӣ ба мушкилот рӯ ба рӯ мегарданд, зеро ин машқҳо ҳалли мустақилонаро 
талаб менамоянд. Барои ҳалли чунин мушкилот, пеш аз ҳама, робитаҳои байнифаннӣ, 
алалхусус бо информатика, заруранд.  

Яке аз афзалиятҳои муҳимми истифодаи компютер дар дарсҳои амаливу лабораторӣ 
имконияти татбиқи он дар ҳалли масъалаҳост. Дар ин дарсҳо устод дар баробари истифодаи 
технологияҳои иттилоотӣ дар ҷараёни дарс бо истифода аз забонҳои алгоритмӣ, яъне забонҳои 
барномасозӣ, барномаи ҳалли масъаларо бояд дар компютер сохта, ба хонанда нишон диҳад [8, 
с. 62]. Дар чунин раванд хонанда ҳам роҳҳои ҳалли масъала ва ҳам роҳҳои таҳиякунии 
барномаҳои ҳалли масъалаҳои гуногунро аз худ менамояд. 

Истифодаи тахтаи электронӣ дар ин самт бисёр қулай буда, имконият медиҳад, ки 
хонанда ба таври муайян раванди гузаштани дарсҳо ва ҳалли амалии масъалаҳоро аз ибтидо то 
интиҳо мушоҳида намояд. Ин амал ҷиҳатҳои психологӣ-педагогӣ дошта, рағбати 
донишандӯзонро нисбат ба омӯзиши фанҳои тахассусӣ ва фанҳои дигар меафзояд. 
Афзалиятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотии раванди таълим дар зер оварда шудаанд: 

1. Технологияи иттилоотӣ дар ташаккули муносибати мустақилонаи хонанда ба раванди 
азхудкунӣ мусоидат намуда, хонанда масъаларо мустақилона, бошуурона (бенусхабардорӣ аз 
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каси дигар ё аз тахтаи синф) иҷро мекунад ва дар ин ҳолат шавқи ӯ нисбат ба фан зиёд шуда, 
бовар ҳосил мекунад, ки ин фанро азхуд карда метавонад. 

2. Истифодаи технологияи иттилоотӣ инчунин имконият медиҳад, ки хонанда ҳангоми 
ҳалли масъала ё иҷрои корҳои лабораторӣ аз аксар амалиёти зиёдатӣ, ба монанди ҳисобкуниҳо, 
гузаронидан аз як системаи воҳидҳо ба дигараш, ҳисоби функсияҳои тригонометрӣ ва ғайраҳо 
озод шавад.  

3. Имконияти сохтани моделҳои равандҳо ва ҳодисаҳои иқтисодӣ, молиявию риёзӣ дар 
компютерро фароҳам меорад. Ин гуна моделҳо дар мустаҳкам намудани омӯзиши моҳияти соҳа 
зуд ёрӣ мерасонанд.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки истифодаи технологияи иттилоотӣ сабаби баланд шудани 
сифати таълим мегардад. Робитаи байнифаннии технологияи иттилоотӣ дар натиҷаи иҷрои 
амалиёти зерин ба назар мерасад:  

 дарс бо истифода аз барномаҳои мултимедиявӣ;  

 гузаронидани тестҳои фаннӣ;  

 иҷрои корҳои мустақилона (навиштани рефератҳо, мақолаҳо, эссе ва ғайра бо ёрии 
технологияи иттилоотӣ);  

 ҷустуҷӯ ва коркарди маълумот бо истифодаи шабакаҳои компютерӣ (шабакаи 
умумиҷаҳонии Интернет);  

 таҳия ва истифодаи ҷадвалҳои электронӣ дар ҳалли масъалаҳо бо истифода аз 
барномаҳои комютерӣ;  

 ташкил ва баргузории конференсияҳои илмӣ, презентатсияҳо ва ғайра.  
Қайд кардан бамаврид аст, ки дар замони муосир қобилияту маҳорати кор бо технологияи 

иттилоотӣ имкониятҳои зеринро фароҳам меорад: 

 савияи фарҳанги мутахассисонро баланд мегардад;  

 душвории раванди санҷиш ва таҳлили мушкилотро осон мешавад;  

 сатҳи саводнокии лозимӣ дар самти технологияҳои иттилоотӣ баланд мегардад;  

 татбиқи донишҳо ва мустаҳкамкунии онҳо фароҳам меояд;  

 сифати таълими фанҳо баланд мегардад;  

 мустаҳкамкунии мавзӯъ хуб ба роҳ монда мешавад.  
Истифодаи компютер имкон медиҳад, ки хонанда тамоми ҳисобу китоби масъалаҳои 

математикиро ба воситаи протсессори ҷадвалӣ эҷодкорона ҳал намояд, ки ин донишу маҳорати 
кор бо барномаҳои компютериро талаб мекунад.  

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ барои ҳалли масоили зерин оид ба гузаронидани 
ҳисобкуниҳо сурат мегирад: 

 масъалаҳое, ки дар онҳо бо ҳамон як формула чандин маротиба ҳисобкуниҳо 
гузаронида мешаванд, аз ҷумла, сохтани график ва масъалаи такрорҳалкунии муодилаҳои 
квадратӣ;  

 барои ҳалли масъалаҳое, ки дар раванди ҳаллашон муодилаҳои дараҷаҳои баланд 
пайдо мешаванд аз методҳои ададӣ истифода мебаранд;  

 масъалаҳое, ки ёфтани экстремуми функсия талаб карда мешавад; 

 масъалаҳое, ки ҳалли вобастагиҳои эксперименталиро талаб менамоянд;  

 масъалаҳое, ки ба муодилаҳои дифференсиалӣ алоқаманданд; 

 масъалаҳое, ки онҳо системаҳои муодилаҳои хаттиро оварда мерасонанд. 
Ҳалли ҳамаи ин масъалаҳо дар натиҷаи сохтани алгоритмҳо ва сохтани барномаҳо бо 

забонҳои барномасозӣ амалӣ карда мешаванд. 
Барои ин, мо бояд корро аз ҳалли масъалаҳои одитарин, масалан, аз ҳалли қисматҳои 

гуногуни масъалаҳои математикӣ оғоз намоем. Сохта тавонистани алгоритмҳои ҳалли масъала 
ва навиштани барномаи ҳал бо ягон забони барномасозӣ имконият медиҳад, ки хонандагон дар 
риштаи барномасозӣ, қобилияту малакаи худро дар самти касбиашон татбиқ намоянд. Устодон, 
ки омӯзиши асосҳои алгоритмсозӣ, асосҳои барномасозӣ, умуман технологияҳои иттилоотӣ 
раванди омӯзиши дигар фанҳоро то ҳадди имкон дастрас, фаҳмо ва осон мегардонад. Ин 
барномаҳо бевосита дар дарсҳои амалӣ ва семинарии фанҳои омӯхташаванда истифода шуда, 
бо воситаҳои технологияҳои компютерӣ, видеотасвирҳо (проекторҳо), тахтаҳои электронӣ 
намоиш дода мешаванд. Дар ин шароит хонандагон барномаи намоиширо низ аз худ 
менамоянд.  

Яке аз ин манфиатҳои технологияи иттилоотӣ истифодаи барномаи оффисии Microsoft 
Excel дар раванди омӯзиши математика мебошад.  



164 

 

Ин ҷо муносиб мешуморем, ки каме оид ба татбиқи ҷадвали электронӣ маълумот 
пешниҳод намоем, зеро он яке аз ҷадвалҳои электронии паҳншудатарини Microsoft Excel 
мебошад. Бояд гуфт, ки айни замон ҷадвали электрониро дар тамоми самтҳои хоҷагии халқ ва 
касбу ҳунарҳои гуногун татбиқ кардан самарабахш мебошад. Масалан, барои муайян намудани 
сифати таҳсилоти хонандагони муассисаи таълимӣ, дар дарсҳои математика, дар коллеҷу 
донишгоҳҳо, барои қайди давомоти донишҷӯён дар раванди таълим, баҳогузорӣ барои 
имтиҳонҳои фосилавӣ ва ниҳоӣ, ҳалли масъалаҳое, ки хусусияти ҳисоббарорию ҷадвалӣ 
доранд, маоши кормандон, ҷадвали навбатдории кормандони муассиса, графику диаграммаҳои 
таҳлилию муқоисавӣ ва ғайра истифода бурдан ба маврид аст.  

Аввалин ҷадвали электронӣ соли 1978 аз тарафи Ден Бринклин ва Боб Френкстон бо 
номи протсессори ҷадвалии VisiCalc сохта шуда буд. Ҳамон солҳо ин барномаро ширкатҳои 
гуногун дар раванди ҳисоббарориҳои молиявии худ истифода мебурданд. Имрӯзҳо ҷадвали 
электронӣ дар фаъолияти иқтисоддонҳо, менеҷерҳо, риёзидонҳо, оморшиносон, муҳандисон ва 
мутахассисони дигар соҳаҳо ба асбоби асоситарини ҳисобарорӣ табдил ёфтааст. Барномаи МS 
Excel барои сохтани ҷадвали электронӣ яке аз воситаҳои пуриқтидор ва хеле машҳур ба ҳисоб 
меравад. Ин ҷадвал ҳамаи амалиёти заруриро ба таври худкор иҷро менамояд [5, с. 27].  

Ҷадвали электронӣ ба корбари компютер парвандаи (файли) кориро дар шакли ҷадвалӣ 
пешниҳод менамояд ва онро китоби корӣ меноманд. Китоби кории ҷадвали электронӣ айнан 
шабеҳи китоби муқаррарӣ буда, аз 3 варақ иборат аст ва дар ҳолатҳои зарурӣ варақҳои кориро 
тағйир ва ё зиёд кардан мумкин аст [3, с. 7]. 

 
 

Ҳар як варақ шабеҳи ҷадвал буда, аз маҷмӯи катакҳои махсус иборат аст. Ин катакҳо дар 
навбати худ аз буриши сатру сутунҳои ҷадвал ҳосил шудаанд. Сутунҳо бо ёрии ҳарфҳои калони 
лотинӣ (А, В, ….Н, АА, …АР, …) ва сатрҳо бо ёрии ададҳо (1, 2, 3,…) рақмгузорӣ карда 
мешаванд. Ҳар як катак суроғаи махсуси худро дорад, ки бо ёрии номи сутуну рақами сатр 
сохта мешавад (масалан, А1 ё В5 (расми 1)). Моҳияти кор дар ҷадвали электронӣ чунин аст: 
барои дохил кардани маълумот ба катаки ҷадвал тугмаи тарафи чапи мушакро ба катаки зарурӣ 
пахш кардан лозим аст. Катаки интихобшуда ба монанди квадратчаи чор тарафаш намоён 
фаъол мегардад. Ҷадвали электронӣ имконияти ҷойгир кардани маълумоти ададӣ, матнӣ, 
графикӣ, формулавиро дорад. Ҷараёни татбиқи ҷадвали электронӣ аз истифодабарии амалҳои 
арифметикӣ, муносибатҳо ва функсияҳои математикӣ иборат аст. Дар таркиби ҷадвали 
электронӣ зиёда аз 100 функсияи стандартӣ мавҷуд аст.  

Аломатҳои амалҳои арифметикӣ, мантиқӣ, муносибатҳо, маҳдудкунандаҳо дар Microsoft 
Excel чунин нишон дода мешаванд.  

 

№ Шакли муқаррарӣ Дар Microsoft Excel 

1.  + (ҷамъ) + 

2.  - (тарҳ) - 

3.   (зарб) * 

4.  : (тақсим) / 

5.  аn ^ (ба дараҷабардорӣ) 

6.  % (фоиз) = а%b 

7.  > (калон) > (калон) 

8.  < (хурд) < (хурд) 

9.  ≥ (калон ё баробар) >= (калон ё баробар) 

10.  ≤ (хурд ё баробар) <= (хурд ё баробар) 

11.  = (баробар) = (баробар) 

12.  ≠ (нобаробар) < > (нобаробар) 

13.  ( ) ( ) 

14.  [ ] [ ] 

15.  “ “ “ “ 

16.  ; ; 
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Барои ба дараҷа бардоштан аз пахши якҷои тугмаҳои Shift+6 дар реҷаи англисӣ истифода 
мебаранд. Амали фоиз бо пахши тугмаи Shift+5 дар реҷаи русӣ ва англисӣ иҷро мегардад. Дар 
катакҳое, ки амалиёти ҳисоббарорӣ талаб карда мешавад, пеш аз иҷрои амал, аломати баробарӣ 
(=) гузоштан зарур аст. Дохилкунии аломати баробар маънои онро дорад, ки дар катаки ҷорӣ 
ягон масъалаи хусусияти ҳисобидошта иҷро карда мешавад. Дар натиҷаи буриши сутуну сатр 
катакҳо ҳосил шудаанд, ки ҳар кадомашон суроғаи муайян доранд. Ҷараёни ҳисоббарорӣ на бо 
иттилооти ададии пешниҳодшуда, балки бо суроғаи онҳо амалӣ карда мешавад. Масалан: 
 

   

Яке аз бартарии ҷадвали электронӣ дар он аст, ки дар муҳити он амалҳоеро иҷро кардан 
мумкин аст, ки қисман ба барномарезӣ монанданд. 

Масъалаи 1. Алгоритми ҳалли муодилаи квадратии алгебравиро дар ҷадвали электронӣ 
дида мебароем:  

1. Дар катакҳои А1, В1, С1 номи коэффитсиентҳои муодила (а, b, c)-ро бо тартиб дохил 
кардан лозим; 

2. Дар катакҳои А2, В2, С2 қиматҳои ададии муодиларо бо тартиб дохил кардан лозим; 
3. Дар катакчаи А3. дискриминанти муодилаи квадратиро бо чунин тарз ҳисоб кардан 

ҷоиз аст: =«D=»&(B2^2-4*A2*C2), дар ин формула, рамзи & амали пайвасти ду ифодаро иҷро 
мекунад; 

4. Барои ҳамҷоя намудани катакҳои B3, C3, D3, E3, F3 онҳоро қайд карда, аз панели 
таҷҳизот нишонаи (якҷоя карда, дар марказ ҷой кардан)-ро интихоб кардан лозим аст; 

5. Дар сатри сеюми катакҳои ҳамҷоякардашуда (B3, C3, D3, E3, F3) формулаи =ЕСЛИ 
(А3>0; «Муодила ду ҳал дорад»)-ро тартиб додан лозим аст (расми 3).  

6. Дар сатри чоруми катакҳои ҳамҷоякардашуда (B4, C4, D4, E5, F5) формулаи =ЕСЛИ 
(А3=0; «Муодила як ҳал дорад»)-ро тартиб додан лозим аст (расми 4).  

7. Дар сатри панҷуми катакҳои ҳамҷоякардашуда (B5, C6, D6, E6, F6) формулаи =ЕСЛИ 
(А3<0; «Муодила ҳал надорад»)-ро тартиб додан лозим аст (расми 5).  

8. Дар сатри 6 ва 7-уми сутуни А6, А7 мувофиқан решаҳои муодила, яъне Х1=, Х2= -ро 
дохил намудан лозим аст; 

9. Дар катаки В6 решаи муодила аз Х1, яъне =(-(В2)–КОРЕНЬ(А4))/(2*А2)-ро ҳисоб 
кардан мумкин аст; 

10. Дар катаки В7 решаи муодила аз Х2, яъне =(-(В2) +КОРЕНЬ (А4)) /(2*А2)-ро ҳисоб 
кардан мумкин аст [1, с. 168-169]. 
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Дар ҳалли муодилаи квадратӣ, илова бар амалҳои арифметикӣ, функсияи шартии ЕСЛИ 
низ истифода бурда шудааст.  

Ҳамин тариқ, агар дар раванди таълим аз барномаҳои компютерӣ 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 информатикаро намоиш диҳад. Дарсҳои амалӣ, ки бо чунин барномаҳо гузаронида 
мешаванд, ба хонандагон ҳатто пас аз хатми мактаб, дар давраи таҳсил дар муассисаҳои олии 
касбӣ ба онҳо мадад мерасонанд.  
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ОИД БА РОБИТАИ БАЙНИФАННИИ ИНФОРМАТИКА ВА МАТЕМАТИКА ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ  
 

Дар ин мақола, равобити информатика ва математика, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

мавқеи хоса дорад, баён карда шуда, якчанд мисолҳо ҷиҳати ифодаи ин алоқамандӣ оварда шудааст. 
Робитаҳои байнифаннӣ имконияти тартиб додани вазифаҳо ва банақшагирии роҳҳои ҳалли онҳоро 

муҳайё мекунад. Дар ҷараёни таълими фанни математика амалӣ намудани робитаҳои байнифаннӣ 
метавонад талаботи бамиёномадаро пурра қонеъ гардонад. 

Робитаҳои байнифаннӣ ва татбиқи бобарори онҳо дар ҷараёни таълим такроркуниро дар омӯзиши 
маводи нав кам намуда, ба сарфа намудани вақт, инчунин ташаккули маҳорат ва малакаи дар ҳолати 
зарурӣ истифода бурд метавонистани донишҳои умумиилмӣ оварда мерасонад. 

Информатика ва математика бо ҳам сахт алоқаманд буда, онҳоро истифодаи мафҳумҳо, объектҳо 

ва зуҳуроти олами воқеъӣ мепайвандад. Сифатан хуб барқарор намудани робитаҳои байнифаннии 

математика ва информатика эҷодкорӣ ва тафаккури хонандагонро ба зинаи нав мебарорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: робита, информатика, технологияи иттилоотӣ, компютер, алгоритм, ҷадвали 

электронӣ, муодилаи квадратӣ, математика. 
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СВЯЗЬ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В этой статье описывается связь информатики с математикой, которая занимает определенное 

место в общеобразовательных учреждениях, и приводятся некоторые примеры. 
Межпредметные связи создают условия составлению задач и планированию путей их решения. В 

процессе обучения математики осуществлению межпредметных связей могут в полной мере 
удовлетворить возникших требований. 

Межпредметные связи и успешная их реализация в процессе обучения уменшает повторения в 
изучении нового материала, приводят к энокомию времени а также формированию умении и навыков 
использования общенаучных знаний. 

Информатика и математика тесно взаимосвязаны друг с другом, их связывает использование 
понятий объектов и проявлений реального мира. Хорошее качество установления межпредметных 
свящей математики и информатики выводит на новый уровень творческую и мыслительную 
деятельность учащихся. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникация, информатика, информационные технологии, компьютер, 

алгоритм, электронная таблица, квадратное уравнение, математика. 
 

THE CONNECTION BETWEEN INFORMATICS AND MATHEMATICS  

IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

This article describes the connection between computer science and mathematics, which occupies a 

certain place in educational institutions, and some examples are given. 

Interdisciplinary communication creates the conditions for the compilation of tasks and the planning of 

solutions. In the process of teaching mathematics to the implementation of intersubject communications, they 

can fully satisfy the arisen requirements. 

Interdisciplinary connections and their successful implementation in the learning process reduces 

repetition in the study of new material, leads to enokomie of time and the formation of skills to use general 

scientific knowledge. 

Computer science and mathematics are closely interconnected, they are connected by the use of the 

concepts of objects and manifestations of the real world. The good quality of establishing interdisciplinary 

science in mathematics and computer science takes students to a new level of creative and mental activity. 

KEY WORDS: communication, informatiсs, information technology, computer, algorithm, electronic 

spreadsheet, quadratic equation, mathematics. 
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РАВАНДҲОИ ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МУАССИСАҲОИ 

ТАЪЛИМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Маҳмадалиев Э.Ш., Бобокалонов Н.Р., Рауфов С.Г. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Қабл аз он, ки дар бораи технологияи инноватсионӣ сухан оғоз намоем, моро лозим 
меояд, ки аз таърих ва ташакулёбии он огоҳ бошем. Инсоният барои ҳаёт ба сар бурдан, 
усулҳоеро фикр карда баромад, ки фаъолияти кориву шароити маишии худро осону хубтар 
гардонад. Барои ин кӯшиш намуда, иҷроиши онро амалӣ ва тадбиқ гардонид. 

Мисол: пайдоиши оташ, тарзи истеъмоли хӯрок, истифодаи либос, коркарди метал, 
нигоҳдории чорво ва ғайра. Ҳамаи ин дар раванди зиндагӣ бо сабабҳои мухталифе, ки одам аз 
сар гузаронида буд, ба вуқӯъ омадааст. Заруратҳои пешомада маҷбур месозанд, ки бо 
мушоҳидаву таҷрибаҳои навгониҳо тавлид шаванд ва истеъдодҳо муккамал шуда, такмил 
ёбанд. Замонҳои гузашта чунин навгониҳо дар косибон, заргарон, оҳангарон ва сохтмончиён ба 
назар мерасид, ки ин раванд бо олотҳои дастӣ иҷро мешуд. Агар мо, олотҳои дастии пешинро 
бо ҳозира муқоиса намоем тағйироти куллиро дар шаклу намуд ва тарзи истифодабарии онҳо 
мебинем. 

Истифодабарии ин воситаҳои механикӣ бо қувваи барқ ба роҳ монда шудааст, ки айни 
ҳол ба таҷҳизот ва дастгоҳҳо мубадал шудаанд. Таҷҳизоту дастгоҳҳои барқӣ метавонанд дар 
раванди корӣ маҳсулоти гуногун истеҳсолу коркард намоянд ва ин аз қобилияти 
танзимшавандаи он вобастагӣ дорад. Истеҳсолкунандагони таҷҳизоту дастгоҳҳо дар замони 
муосир навгониҳое пешниҳод намудаанд, ки на танҳо сатҳи сифату ҳисоби вақтро, балки 
назорат ва танзимшавиро низ идора мекунанд. Ин амалиётҳоро ба воситаи компютер ба роҳ 
мондаанд, ки дар онҳо насб шудааст. Бояд қайд намуд, ки раванди кории нақшабандишуда дар 
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хотираи компютер сабт шудааст ва аз ин лиҳоз, идорашавии технологияи кориро низ ба уҳда 
дорад. 

Пешравии иқтисодии тамоми давлатҳои тараққикардаи дунё ин аз дохил намудани 
навгониҳо дар истеҳсолот мебошанд. Навоварӣ ва навгониҳои истеҳсолӣ дар аввали пайдоиш 
бо тарзҳои механикӣ ба вуҷуд омада буданд, ки сатҳу сифати маҳсулот пасттар, раванди корӣ 
мушкил ва вақти зиёдеро талаб мекарданд. Барои мисол, мо метавонем таҷҳизот ва олотҳои 
дастиро, ки дар хона истифода мебурдем, пешниҳод намоем. 

Мафҳуми равандҳои фаъолият дар ҷаҳони муосир ба калимаи технология иваз шуд, ки ин 
маънои истеъдод, санъат, усулҳои ташкил ва коркардро дар назар дорад.  

Навгониҳо ва навовариҳо бошад ба иноватсия табдил ёфт, ки ин калима аз забони 
лотининии «innovatio» гирифта шуда, «investio» – пӯшонидан ва «novatio» – бозсозӣ мебошад. 

Дар якҷоягӣ ин мафҳум ба технологияи инноватсионӣ табдил гардид. 
Технологияи инноватсионнӣ як воситаи соҳаи илм ва донишомӯзӣ ба шумор рафта, 

тарзҳои ташкили фаъолиятҳои инноватсиониро дар бар мегирад. Таҳқиқоти ин соҳаи мазкурро 
илми иноватика пеш мебарад. 

Технологияҳои инноватсионии муосир бо мушкилиҳои зиёде алоқаманд аст, ки ин ҳолат 
метавонад ашёи таҳқиқот қарор гирад. Инчунин мафҳуми мазкур ба воситаҳои танзимшавандаи 
рушди баъзе ҷараёнҳои иҷтимоии минбаъда, ки дорои қобилияти расидан ба мутобиқати 
вазъият дар мушкилоти созмонҳои ҷамъиятиро дорад, мансуб дониста мешавад. 

Ҳамин тариқ технологияҳои инноватсионӣ барои қонеъ гардонидани талаботи инсон ва 
ҷамъият дар шароитҳои номуайян равона шудааст. 

Технологияи инноватсионӣ ин ворид намудани навгониҳо дар самтҳои техникию 
технологӣ, ташкили меҳнат ё раванди корӣ, дар асоси истифодаи таҷрибаҳо ва дастовардҳои 
илмӣ мебошанд. Он имкон медиҳад, ки сифати маҳсулот дар соҳаи истеҳсолот баланд гардад. 
Истифодаи чунин истилоҳ маънои онро дорад, ки тамоми намуди навгониҳои муосир барои 
баланд бардоштани самаранокии системаҳои мавҷуда ба таври ҷиддӣ таъсир расонад. 

Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ барои амалӣ намудани маҷмӯи чораҳои 
ташкилӣ ва усулҳое равона шудааст, ки хизматрасонӣ, тайёр кардан, истифодабарӣ ва таъмири 
маснуотҳоро бо хароҷотҳои оптималӣ осон мегардонад. Дар натиҷаи чунин чорабиниҳо дар 
соҳаҳои гуногуни фаъолияти меҳнатӣ навгониҳо на танҳо ташакул меёбанд, балки рушд ҳам 
мекунанд. Ҳамчунин, ин амалиёт ба самаранокии соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва моддӣ равона 
шудааст. 

Технологияи инноватсионӣ аз рӯи нишондодҳояш ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд: 
1) аз рӯи дараҷаи навгонӣ; 
2) аз рӯи самт ва мавқеи истифодабарӣ; 
3) аз рӯи ташакулёбӣ; 
4) аз рӯи самаранокӣ. 
Таҷрибаҳо дар соҳаи мазкур доимо гуногун ва мураккабанд. 
Дар шароитҳои муосир ҳалли мушкилиҳои пайдошуда, ки дар онҳо пурра 

танзимнашавандагӣ ва нокифоягии воситаҳои раванди корӣ дида мешаванд, дониши муайянеро 
талаб мекунад. Мафҳум ва нақши фаъолиятҳои инноватсионӣ ин на танҳо дастоварди 
таҳқиқотҳои техникӣ барои истеҳсолот мебошад, балки таҳкурсии илмӣ низ ба шумор меравад. 
Фаъолиятҳои инноватсионӣ як қатор омилҳоеро ифода мекунад, ки яке аз он самти иқтисодӣ 
мебошад. Дар аввал суръати пайдоиши ихтироот фаъолнокиро зиёд менамояд, ки ин айни ҳол 
дар равандҳои техникию технологӣ ба назар мерасанд. 

Барои он, ки сармояҳои ҷамъшудаи технологӣ арзиши худро гум накунанд, як қатор 
хароҷот зарур аст. Самти донишҳои илмию техникӣ, ташкили равандҳои инноватсиониро 
муайян намуда тарзҳои ҳамкории илм ва истеҳсолотро ташкил мекунад. 

Ба чунин хулоса омадан мункин аст, ки ташкили чунин низоми илмӣ на танҳо таснифот 
ва мантиқи навгониҳоро метавонад ба назар гирад, балки дуруст дарк намудани хусусиятҳои 
онро низ арзёбӣ менамояд. Танҳо дар ин ҳолат татбиқи навгониҳо метавонад самаранок бошад. 
Дар асоси таъмини ҳамин равиш навгониҳо ҷобаҷо шуда, ҳамзамон омӯзиши ҳамаи тарафҳои 
ҳамкории иҷтимоию иқтисодӣ ба раванди инноватсионӣ таъсири мусбии худро мерасонад. 
Мақсади технологияи инновастионӣ дар он аст, ки фаъолиятнокии малака ва истеъдодҳои 
донишҷӯёнро зиёд намуда, ба мустақилияти бо усулҳо ва амалиётҳои худ мусоидат намоянд. 
Омӯзиши технологияи инноватсионӣ ин тасвири равандест, ки ба воситаи усулҳо маҳсулоти 
ҷадид, равандҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, технологӣ пайдо мегардад. Ҳамчун соҳаи ташхис 
омӯзиши методҳои инноватсионӣ бо низоми нави таҳсилот баён шуда, ба истифодаи умум дода 
мешаванд. 

Баъзе маҳсулот ва усулҳои нав дар равандҳои технологии корхонаҳои ҷамъиятӣ ва 
хусусӣ, мудати солҳои зиёд фавқулода пайдо шуданаш мумкин аст. Соҳаҳои технологияи 
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моддӣ ва системаи иҷтимоӣ метавонад ба фаъолияти аъзои гурӯҳ ё шахсони алоҳида алоқаманд 
бошад. Аз нуқтаи назари илмӣ, раванди инноватсионӣ ба таври мунтазам инкишоф меёбад ва аз 
як қатор марҳилаҳо иборат аст. Яке аз намудҳои паҳншуда ва инкишофёфтаи усулҳои 
инноватсионӣ ин омӯзиш, озмоиш, дохилшавӣ, афзалиятҳо ва ҳалли масъалаҳои дар пешистода 
ба шумор мераванд. Фаъолиятҳои инноватсионӣ дар низомҳои маориф, таркиб ва усули нав ба 
шумор мераванд. Технологияи инноватсионӣ дар соҳаи педагогӣ раванди таҳияи методҳои 
таълим ва ташкили таҷрибаи нави таълимӣ мебошад. Чунин усули таълим, фаъолияти фикрии 
донишҷӯёнро мустақилона дар рафти корҳои амалӣ идора мекунад. 

Ин намуди омӯзиши фанҳоро, ба монанди технологияи инноватсионӣ ё назарияи 
методҳои инноватсионӣ бо ахбороти нави дастрасшуда гузаштан лозим меояд. 

Қайд намудан зарур аст, ки мавзӯъҳои ин омӯзиш вобаста ба ихтисосҳои интихобшуда, 
бояд тартиб дода шаванд. 

Аз ҳамин лиҳоз, донишҷӯ ба донишомӯзӣ бояд бо равандҳои эҷодкорӣ наздик шуда 
мустақилона амалиётҳои инноватсиониро аз худ намояд. Донишҷӯёнро лозим меояд, ки аз 
чунин равандҳои технологияи соҳаҳои гуногун истифода баранд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соҳаҳои гуногун рушд ёфта истодааст, чунин 
мутахассисони боистеъдод ниҳоят заруранд.  
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РАВАНДҲОИ ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МУАССИСАҲОИ 
ТАЪЛИМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар ин мақола, муаллифон талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва истифодабарии методҳои 
инноватсионии омӯзиши таҷҳизоти техникӣ таҳлил карда, равандҳои нави омӯзишро дар рафти таълим 
ва фаъолиятҳои корӣ пешниҳод менамоянд. 

Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ барои амалӣ намудани маҷмӯи чораҳои ташкилӣ ва 
усулҳое равона шудааст, ки хизматрасонӣ, тайёр кардан, истифодабарӣ ва таъмири маснуотҳоро бо 
хароҷотҳои оптималӣ осон мегардонад. Дар натиҷаи чунин чорабиниҳо дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти 
меҳнатӣ навгониҳо на танҳо ташакул меёбанд, балки рушд ҳам мекунанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: методҳои инноватсионӣ, мақсади технологияи инноватсионӣ, мантиқи 
навгониҳо, ташкили равандҳои инноватсионӣ. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧИРИЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В этой статье авторы, учитывая требования международных стандартов и используя 
инновационные методы обучения техническому оборудованию, внедряет новые конструктивные 
решения задач в процессе обучения и деловой активности. 

Использование инновационных технологий направлено на осуществление комплекса 
организационных мер и методов, облегчающих услуг подготовку использования и ремонта материалов с 
оптимальными затратами. В результате проведения таких мероприятий в различных сферах трудовой 
деятельности нововведения не только формируются, но и развиваются.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные методы, цель инновационных методов, логика 
инновационых методов, организация инновационных процессов.  
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УДК 372.851, 378.147 

ТЕХНОЛОГИЯИ СОХТАНИ ЛОИҲАИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРИИ 

САНҶИШИ ОБЪЕКТИВИИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ 

ИНФОРМАТИКА ДОИР БА ВОҲИДҲОИ ЧЕНАКИ ИТТИЛООТ 
 

Назаров А. П. 

Гимназияи ба номи А. Балъамии шаҳри Ваҳдат 
 

Рушду инкишофи босуръати технологияҳои иттилоотӣ ва забонҳои барномасозӣ дар 

назди омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ масъалаҳои нав ба 

навро ба миён мегузорад. Зеро масъалаи баландбардории сифати таълим ва сатҳи дониши 

хонандагон аз фанни информатика ва беҳтар кардани сатҳи таълиму тарбия масъалаҳои 

муҳимми ин муассисаҳо ба ҳисоб мераванд. Хонандагон зимни омӯзиши фанни информатика 

(технологияи иттилоотӣ) бояд дониш ва малакаи худомӯзиашонро инкишофу мустаҳкам 

намоянд, кор бо барномаҳо ва таҷҳизоту техникаи муосири компютериро аз худ кунанд. 

Масъалаи дигари муҳим омӯхтан ва азхудкунии забонҳои барномасозӣ ба ҳисоб рафта, 

маҳорату малака ва истеъдоди барномасозии худро инкишоф ва мустаҳкам намудан аст. 

Мавзӯъҳои ибтидоии таълими фанни информатика дар асоси барномаи таълимӣ ба 

омӯзиши мафҳуми иттилоот ва воҳидҳои ченаки иттилоот бахшида шудаанд. Пас аз омӯзиши 

ин мавзӯъҳо омӯзгори фан метавонад оид ба воҳидҳои ченаки иттилоот кори назоратӣ 

гузаронад. Сатҳи дониши азхудкардаи хонандагонро оид ба ин мавзӯъҳо муайян карда, 

хулосабарорӣ намояд. Дар ин маврид омӯзгори фан метавонад аз усули анъанавии 

гузаронидани кори назоратӣ истифода барад, яъне навиштани ду варианти кор дар тахтаи 

синфӣ. Аммо тавре мушоҳидаҳо ва корҳои тадқиқотӣ нишон медиҳанд, бо истифода аз ин 

усули анъанавӣ омӯзгорони фанни информатика ба мушкилиҳои зиёде дучор мегарданд. Зеро 

бояд синфро чунон назорат кард, ки то хонандагон ҳалли мисолу масъалаҳоро аз ҳамдигар 

рӯйбардор накунанд. Мушкилии дигар сарфи вақти зиёд ҳангоми тафтиши корҳои назоратӣ 

мебошад. Мушкилие, ки дар оғози кори назоратӣ пайдо мешавад, ин навиштани шартҳои ҳарду 

варианти кор дар тахтаи синфӣ аст, ки вақтро талаб мекунад. Методи дигари гузаронидани 

кори назоратӣ, ки айни замон анъана шудааст, методи истифодабарии тестҳо мебошад. Тестҳо 

ҳам дар шакли мадракӣ (коғазӣ) ва ҳам бо истифода аз компютер ва таъминотҳои барномавӣ 

гузаронида мешавад. Ин ҷо низ мушкилиҳои зиёде маҷуд аст. Оид ба норасоиҳои санҷиши 

тестӣ мо дар корҳои пештараи худ қайд карда будем. Аввалан, рӯйбардоркунии ҷавобҳо аз 

эҳтимол дур нест. Дигараш ин ки барои тайёр намудани супоришҳои зиёди тестӣ омӯзгори 

фанни информатика заҳмати зиёд кашида, вақти зиёдро сарф менамояд. Агар бо истифода аз 

мадракҳо гузаронида бошад, пас меҳнати зиёд ва вақти зиёд ҳангоми тафтиши иҷрои корҳои 

тестӣ сарф карда мешавад. Камбудии ҳарду методи гузаронидани корҳои назоратӣ боз дар он 

аст, ки объективияти санҷиши дониши хонандагон зимни гузаронидани корҳои назоратӣ 

таъмин карда намешавад. Инчунин шояд якрангии тафтиши корҳо таъмин карда нашавад. Дар 

натиҷа хонандагони аълохон ва пешсаф метавонанд баҳои паст ва хонандагони сустхон 

бошанд, баҳои баланд гиранд, ки ин ба равони хонандагони аълохон таъсири манфии худро 

расонида метавонад. 

Масъалаи зеринро аз фанни информатика мавриди тадқиқ ва омӯзиш қарор медиҳем: 

«Матн аз ду ҷумла иборат аст. Дарозии ҷумлаи якум N ва дарозии ҷумлаи дуюм M 

мебошад. Ҳарду ҷумла аз чанд бит ҳаҷм иборат аст?». 

Аз шарти масъала маълум аст, ки қимати параметрҳои N ва M бояд ададҳои натуралӣ 

бошанд. Бо мақсади таъмини объективияти санҷиши дониши хонандагон, омӯзгори фан бояд ба 

ҳар як хонанда матни масъалаи мазкурро бо қиматҳои гуногуни параметрҳои N ва M тайёр ва 

пешниҳод намояд, яъне бо усули фардӣ. Аммо тавре қайд кардем, ин тарзи кор заҳматталаб аст. 

Бо ин мақсад бо истифода аз ягон забони барномасозии ҳозиразамони сатҳаш баланд 

барномаеро тартиб додан зарур аст, ки ба ҳар як хонанда шарти масъалаи мазкурро бо 

қиматҳои гуногуни параметрҳои N ва M пешниҳод намояд. Зеро вобаста ба қиматҳои гуногуни 

параметрҳои N ва M ҷавоби ҳалли масъалаи ҳар як хонанда низ гуногун мешавад. Ин ба 

хонандагон имкон намедиҳад, ки ҳал ва ҷавоби масъаларо аз ҳамдигар рӯйбардор кунанд. Ба 

туфайли ин, мустақилкоркунии хонандагон, сатҳи дониши онҳо ва сифати таълим баланд 

бардошта мешавад. Тавре медонем, дилхоҳ як рамз 1 байт ҳаҷм дорад. Пас дар ҳолати умумӣ 

ҳалли масъала ба формулаи зерин оварда мерасонад: 

(N + M)*8. 
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Аз реҷаи визуалии забони барномасозии сатҳаш баланди C++ Builder (бастаи забонҳои 

барномасозии RAD Studio 10.2) истифода карда, лоиҳаи барномаеро тартиб медиҳем, ки шарти 

масъалаи болозикрро дар экран инъикос менамояд. Бо ин мақсад дар забони барномасозии 

номбаршуда як лоиҳаи навро кушода, ба он номи chenakitil-ро мегузорем. Лоиҳаи нав бо як 

шакли муколамагии холӣ кушода мешавад. Ба худи шакли муколамагӣ номи матнии Кори 

назоратӣ аз фанни информатика доир ба воҳидҳои ченаки иттилоот-ро мегузорем. Бо 

истифода аз класси TDateTime ва функсияи Now тағйирёбандаи VS-ро дар шакли зерин муайян 

мекунем: 

TDateTime VS(Now()); 

Пас аз иҷрои ин сатри барнома ба тағйирёбандаи VS сана ва вақти ҷории дар системаи 

компютербуда бахшида мешавад. Акнун бо истифода аз функсияҳои DecodeDate ва DecodeTime 

қимати бузургиҳои сана ва вақтро дар алоҳидагӣ муайян мекунем: 

а) DecodeDate(VS,rr,mm,ssss);   б) DecodeTime(VS,st,dq,sn,ms); 

Ё худ бе истифода аз тағйирёбандаи VS 

а) DecodeDate(Date(),rr,mm,ssss);  б) DecodeTime(Time(),st,dq,sn,ms). 

Дар ҳарду тарзи навиштҳо параметрҳои rr, mm ва ssss мувофиқан рӯз, моҳ ва соли санаи 

ҷории дар системаи компютербуда, параметрҳои st, dq, sn ва ms мувофиқан соат, дақиқа, сония 

ва миллисонияи вақти ҷории дар системаи компютербударо ифода карда, ҳамаашон 

тағйирёбандаҳои типашон word мебошанд. Тавре медонем, дар ҳама оилаи забонҳои 

барномасозии С ва С++ хурдӣ ва калонии ҳарфҳо дар номгузории тағйирёбандаҳо ва навишти 

дигар калимаҳои хизматӣ ба эътибор гирифта мешаванд. Дар баробари ин ду функсия, боз аз 

функсияи GetTickCount() низ истифода мебарем, ки миқдори миллисонияҳои аз оғози кори 

барнома гузаштаро бармегардонад ва дар шакли зерин истифода карда мешавад: 

long int mss=GetTickCount(). 

Аз ин тарзи навишт маълум аст, ки қимати функсияи GetTickCount() ба тағйирёбандаи 

mss бахшида шуда, типаш long int мебошад. Акнун ба муайянкунии қимати параметри N-и 

масъала мегузарем. Барои ин ба матни барнома сатрҳои зеринро дохил мекунем: 

N = 1537 * abs(cos(float(dq+st+ms)) + cos(float(sn+rr+ms)) - cos(float(mss)) - 

sin(float(ms)) + cos(float(mm+sn))) + 307; 

while (N>850) N=N/2; N=int(N);  

Аз ин қисми матни барнома маълум мегардад, ки қимати параметри N адади натуралии аз 

850 хурд мегардад. Барои муайянкунии қимати параметри M-и масъала ба матни барнома 

сатрҳои зеринро дохил мекунем: 

M = N*(dq+sn+mss); while (M>1002) M=M/2.3; M=int(M); if (N=M) M+2; 

Бо истифода аз ҷузъҳои идоракунии нишонаи Label ва майдони матнии Edit матни 

масъаларо дар шакли муколамагии лоиҳаи барнома инъикос мекунем. Ҷузъи идоракунии 

нишонаро бо номи системавии Label1 ба шакли муколамагӣ илова карда, қимати хосияти 

Caption-ашро «Матн аз ду ҷумла иборат аст. Дарозии ҷумлаи якум» мегузорем. Дар охираш 

ҷузъи идоракунии майдони матниро бо номи системавии Edit1 ҷойгир карда, қимати хосияти 

Text-ашро холӣ гузошта, дар он тариқи барномавӣ қимати параметри N-ро нишон медиҳем. 

Қимати хосияти ReadOnly-ашро true мегузорем, яъне танҳо барои дидан ва хондан. Боз дигар 

ҷузъи идоракунии нишонаро бо номи системавии Label2 ба шакли муколамагӣ илова карда, 

қимати хосияти Caption-ашро «ва дарозии ҷумлаи дуюм» мегузорем. Монанд ба ҷузъи 

идоракунии Edit1 ва хосиятҳояш, ҷузъи идоракунии Edit2-ро барои тариқи барномавӣ инъикос 

намудани қимати параметри M илова мекунем. Бо истифода аз ин технология инъикоси шарти 

масъаларо то охир мерасонем.  

Дар охири шарти масъала матни «Ҷавоб:»-ро бо истифода аз ҷузъи идоракунии нишонаи 

Label инъикос карда, дар росташ ҷузъи идоракунии майдони матнии Edit-ро илова мекунем. 

Қимати хосияти ReadOnly-ашро false мегузорем, то хонанда ҷавоби ҳалли масъаларо дохил 

карда тавонад. Ба тарзи эстетикӣ ҷойгиркунии ҷузъҳои идоракунӣ ва инъикоси шарти масъала 

дар шакли муколамагӣ аз малакаю маҳорати дизайнерии барномасоз вобаста аст. Намунаи ин 

қисми шакли муколамагии барнома дар Расми 1 оварда шудааст. 

 
Расми 1. 
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Масъалаи дуюмро дида мебароем, ки шарташ ин аст: «Матн аз N сатр иборат аст. 

Ҳама сатрҳояш, ба ғайр аз сатри охирон, M-тогӣ рамз доранд. Сатри охирон назар ба дигар 

сатрҳояш K-то камтар рамз дорад. Ҳаҷми матн аз чанд бит иборат аст?». 

Бо истифода аз технологияи дар масъалаи якум овардашуда шарти масъалаи дуюмро дар 

шакли муколамагии барнома ҷой медиҳем. Барои муайян намудани параметрҳои дар ин 

масъала ҷойдошта, ба матни барнома сатрҳои зеринро илова мекунем: 

N = 1396 * abs(cos(float(N)) + sin(float(M)) - sin(float(mss))) + 371; 

while (N>27) N=N/1.87; N=int(N);  

M = M*(mss+cos(float(M))-sin(float(M)))+123;  

while (M>87) M=M/1.23; M=int(M); K=M-11; 

Қимати параметрҳои M ва N, ки дар тарафи рости операторҳои бахшиши сатри якум ва 

сеюм навишта шудаанд, дар аввал аз масъалаи якум гирифта мешаванд. 

  
Расми 2. 

 

Айнан ҳамин тавр, дар шакли муколамагии лоиҳаи барнома боз шарти ду масъалаи 

дигарро ҷой медиҳем. Матни барнома, ки барои инъикоскунии шарти ҳар чор масъала 

истифода бурда мешавад, дар як тугмаи амрӣ ҷой дода, номи матниашро «Супориш» 

мегузорем. Ин қисми лоиҳаи барномаро компилятсия намуда, ба кор омода месозем. Агар 

тугмаи амрии «Супориш»-ро пахш кунем, пас шарти ҳар чор масъалаи кори назоратӣ инъикос 

мегарданд (Расми 2). Акнун хонанда шарти масъалаҳоро ба дафтараш навишта, онҳоро ҳал 

карда, ҷавобҳояшонро ба барнома барои санҷиш дохил мекунад. Аз кадом масъала сар карда, 

ба ҳаллаш шурӯъ кардан, ягон нақш намебозад. 

Пас аз он ки хонанда масъалаҳоро ҳал карда, ҷавобҳояшро ба барнома дохил мекунад, барнома 

бояд тариқи худкор дурустӣ ё нодурустии ҷавобҳоро маълум карда, эълон намояд. Бо ин мақсад ба 

шакли муколамагии барнома боз дигар тугмаи амриро ҷой дода, номи матниашро «Супориш» мегузорем. 

Ба таркиби протседураи ин тугмаи амрӣ матни барнома, ки дурустӣ ё нодурустии ҷавобҳои дохилкардаи 

хонандаро тариқи худкор месанҷад, дохил мекунем. Ҳамчун намуна як қисми матни барнома, ки 

дурустии ҷавоби масъалаи чорумро маълум мекунад, меорем: 

if (Edit14 -> Text != "") { N = StrToFloat(Edit11 -> Text)/100*StrToFloat(Edit12 -> 

Text)*1024/StrToFloat(Edit13 -> Text); 

if (N!=Int(N)) N=Int(N)+1; 

if (StrToFloat(Edit14 ->Text) == N) {Edit14 ->Color = clLime; s+=7;} else Edit14 -

>Color = clRed; } 

Технологияи ин қисми барномаи коркардшуда чунин аст. Дар аввал мустақиман ранги 

рангрезии ҷузъҳои идоракунии майдонҳои матнии Edit, ки хонанда ҷавобҳоро дохил мекунад, 

сафед аст. Пас аз пахши тугмаи амрии «Санҷиш», агар ҷавоб дохил карда шуда бошад ва дуруст 

бошад, пас ранги рангрезии ин ҷузъи идоракунӣ сабз шуда, ба хонанда холи муайян гузошта 
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мешавад (дар матни барнома қимати параметри s). Дар ҳолати баръакс, яъне агар ҷавоби 

дохилкардашуда хато бошад, ранги ранг сурх шуда, ба хонанда хол дода намешавад. Ҷузъҳои 

идоракунии майдони матнӣ, ки дар онҳо хонанда тариқи дастӣ ҷавобҳоро дохил мекунад, ба 

реҷаи танҳо дидан мегузаранд, яъне қимати хосияти ReadOnly-ашон true мегарданд. Ин тугмаи 

амрӣ пас аз пахши тугмаи амрии «Супориш» намоён мегардад. Дар ин барнома ба хонанда 

ҳангоми дуруст ҳал кардани масъалаҳо ва дохил намудани ҷавобҳои дуруст, холҳои зерин 

гузошта мешавад: барои масъалаи якум – 2 хол; барои масъалаи дуюм – 3 хол; барои масъалаи 

сеюм – 5 хол; барои масъалаи чорум – 7 хол. Баҳои хонанда ин тавр маълум карда мешавад ва 

дар поёни шакли муколамагӣ инъикос карда мешавад: 

switch (s) { 

case 2 : case 3 : case 4 : case 5 : case 6 : case 7 : Label34 -> Caption = «3 (Миёна)»; break; 

case 8 : case 9 : case 10 : case 11 : case 12 : case 13 : case 14 : case 15 : case 16 : Label34 -> 

Caption = «4 (Хуб)»; break; 

case 17 : Label34 -> Caption = «5 (Аъло)»; break; 

default : Label34 -> Caption = «2 (Бад)»; } 

Барнома дар давоми вақти кори назоратӣ ба хонанда бояд имкон диҳад, ки ҳангоми 

нодуруст ҳал кардани ягон масъала ва ҷавоби хато дохил кардан, онро аз нав ҳал карда, ҷавоби 

дурустро дохил кунад. Бо ин мақсад ба барнома боз як тугмаи амриии навро илова карда, номи 

матниашро «Давомдиҳӣ» мегузорем. Ин тугмаи амрӣ пас аз пахши тугмаи амрии «Санҷиш» 

намоён гардида, тугмаҳои амрии «Супориш» ва «Санҷиш» пинҳон мегарданд. Тугмаи амрии 

«Давомдиҳӣ» ба хонанда имкон медиҳад, ки корро бо варианти ҷории кори назоратӣ давом 

диҳад. Пас аз пахши тугмаи амрии «Давомдиҳӣ» тугмаҳои амрии «Супориш» ва «Санҷиш» 

намоён гардида, худи тугмаи амрии «Давомдиҳӣ» пинҳон мегардад ва майдонҳои матнӣ, ки дар 

онҳо хонанда тариқи дастӣ ҷавобҳоро дохил мекунад, ба реҷаи таҳриркунӣ мегузаранд, яъне 

қимати хосияти ReadOnly-ашон false мегарданд. Ранг рангрезиашон сафед мегарданд. 

Масъалаи дигар зимни эҷоди технологияи мазкур ва сохтани лоиҳаи барнома он аст, ки 

хонандагон ҳангомии дохилкунии ҷавобҳои масъалаҳо ба майдонҳои матнӣ ба душвориҳо 

дучор нагарданд. Бо ин мақсад баъзе хосиятҳои ин ҷузъҳои идоракуниро тағйир дода, 

барномаро боз ҳам компактӣ мекунем. Ҷузъи идоракунии майдони матнии Edit дар забони 

барномасозии C++ Builder дорои хосияти NumbersOnly мебошад, ки дорои ду қимати 

имконпазир буда метавонад: true ва false. Агар қиматашро true гузорем, пас тавассути 

клавиатура дар майдони ин ҷузъҳо танҳо рақамҳо ҳарфчинӣ карда мешаванд. Агар ягон рамз ё 

ҳарф пахш карда шавад, пас он қабул намегардад ва паёмаки огоҳкунанда инъикос мегардад. 

Пас қимати ин хосиятро барои се ҷузъ (ғайри масъалаи 3-юм), ки барои дохилкунии ҷавобҳо 

истифода бурда мешаванд, true мегузорем. Инчунин барои ин се ҷузъ қимати хосияти 

MaxLength-ро 8 мегузорем, яъне то 8 рақам ҳарфчинӣ карда метавонанд.  

Дар майдони ҷавоб барои масъалаи сеюм бошад, қайд мекунем, ки он касри даҳӣ аст. Дар 

ин маврид хонанда метавонад қисми бутун ва касрии адади касриро ё бо аломати нуқта «.» ё бо 

аломати «,» ҷудо кунад. Кадоме аз ин аломатро истифода кард, ин ба системаи амалиётӣӣ 

Windows, ки дар компютер насб карда шуда, ҷӯр карда шудааст, вобастагӣ дорад. Бинобар 

мушкилӣ наовардан ба хонандагон ва хатоӣ эълон накардани барнома дар ҷараёни кор, ба 

матни барнома сатрҳои зеринро илова мекунем: 

try { N = StrToFloat(ed); } catch (EConvertError&) 

{ int pzt = ed.Pos(«.»); int pzz = ed.Pos(«,»); if (pzt>0) ed[pzt]=','; else ed[pzz]='.';} 

Дар ин ҷо параметри ed қимати ҷузъи идоракунии майдони матние мебошад, ки дар он 

ҷавоби масъалаи сеюм дохил карда мешавад. 

Технологияи коркардшуда аз як тараф, объективияти санҷиши дониши хонандагонро аз 

фанни информатика доир ба воҳидҳои ченаки иттилоот таъмин намояд, аз тарафи дигар 

мустақилияти хонандагонро зимни омӯзиши фан инкишоф медиҳад. Хонандагон боистеъдод 

мегарданд ва шавқу ҳавасашон нисбат ба фанни информатика меафзояд. Ба омӯзгорони фан низ 

зимни гузаронидани корҳои назоратӣ сабукиҳои зиёде муҳайё мешавад [4-6].  

Натиҷаи дигари мусбии бадастомада зимни истифодабарии технологияи мазкур ва 

барномаи сохташуда он аст, ки омӯзгорони фаннӣ корҳои назоратии гузаронидашударо бо 

тарзҳои гуногун тафтиш карда, метавонанд дар баҳогузорӣ ба камбудиҳо роҳдиҳанд. Ё худ ҳар 

омӯзгори фаннӣ объекти назорат ва супоришҳои корҳои назоратиро аз нуқтаи назари худ 

интихоб менамояд. Барномаи компютерии сохташудаи мазкур ба ҳама хонандагон варианти 

ягонаи кори назоратиро бо параметрҳои гуногун пешниҳод менамояд, ки дар натиҷа ҷавоби 
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супоришҳои кори назоратӣ гуногун мешавад. Омӯзгорони фаннӣ низ кори назоратиро дар 

муассисаҳои гуногуни таҳсилоти миёнаи умумӣ якранг мегузаронанд. Имкони пешакӣ дастрас 

намудани ҷавобҳо ва қимати параметрҳои масъалаҳо дар ин технология мавҷуд нест. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ СОХТАНИ ЛОИҲАИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРИИ САНҶИШИ 

ОБЪЕКТИВИИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ ИНФОРМАТИКА ДОИР  

БА ВОҲИДҲОИ ЧЕНАКИ ИТТИЛООТ 
 

Дар ин мақола як технологияи сохтани лоиҳаи барнома дар реҷаи визуалии забони барномасозии 

сатҳаш баланди C++ Builder таҳлил шудааст. Технологияи сохтани лоиҳаи барномаи мазкур ба фанни 

информатика доир ба воҳидҳои ченаки иттилоот бахшида шуда, дар асоси ин технология варианти 

компютерии кори назоратӣ гузаронида мешавад. Санҷиши дониши хонандагон оид ба ин мавзӯъ 

объективона сурат гирифта, ба ҳар як хонанда супориш дар шакли фардӣ пешниҳод карда мешавад. 

Методикаи истифодабарии барномаи мазкур барои хонандагони синфҳои 7 имкон медиҳад, ки меҳнати 

омӯзгорони фанни информатикаро зимни гузаронидани корҳои назоратӣ сабук гардонем, зеро 

хонандагон роҳи ҳал ва ҷавобҳоро аз якдигар рӯйбардор карда наметавонанд. Санҷиши ҷавобҳо ба таври 

барномавӣ тариқи худкор сурат мегирад.  

КАЛИДВОЖАҲО: информатика, воҳидҳои ченаки иттилоот, объективият, кори назоратӣ, 

санҷиши дониш, барномасозӣ, ҷузъҳои идоракунӣ, шакли муколамавӣ. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

В настоящей статье изучается технология разработки проекта программы в визуальном режиме 

языка программирования высокого уровня C++ Builder. Настоящая технология разработки программы 

посвящено единицам измерения информации предмета информатики. На основе этой технологии 

проводится компютерный вариант контрольной работы. Проверка знаний учащихся по этой теме ведётся 

объективно, каждому учащимся предлагается индивидуальный вариант. Методика использования 

разработано для учащихся 7-го класса. Разработанная технология даёт возможность облегчит труд 

учителя информатики при проведение контрольной работы, так как учащихся не имеют возможность 

переписать решения и ответы на задач друг с друга. Проверка введённых ответов происходит 

автоматически программно.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информатика, единица измерения информации, объективность, 

контрольная работа, проверка знаний, программирования, элементы управления, диалоговая форма. 
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TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF THE PROJECT COMPUTER PROGRAM OF OBJECTIVE 

CONTROL OF KNOWLEDGE OF PUPILS ON INFORMATICS ON THE THEME OF 

MEASUREMENT UNITS OF INFORMATION 
 

This article explores the technology of developing a project program in the visual mode of the high-level 

programming language C ++ Builder. The present technology of the program development is dedicated to the 

units of measurement of information of a computer science subject. On the basis of this technology is carried out 

a computer version of the test. Testing students' knowledge on this topic is conducted objectively, each student is 

offered an individual version. The method of use is designed for students in grade 7. The developed technology 

makes it possible to facilitate the work of the informatics teacher when conducting a test, since students do not 

have the opportunity to rewrite solutions and answers to problems with each other. Checking the entered answers 

occurs automatically programmatically. 

KEY WORDS: informatics, unit of measurement of information, objectivity, test, knowledge test, 

programming, controls, interactive form. 
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ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ВА ЭҶОДКОРИИ ХОНАНДА 

 

Ризоев С.Ғ. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

 Ислоҳоти маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаҳои таълимии ҳама шакл, 
омодакунии тарбияи шахси озод, эҷодкор, мутахассиси ояндаи салоҳиятнок, соҳибфарҳанг ва 
фаъолро пеш мегузорад. Дар замони муосир, ки ҳамчун замони техника ва технология эътироф 
гардидааст, мушкилии ташаккули маҳорат ва рушди қобилияти эҷодии хонанда, ҳамчун 
мушкилии муҳимми методикаи таълими фанҳои физика ва технология ба ҳисоб меравад. Аз ин 
рӯ, ташаккул ва инкишофи эҷодкории хонандагон, ҳам дар муассисаҳои миёнаи умумии 
таълимӣ ва ҳам дар омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ ва коллеҷҳои техникӣ яке аз самтҳои 
афзалиятнок дар тайёр намудани кадрҳо мавриди баррасӣ қарор мегиранд.  

Омӯзгори фанни физика, нақши ин фанро дар ҷараёни омӯзиши унсурҳои техникӣ бояд 
хуб дарк намояд, зеро барномаи мактабии физика аз рӯйи муайян намудани мазмуни худ нақши 
техникиро мебозад. Он заминаи назариявии аксарияти соҳаҳои илмҳои техникӣ ва истеҳсолоти 
муосир мебошад, ҳамчунин дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон васеъ истифода бурда 
мешавад. Ба фанни физика нақши дар амал татбиқ намудани принсипи политехникии 
таълимдиҳӣ хос мебошад. 

Эҷодиёти техникӣ «раванди мураккабу ба таври худ хосе мебошад, ки онро омӯхтан 
мумкин аст. Барои ошкор сохтани қонуниятҳое, ки дар асоси онҳо тарзу усулҳои муайян ба 
вуҷуд омада, ба туфайли онҳо ба таври самарабахш ба санъати тасвирӣ ва лоиҳасозии 
объектҳои технологӣ машғул шудан имконпазир мегардад» [1, с. 84-85]. 

 Коркарди методикаи рушди эҷодиёти 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; 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар айни ҳол сатҳи ташаккул ва инкишофи дониш аз 

фанни физика ва техника, ҳамчунин малакаву маҳорати аксарияти таълимгирандаҳои 
муассисаҳои таълимӣ паст мебошад, инчунин, дар муассисаҳои таълимӣ чорабиниҳо оид ба ин 
самт, бо хонандагон гузаронида намешаванд. 

Вазъияти муосири инкишофи илмӣ-техникӣ аз хонандагон азхуд кардани асосҳои 
донишҳои техникиро талаб мекунад. Дар баробари дигар фанҳо, масъалаи мазкур, яъне фанни 
физика ҷойи муҳимро ишғол мекунад. Хонандагоне, ки қонунҳои физика, воҳидҳои ченакро 
хуб медонанд ва бо маҳорат онҳоро ҳангоми ҳалли масъалаҳои физикӣ мавриди истифода 
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қарор медиҳанд, барои онҳо аз худ кардани донишҳои техникӣ ҳеҷ мушкилие ба бор наҳоҳад 
овард. Ҳамин тариқ, муаллимони фанни физикаро лозим аст, ки аз аввалин дарсҳои фанни 
физика сар карда, ҳамаи имконотро бо дарназардошти истифодаи технологияи нав, метод ва 
усулҳои таълим ба хотири баланд бардоштани сифати таълим мавриди истифода қарор диҳанд. 

Ҳамон тавре ки маълум аст, донишҳои техникӣ ба мисли ҳар як фанни дигари таълимӣ 
дорои мақсадҳои умумидидактии зерин мебошанд: таълимӣ, тарбиявӣ ва инкишофи 
ҷаҳонбинии хонандагон [2, с. 12]. 

Мақсадҳои маърифати таълимии донишҳои техникӣ аз самтҳои зерин иборат мебошанд: 
– ба хонандагон додани асосҳои донишҳои техникӣ дар сатҳи муосир бо системаи 

муайян: мафҳумҳои асосӣ, қонунҳо, назарияҳо; 
– дар хонандагон ташаккул додани тасвири табиӣ-илмии ҷаҳони муосир; 
– аз тарафи хонандагон аз худ кардани методҳои таҳқиқоти илмӣ; 
– шиносоӣ бо асосҳои илмии технологияҳои муосир. 
Мақсади таълим, асосан моҳияти ин ё он мавод, сохтори курси таълими техникӣ ва усули 

тафаккурро, ки дар хонандагон ташаккул меёбанд, муайян кардан аст. Маълум аст, ки дарку 
фаҳм метавонад дар сатҳи эмпирикӣ ва ё назариявӣ ба амал биояд, метавон онҳоро дар шакли 
нақша тасвир кард. 

Дар сарчашмаҳо қайд мегардад, ки фанни физика ҳамчун фанни асосӣ барои 
маълумотнокии техникӣ нақши муайянкунанда мебозад [3, с. 7], аз ин рӯ, мақсади ташаккули 
ҷаҳонбинӣ ва инкишофи хонандагон дар онҳо усули назариявии тафаккурро, ки метавонад 
фақат дар асоси дарки назарияҳои физикӣ ташаккул ёбанд, талаб мекунад.  

Шароити муосирро ба назар гирифта дар муассисаҳои миёнаи умумии таълимӣ барои 
маълумотнокии техникии хонанда, вазифаҳои зеринро гузоштан мумкин аст: 

– шиносоии хонандагон бо асосҳои илмии намудҳои техникаи муосир ва истеҳсолот; 
– ташаккули малакаҳои ченкунӣ ва истифодаи навъи васеъ паҳнгаштаи олоти меҳнат; 
– рушди тафаккури илмӣ-техникӣ ва маданияти умумии меҳнати хонандагон. 
Роҳҳои амалӣ намудани таълими техникӣ инҳоянд: 
– шарҳи мисолҳои истифодаи амалии ҳодисаҳои физикӣ ва қонунҳо зимни ҳалли 

масъалаҳои техникӣ; 
– намоиши принсипҳои фаъолияти асбобҳои физикӣ, техникӣ ва насбҳо; 
– намоиши кинофилмҳо ва барномаҳои телевизионӣ бо мазмуни техникӣ; 
– ҳаллу фасли вазифаҳои физикию техникӣ; 
– гузаронидани экскурсияҳо ба истеҳсолоти таҷҳизоти техникӣ; 
– ташкили мушоҳидаи мустақилонаи хонандагон; 
– истифодаи корҳои озмоишии физикию техникӣ; 
– ҷалби хонандагон ба маҳфилҳои физикию техникӣ; 
– ташкили хонишҳои беруназсинфии адабиёти илмии техникӣ. 
Ҳамин тавр, омӯзиши хуби фанни физика донишҳои техникии хонандагонро тақвият 

бахшида, ба ташаккулу рушди малакаҳои зеҳнӣ ва эҷодии онҳо мусоидат мекунад, инчунин, 
барои омӯзиши мустақил ва таҳқиқот дар соҳаҳои физика ва техника имконият фароҳам 
меоварад.  
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ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ВА ЭҶОДКОРИИ ХОНАНДА 
 

Дар ин мақола баъзе алоқамандиҳои фанни физика ва ташаккули эҷодии хонанда таҳлил гардида, 
баъзе роҳҳои амалӣ намудани ин алоқамандӣ нишон дода шудааст. Қайд мегардад, ки омӯзгори фанни 
физика нақши ин фанро дар ҷараёни омӯзиши унсурҳои техникӣ бояд хуб дарк намояд, зеро барномаи 
мактабии физика аз рӯйи муайян намудани мазмуни худ нақши техникиро мебозад. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 
 

В данной статье анализируются некоторые связи между физикой и развитием творчества ученика 
и показаны некоторые пути реализации этой связи. Отмечается, что преподавание физики должно 
осознать роль этого предмета в процессе преподавания учебных элементов, поскольку техническая роль 
играет школьная учебная программа по физике при определении ее значения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преподавание, физика, творчество, техника, креатив, развитие, ученик. 
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TECHING PHYSICS AND PUPIL’S CREATIVITY 
 

This article analyzes some connections between physics and the development of pupil’s creativity and 

shows some ways of realization of this connection. It is noted, that a teaching of physics should realize the role f 

this subject in the teaching process of teachincal elements, because school physics curriculum on defining its 

meaning, plays technical role.  
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Рушди муосири ҷомеаи Тоҷикистон дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 
вазифаҳои нав мегузорад ва онҳо масъалаҳои ба мустақилона фаъолият намудан, тайёр 
намудани мутахассисони ояндаи вобаста ба соҳа мебошанд. Мутахассиси имрӯза бояд тарзи 
тафаккури нав дошта, зимни фаъолияти касбӣ барои зуд ва беҳтар ҳал кардани масъалаҳои 
пайдошуда салоҳият дошта бошад. 

 Маълум аст, ки эҷодиёт ин офаридани чизи нав аст, яъне сохтани чизи наву асл аз диди 
ғайристандартӣ бо талаботи маъмулӣ, имконоти нав ва фаъолият намудани он ё шомил кардани 
он ҳамчун бахш ба системаи нав, имконияти ба вуҷуд овардани ғояҳо бо теъдоди зиёд. 
Эҷодкорӣ чунин тарзи фаъолият аст, ки дар натиҷаи он чизи нав, чизе, ки то ҳол вуҷуд надошт, 
сохта мешавад. Ин сохтани конструксияҳои нав, такмили конструксияҳои кӯҳна, бозсозӣ ва 
ихтироъкорӣ; ин раванде мебошад, ки дар ҷараёни он маҳсули наву асл, ба таври ҳаққонӣ 
арзишнок ва худкифоя арзи вуҷуд мекунад [1, с. 5]. Ҳамаи ин аз хонандагон талаб мекунад, ки 
онҳо ба таври кофӣ асоси донишҳои физикиро аз худ намоянд. 

Бояд дар хотир дошт, ки маҳсули эҷодкорӣ ин на танҳо маҳсулоти моддӣ, аз қабили бино, 
мошин, наққошӣ ва амсоли инҳо мебошад, балки ин андешаҳои нав, идеяҳо ва тасмимҳое 
мебошанд, ки яку якбора дар амал татбиқ намешаванд. Агар ба таври дигар гӯем, эҷодкорӣ ин 
сохтани чизи нав дар шакли нақша ва ҳаҷмҳои гуногун мебошад. 

Фаъолияти эҷодкорӣ як қатор сифатҳои шахсият, аз қабили хирадмандӣ, маҳорати тез 
азхуд кардан, эҷодкор будан, ихтироъкор буданро инкишоф дода, кӯшиши ба даст овардани 
донишҳои навро, ки барои иҷрои корҳои мушаххаси амалӣ лозиманд ва амсоли инро инкишоф 
медиҳад. Натиҷаи ин раванд, маҳсули ба таври мустақилона сохтан ё эҷод кардани чизе ё ашё 
мебошад [3, с. 17].  

Ҳангоми баланд бардоштани сифати фаъолияти эҷодии хонандагон фанҳои физика ва 
технология нақши муҳим доранд ва талаботи дар боло зикргардида, ба омодакунии омӯзгорони 
ин ихтисосҳо бевосита алоқаманданд [4, с. 23]. Ба омӯзгорон дар ин самт бояд ба робитаи 
байнифаннии физика, технология ва техника диққати махсус диҳад.  

Алҳол зарур аст, ки таълими фанни физикаро ба масъалаҳои мубрами ҳаёти ҷомеа 
алоқаманд намуд, чунки дониши техникии хонандагонро баланд бардоштан муҳим аст, зеро ин 
кор имконият хоҳад дод, ки малакаҳои муайяни хуби мутахассиси оянда ташаккул ёбад [2, с. 
51]. 

Ба андешаи мо амалӣ намудани ин талабот ба тариқи зайл аст: 

 ба хонандагон дар доираи имконот омӯзонидани дастовардҳои илм ва техника аз 
нуқтаи назари инкишофи ҷомеа; 

 фаҳмондани моҳияти нақши ин ё он боби физика дар кашфиёти илму техника; 

 равшанӣ андохтан ба нақши донишмандони ватанӣ дар инкишофи илм ва техника; 

 нишон додани ҳамкории байналмилалӣ барои инкишофи илм. 
Ҷиҳати беҳтар намудани омодакунии мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва коллеҷҳои ҷумҳурӣ, шакли нави таълим-низоми кредитӣ ҷорӣ гардид, ки ин раванд 
системаи таълими ҷумҳуриро ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқ мегардонад.  

Маълум аст, ки дар низоми кредитии таҳсилот ҳаҷми машғулиятҳои аудиторӣ кам шуда, 
соатҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯён меафзояд. Зимни фаъолгардонии кори 
мустақилонаи донишҷӯён барои дарки амиқ ва таҳкими маводе, ки дар дарс таълим дода 
мешавад ва инчунин барои тавсияи донишҳо доир ба ихтисос, ба инкишофи навоварӣ ва 
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интерактивии касбии маҳоратҳои амалӣ мусоидат мекунад. Ба ҷуз ин, кори мустақилона аз 
донишҷӯён на танҳо такрори маводи омӯхташуда, балки кор бо адабиёти илмӣ ва адабиёти 
таълимиро низ талаб мекунад. Малакаҳои бадастомада доир ба истифодаи сарчашмаҳо зимни 
омӯзиши маводи таълимӣ ба донишҷӯ пас аз хатми таълимгоҳ дар рушди минбаъдаи касбии ӯ 
таъсири мусбат хоҳад расонд. 

Мақсади асосии низоми кредитии таҳсилот ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён 
мебошад ва дар ин ҷо шавқу ҳаваси донишҷӯён ба иҷро намудани кори мустақилона, аҳамияти 
хосаро касб мекунад. 

Дар ҳақиқат, ташкил ва мазмуни таълим дар ин муассисаҳои таълимӣ ба меъёрҳои 
байналмилалӣ ва стандартҳои таълимӣ, ки имрӯз ба таври васеъ дар аксар кишварҳои олам 
мавриди истифода қарор гирифтаанд, бояд мувофиқат дошта бошад.  

 Ба ҷуз аз ташкили шаклҳои маъмулии кори мустақилона ва машғулиятҳои озмоишӣ, 
метавон чунин шаклҳоро мавриди истифода қарор дод: тайёрӣ ба бозиҳои педагогӣ; 
мубоҳисаҳо, озмунҳо, доир намудани нишастҳои техникӣ, навиштани тақриз аз тарафи худи 
донишҷӯён ба кори донишҷӯёни дигар, тайёрӣ ва таҳияи гузоришҳои илмӣ оид ба навовариҳои 
техникию технологӣ, моделсозӣ ва тарроҳии асбобҳои техникӣ ва технологӣ, омӯзиши 
нақшаҳои барқию асбобҳои маишӣ, навиштани мақолаҳо, баромад кардан бо маърӯзаҳо, 
навиштани план-конспекти дарсҳо барои фанни физика ва технология, навиштани корҳои 
озмоишӣ ва амалӣ доир ба методикаи таълими физика, технология ва дигар фанҳо. 

Ҳамин тавр, ҳангоми омода намудани хонандагон ба ҳаёти мустақилона, ташаккул ва 
инкишофи маҳорати эҷодӣ-техникӣ дар мафкураи онҳо нақши калон мебозанд. Дар ҳалли 
масъалаи мазкур ташкил намудани маҳфилҳо, марказҳо ва дигар гурӯҳҳо оид ба техника ба 
ошкор намудан ва сайқал додани эҷодиёти хонандагон мусоидат менамояд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ БАЛАНДБАРДОРИИ МАЛАКАИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН 
 

Ин мақола ба ошкор сохтани имкониятҳои баландбардории малакаи эҷодии хонандагон дар 
муассисаҳои таҳсилот бахшида шудааст ва дар он қайд мегардад, ки мутахассиси имрӯза бояд тарзи 
тафаккури нав дошта, зимни фаъолияти касбӣ барои зуд ва беҳтар ҳал кардани масъалаҳои пайдошуда 
салоҳият дошта бошад. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Данная работа посвящена к изучению возможностей повышения творческих умений, учащихся в 
образовательных учреждениях и в ней отмечается, что сегодняшний специалист должен обладать новым 
мышлением и компетентностью, чтобы смог решать задачи в профессиональной деятельности быстро и 
наилучшим образом. 
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This article is devoted to learning opportunities of creative skills of the students in educational 
institutions. The authors note, that modern specialist should know new thought and competence and could solve 
tasks in professional activity quickly and in the best way. 
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МЕТОДИКАИ ИҶРОИ АМАЛҲОИ АРИФМЕТИКӢ ДАР СИСТЕМАҲОИ  

ҲИСОБИ МАВҚЕӢ 
 

Тағоев Ш.Х. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  

Файзализода Б.Ф., Комилӣ А.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Системаи ҳисоб гуфта маҷмӯи номгӯи усулҳо ва тибқи он навишти ададҳоро меноманд. 

Донистани амалҳои арифметикӣ дар системаҳои гуногуни ҳисоб аҳамияти илмию педагогӣ 

дорад. 

Адади дилхоҳи x дар системаи мавқеии P дар намуди бисёраъзогии зерин x = anP
n+ an-

1Pn-1+ ... + a1P1+ a0P0+ a-1P-1+ ... + a-mP-m навишта мешавад, ки онро бо мисолҳои мушаххас 

мушоҳида мекунем. 

Амалҳои арифметикӣ дар тамоми системаҳои ҳисоби мавқеи аз рӯйи қоидаҳои якхелаи ба 

ҳама маълум иҷро карда мешаванд. Бинобар ин, мо иҷрои ин амалҳоро аввал барои системаи 

ҳисоби дуӣ дида мебароем. 

Тавре маълум аст, дар системаи ҳисоби дуӣ ҳамагӣ ду рақам – 0 ва 1 истифода бурда 

мешаванд, ки онҳоро мувофиқан рақамҳои дуӣ (binary digits) ном мебаранд. Мухтасар хондани 

ин ифода боиси тавлиди мафҳуми бит (bit) шудааст, ки зери он разряди адади дуӣ фаҳмида 

мешавад [4].  
Амали ҷамъ. Ҷамъи ададҳо дар системаи ҳисоби дуӣ хеле сода аст. 

Асоси ин амалро ҷадвали ҷамъи ададҳои якразрядаи дуӣ ташкил медиҳад. 

Дар ҷадвал дида мешавад, ки ҳангоми ҷамъи ду адади як пуршавии разряд 

ва гузариш ба разряди болоӣ амалӣ мегардад. Пуршавии разряд ҳамеша 

дар мавридҳое ба амал меояд, ки агар бузургии адад ба бузургии асоси 

система баробар ё аз он калон шавад.  

Ҷамъи ададҳои дуии бисёрразряда низ мувофиқи ҷадвали 

овардашуда, бо баҳисобгирии гузаришҳо имконпазир, аз разрядҳои 

поёнӣ ба болоӣ амалӣ мегардад. Масалан, дар расми тарафи рост 

амали ҷамъи ададҳои 11112 ва 1102 оварда шудааст. Барои ба 

дурустии натиҷа – 101012 боварӣ ҳосил намудан, аввал ададҳои 11112 

ва 1102-ро ба системаи 10-ӣ табдил медиҳем ва баъд онҳоро ҷамъ 

мекунем: 

11112 = 1∙23 + 1∙22 + 1∙21 + 1∙20 = 1510; 

1102 = 1∙22 + 1∙21+ 0∙20 =610; 

1510 + 610 = 2110. 

Акнун худи натиҷаро аз системаи ҳисоби дуӣ ба даҳӣ баргардонида, мебинем, ки дар 

ҳақиқат дар ин ҳолат низ адади 21-и даҳӣ ҳосил шудааст: 

101012 = 1∙24 + 0∙23 + 1∙22 + 0∙21 + 1∙20 = 2110. 

Мисол: ҷамъи ададҳои системаи ҳисоби дуӣ 11112+11012+10102=1001102 

 
Мисол: ҷамъи ададҳои системаи ҳисоби дуӣ 10001101,12+111011,112=11001001,012 
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Амали тарҳ. Акнун тарзи иҷрои амали тарҳи ададҳои дуиро дида 

мебароем. Асоси онро ҷадвали тарҳи ададҳои дуии якрязряда ташкил 

медиҳад. Ҳангоми аз адади хурд (0) тарҳ кардани адади калон (1) амали 

қарзгирӣ аз разряди болоӣ ба вуқӯъ мепайвандад [5]. Дар ҷадвал ин амал 

бо рақами 1-и хатчадор ишорат шудааст. 

Тарҳи ададҳои дуии бисёрразряда низ мувофиқи ҷадвали тарҳи ададҳои 

дуии якразряда бо баҳисобгирии амалҳои имконпазири қарзгирӣ аз разрядҳои 

болоӣ иҷро карда мешаванд. Масалан, дар расми тарафи рост амали тарҳи 

ададҳои пешинаи 11112 ва 1102 оварда шудааст. 

Мисол: тарҳи ададҳои системаи ҳисоби дуӣ 11102-10112=112 

 
Мисол: тарҳи ададҳои системаи ҳисоби дуӣ 11110,111012-11011,101102=11,001112 

 
Амали зарб. Асоси амали зарби ададҳои дуиро ҷадвали зарби ададҳои 

дуии якразряда ташкил медиҳанд. Зарби ададҳои дуии бисёрразряда низ аз 

рӯйи ҳамин ҷадвал ва мувофиқи алгоритми зарби системаи ҳисоби мавқеии 

даҳӣ иҷро карда мешавад [1]. 

Ба сифати мисол тарзи зарб кардани боз ҳамон ду адади дуии 11112 ва 

1102-ро дида мебароем. Тавре аз расми дар тарафи рост овардашуда дида мешавад, ҳақиқатан 

иҷрои амали зарб дар системаи ҳисоби дуӣ низ айнан ба мисли системаи ҳисоби 10-ӣ амалӣ 

гардонида мешудааст. 

Мисол: зарби ададҳои системаи ҳисоби дуӣ  

 
Мисол: зарби ададҳои системаи ҳисоби дуӣ  
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Амали тақсим. Тақсими ададҳои дуӣ низ ба мисли амали зарбашон аз рӯйи 

алгоритми амали тақсими системаи ҳисоби мавқеии даҳӣ иҷро карда мешавад [2]. Ба 

сифати мисол тақсими ду адади дуии 1102 ва 112-ро меорем. 

Мисол: тақсими ададҳои системаи ҳисоби дуӣ  

 
Амалҳои арифметикӣ дар системаи ҳисоби 8-ӣ. Амалҳои арифметикии ҷамъ, тарҳ, зарб 

ва тақсим дар системаи ҳисоби ҳаштӣ низ ба мисли системаҳои ҳисоби даҳӣ ва дуӣ ва инчунин 

ҷадвалҳои мувофиқи ҷамъ, тарҳ ва зарб дар ин системаҳо иҷро карда мешаванд [3]. Танҳо 

ҳаминро ба эътибор гирифтан зарур аст, ки ҳангоми иҷрои амали ҷамъ бузургии гузариш ба 

разряди навбатӣ ва ҳангоми иҷрои амали тарҳ бузургии қарзгирӣ аз разряди болоӣ мувофиқи 

бузургии асоси ин системаҳо муайян карда мешаванд. 

Ҷадвали ҷамъи системаи ҷадвали зарби системаи ҳисоби ҳаштӣ ҳисоби ҳаштӣ 
 

+ 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 10 

2 3 4 5 6 7 10 11 

3 4 5 6 7 10 11 12 

4 5 6 7 10 11 12 13 

5 6 7 10 11 12 13 14 

6 7 10 11 12 13 14 15 

7 10 11 12 13 14 15 16 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 2 3 4 5 6 7 

2 2 4 6 10 12 14 16 

3 3 6 11 14 17 22 25 

4 4 10 14 20 24 30 34 

5 5 12 17 24 31 36 43 

6 6 14 22 30 36 44 52 

7 7 16 25 34 43 52 61 
 

 

Масалан, дар расми дар тарафи рост овардашуда тарзи иҷрои амали ҷамъ дар системаи 

ҳаштӣ ва тарзи иҷрои амали тарҳ дар системаи шонздаҳӣ нишон дода шудааст. Барои иҷрои 

амалҳои арифметикӣ бо ададҳо ва ифодаҳои дар системаҳои гуногуни ҳисоб додашуда бошад, 

зарур аст, ки онҳо аввал ба яке аз ин системаҳо оварда шаванд ва пас аз он амалҳои зарурӣ 

мавриди иҷро қарор гиранд. 

Мисол: ададҳои системаи ҳисоби ҳаштӣ 76178+7178=105368 ва 214,48+72,68=307,28-ро 

ҷамъ намоед.  

 
 

Мисол: ададҳои системаи ҳисоби ҳаштӣ 7658-6748=718 ва 311,28-73,68=215,48-ро тарҳ 

намоед.  
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Мисол: ададҳои системаи ҳисоби ҳаштӣ 7658 748=725548-ро зарб менамоем.  

 
Мисол: ададҳои системаи ҳисоби ҳаштӣ 7658:748=725548 

 
Амалҳои арифметикӣ дар системаи ҳисоби шонздаҳӣ. Амалҳои арифметикии ҷамъ, тарҳ, 

зарб ва тақсим дар системаи ҳисоби шонздаҳӣ низ ба мисли системаҳои ҳисоби даҳӣ ва дуӣ ва 
инчунин ҷадвалҳои мувофиқи ҷамъ, тарҳ ва зарб дар ин системаҳо иҷро карда мешаванд [6]. 
Танҳо ҳаминро ба эътибор гирифтан зарур аст, ки ҳангоми иҷрои амали ҷамъ бузургии гузариш 
ба разряди навбатӣ ва ҳангоми иҷрои амали тарҳ бузургии қарзгирӣ аз разряди болоӣ мувофиқи 
бузургии асоси ин системаҳо муайян карда мешавад. 

Ҷадвали ҷамъи системаи ҳисоби шонздаҳӣ 
+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 
2 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 
3 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 
4 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 
5 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 
6 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 
7 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 
8 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 
9 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
B B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 
C C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 
D D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 
E E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 
F F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 

 

Ҷадвали зарби системаи ҳисоби шонздаҳӣ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
2 0 2 4 6 8 A C E 10 12 14 16 18 1A 1C 1E 
3 0 3 6 9 C F 12 15 18 1B 1E 21 24 27 2A 2D 
4 0 4 8 C 10 14 18 1C 20 24 28 2C 30 34 38 3C 
5 0 5 A F 14 19 1E 23 28 2D 32 37 3C 41 46 4B 
6 0 6 C 12 18 1E 24 2A 30 36 3C 42 48 4E 54 5A 
7 0 7 E 15 1C 23 2A 31 38 3F 46 4D 54 5B 62 69 
8 0 8 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 78 
9 0 9 12 1B 24 2D 36 3F 48 51 5A 63 6C 75 7E 87 
A 0 A 14 1E 28 32 3C 46 50 5A 64 6E 78 82 8C 96 
B 0 B 16 21 2C 37 42 4D 58 63 6E 79 84 8F 9A A5 
C 0 C 18 24 30 3C 48 54 60 6C 78 84 90 9C A8 B4 
D 0 D 1A 27 34 41 4E 5B 68 75 82 8F 9C A9 B6 C3 
E 0 E 1C 2A 38 46 54 62 70 7E 8C 9A A8 B6 C4 D2 
F 0 F 1E 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 A5 B4 C3 D2 E1 

 

Ҳамин тариқ, бояд гуфт, ки донистани амалҳои арифметикӣ дар системаҳои мавқеии 
гуногун барои хонандагон аҳамияти амалии риёзӣ дошта бошад, барои омӯзгорон аҳамияти 
илмӣ ва педагогӣ дорад, ки вобаста аз таҷрибаву малакаи омӯгорон таълим дода мешавад. Дар 
замони муосир, ки замони технологияи иттилоотӣ номида мешавад, донистани системаҳои 
мавқеӣ ва ғайримавқеӣ аҳамияти муҳимми илмию таълимӣ дорад [7]. 
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МЕТОДИКАИ ИҶРОИ АМАЛҲОИ АРИФМЕТИКӢ ДАР СИСТЕМАҲОИ ҲИСОБИ МАВҚЕӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон, масъалаи амалҳои арифметикиро дар системаҳои ҳисоби мавқеӣ 
мавриди назар қарор доданд. Аз тарафи муаллифон қайд гардидааст, ки амалҳои арифметикӣ дар тамоми 
системаҳои ҳисоби мавқеӣ аз рӯйи қоидаҳои якхелаи ба ҳама маълум иҷро карда мешаванд. 

Дар мақола тарзи ҳисоб кардани чор амалҳои арифметикӣ тавассути системаҳои ҳисоби дуӣ, 
ҳаштӣ ва шонздаҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: объект, ҳисоб, арифметика, дуи, ҳаштӣ, шонздаҳӣ, тарҳ, форма, функсия, 
тавзеҳот, собитсозӣ, расм, полойишгар, сабкҳо ва форматбандӣ. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛЬНЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ 

ПОЗИЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 
 

В данной статье авторы подвергли рассмотреннию проблему арифметических знаков в системе 
позиционного исчисления. Авторами отмечается, что арифметические знаки во всей системе 
позиционного исчисления выполняются по одинаковым правилам, которые известны всем. 

В статье рассматривается способ исчисления арифметическых действий посредством двойных, 
восьмых и шестнадцатных системы счётов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: объект, счёт, арифметика, двоичный, восъмиричный, 
шестнадцатиричные, структура, свойства формы, функция, комментарий, фиксировать, рисунок, фильтр, 
стили. 

 

METHODOLOGY FOR CARRYING OUT  OF ARITHMETIC ACTIONS IN THE SYSTEM OF 

POSITION CALCULATION 
 

In this article, the authors examined the problem of arithmetic signs in the system of positional calculus. 
The authors note that arithmetic signs in the entire system of positional calculus are performed according to the 
same rules that are known to all. 

The article discusses the method of calculating arithmetic operations through double, eighth and sixteenth 
systems of accounts. 

KEY WORDS: object, counting, arithmetic, binary, octal, crypto, outline, form, function, comments, 
freeze, draw, filter, styles and formating. 
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ОЗМОИШИ ПЕДАГОГӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 
 

Холназаров С., Исломов М., Гурезов С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Уроқов М.Д. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Вазифаҳои таҳқиқотӣ дар таълими химия вобаста ба шароити иҷтимоию иқтисодӣ дар мамлакат 

рӯз то рӯз мураккаб мегарданд. Мураккаб шудани вазифаҳо аз муҳаққиқ натанҳо донистани асосҳои 

назариявию дидактикии озмоиш (эксперимент), балки такмил додани методикаи он, ба тарзи гуногун 

дида баромадани объекти таҳқиқот, таҳлили интегративии системавӣ ва бо ҳам алоқаманду таъсиркунии 

омилҳоро талаб менамояд.  

Дар шароити муосир илмҳои педагогӣ, аз ҷумла методикаи таълими химия, наметавонанд танҳо бо 

ҷамъбасти таҷрибаи таълимӣ машғул шаванд, онҳо бояд модели нави таълими химияро ҷустуҷӯ намоянд. 

Модели назариявии сохтори нави раванди таълимиро пешниҳод намуда, онро дар шароити назоратӣ, 

дидактикии озмоишӣ санҷанд. Баъд дар асоси назариявии коркардшуда ҳамаи паҳлуҳои таълимии 

маъмул ва ояндаи ҳақиқии такмили таълими химияро кушода диҳанд.  

Озмоиши педагогии химиявӣ дар асоси вазифаҳояш, маҷмӯӣ буда, маводи ҳақиқиест, ки имконият 

медиҳад моҳияти дидактикии ҳодисаҳо ва омилҳоро дарк намуда, дар асоси он ба кор кардани тавсияҳои 

амалӣ шурӯъ намоем. Муваффақияти озмоиши педагогии химиявӣ аз интихоби дурусти методҳо ва 

технологияи корҳои таҳқиқотӣ вобастагии калон дорад.  

Пеш аз он ки ба ташкил ва гузаронидани озмоиши педагогӣ аз методикаи таълими химия шурӯъ 

намоем, хуб мешавад, ки дар бораи мафҳумҳои амалӣ гардондани асосҳои назариявии он истода гузарем. 

Муҳаққиқони ҷавон (донишҷӯён, бакалаврҳо, магистрҳо, аспирантҳо, омӯзгорон, муҳаққиқон, 

унвонҷӯён) моҳият, нақш ва вазифаи озмоиш, ҷои онро дар системаи методҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, 

хусусияти хоси озмоиши химиявиро ҳамчун метод, бояд донанд. Онҳо бояд дарк кунанд, ки озмоиши 

педагогӣ бо кадом мақсад гузаронида мешавад, нисбат ба он чӣ хел талабот пешниҳод мегардад ва 

функсияи асосии он аз чӣ иборат мебошанд.  

Ба рушди назарияи методҳои таҷрибавӣ (озмоишӣ) Ф. Бэкон асос гузошта, ӯ таҷрибаҳоро ҳамчун 

воситаи муҳимми дарк намудани ҳақиқат ва воситаи ягонаи бартараф кардани номукаммалии узвҳои ҳис 

медонист. Бэкон чунин ҳисоб мекард, ки озмоиши илмӣ, намуди таҷриба аст, ки дар он иштироки 

бевоситаи мақсаднок ва фаъоли инсон ба табиат ҷой дорад. 

Озмоишӣ педагогӣ як қатор аломатҳои хосро дорост. Ин ба таври илмӣ дар шароити аниқ 

гузоштани таҷриба бо мақсади ташкил кардани вобастагӣ байни ин ё он раванди таълим ва натиҷаи он 

аст. Н.Е. Кузнетсова ҳисоб мекунад, ки моҳияти озмоиш дар он аст, ки он ҳодисаи омӯхта мешударо дар 

шароити муайян гузошта, вазъияти нақшавии онро ташкил мекунад. Онҳоро ошкор сохта, дар асоси он 

вобастагии ғайритасодуфии байни таъсиррасонии озмоишӣ ва натиҷаи объективии маълум ва дурустии 

фарзияи педагогӣ тасдиқ мегардад [2]. 

Дар раванди озмоиши педагогӣ таъсиррасонии фаъол ба раванди таълим, бо роҳи муҳайё сохтани 

шароити нави ба мақсади таҳқиқот мувофиқ, дохил кардани далелҳои нав ё ин ки тағйироти мавҷударо 

талаб менамояд.  

Озмоиши дидактикӣ дар методикаи таълими химия намуди хоси озмоиши (эксперимент) педагогӣ 

буда, вазифаи асосиаш муайян кардани манфиати мундариҷа, технология, метод, воситаҳо, шароитҳо, 

далелҳо, тавсияҳои методӣ, системаҳои методист, ки дар раванди химиявӣ-маърифатӣ истифода 

мешаванд.  

Вазифаи асосии озмоиши педагогӣ (дидактикӣ)-ро мақсад ва гипотезаи таҳқиқот муайян мекунад. 

Аз доираи он чунин вазифаҳои экспериментиро ҷудо менамоем: 1) муайян кардани вобастагии байни 

таъсиррасонии муайяни дидактикӣ (системаҳо) ва натиҷаҳои ба дастовардашуда дар таълими 

хонандагон; 2) муайян намудани вобастагии шароити муайян (ё ин ки системаи шароитҳо) ва натиҷаҳои 

таълимии ба дастовардашуда; 3) муайян кардани вобастагии байни системаи дидактикии ченкунӣ ва 

вақти сарфшуда, инчунин ҳаракати муаллим ва хонандагон барои расидан ба натиҷаҳои муайяни 

кафолатӣ; 4) муқоисаи муваффақиятноки ду ва ё якчанд варианти таъсиррасонии дидактикӣ (ё ин ки 

шароит) ва аз онҳо ҷудо кардани варианти мутадили нуқтаи назар ва меъёр (муваффақиятнок, вақт, 

шароит, восита ва дигарон); 5) исботи манфиатнокии системаи муайяни чорабиниҳо доир ба якчанд 

меъёрҳо, якбора дар шароити додашуда; 6) муайян кардани сабаб ва алоқаҳои гуногун.  

Объекти озмоиши дидактикиро ҳамчун раванди ба таълим таъсиррасонии хос, ки ба фаъолияти 

мақсаднок ва муайян кардашудаи раванди таълими химия (таълим, тарбия, рушди хонандагон) равона 

карда шудааст, ҳисоб кунем. Объекти озмоишӣ педагогӣ дар методикаи таълим инҳоянд:  

 раванди таълимии ташаккулдиҳандаи дониш, маҳорат, муносибатҳои арзишнок ва тарзи 

фаъолият (таълими маърифатии ахборот ва ғайра);  

 фаъолияти омӯзгор дар шароити муайян, ки ба ташаккул додани воситаҳои нави фаъолият, 

донишҳои мушаххаси химиявӣ, маҳорат, муносибатҳои арзишнок, мустақилият, таҷрибаи химиявӣ 

равона карда шудаанд;  
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 фаъолияти хонандагон бо гуногуниаш (намудҳои фаъолият, хусусият, сатҳ ва ғайра);  

 шахсияти хонанда (меъёри ахлоқ, муносибат ба ҷаҳон, ба табиат, ба илму маърифат, ба 

фарҳанг, ба таълим, ба одамон, ба таъсироти тарбиявӣ ва таълимӣ, роҳҳои аз худ намудани дониш ва 

маҳорат, дигар хосиятҳои шахсият); 

 коллективи хонандагон (сохтор, фаъолият, мақсаднокӣ, муносибати байниякдигарӣ) ва ғайра. 

Ба объекти озмоиши педагогӣ инҳо мисол шуда метавонанд;  

 раванди дар хонандагон ташаккул ёфтани донишҳои экологӣ-химиявӣ дар омӯзиши мавзӯи 

«Оксиген, оксидҳо, сӯзиш»; 

 фаъолияти арзишнок ва мақсадноки хонандагон дар раванди омӯзиши химия дар мактабҳои 

типи нав;  

 ташаккул додани шавқу ҳаваси маърифатӣ, ҳангоми амалӣ намудани алоқаи байнифаннӣ дар 

мавриди омӯзиши металлҳо дар курси химияи мактабӣ ва ғайраҳо.  

Олимон ба нақши озмоиш дар таҳқиқот ба таври гуногун баҳо медиҳанд. Як қисмашон озмоиши 

педагогӣ (дидактикӣ)-ро на чун воситаи дарки раванди таълим, балки ҳамчун воситаи ҷустуҷӯи роҳҳои 

нав дар амалияи таълим, такмили мундариҷа, методҳо, ташкили раванди таълим медонанд [1]. Ба фикри 

дигарон, нақши озмоиш-таҷриба аз муайян кардани алоқаи объективии мавҷуда дар байни ҳодисаҳои 

дидактикӣ дар барқарор кардани тамоюли рушд мебошад [3]. Гуногунии фикрҳо оид ба нақши озмоиш 

дар таҳқиқот ба ҳалли масъалаҳои гуногунмаъно оварда мерасонанд. Ба арзиши калони ҷамъбасти 

инноватсионии таҷриба дар таҳқиқоти илмӣ, ба фикри мо, монанд кардани он ба эксперимент, гарчанде 

онҳо дар аввал ҷиҳатҳои умумӣ доранд, чунончи мавҷуд будани мақсад, фарзия, ба вуҷуд овардани 

вазъияти хос барои муайян кардани хулосаи матлуб дар ҷамъ кардани далелҳои нав, таҳлили назариявӣ, 

хулосабарорӣ, муроҷиат ба таҷрибаи таълимӣ, мумкин нест. 

Озмоиши педагогӣ имконият медиҳад, ки нисбат ба дигар методҳои таҳқиқот, алоқаи хос байни 

қисматҳои равандҳои гуногун, байни далелҳо, шароит ва натиҷаи таъсиррасонии педагогӣ; санҷиши 

муваффақиятнокӣ ин ё он навовариҳо; муқоисаи муваффақиятнокии далелҳои гуногун ё ин ки тағйирот 

дар сохти раванд ва интихоби дурустару мувофиқ дар ин шароит; муайян намудани шароити мувофиқ 

барои амалӣ намудани вазифаҳо ва воситаҳои муайян дар шароити нав барқарор карда шавад.  

Вобаста ба мақсад озмоиши педагогӣ метавонад ҳам функсияҳои маърифатӣ ва ҳам амалиро иҷро 

намояд.  

Дар озмоиши педагогӣ вобастагии функсионалӣ ва асосан сабабе ниҳон аст. Барои фаҳмидани он 

бояд сабаби вобастагии ду далелро дар ду вазъият муқоиса намоем ва фарқияти онҳоро ақаллан дар як 

шароит (махсус пешниҳодкардашуда) муайян кунем. Дар натиҷаи назорат маълум шавад, ки агар дар 

шароити нав далелҳо дигар нашаванд, дар он ҳолат байни онҳо сабабияти вобастагӣ, дар ҳолати дигар, як 

далел ба дигараш дар алоқаи сабабӣ мебошад.  

Функсияи асосии эксперименти педагогӣ санҷиши фарзия дар бораи алоқаи байни аломатҳои 

системаи дидактикӣ (таъсиррасонӣ ва натиҷа) мебошад. Барои ҳамин, ба муҳаққиқ зарур аст, ки назарияи 

фарзияро ҳамчун шакли идрок донад. Фарзия ақидаи матни тасдиқнагардида мебошад, ки имконияти 

ҷавоб ба саволи дар пеши худ гузоштаи муҳаққиқ мебошад. Он аз алоқаи пешбинишудаи байни 

ҳамдигарии ҳодисаҳо ва далелҳо иборат аст. Фарзия барои муҳаққиқ ҳамчун компас хизмат намуда, 

фаъолияти муҳаққиқро ба самти муайян равона месозад.  

Талабот ба фарзияҳои илмӣ чунинанд:  

1. Санҷиши эмпирикӣ (таҷрибавӣ); 

2. Асоснокии назариявӣ; 

3. Асоснокии мантиқӣ; 

4. Ахборотӣ; 

5. Пешгӯишавандагӣ. 

Дар раванди озмоиши педагогӣ бояд аз хотир фаромӯш накунем, ки фарзия ба тавсифӣ (тасвирӣ) 

ва шарҳдиҳанда (эзоҳӣ) ҷудо мешавад. Дар фарзияи тавсифӣ, алоқаи байни воситаҳои ташаккули ин ё он 

сифат ва натиҷаи таҷриба тасвир карда мешавад. Дар фарзияи шарҳдиҳанда шароити дохилӣ, механизм, 

сабаб ва оқибат кушода дода мешаванд. Дар фарзияҳо мундариҷаи фаннӣ, сохт, функсия ва шакли баён 

аз ҳам фарқ мекунанд. Дар мундариҷаи фаннӣ алоқаи ифодаи раванди маърифатӣ, махсусан татбиқи 

муваффақиятноки кашфиётҳои илмӣ дар таълими амалӣ ҷои махсусро ишғол менамоянд.  

Ҳамин тавр, таҳқиқоти ҳодисаҳои педагогӣ ва бисёрҷабҳагии алоқамандии байниҳамдигарии онҳо 

истифодаи методҳои гуногунро тақозо менамояд. Вобаста ба ин, муҳаққиқ вазифадор аст ба системаи 

методҳои илмӣ-таҳқиқотие такя намояд, ки дар системаи методҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба гурӯҳ, тип, 

намуд ва таснифи методҳо тассавуроти аниқ доранд. Методи илмӣ воситаи дарки ҳодисаи ҳақиқӣ, алоқа 

ва рушди онҳо мебошанд.  

Методи илмӣ-таҳқиқотӣ ҳамчун категорияи шартӣ дар худ шаклҳои илмии тафаккур, амсилаҳои 

таҳқиқотӣ ва роҳҳои иҷрои ҳаракатҳои таҳқиқотиро ҷамъ намудааст. Бесабаб нест, ки дар вақти ба 

гурӯҳҳо ҷудо кардани методҳо, ба ғайр аз умумиилмӣ ва илмии ҷузъӣ, инчунин методҳои коркарди 

маълумоти натиҷаи таҳқиқот, махсус ҷудо карда мешавад.  
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Ба методҳои таҷрибавӣ (эмпирикӣ), муайянкунандаи воситаҳои ҳосил кардан ва дастрас намудани 

далелҳо, мушоҳида, худбаҳодӣ, ташхисӣ, проксиметрӣ ва тарҷумаи ҳолӣ, таҷрибавӣ дохил мешавад [4]. 

Методи ташхисӣ (анкета, пурсиш, тестҳои азхудкунӣ, мусоҳиба) барои муайян кардани сатҳи 

маълумотнокии хонандагон, сатҳи рушди функсияи гуногуни психологӣ, ҳолат ва хусусияти шахсият, 

омӯзиши фикрҳои гуногун, муносибатҳо зарур аст. Методҳои проксиметриро барои омӯзиши фаъолияти 

гуногуни рафтор, тасвири сохтори фаъолияти маърифатӣ ва таҳлили натиҷаи онҳо (кори назоратӣ, 

реферат, иншо) истифода менамоянд.  

Ба методи коркарди маълумот методҳои эмпирикии таҳлилӣ, сифатӣ ва миқдории натиҷаҳо дохил 

мешаванд. Методҳои миқдорӣ имконият медиҳад, ки хусусияти миқдории тарафҳои гуногуни ҳодисаҳои 

дидактикӣ ва мавҷудияти алоқаҳоро дар байни онҳо нишон диҳем. Методҳои сифатии тасвир, тафриқа 

таснифи типикӣ ва ғайритипикии ҳодисаҳоро дар асоси меъёрҳо пешниҳодшуда, бо таносуби умумӣ 

интихоб намоем. Қайд кардан зарур аст, ки маълумоти коркардашударо ба шакли ҷадвалҳо, нақшаҳо, 

гистограмма, график, диаграмма пешниҳод кардан мумкин аст. Ба методи интерпретатсия (шарҳдиҳӣ) 

воситаҳои ҷамъбаст ва фаҳмонидани далелҳои маълумкардашуда, алоқа ва муносибати онҳо бо ду 

методи асосӣ-генетикӣ ва сохториро дохил кардан мумкин аст. Дар мавриди истифодаи методи генетикӣ, 

коркарди мавод дар асоси алоқаҳои генетикӣ байни ҳодисаҳои дидактикӣ фаҳмонида мешавад. Вақти 

амалӣ кардани методи сохторӣ маълумоти ҳосилкардашуда, дар шакли алоқамандии кулл ва ҷузъ бо 

истилоҳот ва маълумот фаҳмонида мешавад. Озмоиш бо мақсади муайян кардани қонуниятҳои 

алоқамандӣ ва вобастагӣ дар байни ҳодисаҳои омӯхташаванда истифода мешавад. Озмоиш истифодаи 

комплекси методҳои мушоҳида, сӯҳбат, пурсишҳои анкетӣ, мусоҳиба ва дигарҳо мебошад, ки дар давраи 

аввали озмоиш (бо мақсади санҷиши ҳолати аввали системаи дидактикӣ ва дар дигар давраҳо бо мақсади 

муайян кардани таъсири корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ба ҳолати системаҳоро дар назар дорад). 

Шахси озмоишгузаронанда ҳолати умумии таҳқиқотро ба тартиб дароварда, системаи методҳои 

истифодашавандаро муайян карда, манфиаташро интихоб мекунад, мутаносибат ва ҷои ҳар як метод, 

тартиби ба нақшагирӣ ва истифодаи онро дар ҳолати мӯътадил бо дигар методҳо дар давраҳо ва сатҳи 

муайяни таҳқиқот муайян мекунад.  
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ОЗМОИШИ ПЕДАГОГӢ ДАР ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 
 

Дар мақола нишондиҳандаҳои хос, вазифаҳои асосӣ, объект, вазифаи озмоиши педагогӣ дар 

таълими химия инъикоси худро ёфтааст. Он ба донишҷӯён, мутахассисони ҷавон доир ба амалигардонии 

озмоиши педагогӣ дар маҷмӯи метоҳои илмӣ-таҳқиқотии педагогика ва методика таъин шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: озмоиши педагогӣ, таҳлили интегративӣ, таҷрибаи химиявӣ, фарзия, матн, 

санҷиши эмпирикӣ, методҳои проксиметрӣ, методи ташхисӣ. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 

В статье отражается специфические показатели, основные задачи, объект, функции 

педагогического эксперимента в обучении химии. Она адресована студентам, молодым специалистам по 

осуществлению педагогического эксперимента в комплексе научно-исследовательских методов 

педагогики и методики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогический эксперимент, интегративный анализ, химический опыт, 

предпосылки, текст, эмпирический анализ, проксиметрические методы, диагностический метод. 
 

PEDAGOGICAL EXPERIMENT IN TEACHING CHEMISTRY  
 

The article reflects specific indicators, main tasks, an object, the functions of a pedagogical experiment in 

teaching of chemistry. It is directs to the students, young specialists in the implementation of pedagogical 

experiment in the complex of scientific and research methods of pedagogy and methodology. 

KEY WORDS: pedagogical experiment, integrative analysis, chemical experience, background, text, 

empirical analysis, proxymetric methods, diagnostic method. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ҶАҲОНИШАВӢ ДАР СОҲАИ ТАДҚИҚОТИ ИЛМИЮ  

ТЕХНИКИИ ИННОВАТСИОНӢ 
 

Ятимов А. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Ноисри Хусрав 

 

Ба ҳисоби миёна дар мамлакатҳои тараққикарда ҳиссаи молиякунонии хориҷии тадқиқоти илмӣ-
техникии инноватсионӣ дар охири солҳои 90-уми асри ХХ фоизро ташкил намуд. Аммо, чунин раванд 
дар бист соли охир босуръат инкишоф ёфта, аз ҷиҳати ҷуғрофӣ нобаробар паҳн мегардад, ки дар натиҷа 
фарқияти байни миллатҳоро дар ин соҳа калон месозад. Маркази чунин равандҳо Ҷопон бо ҳиссаи 
молиякунонии хориҷии тадқиқотҳои илмӣ-техникии инноватсионӣ - 0,3%, Британияи Кабир - 15% 
мебошанд. 

Хусусиятҳои муосири тадқиқоти илмӣ-техникии инноватсионӣ намуди зеринро мегирад: 

 ҳамоҳангсозӣ ва мукаммалгардонии маҳсулот ё технологияи шуъбаҳои ширкатҳои 
фаромиллалӣ ба шароитҳои маҳаллӣ (таҳвилгарон, истеъмолкунандагон, стандартҳо); 

 ташкили маҳсулоти нав ё тағйир додани хусусиятҳои истеъмолии онҳо бо тақозои шароитҳои 
маҳаллӣ; 

 истифодаи филиалҳои хориҷӣ аз тарафи ширкати модарӣ дар тадқиқоти илмӣ-техникӣ; 

 гузаронидани таҳқиқоти стратегӣ-мониторингии дастовардҳои хориҷӣ барои ноил шудан ба 
бартарии рақобатӣ [3]. 

Шуъбаҳои ширкатҳои фаромиллалӣ, пеш аз ҳама, барои таъмини мақсадҳои худ ва васеъ 
гардонидани имкониятҳои истеҳсолии худ дар хориҷа филиалҳо ташкил менамояд. Вазифаи чунин 
филиалҳо дар шакли лаборатория, ин коркарди маҳсулот бо дарназардошти тақозои маҳалл, инчунин 
ташкили маҳсулоти нав ва технологияи нав барои бозори маҳаллӣ ба ҳисоб меравад. Аз рӯи нақшаи 
дарозмуддат тадқиқоти дар хориҷи мамлакат гузаронидашуда, барои нигоҳдорӣ ва муосиргардонии 
базаи технологии ширкат дар хориҷа нигаронида шудааст. 

Хусусияти дигари умумигардонии тадқиқоти илмӣ-техникии солҳои охир бо тағйирёбии 
мақсадҳои умумибашарии ширкатҳо вобаста аст. Марҳалаи якуми умумибашаригардонӣ, вақте ки 
ширкатҳои фаромиллӣ бо мақсади васеъ кардани фаъолияти иқтисодии худ бо роҳи ташкили 
истеҳсолоти хориҷӣ, ташкили шуъбаҳои минтақавӣ ва ғайра васеъ мешуданд, анҷом ёфт. Марҳалаи 
дуюмро дар назарияи иқтисодии фирмаҳо «ҳимояи салоҳияти асосии фирма» ном гузоштаанд. Барои ин 
мақсад ШФМ инвеститсияҳои худро барои якҷояшавӣ ва фурӯбарӣ равона месозанд. Аз рӯи маълумоти 
ЮНКТАД, дар нимаи дуюми солҳои 80-ум барои ин мақсад зиёда аз 3/5 ҳиссаи сармояи мустақим дар 
доираи сегонаи бузург (ИМА, Иттифоқи Аврупо ва Ҷопон) равона карда шудааст. 

Ширкатҳо дар натиҷаи фурӯбарӣ ва ё ҳамроҳшавӣ бо рақобатчии худ шуъбаҳои илмӣ-тадқиқотии 
онҳоро низ ба дасти худ мегиранд. 

Умумибашаригардонии тадқиқоти илмӣ-техникӣ ба як қатор проблемаҳои институтсионалӣ 
оварда мерасонад тақозои якхелагардонии дараҷаҳои илмии муҳаққиқон ва стандартҳои таҳсилот то 
зарурати коркарди равияҳои нав дар муҳоҷирати мутахассисон ва танзими шароитҳои рақобат дар соҳаи 
илму техникаро дар бар мегирад. Дар маҷмӯъ, иштироки ШФМ дар молиякунонии барномаҳои 
тадқиқотӣ дар мамлакати қабулкунандаи сармоя раванди ташкил ва инкишофи сиёсати илмиро мушкил 
мегардонад. Вақте, ки ШФМ дар хориҷа лаборатория ташкил менамояд, одатан он бо донишгоҳҳои 
маҳаллӣ, академияҳо ва бо роҳи ҷудо намудани бурсҳо (грантҳо), ҳамкорӣ намудан ё тадқиқоти 
муштарак алоқамандӣ пайдо мекунанд. 

Асосҳои миллии фаъолияти навоварӣ дар шароити мубодилаи умумибашарии захираҳои 
истеҳсолӣ, молиявӣ ва меҳнатӣ, ки ба нимаи дуюми асри ХХ ва аввали асри ХХI хос аст, хеле тағйир 
ёфта истодааст. Ҷаҳонишавӣ дар соҳаи навоварӣ, пеш аз ҳама, дар чунин самтҳо назаррас аст: 

 зиёд гаштани ҳиссаи молиякунонии хориҷии тадқиқоти илмӣ-техникӣ дар қисми бештари 
мамлакатҳои тараққикарда ва нави саноатӣ; 

 дар ташкили миқдори бисёри шуъбаҳои ширкатҳои фаромиллӣ (ШФМ) дар минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ [1]. 

Алоқамандии дарозмуддат ба зиёд гаштани таъсири ШФМ ба низоми тадқиқоти миллӣ ва маориф, 
яъне ба яке аз асосҳои давлатдорӣ, оварда мерасонад. Дар баробари ин, муҳоҷирати бартарафнашавандаи 
мутахассисон ва иттилоот рух медиҳад. Дигар тарафи хатар барои мамлакати қабулкунанда, ин харидани 
лабораторияҳо аз тарафи ширкатҳои хориҷӣ ба ҳисоб меравад, ки дар натиҷа ба истифодаи иқтидори 
илмӣ-техникӣ таҳдид меоварад. 

Ҳар як мамлакат мустақилона тавозуни мақсадҳои худро тартиб медиҳад, дараҷаи алоқамандии 
тадқиқотро бо ШФМ дар соҳаҳои гуногун муайян месозад. Тамоюли даҳсолаҳои охир дар он аст, ки дар 
мамлакатҳои тараққикарда миқёс ва суръати чунин алоқамандӣ зиёд гашта истодааст. 
Умумибашаригардонии тадқиқоти илмӣ-техникӣ раванди нав нест, лекин дар бист соли охир он хеле 
босуръат гардид [4]. 

Истиснои чунин тамоюлот Ҷопон ба ҳисоб меравад. Аммо ин маънои онро надорад, ки ширкатҳои 
Ҷопон дар раванди умумибашаригардонӣ иштирок намекунанд. Баръакс, ширкатҳои ин мамлакат дар 
гузаронидани тадқиқоти илмӣ-техникӣ дар ИМА ва Аврупо фаъол мебошанд. Лабораторияҳои 
тадқиқотии ширкатҳои Ҷопон, ки дар ҳудуди Аврупо, Осиё ва ИМА ҷойгир шудаанд, ҳамаи масъалаҳои 
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тадқиқоти илмӣ-техникиро иҷро менамоянд: мувофиқакунии маҳсулоти ширкат барои шароитҳои маҳал, 
тартиб додани маҳсулоти нав барои бозорҳои хориҷӣ, расонидани кӯмакҳои технологӣ ба ширкатҳои 
хориҷӣ, таъмини дастрасии иттилооти илмӣ-техникӣ, истифодаи кадрҳои илмӣ-муҳандисии 
баландихтисос. Бо баробари ин, ширкатҳои ҷопонӣ аз рӯи ҳаҷми тадқиқоти филиалҳои дар ИМА 
ташкилкардаашон пешсаф мебошанд [2]. 

Дар робита ба ин, вазифаи асосии давлат дар мамлакатҳои тараққикарда таъмини шароитҳои 
мусоид барои фаъолияти навоварии сектори соҳибкорӣ мебошанд. Барои амалигардонии ин вазифа 
чораҳои зерини сиёсати иқтисодӣ ва буҷавӣ истифода бурда мешавад: 

 илова намудани хароҷот барои тадқиқот ва коркарди илмӣ ба арзиши маҳсулот; 

 истифодаи меъёри тезонидашудаи амортизатсия нисбати таҷҳизоти илмӣ; 

 истифодаи низоми имтиёзноки андозбандии ширкатҳое, ки хароҷотҳои илмии худро зиёд 
мегардонанд ва ё бизнеси хурду миёнаро ба фаъолияти навоварӣ ҷалб менамоянд; 

 карздиҳии имтиёзноки коркардҳои илмӣ-техникӣ ва молиякунонии ҳиссавии лоиҳаҳои калон, 
ташкили шароитҳои институтсионалӣ ва ғайра; 

 дар асоси шароитҳои имтиёзнок ё бебозгашт додани моликияти давлатӣ, замин барои ташкили 
фаъолияти навоварӣ (асосан барои маориф), инчунин барои бунёди инфрасохтори зарурӣ дар 
минтақаҳои алоҳида [5]. 

Чораҳои дар боло зикргардида, қариб дар ҳамаи мамлакатҳои тараққикарда ва нави саноатӣ 
истифода шуда, инчунин бо чораҳои ҳукуматҳои марказӣ ва маҳаллӣ дар самти танзими зиддимонополӣ, 
сиёсати гумрукӣ, ҳимояи моликияти зеҳнӣ бо мақсади ҳавасмандгардонии фаъолияти навоварӣ илова 
мегарданд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ҶАҲОНИШАВӢ ДАР СОҲАИ ТАДҚИҚОТИ ИЛМИЮ  

ТЕХНИКИИ ИННОВАТСИОНӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи хусусиятҳои ҷаҳонишавии тадқиқоти илмию техникии 
инноватсиониро мавриди омӯзиш қарор додааст. Қайд шудааст, ки дар мамлакатҳои тараққикарда ҳиссаи 
молиякунонии хориҷии тадқиқоти илмӣ-техникии инноватсионӣ дар охири солҳои 90-уми асри ХХ             
10 фоизро ташкил намуд. Аммо, чунин раванд дар бист соли охир босуръат инкишоф ёфта, аз ҷиҳати 
ҷуғрофӣ нобаробар паҳн мегардад, ки дар натиҷа фарқияти байни миллатҳоро дар ин соҳа калон месозад. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷаҳонишавӣ, илмӣ-техникӣ, иқтисод, инноватсия, технология, соҳибкорӣ.  
 

ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Автор в своей статье автор исследует особенности глобализации в области инновационных 
научно-технических исследований. Он отметил, что в развитых странах доля иностранного 
финансирования научно-технических исследований на конец 1990-х годов составляла 10%. Тем не менее, 
эта тенденция быстро развивалась в течение последних двадцати лет, и географически неравномерно, что 
приводит к значительным этническим различиям в этой области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, наука и техника, экономика, инновации, технологии, 
предпринимательство. 

 

THE FEATURES OF GLOBALIZATION IN THE FIELD OF INNOVATIVE SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL RESEARCH 
 

In his article the author researches the features of globalization in the field of innovative scientific and 
technical research. He noted that in the developed countries, the share of foreign financing of scientific and 
technical research at the end of the 1990s was 10%. However, this trend has been rapidly developing over the 
past twenty years, and geographically unevenly, resulting in significant ethnic differences in this area. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ 
 

Мирзоев М.С. 

Московский государственный педагогический университет 

Махмадалиев Э.Ш., Тагоев З.З. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В условиях бурного развития информационных, компьютерных и сетевых технологий 

структура и содержание общеобразовательного курса информатики нуждается в серьезном 

обновлении на уровне понятийного и инструментального аппаратов. В нашем 

информационном обществе темп обновления автоматизированных и сетевых компьютерных 

технологий намного опережает методические аспекты их реализации. Школьный курс 

информатики должен отражать в своем содержании нововведения, происходящие в 

информационном обществе и в системе компьютерной науки. При этом содержательная линия 

общеобразовательного курса информатики должна выстраиваться на основе концепции 

системнодеятельностного и информационного подходов, где каждый реальный (абстрактный) 

объект в предметной области информатики исследуется, изучается как система (подсистема) [5-

6]. Системный анализ как элемент информационной деятельности направлен на всестороннее 

исследование объекта (процесса, предмета, явления) как единого целого и может быть 

реализован по схеме: О  ИП  ИД,  где О - реальный объект; ИП - информационный 

процесс; ИД - информационная деятельность, т.е. от объекта деятельности к информационным 

процессам, а потом - к обобщенным видам информационной деятельности. В этой схеме 

отражены способы получения решения алгоритмических задач в контексте алгоритмического и 

информационного подходов. 

Системный характер содержания школьного курса информатики на всех уровнях 

(базового, профильного) обучения нами определяется следующими аспектами: 

 алгоритмический и технологический; 

 естественнонаучный; 

 метапредметный [3]. 

Каждый из перечисленных аспектов направлен на решение конкретной задачи. 

Алгоритмический и технологический аспект информатики на базовом уровне направлен 

на изучение, исследование различных алгоритмов обработки информации (текстовой, 

графической, видеоинформации), программного и аппаратного обеспечения компьютера, 

систем счисления, элементов логики и логических элементов компьютера, принципов 

универсального двоичного кода, равномерного и неравномерного кодов, основ языков 

программирования. 

Понятие алгоритм - одно из основных понятий школьного курса информатики, 

содержание которого раскрывается через его свойства на примерах. Важно показать, что 

алгоритм является одним из видов реализации информационных моделей. Существенное 

отличие алгоритма в информатике от математического понятия алгоритма заключается в том, 

что алгоритм в информатике - это формализованная запись порядка действий, в то время как в 

математике - это сами формализованные действия. Таким образом, для реализации 

информационного процесса, в том числе автоматизации информационного процесса с 

помощью конкретного алгоритма, формализованная запись играет определяющую роль. 

В рамках алгоритмического и технологического аспекта на профильном уровне обучения 

информатики особое внимание уделяется следующим темам: понятию анализа и сложности 

алгоритма; рекурсивным и вспомогательным алгоритмам; операциям с массивами на языке 

программирования; алгоритмическим машинам Тьюринга; языкам программированиям; 

построению логических функциональных схем; принципам действия арифметико-логических 

устройств компьютера (сумматор, полусумматор и т.д.); изучению математической основы 

обработки информации; частично заполненным таблицам истинности логических выражений; 

решению систем логических уравнений; организации и проведению компьютерного 

эксперимента; различным алгоритмам защиты информации и др. [3]. 

Алгоритмический и технологический аспект школьного курса информатики связан с 

развитием логического, алгоритмического мышления учащихся [3-4]. 

Естественнонаучный аспект школьного курса информатики в основной школе связан с 

формированием основ научного мировоззрения, системно-информационной картины мира 
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(представление об информации, информационных процессах, происходящих в технических, 

биологических, физических и др. системах) через моделирование и формализацию [2]. При 

этом важно отметить характер многогранности понятия информации и дать научно-

методологическое определение понятие информации, т.е. «Информация - это отражение 

многообразия реальностей». Важно раскрыть определение информации по предметным 

областям (в физике, в биологии, в информатике и др.) и по другим признакам, и отметить 

существующие точки зрения к определению понятия информации в системе наук 

(атрибутивная, функциональная и антропоцентрическая концепции). 

В основной школе естественнонаучный аспект информатики раскрывается через 

понятия: «Информация и информационные процессы»; «Моделирование и формализация». 

Особое внимание уделяется следующим темам: информационные процессы и моделирование 

реальных объектов; информационным процессы, происходящие в биологических, технических 

и социальных системах; моделирование как метод научного познания реальности; 

моделирование и формализация; математические модели; информационные и имитационно-

компьютерные модели; моделирование структуры и поведения объектов и процессов в 

различных предметных областях и т. д. 

При изучении данного аспекта следует обратить внимание обучающихся на то, что 

исследование информационного процесса раскрывается через понятие записи алгоритма, как 

одного из видов информационной модели. Осознание этого факта является одним из главных 

факторов успешной реализации естественнонаучного аспекта школьного курса информатики. 

Метапредметный аспект связан с формированием информационной и технологической 

культуры учащихся; подготовкой школьников к практической деятельности; выбором 

профессии в условиях широкого использования информационных технологий. 

Метапредметный аспект школьного курса информатики раскрывается через раздел 

«Применение методов и средств информатики в других предметных областях». Перечислим 

некоторые темы уроков в реализации метапредметного аспекта школьного курса информатики: 

моделирование физических, биологических процессов; вербальные модели и литература; 

социальная информатика; квантовая информатика; применение компьютерного эксперимента 

при исследовании различных объектов (процессов); методика использования средств ИКТ для 

решения задач из разных сфер деятельности; проектирование базы данных по отраслям и 

технология их реализации и др. [3]. 

Метапредметный аспект информатики раскрывает в большей степени, чем остальные 

аспекты, системный характер информационной деятельности учащихся, нацелен на умение 

самостоятельного получения знаний. А также способствует формированию у учащихся 

представления о том, как методы и средства информатики применяются в реальном мире, о 

роли информационных технологий в роботизированном производстве, в промышленности и 

т.д. 

Системный характер содержания школьного курса информатики проявляется через 

преемственное развитие каждого аспекта на всех уровнях школьного образования. Они 

отвечают основополагающим принципам фундаментальности, системности, полноты 

школьного образования по информатике, позволяют установить внутреннюю логику развития 

учебного предмета. Это, в свою очередь, обеспечивает минимальный набор понятийного 

аппарата школьного курса информатики, методику его преподавания, необходимых для 

реализации основных положений ФГОС нового поколения и запросов современного общества. 

Таким образом, модернизация школьного курса информатики в виде трехаспектной 

модели способствует формированию у учащихся информационной и алгоритмической 

культуры, развитию личности и умению самостоятельно получать знания. 
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МУНОСИБАТҲОИ МЕТОДӢ БА АЗНАВСОЗИИ КУРСИ МАКТАБИИ ИНФОРМАТИКА 
 

Мақола ба масъалаи азнавсозии курси мактабии информатика дар самти рушди ҷанбаҳои 

алгоритмӣ, технологӣ, табиӣ-илмӣ ва байнифаннӣ бахшида шудааст. Сохт ва мазмуни фанни 

информатика бо муносибатҳои системавӣ-фаъолиятӣ ва иттилоотӣ муайян карда мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: информатика, мактаб, муносибат, алгоритмӣ, ҷанбаъ, технологӣ, табиӣ-илмӣ, 

байнифаннӣ, низом, фаъолият. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ 
 

Статья посвящена проблеме модернизации школьного курса информатики в направлении развития 

её алгоритмического, технологического, естественнонаучного и метапредметного аспектов. Структура и 

содержание предмета информатики определяются системно-деятельностным и информационным 

подходами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информатика, школа, подход, алгоритмический, аспект, 

технологический, естественнонаучный, метапредметный, система, деятельность. 
 

THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE MODERNIZATION  

OF THE SCHOOL COURSE OF INFORMATICS 
 

The article is devoted to the problem of modernization of the school course of informatics in the direction 

of the development of its algorithmic, technological, natural science and metasubject aspects. The structure and 

content of the subject of computer science are determined by the system-activity and information approaches. 

KEY WORDS: informatics, school, approach, algorithmic, aspect, technological, natural science, 

metasubject, system, activity.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ – 

БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
 

Таирова М.М., Узбекова М.А., Неъматов Л.Х. 

Худжандский государственный университет имени Бободжона Гафурова 
 

Центральной фигурой любого высшего учебного заведения является студент, и именно 
на него направлено внимание всей системы высшего образования, задача которой состоит в 
поиске и выборе оптимальных методов и форм организации учебной деятельности. Подготовка 
студентов - будущих дизайнеров имеет ряд особенностей, отличающих ее от подготовки 
студентов других специальностей, и предполагает обучение ряду дисциплин, относящихся к 
искусству, поскольку основной образовательной базой, на которой ведется подготовка 
студентов - будущих дизайнеров к самостоятельной деятельности в области дизайна, является 
выполнение творческих проектных работ.  

В последние годы мы сталкиваемся с серьезной проблемой при организации обучения 
дизайну. Суть ее в отсутствии единых стандартизированных учебников по дизайну и другим 
смежным с ним дисциплинам. При постоянно растущих международных требованиях к уровню 
квалификации специалистов, способных творчески осуществлять социально-культурную 
деятельность на любом уровне, включая и международный уровень, недостаточное 
теоретическое и технологическое обеспечение учебного процесса для развития творческого 
потенциала студентов в процессе обучения дизайну становится серьезной научной, 
методологической и дидактической проблемой. 

В связи с этим, «каждое учебное заведение составляет на основе Государственного 
общеобразовательного стандарта и типовых программ свои рабочие программы и методические 
указания по профильным дисциплинам, конкретизируя их с учетом международных 
требований, региональных потребностей, социального заказа, а также направления научно-
исследовательской деятельности кафедры» [8, с. 260]. 

Это обязывает профессорско-преподавательский состав нашего вуза вести 
исследовательскую работу, направленную на заполнение «белых» пятен в образовательных 
программах по развитию творческих способностей студентов, поскольку, как считает Э.К. 
Гульянц «без развития творческих способностей невозможно сформировать активную и 
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креативную личность, способную эффективно и нестандартно решать поставленные перед ней 
задачи» [2, с. 162]. 

«Способности человека, по мнению Б.М. Тепловf, не могут существовать иначе, как в 
постоянном процессе развития» [9, с. 220]. Следует отметить, что до настоящего времени 
структура способностей человека ещё в полной мере не раскрыта, несмотря на понимание того, 
что без участия таких психических процессов, как эмоции, внимание, память, а также 
соматических свойств человека способности не имеют возможности реализоваться в полной 
мере. 

Б.М. Теплов в своей работе «Проблемы индивидуальных различий» рассматривает 
способностӣ, прежде всего, как индивидуально-психологическое различие между людьми. 
Давая определение способностей, Б. М. Теплов считает, что они должны включать в себя три 
признака. Во-первых, под способностями под разумеваются индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о 
способностях там, где речь идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. Во-вторых, 
способностями называют не вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые 
имеют отношения к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих 
деятельностей. В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или 
умениям, которые уже выработаны у данного человека [1, с. 184]. 

Приведенные высказывания Б.М. Теплова имеют большое значение для нашего 
понимания природы способностей: нам важно понимать роль деятельности в развитии 
способностей (которые все-таки не получил достаточного развития в его работах); понимание 
способностей как индивидуально-психологических особенностей, имеющих отношение к 
успешности выполнения какого-либо вида деятельности; мысль о качественном различии 
способностей у разных людей и о различии способов, которыми могут пользоваться индивиды 
при выполнении одного и того же вида деятельности, а также вывод о том, что нельзя 
непосредственно переходить от анализа отдельных способностей к вопросу о возможности 
успешного выполнения данным человеком той или другой деятельности [1, с. 184]. 

Выведенные М.С. Тепловым положения об определении понятия способности, были 
приняты Р.С. Немов, который разработал свою систему взглядов на основе современных 
представлений. Разделяя способности на общие и специальные, Р.С. Немов подходил к общим 
способностям с точки зрения психофизической функциональности, выделяя умственные, 
моторные, мнемические, речевые и другие способности человека [4, с. 376]. 

Г.В. Оллпорт, в свою очередь, считал, что «способности - это то, что не сводится к 
знаниям, умениям и навыкам, но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и 
использование на практике» [5, с. 64]. 

При подготовке студентов - будущих дизайнеров мы стараемся пользоваться средствами 
нашего национального изобразительного искусства и здесь большое значение придаем 
орнаментам, используемым в архитектуре, строительстве и в декоративно-прикладном 
искусстве. Орнаменты интересны тем по той причине, что представляют собой, с нашей точки 
зрения, «универсальный» учебный материал, позволяющий студентам освоить законы 
симметрии, изучить сочетание различных цветовых комбинаций. Благодаря им у них 
развивается чувство ритма, гармонии, композиции. Именно поэтому проектирование объектов 
дизайна на основе таджикских национальных орнаментов, позволяющих достичь нужного 
конструктивного, декоративного и концептуального решения, было включено нами в 
программу обучения.  

«Народное искусство – это цельный и стройный мир особого отношения человека к 
окружающей жизни, к своему труду и быту. Оно отражает мировоззрение, историческую 
обстановку и социальные условия жизни человека, его мышление, чувства, характер, умение 
наблюдать и отображать реальность и красоту в природе и общественной жизни» [2, с. 11]. 

«Творчество - деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на основе 
реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений. 
Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно использование уже 
существующих знаний; на другом уровне создается новый подход, изменяющий привычный 
взгляд на объекты или области знаний» [6, с. 768]. 

Для С.Л. Рубинштейна деятельность представляет собой основу развития способностей. 
Он считает, что «способности человека – это, прежде всего, способности к труду, к обучению. 
В труде, обучении они и развиваются» [7, с. 312]. 

Б.М. Теплов утверждает, что способности создаются в деятельности. Эта мысль вытекает 
от его общего тезиса о том, что психические свойства проявляются и формируются в 
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деятельности. В этой связи он пишет: «Не в том дело, что способности проявляются в 
деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности» [10, с. 9]. 

Наблюдая за учебно-творческой деятельностью студентов при их работе с различными 
материалами, мы решили определить уровни творческих способностей студентов на примере 
занятий вышивкой.  

Вышивка (кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ) - один из видов прикладного искусства, который 
выполняется на вещественном материале и является наиболее древним и доступным видом 
художественного творчества, имеющим свои вековые традиции. 

Владения техникой вышивки заключается: в умении перевести рисунок на ткань, в 
выполнении различных видов швов, в умении вышивать элементы орнамента. 

В качестве темы, позволяющей наиболее достоверно определить, насколько успешно 
студенты владеют техникой вышивания была выбрана тема - «Оформление платка», поскольку 
студенты 2-го курса кафедры технологии и методики её преподавания ХГУ имени Бободжона 
Гафурова на занятиях по рисованию одежды уже предварительно знакомились с 
национальными узорами вышивки и на практических занятиях по декоративно - прикладному 
искусству вышивали элементы - цветы, то задание по творческому оформлению платка было 
вполне уместным. 

Мы разделили курс на две группы. Студенты первой группы на начальном этапе 
столкнулись с большими трудностями при переносе рисунка на ткань, из-за своей 
неусидчивости и рассеянного внимания, что мешало им успешно выполнить данный этап 
работы. Второй группе при составлении самостоятельных композиций было несколько проще, 
поскольку им уже было известно, как творчески подойти к выполнению задания, как 
использовать известные им элементы орнамента и подбирать швы соответствуют тот или иной 
работе. 

У студентов непостоянство в увлеченности в ходе его выполнения, что выражалось 
незавершенности и интересом нечастого дела из-за отсутствия концентрации внимания от 
задания, не смогли довести до конца. В итоге, с предложенным заданием - вышиванием 
элементов таджикского орнамента - не справились почти 60% девушек. Причинами этому, 
помимо сказанного, явились отсутствие навыков и умений вышивания и незнакомый им 
прежде материал – ткань. 

Анализ работ показал, что умением перенести орнаментальный рисунок на ткань 
обладали, преимущественно, девушки из второй группы. Из двух доступных способов перевода 
рисунка на материал (при помощи копировальной бумаги и перевод «припорохом») 
предпочтение было отдано первому, как более простому. В результате лишь 35% студентов 
первой группы сумели перенести рисунок на ткань правильно, соблюдая правила симметрии. У 
студентов второй группы этот показатель оказался выше и достиг 65%. 

В результате констатирующего эксперимента на занятиях декоративно- прикладного 
искусства были зафиксированы следующие уровни способностей студентов при работе с 
различными художественными материалами:  

1. Увеличилось количество работ, в которых улучшилось понимание правил стилизации 
природных форм в изобразительном искусстве;  

2. Увеличилось количество работ, в которых была соблюдена симметричность в 
росписи;  

Увеличилось количество работ с развитием элементов орнамента в композиции рисунка и 
уменьшилось в закрашенных расписных композициях;  

Отмечено отсутствие навыков владения техникой вышивки еще у значительного 
количества студентов;  

Увеличилось количество работ, в которых рисунок на материал перенесен при помощи 
копировальной бумаги, но, при этом, практически отсутствуют работы с переводом рисунка 
«припорохом»;  

3. Отмечено неумение подбирать подходящие швы для вышивки элементов орнамента. 
Таким образом, проведенное исследование выявило ряд проблем в развитии творческих 

способностей студентов в рассматриваемых видах деятельности. Почти по всем критериям 
оценки прослеживается постепенное, но, к сожалению, еще не устойчивое, не стабильное 
увеличение процента способностей высокого уровня.  

Это обстоятельство подтверждает необходимость разработки методик, направленных на 
развитие творческих способностей студентов в процессе вышивки.  

Результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, подтвердили 
положения выдвинутой нами гипотезы.  
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ИНКИШОФИ МАҲОРАТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН – ДИЗАЙНЕРОНИ ОЯНДА 
 

Дар мақола қайд шудааст, ки тайёрии донишҷӯён - дизайнерони оянда нисбат ба тайёрии 

донишҷӯёни дигар ихтисосҳо як қатор хусусиятҳои фарқкунанда дорад ва таълими як қатор фанҳое, ки 

ба санъат алоқаманд, вобаста мебошад. Пойгоҳи таҳсилотии асосии тайёрии донишҷӯён – дизайнерони 

оянда фаъолияти мустақилона дар соҳаи дизайн бурда мешавад, иҷрои корҳои лоиҳавӣ эҷодӣ ба ҳисоб 

меравад. 

Ҳангоми тайёрии донишҷӯён – дизайнерони оянда мо воситаҳои санъати миллиро истифода 

мебарем ва дар он ҷо ба гиреҳ, ки дар меъморӣ, сохтмон ва дар санъати ороиши амалӣ истифода бурда 

мешавад, аҳамияти калон медиҳем. Гиреҳ аз он сабаб интихоб карда шуд, ки онҳо ҳамчун маводи 

таълимӣ «ҳаматарафа» ифодакунанда мебошад ва ба донишҷӯён барои азхуд кардани қонуниятҳои 

симметрия, рамз, ҳамоҳангӣ, баробарвазнкунӣ имконият медиҳад. Маҳз аз ин лиҳоз лоиҳакашии 

объектҳои дизайн дар асоси гиреҳи миллии тоҷикӣ ба ҳалли лозимии конструктивӣ, бадеӣ ва 

консептуалӣ имконияти ба мақсад расидан дорад, ба барномаи таълимӣ доҳил карда шудааст. 

Дар солҳои охир ҳангоми ташкили таълими дизайн муаммои ҷиддӣ набудани адабиётҳои 

стандартии ягона оид ба дизайн ва дигар фанҳои ба он наздик ва ин ҷомеаи прфессорон-муаллимони 

донишгоҳи моро водор месозад, ки корҳои тадқиқотиро барои пурзӯр намудани ин самт оид ба 

инкишофи қобилияти эҷодии донишҷӯён равона созанд. Коркарди методикаи нав дар инкишофи 

қобилияти эҷодии донишҷӯён равона шуда, бо воситаи санъати ороиши бадеӣ дар кори ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯён – дизайнерони оянда саҳми мо маҳсуб меёбад. 

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, мувофиқатии рангҳо, ҷомеаи профессорон- 

муаллимон, фарзия, консепсияи ороишӣ. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ –  

БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
 

Подготовка студентов - будущих дизайнеров имеет ряд особенностей, отличающих ее от 

подготовки студентов других специальностей, и предполагает обучение ряду дисциплин, относящихся к 

искусству, поскольку основной образовательной базой, на которой ведется подготовка студентов - 

будущих дизайнеров к самостоятельной деятельности в области дизайна, является выполнение 

творческих проектных работ.  

При подготовке студентов - будущих дизайнеров мы используем средства национального 

искусства и здесь большое значение придаем орнаментам, используемым в архитектуре, строительстве и 

в декоративно-прикладном искусстве. Орнаменты были выбраны по той причине, что они представляют 

собой «универсальный» учебный материал, позволяющий студентам освоить законы симметрии, ритм, 

гармонию, композицию. Именно поэтому проектирование объектов дизайна на основе таджикского 

национального орнамента, позволяющего достичь нужного конструктивного, декоративного и 

концептуального решения было включено в программу обучения.  

В последние годы серьезной проблемой при организации обучения дизайну является отсутствие 

единых стандартизированных учебников по дизайну и другим смежным ему дисциплинам и это 

обязывает профессорско-преподавательский состав нашего вуза вести исследовательскую работу, 

направленную на заполнение «белых» пятен в образовательных программах по развитию творческих 

способностей студентов. Разработка новых методик, направленных на развитие творческих способностей 

студентов средствами декоративно-прикладного искусства является нашим вкладом в дело 

формирования творческих способностей студентов – будущих дизайнеров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-культурную деятельность профессорско-преподавательский 

состав, цветовые комбинации, декоративно концептуальность, гипотеза. 
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THE FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF THE STUDENTS – FUTURE DESIGNERS 
 

Preparation of students – future designers has number of features distinguishing it from preparation of 

students of other disciplines, belonging to art, as main educational base, on which leads preparation of the 

students – future designers to independent activity in the sphere of design, is the performance of creative project 

works.  

At preparation of students – future designers we used means of national art and there we pay more 

attention to ornaments, which is used in architecture, building and decorative and applied art. Ornaments were 

chosen for the reason of that, that they represent «universal» training material, allowing students to master laws 

of symmetry, the rhythm, harmony, composition. Just of it the projection of objects of design based on Tajik 

national ornament allowing to reach the necessary, the constructive, decorative and conceptual decision it has 

been included in the program of training.  

In recent years a serious problem at the organization of training in design is lack of the uniform 

standardized textbooks on a design and other adjacent to him to disciplines and it obliges the faculty of our 

higher education institution of a message obliges research, directed to filling of «white» spots on educational 

programs on the development of creative abilities of students. Development of new techniques the creative 

abilities of students aimed at the development by means of arts and crafts art is our contribution to business of 

formation of creative abilities of students - future designers.  

KEY WORDS: socio-cultural activities, teaching staff, color combinations, decorative conceptuality, 

hypothesis 
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РОЛЬ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ И ЭКСКУРСИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КРУГОЗОРА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

 Туронов С.Ш. 

Институт развития образования Академии образования Таджикистана 
 

Человек и природа неотделимы друг от друга и они между собой тесно взаимосвязаны. 
Для человека, как и для общества в целом, природа является средой жизни и единственным 
необходимым источником существования ресурсов. Природа и ее ресурсы – база, на которой 
живет и развивается человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных и 
духовных потребности людей. 

В наши дни отношения к природе приобрело социальную значимость, стало 
нравственным принципом. Научно-технический прогресс способствует улучшению условий 
жизни человека, повышает их уровень. Однако растущее вмешательство человека в 
окружающую среду вносит такие изменения, которые могут привести к нежелательным 
последствиям в экологическом и биологическом смысле. Важность экологического обучения и 
воспитания учащихся в современном технологическом мире переоценить невозможно. 
Проблема охраны природы становится актуальной проблемой. А экологическое образование 
школьников должно являться важной приоритетной задачей педагогической теории и 
школьной практики в настоящее время. 

Есть в этом отношении и политический аспект, так, как только социалистическое 
общество с его плановой системой организации производства создает реальные возможности 
для комплексного решения задач защиты природы, окружающей человека среды. 

Но возможность и действительность не всегда совпадают и многое здесь зависит от 
субъективного, человеческого фактора, От идейно-нравственной убежденности и готовности 
людей конкретно и правильно решать экологические проблемы. 

Формировать такую убежденность и готовность реализовать ее и жизни необходимо уже 
с юных лет, на школьной парте и даже раньше – в игровых комнатах и живых уголках детских 
садов. Ведь доброе отношение к природе начинается с общения детей, с растительным и 
животным миром. 

Особую радость доставляет детям уход за маленькими животными. Защищая их, они 
переживают при этом возвышенное чувство доброго покровительства по отношению к 
слабому, беспомощному. 

Много добрых минут приносят детям наблюдения за насекомыми, бабочками, 
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кузнечиками, жучками, муравьями, бережное отношение к ним. 
Известный педагог В.А. Сухомлинский в своей школе радости стремился так вводить 

детей в окружающий мир, чтобы они ощущали, воспринимали, понимали чудесную красоту 
природы. Появление первых листьев на деревьях, их развитие весной и яркие краски осени, 
причудливые облака, грозовые тучи, сполохи молний, обильный дождь и веселые ручейки, и 
узоры на окнах, появление льда на лужах – все это должны ощутить дети как прекрасное 
вприроде, пережив чувства удивления и радости. Чувство прекрасного в природе одухотворяет 
деятельность учащихся по охране окружающего мира. С удовольствием и ощущением 
полезности своего труда школьники ухаживают за деревьями и цветами на клумбах, работают 
на школьном участке осенью. Собственный труд по уходу за растениями и животными 
повышает действенность экологического воспитания детей, способствует превращению знаний 
в экологические убеждения. 

Проблемы охраны природы в условиях средней школы следует рассматривать 
ненавязчиво, постепенно, так как главная задача в этих классах – вызвать интерес к природным 
объектам, воспитать, уважение ко всему живому. Старшеклассников можно привлекать к 
обследованию местных водоемов, парков, скверов, к проведению Дней птиц, Дней леса, Дней 
урожая и др. Учитель старших классов всю свою работу должен согласовывать с родителями, 
вовлекая их в работу с учащимися дома по ведению дневников природы, фенологических 
наблюдений и пр. 

В старших классах в учебных курсах изучаются проблемы питания растений, создания 
гидроэлектростанций и применяемых при этом мерах по охране рыбных богатств. В курсе 
химии большое внимание уделяется использованию химических удобрений для сохранения 
плодородия почв и др. Наиболее полно и непосредственно экологические вопросы 
рассматриваются на уроках биологии, зоологии, ботаники, а также во внеклассной работе по 
этим предметам и специальных экологических объединениях. 

В деле формирования гражданско-патриотического кругозора и чувства патриотизма у 
учащихся имеет особое значения общественные и гуманитарные предметы. Творческое ос-
воение учащимися предмета «Ифтихори ватандорӣ» («Гордость Родины»), Всеобщая история, 
Истории таджикского народа, Родного языка и литература, История религий, География 
Таджикистана, Основ государства и права, Права человека, Физическое воспитание и военная 
подготовка и др., которые связанны с историей отечества, родным языком и литературой, 
основами государственности и права, обучением военному делу и физическому воспитанию 
могут послужить формированию чувства патриотизма, воспитанию учащихся в духе высокой 
гражданственности, гуманизма, любви к родине, способствовать возрождению исторической 
памяти утверждению национального согласия, и менталитета таджикской нации. 

Необходимо ознакомить учеников и с тем, какой вклад наше государство вносит в 
международное сотрудничество по охране окружающей среды, по борьбе с опасными 
заболеваниями, о мерах по охране космоса, освоению Мирового океана, глобальной и 
региональной проблемы в том числе, провозглашении Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития 2018-2028 гг.», взаимовлияния и взаимообогащения народов, 
развитию мировой культуры и гуманизма. Очень важно пропагандировать необходимость 
заключения международных соглашений против использования в военных целях космоса, за 
запрещение химического оружия, за повсеместное прекращение испытаний атомного оружия, 
за запрет нейтронного оружия и др. 

Подготовка школьников к охране природы осуществляется с учетом их возрастных 
особенностей. Если в начальной школе происходит первичное ознакомление с этой 
проблемой и ученики в основном овладевают соответствующими знаниями и элементарными 
умениями, то в 9-11 классах у них формируются более глубокие убеждения и специальные 
практические умения и навыки ухода за животными, растениями, а старшеклассники сами 
вовлекаются в борьбу за охрану природы. 

«Экология и мир» - эти два слова стали своеобразными символами сегодняшнего дня, 
укоренившись в лексике многих народов [2, с. 9]. А общее между ними то, что в этих двух 
словах выражена тревога за наше будущее, будущее планеты, будущее наших детей. А будущее 
и настоящее детей всегда связано со школой. Экологическое образование и воспитание 
заключается не только в передаче детям определенных знаний, но и в формировании у них 
умения и желания активно защищать, улучшать и облагораживать природную среду и 
собственное жилище. В школе необходимо воспитать ответственное отношение к природе не 
только на уроках биологии, химии, географии. В настоящее время почти во всех 
образовательных учреждениях работают кружки по охране окружающей среды, по 
естествознанию, охране здоровья человека. 
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 При эколого-туристических походов и экскурсий и эколого-патриотическому 
воспитанию решаются следующие задачи: 

 расширение экологических представлений старшеклассников, формируемых на 
уроках; 

 углубление теоретических знаний старшеклассников в области экологии, 
формирование ряда основополагающих экологических понятий; 

 обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках обычных 
уроков, практической деятельности обучающихся по изучению и охране окружающей среды. 

 формирование гражданско-патриотического кругозора старшеклассников; 

 формирование любви и преданности к Родине у старшеклассников; 

 развитие любви и уважения к народу, национальной культуре и традициям у 
старшеклассников; 

 воспитание любви и бережное отношение к родной природе, к своей Родине; 

 формирование у учащихся готовности трудиться на благо Родины и защищать ее; 

 развитие у старшеклассников настойчивости в преодолении трудностей как шаг к 
воспитанию у них патриотизма, и национального самосознания. 

Как осуществляется эколого-туристические походы и экскурсий в средней школе. 
Развитие экологической культуры учащихся осуществляется не только на уроках в 

процессе изучения учебных дисциплин, но и во внеклассной работе. 
Экологические знания у учащихся формируются при изучении каждого школьного 

предмета и в особенности на уроках математики, физики, географии, биологии, химии. Но 
невозможно полноценно реализовать все задачи, стоящие перед учителем только на уроке. 
Поэтому надо осуществить их и во внеклассной деятельности. Существуют три основных типа 
внеклассных занятий: индивидуальные, групповые и массовые. 

Индивидуальная работа тесно связана с приобщением учащихся к чтению и 
реферированию научно-популярной и специальной литературы с выполнением 
самостоятельных наблюдений и проведением экспериментов. 

Групповая внеклассная работа успешно протекает в кружке, экскурсии, эколого-
туристическихпохода или научном обществе учащихся, где занимаются ребята, проявляющие 
наибольший интерес к изучению взаимосвязи организмов с живой природой. 

Площадь территории Таджикистана равна 143, 100 км². Он расположен в центральной 
Азии и считается колыбелью одной из древнейших цивилизаций мира. Название Таджикистан 
восходит к одному из пехлевийских терминов, означающих «территория арийцев». 

Таджикистан в силу климатических и географических условий и взаимодействия этих 
факторов имеет самую разнообразную флору и фауну, считающейся частью окружающей 
среды. Вопросы окружающей среды и ее значение в культуре таджиков имеют тысячелетнюю 
историю. Свидетельством этого является первый в мире лесной заповедник, сохранившийся в 
территории Таджикистана. 

Территория Таджикистана по ботанико-географическим условиям, рельефу, 
геологическому строению, составу растительного и животного мира и особенностям 
экологической нагрузки разделяется на Согдийско-Заравшанскую, Центрально-
Таджикистанскую, Южно-Таджикистанскую, Горнобадахшанскую экологические провинции, 
которые в свою очередь подразделяются на районы.  

Согдийско-Заравшанская провинция занимает значительную территорию Западного 
Тянь-Шаня и северо-западную часть Памиро-Алайской горной системы. Основными 
элементами орографии являются Кураминский, Туркестанские хребты, горы Моголтау и 
Ферганская котловина, образованные в результате герцинского и альпийского тектоногенеза.  

Центрально-Таджикистанская провинциязанимает центральную часть Таджикистана, 
включая Каратегинский, Вахшский, Дарвазский, Алайские хребты, хребет Петра Первого и 
Хазрати шох, Каратегинскую, Сурхобскую и Обихингоускую межгорную впадины. 

Южно-Таджикистанская провинциязанимает южную часть Памиро-Алая, состоящаю из 
небольших хребтов Бабатаг, Актау, Туюнтау, Тераклитау, Чолтау и Джилантау. Постепенно 
они переходят в Пархаро-Пянджский, Вахшский, Бешкентский и Шаартузский оазисы, которые 
относительно называются Южно-Таджикской депрессией, представленной меловыми, 
четвертичными и неогеновыми отложениями. 

Горнобадахшанская провинция занимает исключительно высокогорную территорию 
Дарвазского, Ванчского, Язгулемского, Шахдаринского, Шугнанского, Ваханского, 
Ишкашимского, Рушанского, Заалайского, Северного и Южно-Аличурского, Музкольского 
хребтов, где преобладают докембрийские породы, интрузии пород юрской, каменноугольной и 
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триасовых систем. 
Для формирования гражданско-патриотического кругозора старшеклассников во время 

летних каникул можно организовать научно-экологическая экспедиции, эколого-туристических 
походов и экскурсии в Согдийско-Заравшанской, Центрально-Таджикистанской, Южно-
Таджикистанской и Горнобадахшанской провинциях для успешной организации сначала 
ведется подготовительная работа (намечается маршрут и определяются задачи).  

Походы и экскурсии нацеливает учащихся, чтобы они стремились практически 
участвовать в реальной работе по улучшению состояния окружающей среды и развитию 
патриотического кругозора старшеклассников. Старшеклассники вовремя поход и экскурсий 
познакомят с основными средами обитания, абиотические факторы среды, биотические 
факторы среды, типы взаимодействия организмов экологической обстановке родного края, 
выявляют экологически горячих точек, деятельность человека как экологический фактор, 
воздух как среда обитания, загрязнение воздуха, глобальные экологические проблемы внесут 
свой посильный вклад в дело охраны природы. Во время эколого-туристических походов и 
экскурсии старшеклассникипринимая участие в охране окружающей средысоблюдают 
требования природоохранного законодательства изучают и умножают природные богатства 
родного края, повышают уровень знаний в области экологии и вывесут пропаганду 
природоохранных знаний. 

Члены эколого-туристических поход нетолько вносят весомый вклад по поддержанию 
чистоты окружающей среды. Они не только совершают рейды по выявлению экологически 
горячих точек, но и сами принимают непосредственное участие в охране окружающей среды: 
очищают улицы, речку, пруды от мусора и хлама, благоустраивают родники, защищают редкие 
растения и животных, помогают лесничеству в посадке леса, занимаются озеленением. 

Они выполняют задание по созданию Красной книги Республики Таджикистан. 
Выявляют редкие растения и животных из Красной книги по таджикскому району.  

Немаловажную роль в экологическом воспитании учащихся играют исследовательские 
работы, так как способствуют более глубокому и осмысленному изучению науки, 
формированию практических и исследовательских умений, развитию творческого мышления, 
установлении связей между теоретическими знаниями и практической деятельностью. 

Для того чтобы деятельность учащихся стала исследовательской, педагоги должни 
определять цель – обучения учащихся методам, принципам, формам и способам научного 
исследования, т.е. дать возможность самореализовать себя через наблюдение и эксперимент. 
Ученики как исследователь должни четко представлять каким образом, и когда достигнут 
конечного результата. 

Особое место в развитии научно-исследовательской деятельности школьников занимает 
научное общество учащихся НОУ, которые определяют систему работы, позволяют развивать у 
учащихся научное мышление, интерес к исследовательской работе и к углубленному изучению 
разделов наук, воспитывать нравственные качества и духовную культуру. 
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НАҚШИ САЙЁҲАТҲОИ ЭКОЛОГИЮ ТУРИСТӢ ДАР ТАШАККУЛИ ҶАҲОНБИНИИ 

ШАҲРВАНДИЮ ВАТАНДӮСТИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ 
 

Дар мақолаи мазкур нақши сайёҳатҳои экологию туристӣ дар ташаккули ҷаҳонбинии хонандагони 

синфҳои болоӣ ва тарбияи ватандӯстиву шаҳрвадии онҳо нишон дода шудааст. Муаллиф бахусус қайд 

менамояд, ки масалаҳои ҳифзи ҳуқуқ дар шароити муассисаҳои таълимӣ бояд на ба таври иҷборӣ, балки 

тадриҷан ҷорӣ карда шавад. Ҳамчунон қайд карда мешавад, ки маданияти экологии хонандагон на танҳо 

дар раванди таълими дарсҳои ҳамарӯза, балки дар фаъолияти берун аз дарсҳо амалӣ гардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: табиат, таълим, экология, хонандагон, тарбия, сайёҳат, маданият. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ И ЭКСКУРСИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КРУГОЗОРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

В данной статье указывается роль и задачи эколого- туристических походов и экскурсии в 

формировании гражданско-патриотического кругозора старшеклассников. Автор особо отмечает 

важность экологического обучения воспитания учащихся, также политических аспектов для 

комплексного решения задач зашиты природы. Следует отметить что, проблемы охраны природы в 

условиях средней школы надо рассматривать ненавязчиво, постепенно, чтобы вызвать интерес к 

природным объектам, воспитать уважение ко всему живому. Автор также отмечает, экологические 

культуры учащихся следует осуществлять не только на уроках в процессе изучения учебных дисциплин, 

но и внеклассной работы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природа, образование, экология, ученики, туристические походы, 

воспитание, культура. 
 

THE ROLE OF ECOLOGICAL-TOURIST OUTLOOK EXCURSIONS IN THE FORMATION OF 

CIVIL AND PATRIOTIC EXPEDITIONS AND OF HIGH SCHOOL CLASSES 
 

This article specifies the role and tasks of environmental - hiking and excursions in the formation of the 

civil-patriotic horizons of high school students. The author emphasizes the importance of environmental 

education of students, as well as political aspects for the integrated solution of the tasks of protection of nature. It 

should be noted that the problems of nature conservation in the conditions of high school must be considered 

unobtrusively, gradually, in order to arouse interest in natural objects, to cultivate respect for all living things. 

The author also notes that students' ecological cultures should be carried out not only in the lessons in the 

process of studying academic disciplines, but also in extracurricular activities. 

KEY WORDS: nature, education, ecology, students, hiking, education, culture. 
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БАҲИСОБГИРИИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ШАБАКАВӢ ДАР ТАҲИЯИ 

ПОЙГОҲИ ДОДАҲО 
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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Муқаддима. Солиёни зиёд одамон аз усулҳои гуногуни нигаҳдорӣ, захирасозӣ, коркард ва 
интиқоли иттилоот истифода мебурданд. Пешрафт ва тараққиёти минбаъдаи воситаҳои техникӣ 
боиси боз ҳам афзудан ва боло рафтани ҳаҷми иттилоот мегашт. Ин ҳолат амалишавии 
равандҳои иттилоотиро боз ҳам пуршиддаттар мегардонид. Дар ҷомеа камчинии иттилоотӣ ҳис 
мешуд, ки сабаби он на норасоӣ, баръакс, барзиёдии иттилоот буд. Аз байни сели иттилоот 
ҷудо карда гирифтани иттилооти зарурӣ пайваста ба масъалаи мубрам табдил меёфт [2-3].  

Ихтирои компютер раванди нигаҳдорӣ ва коркарди иттилоотро хеле сода гардонид. 
Махсусан, дар заминаи микропротсессор ба роҳ мондани истеҳсоли техникаи ҳисоббарор, 
боиси мукаммалёбии сохти компютер ва нармафзори он гардид. Акнун барномаҳое рӯйи кор 
меомаданд, ки онҳо бо иттилооти зиёд кор карда метавонистанд. Бо ёрии ин гуна барномаҳо 
системаҳои иттилоотӣ офарида мешуд. 

Ҳадаф аз таҳияи ҳар гуна системаи иттилоотӣ – коркарди додаҳои объектҳои ҷаҳони 
воқеӣ ва дар шакли зарурӣ расонидани онҳо ба истифодабарандагони компютер аст. 
Системаҳои иттилоотӣ барои коркарди додаҳои соҳаи мушаххаси мавзӯӣ таҳия мегарданд. 
Соҳаи мавзӯӣ – маҷмӯи объектҳоест, ки байни онҳо муносибату робитаҳои муайян барқарор 
шудаанд. 

Системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо (СИПД) – маҷмӯи воситаҳои барномавии коркарди 
пойгоҳи додаҳо (ПД) буда, барои нигаҳдорӣ ва ҷустуҷӯи додаҳо пешбинӣ шудааст. Барои 
таъмини ҷустуҷӯи босифат ва фаврии додаҳои пойгоҳӣ зарур аст, ки ин равандҳо худкор 
гардонида шаванд. Амалишавии ин ҳадафро технологияҳои компютерӣ таъмин мекунанд [1-
10]. 

Пойгоҳи додаҳои компютериро бо якчанд тарз сохтан мумкин аст. Якум, бо ёрии 
забонҳои барномарезӣ, аз қабили Basic, Visual Basic, Pascal, Borland Delphi, C++, C# ва ғайра 
[1]. Тарзи мазкур ҳангоми сохтани пойгоҳи додаҳои нодир татбиқ мешавад ва аз он асосан 
барномасозони касбӣ ё соҳибтаҷриба истифода мебаранд.  

Дуюм, бо ёрии муҳити барномавии махсуси СИПД номидашаванда. Тарзи корбарӣ бо 
чунин системаҳо малакаи корӣ дар компютер ва фаҳмиши асосҳои назарияи коркарди пойгоҳи 
додаҳоро талаб менамояд. Ин тарз мақбули кулли истифодабарандагон буда, воситаи нисбатан 
одӣ ва дастрас барои сохтани ПД ба ҳисоб меравад. Ҳоло якчанд намуди СИПД вуҷуд доранд, 
ки машҳуртарини онҳо MS Access, Oracle, MySQL ва Yukon мебошанд [1-3, 8-10]. 
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Вақтҳои охир дар байни истифодабарандагон нуфузи муҳити барномавии СИПД 
Microsoft Access боло рафтааст. Барномаи MS Access дар миёни замимаҳои Windows ва 
барномаҳои дастаи Microsoft Office ягона барномаест, ки интерфейси бисёрравзанагӣ дорад [2-
3].  

Равзанаи ПД яке аз ҷузъҳои асосии интерфейси Access ба ҳисоб меравад. Дар он ҳамаи 
объектҳои ПД – ҷадвалҳо, дархостҳо, шаклҳо, ҳисоботҳо, макросҳо ва модулҳо дар як чорчӯбаи 
системавӣ ҷойгир карда мешаванд. Вазифаи объектҳои асоситарини он чунин аст: ҷадвалҳо – 
барои нигаҳдории додаҳо, дархостҳо – барои коркарди додаҳо, шаклҳо – барои воридоти 
додаҳо, ҳисоботҳо – барои содироти додаҳо. 

Дигар СИПД зикршуда барои коркарди пойгоҳҳои пуриқтидор ва касбии додаҳои 
шабакавӣ пешбинӣ шудаанд. Бинобар ин, аз онҳо мутахассисони соҳаҳои махсус истифода 
мебаранд. Масалан, бо ёрии забони барномасозии SQL пойгоҳҳои додаҳои релятсионӣ сохта ё 
пойгоҳҳои мавҷуда тағйир дода шуда, тавассути СИПД идора карда мешаванд.  

Корбарӣ дар муҳити барномавии СИПД амалишавии ду марҳиларо дар назар дорад:  
− сохтани ПД: муайянкунии сохтори ҷадвалҳо, барқароркунии робитаи байни онҳо ва 

пуркунии катакҳояшон бо додаҳо; 
− идоракунии ПД: шаклсозии воридоти иттилооти аввалия ва содироти иттилооти 

натиҷавӣ (ҳисобот), коркарди тарзҳои ҷустуҷӯ, интихоб ва табдили иттилоот. 
Мафҳумҳои асосии ПД. Асоси системаи иттилоотии дилхоҳро ПД ташкил медиҳад. Зери 

мафҳуми ПД маҷмӯи бо тарзи хосса ташкилшудаи додаҳо фаҳмида мешавад, ки дар ягон 
барандаи моддии иттилоот нигоҳ дошта шудаанд. ПД барои худкорсозии равандҳои 
захирасозӣ, ҷустуҷӯӣ ва идоракунии иттилоот таҳия мегарданд [2-3, 8-9]. 

ПД маҷмӯи додаҳои сохторбандишудаи соҳибном оид ба ягон соҳаи мавзӯӣ ё амсилаи 
иттилоотии гурӯҳи объектҳоест, ки аз рӯйи хосиятҳои якхелаашон муттаҳид гаштаанд. 

Ба мафҳумҳои асосии ПД майдон ва навишта дохил мешаванд. Майдон объекти 
одитарини ПД буда, барои нигаҳдории қиматҳои як параметри объекти воқеии тасвиршаванда 
хизмат мерасонад. Майдон тавассути ном ва навъи додаҳо тавсиф дода мешавад. Майдонҳои 
ПД метавонанд дорои додаҳои навъҳои гуногун – матнӣ, ададӣ, санавӣ, вақтӣ, пулӣ ва ғайра 
бошанд.  

Навишта маҷмӯи қиматҳои параметрҳои объекти мушаххаси ПД мебошад. Сохтори 
навишта маҷмӯи мантиқан алоқаманди майдонҳои ПД мебошад, ки онҳо параметрҳои объекти 
воқеиро тавсиф менамоянд. Азбаски дар ПД оид ба параметрҳои зиёди объектҳои соҳаи мавзӯӣ 
маълумот гирд оварда мешавад, бинобар ин, ҷобаҷокунии (бақайдгирии) ин параметрҳо дар 
пойгоҳ масъалаи басо муҳим ба ҳисоб меравад.  

Агар иттилоот оид ба объект дар шакли ҷадвал тасвир ёфта бошад, он гоҳ сатри якуми он 
ҳамеша номгӯйи параметрҳоро дар бар мегирад, яъне вай сохтори навиштаҳоро муайян 
мекунад. Тамоми сатрҳои боқимонда бошанд, худи навиштаҳоро ифода менамоянд. 

Намудҳои амсилаҳои додаҳо. Амсилаи додаҳо маҷмӯи додаҳои аз рӯйи қоидаҳои махсус 
ба ҳам алоқамандгашта мебошад. Шакли тасвиркунии амсилаи иттилоотӣ метавонад ҷадвалӣ 
бошад, ки дар он ба ғайр аз худи объектҳо инчунин хосиятҳояшон низ нишон дода мешаванд 
[2].  

Муҳим танҳо дар як ҷо ҷамъ овардани иттилоот нест, муҳимтар он аст, ки ин иттилоот 
сохторбандӣ, яъне амсиласозӣ карда шавад. Амсилаи додаҳо сохтори иттилоотии объектҳоро 
равшан гардонида, аз ПД хоста гирифтани иттилооти заруриро амалӣ мегардонад. Се намуди 
асосии амсилаҳои додаҳоро фарқ мекунанд: иерархӣ, шабакавӣ ва релятсионӣ.  

Амсилаи иерархии додаҳо алоқамандии байни объектҳои иттилоотиро мувофиқи сатҳи 
тобеияташон инъикос менамояд. Амсилаи мазкурро дар намуди графикӣ ба мисли дарахте 
тасвир кардан мумкин аст, ки решаи он ба боло ва шохаҳояш ба поён нигаронида шудааст 
(расми 1). Ҳар як ҷузъи дарахт як объекти иттилоотиро ифода мекунад. Дар сатҳи болоӣ (решаи 
дарахт) танҳо як объект ҷойгир мешавад. Ба ин объект якчанд объектҳои иттилоотии сатҳи 
дуюм (шохаҳои дарахт) тобеъ карда мешаванд. Ба ҳар як объекти сатҳи дуюм бошад якчанд 
объекти иттилоотии сатҳи сеюм (шохчаҳои шохаҳои дарахт) тобеъ карда мешаванд. Ин раванд 
бо ҳамин тарз метавонад такрор ёбад. Байни ҳамаи ин объектҳо робитаи иттилоотӣ барқарор 
карда мешавад.  

Ҷузъҳои амсилаи иерархии додаҳоро гиреҳҳо ва камонҳо (расми 1) ташкил медиҳанд. 
Гиреҳ амсилаи иттилоотии объектро ифода намуда, дар сатҳи додашудаи иерархӣ ҷойгир аст. 
Камонҳо ифодагари робитаи байни объектҳои сатҳҳои гуногун мебошанд. Хосиятҳои асосии 
амсилаи иерархӣ инҳоянд: 

− амсила танҳо як қуллаи сатҳи якум дорад, ки онро реша мегӯянд;  
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− муносибати байни гиреҳҳои ду сатҳи ҳамсоя чунин муайян карда мешавад: ҳар як 
гиреҳи сатҳи поёнӣ танҳо бо як гиреҳи сатҳи болоӣ (робитаи навъи «як-бар-як» – 1х1) ва ҳар як 
гиреҳи сатҳи болоӣ бо якчанд гиреҳи сатҳи поёнӣ (робитаи навъи «як-бар-бисёрӣ» – 1хБ) 
метавонад пайваст бошад;  

−  гиреҳҳои сатҳи охирони поёнӣ гиреҳҳои тобеъ надоранд; 
− ҳар як гиреҳ номи хосса (идентификатор) дорад; 
− гиреҳҳои як сатҳ як синфи объектҳоро ташкил медиҳанд.  

 
Расми 1. Амсилаи иерархии додаҳо. 

 

Амсилаи шабакавии додаҳо низ ба мисли амсилаи иерархии додаҳо инъикосгари робитаи 
байни объектҳои иттилоотӣ буда, ба ҳамон мафҳумҳои калидӣ – гиреҳ, камон (алоқа) ва сатҳ 
такя менамояд. Фарқи ягона ва муҳимтарини амсилаи шабакавӣ аз амсилаи иерархӣ дар он аст, 
ки ҳар як ҷузъи як сатҳи он метавонад бо миқдори дилхоҳи ҷузъҳои сатҳи дигар (робитаи навъи 
«бисёрӣ-бар-бисёрӣ» – БхБ) алоқаманд бошад. 

Мисоли амсилаи шабакавии додаҳо дар расми 2 (шуғли дӯстдоштаи наврасон) тасвир 
ёфтааст: сатҳи якум – шуғлҳои дӯстдошта, сатҳи дуюм – номи наврасон. Хатҳои робитавӣ 
шавқу ҳаваси наврасонро нишон медиҳанд. Аз як тараф, ҳар як наврас метавонад соҳиби 
якчанд шуғли дӯстдошта, аз дигар тараф, як шуғл метавонад ба якчанд наврас тааллуқ дошта 
бошад [2]. 

 
Расми 2. Амсилаи шабакавии додаҳо. 

 

Дар таркиби амсилаи шабакавии додаҳо метавонанд якчанд амсилаҳои иерархӣ вуҷуд 
дошта бошанд. Мисолҳои возеҳи амсилаҳои шабакавии додаҳо – шабакаи саросарии Internet, 
тӯранкабути ҷаҳонии WWW, пойгоҳи китобхонаҳои электронӣ ва ғайра шуда метавонанд, ки 
дар онҳо садҳо миллион санадҳои электронӣ бо ҳам пайваст гашта, доимо дар робитаанд. 

Амсилаи релятсионии додаҳо маҷмӯи ҷадвалҳои ба ҳам алоқаманд мебошад. Номгузории 
«релятсионӣ» аз калимаи англисии «relation» сарчашма гирифта, маънои муносибатро дорад. 
Дар амсилаи релятсионӣ ҳар як ҷадвал як синфи объектҳоро тасвир намуда, дорои хосиятҳои 
зерин мебошад: 

1. Дар ҳар як ҷузъи ҷадвал (катак) танҳо як ҷузъи додаҳоро ҷойгир кардан мумкин аст.  
2. Ҳамаи ҷузъҳои як сутун (майдон) навъ, формат ва мазмуни якхела доранд, додаҳои як 

навъ низ наметавонанд бо форматҳои гуногун тасвир ёбанд. 
3. Ҳар як сутун (майдон) номи ягона дорад, яъне сутунҳои ҷадвал бе ном ва дар як 

ҷадвал ду сутуни ҳамном вуҷуд дошта наметавонад.  
4. Дар ҷадвал сатрҳои (навиштаҳои) якхела вуҷуд дошта наметавонанд, яъне ҳар як сатр 

як объекти мушаххасро тасвир мекунад. 
5. Тартиби ҷойгиршавии сатрҳо дар ҷадвал метавонад ихтиёрӣ (озод) бошад, яъне 

иттилоот оид ба як объекти синф аз иттилооти объекти дигари ҳамон синф ягон вобастагӣ 
надорад. 

6. Ҳар як ҷадвал соҳиби калидмайдон аст. Калидмайдон майдони нодирест, ки 
навиштаҳои ҷадвалро бо тарзи ягона муайян мекунад. 

7. Ҷадвалҳои мутааллиқ ба як амсилаи додаҳо метавонанд дорои миқдори гуногуни 
майдонҳо ва навиштаҳо бошанд. 
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Хатҳои робитавии амсилаи релятсионии додаҳо ҳамеша дутогӣ ҷадвалҳои амсиларо бо 
ҳамдигар пайваст менамоянд. Робитаи байни онҳо метавонад танҳо ба яке аз се навъи «як-бар-
як» – 1х1, «як-бар-бисёрӣ» – 1хБ ё «бисёрӣ-бар-бисёрӣ» – БхБ тааллуқ дошта бошад. 

Фарҳанги иттилоотӣ. Соҳаҳои муосири фаъолияти инсон ҳарчи бештар ба хадамоти 
мувофиқ ва муносиби иттилоотӣ ниёз доранд. Ҳар қадар самараи ин гуна хадамот кам бошад, 
рӯй додани таркишҳои иттилоотӣ ногузир мегардад. Таркишҳои иттилоотӣ, дар навбати худ, 
ҳатман буҳронҳои иттилоотиро ба вуҷуд меоранд [2-3].  

Ихтилофи байни имконоти маҳдуди инсон дар қабулу коркарди иттилоот ва селҳои азими 
захираҳои иттилоотӣ имрӯз ҳарчи бештар зоҳир мегардад. Гардиши ҳаҷми калони иттилооти 
барзиёд дарки ҳиссаи иттилооти муфиди истеъмолиро душвор мегардонад. Масъалаи дарёфт ва 
интихоби иттилооти сифатнок ва боэътимод ба сафи аввал мебарояд. Ҷомеа монеаҳои 
иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ эҷод менамояд, ки онҳо садди роҳи паҳнкунии иттилооти зарурӣ 
мегарданд.  

Аз ин рӯ, дар давраи гузариш ба ҷомеаи иттилоотӣ одамонро зарур аст, ки ба дарки фаврӣ 
ва коркарди ҳаҷми калони иттилоот омодагии ҳамешагӣ гирифта, аз истифодаи воситаҳои 
муосир, усулҳо ва технологияҳои корбарӣ бо иттилоот бештару беҳтар бохабар бошанд. 
Ҷомеаи иттилоотӣ дар бунёди худ ба тафаккур – ҳамчун ба афзори идрок, ба иттилоот – ҳамчун 
ба натиҷаи идрок, ба ҳадафу фаъолият – ҳамчун ба дарки иттилоот, ба майлу хоҳиш – ҳамчун 
ба татбиқи дониш такя мекунад. 

Шароити нави зиндагӣ вобастагии иттилоотии ҳар як нафарро аз иттилооти 
бадастовардаи нафарони дигар ба вуҷуд овардааст. Имрӯз танҳо мустақилона аз бар карда 
тавонистан ё захира сохтани иттилоот кифоя нест. Мебояд он гуна технологияи корбарӣ бо 
иттилоотро омӯхт, ки қабули қарорҳои дахлдорро дар асоси дониши дастаҷамъӣ таъмин карда 
тавонад. Ин далолат аз он медиҳад, ки инсон бояд дорои сатҳи муайяни фарҳанги корбарӣ бо 
иттилоот бошад. 

Амнияти иттилоотии шабакавӣ. Рушди раванди иттилоотонии ҷомеа ва татбиқи 
саросарии компютер дар тамоми самтҳои фаъолияти инсон масъалаи амнияти иттилоотиро дар 
шабакаҳои компютерӣ боз ҳам шадидтар гардонидааст. Акнун ҳалли масъалаи амнияти 
иттилоотии шабакавиро дар баҳисобгирии маҷмӯи омилҳои нави гардиши иттилоот, эҷод ва 
истифодаи захираҳои иттилоотӣ, ки дар якҷоягӣ муҳити иттилоотӣ ном гирифтаанд, ҷустан 
лозим аст.  

Маҷмӯи омилҳоеро, ки барои фаъолияти муътадили муҳити иттилоотӣ хавфноканд, 
таҳдиди иттилоотӣ мегӯянд. Натиҷаҳои мушаххаси таъсири ин таҳдидҳо – гумшавии иттилоот, 
тағйирёбии миқдор ва мазмуни иттилоот, дастрасии иттилоот ба шахсони номақбул ва ғайра 
шуда метавонанд. Таъсири ғайриқонунӣ ва зидди ҳуқуқӣ ба муҳити иттилоотӣ метавонад ба 
манфиатҳои шахси алоҳида ва кулли ҷомеа зарари ҷиддӣ орад. Аз ин рӯ, амнияти муҳити 
иттилоотӣ ва тоза нигоҳ доштани он аз таҳдидҳои иттилоотӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи 
иттилоотонии ҷомеа ба ҳисоб меравад. 

Амнияти иттилоотии шабакавӣ маҷмӯи чорабиниҳои мушаххаси ҳифзи муҳити 
иттилоотии ҷомеа ва инсон аст. Ҳадафҳои асосии амнияти иттилоотӣ дар шабака инҳоянд: 

− ҳифзи манфиатҳои миллӣ; 
− таъмини ҷомеа ва шахс бо иттилооти пурра ва эътимоднок; 
− ҳифзи ҳуқуқҳои давлат, ҷомеа ва шахс дар қабул, истифода ва паҳнкунии иттилоот.  
Объектҳои иттилоотии зерин ба муҳофизат эҳтиёҷ доранд: 
− захираҳои иттилоотӣ; 
− системаҳои эҷод, интиқол ва истифодаи захираҳои иттилоотӣ; 
− зерсохторҳои иттилоотии ҷомеа – иртиботи иттилоотӣ, шабакаҳои робитавӣ, 

марказҳои таҳлилӣ ва коркарди додаҳо, системаҳо ва воситаҳои ҳифзи иттилоот; 
− воситаҳои ахбори омма; 
− моликияти зеҳнӣ ва иттилооти махфӣ. 
Манбаъҳои таҳдидҳои амнияти иттилоотии шахс ва ҷомеа дар шаклҳои мухталиф вуҷуд 

дошта метавонанд. Онҳоро ба манбаъҳои берунӣ ва дохилӣ ҷудо мекунанд. Манбаъҳои 
таҳдидҳои берунии амнияти иттилоотӣ дар шабакаҳои компютерӣ инҳо буда метавонанд: 

− сиёсати мамлакатҳое, ки дастрасии комёбиҳои ҷаҳониро дар соҳаи технологияҳои 
иттилоотӣ халалдор месозанд; 

− «ҷанги иттилоотӣ», ки фаъолияти муҳити иттилоотиро дар мамлакат номуътадил 
месозад; 

− фаъолияти ҷиноятӣ, ки бар зидди манфиатҳои миллӣ равона гардидааст.  
Манбаъҳои асосии таҳдидҳои дохилии амнияти иттилоотӣ дар шабака, ки монеаи рушди 

муҳити иттилоотӣ гардидаанд, инҳоянд: 
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− қафомонӣ аз сатҳи иттилоотонии мамлакатҳои мутараққӣ; 
− қафомонии технологӣ дар саноати электронии истеҳсоли техникаи ҳисоббарорӣ ва 

иртиботӣ (коммуникатсионӣ); 
− пастравии сатҳи маърифати шаҳрвандон.  
Усулҳои ҳифзи иттилоот. Ба усулҳои маъмули ҳифзи иттилоот – гузоштани маҳдудият 

ба дастрасӣ ва рамзбандии иттилоот (криптография, назорати истифодаи сахтафзор ва 
тадбирҳои қонунгузорӣ) дохил мешаванд (расми 3) [2-3]. 

Маҳдудияти дастрасӣ ба иттилоот дар ду сатҳ гузаронида мешавад. Сатҳи якум – 
гузоштани монеаҳои сунъӣ дар муҳити зист: ба мутасаддиён додани иҷозатномаи махсус, 
гузоштани воситаҳои сигналдиҳии мудофиавӣ ва системаҳои видеоназоратӣ. Сатҳи дуюм – 
ҳифзи системаи компютерӣ: ба ҳиссаҳо тақсим кардани иттилооти дар система маҳфузбуда ва 
мувофиқи вазифаҳои функсионалии мутасаддиён додани иҷозати дастрасӣ ба ҳиссаи ба онҳо 
тааллуқдошта. Ҳар як мутасаддӣ аз рамзи махфии дастрасӣ ба иттилоот истифода мебарад. 

 
Расми 3. Усулҳои ҳифзи иттилоот. 

 

Рамзбандии иттилоотро криптография (алгоритми махсуси табдилдиҳии калимаҳо, 
ҳиҷоҳо ва ҳарфҳои матн) мегӯянд. Усули рамзбандӣ амнияти интиқоли иттилоотро дар 
шабакаҳо хеле боло мебарад. Пас аз қабули иттилооти рамзӣ, онро бо истифода аз усулҳои 
дигар аз нав ба шакли пешинааш баргардонидан мумкин аст. 

Назорати истифодаи сахтафзор аз гузоштани датчикҳои эҳтиётӣ иборат аст. Ҳангоми 
кушодани ягон қисми техникӣ онҳо бонги хатар медиҳанд. Чунин тадбирҳо асосан барои 
дастнорас гардонидани таҷҳизоти техникӣ ба шахсони тасодуфӣ, тағйирнопазир гардонидани 
реҷаҳои кори системаи компютерӣ, бор карда натавонистани барномаҳои нолозим ё халал 
ворид карда натавонистан ба кори муътадили компютер пешбинӣ мешаванд. 

Тадбирҳои қонунгузорӣ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва масъул барои иҷрои қонунҳо, 
қарорҳо ва дастурҳои давлатию ҳукуматӣ гузаронида мешаванд. Онҳо аз нигоҳи қонун барои 
ихроҷи маълумот, ҳазф ё тағйирдиҳии иттилооти ба онҳо боваркардашуда ба ҷавобгарии ҷиноӣ 
ё маъмурӣ кашида мешаванд. 

Ҳангоми интихоби усули ҳифзи иттилоот ба шабакаи мушаххаси компютерӣ, зарур аст, 
ки ҳамаи шаклҳои имконпазири дастрасии ғаразноки иттилоот мавриди таҳлил қарор дода 
шаванд. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳлил тадбирҳои мушаххаси ҳифзи иттилоот ба нақша гирифта 
мешавад, ки онро сиёсати бехатарӣ мегӯянд. Сиёсати бехатарӣ маҷмӯи тадбирҳои техникӣ, 
барномавӣ ва ташкилӣ буда, барои ҳифзу амнияти иттилоот дар шабакаҳои компютерӣ равона 
карда шудааст. 

Барои ҳифзи иттилоот аз таҳдидҳои тасодуфии иттилоотӣ, дар системаҳои компютерӣ 
воситаҳои зерини тавсеадеҳи эътимоднокии сахтафзор татбиқ карда мешаванд:  

− беҳтар намудани эътимоднокии қисмҳо ва ҷузъҳои электронию механикӣ; 
− тавсеаи сохторӣ – истифодаи дучанд ё сечанди ҷузъҳо, таҷҳизот ва зерсистемаҳо дар 

система; 
− назорати функсионалӣ бо ташхиси ноҷӯриҳо – дарёфти нуқсонҳо, қисмҳои вайрона ва 

хатоиҳои барномавӣ. Нишон додани мавқеи ҷузъҳои нуқсондор, ҳазфи онҳо, таъмин намудани 
ҷараёни қаноатбахши коркарди иттилоот. 

Яке аз усулҳои муфиди ҳифзи иттилоот дар санадҳои электронӣ истифода бурдани имзои 
электронии рақамӣ мебошад. Имзои электронии рақамӣ (ИЭР) – воситаи барномавӣ-
криптографӣ буда, маълумоти ҳатмии (реквизити) санади электронӣ, шиносномаи манбаъҳои 
иттилооти истифодашуда ва муҳофизи қонунии санад ба ҳисоб меравад. 
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Амнияти иттилооти шабакавиро ба ғайр аз усулҳои зикршуда, инчунин тавассути 
чорабиниҳои ташкилию профилактикӣ ва техникӣ, истифодаи полоишгарони шабакавӣ, 
татбиқи барномаҳои зиддивирусӣ ва ғайра таъмин кардан мумкин аст. Ба чорабиниҳои 
техникии ҳифзи иттилооти шабакавӣ гузаронидани амалиёти зерин дохил мешаванд: 

− бойгонисозии нусхаи парвандаҳо, дар CD, флэшкорт ва дигар воситаҳои нигаҳдории 
иттилоот захира намудани онҳо; 

− бо ёрии барномаҳои зиддивирусӣ санҷидани ҳама гуна воситаҳои нигаҳдории 
иттилоот ва парвандаҳои аз тариқи почтаи электронӣ дастрасшуда; 

− гузаронидани корҳои профилактикӣ дар компютер, мунтазам навсозӣ кардани 
барномаҳо ва парвандаҳои он. 
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БАҲИСОБГИРИИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ШАБАКАВӢ ДАР ТАҲИЯИ ПОЙГОҲИ ДОДАҲО 
 

Мақола ба усулҳои муосири сохтани пойгоҳи додаҳо бахшида шуда, ҳангоми таҳияи онҳо тарзҳои 

баҳисобгирии амнияти иттилоотии шабакавӣ мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Хулоса 

гардидааст, ки ҳалли масъалаи амнияти иттилоотии шабакавии пойгоҳи додаҳоро дар баҳисобгирии 

маҷмӯи омилҳои нави гардиши иттилоот, усулҳои эҷод ва истифодаи захираҳои иттилоотӣ ҷустан лозим 

аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: пойгоҳи додаҳо, системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо, шабакаи компютерӣ, 

амнияти иттилоотӣ, таҳдиди иттилоотӣ, усулҳои ҳифзи иттилоот, захираи иттилоотӣ, ҷомеаи иттилоотӣ. 
 

УЧЁТ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  

РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

Статья посвящена современным методам создания баз данных, а также исследованием и анализом 

применяемых способов учёта сетевой информационной безопасности при их проектирования. 

Заключено, что решение задачи сетевой информационной безопасности базы данных необходимо искать 

в учёте множества новых факторов о циркулирующей информации, методов создания и использования 

информационных ресурсов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: база данных, система управление базами данных, компьютерная сеть, 

информационная безопасность, информационная угроза, методы защиты информации, информационный 

ресурс, информационное общество. 
 

ACCOUNTING THE NETWORK INFORMATION SAFETY DURING DATABASE DEVELOPMENT 
 

The article is devoted to the modern methods of creating databases, as well as research and analysis of the 

methods used to take into account network information safety during their design. It is concluded that the 

solution to the problem of network information safety of the database must be sought in the light of many new 

factors about circulating information, methods for creating and using information resources 

KEY WORDS: database, database management system, computer network, information safety, 

information threat, information protection methods, information resource, information society. 
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НИЗОМҲОИ АСОСИИ МАФҲУМИ ИНФОРМАТИКА 
 

Наимзода Н.Қ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Ба таъсири мутақобили илм ва фанни таълимӣ нигоҳ накарда, бе самти аниқи предмети 
илм ташаккули фанни таълимӣ ниҳоят мураккаб мегардад. Аз ин рӯ, моро зарур меояд, ки 
тарзҳои муосири ошкорсозии объект ва предмети информатикаро ҳамчун илм дида бароем ва 
муайян созем, ки кадоме аз онҳоро бо мақсади рушди минбаъдаи низоми тайёрии методии 
омӯзгорони ояндаи информатика, ҳамчун асоси сохтори фанҳои таълимии мактаби миёна ва 
макотиби олӣ ворид намудан зарур аст.  

Информатикаро мисли дигар илми дилхоҳ бо тарзу усулҳои мухталиф ва мафҳумҳои 
гуногун ифода кардан мумкин аст. Вале аз сабаби рушди босуръати имрӯзаи илм таърифи 
мушаххаси аз тарафи умум эътирофгардидаи информатика вуҷуд надорад, зеро он таърифе, ки 
имрӯз ба назар пурраю фарогир ба назар мерасад, дар ояндаи наздиктарин талаботро 
қаноатманд сохта наметавонад. 

Таҳти мафҳуми информатика илм дар бораи методҳои ҷамъоварӣ, нақл ва нигаҳдории 
иттилоот фаҳмида мешавад, вале вақтҳои охир баъзе муаллифон ба ин маънӣ истифодаи 
раванди коркарди донишро низ пешниҳод намудаанд.  

Нақши зеҳнияти сунъӣ дар информатика бори аввал аз тарафи академик М.С. Поспелов 
[1] пешниҳод гардидааст. Дар робита бо ин, В.Д. Илин [2] таклиф кард, ки предмети 
информатика ҳамчун илм раванди ташкил, захиракунӣ ва истифодаи донишҳо ҳисобида шавад, 
К.К. Колин [3] бошад информатикаро ҳамчун фанни умумиилмие тавсиф мекунад, ки хосият, 
қонуният, равандҳо, методҳо ва воситаҳои ташаккул, нигаҳдорӣ ва паҳнкунии донишҳоро дар 
табиат ва ҷамъият мавриди омӯзиш қарор медиҳад.  

Аксар олимони америкоӣ информатикаро ҳамчун қисмати математикаи назариявӣ тавсиф 
мекунанд, ки ба туфайли мафумҳои алгоритмӣ гузариш ба информатикаро ба вуҷуд овардааст.  

Яке аз таърифҳои ҳаматарафаи информатика ҳамчун фанни таълимӣ дар ҳисоботи 
гурӯҳи экспертҳои америкоӣ оварда шудааст, ки дар он зери мафҳуми Discipline of Computing 
омӯзиши низомноки равандҳои алгоритмии барои тавсиф ва дигаргунсозии иттилоот, назарияи 
онҳо, таҳлил, лоиҳагирӣ, самаранокӣ, иҷроиш ва татбиқи онҳо фамида мешавад.  

Мундариҷаи ҳар яке аз ин ҷанбаҳои раванди ғункунӣ, нигаҳдошт, нақл ва коркарди 
иттилоотро таҳлил намуда, қайд бояд кард, ки он бо ҷанбаҳои муайяни расмиятчигӣ алоқаманд 
аст. Вазифаи ғункунӣ ва нигаҳдошти иттилоот бо масъалаи тасаввуроти аломатии он 
вобастааст. Коркарди иттилоот ба имконияти табдилдиҳии низомҳои аломатӣ асос ёфтааст. Ва 
ниҳоят, ҷанбаи коммуникативии иттилоот ба масъалаи интерпретатсияи ин низомҳо алоқаманд 
мебошад. 

Ҳамаи гуфтаҳои болоро ба эътибор гирифта ба информатика чунин таъриф додан 
мумкин аст: информатика илми бунёдии табиие мебошад, ки объекти асосии он равандҳои дар 
муҳити атрофгузаранда ба ҳисоб рафта, предмети он низомҳои расмиест, ки гардиши иттило-
отиро амсиласозӣ намуда, бо ёрии амсилаҳои иттилоотӣ низоми расмиро дар низоми тарроҳии 
компютерӣ инъикос менамояд ва методологияи он озмоиши ҳисоббарорӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар зери мафҳуми низомҳои расмӣ объектҳои саҳеҳи математикӣ дар назар дошта 
мешаванд, ки таҳқиқи онҳо ба туфайли методҳои математикӣ амалӣ карда мешаванд.  

Хусусияти хоси низомҳои расмие, ки алгоритмҳоро ба вуҷуд меоранд, дар он аст, ки ба 
туфайли онҳо ягонагии (детерминатсияи) алгоритмҳо таъмин карда мешавад. Имконияти дар 
ҳар қадам саҳеҳ истифода бурдани қоидаҳо низомҳои расмиро ба воситаи мувофиқи тавсифи 
сераъзогии мухталиф табдил додааст. Сераъзогие, ки ба туфайли низоми расмӣ ҳосил мешавад, 
ин маҷмӯи объектҳое мебошад, ки аз бузургиҳои ибтидоӣ бо ёрии пайдарпайии имконпазири 
татбиқи қоидаҳо ба даст меоянд.  

Таҳти мафҳуми тарроҳии низоми компютерӣ инҳо дар назар дошта шудаанд: 
1) тарҳи умумии алоқаҳои иттилоотӣ ва идоракунӣ, тарзҳои ташкили раванди 

ҳисоббарорӣ дар низомҳои компютерӣ; 
2) маҷмӯи хосиятҳо ва тавсифоти асосии низомҳои компютерии барои истифодабаранда 

нисбатан мувофиқ ва муҳим. 
Дар зери мафҳуми озмоиши ҳисоббарорӣ фаъолияти инсон дар назар дошта мешавад, ки 

он ба ҳалли масъалаҳо бо ёрии компютер алоқаманд аст. 
Ҳамин тариқ, аз байни низомҳои мавҷуда низомҳои зерини мафҳумҳои асосии 

информатикаро ҷудо кардан мумкин аст: информатсия, равандҳои иттилоотӣ, низомҳои расмӣ, 
амсилаи иттилоотӣ (алгоритм, сохтори маълумоти мавҷуда), тарроҳии низоми компютерӣ, 
озмоиши ҳисоббарорӣ. 

Ин ҷо зарур меояд, ки мафҳумҳои «технологияи иттилоотӣ» ва «технологияи иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ»-ро муайян намоем. 

Ба ақидаи М. Марков [4, с. 108] технология ин тарзи аз тарафи инсон амалӣ сохтани 
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раванди мураккаби мушаххас мебошад, ки бо роҳи ба низомҳои пай дар пайи тартиб ва 
амалиёти алоқаманд тақсим кардани он ба дараҷаи муайян иҷро гардида, мақсад аз он ба даст 
овардани самаранокии баланд мебошад. 

Дар ҳамаи зинаҳои рушди ҷамъият технологияи иттилоотӣ вазифаҳои зеринро: 
 таъмини мубодилаи иттилоотӣ дар байни одамон, коллектив ва институтҳо; 
 инъикоси дараҷаҳои мувофиқи рушди низоми бақайдгирӣ, нигаҳдошт, коркард ва 

нақли иттилоотро иҷро карда, аз рӯи моҳияти худ синтези методҳои бо иттилоот сарукор 
гирифтани одамон ва ба манфиати хеш истифода бурдани онро ташкил медиҳад. 

Мафҳуми «технологияи иттилоотӣ»-ро Глушков [5, с. 96] ба илм ворид намуда, ба он 
чунин таъриф додааст: «Технологияи иттилоотӣ раванде мебошад, ки ба коркарди иттилоот 
алоқаманд аст».  

Дар мавриди чунин муносибат кардан маълум мегардад, ки дар таълим технологияҳои 
иттилоотӣ ба таври доимӣ истифода мешуд, зеро таълим раванди нақли иттилоот аз омӯзгор ба 
хонандаро дар бар мегирад. 

Ҳар як низоми методии аз муаллифи худ ҷудошуда ва аз тарафи инсони дигар 
истифодашуда ба технология табдил меёбад, зеро он чи тавр коркард кардани иттилоот, чи 
тавр дигаргуншавӣ ва нақли иттилоотро барои аз тарафи хонанда беҳтар азхуд шудани он 
тавсиф менамояд. Ин ҳам ба методикаҳои хусусӣ ва ҳам ба предмет ва ё мавзӯи дилхоҳ, аз 
қабили таълими проблемавӣ, таълими барномавӣ, «самти коммуникативӣ» (ва ё методи 
коммуникативӣ, ки дар таълими хориҷиён истифода мешавад) дахл дорад. Методистон 
технологияи иттилоотиро барои он ном набурдаанд, ки ин мафҳум ба пайдоиши техникаи 
ҳисоббарор алоқаманд буд (ҳарчанд, ки дар ин бора дар таърифи технологияи иттилоотӣ 
ёддоварӣ карда намешавад). Замоне, ки компютерҳо ба таври васеъ мавриди истифода қарор 
гирифтанду зарурати дар хусуси таълими технологияи иттилоотӣ сухан гуфтан пайдо шуд, 
маълум гардид, ки он кайҳо боз дар раванди таълим татбиқи амалии худро ёфтааст, аз ин рӯ, 
мафҳуми «технологияи нави иттилоотии таълим» пайдо шуд ва бо гузашти вақт бо пайдоиши 
шабакаҳои пуриқтидори телекоммуникатсионӣ ва глобалии Интернет мафҳуми мушаххаси 
технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии таълим арзи вуҷуд кард. 

Аҳамияти ин мафҳум ҳанӯз пурра мушаххас нагардидааст, вале аксарият муаллифон ба 
ин хулосаанд, ки технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ (ТИК) масъалаҳои зеринро дар бар 
мегирад: 

 технологияи иттилоотӣ дар базаи компютерҳои фардӣ; 
 шабакаҳои компютерӣ ва воситаҳои алоқа, ки ба онҳо барои истеъмолкунанда муҳити 

мусоиди корӣ хос аст.  
Ин ҷо зарур аст, ки таърифи информатикаро ёдрас шавем. Информатика фанни маҷмӯӣ 

ва муҳандисӣ маҳсуб мегардад, ки: 
 объекти он раванди дилхоҳи табиӣ ба ҳисоб меравад; 
 предмети он технологияи иттилоотӣ-коммуникативӣ мебошад, ки ба туфайли 

низомҳои ҳисоббарорӣ амалӣ гардонида мешавад; 
 методи асосии он озмоиши ҳисоббарорӣ ба ҳисоб меравад. 
Асоси бунёдии информатикаро информология – илм дар бораи иттилоот ва алгоритмика 

(назарияи алгоритмҳо дар якҷоягӣ бо хулосаҳои фалсафии он, мушкилоти ба таври алгоритмӣ 
ҳалнашаванда ва ғайра), инчунин техникаи муосири компютерӣ ва пойгоҳи моддӣ-техникии он 
ташкил медиҳанд.  

Хусусияти муҳимми информатика ин аст, ки истифодаи васеъ дошта, соҳаҳои гуногуни 
фаъолияти инсон: истеҳсолот, идоракунӣ, илм, маориф, таҳияи лоиҳаҳо, савдо, амалиётҳои 
пулию хазинавӣ, тиб, криминалистика, ҳифзи муҳити зист, санъатшиносӣ, маишат ва 
дигарҳоро фаро мегирад. 

Дар ин маврид дар асоси технологияҳои иттилоотӣ-истеҳсолӣ такмил додани 
идоракунии иҷтимоӣ аҳамияти муҳим касб менамояд. Информатика он умумиятеро мавриди 
омӯзиш қарор медиҳад, ки ба гуногуншаклии сершумори равандҳои мушаххаси иттилоотӣ 
(технологӣ) хосанд. Ин технологияҳо объекти омӯзиши информатикаро ташкил медиҳанд. 

Предмети информатика аз рӯи гуногуншаклии истифодаи он муайян карда мешавад. 
Технологияҳои информатсионие, ки дар намудҳои гуногуни фаъолияти инсон истифода бурда 
мешаванд (идоракунии равандҳои истеҳсолӣ, таҳқиқоти илмӣ, лоиҳасозӣ, амалиёти молиявӣ, 
маориф ва ғайра), аз як тараф, баъзе хусусиятҳои умумӣ дошта, аз тарафи дигар, комилан аз 
ҳам фарқ мекунанд.  

Дар робита бо рушди информатика масъалаи алоқамандӣ ва маҳдудияти он бо 
кибернетика ба миён меояд. Зеро информатика ва кибернетика умумияти зиёд дошта, он ба 
консепсияи идоракунӣ асос ёфтааст, вале бояд гуфт, ки кибернетика мавқеи информатикаро 
мутлақо танг карда ва ё ба таври дигар, ҷои онро гирифта наметавонад. 

Тағйироти куллии солҳои охир дар соҳаи информатика бавуқӯъпайваста, баландшавии 
аҳамияти иҷтимоии он, таҷрибаи дар хусуси омӯзиши курси информатика дар муассисаҳои 
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таҳсилоти умумӣ ғуншуда, истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 
дар раванди таълими фанҳои гуногуни таълимӣ, натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ-педагогии 
гузаронидашуда имкон медиҳанд, ки информатика ҳамчун фанни мустақили умумимаърифатӣ 
ва низоми компютерӣ-самтнокшудаи методии таълими фанҳои алоҳида шуморида шавад. 

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – новая информационная технология. – М.: Наука, 1988. 
2. Ильин В.Д. Система порождения программ. – М.: Наука, 1989. 
3. Колин К.К. Информатика в системе опережающего образования. – М.: Наука, 1990. 
4. Марков А.А. Теория алгорифмов. – М.; – Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – 375 с. 
5. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. – М.: Наука, 1987. – 552 с. 

  

НИЗОМҲОИ АСОСИИ МАФҲУМИ ИНФОРМАТИКА 
 

Дар мақола қайд мешавад, ки имрӯз дар хусуси иттиллот ҳамчун дар бораи захираи стратегии 
ҷомеа, ҳамчун захираи муҳиме, ки сатҳи рушди давлатро муайян мекунад, сухан меронанд. Ва ин беҳуда 
нест, зеро имрӯз информатика тамоми соҳаҳои фаъолияти инсониятро фаро гирифтааст.  

Информатика мисли дигар соҳаҳои дониш бо дараҷаи баланди тағйирпазирии худ тавсиф меёбад. 
Илова бар ин, ба туфайли таъсирпазирии он ба дигар фанҳо интегратсияи дониш, ғояҳо ба вуқӯъ 
пайваста, имрӯз сарҳади аниқи илми информатикаро мушаххас муайян сохтан хеле мушкил аст.  

Аз ин ҷост, ки муаллиф дар ин мақола низомҳои асосии мафҳумҳои информатикаро ҳамчун илм 
ва фанни таълимӣ баррасӣ намудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: иттилоот, ҷомеаи иттилоотӣ, информатика, технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ.  

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗНАЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
 

В этой статье отмечается, что в настоящее время информация является стратегическим ресурсом 
общества, который определяет уровень развития государства. В настоящее время информатика тесно 
связана со всеми отраслями человеческой деятельности. Информатика, как и другие отрасли знаний, 
развивается до своего непостоянного высокого уровня. Кроме того, благодаря его влиянию на другие 
предметы будет происходить интеграция знаний и сложно определить точную границу информатики. 
Поэтому автор в своей статье рассматривал основные системы информатики как науки и предмета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, информационное сообщество, информатика, 
информационно-коммуникационные технологии.  

 

THE MAIN SYSTEMS OF INFORMATICS MEANING 
 

This article notes, that at the present time information is a strategic resource of the society which 
determines the development level of the state. Nowadays informatics is closely connected with all branches of 
the human activity. Informatics like other knowledge branches develops into its changeable high level. In 
addition thanks to its impact on other subjects will be knowledge integration and it is difficult to define exact 
border of informatics. Therefore, the author in his article considered the main systems of the informatics as a 
science and subject.  

KEY WORDS: information, informational community, informatics, informational  and communication 
technology.  
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Модели намуди зеринро аз [1-10] дида мебароем: 

    (1)  

дар ин ҷо K=K(t) – бузургии капитал дар вақти t; L=L(t) – бузургии захираҳои меҳнатӣ;   - 

ҳиссаи даромади – Y, ки ба маблағгузорӣ ҷудо карда мешавад; C – бузургии истеъмолот A=A(t) 

– сатҳи технологӣ; B=B(a) – функсияи устувории захираҳои меҳнатӣ ; 

B0(a) – функсияи зоиш; F0(a) – функсияи муриш мебошад. Қайд кардан лозим аст, ки функцияи 
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L=L(t) дар намуди  навишта мешавад, ки дар он  

ҳалли масъалаи зерин мебошад: 

    (2) 

Дар ин ҷо  ҳалли масъалаи ҳамроҳшуда буда, функсияи потенсиалии 

захираҳои меҳнатӣ номида мешавад. 

Таърифи 1. Вектор функцияи  ҳамчун ҳалли масъалаи (1) (2) иқтисодиёти 

моделии ба функсияи истеҳсолии f (K, L) мувофиқ номида мешавад. Функсияи истеҳсолии         

-ро бошад истеҳсолоти моделӣ меномем.  

Қайд кардан лозим аст, ки барои ҳар як маҷмӯи маълумоти аввала як ҳолати иқтисодиёти 

моделӣ  мувофиқ меояд. 

Таърифи 2. Мегӯянд, ки иқтисодиёти моделии  – (1) дар ҳолати кризисӣ 

мебошад, агар ҳамин хел ададҳои мусбати K*, L* ва  мавҷуд бошанд, ки барои онҳо 

нобаробарии 

    (3) 

Барои ҳар гуна , ки нобаробариҳои  

    (4) 

қаноат мекунанд ҷой дошта бошад. Дар ин ҷо . 

Масалан барои истеҳсолоти Кобб Дуглас , ки  -дараҷаи 

истифодабарии захираҳо мебошанд, . Ба осонӣ диданд мумкин аст, ки ҷуфти , 

ки шарти (3) қаноат мекунад мавҷуд бошад, он гоҳ   мешавад, 

яъне нобаробарии (4) ҷой дорад ва баръакс. 

Теорема. Тавре ки истеҳсолоти моделии  набошад, шарти (3), (4) шарти 

зарурӣ ва кифоягии кризисро ифода мекунанд. 

Дар ҳақиқат аз рӯи таърифи истеҳсолоти моделӣ  ва аз ин ҷо
 

    (5) 

 

мешавад, дар ин ҷо C0=const>0. Аз ин ҷо, агар шартҳои (3) иҷро гарданд, он гоҳ 

 ва . Ба ҳамин тариқ, агар шарти 

 иҷро гардад он гоҳ меёбем . Исботи ин аз 

нобаробарии (5) мебарояд. Ба ҳамин тариқ, нобаробарии (4) шарти зарурӣ ва кифоягии 

пайдоиши кризисҳо мебошанд. Қайд кардан лозим аст, ки ҷуфти ададҳо  аз ҳалли 

муодилаҳои диференсиалии дар боло навишташуда мебарояд. Барои ҳалли муодилаи захираҳои 

меҳнатӣ  мо бояд аввал муодилаи устувории захираҳои меҳнатиро 

 ҳал намоем. Дар ҳолати умумӣ  бошад, он гоҳ муодилаи 

додашуда як ҳалли максималии ҳақиқӣ  ва миқдори ҳисобии ҳалҳои комплексии 

ҳамроҳшуда  дорад. Ба ҳамин тариқ,  ва аз ин ҷо 

 мешавад, ки дар ин ҷо Cj – коэффитсиентҳои 

Фуре дар тасвири додашуда мебошанд. Барои асосноккунии ин идея мо бояд ҳамин хел синфи 

функсияҳои -ро дида бароем, ки барои онҳо системаи функсияҳои  системаи 

ортонормалӣ бошанд. Ададҳои , -ро аз ҳалли системаи муодилаҳои зерин меёбем: 
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Аз ин ҷо  яъне  ва решаҳои  шартҳои 

 қаноат мекунонад. 

Леммаи 1. Барои қонуни мунтазам тақсимшавӣ 

 

 
меёбем:  ва аз ин ҷо  

 
мешавад. 

Леммаи 2. Бигузор B(a) аз рӯи қонуни нормалӣ муайян карда шавад , 

он гоҳ бузургии  ҳалли муодилаи зерин мешавад. 20
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   ҳалли ягонаи ҳақиқии муодилаи устувории захираҳои 

меҳнатӣ   1
max

0
 

 daea a
a

 барои қонуни тақсимоти нормалӣ мешавад. Дар ҳолати дуюм 

бошад ҳама вақт ,0max   мешавад. Ин қиматҳо барои муайянкунии параметрҳои кризис 

истифода бурда мешаванд. 
АДАБИЁТ: 

 

1. M. Yunusi. Modeling of Numbers Tree and its applications, International Conference on Mathematics 

and Information Security. Sohag. – Egypt, November 13-15, 2009. – Р. 33. 

2. M. Yunusi. Models of Development of Losses in the Worst Condition by Kinds with Long Settlement - 

Modification Method of the Nearest Neighbour. International Congress Actuaries. – Cape Town: SA, 7-

12 March 2010. – Р. 23. 



210 

 

3. M. Yunusi. Investigation of some nonlinear singular model ecosystems and new concerned mathematical 

problems, J. Ecological Modeling, Volume 216, Issue 2, 2008. – Р. 172-177. 

4. M. Yunusi. The Book Abstracts, ICM 1998. – Berlin, Germany, 1998. 

5. M. Yunusi. The Book Abstracts, ICM 2002. – Beijing, Chine, 2002. – Р. 385. 

6. M. Yunusi. The Book Abstracts. – Edinburgh, 1999. – Р. 330. 

7. M. Yunusi. The Book Abstracts, ICM 2010, Hyderabad. – India, 2002. – Р. 287. 
 

АМСИЛАҲОИ БӮҲРОНИ ИҚТИСОДӢ 
 

Дар ин мақола барои ҳалли масъалаҳои гуногуни ба захираҳои меҳнатӣ бахшидашуда аз тарафи 

муаллифон амсилаҳои шакли мухталиф пешниҳод гардидаанд. Муаллифон ҳамчунин қайд месозанд, ки 

барои ҳалли муодилҳои захираҳои меҳнатӣ сараввал муодилҳои устувории захираҳои меҳнатиро ҳаллу 

фасл кардан зарур аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: захираи меҳнатӣ, вектори функсия, функсияи истеҳсолӣ, шарти зарурӣ, ҷуфти 

ададҳо, ҳалли комплексӣ, коэффитсиенти Фуре. 
 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

В статье для решения различных проблем трудовых ресурсов авторы предлагают различные 

модели решения. Авторы также подчеркивают, что для выбора оптимальной модели решения трудовых 

ресурсов нужно прежде всего решать устойчивые модели трудовых ресурсов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовые ресурсы, вектор функции, производственная функция, 

необходимые условия, пара чисел, комплексное решение, коэффициент Фурье. 
 

MODELS OF ECONOMIC CRISIS 
 

In the article, for the solution of various problems of labor resources, the authors propose various models 

of solutions. The authors also emphasize that in order to choose the optimal model for solving labor resources, it 

is necessary first of all to solve sustainable models of labor resources. 

KEY WORDS: labor resources, function vector, production function, necessary conditions, pair of 

numbers, complex solution, Fourier coefficient. 
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ИҚТИСОДИЁТ          ЭКОНОМИКА 

 

ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ СДВИГАМИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
 

Мирсаидов А.Б.  

Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 

Дустов М.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

 В новом этапе развитии Республики Таджикистан сфера сельскохозяйственного 
производства как базисная отрасль, реализующая государственную стратегию обеспечения 
продовольственной безопасности страны, требует к себе более адекватного отношения на 
новых условиях экономических подходов, способствующих формированию новой структуры 
сельского хозяйства. Структура сельскохозяйственного производства представляет собой 
совокупность устойчивых системных взаимосвязей отраслей, видов деятельности, ресурсов и 
тд., которые обеспечивают стабильность, пропорциональное и адаптивное его развитие в 
условиях внутренних и внешних изменений. В формирование и развитие рациональных и 
эффективных структурных сдвигов сельскохозяйственного производства фундаментальное 
влияние оказывает структура ресурсного потенциала, в первую очередь, земельный ресурс 
сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодия выступают главным 
средством, (средством и предметом труда) сельскохозяйственного производства, определяют 
границы производства и структурных сдвигов. Поэтому в Послание лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси оли указано, что в дальнейшем 
«необходимо принять решительные и эффективные меры по улучшению обеспечения 
потребительского рынка качественной сельскохозяйственной продукцией и увеличению 
объема её экспорта за счет эффективного использования земли, введения в сельхозоборот 
бросовых земель и освоения новых, повышения урожайности культур и развития сферы 
семеноводства, увеличения площадей, постоянно действующих теплиц и количества 
охладительных помещений для хранения овощей и фруктов» [1]. 

 Именно сельскохозяйственные угодия являеются безальтернативным ресурсом 
производства и эколого-экономическим условием организации устойчивого 
сельскохозяйственного производства. Сегодня в республике наблюдается тенденция роста 
темпов наращивания объемов сельскохозяйственного производства, динамики отраслей 
растениеводческих и животноводческих отраслей аграрной экономики. Однако, это происходит 
в условиях снижения размера сельскохозяйственных угодий и посевных площадей [1, с. 80-87]. 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, в период 2011-2017 гг. площадь сельскохозяйственных 
угодий уменьшилась на 1,1% или на 37 тыс. гектара. Размеры посевных площадей, также 
уменьшились на 1,6%, или 13,2 тыс. га. Удельный вес посевных площадей уменьшился от 23 до 
22,8% или более чем на 0,2 процентного пункта. Если предполагать, что в республике средняя 
площадь для одного фермерского хозяйства составляет 15 га, то уменьшение сельхозугодий и 
посевных площадей равнозначно уменьшению число дехканских хозяйств на 880 ед.  

Таблица 1 

Динамика сельскохозяйственных угодий и объёма сельскохозяйственного производства в 

Республике Таджикистан 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение, % 

Все сельскохозяйственные 

угодья, тыс. га 
3695,2 3614,7 3617,5 3604,6 3611,9 3638,5 3658,2 98,9 

Из них:         

посевных площадей, тыс. га  850,4 860,1 864,9 828,4 830,6 837,3 837,2 98,4 

В % 23,0 23,8 23,9 22,9 22,9 24,0 22,8 -0,2 

Валовая продукция, млн. сом. 17150,6 18925,4 20358,5 21197,3 21862,8 23008,3 24576,0 143,3 

В том числе:         

Растениеводство 12357,8 13667,8 14706,5 14838,9 15046,6 15813,9 16977,8 137,4 

Животноводство 4792,7 5257,6 5651,9 6358,4 6816,2 7194,3 7598,2 158,5 
Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2018. – С. 291-293. 
 

Однако, за анализируемый период объем валовой продукции сельского хозяйства 
увеличился более чем на 43,3%, в том числе: объем растениеводческой продукции – 37,4%, 
животноводческой продукции – 58,5%. Выходит, что рост объема производства валовой 
продукции происходил за счет роста объема производства животноводческой продукции. Но, 
доля растениеводческой продукции в валовой продукции сельского хозяйства занимает более 
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69%, таким образом, определяющей отраслью в сфере сельскохозяйственного производства 
является растениеводческая отрасль. Да, и дальнейшее устойчивое развитие сельского 
хозяйства предполагает адекватного развития растениеводства на основе интенсивного 
использования почвенно-земельных ресурсов региона. Однако, темпы роста продукции 
отраслей сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) в условиях сокращение 
площадь сельскохозяйственных угодий свидетельствуют об интенсивном использовании 
существующих площадей земельных угодий. Следовательно, в контексте сказанного, следует 
подчёркивать, что одновременно с процессами интенсивного использования земельных угодий 
происходит очевидное ухудшение его продуктивности, дегумификация, опустынивание почв, 
что оказывает влияние на падение экономической устойчивости сельскохозяйственного 
производства.  

В связи с этим, возникает необходимость в решении проблем, связанных с ухудшением 
состояния и качества сельскохозяйственных угодий и системы землепользования в целом. 
Одним из важнейших путей улучшения землепользования как условий обеспечения 
экономической устойчивости сельскохозяйственного производства и деятельности 
хозяйствующих субъектов аграрной экономики является формирование условий для 
превращения земельных угодий в сельскохозяйственных активах, реальное осознание 
участников земельных отношений и аграрных землепользователей о значении земельных 
угодий как разновидности природного капитала и инвестиционного ресурса. 

Как известно, формы и виды капиталов, вкладываемых в осуществление инвестиционных 
проектов, называются инвестиционными ресурсами. В сфере аграрного производства 
земельные участки, ее недры, также считаются инвестиционными ресурсами [3, с. 35]. В связи с 
этим, инвестиционная деятельность теснейшим образом связана с аграрным 
землепользованием. В данном случае наряду с разработкой правил и процедур определения 
права собственности на аграрного землепользование (юридическое оформление прав 
пользования и распоряжений) необходимо провести оценку земельных участков, установить 
рыночную цену земельных участков как инструмента и механизма, способствующего 
эффективному управлению оборотом земельных участков, как активов хозяйствующих 
субъектов. Оценка земельных участков представляет собой комплекс расчётно-аналитических 
процедур, определения аутентичных денежных эквивалентов земельных участков, который 
состоит из ряда функционально-стоимостной инструментов ценовой оценки земельно-
имущественных благ, опирающие на различные подходы. В экономической литературе 
существуют следующие подходы:  

 затратный подход - метод изъятия, метод определения затрат, определение затрат на 
освоение, оценки по затратам на земельные инфраструктуры; 

 сравнительный подход - метод сравненич цен, предоставление на аренду или 
отчуждения права собственности, метод переноса стоимости земельно-имущественных 
ресурсов; 

 доходный подход - метод прямой капитализации, метод дисконтирования денежных 
потоков, метод мультипликаторов доходности и др. 

Капитализация сельскохозяйственных угодий, земельных участков, используемые 
хозяйствующими субъектами, оценки его как инвестиционного ресурса, прежде всего требует 
определения его рыночной стоимости. Для осуществления оценки сельскохозяйственных 
угодий необходимо осуществить следующие последователь-ности операции. Прежде всего, 
выбрать кадастровую зону, что является источником получения базовой информация о 
кадастрову оценке сельскохозяйственных угодий. Потому что каждый регион республики 
отнесён к конкретный земельно-оценочной зоне, кадастра, который сформирован по свойствам 
однородности групп почв, способов или технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, погодно-климатических условия и уровня социально-экономического развития 
определённых районов. Для определения размера рентного дохода, как условия 
способствующего экономической устойчивости сельскохозяйственного производства, 
получаемого от конкретных сельхозугодий, необходимо определить нормативную урожайность 
для каждой категории земель в разрезе основных сельскохозяйственных культур. Нормативная 
урожайность сельскохозяйственных культур можно определить на основе статистических 
данных определённых территорий страны, как среднюю фактическую урожайность за 
последние пять лет. 

Далее определяется размер ренты для каждой сельскохозяйственной культуры, как 
разность валового дохода и затрат (с учётом средней нормой прибыли). Валовый или денежный 
доход следует определить, как умножение цены продажи и нормативная урожайность. В 
данном случае цену продажи продукции можно оценить, как величину общественно-
необходимых затрат. Индивидуальных затрат, можно определить на базе бухгалтерских данных 
сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, можно использовать данные зональных 
технологических карт возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, где отражены 
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все технологические операции и нормативные затраты ресурсов (семян, ГСМ, удобрений, 
норматив, затрат труда на каждой операции и тд). Денежная оценка всех затрат необходимо 
произвести по рыночной цене, которые сложились на местном рынке. Следует отметить, что 
хозяйствующие субъекты, фермерские хозяйства являются аграрными предпринимателями, 
следовательно, они должны получить предпринимательскую прибыль, которую можно 
определить на базе среднеотраслевой рентабельности производства. И, наконец, рыночную 
стоимость сельскохозяйственных угодий можно определить, как отношения полученной 
величины земельной ренты и коэффициент капитализации. В качестве коэффициента 
капитализации можно выбрать безрисковую ставку или доход по депозитам национальной 
валюты в устойчивых отечественных коммерческих банков, которые в настоящее время в 
среднем составляют 12% годовых.  

Теперь производим расчёт цен сельскохозяйственных угодий хозяйств районов Дусти, 
Кубодиён и Пандж Хатлонской области, которые находятся в пятой кадастровой зоне страны. В 
этих аграрных районах развитие отраслей сельского хозяйства имеет приоритетное 
направление в структуре их экономики, и они производят более 14 валовых продукций 
сельского хозяйства Хатлонской области. Доля отраслей растениеводства составляет более 70% 
валовой продукции сельского хозяйств. В период 2012-2017 гг. объем валовой продукции 
увеличился в районах Дусти, Кубодиён и Пяндж соответственно на 31,8-28,5 и 32,7%. Однако, 
ежегодный теми роста производства сельскохозяйственных продукций имеет нестабильный 
уровень. Высокий уровень их роста наблюдается только в 2013 и 2017 гг., а в другие годы 
наблюдается низкий уровень роста. Таким образом, уровень вариации относительно среднего 
уровня темпа роста анализируемого периода, также высок. Причина такого процесса связана с 
высоким уровнем зависимости процесса сельскохозяйственного производства от погодно-
климатических условий и ухудшения качества сельскохозяйственных угодий, которые 
происходили в результате интенсивного их использования.  

Таблица 2 
Динамика производства сельскохозяйственной продукции (млн. сомонӣ) 

Районы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Дусти, 443,4 481,9 494,3 511,1 535,2 584,6 
В % к предыдущем году 104,3 108,8 102,7 103,4 104,6 109,1 
Кубодиён 559,4 608,1 623,6 644,9 675,3 719,1 
В % к предыдущем году 105,3 108,7 102,4 103,4 104,8 106,5 
и Пяндж 379,7 412,7 423,3 437,8 458,4 503,8 
В % к предыдущем году 106,3 108,7 102,5 103,4 104,7 109,9 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Хатлонской области, 2018. – С. 75-76. 
 

На основе анализа состояния сельскохозяйственных угодий исследуемых районов, 
выявили, что основной тенденцией землепользования является севооборот культур, который 
состоит в основном из набора традиционно возделываемых сельскохозяйственных культур, как 
зерновых, хлопчатника и кормовых культур. Как свидетельствуют, данные таблицы 3, почти 
80% посевных площадей заняты под названными сельскохозяйственнымы культурами. В 
период 2012-2017 гг. посевные площади под зерновыми увеличились в районах Дусти и Пяндж: 
увеличение составляет соответственно 2,1 и 16,6%, посевные площади хлопчатника 
уменьшаются во всех районах, но они малозначимы. Площадь кормовых культур имеет 
тенденцию расширения в районах Кубодиёна и Пянджа, что связана с повышением уровня 
эффективности отрасли животноводства.  

Таблица 3 
Динамика и структура посевных площадей (га) 

Районы  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение,% 
 Дӯсти   
Всего позеванных площадей 17342 16874 16922 17529 17563 17700 102,3 
в том числе: зерновых 4813 4781 4786 4681 4957 4964 102,1 
Хлопчатник 7300 7006 7 046 6 500 6613 6780 93,1 
Кормовые культуры 2622 2345 2135 2521 2054 2148 80,7 
 Қубодиён  
Всего посеванных площадей 17005 17123 16193 16800 16922 17001 100,01 
В том числе: зерновых 5419 5078 4617 5109 4860 4777 87,0 
Хлопчатник 7513 7750 7 146 6 871 7205 7510 99,9 
Кормовые культуры 996 951 968 1051 1347 1126 113,0 
 Пяндж  
Всего посеванных площадей 17522 18334 17848 18105 18304 18713 106,8 
в том числе: зерновых 7888 9069 8945 8946 9167 9138 116,6 
Хлопчатник 6177 6200 5 838 5 871 5415 6000 96,7 
Кормовые культуры 1637 821 1277 1428 1688 1715 104,7 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Хатлонской области, 2018. – С. 75-76. 
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Используя данные 2017 г., определим стоимость посевных площадей вышеприведенных 
сельскохозяйственных культур. Показатели нормативной урожайности (средней за последних 
лет), рыночной цены и затрат в представленных сельскохозяйственных культур приведён в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Основные показатели сельскохозяйственных культур 

Сельскохозяйственная культура 
Нормативная 

урожайность, ц/га 
Цена, 

сомони/ц 
Затраты на производство, 

сомони/ ца 
Зерновые с подсевом многолетних трав 33,4 230 163,4 
Хлопчатник  20,1 350 270 
Кормовые культуры  121,4 133,3 88,3 

 

Как выше отметили, при определении затрат на производство должна учитываться 
предпринимательская прибыль, которую мы определили в размере 17% от материальных 
издержек. Что касается коэффициента капитализации, то следует принимать ставку депозитов в 
национальной валюте, которая составляет в среднем 12% годовых. В коэффициент 
капитализации, также необходимо принять величину премии за риск (%). Если принять 
величину премии за риск 5%, тогда коэффициент капитализации составляет 17% (12+5). Теперь 
определим цену одного гектара сельхозугодий. 

Таблица 5 
Расчёт цены одного гектара посевных площадей сельскохозяйственных культур 

Показатели Зерновые Хлопчатника Кормовые культуры 
Нормативный урожайность, ц/га 33,4 20,1 121,4 
Цена продажи, сомони./ц 230 350 133,3 
Валовой доход, сомони/га 7682 7035 16182,6 
Затраты, сомони/ га 5457,5 5427 10719,6 
Рента  2224,5 1608 5463 
Рыночная стоимости одного гектара, 
сомони (Р/Кк) 

(2224,5/0,17) 
13085 

9458,8 32135,3 

 

Таким образом, в зависимости от нормативной урожайности и получаемых объемов 
рентного дохода, стоимость посевных площадей с одного гектара от каждой культуры 
составлял соответственно 13085, 9458,8 и 32135,3 сомони. Однако, каждая площадь 
сельскохозяйственных культур порождает дифференциальную ренту, как разность валового 
дохода получаемых в результате умножения цены на продажу и фактической урожайности 
сельскохозяйственной культуры.  

Таблица 6 
Расчёт цены одного гектара посевных площадей сельскохозяйственных культур на основе 

фактической их урожайности по районам 
Показатели Зерновые Хлопчатника Кормовые культуры 

 Дусти 
Фактическая урожайность, ц/га 46,2 22,3 131,5 
Цена продажи, сомони./ц 230 350 133,3 
Валовый доход, сомони/га 10626 7805 17528,9 
Затраты, сомони/ га 5457,5 5427 10719,6 
Рента 5168,5 2378 6809,3 
Рыночная стоимость одного гектара 30402,9 13988,2 40052,9 
 Кубодиён  
Фактическай урожайность, ц/га 50,0 22,1 129,2 
Цена продажи, сомони./ц 230 350 133,3 
Валовый доход, сомони/га 11500 7735 17222,4 
Затраты, сомони/ га 5457,5 5427 10719,6 
Рента 6042,5 2308 6502,8 
Рыночная стоимость одного гектара, сомони (Р/Кк) 35544,1 13576,5 38251,7 
 Пяндж 
Фактическая урожайность, ц/га 40,6 20,9 139,7 
Цена продажи, сомони./ц 230 350 133,3 
Валовый доход, сомони/га 9338 7315 18622,1 
Затраты, сомони/ га 5457,5 5427 10719,6 
Рента 3878,5 1888 7902,5 
Рыночная стоимость одного гектара, сомони (Р/Кк) 22814,7 11105,8 46485,3 

 

Таким образом, рыночная стоимость земельных угодий, используемых для выращивания 
сельскохозяйственных культур по районам отличается по фактической урожайности, которая 
приведена в таблице 7.  
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Таблица 7 

Рыночная стоимость земельных угодий под сельскохозяйственные культуры по районам по 

фактической урожайности (сомони/га) [2] 
Сельскохозяйственных культур Р. Дусти Р. Кубодиён Р. Пяндж 

Зерновых 30402,9 35544,1 22814,7 

Хлопок 13988,2 13576,5 11105,8 

Кормовые культуры 40052,9 38251,7 46485,3 

В среднем 28148 29124,1 26801,9 

Место 2 1 3 
 

Как видно из данных таблицы 7, средняя рыночная стоимость земельных угодий в 

Кубодиёнском районе высокая и по рейтингу занимает первое место. За ним, второе положение 

занимает ценность земельных угодий района Дусти. Относительно низкий уровень рыночной 

стоимости земельных угодий в Пянджском районе. Следует отметить, что рыночная цена 

земельных угодий, посевных площадей определяет ценности или цену, получаемой от ее 

использования, сельскохозяйственной продукции. Как видно из данных таблицы 7 рыночная 

стоимость посевных площадей, занятых под кормовые культуры самая высокая составляет по 

районам соответственно 40,0, 38,2 и 46,5 тыс. сомони/гектара. Потребности на расширение 

посевных площадей кормовых культур определяют эффективность развитич отрасли 

животноводства, цена продукции которой динамично растет. Таким образом, экономическая 

устойчивость сельско-хозяйственного производства определяется уровнем специализации 

производства, совершенствованием структуры сельхозугодий и посевных площадей в 

зависимости от эффективного выбора для выращивания сельскохозяйственных культур [4, с. 

23-33]. 

Следует отметить, что широкое применение получило в международной оценочной 

практике показатель валового рентного мультипликатора (Gross rent (income) multiplier) [5], 

который направлен на определение максимально справедливой стоимости земельного участка в 

рыночных условиях, на основе сравнения с аналогами. По своей сути, рентный мультипликатор 

является наиболее объективным показателем в анализе земельной ренты, доходности 

земельных участков различного целевого или функционального назначения [6]. Следовательно, 

рыночную цену земельных участков можно определить также на основе умножение чистого 

или рентного дохода на рентный мультипликатор. Рентный мультипликатор определяется по 

следующей формуле: Rм = Pз:D: где Rм – рентный мультипликатор; D – чистый доход или 

рентный доход, Pз – рыночная стоимость земельных участков [7, с. 48-49].  

Таблица 8 

Расчёт рентного мультипликатора для посевных площадей сельскохозяйственных  

культур Кубодиёнского района [2] 
Показатели Зерновые Хлопчатника Кормовые культуры 

Рента 6042,5 2308  

Рыночная стоимость одного гектара, 

сомони 
35544,1 13576,5 38251,7 

Рентный мультипликатор (Pз:D) 5,88 5,88 5,88 
 

Как видно из данных таблицы, рентный мультипликатор во всех земельных угодьях, 

выращиваемых сельскохозяйственные культуры в среднем составляет 5,88. Следует отметить, 

что чем меньше значение рентного мультипликатора, тем выше уровень доходности земель, и 

наоборот. Обратное значение рентного мультипликатора показывает значение показателя 

коэффициента капитализации – 0,17. Значение 0,17, в основе которого мы выбрали процентную 

ставку банковского депозита и премию за риск, определяет минимальную рыночною цену 

земельных угодий. Как видно из таблицы 8, рентный мультипликатор для всех категорий 

посевных площадей составляет 5,88, равному коэффициенту капитализации 0,17, что почти в 

два раза меньше, чем уровень процента земельных средств из банковского кредита. Рентный 

мультипликатор должен составлять 3,3, что соответствует значению 0,31 или 31%. Следует 

вспомнить, что именно банковские проценты определяют ценности всех активов, 

функционирующих в экономике. В условиях, когда рентный мультипликатор меньше, чем 

банковский процент, тогда интересы инвесторов во вложении капитала в сферу аграрного 

производства падают. Кроме того, привлечение заемных ресурсов со стороны хозяйствующих 

субъектов сельского хозяйства для организации производства, также не выгодно. Именно в 
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связи с этим, наблюдается низкий уровень инвестиционной привлекательности сельского 

хозяйства, и, следовательно, низкий уровень экономической устойчивости сферы аграрного 

производства. В связи с этим, государственная поддержка в сфере аграрного землепользования, 

где решаются вопросы обеспечения продовольственной безопасности, важное значение. В 

данном случае, например, хозяйствующим субъектам, которые заняты организацией 

сельскохозяйственного производства путем привлечения кредитных ресурсов государства, 

необходимо компенсировать банковские проценты. Таким образом, оценка сельхозугодий по 

доходности позволяет выразить относительную ценность земли с позиции рентабельности 

сельскохозяйственного производства на единицу земельных площадей, а также уровень 

экономической эффективности аграрного землепользования и сельскохозяйственного 

производства в целом. 

В заключение, следует подчёркивать, что рыночная оценка земельных угодий имеет 

важное фундаментальное значение. Сельскохозяйственные угодич являются главными 

ресурсами сельского хозяйства, определяющей состояния устойчивости сельскохозяйственного 

производства, следовательно, на сравне другими ресурсами, земельные участки должны иметь 

рыночную стоимость, определяющую, как говорят, стоимость аграрного бизнеса. Основу 

земельно-ресурсного потенциала сферы аграрного производства составляют 

сельскохозяйственные угодия, находящиеся за границей населённых пунктов, используемые 

для развития сельского хозяйства. Однако, земельно-ресурсный потенциал сельского хозяйства 

республики в период аграрной реформы сократился, расчётная кадастровая стоимость земель, 

также уменьшилась. Для решения проблемы сохранения и расширения сельскохозяйственных 

угодий необходимо совершенствовать систему управления аграрного землепользования во всех 

уровнях страны на основе комплексного развития инструментов управления. К основным 

инструментам управления относится установление рыночной стоимости всех категорий 

сельскохозяйственных угодий для конкретных территорий страны, поскольку качество и 

плодородие земельных угодий имеют территориальные и зональные различия. Определение 

рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий лежит в основе другого важного 

инструмента управления землепользования - прогнозирования и планирования использования 

земель сельскохозяйственного назначения. Прогнозирование сельскохозяйственных угодий 

представляет собой процесс установления приоритетных для отраслей агарной экономики 

направлений развития аграрного землепользования на основе специализации и освоение 

севооборотов, а также создания необходимых территориальных условий, способствующих 

устойчивому развитию отраслей сферы аграрного производства, сельских территорий и 

сохранения земельно-ресурсного потенциала отрасли [8, с. 54-63].  

Рыночная идентификация сельскохозяйственных угодий, также является базисным 

элементом для разработки и реализации целевого финансирования, котораяе предусмотрено 

государственными программными документами и проектами инвесторов, где получили 

отражение перспективы освоения и распределения новых сельскохозяйственных угодий.  
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АРЗЁБИИ АРЗИШИ БОЗОРИИ ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ ЧУН ВОСИТАИ ИДОРАКУНИИ 

ПЕШРАФТИ СОХТОРӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Дар мақола нақши иқтисодии заминҳои кишоварзӣ чун захираи беалтернативии истеҳсолот ва 

шарти экологӣ-иқтисодии ташкили истеҳсоли устувори кишоварзӣ баррасӣ мегардад. Вазъи истифодаи 

замин ва тамоюли афзоиши суръати зиёдшавии ҳаҷми истеҳсолоти кишоварзӣ, таҳаррук ва сохти 

соҳаҳои кишоварзӣ, тамоюли камшавии заминҳои кишоварзӣ ва майдонҳои кишт, ки ба пешрафти 

сохторӣ дар кишоварзӣ таъсир мерасонанд, ошкор карда шуданд. Дар мақола ба зарурати сармоягузории 

заминҳои кишоварзӣ ва ба активи самараноки кишоварзӣ чун шарти зуҳури пешрафти самараноки 

сохторӣ табдилдиҳии онҳо ишора мегардад. Ташаккули шароит барои дарки аҳамияти заминҳои 

кишоварзӣ чун намуди сармояи табиӣ ва захираи сармоягузорӣ аз тарафи иштирокчиёни муносибатҳои 

заминӣ ва истифодабарандагони замин зарур аст. Бинобар ин, маҷмӯи тартиботи ҳисоббарорӣ-таҳлилӣ, 

муайянсозии эквивалентҳои аутентии пулии қитъаҳои замин, ки дар қатори воситаҳои функсионалӣ-

арзишии арзёбии нархҳои неъматҳои заминӣ-молумулкӣ ва ба муносибатҳои гуногун такякунанда 

баррасӣ гаштааст. Алгоритми арзёбии пулӣ ё бозоргонии заминҳои кишоварзӣ ва қитъаҳои замин, ки чун 

васоити идоракунии пешрафти сохторӣ баромад мекунанд, коркард шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: истеҳсолоти кишоварзӣ, устувории иқтисодии истеҳсолоти кишоварзӣ, 

заминҳои кишоварзӣ, қитъаи замин, активи кишоварзӣ, арзиши заминҳои кишоварзӣ, рента, 

мултипликатори рентӣ, пешрафти сохторӣ дар соҳаи кишоварзӣ. 
 

ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ УГОДИЙ КАК 

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ СДВИГАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В статье рассматривается экономическая роль сельскохозяйственных угодий как 

безальтернативный ресурс производства и эколого-экономическое условие организации устойчивого 

сельскохозяйственного производства. Анализировано состояние землепользования и тенденции роста 

темпов наращивания объёмов сельскохозяйственного производства, динамика и структуры отраслей 

сферы сельскохозяйственного производства, выявлены тенденции снижения размера 

сельскохозяйственных угодий и посевных площадей, влияющих на рациональные структурные сдвиги в 

сельском хозяйстве. В статье указывается на необходимость капитализации сельскохозяйственных 

угодий и превращение их в эффективный сельскохозяйственных актив, как условие проявления 

эффективных структурных сдвигов. Необходимо формирование условий для реального осознания 

участников земельных отношений и аграрных землепользователей о значении земельных угодий, как 

разновидности природного капитала и инвестиционного ресурса. В связи с этим, рассмотрен комплекс 

расчётно-аналитических процедур, определения аутентичных денежных эквивалентов земельных 

участков, который состоит в ряде функционально-стоимостных инструментов ценовой оценки земельно-

имущественных благ, опирающие на различные подходы. Разработан алгоритм проведения денежной 

или рыночной оценки сельскохозяйственных угодий и земельных участок, которые выступают 

инструментом управления рациональными структурными сдвигами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственного производства, экономической устойчивости 

сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственные угодия, земельный участок, 

сельскохозяйственный актив, стоимость сельхозугодий, рента, рентный мультипликатор, структурные 

сдвиги в сельском хозяйстве. 
 

ASSESSMENT OF THE MARKET VALUE OF AGRICULTURAL LAND AS A TOOL FOR 

MANAGING STRUCTURAL SHIFTS IN AGRICULTURE 
 

This article considers the economic role of agricultural land as an uncontested resource of production and 

the ecological and economic condition for organizing sustainable agricultural production. The state of land use 

and growth trends in the growth rate of the agricultural production, the dynamics and structure of agricultural 

production sectors are analyzed, and trends in the decrease in the size of agricultural land and sown areas 

affecting rational structural changes in agriculture are identified. The article indicates the need for capitalization 

of agricultural land and their transformation into an effective agricultural asset, as a condition for the 

manifestation of effective structural changes. Formation of conditions for real awareness of participants in land 

relations and agricultural land users about the importance of land as a variety of natural capital and investment 

resource. In this regard, a set of settlement and analytical procedures has been considered, determining authentic 

monetary equivalents of land plots, which consists of a number of functional-value tools for pricing land and 

property benefits, based on various approaches. An algorithm has been developed for conducting a monetary or 

market valuation of agricultural land and land, which act as a tool for managing rational structural changes. 

KEY WORDS: agricultural production, economic sustainability of agricultural production, agricultural 

land, land, agricultural asset, value of farmland, rent, rental multiplier, structural changes in agriculture, etc. 
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УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАҚЛИЁТ БО ТАЛАБОТИ ЗИЁДАТӢ 
 

Абдураҳимов А.О. 

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Каримов Б.И. 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Яке аз масъалаҳои маъмули барномасозии хаттӣ ин масъалаи нақлиёт [1-4] мебошад. 

Қариб нисфи масъалаҳои амалии барномасозии математикӣ ба масъалаи нақлиёт рост меоянд. 

Ин масъаларо дар шакли гузориши одиаш дида мебароем.  

Гузориши масъала. m – пункти (нуқтаи) истеҳсоли ягон маҳсулоти А1, А2 , … , Аm мавҷуд 

аст. Дар n пункти (нуқтаи) В1, В2, …, Вn ин маҳсулот истеъмол мешавад, яъне ба ин пунктҳо 

равона карда мешаванд. Арзиши бурдани воҳиди маҳсулоти  аз пункти  ба пункти 

истеъмолии j-и  ба  баробар аст. Ҳаҷми захираҳо (истеҳсолот)  маълум буда, 

ҳаҷми талабот (истеъмолот)  мебошад. Талаб карда мешавад, ки нақшаи баркашонӣ 

бо харҷи минималӣ тартиб дода шавад. 

Модели масъала. Барои сохтани модели масъала тағйирёбандаҳоро ишора менамоем:  

 – ҳаҷми боркашонии ба нақша гирифта аз пункти  ба пункти ; 

 – арзиши боркашонӣ аз пункти  ба пункти  (барои воҳиди бор); 

 – арзиши баркашонӣ ба пункти  аз ҳамаи пунктҳои истеҳсолӣ;  

 – харҷи боркашонӣ барои ҳамаи пунктҳои истеъмолӣ.  

Модели математикии масъаларо дар шакли зерин ҳосил менамоем:  

     (1)  

    (2)  

    (3) 

    (4)  

    (5) 

Дар ин ҷо: (1) - функсияи мақсад, яъне хароҷоти боркашонӣ; (2) - ҳамаи бор пурра 

кашонида шавад; (3) - ҳамаи талабот бояд қонеъ гардонида шаванд; (4) - ҳаракати нақлиёти 

бордор бояд аз пункти гусел то пункти қабул бошад (яктарафа ё яксамта); (5) - ҳалли 

масъалаҳои амалӣ, шарти бутун будани тағйирёбандаҳоро (нақшаи боркашониро) талаб 

менамояд.  

Аз нуқтаи назари математикӣ (1) - функсияи хаттӣ, (2) ва (3) - системаи муодилаҳои 

хаттӣ, (4) - нобаробариҳои хаттӣ буда, (5) аз мазмуни масъала бармеояд. Масъалаи додашуда, 

шакли классикии масъалаи наклиёт мебошад. Онро модели сарбаст (сарбаста) ва ё модели 

пӯшидаи масъалаи нақлиёт меноманд. Дар модели сарбаст ҳаҷми захираҳо ба ҳаҷми талабот 

баробар аст. Талабот гуфта, дархости истеъмолкунандагон дар назар дошта мешавад. 

Дар адабиёти гуногуни илмӣ ва илмӣ-методӣ [4-5] бештар шакли сарбасти масъалаи 

нақлиётро баррасӣ менамоянд, яъне масъалаҳоеро ҳал мекунанд, ки дар онҳо ҳаҷми захираҳо ба 

ҳаҷми талабот баробар аст. Дар амалия, аслан масъалаҳое вомехӯранд, ки дар онҳо ҳаҷми 

захираҳо зиёданд, вале ҳаҷми талабот кам аст ва баръакс. Бо тарзи дигар гӯембештар 

масъалаҳое вомехӯранд, ки дар онҳо баланси захираҳои бор ва талабот вайрон мешаванд. Ин 

хел масъалаҳоро боз масъалаҳо бо баланси нодуруст низ меноманд. Намудҳо ё худ шаклҳои 

ғайрисарбасти масъалаи нақлиёт ба шакли сарбаст оварда шуда, бо ёрии компютер ҳал карда 

мешаванд. Чи тавре ки қайд намудем, дар масъалаи сарбасти нақлиёт ҳаҷми захираҳои бор ба 

ҳаҷми талабот баробар аст. Инро дар шакли математикӣ чунин ифода менамоем: 

. Агар дар масъалаи нақлиёт (1-5) ифодаи  иҷро 

гардад, пас он масъалаи кушоди нақлиёт бо захираҳои зиёдатӣ мебошад. Барои ёфтани ҳалли 

оптималӣ дар ин хел масъалаҳо пункти қабули сохта (қалбакӣ) дохил намуда, масъаларо ба 
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шакли сарбаст меорем. Агар дар масъалаи нақлиёт ифодаи  иҷро гардад, 

пас он масъалаи кушоди нақлиёт бо талаботи зиёдатӣ мебошад. Ҳалли ин гуна масъалаҳо 

мураккабтар мебошад. Сабаб дар он аст, ки чӣ қадар борро кашонем ҳам, талаботро қонеъ 

гардонида наметавонем. Чунки захираҳо дар ҳаҷми  намерасанд. Ду 

усули ҳалли масъалаи мазкурро дида мебароем.  

1. Қонеъгардонидани талаботро ба ҳисоб намегирем. Фақат ба минимум расонидани 

хароҷоти боркашонӣ машғул мешавем. Барои бо ин усул ҳал намудани масъала пункти гусели 

қалбакии (анбори қалбакии) -ро бо бори захиравии  дохил мекунем. Нархи 

кашонидани воҳиди маҳсулот аз анбори қалбакии  ба тамоми пунктҳои қабул ба сифр 

баробар аст, яъне дар асл анбор вуҷуд надораду аз он бор намебарем. Бо тарзи дигар гӯемсатри 

охирини матритсаи хароҷот сатри сифрӣ аст. Ҳамин тариқ, мо аз масъалаи кушоди нақлиёт ба 

масъалаи сарбасти нақлиёт мегузарем ва масъаларо мувофиқи технологияи дар [3-5] 

пешниҳодшуда, ҳал менамоем.  

2. Акнун ба хараҷоти боркашонӣ диққат надода, кӯшиш менамоем, ки талаботро дар 

пунктҳои истеъмолӣ ҳарчи бештар қонеъ гардонем. Маълум аст, ки талабот дар ҳамаи пунктҳо 

пурра қонеъ карда намешаванд. Ҳалро барои то андозае қонеъ намудани талабот ҷустуҷӯ 

менамоем. Барои ин коэффитсиенти мутаносибии зеринро ҳисоб менамоем: 

 
Аз рӯйи ин коэффитсиент талаботро дар пунктҳои истеъмолӣ ислоҳ намуда (тағйир 

дода), масъалаи кушоди нақлиётро ба масъалаи сарбасти нақлиёт табдил медиҳем. Ин 

ислоҳкунӣ ё худ тағйирдиҳии талабот дар пунктҳои истеъмолӣ аз рӯйи формулаи зерин сурат 

мегирад: 

 

Акнун як масъалаи мушаххасро дида мебароем. Масъалаи нақлиёт дар шакли таблитсавӣ 

дода шудааст. Онро бо ёрии компютер ҳал менамоем.  

Анборҳо 

Пунктҳои истеъмолӣ Ҳаҷми 

захира  В1 В2 В3 В4 В5 

А1 2 6 4 5 3 1600 

А2 6 5 8 11 1 1100 

А3 10 9 1 1 2 1900 

А4 3 2 6 5 12 2100 

Талабот 1150 1350 1250 1400 1850   

Масъалаи додашуда ғайрисарбаст аст, яъне дар он ҳаҷми захираҳо ба ҳаҷми талабот 

баробар нест. Аниқтараш ҳаҷми захираҳо (6700) аз ҳаҷми талабот (7000) кам мебошад. Ин 

масъалаи нақлиёт бо ҳаҷми талаботи зиётатӣ аст, ҳаҷми талаботи зиёдатӣ 300 воҳидро ташкил 

медиҳад. Барои ин масъаларо ҳал намудан аввал онро ба шакли сарбаст оварда, баъд аз рӯйи 

технологияи ҳалли масъалаи сарбаст ҳал менамоем.  

Усули 1. Барои ба шакли сарбаст овардан як анбори қалбакии А5 ворид менамоем ва 

захираро дар он ба 300 баробар меҳисобем. Нархи кашонидани воҳиди маҳсулот аз анбори А5, 

ба нуқтаҳои В1, В2, В3, В4, В5 ба сифр баробар аст, чунки А5 анбори қалбакӣ буда, вуҷуд 

надорад ва мо аз он ҷо бор намебарем. Шакли таблитсавии масъала дар ин ҳолат чунин 

мешавад: 

Анборҳо 
Пунктҳои истеъмолӣ Ҳаҷми 

захира  В1 В2 В3 В4 В5 

А1 2 6 4 5 3 1600 

А2 6 5 8 11 1 1100 

А3 10 9 1 1 2 1900 

А4 3 2 6 5 12 2100 

А5 0 0 0 0 0 300 

Талабот 1150 1350 1250 1400 1850   
 

Модели математикии масъала бошад шакли сарбастро гирифта, чунин ифода меёбад: 
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   (1) 

 (2)    (3) 

 (4)   (5) 

Масъаларо бо ёрии компютер ҳал менамоем. Аз технологияи ҳалли масъала бо истифода 

аз оптимизатори Excel, ки дар [5-8] баррасӣ шудааст, истифода мебарем. Дар ин ҷо аз шарҳи 

пурраи технологияи ҳал сарфи назар намуда натиҷаро, ки дар расми 1 ифода шудааст, 

пешниҳод менамоем. 

 
Дар нақшаи боркашонии оптималие, ки ҳосил намудем (расми 1) сатри охиринро 

партофта, ҳалли масъаларо бо тарзи математикӣ чунин менависем: 

 
  

   

  

Аз ҳалли масъала маълум мешавад, ки талабот дар ҳаҷми 300 воҳид маҳсулот қонеъ 

карда намешавад. Сабаб дар он аст, ки ҳамин қадар маҳсулот дар анборҳо камӣ мекунад. 

Талабот ҳаст вале захира нест (кам аст). Ба нуқтаи истеъмолии В3 ба миқдори 300 воҳид 

маҳсулот бурда наметавонем. Ҳамин тарзи тақсимоти бор (кашонидани бор) хараҷоти 

минималии боркашониро (12800-ро) таъмин менамояд.  

Усули 2. Акнун ба хароҷоти боркашонӣ диққат надода, талаботро дар пунктҳои 

истеъмолӣ ҳарчи бештар қонеъ менамоем. Барои ин коэффитсиенти мутаносибии K-ро ҳисоб 

менамоем: 

 
Аз рӯйи ин коэффитсиент талаботро дар пунктҳои истеъмолӣ аз рӯйи формулаи 

 ислоҳ менамоем (тағйир медиҳем):  

; ; 

; ; 

. 

Акнун масъалаи кушоди нақлиёт шакли сарбасти зеринро мегирад: 

Анборҳо 

Пунктҳои истеъмолӣ Ҳаҷми 

захира В1 В2 В3 В4 В5 

А1 2 6 4 5 3 1600 

А2 6 5 8 11 1 1100 

А3 10 9 1 1 2 1900 

А4 3 2 6 5 12 2100 

Талабот 1101 1292 1196 1340 1771   
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Модели математикии масъала чунин мешавад:  
   (1) 

     (2) 

     (3) 

     (4) 
    (5) 

Ҳалли масъала, ки бо ёрии компютер ҳосил шудааст, дар расми 2 тасвир ёфтааст.  

 
Ҳалли масъаларо бо тарзи математикӣ чунин ифода менамоем: 

 
  

 
 

Фарқияти хароҷоти боркашониро дар ҳалли усули 2 ва усули 1 ҳисоб менамоем: 13151-
12800=351. Агар хароҷот бо сомонӣ ифода ёбад, пас мо 351 сомонӣ дар тарзи дуюм зарар 
мебинем, вале тақсимоти бор одилона сурат мегирад.  

Қайд кардан лозим аст, ки масъалаи нақлиёт бо талаботи зиёдатиро бе ворид намудани 
анбори қалбакӣ ва ё истифода аз коэффитсиенти мутаносибии K низ ҳал намудан мумкин аст. 
Ин имкониятро шеваҳои нави ҷадвали электронӣ доро мебошанд. Аз ин имконият истифода 
бурда, натиҷаро бо усулҳои дар боло истифодагардида муқоиса намудан аз аҳамият холӣ нест. 
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УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАҚЛИЁТ БО ТАЛАБОТИ ЗИЁДАТӢ 
 

Мақола ба методҳои ҳалли масъалаи нақлиёти намуди кушода бахшида шудааст. Масъалаи 

нақлиёт баланси байни ҳаҷми талабот ва ҳаҷми захираҳо кушода номида мешавад. Ин хел масъалаҳоро 

боз масъалаҳо бо дар мавриди риоя намудани баланси нодуруст низ меноманд. Дар адабиёти гуногуни 

имӣ ва илмӣ- методӣ асосан шакли пӯшидаи масъалаи нақлиётро баррасӣ менамоянд. Раванди ҳалли 

масъалаи нақлиёти намуди кушода хусусиятҳои хоси худро дорад. Дар ин ҷо масъалаи нақлиёти намуди 

кушода бо талаботи зиёдатӣ баррасӣ ёфтааст. Ду методи ҳалли масъала истифода гардида, фарқияти 

онҳо таҳлил шудаанд. Барои ҳалли масъала оптимизатори ҷадвали электронӣ истифода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: масъала, модел, нақлиёт, компютер, ҷадвали электронӣ, нақша, хароҷот, 

анбор, усул, қалбакӣ, талабот, дархост. 
 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ С ПРЕВЫШАЮЩИМ СПРОСОМ  
 

Статья посвящена методам решения транспортной задачи открытого типа. Транспортная задача 

называется открытой, если не соблюдается баланс между объемом спроса и объемом предложения. Такие 

задачи еще называют задачи с неправильным балансом. В разной научной и научно-методической 

литературе в основном рассматриваются транспортные задачи закрытого типа. Процесс решения 

транспортной задачи открытого типа имеет свои особенности. Здесь рассматривается транспортная 

задача открытого типа с превышающим спросом. Используется два метода решения задачи, и 

анализируется их отличие. Применяется оптимизатор электронной таблицы для решения задач  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задача, модель, транспорт, компьютер, электронная таблица, план, 

затраты, склад, метод, фиктивный, потребность, спрос. 
 

THE METHODS OF SOLVING TRANSPORTATION PROBLEM WITH EXCEEDING DEMAND 
 

The article is devoted to the methods of solving the open-type transport problem. A transport task is 

called open if there is no balance between the volume of demand and the volume of supply. Such tasks are also 

called tasks with incorrect balance. In different scientific and scientific-methodical literature the transport 

problems of closed type are mainly considered. The process of solving the transport problem of open type has its 

own characteristics. Here we consider the transport problem of the open type with excess demand. Two methods 

can be used to solve the problem, and analyzed the difference between them. The electronic table optimizer is 

used to solve problems 

KEY WORDS: problem, model, transport, computer, electronic table, plan, expenses, warehouse, 

method, dummy, need, demand. 
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 МЕХАНИЗМҲОИ ТАШКИЛИЮ ИҚТИСОДИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ 

СОҲАИ КИШОВАРЗӢ  
 

Холназаров М.Х., Абдуллоев Ф.С.  
 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Фаъолияти самараноки иқтисодӣ дар шароити бозор зарурати ҷустуҷӯи доимии роҳҳои 
устуворгардонии тараққиёти ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, омӯзиши бештар амиқи усулҳои 
таъмини фаровони бозори миллӣ ва умуман қобилияти дар муҳити иқтисоди бозоргонӣ 
бомуваффақият амал карда тавонистани воҳидҳои хоҷагидориро пурзӯр мегардонад. Аз ҷониби 
дигар, тараққиёти босуръати соҳаи кишоварзӣ ва комплекси агросаноатӣ дар ҷумҳурӣ дар 
шароити иқтисоди бозорӣ аз бисёр ҷиҳат ба истифодаи самараноки кулли омилҳои истеҳсолот 
вобастагии калон дорад. Махсусан, дар шароити кунунӣ, ки мамлакат аз лиҳози таъмини аҳолӣ 
бо маводи озуқаворӣ танқисӣ мекашад, ин муаммо ташкили самараноки истеҳсолоти 
кишоварзии аз ҷиҳати илмӣ асосонокардашудаи худро тақозо менамояд.  

Зикр кардан ба маврид аст, ки афзоиши хатари норасоии озуқаворӣ дар ҷаҳон таи солҳои 
охир метавонад базудӣ фаъол гашта, вазъи таъминоти онро миёни давлатҳо боз ҳам мушкилтар 
гардонад. Воқеан, дар ин ҷода мебояд ҳадафҳои милливу иқтисодии молики алоҳидаи ҷаҳониро 
мавриди омӯзиш қарор диҳем ва равияи истеҳсолии собиқи онро тағйир дода, аз ин ҳисоб соҳаи 
кишоварзиро бештар барои таъмини бехатарии озуқаворӣ омода ва равона созем. 

Аз эҳтимол дур нест, ки шояд бо мурури замон инсон роҳҳои мухталиф ва бартариятдори 
шароити номусоиди таъмини бехатарии озуқавориро баҳри қонеъ гардонидани талаботи 
рӯзмарраи худ пайдо кунад. Ин ҳолат ба ақидаи мо метавонад аз ҳисоби чунин омилҳои мазкур 
бартараф гардад: 

 азхудкунӣ ва барқароркунии заминҳои иловагӣ; 
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 истифодаи сунъии сатҳи болоии сарчашмаҳои обӣ барои парвариш ва истеҳсоли 
маҳсулоти озуқаворӣ; 

 ихтироъ кардани навъҳои мухталифи растаниҳои сермаҳсул, дастрас ва камхарҷи 
озуқаворӣ; 

 имконияти истифодаи ғизои истеъмолии ивазкунандаи озуқаворӣ; 
 пешниҳоди дигар манбаҳои иловагии дастраскунии озуқаворӣ. 
Воқеан, тасаввур мекунем, ки дастовардҳои амалии назаррас дар ин ҷода, ки метавонад 

таи даҳсолаҳои минбаъда проблемаи таъмини пурраи озуқавориро ба куллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ 
тағйир диҳанд. Аз ин хотир, баҳри нигоҳ доштани таъмини бехатарии озуқаворӣ дар арсаи 
ҷаҳонӣ, мебояд бо ҳамоҳангсозии ақида ва амалии кулли ҳадафҳои байналхалқии давлатҳо, ба 
ҳалли ин қазия то ба ҳадди имконпазир ноил ва дастрас гардем. 

 Вазифаҳои асосии давлат дар самти сиёсати аграрӣ одатан аз фароҳам сохтани шароити 
мусоид барои таъмини самаранокии истеҳсолоти агросаноатӣ бо мақсади таъмини ниёзи аҳолӣ 
бо маҳсулоти озуқаворӣ, саноати коркарди ашёи хоми кишоварзӣ дар он дараҷае, ки тавонад аз 
ин манобеъ ба рушди иқтисодии давлат мусоидат намуда, боиси тараққиёти иҷтимоӣ, беҳдошти 
вазъи демографӣ ва баланд бардоштани дараҷаи даромаднокиву некуаҳолии мардум гардад [1, 
с. 35]. 

Мусаллам аст, ки бехатарии озуқаворӣ қисми таркибии бехатарии иқтисодӣ буда, 
мақсади асосии он истифодаи самараноки захираҳо дар роҳи комёбшавӣ ба тавозуни бозори 
талабот ва таклифоти маҳсулоти озуқаворӣ, таъмини ашёи хом барои соҳаи коркард ва 
истеҳсоли маҳсулоти молӣ мебошад. Дар ҷумҳурӣ як қатор таҳдидҳои бехатарии озуқаворӣ 
вуҷуд доранд, ки асосиашон инҳоянд: а) дастнорасии ҷисмонии (физикии) озуқаворӣ; б) 
дастнорасии иқтисодии озуқаворӣ; в) аз меъёри муқарраршуда барзиёд воридшавии маҳсулоти 
озуқаворӣ. 

Сиёсати аграрии давлати мустақил ва соҳибихтиёр дар ҳама давру замон бештар ба 
барқарорсозии амнияти озуқаворӣ ва раҳоӣ аз вобастагии воридоти озуқа равона карда 
мешаванд, аммо имрӯз, ин ҳолати ногувори баамаломада иқтисодиёти Тоҷикистонро фарогир 
ва вобаста кардааст. Гуфтан ҷоиз аст, ки меъёри илман асоснокшудаи ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти ватанӣ бар воридоти маҳсулоти озуқаворӣ, ки таҷрибаи амалии кулли мамолики 
мутараққӣ аз ин шаҳодат медиҳанд, мебояд дар ҳудуди мутаносибан 80 бар 20 фисад муқаррар 
гардида бошад ва танҳо дар ин ҳолат давлат метавонад рафъи бехатарии озуқавориро таъмин 
намуда, амнияти озуқавории аҳолии ҷумҳуриро таҳдид ва халалдор насозад [2, с. 122]. 

Дар марҳилаи ҳозира Тоҷикистон барои рушди иқтисодиёт дар роҳи таъмини бехатарии 
озуқаворӣ мебояд ба масъалаҳои зерин диққат диҳад. Пеш аз ҳама: 

 инкишофи соҳаҳои асосии саноат, хосса саноати сабук, коркарди маҳсулоти 
кишоварзӣ ва хӯрокворӣ; 

 инкишофи кооператсия ва ҳамгироии агросаноатӣ; 
 сарфаи самарабахши захираҳои об, ҳифзи муҳити зист; 
 инкишофи тамоми соҳаҳои каммуникатсия, нақлиёт, пеш аз ҳамароҳҳо; 
 мустаҳкам намудани бахши илмӣ-техникии соҳаҳои асосии саноат ва кишоварзӣ. 
Таъмин будан бо озуқаворӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат ба шумор 

меравад. Мушкилии ҳалли ин муаммо барои Тоҷикистон бо як қатор сабабҳо пайвастааст [3, с. 
104]: 

 маҳдудияти захираҳои замин барои истеҳсоли озуқаворӣ (зиёда аз 93% ҳудуди 
ҷумҳуриро кӯҳҳо ташкил медиҳанд); 

 тамоюли устувори афзоиши аҳолӣ; 
 дараҷаи баланди бекорӣ; 
 номутаносибии равнақи истеҳсолоти кишоварзӣ ва дигар доираҳои КАС; 
 дар мавқеи сарбаста будани ҷумҳурӣ аз роҳҳои асосии тиҷорати байналмилалӣ; 
 норасоии об, барои кишоварзӣ (аслан Ҷумҳурии Тоҷикистон аз захираҳои обӣ бой аст, 

аммо норасоии об ҳақиқатан бештар дар баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон ва ВМКБ ба чашм 
мерасад); 

 ҳиссаи зиёди воридоти маҳсулоти кишоварзӣ. 
Ҳалли ин вазифаҳо таъмини дастрасии воқеӣ ва иқтисодиро барои истеъмолкунандагони 

маҳсулоти хӯрокворӣ ба миқдор ва навҳои зарурӣ тақозо мекунад.  
Меъёрҳои асосии бехатарии озуқавории мамлакат аз инҳо иборат мебошанд:  
 дараҷаи қонеъсозандаи талаботи физиологӣ бо моддаҳои ғизоӣ ва энергия; 
 безарарии ашёи хоми хӯрокворӣ ва маҳсулоти ғизоӣ; 
 сатҳи дастрасии воқеӣ ва иқтисодии ғизо барои табақаҳои гуногуни аҳолӣ, аз ҷумла 

истеъмолкунандагони махсус; 
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 ҳаҷми захираҳои озуқавории стратегию таъҷилӣ дар муқоиса бо талаботи меъёри 
тавсияшуда [4, с. 56]. 

Гуфтан ба маврид аст, ки соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаи асосӣ ба шумор меравад. 
Иқтидори иқтисодии мамлакат бевосита ба соҳаи хоҷагии қишлоқ вобастагии калоне дошта, 
аҳолиро бо озуқа ва корхонаҳои саноатии ҷумҳуриро бо ашёи хоми худӣ таъмин мекунад. Аз 
ин лиҳоз, тараққиёти ин соҳа дар мамлакат боиси некӯаҳолии мардум гардида, аз баланд 
шудани иқтидори иқтисодии ҷумҳурӣ, гувоҳӣ медиҳад. 

Барои раҳоии иқтисодиёти кишвар аз ин ҳолати баамаломада, фикр мекунем, ки дар 
баррасӣ ва ҳалли чунин самтҳои пешниҳодшавандаи давлатӣ дар бахши сиёсати аграрӣ, бо 
назардошти хусусиятҳои хоси иқтисодиёти ҷумҳурӣ масъулини соҳа таваҷҷуҳи ҷиддӣ, илмӣ ва 
амалӣ зоҳир хоҳанд кард: 

1. Рушди бахши аграрӣ ба таъмини боэътимод, босубот ва мутаносиби кишвар бо 
озуқаворӣ тавассути афзоиши мунтазам ва устувори ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, баланд 
бардоштани сатҳи даромад ва шуғли аҳолӣ, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ барои тавсияи 
такрористеҳсол мусоидат хоҳад кард, ки мустақиман барои ноил шудан ба мақсадҳои рушди 
ҳазорсола нигаронида шудааст. 

2. Бо дарназардошти афзалиятҳои Стратегияи миллии рушд, ба эътибор гирифтани 
проблемаҳо дар бахши амнияти озуқаворӣ ва рушди бахши аграрӣ чунин вазифаҳои асосии 
миёнамуҳлат муайян гардидаанд: 1) гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ; 2) баланд 
бардоштани самаранокии бахши пахтакорӣ; 3) татбиқи кафолатҳо ва ҳуқуқи замин ба 
истифодабарандагон; 4) беҳбудии ҳолат ва баланд бардоштани самарабахшии инфрасохтори 
кишоварзӣ ва идоракунии захираҳои обӣ; 5) беҳбудии шароит барои рушди соҳибкории деҳот, 
ҳифзи муҳити зист; 6) ташкили ғизои солим [5, с. 148].  

3. Ташкил ва роҳандозии такмили базаи қонунгузорӣ-ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои меъёрие, ки 
бештар ба солимсозии вазъи иқтисодӣ, сектори аграрӣ равона шуда бошад. Таъмини 
баробарҳуқуқӣ ва иқтисодии кулли шаклҳои хоҷагидорӣ, инчунин барқарорсозии неруи 
истеҳсолии корхонаҳои азими кишоварзӣ, ҳатман барқарор ва назорат карда шаванд. 

4. Гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ - татбиқи ислоҳот ва баланд бардоштани 
неруи мақомоте, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати бахшӣ масъуланд, ҷалби инвеститсияҳо ва 
дастгирии соҳибкорӣ, инчунин аз байн бурдани монеаҳои маъмуриро вобаста ба дахолати 
мақомоти давлатӣ ба фаъолияти кишоварзӣ пешбинӣ намоянд. Вобаста ба ин, таҳия ва татбиқи 
барномаҳои бисёрсоҳавӣ оид ба амнияти озуқаворӣ, рушди ислоҳот ва содироти маҳсулоти 
кишоварзӣ, инчунин дастгирии сохторҳо оид ба ҳифзи генофонди ҳайвоноти хонагӣ ва ваҳшӣ 
таъсис дода шаванд.  

5. Воридсозии механизмҳои муосир ва босамари ташаккулёбии захираҳои озуқаворӣ дар 
дохили кишвар, ки он баҳри ҳавасмандгардонии иқтисодии истеҳсолгарони ватанӣ ва рушди 
инфрасохтори бозорӣ равона карда шуда бошад. 

6. Дар қисми беҳбуди шароит барои рушди соҳибкории деҳот тадбирҳои махсус 
андешида шудаанд. Ин тадбирҳо асосан ба пешбурди лоиҳаҳои инвеститсионӣ нигаронида 
шудаанд, аз ҷумла аз ҳисоби ҷалби маблағҳои пулии муҳоҷирони меҳнатӣ, таъсис додани 
корхонаи хизматрасон (лизинг ва ғайра); рушди чорводорӣ дар хоҷагиҳои махсус; дастгирии 
таъсиси фермаҳои чорвои ширдеҳ, гӯсфандпарварӣ барои гӯшт, парандапарварӣ, парвариши 
қӯтос ва бузпарварӣ дар минтақаҳои кӯҳсор ва баландкӯҳ, занбӯриасалпарварӣ ва моҳипарварӣ. 
Дастрасии хоҷагиҳо ба захираҳои молиявӣ баланд бардошта шуда, ташаббус ҷиҳати таъмини 
онҳо бо тухмӣ, пору, химикатҳо. дастгирӣ карда шаванд. Бунёди шароитҳо барои татбиқи 
бозори озуқаворӣ ва хизматрасонии маркетингӣ, омӯзиши мутобиқи мақсад будани танзими 
оддигардонидашуда ва андозбандии корхонаҳои инфиродӣ, корхонаҳои хурди кишоварзӣ, аз 
ҷумла, корхонаҳои хизматрасон ва пахтакор гузаронида шаванд. Ҳамчунин фароҳам овардани 
хизматрасониҳои иқтисодию ҳуқуқӣ ва машваратӣ оид ба масъалаҳои истифодаи самарабахши 
замин ва рушди бизнеси хусусӣ дар бахши кишоварзӣ пешбинӣ шавад. Ҳамчунин тадбирҳо оид 
ба тақвияти неруи сохторҳое, ки алайҳи ҳашарот (малах) мубориза мебаранд, шароит фароҳам 
оварда шавад. 

7. Такмилдиҳии муносибатҳои замин ва заминдорӣ, барқарорсозии назорати давлатии 
истифодабарандагони замин дар соҳаи кишоварзӣ. 

8. Дастгирии молиявӣ-қарзии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) – ҳамчун ҷузъи асосии 
заминистифодабарандагон ва молистеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ. 

9. Ҳавасмандгардонӣ ва тараққиёти кооператсияҳои истеҳсолӣ ва интегратсияи кулли 
навъҳои корхонаҳо, шаклҳои мухталифи моликиятдорӣ дар истеҳсол, коркард ва фурӯши 
маҳсулоти кишоварзӣ, таъминоти аграрӣ, низоми савдо ва маблағгузориҳо. 

10. Истифодаи васеи технологияи каммасрафи захираҳо ва неруи барқ дар ҷараёни 
истеҳсолот, коркард ва нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ. 
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11. Таҷдиди назари сиёсати иқтисодии бурунмарзӣ дар бахши содироту воридоти 
маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти имкониятҳои ҳифзи манфиатҳои 
молистеҳсолкунандагони ватанӣ. 

12. Дигаргунсозии самтҳои иҷтимоии аҳолии деҳот, бунёди шароитҳои мусоиди 
иқтисодӣ баҳри беҳдошт ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳолии зисти мардум. Афзоиши 
нуфузи минтақаҳо ва таъмини ҳалли масоили бехатарии озуқаворӣ дар асоси коркарду татбиқи 
барномаи баэътидолдарорӣ ва рушди истеҳсолоти агросаноатӣ. 

13. Нигоҳдорӣ ва тараққиёти илман асоснокшудаи неруи истеҳсолии КАС, истифодаи 
механизми иқтисодии ҳавасмандкунии фаъолият ва дастовардҳои илмии олимон ва 
мутахассисони соҳа дар ин ҷабҳа. Инчунин дастгирии молиявии давлатии барномаҳои илмӣ-
техникӣ, тадқиқотӣ ва татбиқи амалии онҳо дар соҳаи КАС. 

14. Оид ба ташкили ғизои солим ба паст кардани паҳншавии бемориҳои вобаста ба ғизо, 
тақвияти заминаи қонунгузорӣ, талаботи тиббию биологӣ ва меъёрҳои санитарӣ нисбат ба 
сифат ва амнияти озуқаворӣ; таҳия ва татбиқи стратегияи пешгирӣ ва муолиҷаи норасоии ғизо 
дар байни кӯдакон; таҳия ва татбиқи стратегияи илман асосноки ташкили ғизои солими 
хонандагон. Татбиқи ин барномаҳо имкон медиҳад, ки сатҳи бемориҳои вобаста ба озуқа, қабл 
аз ҳама, барои гурӯҳои аҳолии осебпазир камтар гардад. 

15. Татбиқи тадбирҳои дар боло зикргардида дар бахши рушди соҳаи кишоварзӣ ва 
бехатарии озуқаворӣ мусоидат хоҳад кард. 

Дар амал татбиқ гардидани омилҳои таркибии дар боло зикршуда, далели воқеии иҷрои 
самтҳои асосии пешгирифтаи сиёсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, аз ин ҳисоб 
ноилшавӣ ба афзоиши истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилаи кишоварзӣ, таъмини амнияти 
озуқаворӣ, баланд бардоштани дараҷаи даромаднокии хоҷагиҳои кишоварзӣ ва дар ниҳоят 
пастшавии сатҳи камбизоатӣ ва беҳтаршавии некӯаҳолии мардуми кишвар равона мегардад. 
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МЕХАНИЗМҲОИ ТАШКИЛИЮ ИҚТИСОДИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ  
РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ  

 

Дар ин мақола, вазифаҳои асосии давлат дар самти сиёсати аграрӣ, ки одатан аз фароҳам овардани 
шароити мусоид барои таъмини самаранокии истеҳсолоти агросаноатӣ бо мақсади таъмини ниёзи аҳолӣ 
бо маҳсулоти озуқаворӣ, саноати коркард бо ашёи хоми кишоварзӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 
Қайд шудааст, ки дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ ба рушди иқтисодии давлат мусоидат намуда, 
боиси тараққиёти иҷтимоӣ, беҳдошти вазъи демографӣ ва баланд бардоштани дараҷаи даромаднокиву 
некӯаҳолии мардум мегардад. Дар амал татбиқ гардидани омилҳои таркибии дар боло зикршуда, далели 
воқеии иҷрои самтҳои асосии пешгирифтаи сиёсати аграрӣ маҳсуб ёфта, аз ин ҳисоб ноилшавӣ ба 
афзоиши истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилаи кишоварзӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, баланд 
бардоштани дараҷаи даромаднокии хоҷагиҳои кишоварзӣ ва дар ниҳоят пастшавии сатҳи камбизоатӣ ва 
беҳтаршавии некӯаҳолии мардуми кишвар мусоидат менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: механизмҳои ташкилию иқтисодӣ, танзими давлатӣ, самаранокии 
истеҳсолоти кишоварзӣ, таъмини амнияти озӯқаворӣ, афзоиши маҳсулот, рушди иқтисодӣ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В статье рассматриваются основные задачи государства в области аграрной политики в создании 
благоприятных условий для обеспечения эффективности агропромышленного производства с целью 
удовлетворения потребностей населения в пищевой, перерабатывающей промышленности и 
сельскохозяйственном сырье. Отмечается, что государственная поддержка сельского хозяйства 
способствует экономическому развитию государства и способствует социальному развитию, улучшению 
демографической ситуации и повышению доходов и благосостояния населения. Реализация 
вышеперечисленных факторов является реальным подтверждением реализации основных направлений 
аграрной политики, в частности, достижения роста валового внутреннего продукта, обеспечения 
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продовольственной безопасности, повышения рентабельности сельского хозяйства в конце приводить к 
сокращению бедности и улучшит благосостояние людей в стране. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организационно-экономические механизмы, государственное 
регулирование, эффективность сельскохозяйственного производства, продовольственная безопасность, 
рост продукции, экономическое развитие. 
 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF  

THE STATE SUPPORT OF AGRICULTURE 
 

The article considers the main tasks of the state in the field of agricultural policy in creating favorable 
conditions for ensuring the efficiency of agricultural production in order to meet the needs of the population in 
food, processing industry and agricultural raw materials. It is noted that state support for agriculture contributes 
to the economic development of the state and contributes to social development, improving the demographic 
situation and increasing incomes and welfare of the population. The implementation of the above factors is a real 
confirmation of the implementation of the main directions of the agricultural policy, in particular, achieving 
gross domestic product growth, ensuring food security, increasing the profitability of agriculture in the end lead 
to poverty reduction and improve the well-being of people in the country. 

KEY WORDS: organizational and economic mechanisms, state regulation, agricultural production 
efficiency, food security, product growth, economic development. 
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Республика Таджикистан ставит перед собой высокие цели и обязательства для 
достижения долгосрочного развития, и в недалеком будущем обеспечения высокого уровня 
развития и улучшения жизни населения. Один из наиболее приемлемых путей для достижения 
этих целей является переход национальной экономики на модель инновационного развития.  

Со дня приятия «Стратегии развития инноваций Республики Таджикистан на период до 
2020 года» прошло семь лет, однако до сих пор в стране в этом направлении к сожалению нет 
каких-либо конкретных достижений, даже исходя из того что для выполнения стратегии со 
стороны Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан 
подготовлен план мероприятий от 15 июня 2015 года, №67 «О планах мероприятий 
Министерства экономического развития и торговли касательно выполнения планов 
мероприятий постановлением Правительства Республики Таджикистан», от 30 мая 2015 года, 
№354, «О стратегии развития инноваций в Республике Таджикистан на период до 2020 года» 
утверждено и одобрено [3].  

Развитие инновационных процессов в агропромышленном комплексе страны в разные 
периоды определялось потребностями производства, наличием материально-технических 
ресурсов, достижениями науки и техники, а также возможностями внедрения в практику 
передового производственного опыта. В дореформенный период освоение в производстве 
научных достижений осуществлялось в Республике Таджикистан с помощью внедренческих 
подразделений региональных органов государственного управления агропромышленным 
комплексом, научно-производственных и производственных систем, республиканских и 
региональных центров научного обеспечения, научно-исследовательских институтов, высших 
учебных заведений и других подразделений научно-технической сферы. 

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан имело в своей структуре 
специальное подразделение по внедрению, проводившее анализ и систематизацию 
эффективных научных разработок, тиражирование и рассылку рекомендаций, организацию 
выставок, семинаров, обучения и повышения квалификации кадров. Оно не только 
финансировало мероприятие в рамках реализации научно-технической политики, но и 
определяло содержание и объемы финансирования НИОКР в области агропромышленного 
производства. Это позволяло значительно снижать уровень дублирования научных разработок, 
расширять зоны использования научных результатов, оказывать предприятиям 
агропромышленного комплекса целевую государственную поддержку. 
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При такой организации инновационной деятельности в определенной мере достигались 
основная цель системы научного обеспечения АПК – передача для освоения 
товаропроизводителям завершенной научно- технической продукции. 

Однако в дальнейшем отсутствие дальнейших мер государственного протекционизма, 
массовое банкротство хозяйств, невостребованность производством научных разработок 
привели к свертыванию созданной инновационной инфраструктуры в сельском хозяйстве. 

Анализ современного состояния инновационной деятельности показал, что за 
переходный к рыночной экономике период в республике были упразднены службы, 
обеспечивающие развитие научно-технического прогресса, инновационной и информационной 
деятельности, пропаганду достижений науки и передового опыта. Вследствие этого управление 
научно- технической политикой стало носить бессистемный характер.  

Наиболее сильное воздействие на инновационные процессы в АПК оказывает низкий 
уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию. Отсутствие у 
большинства сельхозтоваропроизводителей собственных денежных средств, сопровождаемое 
ограниченностью бюджетных источников финансирования, и практическая невозможность 
получить на инновации заемные средства не позволяют им заниматься освоением новых 
технологий. 

Ситуацию усугубило полное прекращение финансирования региональными органами 
управления АПК мероприятий по освоению научно-технических достижений в производстве и 
соответствующих инновационных программ. 

Аграрная наука не располагает в настоящее время достаточным потенциалом, способным 
обеспечивать реализацию в аграрном секторе активной инновационной политики. В связи с 
этим возникает необходимость принятия государственной инновационной программы по 
повышению эффективности использования научно-технического потенциала отрасли. 

В то же время необходимо отметить, что по своему содержанию осваиваемые в основных 
отраслях и сферах агропромышленного производства инноваций существенно отличаются, что, 
естественно, связано с их отраслевыми, функциональными, технико-технологическими и 
организационными способностями. 

Противоречивость современного состояния инновационной деятельности в АПК 
заключается в том, что государственная научно-техническая и инновационная политика 
отрасли должным образом не разрабатывается и не реализуется. Все проблемы, связанные с 
практическим использованием нововведений, сельскохозяйственные товаропроизводители 
вынуждены решать, в основном, самостоятельно, при отсутствии действенной помощи со 
стороны государства. 

Инновационные процессы в отраслях АПК преимущественно начали свертываться в 90-х 
годах. Вследствие различных объективных и субъективных причин, вызванных 
несовершенством экономики переходного периода, основные усилия со стороны государства и 
функционирующих научно-исследовательских учреждений АПК были направлены на 
сохранение имеющегося научного потенциала и его адаптацию к существующим 
экономическим условиям.  

Затруднительность проведения подробного анализа современного состояния 
инновационной деятельности в аграрном секторе АПК связана с отсутствием учёта данного 
вида деятельности в аграрном секторе экономики в таких объемах и показателях, как это 
делается в промышленности. В частности, отечественные (как сельскохозяйственные, так и 
перерабатывающие) предприятия и организации не ведут учёта осваиваемых инноваций. 
Отсутствует аналогичный учет и в научно-технической сфере, а вновь создаваемая 
инновационно-консультационная служба не учитывает в полной мере конкретные показатели 
развития инновационных процессов в отрасли. На государственном уровне государственной 
статистики налажен учёт технологических инноваций на предприятиях по ряду показателей. 

Тем не менее, оценивая интенсивность технологических инноваций на предприятиях 
разных отраслей сельского хозяйства, можно сопоставить число инновационно-активных 
предприятий по видам инновационной деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 

Наиболее распространенные инновации, осваиваемые в основных отраслях и сферах 

агропромышленного комплекса 

Экономика, 

организация и 

управление 

Земледелие и 

растение-

водства 

Животноводство и 

ветеринарная 

медицина 

Механизация, 

автоматизация и 

электрификация 

производства 

Хранение и 

переработка 

продукции 

Новые 

экономические 

Новые сорта 

сельхозкультур. 

Новые породы, типы 

и кроссы 

Эффективные 

методы и формы 

Внедрение новых 

методов обработки 
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инструменты 

реализации 

аграрной политики. 

Новые аспекты 

государственного 

регулирования в 

АПК. 

Организационно-

экономический 

механизм аграрного 

рынка. 

Новые модели 

предприятий, 

кооперативов и 

интегрированных 

формирований в 

АПК. 

Новые формы 

организации труда. 

Новые методы 

мотивации труда в 

АПК. 

Рационализация 

использования 

производственного 

потенциала. 

Новые формы 

технического 

обслуживания и 

обеспечения 

ресурсами АПК. 

Методы 

финансового 

оздоровления 

предприятий. 

Новые и 

усовершенство-

ванные системы 

управления в АПК. 

Формирование 

рынка труда в АПК. 

Развитие 

социально- 

трудовой сферы 

села. 

Новые формы 

научно- 

производственной 

интеграции и 

развития 

инновационных 

процессов в АПК. 

Новые 

технологии 

возделывания 

сельхозкультур. 

Методы 

повышения 

плодородия, 

продуктивности 

и устойчивости 

земледелия. 

Новые 

удобрения и их 

системы. 

Научно 

обоснованные 

системы 

земледелия. 

Новые средства 

защиты 

растений. 

Регуляторы 

роста 

растений. 

Мониторинг 

использования 

земель. 

Методы и 

приемы 

биологизации 

земледелия. 

Комплекс мер по 

экологизации 

земледелия. 

Новые системы 

семеноводства. 

Методы 

интенсивного 

использования 

орошаемых 

земель. 

 

 

высокопродуктивных 

животных и птицы. 

Создание 

высокопродуктивных 

племенных животных. 

Методы сохранения и 

улучшения генофонда 

в животноводстве. 

Усовершенствованные 

биологические 

системы разведения 

животных. 

Новые 

усовершенствованные 

индустриальные 

технологии в 

животноводстве. 

Методы 

эффективного 

использования 

кормовых ресурсов. 

Новые системы 

интенсивного 

кормопроизводства. 

Комплексы систем по 

автоматизации и 

компьютеризации 

производственных 

процессов в 

животноводческих 

фермах. 

Методы повышения 

биологического 

потенциала 

продуктивности 

животных. 

Система обеспечения 

устойчивости 

ветеринарного 

благополучия. 

Экологически 

безопасные и 

технологически 

безотходные 

технологии в 

животноводстве. 

Создание новых типов 

трансгенных 

животных. 

построения 

производственно- 

технической 

инфраструктуры 

АПК. 

Методы научно-

технического 

обеспечения в 

основных отраслях 

АПК. 

Методы 

энергетического 

обеспечения 

производства. 

Методы 

эффективного 

использования 

техники организации 

технического 

сервиса. 

Использование новой 

и 

усовершенствованной 

технологии в 

сельском хозяйстве. 

Методы обеспечения 

безопасности и 

комфортности при 

использовании 

техники. 

Применение 

унифицированных 

узлов и деталей. 

Создание машинно-

технологических 

станций. 

Поставка техники по 

лизингу. 

Создание дилерской 

службы. 

Организация 

ремонтно- 

восстановительной 

деятельности. 

Формирование 

системы кадров 

инженерно- 

технического 

обеспечения АПК. 

сырья. Получение 

новых пищевых 

продуктов с 

заданными 

свойствами. Новые 

ресурсосберегающие 

технологии 

производства 

пищевой продукции. 

Использование 

вторичного и 

нетрадиционного 

сырья. 

Повышение пищевой 

и потребительской 

ценности 

продуктов питания. 

Методы контроля 

качества 

продукции. 

Новые рецепты 

детского питания, 

обогащенные 

витаминами и 

микроэлементами. 

Новые технологии 

хранения пищевых 

продуктов. 

 

Сравнение объемов инновационной продукции на технологические нововведения также 
свидетельствует о низком уровне интенсивности инновационного процесса в отраслях 
сельского хозяйства.  

В целом, современное состояние инновационной деятельности в сельском хозяйстве 
должно оцениваться как достаточно сложное. Степень реализации агроинноваций у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей продолжает оставаться недопустимо малой 
величиной. 

Анализ свидетельствует, что из общего количества прикладных разработок 
(завершенных, принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к широкомасштабному 
внедрению) только 2-3% были реализованы в ограниченных объемах и на ограниченных 
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площадях. От 4% до 5% разработок были внедрены в одном- двух хозяйствах. Судьба большей 
их части (60-70%) по истечении двух-трех лет становилась неизвестной как для заказчиков 
(которыми являлись главным образом, отраслевые подразделения Минсельхоза), так и для 
разработчиков и потребителей научно-технической продукции.  

В современных условиях инновационная деятельность в сельском хозяйстве 
осуществляется в основном на крупных предприятиях, а также в предприятиях малого бизнеса. 
Основными разработчиками инноваций являются организации научно-технической сферы 
Республики Таджикистан - отраслевые организации, выполняющие НИОКР, академические 
научные организации и вузы, а также сами фермерские хозяйства. Низкая инновационная 
активность также связана с другими показателями, такими как средний возраст 
производственного оборудования и коэффициент его обновления. Коэффициент обновления 
основных фондов на протяжении последних лет не превышает 1%. 

Научно-технический потенциал сельского хозяйства Таджикистана за годы 
независимости претерпел значительные трансформационные изменения. Трансформационные 
процессы в науке, которые происходят в развитых странах, направлены на коммерциализацию 
результатов научных исследований и разработок, что также должно происходить в секторе 
науки АПК нашей страны. Следовательно, одним из основных показателей развития научно- 
технического потенциала является доля затрат на науку в ВВП. 

Порядок финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности 
за счет средств республиканского бюджета устанавливается Правительством Республики 
Таджикистан по согласованию с Президентом Республики Таджикистан. В таблице 2 
приведены объем ВВП и доля госбюджетных затрат на науку в валовом внутреннем продукте 
(ВВП). 

Таблица 2 
Объемы ВВП и доля госбюджетных затрат на науку в ВВП [1] 

 

Годы 
Объем ВВП, 
млн. сомони 

Бюджетное финансирование, 
млн. сомони 

Доля затрат на науку в ВВП, % 

2006 9335,2 9,812 0,1 
2007 12804,4 14,8136 0,11 
2008 17706,9 19,7694 0,11 
2009 20628,5 21,3204 0,10 
2010 24704,7 22,0242 0,089 
2011 30069,3 28,0436 0,093 
2012 36163,1 39,8136 0,110 
2013 40525,5 45,0379 0,111 
2014 45606,6 50,9311 0,112 
2015 48408,7 52,9396 0,109 
2016 54479,1 50,5720 0,09 
2017 61093,6 52,6 0,09 

 

 

Мировой опыт показал, что пороговое значение финансирования науки от валового 
внутреннего продукта (ВВП) составляет 1%. Для того чтобы наука развивалась она должна 
составлять 2% и выше. 

Анализ финансовых средств, выделенных на науку из госбюджета, за последние годы 
показывает, что расходы на науку ежегодно увеличиваются, однако доля затрат на науку в ВВП 
не достаточна для того, чтобы обеспечить научную безопасность нашей республики. 

В целях сохранения и защиты отечественного научно-технического потенциала, развития 
приоритетных и новых направлений научно-технической деятельности необходимо стабильно 
нарастающий объем государственных ассигнований в науку, на уровне не ниже 1% от ВВП. 
Финансовое обеспечение научной и научно-технической деятельности основывается на 
различных источниках финансирования. В табл. 3. приведены объем финансирования науки, а 
также по их источникам финансирования. 

Таблица 3 
Источники финансирования НИОКР, тыс. сомони [2] 

 

Источники 
Годы 

2018 в % 
к 2014 г. 

2014 2015 2016 2017 2018  
Бюджетных средств 15751,4 16033,5 16977,6 18419,1 19472,2 123,6 
Собственные источники 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 150,0 

 

 

Данные табл. 3 показывают, что основными источниками финансирования НИОКР на 
2018 год остается, как и предыдущие годы, госбюджетные средства – 99,9%, средства 
собственных источников 0,0001%. 
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Таким образом, пассивное отношение Таджикистана к поддержке собственного научно- 
технического потенциала не соответствует мировым тенденциям развития инновационной 
деятельности, обеспечивающее социально-экономическое развитие Республики Таджикистан. 
Такое положение не может являться гарантией научной безопасности страны и 
конкурентоспособности ее экономики. 

Вместе с тем, особый интерес представляет исследование современного состояния 
инновационного потенциала предприятий сельскохозяйственного производства. Важным 
элементом повышения уровня развития экономики и культуры страны является неуклонный 
рост и объем сельскохозяйственного производства. Наряду со всё более полным 
удовлетворением потребностей населения продовольственной продукцией необходимо 
обеспечить своевременный и качественный уровень их выполнения.  
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РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ 
 

Дар мақола ҳолати кунунии инноватсия дар КАС Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ карда шудааст. 
Таҳлили намудҳои маъмули инноватсия дар комплекси агросаноатӣ гузаронида шуда, ҳиссаи буҷет 
барои илм нисбат ба ММД ҳисоб карда шудааст. Сарчашмаҳои маблағгузории илм дар кишоварзӣ нишон 
дода шудааст. Қайд шудааст, ки муносибати манфии дастгирии имкониятҳои илмӣ-техникии миллӣ ба 
ҷараёнҳои рушди фаъолияти инвеститсионӣ, ки рушди иқтисодию-иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
таъмин менамояд мувофиқ нест.  

КАЛИДВОЖАҲО: навгонӣ, комплекси агросаноатӣ, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, кишоварзӣ, 
дастовардҳои илмӣ-техникӣ, фаъолияти сармоягузорӣ, рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ.  

 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В статье исследованы современного состояния инновационной деятельности в АПК Республики 
Таджикистан. Анализированы наиболее распространенные формы инновации, осваиваемые в основных 
отраслях и сферах агропромышленного комплекса. Определены доля науки в ВВП и выявлены источ-
ники финансирования науки в сельском хозяйстве. Пассивное отношение к поддержке собственного 
научно-технического потенциала не соответствует мировым тенденциям развития инновационной 
деятельности, обеспечивающее социально-экономическое развитие Республики Таджикистан.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, агропромышленный комплекс, истоники финансирования, 
сельское хозяйство, научно-технические достижения, инвестиционная деятельность, социально-
экономическое развитие. 

 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRICULTURAL SECTOR 
 

The article explores the current state of innovation in the agricultural sector of the Republic of Tajikistan. 
The most common forms of innovation, mastered in the main sectors and fields of agriculture, are analyzed. The 
share of science in GDP is determined and the sources of financing science in agriculture are identified. A 
passive attitude towards supporting one's own scientific and technical potential does not correspond to global 
trends in the development of innovative activity, which ensures the socio-economic development of the Republic 
of Tajikistan. 

KEY WORDS: innovation, agriculture, the sources of financing, agriculture, scientific and technological 
achievements, investment activity, socio-economic development. 
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Своё начало частное предпринимательство берёт с тех времён, когда первый человек 
огородил вокруг земли сеткой и заявил: это моя территория. С этого началось использование 
многих понятий: собственный огород, разность, отношение и так далее. Слово появилось перед 
традиций и меняется раньше чем последнее. На протяжении исторического развития экономика 
перетерпела много изменений, и новые понятия по разному повлияли на экономический рост и 
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его промышленное развитие. Приобретая научное понимание экономика ввела всё более 
многогранные категории имеющие глубокий смысл. Одним из таких значимых слов в 
промышленном предпринимательском производстве является слово «компетенция». 

В Республике Таджикистан денежный спрос каждого восьмого покупателя не 
удовлетворяется, а размер неходовых запасов, требующих уценки, составляет примерно 2%, от 
общих товарных запасов [1, с. 33]. Поэтому, повышение заработной платы населения в стране 
является стратегией устойчивого развития. В послании Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Парламенту Республики Таджикистан от 22 
декабря 2017, в социальной сфере экономики предусмотрено повышение дохода до 30%.  

Таким образом, речь идёт о создании «рынка покупателей» характерной особенностью 
которого, является повышенный спрос товаров и услуг над платежеспособным спросом. Такая 
ситуация на рынке предоставляет покупателю возможность выбора товаров, сравнение сортов 
и марок товаров, выпущенных разными производителями, оценки соответствия между своими 
желаниями и потребительскими свойствами товаров, между качеством и целью промышленно-
производственного предпринимательства [1, с. 37]. 

Компетенция – форма постоянного взаимоотношения и существования для развитий 
производственных отношений предпринимателей, фирм, предприятий и организации в 
современных рыночных отношений с непрерывно меняющимся курсом денег [7, c. 7]. 

Деньгам относится особая роль в финансовых потоков кругооборота экономики, которые 
в некотором степени определяют конкурентоспособность промышлено-производственного 
предпринимателя. 

Финансы домашних хозяйств (граждан) – это важный элемент децентрализованных 
финансов, который имеет всевозрастающее значение в модели развития предпринимателя: 

 как источник пополнения государственного бюджета; 

 как источник инвестиций в развитие экономики страны и др. Основу финансов 
домашних хозяйств (граждан) составляют финансы отдельных семей (граждан). Их главный 
удел - формирование доходной части общесемейных бюджетов (бюджетов отдельных граждан) 
и использование этих доходов на цели текущего потребления и накопления [4, c. 13]. 

Финансы промышлено-производственного предпринимателья играют важную роль и в 
обеспечении эффективнного экономического и социального развития страны. Эта роль 
проявляется в следущем: 

 финансовые ресурсы, концентрируемые правительственной фискальной политикой и 
используемые им для финансирований различных общественных потребностей, в основном 
формируются за счет различных налогов, госпошлин и банковских операций; 

 финансы промышленно-производственного предпринимателя, фирм и предприятий 
формируют финансовый базис обеспечений непрерывности производственного процесса, 
нацеленного на удовлетворение спроса на товары и услуги. Финансовые потоки промышленно-
производственного предпринимателя и фирм составят большую часть в кругообороте 
экономики и могут служить главным инструментом государственного регулирования 
экономики в продовольственном обеспечении [4, c. 13-14]. 

История человеческого общества всегда была связана с решением продовольственных 
проблем, конкретных форм проявлений которые чрезвычайно многоообразны: от временной 
нехватки отдельных продуктов питаний до массового голода, проявляющегося как в локальной 
форме в отдельном регионе (например, горных районов), так и в глобальных масштабах 
(ежегодная мировая смертность, в 70-х годах XX века, непосредственно от голода, достигала 
30-40 млн. человек) [2, c. 218]. 

Современная проблема продовольственного обеспечения в развитых странах решается за 
счёт массового производства продуктов для бедных, о последствиях потреблений ГМ-
продукции особо подчёркивается ниже. ДНК зерна стимулируются с ДНК скорпиона, 
отличившимся выносливостью к ультрафиолетовым лучам солнца, выносливостью к нехватке 
воды, устойчивой к ветрам и ранним заморозкам. ДНК помидоров стимулируются ДНК-ой рыб. 
Последние, длительное время сохраняют свою форму после прерываний активной жизненной 
деятельности? 

Характерным названных случаев считается геоэкономическое различие. 
ГМ - продукт, произведённый флорой и фауной страны, наносит некоторые свои 

физиологические изменения, негативно влияющих на организм его жителей. 
Сбалансированность ингредиент продуктов питания в рыночном спросе и предложений 

определяются как многоплановый экономической категории, и как одной из сверхсложных 
форм народнохозяйственной сбалансированности продовольственной продукции. Дальнейший 
углубленный анализ пороговых значений продовольственной безопасности позволяет 
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сформулировать возможные типы проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на 
различных уровнях управления экономикой [1, c. 8]. 

Компетентность между немногими ... придает экономической жизни современно новый 
оттенок: она вынуждает промышленно-производственного предпринимателя и фирм 
принимать во внимание реакцию конкурентов на изменение в ценах и объёмах производства, и 
заставляет участников экономического процесса прибегать к стратегическому планированию 
[8, с. 212]. 

Основой конкурентоспособности промышленно-производственного предпринимателя и 
предприятий является конкурентоспособность его продукции. Компетентность продукции – это 
характеристика товара, отражающая его соответствие потребителю – компетентному как по 
степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам ее удовлетворений. Наряду с 
основополагающими элементами конкурентоспособности продукции – качества и цен, 
большую роль играет уровень сервиса и обслуживание потребителей [3, c.174]. 

Развитие экономических преобразований как вширь, так и вглубь и восстановление мира 
и согласия в обществе изменили экономическую динамику в стране. В результате в экономике 
республики проявляются тенденция экономического роста, оживление предпринимательской 
активности на фоне расширений экономической свободы субъектов рыночных отношений [5, c. 
63]. 

Результатом компетентных отношений является установление равновесной цены и 
рыночного баланса. Таким образом, механизм компетенции, называемый некоторыми учеными 
«невидимой рукой», создает самопроизвольный порядок, благодаря чему рыночная экономика 
противостоит дезорганизации и хаосу. Следовательно, через механизм цен компетенция 
информирует участников рынка, промышленно-производственного предпринимателя о 
возможностях эффективного применения ограниченных ресурсов общества. Одновременно 
рынок концентрирует умение, знание и навыки участников, которые имеются в обществе и 
могут быть использованы для выпуска товаров [6, c. 13]. 
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ИСТЕҲСОЛОТИ МОЛИЯВИИ СОҲИБКОРӢ ДАР ШАРОИТИ РАҚОБАТНОКИИ 
МУКАММАЛИ БОЗОРГОНӢ 

 

Дар ин мақола қайд мешавад, ки натиҷаи дар вақташ дастрасӣ надоштани истеъмолкунанда ва 
имконияти пасти молиявии субъекти хоҷагидор сатҳи арзиши тақозои бозорӣ паст шуда, хати каҷи 
тақозо ба чап мекӯчад, ки сатҳи баланди анбуҳи ҷараёни молиявии гирдгардиши иқтисодӣ сабаби 
буҳрони иқтисодӣ-иҷтимоӣ, демографӣ ва коҳиш дар даромад аз фаъолияти соҳибкории истеҳсолоти 
саноатӣ мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: соҳибкорӣ, истеҳсолот, саноатӣ, анбуҳ, ҷараён, молиявӣ, мувофиқатнамоӣ, 
тақозо ва арза, бозор.  

 

ФИНАНСОВО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ 
РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

В статье отмечается, что результатом несвоевременной потребительской доступности и низких 
финансовых возможностях хозяйственных субъектов, уровень цены спроса снижается, кривая спроса так 
отодвигается влево, что высокая степень пробки финансового потока кругооборота экономики 
становится причиной социально-экономического, демографического кризиса и приводит к снижению 
доходов в деятельности промышленно-предпринимательского производства.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: промышленность, производство, предпринимательство, пробка, 
финансовый поток, компетенция, рынок, спрос и предложение. 
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FINANCIAL-ENTEPRENEURIAL PRODUCTION IN THE CONDITION OF  
PERFECT MARKET COMPETITION 

 

The article notes, that result of late customer accessibility and low financial capabilities of business 
entities, the price of demand is falling, demand curve so shifts to the left, that a high degree traffic jams financial 
flow cycle economical becomes cause socio – economic, demographic crisis and leads to a decrease in income in 
the activities of industrial – entrepreneurial production.  

KEY WORDS: industrial, manufacturing, entrepreneurship, traffic, financial, flow, competence, market, 
supply and demand. 
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Валдошов Н.В. 
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев 

Муродова Д.И. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

Баҳромов О. 
Институти илмҳои гуманитарӣ ба номи академик Баҳодур Искандарови АИ ҶТ 

  

Дар минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ноҳияҳои дурдаст паҳншавии фаъолияти 
ташкилотҳои қарздиҳии хурд афзуда истодааст. Дар ин самт ташкилотҳои хурди молиявии 
ғайрирасмӣ нисбат ба сохтори расмии банкӣ имкониятҳои бисёртар доранд. Баъди пайдо 
шудани ташкилотҳои хурди молиявӣ дар Тоҷикистон дастрасии ноҳияҳои ҷудогона, махсусан 
минтақаҳои кӯҳии водии Рашт ва Бадахшон афзуд. Акнун дар ин минтақаҳо монанди 
Граминбанк сармояҳои истеъмолотӣ дар мубодилаи доимӣ мебошанд. 

Беқайду шарт тасдиқ кардан мумкин аст, ки қарздиҳии хурд омилҳои мустақили паст 
намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҳамаи ноҳияҳои минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шуданд. Ба ҳолати ҳозира собиқаи ба дастомадаи Граминбанк бо суръати баланд дар ҳамаи 
қишрҳои замин паҳн мешавад, ки дар он ҷойҳо камбизоатӣ, бенавоӣ ва гуруснагӣ ҷой дорад. 
Таъсири мусбии сохтори молиявии қарздиҳии хурд дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар 
ҷомеаи байналхалқӣ этироф менамояд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарздиҳии хурд ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст. 
Масалан, хонум Нуринисо Рустамова, ки то ҳозир бомуваффақият ташкилоти қарздиҳии хурди 
«Боварӣ ва Ҳамкорӣ»-ро роҳбарӣ менамояд, намунаи ибрат аст. Дар ноҳияҳои дурдасти ВМКБ 
ин ташкилотро нағз мешиносанд, зеро барои паҳн намудани фаъолияти қарздиҳии хурд дар 
ҷойҳои дурдаст бисёр корҳоро анҷом додааст.  

Айни замон боварии комил пайдо шудааст, ки дар Бадахшони кӯҳӣ, Зарафшон, инчунин 
дар водии Рашт ва деҳоти кӯҳии Кулоб фаъолияти ташкилоти қарздиҳии хурд хусусияти 
устуворро мегирад. Ташкилотҳои молиявии қарздиҳии хурд на танҳо фаъолияти худро ба паст 
намудани сатҳи камбизоатӣ равона карданд, инчунин онҳо дар маҳаллаҳои аҳолинишини 
минтақаҳои кӯҳӣ ба муътадил тарбия намудани наслҳои нави соҳибкорон аз байни ҳамонҳое, 
ки як замон камбизоат буданд, сару кор доранд. Ба замми ин, онҳо диққати махсусро ба 
мушкилоти гендерӣ ҷалб менамоянд ва барои баланд бардоштани нақш ва мақоми зан дар оила 
ва ҷомеа, мустаҳкам намудани иқтисоди оилавӣ, чун субъекти хоҷагидор ва асоси 
сармоягузории истеъмолотӣ дар маҷмӯи маҳсулоти миллӣ, тараққӣ додани сохтори соҳибкории 
истеҳсолотии хурд дар ноҳияҳои интихобӣ фаъолият менамоянд. 

Инак, аз рӯи натиҷаҳои соли 2013 ТҚХ (ташкилоти қарздиҳии хурд, ба забони русӣ МЗО 
- микрозаёмная организация) «Мадина», ки дар ВМКБ фаъолият менамояд ба миқдори 898 
одам мизоҷони фаъол дорад. Аз онҳо 520 одам занон мебошанд ва 378 – мардон. Андозаи 
сабади фаъоли қарзӣ 2,2 миллион сомониро ташкил медиҳад. Ин ташкилот ба қарздиҳӣ барои 
рушди соҳибкории истеҳсолотӣ мароқи бештар зоҳир менамояд. Гарчанде, ки дар сохтори 
қарзҳо ҳиссаи асосиро категорияи камбизоатон ишғол менамояд, ташкилот қарзҳои аз 100 то 
500 долларро ба андозаи 660,5 сомонӣ ва аз 500 то 1000 доллар - ба маблағи 1,7 миллион 
сомонӣ дастрас намудааст. 

«Мадина» ба соҳибкории истеҳсолотӣ қарзҳои ниҳоят мувофиқ дастрас менамояд ва бо 
ҳамин, барои рушди истеҳсолоти моли воридотивазнамо дар Бадахшони кӯҳӣ саҳмгузор 
мебошад. Сатҳи солонаи фоизи чунин қарзҳо ҳамагӣ 12,5 фоизро ташкил медиҳад. 

Фаъолияти ташкилотҳои молиявии хурд дар ВМКБ ва дигар ноҳияҳои Тоҷикистон бо 
мушкилоти зиёд дучор мешаванд, ба монанди дур будан аз марказҳои саноатӣ ва бозорҳои 
шаҳрӣ, бартарӣ дар ин ҷо тамоюли кишоварзии иқтисод дорад, даромадҳои ками субъектони 
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хоҷагидор (хоҷагиҳои оилавӣ) ва иқтидори пасти пардохтии аҳолӣ. Фаъолияти ташкилотҳои 
молиявии хурд ба он равона мешавад, ки оҳиста-оҳиста мушкилоти дар боло қайдшуда паси 
сар карда шаванд.  

Ҳолати ҳозираи фаъолияти ташкилотҳои молиявии хурд дар байни ду роҳи интихобии 
мақсади фаъолияти минбаъда воқеъ мебошад. Сухан дар бобати интихоб намудани мақсадҳои 
тиҷоратӣ ва иҷтимоӣ меравад. Агар дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои водиҳо дар фаъолияти чунин 
ташкилотҳо бартарӣ мақсадҳои тиҷоратӣ дошта бошанд, дар ноҳияҳои кӯҳӣ ин ташкилотҳо 
бештар мақсадҳои иҷтимоиро пеша менамоянд. Масалан, дар ВМКБ аҳолии дар шаҳр 
истиқоматкунанда 10 фоизро ташкил дода, миқдори 60 фоизи аҳолии шаҳр ҳар рӯз ба шаҳр 
даромада мебарояд. Дар маҷмӯъ аҳолии шаҳр 25%-30% аҳолии вилоятро ташкил медиҳад. Бо 
дохил намудани аҳолии деҳот ба муносибатҳои савдои бозорӣ ҳиссаи сармоягузории 
истеъмолотӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2-3 маротиба зиёд мешавад. Аҳамият додан ба 
дурустии интихоб дар байни ин ду ҳадаф ва назорати нисбият дар байни интихоб ва комёбӣ дар 
ҳадафи иҷтимоӣ ба зиммаи ташкилоти молиявии қарзии хурд ва ноҳияҳои кӯҳӣ заҳмати калон 
вогузор менамояд. Ин шиддат дар ҳолати васеъ намудани фаъолияти худ дар ноҳияҳои 
номбаршуда дар ташкилоти молиявии қарздиҳии хурд баръало эҳсос карда мешавад.  

Тадқиқоти эмпирикӣ нишон доданд, ки фаъолнокии филиали Аввалин банки молиявии 
хурд, ТҚХ (МЗО) «Мадина ва ҳамкорон», филиалҳои Амонатбанк ва Фононбонк ба он равона 
мебошанд, ки самаранокии фаъолияти худро на танҳо мустақиман бо гузаронидани тренингҳо 
баланд намоянд, ҳамчунин бо тағйироти минбаъда ва пешравӣ, ки хусусияти сохторӣ ва 
такрористеҳсолӣ доранд ба роҳ монанд. Ташкилотҳои номбаршуда дар фаъолияти худ корҳоро 
бо маслиҳати роҳбарияти мақомоти маҳалии идоракунӣ пеш бурда, тағйироти пешбарандаро 
дар маслиҳати тарафайн муфид ҳал менамоянд.  

Дар навбати худ фаъолияти ташкилотҳои молиявии қарздиҳии хурд дар ноҳияҳои кӯҳӣ 
такмилёбиро тақозо менамояд. Вақти он расидааст, ки ин ташкилотҳои молиявии қарздиҳии 
хурд масъалаи омӯзиши имкониятҳои бозоргирии моли дар дохил истеҳсол мешудагиро тадқиқ 
намоянд. Бешубҳа, дар шароити муосир аксарият шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқии 
истифодабарандагони қарзҳои хурд ёфт мешаванд, ки дар фаъолияти худ бе баромадан ба 
бозорҳои шаҳрӣ васеъ намудани соҳибкории истеҳсолотӣ, саноатикунонии истеҳсолот ва 
диверсификатсияи молӣ аз ҷиҳати экологӣ соф ба бозорҳои ҷумҳуриявӣ имконият надоранд. 
Шахсони ҷудогонаи воқеӣ ва ташкилотҳои хурд барои ёфтани шарикони мувофиқ дар 
Душанбе, Турсунзода, Хуҷанд, Исфара ва аз ҷумла берун аз марзи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
имконият надоранд.  

Ба андешаи мо, дар мархилаи аввал ба ҳамаи институтҳои қарздиҳӣ зарур аст, ки 
корпоративи маркетингӣ ташкил диҳанд ва ба дархостҳои бозории мизоҷон, ки дар заминаи 
қарзҳои хурд кор менамоянд, ҳамзамон аҳамият диҳад.  

Фаъолияти креативии ташкилоти қарздиҳандаи хурд ба радикалӣ тағйир додани сохтори 
соҳавӣ дар кишоварзӣ, КАС ва ҳамаи иқтисодиёти кишвар, ба назар ниҳоят муҳим менамояд. 
Масалан, дар ҳудуди ВМКБ имконияти беҳтарини ташаккулоти зерсоҳаи саноатикунонии 
боғпарварии тамоюли содиротӣ ҳанӯз истифода намешавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
иқлим ва табиати вилоят барои нашъунамои зардолу то баландиҳои зиёда аз 3 ҳазор метр аз 
сатҳи баҳр мусоидат менамояд. Танҳо ноҳияи Ишкошимро махсус гардонидан мумкин аст, ки 
боғҳои муосири интенсивии зардолу дар майдони 2200 гектар ташкил ёбанд. Ин дар муқоиса бо 
болоҳои водии Зерафшон, ки аз қадим барои истеҳсоли зардолу махсус гардонида шудааст, 
зиёд аст. Зардолуи хушкро дар ҳаҷмҳои калон мувофиқан бо технологияҳои навтарин дар 
Ишкошим истеҳсол намуда, бо тамоюли содиротӣ чунин маҳсулотро ба Федератсия Россия, 
Қазоқистон, Покистон ва Ҳиндустон баровардан мумкин аст. Дар натиҷа бо истеҳсолоти моли 
воридотивазнамо калонтарин мушкилоти масъалаи нақлиёт - ҷойивазкунии хаттии ҳаҷмҳои 
вазни воҳид ба даст меояд. Мутаассифона, ташаккулоти боғҳои зардолу дар ноҳия ба дастгирии 
ташкилотҳои молиявии хурди дар вилоят амалнамоянда ниёзманд аст. Барои муқоиса қайд 
мекунем, ки алҳол дар Тоҷикистон ҳар як гектар пахтаи миёнанах ба деҳқон аз 1200 то 1800 
доллар даромади умумӣ дода метавонад. Ҳар як гектари боғи интенсивии зардолу ба 
соҳибмулки худ аз 6000 то 15 ҳазор доллар даромад оварда метавонад. 

Суханҳои дар боло зикршуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки ноҳияҳои кӯҳӣ ниҳоят 
даромаднокии калон дошта метавонанд ва ба шарикиятпазирӣ дар муқоиса бо заминҳои 
сердаромади ноҳияҳои водиҳо бо манфиатоварии худ нисбатан мувофиқ буда метавонанд.  

Мутаассифона, иқтидори молиявии ташкилотҳои номбаршуда қудрати амалӣ намудани 
лоиҳаҳои бо тағйироти сохторӣ вобастаро надоранд. Ташаккулоти боғҳои ҳосилнокии баланди 
зардолу қарзҳои дарозмӯҳлати аз 3 то 7-соларо металабад. Ташкилотҳои қарздиҳии хурд дар 
ихтиёри худ чунин имконият надоранд. Бинобар ин, дар як вақт ворид намудани банд дар 
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буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истифодаи иқтидори қарзҳои берунии 
давлатӣ, ҷалби ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ ва минтақавӣ барои амалӣ гаштани чунин 
лоиҳаро мувофиқи мақсад шуморида мешавад. 

Ёдовар намудан мехоҳем, ки агар ин лоиҳа танҳо дар ноҳияи Ишкошим дар заминаи 
инноватсионӣ амалӣ шавад, он гоҳ маҳсулоти умумии соҳаи боғпарварӣ аз 85 то 100 миллион 
доллари ИМА расида, андозҳои умумии буҷа аз 30 то 40 миллион долларро ташкил дода 
метавонанд. Аз ин ҷо бармеояд, ки танҳо як соҳаи ноҳияи Ишкошим ба он мувофиқат 
менамояд, ки буҷети вилоятӣ бе дотатсия гардад. 

Ташкилотҳои қарзии хурд қодиранд, ки кишти ғаллаи камҳосилро бо картошка, 
ҷуворимакка, ҷав ва боқило, ки барои таълими озуқавории аҳолӣ ниҳоят манфиатовар 
мебошанд, иваз намоянд. Дар замони муосир омӯзиши илми муҳандисии зотӣ равнақ ёфта 
истодааст. Дар ин самт, донистани манфиатоварии ферментатсияи ингридиентҳои маҳсулоти 
кишоварзиро олимон то дараҷае расониданд. Дар Ғарб ва Россия атолаи ҷавӣ аз ҳама 
дӯстдоштатарин таоми мардум шуда истодааст. Дар Душанбе ва Хуҷанд низ истеъмолоти ордӣ 
ба 25-30% кам карда шуда, ин маҳсулоти аз ферментҳои манфиатовар бой истеъмолоти зиёдтар 
дорад, ки барои пешгирии бемориҳои саратон ва касалии қанд аҳамият доранд. Дар бисёр 
кишварҳои Шарқ, Эрон, Туркистон ва дигар кишварҳои Ғарб нони тунуки ҷавӣ истеъмол карда 
мешавад, ки одамонро аз касалиҳои меъда эмин нигоҳ медорад. Истеъмолоти маҳсулоти аз 
орди боқило тайёршаванда ва истеъмоли донакҳои боқило барои пешгирии касалии қанд 
манфиатовар мебошад. ВМКБ, инчунин ноҳияҳои кӯҳии Кӯҳистони Мастчоҳ, Ғончӣ, Ҷирғатол, 
Тоҷикобод, Муминобод ва Ш. Шоҳин дар таъминоти кишвар бо кишти зироатҳои номбаршуда 
имкониятҳои беҳтарин доранд. Тағйирот дар сохтори кишоварзӣ бо мақсади устувор ворид 
намудани зироатҳои кишоварзии номбаршуда дар давоми як сол имконпазир аст. Ин зироатҳо 
дар баробари серҳосил буданашон бо арзиши бозории худ фарқ мекунанд ва беқайду шарт 
манфиатовар мебошанд. 

Ташкилотҳои қарздиҳии хурдро зарур аст, ки бо мақомотҳои ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ 
нисбати ҳамкориҳои байниҳамдигарӣ дар самти тағйир додани сохтори заминҳои кишт 
ҳамкории зич намоянд. Онҳо бояд имкон дошта бошанд, ки натанҳо маблағгузорӣ карда 
тавонанд, балки маблағҳоро барои кашондани ғаллаи истеъмолии навъи сифатнок аз шаҳрҳои 
Душанбе ва Ӯш дастрас карда тавонанд. Барои олимони соҳавӣ аз ҳозир зарур аст, ки хароҷот 
ва самаранокии иқтисодии зироати номбаршударо бо ба эътибор гирифтани дастрас намудан ба 
бозори марказӣ ва шаҳрҳои Тоҷикистон таҳқиқ кунанд.  

Мулоҳиза намудан табиист, ки ин кор фаҳмондадиҳӣ ва фаъолнокии омодагии 
маркетингии калонро талаб менамояд. Дар сурати ҷалб намудани мутахассисони соҳавии 
баландихтисос барои истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ ва нони аз зироатҳои қайд кардашуда, 
дар худи Бадахшон ташкилотҳои қарздиҳии хурд дар муддатҳои наздик тарафдории васеъи 
ҷомеаро сазовор хоҳанд шуд.  

Ташкилотҳои қарздиҳии хурд агар сатҳи фоизро боз ҳам камтар намоянд, метавонанд ба 
ҳадафи иҷтимоӣ гузаранд. Ин кор хусусияти ногузирӣ дорад. Гузариши бехароҷот ба сатҳи 
фоизҳои камшуда танҳо дар ҳолати зиёд намудани сабади қарздиҳӣ имконпазир мебошад, ки 
динамикаи он дар шароити ноҳияҳои кӯҳӣ аҳамиятнок афзоиш менамояд. Воридшавии 
Тоҷикистон ба иттиҳоди иқтисодии Евроосиёгӣ метавонад ба ҳалли ин мушкилот мусоидат 
намуда, мушкилот танзими геоиқтисодӣ дошта бошад [2, с. 256].  

Ҳамзамон, паҳншавии васеъи маълумот дар бораи самаранокии иқтисодии 
сармоягузории соҳавӣ, ки дар боло қайд карда шуд, таваҷҷуҳи сармоягузорони хориҷиро афзун 
намуда метавонад, ки сабаби пур шудани сабади қарздиҳӣ дар ташкилоти қарздиҳии хурд 
гарданд. Малакаи бадастомадаи ташкилотҳои қарздиҳии хурдро дар ВМКБ омӯхта, хулоса 
баровардан мумкин аст, ки солҳои наздик иштироки онҳо дар ҳалли мушкилоти сохторӣ ва 
иҷтимоӣ меафзояд ва ба иқтисод ва ба аҳолии вилоят манфиати бисёр мерасад, то сатҳи анбӯҳи 
ҷараёни молиявии гирдгардиши иқтисодро дар меёри идорашаванда нигоҳ дорад [4].  

Фоидаи мувофиқи амалиёти банкиро амалан дар мисоли зерин дида мебароем. 
Банк ба миқдори А% қарзи ҳавасмандкунандаи 12 фоиза дода метавонад, агар ба миқдори 

В% қарзи 36% дар мубодила бошад ва А аз 
А=В-1       (1) 

зиёд набошад. Бо мақсади ҷалб намудани соҳибмулк ва мувафақ шудан дар ҳалли масъалаи 
протексионистӣ банк иқтидор дорад, ки ба миқдори 20 фоиз пасандози (депозити) андӯхта 
дошта бошад. Беҳтарин натиҷаи фаъолиятро банк дар ҳолати  

С=В      (2) 
комёб шуда метавонад. 
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 млн. оила субъектҳои хоҷагидор мбошанд, ки ҳар рӯз 
минимум 10 сомонӣ ба ҳар сари оила сармоягузории истеъмолоти озуқаворӣ дорад. Яъне 
тақозои умумиҳаҷми якрӯза дар бозорҳои ҷумҳурӣ 20 млн. сомонӣ мебошад. Дар як сол бошад 
танҳо аз сармоягузории истеъмолоти озуқаворӣ ба миқдори 7300 млн. сомонӣ даромади дохилӣ 
ё ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ворид мешавад. Агар фарзияеро қобили қабул қарор дода, 
қимати додашударо 10% ба ҳисоб гирем, пас дар як сол зиёда аз як миллиард доллари ИМА 
танҳо аз ҳисоби сармоягузории истеъмолоти миллӣ ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ворид 
мешавад.  

Барои устувор нигоҳ доштани бефосилагии ҷараёни молиявӣ ва паст намудан ё дар сатҳи 
идорашаванда нигоҳ доштани меъёри анбӯҳи ҷараёни молиявии гирдгардиши иқтисодӣ 
маблағҳои номбаршударо банк бояд дар мубодилаи доимӣ нигоҳ дорад. Аз як млрд. доллар 
С=100 млн. сомонӣ фоидаи софро мегирад, ки барои сармоягузории соҳаи иҷтимоӣ дар маориф 
10 мактаби замонавиро ба пешбурди хоҷагидорӣ ва тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар 
ташкилоти қарздиҳӣ ворид намуда метавонанд.  
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МУБОДИЛАИ САРМОЯГУЗОРИИ ИСТЕЪМОЛОТӢ – ОМИЛИ МУҲИМИ ТАРАҚҚИЁТИ 
ИҚТИСОДИИ МИНТАҚАҲОИ КӮҲИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар мақола ҷойивазкунии хаттии ҳаҷмҳои вазни воҳидӣ масъалаи муҳимтарини иқтисодии 
минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мешавад. Инчунин, ақидаҳои пешниҳодшуда 
чашмандозӣ менамоянд, ки бойигарии миллӣ аз ҳисоби ҷалби миқдори бисёртари субъектони хоҷагидор 
барои иштирок дар амалиёти банкӣ ба даст меояд.  

КАЛИДВОЖАҲО: ҷойивазкунии хатии ҳаҷмҳои вазни воҳидӣ, депозитҳо ва кредитҳои 
ҳавасмандкунанда, масъалаи протексионистӣ, сармояҳои истеъмолотии озуқаворӣ. 

 

ОБОРОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИИ – ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В статье линейное перемешение масс единичной величины считается важнейшим задачой 
развития экономики горных регионов Республики Таджикистан. Также предложенная гипотеза 
подразумевает увеличения богатсва нации за счёт привлечения внимания большого количества 
хозяйственных субъектов для участия в банковских операциях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линейное перемещение масс единичной величины, стимулирующие 
кредиты и депозиты, задача протексионизма, потребительские инвестиции питания. 

 

CONSUMPTION OF CONSUMER INVESTMENT – AN IMPORTANT ASPECT OF ECONOMIC 
THE DEVELOPMENT IN THE MOUNTAIN AREAS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

In the article, linear mixing of masses of a single value is considered the most important task of 
developing the economy of the mountainous regions of the Republic of Tajikistan. Also, the proposed hypothesis 
implies an increase in the wealth of the nation by attracting the attention of a large number of business entities to 
participate in banking operations. 

KEY WORDS: linear movement of unit masses, stimulating loans and deposits, the task of 
protectionism, consumer food investment. 
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Поднятые проблемы относительно формированию и развитию ТТП мы привели для того, 
чтобы еще раз обосновать мысль о целесообразности создания смешанной национальной 
экономики в структуре которой равноправно функционируют различные формы собственности 
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и полезной экономической деятельности людей, но вся суть постановки проблемы  
заключается в том, чтобы найти и определит место ТТП в структуре национальной экономики 
и показать ее как новое направление в теории и практики  построении нового хозяйственного 
комплекса республики рыночного типа. Здесь на наш взгляд термин ТТП в недалеком будущем 
станет новым направлением экономической теории и хозяйственной практики республики и за 
ее пределами по двум причинам. Причина первая, ТТП имеет узкое понятие, что связано с 
деятельностью отдельных предприятий, хозяйств.  

Причина вторая, ТТП имеет широкое понятие, что связано с дальнейшим расширением 
внешнеэкономической деятельности республики и определении ее место в мировом хозяйстве.     

В узком смысле – ТТП (в условиях Таджикистана) – есть система разумной организации 
и ведения различных типов товаропроизводящего земледелия (горного, богарного, 
пригородного, долинного и т.п.) с развитыми отраслями растениеводства, животноводства в 
единстве с развитием традиционных отраслей национальной «малой экономики» (коневодства, 
козоводства, яководства, пчеловодства, ковроткачество, различных ремесленных цехов, 
сельского строительства и т.д.) их сознательной конфигурации, которые в конечном счете 
ведут к процессу круглогодичного производства продуктов народного питания  в любое время 
года с поставкой на любое расстояние (первоначально между хозяйствами, регионами и т.п.) в 
последствии в масштабе страны, на мировые аграрные рынки [1,  с. 120]. 

В широком смысле (в условиях Таджикистана) ТТП – есть такой вид организации и 
функционирования национальной экономики, которая способна производить товары широкого 
потребления в любом объеме, отвечающие внутренним и внешним интересам республики, 
путем широкого использования достижений современной мировой экономической науки, 
техники и технологий, размещения и развития отраслей и сфер национальной экономики в 
перспективных экономических зонах республики, включая развитие традиционных отраслей, 
свойственных здешним условиям, как особых факторов эффективного использования сельских 
территорий и создания в них различных агроэкономических поясов путем развития семейных 
форм производства и кустарных промыслов по обслуживанию интересов как внутри 
республик, так и за ее пределами. Отсюда вытекает, что ТТП в условиях Таджикистана – в 
совокупности есть форма сознательной организации и развития национальной экономики, ее 
сфер и отраслей при опоре на достижениях науки и передовой мировой технологии, 
такимобразом чтобы были решены раз и навсегда такие проблемы как достижения 
продовольственной, энергетической, коммуникационной, экономико-социальной безопасности 
республики. 

Истинно научная трактовка явлений социальной, экономической, политической и 
культурной жизни разных народов куда входит и Таджикистан возможна лишь в свете 
сопоставления состояния производственных отношений уровню развития производительных 
сил общества. Механизм общественного развития был гениально вскрыт К. Марксом: «В 
общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения - производственные отношения, которые соответствуют 
определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный 
базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства 
материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни 
вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные 
производительные силы общества приходят в противоречие с существующими 
производственными отношениями, или - что является только юридическим выражением 
последних - с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из 
форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда 
наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или 
менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройк [2, с. 465]. Исходя из 
определяющей роли базиса, этой сложной совокупности производственных отношений на том 
или ином этапе исторического развития, экономическая наука раскрывает также законы 
взаимодействия производственных отношений уровню развития производительных сил.  

Опыт развития национальных экономик развитых стран мира (США, Китая, Германии, 
Франции, Голландии, Ирана, Японии, Канады и др.)  показывают, что социально-
экономическая сущность предпринимательства, в первую очередь, определяется эффективным 
использованием факторов  производства (земли, капитала, средства производства, рабочей 
силы и такие еще новые факторы производства как достижения науки, передовые технологии, 
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информации, интернет и т.д.), разумного использования природно-ресурсного потенциала 
страны в единстве с их особенностями, исторического опыта самого народа его традиции и 
обычае, психологии трудолюба и образа жизни населения  в организации и ведения различных 
типов хозяйства при опоре на глубокого познания экономических законов развития общества и 
на этой основе достижения устойчивого экономического роста ради удовлетворения 
потребностей как отдельных граждан, так и общества в целом [3, с. 465]. 

В условиях преобладания аграрной направленности развития национальной экономики 
местами и промышленности в условиях независимого Таджикистана и перехода 
хозяйственного комплекса республики к рынку, важным направлением развития ТТП должно 
стать формирование базовых основ развития предпринимательства и придание 
предпринимательскому движению социально-ориентированный типа направлении развития. 
Важно признать, что сегодня для республики нет важнее вопроса как разумного использования 
природно-ресурсного потенциала страны собственной силой. Данная проблема важно по той 
причине, что республика и ее регионы являются «малоземельными» и «трудоизбыточными». 
93% территории республики занимают горы, более 70% населения живут на селе, высок 
уровень миграции населения, экономика республики располагает отсталой материально-
технической базой, не хватает кадров высокой квалификации, что по этим причинам страна 
находятся в зоне «гуманитарной помощи», которое будущего не имеет [4, с. 480]. На наш 
взгляд, активное участие предпринимателей в решении вышеназванных проблем и развития 
именно ТТП, а не только «торгового предпринимательства» (ТП) и определяет его сущность и 
функциональные задачи по развитию общество в целом. Именно последняя является 
функциональной задачей всех форм и типов хозяйства, где предпринимательская в т.ч. ТТП 
деятельность не должно быть исключением. Только в такой постановке ТТП может 
претендовать на роль особого фактора и одно из механизмов по развитию социальной, 
экономической, культурной жизни республики в целом. Предпринимательство куда входит и 
ТТП как явление отражают всю совокупность отношений (экономических, социальных, 
организационных, личностных и др.), связанных с организацией предпринимателями своего 
дела, с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и получением желаемого 
результата в виде прибыли (дохода). Предпринимательство как явление отражает всю систему 
отношений (финансовых, экономических, социальных), которые объективно возникают у 
предпринимателей (как хозяйствующих субъектов) друг с другом, с потребителями, 
поставщиками всех факторов производства (сырья, материалов, оборудования, топлива, 
энергии и т.п.), с банками и другими субъектами рынка, с наемными работниками 
(сотрудниками) и, наконец, с государством в лице соответствующих органов исполнительной 
власти, а также с органами управления регионов и хозяйств. Предпринимательство как 
экономическое явление отражает товарный характер отношений предпринимателей с другими 
хозяйствующими субъектами на основе действия экономических законов рыночной экономики 
(спроса и предложения, конкуренции, стоимости и др.) и всех инструментов товарного 
производства и обращения. 

Предпринимательство как процесс представляет собой сложную «цепочку» 
целенаправленных действий предпринимателей, начиная с момента возникновения 
(зарождения) предпринимательской идеи и заканчивая воплощением ее в конкретный 
предпринимательский проект. 

В развитой рыночной экономике предпринимательство как интегрированная 
совокупность предпринимательских организаций (компаний, фирм), индивидуальных 
предпринимателей, а также сложных объединений предпринимательских организаций 
выполняет следующие функции: общеэкономическую, ресурсную, творческо-поисковую 
(инновационную), социальную, организаторскую. Некоторые ученые считают, что 
предпринимательству свойственна и политическая функция, которую осуществляют, как 
правило, ассоциации (союзы) предпринимателей. Во избежание многочисленных повторений 
хотели бы охарактеризовать функции предпринимательства схемой (схема1).  

 

 
Схема 1. Основные функции ТТП в условиях рынка. 

 

Основные функции ТТП в условиях рынка 

Общеэкономические 

Ресурсные 

Творческо-поисковые 

Инновационные 

Социальные  

Организаторские  
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Схема дает основание полагать, что приведенные функции в схеме являются весьма 
важными, но с исследовательской точки зрения могут быть дополненный и новыми задачами 
исходя из особенностей состояния и перспективы развития республики, региона, области, зоны 
и т.п. Однако, практика развитых стран мира показывает, что определяющим в развитой 
рыночной экономике является общеэкономическая функция, которая объективно обусловлена 
ролью предпринимательских организаций и индивидуальных предпринимателей включая 
частных, частно-семейных и других форм предпринимательства как носителей сложных 
нагрузок по развитию производства и сферами услуг. Прежде всего, деятельность 
предпринимателей, занятых производством различных видов товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) и их доведение до конкретных потребителей: домохозяйств, других 
предпринимателей, государства путем торговли в первую очередь и предопределяет 
общеэкономическую функцию ТТП. Причем предпринимательская деятельность 
осуществляется ее субъектами под воздействием всей системы экономических законов 
рыночной экономики (закон о соответствия производственных отношений уровню развития 
производительных сил, спроса и предложения, конкуренции, стоимости, быстроты 
производства и др.), что выступает объективной основой проявления общеэкономической 
функции. Поступательное развитие ТТП - одно из определяющих условий экономического 
роста, увеличения объемов валового внутреннего продукта и национального дохода, а это 
выступает как проявление в системе хозяйственных отношений общеэкономической функции. 

Важнейшей функцией ТТП является ресурсная. Заметим, что, хотя республика является 
горной и горы занимают более 93% территории республики и 74% населения живут на селе и 
республика является «малоземельной» и «трудоизбыточной» (средняя семья в республике 
сегодня является 7 человек) развитие ТТП предполагает эффективное использование как 
воспроизводимых, так и ограниченных ресурсов, причем под ресурсами следует понимать все 
материальные и нематериальные условия и факторы производства [5. С, 480]. Разумеется, в 
первую очередь это трудовые ресурсы (в широком понимании этого слова), земля и природные 
ресурсы, все средства производства и научные достижения, а также предпринимательский 
талант, ибо в нашем понимание рыночная экономика не только является экономикой риска, 
экономикой изобилия, но и экономикой талантов. Предприниматель может добиться 
наивысших успехов, если сумеет генерировать научно-технические идеи, нововведения в той 
сфере деятельности, в которой он создает собственное дело, будет использовать 
высококвалифицированную рабочую силу, эффективно потреблять все виды ресурсов. Но 
погоня за максимальным доходом (прибылью) предпринимателей часто приводит к 
хищническому использованию ресурсов. Такие предприниматели своей деятельностью наносят 
вред окружающей среде и населению. В связи с этим важное значение приобретает 
регулирующая роль государства, устанавливающего формы ответственности 
предпринимателей за неправильное использование ресурсной функции, которая противоречива 
и имеет двоякий характер. Предприниматель как собственник ресурсов заинтересован в их 
рациональном использовании и в то же время может безжалостно относиться к общественным 
ресурсам. Об этом свидетельствуют история развития предпринимательства и история научно-
технических революций, последствия которых для человека противоречивы.  

Товарно-торговому предпринимательству как новому типу экономического 
хозяйствования свойственна творческо-поисковая, инновационная функция, связанная не 
только с использованием в процессе предпринимательской деятельности новых идей, но и с 
выработкой новых средств и факторов для достижения поставленных целей. Творческая 
функция предпринимательства тесным образом связана со всеми другими функциями и 
обусловлена уровнем экономической свободы субъектов предпринимательской деятельности, 
условиями принятия управленческих решений. 

Важнейшая функция предпринимательства в т.ч. ТТП - организаторская, которая 
проявляется в принятии предпринимателями самостоятельного решения об организации 
собственного дела, его диверсификации, во внедрении внутрифирменного 
предпринимательства, в формировании предпринимательского управления, в создании 
сложных предпринимательских структур, в изменении стратегии деятельности 
предпринимательской фирмы и т.д. Организаторская функция особенно четко выражается в 
быстром развитии малого и среднего предпринимательства, а также в ТТП в создании 
народных предприятий соответствующих особенностям рыночной экономики, образом жизни и 
традиции населения. 

На основе данных таблицы и социально-экономические сдвиги в развитии различных 
форм малого предпринимательства РФ мы разработали модель структурной политики развития 
ТТП с учетом особенностей рыночной экономики и задачи государства по ее развитию 
(модель-схема 1). 
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Схема 1. 

 

Из модель-схемы вытекает, что те страны, которые разрабатывали и имеют четкую 
структурную политику в области развития внутренней и внешней торговли, политики 
разумного и целевого использования иностранной инвестиции и связанные с этими процессами 
курса на эффективное использование трудовых ресурсов добились больших успехов в решении 
социально-экономических задач своих стран. Благодаря такой открытой политики многие 
страны добились определенных успехов в формировании смещенной и многоукладной 
рыночной экономики изучения опыта которых могут вывести республику из зоны 
«гуманитарной помощи» и укреплении ее места в мировом хозяйстве. К примеру, для 
устойчивого развития национальной экономики и особенно ее аграрного сектора.  
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займы, кредиты, субсидии 

налоговые кредиты, малое кредитование, льготы 

сокращения уровня миграции за пределами страны путем равномерного 
развития регионов (горных, богарных, пригородных и долинных зон) 
государственные закупки, регулирования цен 

субсидии, программы переобучения, трудовое соглашение 

развития малых, средних и совместных предприятии, сельской 
инфраструктуры, сохранения и защиты окружающей среды и т.д. 
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Торговая политика  

Импорт Экспорт 

 тарифы; 
 нетарифное регулирование: 
 импортные квоты, лицензии;  
 схемы размещения депозитов; 
 требования к маркировке, упаковке, безопасности 

продукции; 
 таможенные правила, субсидии по 

импортозамещению; 
 местные требования, ограничения по государственным 

контрактам; 
 манипулирование валютным курсом. 

 финансовые и налоговые 
инициативы для экспортеров; 

 экспортные кредиты и гарантии; 
 экспортные цели; 
 организации по поддержке 

экспорта за рубежом; 
 свободные экономические зоны; 
 эмбарго на стратегический экспорт; 
 валютное регулирование. 

Политика в области использования иностранной инвестиции 

 

 внешние инвестиции национальных фирм; 
 регулирование экспорта капитала; 
 согласование крупных инвестиционных проектов за рубежом; 
 инвестиции иностранных фирм; 
 оценка инвестиционных предложений; 
 ограничения для проникновения иностранного капитала в определенные секторы и отрасли; 
 ограничение доли зарубежной собственности в национальных предприятиях; 
 согласование кодексов поведения на внутреннем рынке; 
 регулирование размещения инвестиций; 
 определение экспортных квот; 
 требования к передаче технологии; 
 местные требования к иностранному бизнесу; 
 ограничения на вывоз прибылей; 
 налоговое регулирование иностранных фирм; 
 меры по стимулированию иностранных инвестиций. 

Модель структурной политики развития ТТП в РТ с учетом особенностей рыночных отношений 
 



241 

 

4. Чаплина А.Н., Войцеховская И.А. Механизм обеспечения конкурентоспособности сетей 
розничных предприятий: монография. – Крым, 2008.   

5. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. – 480 с. 
 

РУШДИ СОҲИБКОРИИ МОЛИЮ САВДОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола дар хулоса рушди соҳибкории молию савдоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳолати 
молиявии он маълумот дода шуда, воситаҳои ба фурӯшбарории маҳсулот ва амсилаҳои он таҳлил 
шудаанд. Таҷрибаи давлатҳои муттараққии рушди бемайлони иқтисодиёти миллидошта, нишон 
медиҳад, ки моҳияти иқтисодию иҷтимоӣ дар мадди аввал бо истифодаи самараноки омилҳои  
истеҳсолот (замин, сармоя, воситаҳои истеҳсолот, қувваи корӣ ва ғайра) амалӣ карда мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: бозоргир, ҳолати молиявӣ, истеҳсолот, хароҷот, устувории молиявӣ, иқтисоди 
миллӣ, сармоя, савдои тиҷоратӣ, соҳибкорӣ, амсилаҳо ва рушди иқтисодӣ. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОРГОВО-ТОВАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

 

В данной статье рассмотрено современное состояние торгово-товарного предпринимательства, с 
учетом всех каналов реализации, а также представлены основные методы оценки финансового состояния 
торговых предприятий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ликвидность, финансовое состояние, субъекты хозяйствования, торговля, 
торговые предприятия, финансовая устойчивость, рентабельность.  
 

CURRENT STATE OF TRADE AND COMMERCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE  
CONDITIONS OF TAJIKISTAN 

 

This article discusses the current state of the trade and commodity entrepreneurship, taking into account 
all sales channels, and also presents the main methods for assessing the financial condition of trading enterprises. 

KEY WORDS: liquidity, financial condition, business entities, trade, trade enterprise, financial stability, 
profitability. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ҲИСОБГИРИИ ХАРОҶОТ БА ИСТЕҲСОЛОТ ВА БАРОРИШИ 

МАҲСУЛОТ ДАР ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ 
 

Барфиев Қ.Х., Файзуллоева З.Н.  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Ҳасанова Н.Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

Холназаров М.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Низоми хароҷоти ҳисобгирӣ-таҳлилӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ яке аз таркибҳои 
умумии низоми амалнамоии маълумот буда, аз ҷониби коргарони ҳисобгир иҷро мешавад. 
Аввалин шуда низоми ҳисобгирӣ-таҳлилиро дар тадқиқоти худ Попова Л.В. ва Ульянов И.П. 
нишон дода, онро дар намуди модели сеченака пешниҳод намудаанд. Баъдан ин модели низоми 
ҳисобгирӣ-таҳлилӣ аз тарафи Маслова И.А. коркард ва такмил дода шуд. Ӯ низоми ҳисобгирӣ-
таҳлилиро чун низоми пурра ё қисман пароканда баҳо медиҳад, ки таркибҳои он ҷамъоварӣ, 
коркард ва баҳодиҳии тамоми намудҳои маълумотро барои қабули қарорҳои идоракунӣ дар 
макро ва микро дараҷа зарур буда амалӣ менамояд [1]. 

Аз як тараф, низоми ҳисобгирӣ-таҳлилӣ низоми муайяни ташкилотро, ки аз сохтор ва 
хусусияти фаъолияти корхона вобаста аст, ифода менамояд. Аз тарафи дигар, низоми 
ҳисобгирӣ-таҳлилӣ аз ташкилот тадриҷ меёбад, принсип ва методҳоеро коркард менамояд, ки 
барои субъектҳои гуногуни иқтисодӣ ҳаматарафа аст.  

Бартарияти низоми ҳисобгирӣ-таҳлилии хароҷот ин беҳтарнамоии кори ҳисобгирии 
шуъбаи иқтисодӣ мебошад, ки муттаҳиднамоии кӯшишҳоро дар баҳодиҳии воқеии таъсирнокӣ, 
падидаҳои гуногунро ба дараҷаи хароҷотҳо, пешгирӣ ва камнамоии оқибатҳои хатарро 
(тавакаллиятҳоро) имконият медиҳад.  

Пеш аз он ки ба тадқиқоти хусусиятҳои ҳисобгирии хароҷот ба истеҳсол ва барориши 
маҳсулот дар хоҷагии қишлоқ гузарем, муайян намудани хусусиятҳои умумии ҳисобгирии 
хоҷагии қишлоқ дар Тоҷикистон мувофиқи мақсад аст. Хусусияти истеҳсолоти хоҷагии 
қишлоқ, ба ташкили низоми ҳисобгирӣ-таҳлилии корхонаҳои хоҷагии қишлоқ таъсир расонида, 
бо чунин ҷиҳатҳо ошкор мешавад: 
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Ҷараёни истеҳсолии хоҷагии қишлоқ хусусияти хеле давомдор аст, ки ҳам барои соҳаи 
растанипарварӣ ва ҳам соҳаи чорводорӣ хос аст. Хусусияти рӯёнидани киштукори хоҷагии 
қишлоқ иҷрои хароҷотро дар соли ҷорӣ бо шарти бадастории маҳсулот дар давраҳои мавсимии 
оянда муайян менамояд, ки тафриқаи вақтии хароҷотро мувофиқи давраҳои сиклии истеҳсолӣ 
бо ҷудонамоии чунин категорияҳо чун хароҷоти солҳои гузашта бо ҳосили ҷорӣ, хароҷоти 
давраи ҷорӣ бо ҳосили солҳои оянда, дигар хароҷоти пешакиро муайян менамояд. 
Растанипарварӣ соҳаи махсуси истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ аст. Чунин омил, чун хосияти 
мавсимии истеҳсолот, яъне тафовут байни давраҳои амалинамоии хароҷотҳо ва барориши 
маҳсулот, ба гардиши воситаҳо дар соҳаи растанипарварӣ таъсир мерасонад. Хароҷоти 
истеҳсолот дар соҳаи растанипарварӣ дар давоми вақти тӯлони амалӣ мешавад, пурранамоии 
хароҷотҳо – ҳосили маҳсулот бошад дар лаҳзаи пухта расидани растаниҳо иҷро мешавад. 
Ҳамаи хусусиятҳоро дар ташкил намудани ҳисобгирии хароҷот дар соҳаи хоҷагии қишлоқ ба 
ҳисоб гирифтан зарур мебошад. 

Дар давраи шиддатноки амалинамоии чорабиниҳои асосӣ аз рӯи истеҳсоли маҳсулоти 
хоҷагии қишлоқ (кишту кор, ҷамъоварӣ) ҳаҷми кори касбӣ дар низоми ҳисобгирӣ-таҳлилӣ зиёд 
гардида, дар боқимонда хеле паст аст. Дар ҳар корхонаи хоҷагии қишлоқ технологияҳои 
пуриқтидори истеҳсолӣ тамоми намудҳои маҳсулот дар ин шароитҳои муайяни табиатӣ-
иқлимӣ имконпазир, корҳо ва хизматҳои зарурнок дар қисмҳои гуногуни як хоҷагӣ зарур 
мебошад. Ин камнамоии вобастагиро аз пудратчиён, камнамоии хароҷотро барои таъмини 
ҷараёни асосии истеҳсолӣ, зиёд намудани фаъолияти хоҷагиро бо мавҷудияти захираҳои 
зарурӣ, баланд бардоштани самаранокии банақшагирӣ ва ояндабинӣ имконият медиҳад.  

Истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ вусъатёбии минтақавӣ дорад, ки фоидаи иқтисодиро аз 
истифодабарии технологияҳои ҳисобгирӣ-ахборотӣ хеле кам менамояд. Инчунин он бо 
истифодабарии техникаи бузурги гуногуншакли хоҷагии қишлоқ алоқаманд аст. 
Муайяннамоии ҳисобгирӣ аз таъмини инъикоси дурусти ҳамаи мошинҳо ва механизмҳо иборат 
мебошад. Ҳисобгирии муҳосибӣ бояд бо ёрии усулҳо ва методҳои аз дигар соҳаҳо фарккунанда 
бурда шавад. 

Корхонаҳои хоҷагии қишлоқ такрористеҳсолии қисми муайяни воситаҳои истеҳсолии 
зарурнокро мустакилона амалӣ менамоянд, ки дар низоми ҳисобгирӣ-таҳлилӣ мавҷуд будани 
қисмҳои махсуси ҳисобкунӣ (масалан, ҳисобӣ «чорвои дар парвариш ва фарбеҳкунибуда» 
ҳисоби ҳисобгирии идоракунӣ «хароҷотҳо дар   парвариши ҷавона ва ташкили подаи асосӣ»-ро 
қайд менамояд. 

Замин дар хоҷагии қишлоқ воситаи асосии истеҳсолот мебошад, бинобар ин, таъмини 
аниқ ва дақиқи ҳисобгирии киштзорҳо ва саҳмгузориҳо яке аз масъалаҳои муҳим шуда 
истодааст. Киштзорҳое, ки ба онҳо хоҷагӣ ҳуқуқи мулкдорӣ надорад, бо нишондиҳандаҳои 
аслӣ (гектарҳо) ба ҳисоб гирифта мешаванд, бо ҳамарзиши пулӣ бошад заминҳои харидашуда 
ва хусусӣ, саҳмгузориҳои иловагӣ ба қитъаҳои заминҳои истифодашаванда инъикос меёбад. 

Дар ҳисобгирии муҳосибии (молияви)-и корхонаҳои хоҷагии қишлоқ ба қисми воситаҳои 
асосӣ қитъаҳои замин ва объектҳои истифодабарии табиӣ дохил мешаванд. Ба сармоягузорӣ ба 
дороиҳои ғайригардон хариди қитъаҳои замин ва объектҳои истифодабарии табиӣ дохил 
мешаванд. Мувофиқи СБҲМ 41 «Хоҷагии қишлоқ» заминҳои таъминоти хоҷагии қишлоқ аз 
рӯи қоидаи СБҲМ 16 «Воситаҳои асосӣ» ва СБҲМ 40 «Молумулки инвеститсионӣ» вобаста аз 
он ки, кадом аз стандартҳо дар шароити муайян нисбатан истифодашавандааст, баҳо дода 
мешаванд. Мувофиқи СБҲМ 16 «Воситаҳои асосӣ» замини бо фаъолияти биологӣ алоқамандро 
аз рӯи арзиши аслӣ бо зарарҳои ҷамъшуда аз арзоншавӣ ё аз рӯи арзишӣ аз нав нархмонӣ 
инъикос медиҳанд. Қитъаҳои замин аз рӯи арзиши ҳаққонӣ ё аз рӯи арзиши аслӣ бо ҳисоби 
зарарҳо аз арзоншавӣ баҳо дода мешаванд, агар ташкилот онҳоро мувофиқи талаботи СБҲМ 40 
«Молумулки инвеститсионӣ» инъикос диҳад. 

Дар ҳисобгирии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ хароҷотҳоро байни маҳсулоти асосӣ ва 
вобаста ҷудо намудан зарур аст, агар аз як ҳосил ё намуди чорво якчанд намуди маҳсулот ба 
даст оварда шавад. 

Дар давоми сол маҳсулот аз рӯи арзиши аслии нақшавӣ (ҳисобгирӣ) инъикос меёбад ва 
дар охири сол баъди тартибдиҳии калкулятсия арзиши аслии ҳисоботӣ то ҳақиқӣ ислоҳ карда 
мешавад. 

Ҳисобгирии хароҷот ба истеҳсолот дар соҳаи растанипарварӣ чунин сохта шудааст, ки 
ҷамънамоӣ ва ҷамъбасти хароҷот ба намудҳои алоҳидаи корҳо аз рӯи ҳосилбарорӣ ҳар моҳ 
иҷро карда шуда, дар охири сол арзиши аслии ҳақиқии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ҳисоб карда 
мешавад. Назорат аз болои мувофиқатии хароҷот ба ҳаҷм, сифат ва муҳлати иҷрои корҳо бо 
ёрии дуруст сохтани низоми ҳисобгирӣ-таҳлилии хароҷот иҷро намудан мумкин аст. 
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Амалишавии хароҷот дар соҳаи растанипарварӣ дар истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии 
қишлоқ нисбатан нобаробар ба амал меояд. Бо сабаби он ки ҷараёни истеҳсолот ба 
растанипарварӣ дар давоми якчанд моҳҳо бо сармоягузории воситаҳо барои ҳосили якчанд 
солҳои наздик амалӣ мегардад, низоми ҳисобгирӣ-таҳлилӣ дар асоси ҷудонамоии хароҷот аз 
рӯи солҳо сохта мешавад. 

Меъёри иловагии таснифоти хароҷот дар растанипарварӣ намуди зироатҳои 
шудгоршаванда мебошад. Тафриқаро аз рӯи зироатҳои хоҷагии қишлоқ муайян менамояд, ки ба 
коркарди онҳо хароҷот дохил мебошад. 

Дар хоҷагии қишлоқ таҷрибаи маълум ин истифодабарии дохилихоҷагии қисми 
маҳсулоти худистеҳсолкарда мебошад, бо вуҷуди ин хароҷоти ғайримустақимро байни соҳаи 
растанипарварӣ ва соҳаи чорводорӣ танҳо баъди муайян намудани ҳаҷми пурраи он (аз рӯи 
қоида, дар охири сол) тақсим намудан мумкин аст.  

Ҳисобгирии таҳлилӣ ва куллии хароҷот ва барориши маҳсулоти растанипарварӣ, 
ҳисобгирии арзиши аслӣ аз хусусиятҳои ҷараёни технологӣ вобаста аст: тайёрнамоии замин 
барои киштукор, кишт (шинондан), нигоҳубини растаниҳо, ҷамъоварии ҳосил. 

Ҳар як давраи ҷараёни технологӣ номгӯи алоҳидаи хароҷотро аз рӯи намуди корҳои 
иҷрошаванда муайян менамояд. Намудҳои хароҷот, чун хароҷот барои тухмӣ, нуриҳо, вақт, 
маҳсулоти нафтӣ, нақлиёт, пардохти музди меҳнат ва ғайра, аз рӯи моддаҳои хароҷот мувофиқи 
номгӯи алоҳида ба ҳисоб гирифта мешаванд. Бо сабаби ғайримарказӣ шудани истеҳсолоти 
хоҷагии қишлоқ корҳои иҷрошаванда ва хароҷот дар як вақт дар қисмҳои гуногуни хоҷагӣ иҷро 
мешаванд: бо ин сабаб низоми ҳисобгирӣ-таҳлилӣ уҳдадор аст тақсимоти хароҷотро дар соҳаи 
растанипарварӣ аз рӯи сохторҳои муайяни қисматҳои ташкилоти хоҷагии қишлоқ таъмин 
намояд [2]. 

Методикаи баҳодиҳии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ мувофиқи стандартҳои байналхалқии 
ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) аз стандартҳои ватанӣ хеле фарқ менамояд: маҳсулоти хоҷагии 
қишлоқ бо ҳисоби хароҷотҳо ба фурӯш, аз дороиҳои биологӣ бадастомада, аз рӯи арзиши 
ҳақиқии он дар лаҳзаи ҷамъоварии ҳосили муайяншуда баҳо дода мешавад. Маҳсулот дар 
муайяннамоии фоидаи соф ё дар ҷамъоварии ҳосили зироати хоҷагии қишлоқ бо давраи 
тағйирот дар давоми як сол инъикос мешавад. Дар коркарди маҳсулот бо ёрии аз байн бурдани 
дороиҳои биологӣ бо давраи тӯлонии парвариш дар қисми фоидаи соф (зарар) танҳо зиёдшавӣ 
(камшавӣ)-и арзиши ҳақиқӣ дар лаҳзаи бадастории маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз рӯи муқоиса 
бо арзиши ҳақиқии пештар ҳисобкардашудаи ин дороии биологӣ инъикос карда мешавад. То 
лаҳзаи пухташавии растанӣ баҳодиҳӣ аз рӯи хароҷотҳои ҷамъшуда, аз рӯи модели арзиши молӣ 
ё модели азнавбаҳодиҳӣ пешниҳод карда мешавад. 

Ҳамаи қайдҳо дар ҳисобгирии муҳосибӣ оид ба хароҷот ва барориши маҳсулот ба 
истеҳсолот аз маълумоти ҳуҷҷатҳои аввалини мувофиқ ба асос гирифта мешавад, онҳоро аз рӯи 
ҳисобгирии хароҷоти меҳнат, предмети меҳнат, воситаҳои меҳнат, истеҳсоли маҳсулот 
гурӯҳбандӣ намудан мувофиқи мақсад мебошад.  

Ҳисобгирии хароҷот аз рӯи пардохти меҳнат дар соҳаи растанипарварӣ дар ҳуҷҷатҳое, ки 
иҷрои корҳои муайян аз рӯи шудгори зироатҳо нишон дода шудааст, инъикос меёбад. 
Методологияи ҳисобгирии муҳосибӣ ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ аз рӯи корҳои ҳисобгирӣ-
таҳлилӣ ба тартиб даровардашуда дар хоҷагии қишлоқ номгӯи васеи шаклҳои якхелаи 
ҳуҷҷатҳои авваларо дар бар мегиранд, ки барои ҳисобгирӣ намудҳои гуногуни хароҷотро аз рӯи 
меъёрҳои гуногуни таснифоти пешбинӣ менамоянд. Масалан, дар қитъаҳои корҳои 
механиконидашудаи соҳаи растанипарварӣ варақаҳои ҳисобгирии тракторчӣ-ронанда (шакли 
№133), дар корҳои ғайримеханикӣ варақаҳои ҳисобгирии меҳнатӣ ва корҳои иҷрошуда (шакли 
№65) ва табели расмии ҳисобгирии вақти корӣ бо ҳисоби хусусиятҳои корҳои хоҷагии қишлоқ 
мувофиқшуда (шакли №140) истифода бурда мешавад. Ҳуҷҷатҳои аввала маълумотро дар 
бораи хароҷоти нуриҳо ва дигар химикатҳо (шакли №262), тухмиҳо ва маводҳо барои кишт 
(шакли №183) дар бар доранд. Дар охири моҳ маълумоти ҳуҷҷатҳои аввала ба сабткунакҳои 
ҳисобгирӣ дохил карда мешаванд, мисоли онҳо ҳисобот оид ба ҳаракати арзишҳои молӣ буда 
метавонад (шакли №265).  

Ҳуҷҷатҳо барои ҳисобгирии хароҷот аз рӯи воситаҳои меҳнат пешбинишуда маълумотро 
оид ба истеҳлоки ҳисобкардашуда дар доираи меъёрҳои воситаҳои асосӣ ва дороиҳои 
ғайримоддӣ нигоҳ медорад. Мисоли сабткунаки ҳисобгирии ин гуруҳ ведомости тақсимоти 
истеҳлок аз рӯи воситаҳои асосии соҳаи растанипарварӣ (шакли №110) ва ведомости 
ҳисобгирии ҳисобкуниҳои истеҳлок дар як моҳ (шакли №48) буда метавонад.  

Ба ҳуҷҷатҳои ҳисобгирии ҳосили маҳсулот аз рӯи намудҳои зироат роҳхат барои 
баровардани маҳсулот аз саҳро (шакли №164), талонҳои ронанда ва комбайнчӣ (шакли №165 а, 
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б, в), реестри қабули тухмӣ ва дигар маҳсулот (шакли №162) ва дигар ҳуҷҷатҳои аввалаи шакли 
якхелакардашуда ва сабткунакҳои ҳисобгирӣ нисбат додан мумкин аст, ки хусусияти соҳавии 
ҳисобгирии хароҷот ва барориши маҳсулоти хоҷагии қишлоқро инъикос менамоянд.       

Маълумот аз рӯи ҳар коргар бо ёрии ҳуҷҷатҳои ҳисобгирии хароҷоти меҳнат барои 
ҳисобкунӣ ва пардохти мӯзди меҳнат, назорат аз рӯи истифодабарии фонди музди меҳнат ҷамъ 
оварда мешаванд.  

Дар соҳаи растанипарварӣ маълумоти ҳамаи ҳуҷҷатҳо аз рӯи объектҳои ҳисобгирии 
хароҷотҳо, намуди корҳо ва зироатҳо гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Барои ин журналҳои 
ҳисобгирии корҳо ва хароҷот, инчунин ведомостҳои ҷамъшаванда истифода мешаванд. 
Намудҳои гуногуни корҳо мувофиқи картаҳои технологӣ ба қайд гирифта мешаванд [3].  

Ба гурӯҳи мустақили хароҷот намудҳои корҳои хоҷагии қишлоқ ҷудо мешаванд, натиҷаи 
онҳо ба ҳосили соли ҷорӣ бурда намешавад – монанди истеҳсолоти нотамом дар саноат. Ба ин 
гурӯҳ кишти тирамоҳӣ, шудгори тирамоҳӣ, нурипошии майдонҳо ва ғайра дохил мешаванд. 
Хароҷот аз рӯи ин ҳисобҳои таҳлилӣ ба арзиши аслии маҳсулоти соли ҷорӣ ба ҳисоб гирифта 
намешаванд, балки дар истеҳсолоти нотамом боқимонда ба соли оянда гузаронида мешавад.  

Имконпазирии дохил намудани хароҷоти муайян ба гурӯҳи мувофиқ имконияти ташкил 
намудани гурӯҳи махсуси хароҷотро медиҳад, дар охири сол бошад аз рӯи намуди маҳсулот 
ҷудо карда мешаванд. Ин гурӯҳи хароҷотро ҳисобкуниҳои истеҳлок, ки барои воситаҳои асосӣ 
дар соҳаи растанипарварӣ истифодашаванда ва хароҷот барои таъмири чории онҳо ташкил 
менамоянд.   Боз ба ин як гурӯҳ хароҷоте дохил мешаванд, ки бо ҳосилғундории такмили 
маҳсулот (тозанамоӣ ва хушккунӣ) алоқаманд мебошанд.  

Дар соҳаи растанипарварӣ объекти ҳисобкунии арзиши аслӣ, маҳсулоти асосӣ ва 
ғайриасосӣ баромад мекунад. Масалан, объекти калкулятсияи арзиши аслӣ дар истеҳсолоти 
ғалладона ба сифати маҳсулоти асосӣ – ғалла, ғайриасосӣ бошад – пахол баромад мекунанд. 
Муайяннамоии хароҷот аз рӯи пахол дар асоси меъёри хароҷот дар хоҷагӣ барои ҷамъоварӣ, 
прессонидан, кашонидан, ғарамнамоӣ ва дигар корҳо аз рӯи тайёрнамоӣ бо роҳи гузариш ба 
ғаллаи пурарзиш амалӣ мегардад. Баъд маҷмӯи хароҷот ба ғалла ва пасмондаҳои ғалладонагӣ 
мутаносиби вазни хоси таркиби дар маҳсулот, ғаллаи пурарзиш ва пастмондаҳои ғалладонагӣ 
ҷудо карда мешавад. Арзиши аслӣ бо тақсими хароҷотҳо ба массаи ҷисмонии мувофики ғалла 
ва пасмондаҳои ғалладонагии тозакардашуда ва хушконидашуда муайян карда мешавад.  

Ҳисобгирии хароҷот ба истеҳсол ва барориши маҳсулоти соҳаи растанипарварӣ дар 
ҳисоби калкулятсионии дороии «Истеҳсолоти асосӣ» ҳисоби ёрирасони «Растанипарварӣ» дар 
доираи ҳисобҳои таҳлилии намуди расмӣ аз рӯи моддаҳои хароҷот бурда мешавад. Дар ҷараёни 
иҷрои хароҷот дар асоси маълумоти ҳуҷҷатҳои аввала ва ҷамъбасти ҳисоби истеҳсолоти 
нотамом ҳисоби ёрирасон «Растанипарварӣ» дебетонида ва ҳисоби хароҷоти мувофиқ 
кредитонида мешавад.  

Маҳсулоти тайёри соҳаи растанипарварӣ дар давраи соли ҳисоботӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои 
ибтидоӣ ва сабткунакҳои ҳисобгирӣ аз рӯи арзиши аслии нақшавӣ аз кредити ҳисоби 
ёририрасони «Растанипарварӣ» ба ҳисоби ҳисобгирии маҳсулоти тайёр ё арзишҳои моддӣ 
даромад карда мешавад.  

Ҳамин тавр, хароҷоти ҳақиқиро танҳо дар охири соли ҳисоботӣ баъди махкам намудани 
ҳисобҳои ҳисобгирии истеҳсолоти ёрирасон, хароҷоти умумиистеҳсолӣ ва умумихоҷагӣ, 
ҳисобкунии хароҷот аз рӯи растаниҳои нобудшуда, хароҷотҳо барои гаҷбандӣ, обёрӣ, 
оҳанпошӣ ва ғайраҳо муайян намудан мумкин аст. Дар охири соли ҳисоботӣ ҳисоби 
«Истеҳсолоти асосӣ», ҳисоби ёрирасони «Растанипарварӣ» бо муайяннамоии фарқияти 
калкулятсионӣ ва азҳисоббарории мувофиқи он аз рӯи таъинот ҷамъбаст карда мешавад. 

Ҷараёни истеҳсолӣ дар соҳаи растанипарварӣ аз рӯи парвариши зироатҳои зиёд бо 
тақвими солона маҳдуд нашудааст. Махсусан, ин хусусият ба он таъсир мерасонад, ки ҳамаи 
хароҷотро дар ҳисобгирӣ ба хароҷоти солҳои гузашта ба ҳосили соли ҷорӣ, хароҷоти ин сол, 
хароҷот ба ҳосили солҳои оянда ҷудо намудан мумкин аст: бо вуҷуди ин ду гурӯҳи аввалаи 
хароҷотро дар аввали соли тақвимӣ муттаҳид намудан мумкин аст. 

Хароҷоти истеҳсолоти нотамомро дар соли аввал аз рӯи моддаҳои хароҷоти ҳосили соли 
ҷорӣ ба ҳисоб гирифтан мумкин аст: агар қисми истеҳсолоти нотамом ба хароҷоти соли ҷорӣ 
қисм – қисм дохил шавад, пас дар давоми якчанд сол инъикос меёбад, дар солҳои оянда чунин 
хароҷотро бо моддаҳои муштарак баҳисоб мегиранд. Хароҷоти истеҳсолоти нотамом дар соли 
ҷорӣ чунин аз ҳисоб бароварда мешавад. Ҳамаи хароҷот барои кишти зироати тирамоҳӣ аз рӯи 
ҳар модда дар алоҳидагӣ ба ҳисобҳои таҳлилии ин зироатҳои соли мувофиқ баҳисоб гирифта 
мешаванд, нисбати зироатҳои баҳории соли оянда маълум нест, ки барои кадом зироатҳо 
хароҷот истифода мешавад. Бинобар ин, баҳори соли оянда, баъди ошкорнамоии масоҳати 
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ҳақиқии кишти баҳорӣ, хароҷот аз ҳисобҳои таҳлилӣ (аналитикӣ)-и корҳои мувофиқ 
мутаносиби масоҳати кишт аз рӯи модда тақсим карда мешаванд.  

Барои бадастории маълумоти ҷамъбастӣ оид ба хароҷот аз рӯи зироатҳо ба қисматҳо дар 
корхона ҳисобҳои шахсӣ (ҳисоботи истеҳсолӣ) бурда мешавад, аз онҳо маълумот оид ба 
хароҷоти аз рӯи зироатҳо гурӯҳбандишуда ба журнал – ордери №10, баъд ба китоби Асосӣ 
гузаронида мешаванд. Тартиби ҳисобгирии хароҷотро ба истеҳсолот ва барориши (ҳосилӣ) 
маҳсулоти хоҷагии қишлоқро ҷамъ намуда, схемаро бо инъикоси гузоришҳои асосии муҳосибӣ 
аз рӯи ҳисобҳои куллӣ тартиб додан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, соҳаи растанипарварӣ дар соҳаи ҳисобгирӣ як қатор хусусиятҳо дорад, аз ин 
сабаб ҷудонамоии хароҷот барои бадастории маълумоти ҷамъбастии хуб ва мувофиқ зарур 
мебошад.  

То ин дам аппарати фаҳмиши ҳисобгирии идоракунӣ ҳамчун яке аз масъалаҳои 
мунозиравӣ баромад менамояд. Тафсири ислоҳоти якмаънии «ҳисобгирии идоракунӣ» коркард 
нашудааст. Як қатор олимон ҳисобгирии идоракуниро зернизоми ҳисобгирии муҳосибӣ 
маънидод менамоянд, ки аз ҷамънамоӣ, бақайдгирӣ ва ҷамъбасти маълумот иборат аст.  

Ҳисобгирии идоракунӣ барои коркарди қарорҳои идоракунӣ аз ҷониби менеджерони 
сатҳи гуногун маълумотро дар ҳаҷми кофӣ ҳосил намуда, дар принсипҳои низоми умумии 
ташкилнамоии маълумот асос мегирад: 

Принсипи афзалиятёбии маълумот барои мақсадҳои коркарди қарорҳои идоракунӣ. Бо 
вуҷуди ин, методикаи баҳодиҳии хароҷот ва даромадҳои давраҳои оянда аҳамияти калон дорад. 

Принсипи ҷавобгарӣ. Агар ҷавобгарӣ барои бадастории натиҷаҳои фаъолият дар тамоми 
сатҳи идоракунӣ паст бошад ё вуҷуд надошта бошад, он гоҳ ташкили низоми ҳисобгирии 
идоракунӣ бефоида аст. 

Принсипи пуррагӣ. Ҳисобгирии идоракунӣ бояд хусусияти системавӣ дошта бошад ва ба 
маълумоту нишондиҳандаҳои ҳисобгириии молиявӣ ва ҳисобот мувофиқатбуда мусоидат 
намояд, ҳатто дар ҳолатҳое ки дар корхона он ба истифодабарии ҳуҷҷатҳои аввала (ибтидоӣ), 
ҳисобҳо ва навишти дутарафа бурда шавад. 

Принсипи возеҳӣ. Ташкили маълумот дар намуди графикҳо, ҷадвалҳои аналитикӣ 
(таҳлилӣ), ки фаҳмидагирии истифодабарандагони онҳоро таъмин менамояд.       

Ҳисобгирии идоракунӣ намудҳои маълумоти ҳисобгириро дар бар мегирад, ки ба 
менеджерони ташкилотҳо барои мақсадҳои идоранамоии дохилӣ зарур мебошанд. 

Зернизоми ҳисобгирии идоракунӣ айни замон барои ташкилотҳои ватанӣ нав мебошад. 
Ба хусусиятҳои низоми ҳисобгирии миллӣ методологияи ҳисобгирӣ, ки бо санадҳои меъёрӣ 
муайян мешавад, дохил мешаванд. Азбаски зернизоми ҳисобгирии идоракунӣ қонунан ба 
тартиб дароварда нашудааст, дар адабиёти иқтисодӣ методҳои ба ӯ хос ҷудо нашудааст. Ба 
фикри мо, ба зернизоми ҳисобгирии идоракунӣ методҳои муайян хос аст, ки ҳамалоқамандии 
онҳо бо тартибҳои сохтори ҳисобгирӣ-таҳлилӣ дар ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1 
Сохтори методҳои ҳисобгирии идоракунӣ дар низоми ҳисобгирӣ-таҳлилӣ 

 

Нишондиҳандаҳои методҳо Ҳисобгирии фаврӣ Ҳисобгирии тактикӣ Ҳисобгирии стратегӣ 

Ҳуҷҷатҳо               +          +   

Назорат           +              + 

Баҳодиҳӣ                +          +  

Калкулятсия           +  

Ҳисобҳо           +  

Таҳлил            +              +     

Ояндабинӣ                +               + 

Банақшагирии буҷет               +               + 

Ҳисобот                                + 

Ахборотдиҳӣ                +           +              + 
 

Ҳисобгирии идоракунӣ дар таҷрибаи ташкилотҳои ватанӣ айни замон хеле суст такмил 
ёфтааст, ки сабаби мавҷуд набудани асосҳои методологияи ягона аз рȳи ташкили он мебошад. 
(расми 1).  

Ҳисобгирии идоракунӣ қисми сохтори ҳисобгирӣ-таҳлилиро ифода мекунад, ки дар асоси 
принсипҳои низомнокӣ ва комплексӣ дар худидоракунӣ, банақшагирӣ, ҳисобгирӣ ва таҳлилро 
муттаҳид менамояд, ташкил шудааст. 
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Ташкили њисобгирии идоракунї 

Роњи якум 

 

Роњи дуюм Роњи сеюм Роњи чорум 

њисобгирии 
идоракунї аз 
молиявї дар асоси 
бурдани њисобњои 
махсус људо карда 
мешавад. Барои 
њисобгирии 
харољотњо ва 
натиљањо њисобњои 
куллї ва 
субњисобњои 
тартиби якум, 
инчунин њисоби 
љузъї истифода 
мешаванд. 
Њисобњои махсус 
дар бањисобгирии 
идоракунї бурда 
мешаванд.   

њисобгирии молиявї 
ва идоракунї 
зернизомњои 
пайвастаро ифода 
мекунад. Дар 
њисобои молиявї 
њисобњое истифода 
мешаванд, ки 
моддањои тавозун ва 
нишондињандањои 
њисоботи молиявиро 
ташкил мекунанд. 
Дар истифодабарии 
низоми автономї ба 
њар намуди 
њисобгирї, наќшаи 
њисобњои 
махсусгардонидашу
да хос аст. 

маълумотњои 
њисобгирии 
идоракунї дар 
њисобњои алоњида 
бањисоб гирифта 
намешаванд ва 
мукотиботи 
иловагї карда 
намешаванд. Дар 
баробари ин 
боњамамалнамоии 
ин ду намуди 
њисобгирї дар 
доираи 
якљояшавии соњањо 
амали мешавад. 

 

дараљаи 
инкишофи 
њисобгирии 
истењсоли 
начандон баланд 
аст, аммо 
њисобгирии 
идоракунї бурда 
намешавад аммо, 
њисобгирии 
харољотњои 
истењсолї дар 
низоми 
њисобгирии 
молиявї бурда 
мешавад. 

Франсия, Белгия ИМА, Канада, 
Олмон 

Венгрия, Австрия, 
Словакия 

Россия, 

Тољикистон 

 
Расми 1. Усулҳои ташкили ҳисобгирии идоракунӣ дар мамлакатҳои гуногун. 

 

Роҳи замонавӣ ба ташкили ҳисобгирии идоракунӣ ва баҳамалоқамандии онро бо низоми 

буҷетикунонӣ, сохтани идоракунӣ, аз рӯи марказҳои ҷавобгарии молиявӣ ва хароҷот, 

банақшагирӣ ва беҳтарнамоии сохтори идоракунии фаъолияти ташкилот таъмин менамояд. 

Идоракунии стратегӣ дар иқтидори сифати инсон асос ёфта, фаъолияти ташкилотро ба 

талаботи коргарон таъкид менамояд, ба тағйирёбии муҳити беруна фавран таъсир мерасонад ва 

бадастории бартарияти роҳбарият имконият медиҳад.  

Дар айни замон тартиби дуюми низоми идоракунии ҳисобгирӣ-таҳлилӣ идоракунии 

нишондиҳандаҳои хароҷоти ҳосилшуда аҳамияти калон дорад. Дар баробари ин, базаи 

маълумоти барои иҷрои таҳлил дар доираи низоми ҳисобгирии идоракунӣ пайдо мешавад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ҲИСОБГИРИИ ХАРОҶОТ БА ИСТЕҲСОЛОТ ВА БАРОРИШИ МАҲСУЛОТ  

ДАР ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ 
 

Дар ин мақола муайянкунии асосҳои нақши ҳисобгирии хароҷот ба истеҳсолот ва барориши 
маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зарурати гузаронидани таҳқиқоти илмӣ ва 
мафҳуми илмии моҳияти хароҷот омӯхта шудааст.  

Ҳисобгирии идоракунӣ қисми сохтори ҳисобгирӣ-таҳлилиро ифода мекунад, ки дар асоси 
принсипҳои низомнокӣ ва комплекси идоракунӣ, банақшагирӣ, ҳисобгирӣ ва таҳлилро муттаҳид 
менамояд, ташкил шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: низоми ҳисобгирӣ-таҳлилӣ, хароҷот, хоҷагии қишлоқ, корхонаҳои кишоварзӣ, 
барориши маҳсулот, растанипарварӣ, чорводорӣ, замин, ҳисобгирии хароҷоти куллӣ ва ҷузъӣ, 
ҳуҷатгузорӣ, таҳлил. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В статьи было рассмотрено определения основной роли учета затрат на производства и выпуск 
продукции в сельском хозяйстве Республики Таджикистан и необходимость приведения научного 
подхода и понятию данной терминологии. 

Управленческий учет в сельском хозяйстве представляет собой часть учетно-аналитический 
системы, основанную на принципах системности и комплексности и объединяющую в себе управление, 
планирование, учет и анализ. 
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FEATURES OF ACCOUNTING OF EXPENSES FOR  
PRODUCTION IN AGRICULTURE 

 

In the articles reviewed identify the primary role of the account of expenses for production and 
production in agriculture of the Republic of Tajikistan and the need to bring a scientific approach and the 
concept of this terminology. 

Management accounting in agriculture is a part of accounting and analytical system based on the 
principles of consistency and comprehensiveness which management, planning, accounting and analysis. 

KEY WORDS: accounting and analytical system, expenses, agriculture, agricultural enterprises, 
production, crop raising, livestock, land, synthetic and analytical cost accounting, documentation, analysis. 
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ПРИНСИП ВА ОМИЛҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ 

РАСТАНИПАРВАРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН  
 

Раҳимов Ш.Ҳ., Наимов Б.Қ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Соҳаи кишоварзӣ соҳаи махсуси истеҳсоли неъматҳои моддӣ мебошад, чунки, қабл аз 
ҳама, дар вобастагии объективӣ ба бисёр аз падидаҳои табиию иқлимӣ ва миқдори боришот, ки 
ба ҳисоби миёна дар давоми сол меборад, сатҳи радиатсияи офтоб, офатҳои табиии 
ғайриқобили пешгӯӣ (обхезӣ, жола, тӯфонҳо, бахусус хокбодҳо, ки дар минтақаҳои ҷанубӣ ба 
амал меоянд ва амсоли инҳо) қарор дорад. Ба ғайр аз ин, соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар қаламрави хеле васеъ қарор дорад, ки боду ҳаво, таркиби ҳосилхезии хок чун 
воситаи асосии истеҳсолот, сатҳи рушди истеҳсолӣ, инфрасохтори иҷтимоӣ ва таъминоти 
кадриаш хеле гуногун мебошад. Аз ин ҷо, масъалаи мушкили амалӣ пайдо мешавад, ки рушди 
устувори истеҳсолоти кишоварзиро дар ҳамаи минтақаҳо чӣ тавр таъмин намоем?  

Устувории бозори маҳсулоти комплекси агросаноатиро фақат дар сурати истифодаи 
маҷмӯӣ ва мураттаби принсип ва омилҳои гуногун таъмин кардан мумкин аст, чунки «низом 
ташкили вижаи унсурҳои махсусгардонидашуда буда, дар як ҷо барои ҳаллу фасли вазифаи 
мушаххас муттаҳид гардонида шудааст» [1]. 

Фаъолияти корхонаҳо маҷмӯи равандҳои хоҷагидории бо ҳам алоқаманде мебошанд, ки 
ба меъёр ва омилҳо вобаста мебошанд. Агар ягон омил аз мақсади баррасӣ хориҷ шавад, пас 
арзёбии таъсири дигар омилҳо, инчунин хулосаҳои баровардашуда метавонанд нодуруст 
бошанд.  

Пас мавҷуд будани омилҳои гуногун водор мекунад, ки онҳоро ба гурӯҳҳо тақсим кунем. 
Барои таснифи омилҳо чунин сифатҳоро ба асос мегирем:  

 омилҳои берунӣ ва дохилӣ аз рӯйи маҳалли пайдоишашон фарқ мекунанд; 
 аз рӯӣи муҳиммияти натиҷа – асосӣ ва дуюмдараҷа; 
 аз рӯӣи сохтор – сода ва мураккаб; 
 аз рӯйи вақти фаъолият – доимӣ ва муваққатӣ. 
Дар нақша онҳо шакли зеринро доранд (расми 1).  

 
Расми 1. Омилҳои асосии рушди устувори соҳаи кишоварзӣ. 

 

Омилҳои асосии рушди устувори соҳаи кишоварзӣ 

Табиию иқлимӣ 

Моддӣ-техникӣ 

Захираҳои меҳнатӣ 

Сатҳи рушди тадқиқот (технологияи нав) 

Ташкилию идорӣ, шомили муттаҳид 

намудани сохтори воҳидҳои КАС  

Сохтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ  

Иқтисодӣ, шомили молиявӣ 
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Асоси низоми рушди устувори бозори маҳсулоти кишоварзиро, қабл аз ҳама, захираҳои 

замин ташкил медиҳанд. Замин чун захираи табиӣ ва ҳамчун воситаи асосии истеҳсолот аз 

ибтидо дар ҳамхонӣ бо дигар омилҳо фаъолият мекунад: миқдори боришот, ҳарорати миёнаи 

солона, радиатсияи офтоб, яъне бо ҳамаи унсурҳое, ки шомили мафҳуми «иқтидори 

биоиқлимӣ» мебошанд.  

Омили муҳимтарини рушди устувори бозори маҳсулоти кишоварзӣ баланд бардоштани 

ҳосилхезии хок ва такрористеҳсоли он мебошад. Дар ташаккули хок ва ба даст овардани ҳосили 

мавриди назар тавозуни мусбати гумуси моддаҳои органикӣ, ки асоси энержии ҷараёнҳои 

биологӣ ва танзимгари табиии рушди растаниҳо мебошад, аҳамияти муҳим дорад.  

Чи хеле ки маълум аст, ҳосилхезии хок аксаран аз сатҳи гумуси (қабати тираранги замин, 

ки аз пӯсиши растаниҳо ҳосил шудааст) дар вай мавҷудбуда иборат аст, ки то 80-95% аз 

миқдори умумии моддаҳои органикии хокро ташкил медиҳад. Мутобиқ ба сабабҳои дар боло 

зикршуда гумус дар таркиби хоки аксари манотиқи Тоҷикистон манфӣ буда, миқдори он на 

бештар аз 1 фоизро ташкил медиҳад. 

Афзоиши гумус дар таркиби хок то 0,1-0,2% ҳосилнокии пахтаро то 3-4 сентнер дар ҳар 

як гектар замин таъмин мекунад. Ҳангоми ба таври кофӣ мавҷуд будани моддаҳои органикӣ 

дар таркиби хок метавон аз ҳар як гектар на камтар аз 30 сентнер ҳосил ба даст овард. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки аз се як ҳиссаи заминҳои кишоварзӣ машмули эрозияи об 

ва бод гашта, бо заҳрхимикатҳо ва монанди инҳо заҳролуд шудааст. 

Муайян карда шудааст, ки ҳосилнокии пахта ба таври назаррас ба дараҷаи бодлесӣ 

вобастагӣ дорад. Масалан, ҳосилнокии пахта ҳангоми бодлесии заиф 10-20%, миёна 20-50% ва 

бодлесии сахт то 50% мутаносбан коҳиш меёбад [2]. 

Омилҳои табиӣ дар шароитҳои муосир, қабл аз ҳама, ба сабаби ба таври кофӣ рушд 

накардани тадқиқоти илмии марбут ба таҳияи пешгӯйҳои дарозмуддат ғайриқобили 

идорашаванда боқӣ мемонанд. Дар ҳар сурат ҳозир ҳам имконот барои сохтани низоми 

алтернативии экологии зироаткорӣ боқӣ мемонад. 

Дар байни омилҳои иқтисодии рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ ҷойи муҳимро 

масъалаи рушди интенсивӣ ишғол мекунад.  

Интенсификатсияи зироаткорӣ ва чорводорӣ, ки аз оғози солҳои 60-уми қарни ХХ пеш 

бурда мешавад, фоидаи иқтисодӣ ба бор наовард. Аз ин рӯ, зарурате пеш омадааст, ки моҳияти 

интенсификатсия ва самтҳои он таҷдиди назар карда шаванд. Дар шароитҳои муосир он бояд на 

фақат хислати тозаи интенсивӣ, экологӣ, ки комилан таъсири антропогениро ба хок ҳазф 

мекунад ва ё дар андозаҳои минималӣ онро муҷоз медонад, дошта бошад. Бо таваҷҷуҳ ба ин ҳар 

гуна зироати кишоварзиро танҳо дар шароитҳое парвариш кардан лозим аст, ки вай ба он 

мутобиқ гардонида шудааст.  

Ба бархурдҳои муосир нисбат ба интенсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ татбиқи 

технологияҳои инноватсионӣ ба таври органикӣ алоқаманд мебошад. 

Моҳияташ дар он аст, ки дар майдони маҳдуди мазра бо сатҳи баланди табиӣ ва 

самаранокии ҳосилхезӣ технологияҳои инноватсионии парвариши зироатҳои кишоварзӣ, ки 

камбуди унсурҳои минералии ғизоиро бартараф мекунанд, мавриди истифода қарор дода 

шаванд. 

Ба мақсади таъмини рушди устувори бозор омилҳои иҷтимоӣ таъсири назаррас 

мерасонанд. Ин омилҳо ба шарофати рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот фаъолнокиии 

захираҳои кориро, ки қодиранд маҳсулоти бештаре аз ҳисоби як корманд ба ҳисоби вақти 

миёна истеҳсол намуда, бо ин роҳ сатҳи зиндагии аҳолиро ба таври назаррас баланд бардоранд, 

таъмин намоянд.  

Устувории рушди истеҳсолоти кишоварзӣ аз бисёр ҷиҳат ба бартараф кардани 

нобаробарии нархҳо ба воситаҳои техникӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ вобаста мебошад. 

Бозори кишоварзӣ дар шароитҳои муосир ба бозорҳои захиравии бо ҳам алоқаманд (доир 

ба фурӯши воситаҳои истеҳсолот), бозорҳои маводи хоми кишоварзӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ 

(фурӯши маводи хоми коркардшудаи кишоварзӣ) ҷудо карда мешавад. Чунин тақсимоти 

бозорҳо беҳуда нест. 

Хусусияти кишоварзӣ ин ба ҳам мувофиқ наомадани хеле назарраси вақти истеҳсолот ва 

фурӯши маҳсулот мебошад, ки аз он мавсимӣ будани истеҳсолот ба таври возеҳу равшан 

бармеояд. Бахусус, зироаткорӣ ба мавсим вобастааст. Барои мисол, давраи парвариш ва 

истеҳсоли гандуми тирамоҳӣ аз октябр оғоз ёфта, то моҳи июн (8-9 моҳ) давом мекунад, аммо 

натиҷааш дар сол як маротиба ба фурӯш расонда мешавад. 
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Ҳамаи ин омилҳо аз бозори ягонаи кишоварзӣ бармеомаданд ва аз сатҳи инкишофи он 
дастур мегирифтанд. 

Ҳангоми ҷо ба ҷо кардани бозорҳои кишоварзӣ омилҳои зерин ба назар гирифта 
мешуданд: 

 шароитҳои табиӣ (иқлим, релеф ва монанди инҳо); 
 дур будани истеҳсолоти кишоварзӣ аз маҳалли фурӯши маҳсулоти хеш, маҳалли 

истеъмоли маҳсулот дар шакли тару тоза, коркардшуда ва амсоли инҳо; 
 рушди низоми нақлиётӣ;  
 ҷойгир кардани саноат ва аҳолии шаҳр (дархост ба маҳсулоти тару тоза ва манотиқи 

табиӣ); 
 таъмин будан ба воситаҳо (техника, биноҳо ва амсоли инҳо); 
 ҷойгир кардани аҳолии деҳот (зиччии он), вазъияти демографӣ дар деҳот ва амсоли 

инҳо.  
Ин омилҳо дар маҷмӯъ гурӯҳи шароитҳои табиию иқтисодиро, ки барои ҷойгир карани 

онҳо сиёсати иқтисодии давлат, сиёсати нархӣ, дастгирии кишоварзӣ, сиёсати зиддиинҳисорӣ 
ва дастгирии тавозунӣ ва амсоли инҳо таъсир мерасонанд, ифода мекунанд.  

Ҳамин тариқ, дар шароити муосир дар байни омилҳои гуногуни таъсиррасонанда ба 
чунин омили мураккаб ва бисёрҷабҳа ҳамчун тақсимоти минтақавӣ ва соҳавии бозори меҳнат 
аз ҳама муҳим ва назаррас инҳо мебошанд:  

 иқтидори биоиқлимии ин ё он минтақа ва дараҷаи истифодаи оқилонаи он, инчунин 
сатҳи ба замин таъмин будани онҳо; 

 навъҳои минтақавии ба ҳам мувофиқояндаи соҳаҳои растанипарварӣ ва чорводорӣ, аз 
он ҷумла дар зери таъсири анъанаҳои миллӣ ва маишии маҳаллии аҳолӣ, инчунин сатҳи рушди 
инфрасохтори истеҳсолӣ ва бозоргонӣ; 

 самаранокии сатҳ ва сохтори истеҳсолоти маҳаллӣ ва истеъмоли навъҳои ҷудогонаи 
маводи озуқаворӣ;  

 фосила ва воситаҳои ҳамлу нақли ин ё он навъи маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти 
коркарди онҳо аз маҳалли истеҳсол то маҳалли истеъмолот, ки харҷҳои ҳамлу нақл ба он 
вобаста мебошанд; 

 таъсири давлатӣ ба равандҳои такомули минтақавию соҳавии тақсимоти меҳнат дар 
истеҳсолоти кишоварзӣ ва амсоли инҳо. 

Ташкили минтақавии бозори маҳсулоти кишоварзӣ дорои қонуниятҳои муайян мебошад, 
ки онҳоро зимни таҳияи барномаи рушди соҳа ба назар гирифтан лозим аст. Қонуниятҳои 
умумии ташкили минтақавии истеҳсолот дар соҳаҳои ҷудогона дорои хусусиятҳои худ буда, 
шароитҳои сохторӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва ғайраҳоро эҳсос мекунад.  

Дар ҳоли ҳозир яке аз омилҳои муҳимми рушди устувори бозори маҳсулоти 
растанипарварӣ зарурати бо ҳам муттаҳид шудани воҳидҳои КАС мебошад, ки дар онҳо бахши 
кишоварзӣ нақши муҳим дорад. 

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти хусусиятҳои минтақавии ташкили бозори маҳсулоти 
кишоварзӣ бояд барномаҳои махсуси таҳияшуда дар заминаи рушди соҳаи растанипарварӣ дар 
алоқамандӣ бо шароитҳои манотиқ, ки дар он ҷо татбиқи технологияҳои инноватсионӣ 
пешбинӣ карда шудаанд, дар назар гирифта мешавад [3].  

Ҳангоми ҷойгиркунӣ ва тахассусбандии бозори кишоварзӣ ба он нишондиҳандаҳои 
муайяне хос мебошад. Дар байни онҳо мавридҳои зеринро номбар карда мумкин аст:  

 ғунҷоиши бозори минтақавӣ ва гурӯҳҳои ҷудогона (орд, сабзавот, полезиҳо, мевагиҳо, 
зироатҳои техникӣ ва равғандор, меваҳои хушк, ангур ва амсоли инҳо) ҳазор тонна; 

 ғунҷоиши бозор дар буриши навъҳои маҳсулот (орд, биринҷ, равғани растанӣ, 
картошка, пиёзи бех, сабзӣ, помидор, бодиринг, карам, себ, нок, зардолу, ангур ва амсоли 
инҳо), ҳазор тонна;  

 ғунҷоиши бозор дар буриши навъҳои маҳсулот дар тӯли вақти муайян (рӯз, моҳ, 
семоҳа, сол), ҳазор тонна; 

 теъдоди харидороне, ки аз як бозор бо дарназардошти вақт хизмат расонида мешаванд 
(рӯз, моҳ, семоҳа, сол), ҳазор нафар; 

 сатҳи қобилияти харидории аҳолӣ, ки аз як бозор хизмат расонида мешаванд, ҳазор 
сомонӣ;  

 андозаи маблағе, ки аз фурӯши маҳсулот бо дарназардошти вақт ба даст оварда 
мешавад (рӯз, моҳ, семоҳа, сол) ҳазор сомонӣ; 

 андозаи даромад, ки дар бозор дар натиҷаи фурӯши маҳсулот бо дарназардошти вақт 
ба амал меояд (рӯз, моҳ, семоҳа, сол), ҳазор сомонӣ; 

 замони хароҷотбарории фондҳои асосии бозор, сол. 
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Ин нишондиҳандаҳои бозори маҳсулот ба вазъи нархҳо, сатҳи қобилияти харидории 
аҳолӣ, шиддати фурӯши маҳсулот, сатҳи қаноатмандии аҳолӣ, ҳаҷми фурӯши маҳсулот бо 
дарназардошти вақт, кори кормандони бозор, хароҷотбарории фондҳои асосии бозор 
баҳогузорӣ менамоянд. 

Рушди устувори маҳсулоти хоҷагидорӣ ба дараҷаи назаррас ба ироаи замин ва ҳайвонот 
ба деҳқонони асил вобаста мебошад. Набудани ҳаққи воқеӣ, соҳиби воситаҳои истеҳсолот ва 
натиҷаҳои меҳнат муносибати манфии аксари кормандони деҳотро нисбат ба он бедор карда, 
водор мекунад, ки онҳо тахассуси хешро, ки барои рушди устувори бозори маҳсулоти 
кишоварзӣ зарур мебошад, такмил намоянд. Агар истеҳсолкунандаи бевоситаи маҳсулоти 
озуқаворӣ молики воқеии замин гардад ва аз ҷиҳати моддӣ озод шавад, ин ба заминдор роҳро 
ба дониш ва такмили тахассус, интихоби шаклҳои самараноки ташкили меҳнат, ки ба инсони аз 
назари моддӣ озод дастрас мебошанд, мекушояд.  

Пас, татбиқи амалии стратегияи рушди устувори бозор дар бахши кишоварзӣ бидуни 
такмили механизми молиявию қарзӣ аз имкон берун аст. Механизми молиявию қарзии 
бавуҷудомада дар КАС ба талаботи воқеии бахши кишоварзӣ ҷавобгӯ намебошад. 

Рушди босуръати сатҳи арзиши аслии маҳсулоти растанипарварӣ ба таври назаррас аз 
динамикаи нархҳои фурӯши маҳсулоти маводи хоми кишоварзӣ зиёд буда, боз ба сатҳи 
устувории молиявии муассисаҳо ва соҳаҳо, ки бо мушкилоти зиёде пас аз буҳрони молиявии 
соли 1997 барқарор карда шудаанд, таҳдид мекунад.  

Дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ фақат дар сурати вазъияти муътадил ҳамаи заминаҳо 
барои барқарор шудани тавозун дар байни арза ва тақозо муҳайё мегардад ва дар вазъиятҳои 
ғайримуътадил бошад, коҳиш ёфтани ҳосил ва ҳаҷми пешниҳоди маҳсулот дар ҳолати дархости 
ғайриэластикӣ ба афзоиши назарраси нарх оварда мерасонад, дар шароитҳои муътадил бошад, 
зимни афзоиши ҳосилнокӣ ва ҳаҷми пешниҳод ба коҳиш ёфтани онҳо бурда мерасонад [4].  

Дар шароити муосир дар маҷмӯъ ва дар соҳаи растанипарварӣ, аз он ҷумла, принсипи 
ҷойгиркунии хоҷагиҳои кишоварзӣ бояд ба талаботи бозор такя кунанд, ки асоситаринашон 
инҳоянд: 

 ба ҳадди ақал расонидани харҷҳои меҳнат барои як воҳиди маҳсулоти кишоварзӣ; 
 ба назар гирифтани талаботи бозор; 
 ба ҳам мувофиқ омадани рушди кишоварзӣ ва саноати коркард; 
 кам кардани харҷҳои ҳамлу нақл ва амсоли инҳо. 
Пас мутобиқ ба талаботи принсипҳои дар боло зикршуда, истеҳсоли маҳсулот бояд дар 

манотиқе ба амал бароварда шавад, ки дар он ҷо истифодаи оқилонаи захираҳо имконият 
медиҳад, арзиши асли маҳсулоти растанипарварӣ дар муқоиса ба ноҳияҳои дигар коҳиш дода 
шавад, бақайдгирии талабот бояд чунин бошад, ки истеҳсоли маҳсулоти кам, даромад комилан 
қатъ карда нашавад. Мувофиқ омадани рушди кишоварзӣ бояд ба кам шудани хароҷотҳо 
бобати ҳамлу нақл ва кам кардани талафоти маҳсулот мусоидат намояд. 

Дар доираи васеъ бобати ташкили минтақавии бозори маҳсулоти кишоварзӣ омилҳои 
зерин таъсири назаррас доранд:  

 табиӣ; 
 биологӣ; 
 иқтисодӣ; 
 ташкилию хоҷагидорӣ. 
Таҳлили вазъияти бавуҷудомада дар соҳаи растанипарварӣ нишон дод, ки дар вақти 

гузаронидани ислоҳоти аграрӣ сатҳи амнияти экологӣ дар соҳаи растанипарварӣ коҳиш меёфт. 
Пас таъмини устувори экологӣ дар шароитҳои гуногуни минтақавӣ зарурати бебаҳс аст. 
Устувории экологии бозорҳои минтақавии маҳсулоти кишоварзиро мутобиқ ба ду меъёр арзёбӣ 
кардан ба мақсад мувофиқ мебошад:  

 меъёрҳои экологикунонии ҷаҳонӣ – коҳиш додани хафви рӯй додани офат, 
рақобатпазирӣ; 

 меъёрҳои минтақавӣ – рушд ҳаҷм ва ҳосилнокии захираҳои табиӣ, баланд бардоштани 
сатҳ ва сифати ҳаёти аҳолӣ. 

Амалӣ намудани ин принсипҳо ба аз худ кардани технологияҳои сарфакунандаи 
захираҳо, ва бидуни партов, гузариши тадриҷӣ нисбат ба коркарди пурра ва истифодаи 
захираҳои воридшаванда ва партовҳо, яъне ба кам кардани ғунҷоиши табиӣ ҳангоми кам 
кардани харҷҳо бобати бартараф кардани оқибатҳои экологии рушди иқтисодии техногенӣ 
мусоидат мекунад.  

Дар робита ба ин, самаранокии умумии иқтисодӣ, ки ба муносибати афзоиши даромади 
миллӣ, бар асари устувории бозори маҳсулот ба амал омадааст, нисбат ба бузургии 
сармоягузориҳои иловагӣ баробар мебошад.  
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Ҳамин тариқ, бо таваҷҷуҳ ба моҳияти устувории бозори маҳсулот, низоми 
нишондиҳандаҳои арзёбии сатҳ ва самаранокии иқтисодии устувор метавон хулоса кард, ки 
баланд бардоштани устувории бозори маҳсулот – яке аз самтҳои баланд бардоштани 
самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ ва соҳаҳои марбут ба саноати коркарди он мебошад.  
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ПРИНСИП ВА ОМИЛҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ  
РАСТАНИПАРВАРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 

 

Муаллифон дар ин мақола масъалаҳои ташакулёбии бозори маҳсулоти растанипарвариро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор додаанд. Қайд мегардад, ки дар шароити имрӯз рушди 
бозори растанипарварӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб рафта дорои принсип ва омилҳои муайяне 
мебошад, ки дар сурати дар амал татбиқ гардидани онҳо метавон ба натиҷаҳои назаррасе ноил гардид.  

КАЛИДВОЖАҲО: принсип ва омилҳои бозор, рушди устувори бозори маҳсулоти кишоварзӣ, 
интенсификатсия, интенсивӣ, антропогенӣ, технологияҳои инноватсионӣ. бозори маҳсулоти озуқаворӣ.  

 

ПРИНЦИП И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Авторы в своей статье анализируют формирование рынка овощной продукции в Республике 
Таджикистан. Они отмечают, что сегодня развитие рынка сельскохозяйственных культур является одной 
из наиболее важных проблем, и существуют определенные принципы и факторы, которые в случае их 
реализации могут привести к значительным результатам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принципы и рыночные факторы, устойчивое развитие рынка 
сельскохозяйственной продукции, интенсивные, антропогенные, инновационные технологии. рынок 
продуктов питания. интенсификация. 

 

PRINCIPLE AND FACTORS FOR FORMING A PLANT MARKET 
PRODUCTS IN TAJIKISTAN 

 

The authors in this article analyze the formation of the vegetable market in the Republic of Tajikistan. He 
noted that today the development of the crop market is one of the most important problems, and there are certain 
principles and factors that, if implemented, can lead to significant results. 

KEY WORDS: principles and market factors, sustainable development of the agricultural market, 
intensive, man-made, innovative technologies, food market, intensification. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Махкамова Ч.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В Послание Лидера наций, Президента Республики Таджикистан в Маджлиси оли (2018 
г.) подчёркнуто, что «другой стратегической целью, которая непосредственно влияет на 
создание рабочих мест и увеличение экспортного потенциала страны, является обеспечение 
продовольственной безопасности посредством развития сельского хозяйства. С целью 
обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной безопасности, 
за счет реализации государственных инвестиционных проектов и государственного бюджета в 
период независимости направлено более чем 12 миллиардов сомони» [1].  

Правительство Республики Таджикистан принимает меры по обеспечения устойчивого 
развития сельского хозяйства. Так, например, в период 2012-2017 гг. объём валовых продукций 
сельского хозяйства в республике увеличился от 18,9 млрд. сомони до 24,5 млрд сомони или 
увеличился более чем на 29,8%. Индекс валовой продукции сельского хозяйства (во всех 
категориях хозяйства в сопоставимых ценах 2017 г., в % к предыдущему году) за 
анализируемый период в среднем составлял 106,3%. 
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Таблица 1 
Динамика валовой продукции сельского хозяйства, млн. сомони (в ценах 2016 г.) 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 в % 

к 2012 
Всего 18925,4 20358,5 21197,3 21862,8 23008,2 24576,0 129,8 
 110,4 107,6 104,5 103,2 105,2 106,8 - 
в том числе:        
общественный сектор 1200,1 1307,9 1334,8 1276,5 1222,5 1187,4 98,9 
хозяйства населений 11755,4 12780,7 13225,4 13267,4 13794,4 14426,6 122,7 
Фермерские хозяйства 5969,9 6269,9 6637,1 7318,9 7991,3 8962,0 150,1 

Рассчитан по: Сельское хозяйство Республики Таджикистан, 2018. – С. 16. 
 

В сельском хозяйстве сформировалась многоукладная экономика и участниками сферы 
аграрного производства являются различные формы хозяйствования. В последние годы доля 
участия общественного сектора в производстве сельскохозяйственной продукции уменьшается: 
за анализируемый период объем производимой им продукции уменьшился на 1,1%. 
Увеличился объём производства домашних хозяйств от 11,7 млрд. сомони до 14,4 млрд. сомони 
или рост составлял 22,7%. Все более активную позицию в производстве сельскохозяйственных 
продукций занимают фермерские хозяйства. Их количество в анализируемый период 
увеличилось от 73806 164631 ед. Объем производимой им сельскохозяйственной продукции 
увеличился от 5969,9 до 8962,0 млн сомони, рост составлял более 150%. Последние годы 
происходили явные структурные сдвиги в производства валовой продукции по формах 
хозяйствования в пользу фермерских хозяйств. Они стали главными субъектами аграрного 
предпринимательства, пользователями более 70% ресурсоного потенциала отраслей сельского 
хозяйства. Как видно из данных таблицы 2, масса структурных сдвиг у фермерских хозяйства 
составляет 4,9 процентного пункта, а индес структурных сдвиг, который показывает скорость 
сдвига составлял 15,5%.  

Таблица 2 
Структурные сдвиги в производстве валовой продукции по формам хозяйствования 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 в % к 2012 

Масса сдвиг, 
п.п. 

Индекс струк-
турны сдвиг, % 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -  
в том числе:         

общественный сектор 6,3 6,4 6,3 5,8 5,3 4,8 -1,5 
- 23,8 

 
хозяйства населений 62,1 62,7 62,4 60,7 59,9 58,7 -3,4 - 5,47 
Фермерские хозяйства 31,5 30,8 31,3 34,4 34,7 36,4 4,9 15,5 

Рассчитан по: Сельское хозяйство Республики Таджикистан – 2018, С. 16 
  

Дальнейшее наращивание объема производства валовой продукции тесно связано с 
эффективным использованием ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов, который 
представляет сложную систему, состоящую из комплекса ресурсов (земельных, трудовых, 
технических и технологических), и взаимодействующих между собой. Организация 
рационального использования ресурсного потенциала тесно связана с интенсификации 
производства. Поэтому возрождается актуальность вопроса исследования проблемы 
интенсивного развития экономики и интенсификации производства во всех отраслях 
экономики, в том числе и в сельском хозяйстве. Поскольку настоящее время в отраслях 
экономики страны, прежде всего, в сельском хозяйстве, наблюдается низкий уровень 
использования экономических ресурсов, существует низкий уровень продуктивной занятости 
и, следовательно, относительно низкий уровень производительности труда [2, с. 174-179].  

В сфере аграрного производства воспроизводственных процессов базируется на 
использование земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных 
культур и животных, на обеспечении единства технико-технологических и биологических 
процессов, экономических и экологических отношений. Причём сегодня существенным 
образом все более возрастает роль таких элементов экономического и ресурсного потенциала, 
как информация и инновация, организация и управление. Более полное использование 
потенциала сельскохозяйственных предприятий означает, что его производственные ресурсы 
оптимально распределены и применимы с максимальной эффективностью.  

Производственный потенциал в узком смысле слова представляет собой возможности 
хозяйствующих субъектов по выпуску сельскохозяйственной продукции. Однако необходимо 
важно расширить понятие данной экономической категории и следует рассматривать ее в поле 
производственно-экономических возможностей сельскохозяйственных предприятий. т.е. 
необходимо учитывать также издержки на производство сельскохозяйственной продукции. В 
этом контексте производственно-экономический потенциал сельскохозяйственных 
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предприятий можно определить, как его способности произвести и реализовать определённый 
объем сельскохозяйственной продукции при полном и рациональном использовании 
имеющихся в их распоряжениях ресурсов или факторов производства, а также возможности 
достижения нормального объема валового дохода и прибыли, способствующей обеспечения 
расширенного воспроизводства. Другими словами, производственно-экономический потенциал 
можно рассматривать как достижение возможного объёма продукции, которую 
сельскохозяйственные предприятия могут произвести с определёнными затратами, а 
эффективность использования ресурсного потенциала может наиболее полно отразить 
соотношение фактической прибыли на единицу производственных затрат и их нормативного 
уровня (см. таблица 3).  

Таблица 3 
Структура и показатели эффективности производственно-экономического потенциала 

сельскохозяйственных предприятий 
 

Элементы потенциала Принципы формирования Величины и эффективность 
Земельные ресурсы, трудовые 
ресурсы, технико-технологические 
ресурсы, биологические, 
инвестиционные и инновационные, 
управленческие ресурсы  

Пропорциональность, 
оптимальность, 
мобильность, 
взаимозаменяемость, 
качество, эффективность 

Выход потенциальной 
продукции с определёнными 
затратами;  
Достижение нормативной 
прибили и рентабельности.  

Составлено автором  
 

В экономической литературе встречаются различные подходы к научно обоснованной 
методике оценки производственно-экономического потенциала сельскохозяйственных 
предприятий. Эти подходы можно разделить на три группы или три концепции оценки 
потенциала сельскохозяйственных предприятий.  

Первый подход предлагает вести расчет ресурсов в соответствии с их 
производительностью [3, с. 72-75]. Но данный подход или метод, на наш взгляд, является более 
приемлемым для предприятий промышленности, где существует постоянный трудовой процесс 
и следует сопоставить производительность двух факторов производства: труда и капитала. 
Между тем, в сфере аграрного производства в соответствии с данной методикой потребуется 
перевести труд, капитал или сельхозугодия в условные единицы, что не совсем корректно и 
технологически сложно. 

Согласно второму подходу, необходимо определить вклад каждого ресурса в 
производство продукции, а затем на основе полученных результатов или коэффициентов 
определить производственные возможности предприятия [4, с. 55-62]. Данный подход широко 
используется в научных целях и вполне себя оправдал. Вместе с тем не учитывает природно-
экономических особенностей хозяйствующих субъектов определённых зон каждого хозяйства 
и поэтому не обеспечивает необходимую точность.  

Наиболее обоснованным является, на наш взгляд, третий подход, который требует 
использования для этих целей экономико-математическую модель [5, с. 63-66]. Данный подход 
предполагает расчёт нормативной выручки и производственных затрат, который позволяет 
максимально учесть природные и экономические условия хозяйственной деятельности 
предприятий. Денежная выручка определяется на основе: 

- оптимального сочетания отраслей; 
- потенциально возможной для хозяйства урожайности сельскохозяйственных культур 

(продуктивности животных); 
- доли товарной продукции по каждому ее виду; 
- цене, установленной в соответствии с конъюнктурой рынка.  
В данном случае производственные затраты определяются умножением объёма товарной 

продукции каждого вида на расчетную себестоимость. Но следует отметить, что мы согласны с 
мнениями авторов о необходимости дальнейшего совершенствования этой экономико-
математической модели. Для этого необходимо в расчётную себестоимость продукции 
включить экологические затраты. В данном случае речь идет о затратах на восстановление 
природной среды, в т.ч. и почвенного плодородия. В окончательном виде экономико-
математическая модель расчета нормативной прибыли примет следующий вид [6, с. 45-51]: 

n o p n 
R = SUM S V D P - SUM Q C Y --> max,     (1) 

i j=1 j j j j j=1 j j c    1 o 
где S - оптимальная площадь пашни, занятой под j-й продовольственной культуры; 

V - потенциально возможная урожайность j-й культуры, исходя из имеющихся ресурсов 
производства; 

D - удельный вес товарной продукции j-й культуры; 
Р - цена продукции j-й культуры, сложившаяся конъюнктурой рынка; 
Q - объем реализации j-й культуры; 
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С - расчетная себестоимость продукции j-й культуры; 
Y - экологические затраты. 
Для организации рационального и эффективного использования производственного 

потенциала сельскохозяйственных предприятий необходим анализ большого количества 
связанных друг с другом действующих условий и факторов, которые оказывают влияние на 
эффективное использование производственных ресурсов. Анализ и классификация факторов и 
условий предоставляет возможность выработке более совершенных методических принципов 
разумного и оптимального использования ресурсов. Прежде всего, необходимо дать 
определение понятиям «фактор» и «условие». В энциклопедическом словаре определено, что 
фактор (от лат. factor - делающий, производящий) как причина, движущая сила какого-либо 
процесса, и определяющая его характер или отдельные его черты [7]. Понятием «фактор» 
обычно рассматривается как движущая сила, воздействующая на формирование системы 
хозяйственной деятельности. Что касается условия, то он обеспечивает действие тех или иных 
факторов, и факторы действуют до тех пор, пока сохраняются породившие их условия.  

Таким образом, рациональное использование производственного потенциала - 
производственных ресурсов предприятия происходит под воздействием ряда факторов и 
условий. В экономической литературе не встречается систематизированный перечень 
факторов, которые влияют на организацию рационального использования производственного 
потенциала предприятий. Анализ сущности и особенностей проявления факторов и их влияние 
на производственные процессы позволяет функционально их классифицировать на внешние и 
внутренние. Данная классификация представлена в таблице 4. 

Таблицы 4 
Внутренние и внешние факторы, определяющие использование производственного  

потенциала предприятий 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Политик государств в отношении сырьевых 
ресурсов 

Уровень совершенствования планирования 
производства и технического развития предприятий 

Стоимость трудовых, материальных и 
информационных ресурсов  

Организация условий труда 

Состояние рынка труда  Совершенствование системаы стимулирования  
Состояние материально-технического 
снабжения предприятий 

Совершенствование методов организации и 
управления предприятиями.  

Составлено автором 
 

Руководствуясь этой квалификацией, можно определить: воздействие на какие факторы 
даст возможность в наибольшей степени улучшить рациональное использование 
производственного потенциала и организовать рациональное использование производственных 
ресурсов. К внешнему фактору, являющийся нерегулируемым фактором, предприятие не 
может влиять и, соответственно, сводить их влияние к минимуму. Реальные возможности 
регулирования сельскохозяйственной предприятии рационального использования 
производственных ресурсов находятся именно в сфере внутренней среды. Воздействия на эти 
факторы происходят с разной интенсивностью. Например, изменение технико-
технологических условий работы сельскохозяйственных предприятий требует серьёзных 
инвестиционных вложений, которое имеет длительное время окупаемости. Факторы степени 
совершенства системы стимулирования или планирования производства являются более 
мобильными и поддающимися эффективному регулированию с относительно малыми 
объёмами капиталовложений. В данной сфере находятся реальные пути улучшения 
организации рационального использования ресурсов. Таким образом, внутренние факторы, 
внутренний экономический потенциал, влияющие на организацию использования ресурсов 
является главным условием развития сельскохозяйственных предприятий. 
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МУНОСИБАТҲОИ МЕТОДӢ БА АРЗЁБИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ИҚТИДОРИ 
ИСТЕҲСОЛИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 

 

Дар мақола мазмуни ва сохтори иқтидори корхонаҳои кишоварзӣ, захираҳои истеҳсолӣ баррасӣ 
гаштааст, методикаи баҳисобгирии истифодаи самараноки иқтидори истеҳсолию иқтисодӣ пешниҳод 
шудааст, захираҳои истеҳсолӣ, таносуби омилҳои дохилӣ ва берунӣ, ки ба истифодаи захираҳои 
истеҳсолӣ таъсир мерасонанд, тасниф карда шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: корхонаҳои кишоварзӣ, иқтидори иқтисодӣ ва истеҳсолӣ, захираи истеҳсолӣ, 
истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолот, омилҳо ва шартҳои истеҳсолот, омилҳои дохилӣ ва 
берунӣ.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье рассмотрено содержание и структуры производственного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий, производственных ресурсов, предложена методика расчёта 
эффективности использования производственно-экономического потенциала, произведена 
классификация производственных ресурсов, соотношение внешних и внутренних факторов, влияющих 
на использование производственных ресурсов.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственные предприятия, экономический и производственный 
потенциал, производственный ресурс, эффективное использование ресурсов производства, факторы и 
условия производства, внешние и внутренние факторы. 
 

METHODICAL APPROACHES TO EVALUATING THE EFFICIENCY OF USING THE 
PRODUCTION POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

The article discusses the content and structure of the production potential of the agricultural enterprises, 
production resources, proposes a methodology for calculating the efficiency of using production and economic 
potential, classifies production resources, and the ratio of external and internal factors affecting the use of 
production resources. 

KEY WORDS: agricultural enterprises, economic and production potential, production resource, 
efficiency, use of production resources, factors and conditions of production, external and internal factors. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Махкамова Чамангул Абдугаффаровна, преподаватель кафедры 
менеджмента БГУ имени Носира Хусрава. 

 
РУШДИ ЛИЗИНГИ МОЛИЯВӢ – АСОСИ МУСТАҲКАМ НАМУДАНИ  

ЗАМИНАИ МОДДӢ-ТЕХНИКӢ 
 

Раззоқова Г.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Лизинг воситаи молиявие мебошад, ки ба молистеҳсолкунандаҳои кишоварзӣ имконият 
фароҳам меоварад фондҳои асосиро нав кунанд, қобилияти рақобатпазирии маҳсулоти 
истеҳсолшударо баланд бардоранд, тавассути техника ва технологияи нав хароҷотҳоро кам 
намуда, самаранокии истеҳсолотро баланд бардоранд. 

Аз як тараф, амалиёти лизингӣ дар назар дорад, ки: 
 ширкати лизингӣ ба ташкилотҳои кишоварзӣ дар ҷустуҷӯи захираҳои қарзӣ, дар таҳия 

ва тарҳрезии бизнес-нақшаҳо, дар асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ, дар иҷрои талаботи бонк, 
ки ба карзгирандаи пуриқтидор пешниҳод карда шудаанд, дар омӯзиши бозори молҳо, дар 
ҷустуҷӯи молрасонҳо, ки дастгоҳу таҷҳизоти заруриро таъмин мекунанд, мусоидат менамояд;  

 дар ҳуҷҷатгузории гумрук, дар пардохти андозҳо ва ҷамъоварии маблағҳои 
ғайриандозии дахлдор, дар риояи қонунгузории асъор, дар гузаронидани ба қайдгирии давлатӣ, 
суғуртабандӣ масъулиятро ба душ мегирад; 

 васеъ намудан ва модерникунонии истеҳсолот, марҳала ба марҳала нав кардани 
заминаи моддӣ – техникии корхона, ки ба тарафи дигар равона намудани маблағҳои гардонро 
пешгирӣ менамояд;  

 ба воситаи лизинг пули озодшудаи иҷорагир метавонад муваққатан барои дигар 
ҳадафҳо сарф карда шавад. 

Аз дигар тараф, агар объекти қарордоди лизингӣ бузург ва нодир бошад, дар он сурат 
қарордодҳои лизингӣ вақт ва маблағи зиёдро талаб мекунад ва дар ҳолати аз кор баромадан 
новобаста аз ҳолати дастгоҳу таҷҳизот, пардохтҳо дар муҳлати муқаррар карда, анҷом дода 
мешаванд. Ҳамчунин, агар дастгоҳ ё таҷҳизот бо шартҳои лизинг харида шуда бошад ва бо 
мурури замон ба таври ҷисмонӣ ё маънавӣ кӯҳна шуда бошад, ё ба сатҳи рушди иқтидорҳои 
замонавии истеҳсолии ташкилотҳои кишоварзӣ то охири амали қарордоди лизингӣ мувофиқат 
накунанд, дар он сурат лизинггиранда то охири муҳлати қарордод пардохти маблағи иҷоравиро 
давом медиҳад. Ғайр аз ин, на ҳамаи корхонаҳои хурду миёнаи кишоварзӣ барои хариди 
техникаи нав ва дастгоҳу таҷҳизот ба шароитҳои лизинг имконияти молиявӣ доранд. 
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Бояд қайд намуд, ки дар таҷрибаи мамлакатҳои тараққикардаи дунё (ИМА, Олмон, Хитой 
ва дигарҳо), дар бозори лизингии онҳо: 

 низоми фурӯши техникаи истифодашуда рушд кардааст ва миқдори тракторҳои 
фурӯхташуда дар бозори дуюмдараҷа ба ҳисоби миёна се баробар аз миқдори техникаи нав 
зиёд аст; 

 муҳлати хизмати қисми зиёди тракторҳо истифодашуда 4-5 сол, комбайнҳои 
ғалладаравӣ 3-4 солро ташкил медиҳад;  

 техникаро тавассути низоми дилерӣ баъди тармими босифат ва хизматрасонии 
техникӣ ба фурӯш мебароранд. 

Воситаи ҳавасмандгардонии иштирокчиён барои бозори дуюмдараҷа гирифтани фоида 
хизмат мекунад, чунки тармими асосии мошинолот нисбат ба харидани техникаи нав 2-3 
баробар арзон аст. Ҳамчунин қайд менамоем, ки айни замон раванди воқеии (тафриқаи) 
корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯи сатҳи даромаднокӣ, қобилияти рақобатпазирӣ ва иқтидори 
иқтисодӣ барои хоҷагиҳои тараққикарда (10 фоиз), миёна (40 фоиз) ва қафомонда (50 фоиз) ба 
вуҷуд меояд.  

Барои ҳифзу нигоҳдории қобилияти рақобатпазирӣ хоҷагиҳои пурқудрат маҷбур 
мешаванд, ки ба таври таъҷилӣ аз нав бо техника мусаллаҳ шаванд, техникаро баъди 4-5 соли 
хизмат бо нархи нисбатан баланд фурӯшанд, ин ба онҳо имконият медиҳад масрафро барои 
модерникунонӣ кам кунанд. Хоҷагиҳои миёнақудрат техникаро аз бозори дуюмдараҷа, пас аз 
таъмири асосӣ, баъди 5-7 соли истифодабарӣ мехаранд, хоҷагиҳои камқудрат техникаро баъди 
таъмири асосии дуюм, баъди 8-10 соли истифодабарӣ харида метавонанд. 

Масъалаҳои номбаршударо муттаҳид намуда (бо сабабҳои иқтисодӣ ғайриимкон будани 
харидан ё баҳрабардории минбаъдаи техникаи нав дар шароитҳои лизинг ва мушкилоти хариду 
фурӯши техникаи барқароршудаи кишоварзӣ, дар заводҳои тармимкунанда, дар шароити 
муносибатҳои лизингӣ) ба хулосае меоем, ки таъсиси фонди дуюмдараҷаи амволи лизинг 
мувофиқи мақсад аст (расми 1). 

 
 

 
 

Расми 1. Фонди дуюмдараҷаи амволи лизинг (таҳияи муаллиф). 
 

Мо маром, принсипҳои фаъолият, мақсад ва вазифаҳои фонди дуюмдараҷаи амволи 
лизингиро дар намуди схема ҷой дода, онро ҳамчун воситаи айёнӣ истифода бурдан пешниҳод 
намудем. 

Фонди дуюмдараҷаи амволи лизингӣ боиси баланд бардоштани даромаднокии ҳамаи 
иштирокчиёни амалиёти лизингӣ, бахусус, молистеҳсолкунандаи кишоварзӣ, давлат, 

Фонди дуюмдараҷаи амволи лизингӣ 

маром 

Вазифа 

Мақсад 

принсипҳои 

фаъолият 

- баланд бардоштани даромаднокии ҳамаи иштирокчиёни амалиёти лизингӣ: 

молистеҳсолкунандаи кишоварзӣ, давлат, лизингдиҳанда, ташкилоти қарзӣ ва 

суғуртавӣ, маркази хадамоти техникӣ, заводи тармим ва молрасони амвол. 

 

- вобастагии хароҷот ва даромадҳо 
- воқеъбинона будани баҳои сифати амвол; 
- консервативӣ будан; 
- самаранок будан. 

 

- баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва ҳавасмандии 
молистеҳсолкунандаҳои кишоварзӣ; 
- баланд бардоштани амнияти молиявии муомилоти лизингӣ барои давлат; 
- рушди бозорҳои фурӯш барои заводҳои тармимкунанда; 
- васеъ намудани бозори дуюмдараҷаи фурӯши амволи лизинг; 
- баланд бардоштани даромаднокии ширкатҳои суғуртавӣ; 
- ҳавасмандгардонии истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир аз тарафи корхонаҳо. 

- ҷамъоварии иттилооти бозори дуюмдараҷаи техника;  
- таҳия ва истифодаи усулҳои ҳамкории бовариноки иштирокчиёни бозори дуюмдараҷа; 
- ҷамъоварии иттилоот доир ба қобилияти рақобатпазирии амволе, ки дар шароитҳои 
лизинг харидорӣ шудаанд; 
- таҳлили босифати амволи бозори аввалиндараҷаи лизинг;  
- гузаронидани санҷиши (экспертизаи) босифати таҷҳизоти истифодабарии дуюмдараҷа; 
- интихоби маркази хизматрасонӣ ва заводҳои тармими техника; 
- интихоби иштирокчиёни қудратманди муомилоти лизингӣ дар бозори дуюмдараҷа; 
- бастани қарордодҳои лизингӣ ва ҷамъоварии пардохтҳои лизингӣ; 
- назорати истифодабарии дуюмбораи амвол;  
- хизматҳои иттилоотию машваратӣ барои лизинггирандагон. 
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лизингдиҳанда, ташкилотҳои қарздиҳанда ва суғуртавӣ, маркази хадамоти техникӣ, заводҳои 
тармим ва сохторҳои молрасони амвол мегардад. 

Фонди дуюмдараҷаи амволи лизингӣ аз рӯи принсипҳои вобастагии байни хароҷоту 
даромадҳо, баланд будани сифати амвол, консервативӣ будани амалиётҳо ва самаранок будани 
амалиёти лизингӣ амал мекунад.  

Ба ҳадафҳои фонд баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва ҳавасмандии 
даромаднокии молистеҳсолкунандаҳои кишоварзӣ, таъмини амнияти молиявии муомилоти 
лизингӣ барои давлат, рушди бозорҳои фурӯш ва харид барои корхонаҳои тармимкунанда, 
вусъат додани бозори фурӯши дуюмдараҷаи амволи дар лизинг истифодашаванда, баланд 
бардоштани даромаднокии ширкатҳои суғуртавӣ, ҳавасмандгардонии истеҳсоли маҳсулоти 
рақобатпазир аз тарафи корхонаҳо истеҳсолкунандаҳо ва дигарҳо мансубанд. 

Ба вазифаи фонд ҷамъоварии иттилоот дар бораи бозори дуюмдараҷаи техника ва 
дастгоҳу таҷҳизоти кишоварзӣ, таҳия ва ҷорӣ намудани усулҳои таъсиррасонии фаврӣ ба 
фурӯшандаҳои бозори дуюмдараҷа ва дигарҳо, ки дар расми 1 оварда шудааст шомил 
мешаванд. 

Душворӣ дар фаъолияти фонд метавонад ҳангоми муайян намудани арзиши амвол дар 
бозори дуюмдараҷа рух диҳад, зеро он дар навбати худ, ба ҳисоби пардохти лизинг таъсир 
мерасонад. Якчанд намуди арзиши амвол вуҷуд дорад. Бештар арзиши бозорӣ, инвеститсионӣ, 
суғуртабандӣ ва барҳамдиҳӣ фарқ карда мешавад. Баҳодиҳӣ, ин андешаи мустақили коршинос 
дар бораи арзиши амвол мебошад. Намуди баҳодиҳӣ аз тарафи корхонаи фармоишдиҳанда 
муайян карда мешавад (дар ҳолати мо фармоишгар аз рӯи қарордод муайян карда мешавад). 
Арзиши амвол аз ба кор бурдани муносибатҳо нисбат ба баҳодиҳӣ бармеояд. Масалан, арзиши 
асоснокшудаи бозории амвол, ки ташкилотҳои кишоварзӣ дар шароитҳои лизинг харидаанд, 
барои дар оянда таҳвил намудан ба тарафҳои муомилакунанда ба фонди дуюмдараҷа аз 
муносибати муқоисавӣ истифода мешавад. Вазифаи баҳодиҳанда аз он иборат аст, ки дар бозор 
якчанд объекти бо ҳам монандро пайдо кунад ва дар заминаи маълумоти гирифташуда, бо 
назардошти зарибҳои ислоҳкунанда арзиши бозории амвол муайян карда шавад. Арзиши 
инвеститсионии объект, ки барои Фонд бештар афзалият дорад, бо истифодаи усули 
дармаднокии он ба кор бурда мешавад. Умуман, мониторинги арзиши амвол дар бозори 
дуюмдараҷа дар чорчӯбаи Фонд бояд амали доимӣ бошад. Нодуруст муайян намудани арзиши 
техника ё дастгоҳу таҷҳизот боиси паст ё баланд шудани пардохтҳои лизингӣ гашта, ниҳоят ба 
пастравии даромади Фонд меоварад. 

Ғайр аз ин, ташкили Фонд тақсими амволи лизинг бояд тавассути озмун байни 
лизинггирандаҳои қудратманд тақсим карда шавад, зеро эҳтимолияти дар озмун иштирок 
намудани як чанд лизинггиранда барои хариди як амвол пайдо мегардад. 

Ҳангоми фаъолият Фонд метавонад инвеститсияи сохторҳои давлатӣ, хусусӣ ва омехтаро 
ҷалб намояд ва онҳоро аз рӯи андозаи зарурат бо роҳи маблағгузории мустақим ё мутобиқи 
созишномаи лизингӣ байни заводҳои барқароркунанда ва ташкилотҳои кишоварзӣ аз нав 
тақсим намояд. Қисми фоидаи софро Фонд метавонад, ба корхонаҳо - таҳиякунандаҳои 
лоиҳаҳои инноватсионӣ ва технологияҳои венчурӣ равона кунад. 

Натиҷаҳои фаъолияти Фонд бояд тибқи нишондиҳандаҳои индикативии зерин баҳо дода 
шаванд: 

 миқдори қарордодҳои имзошудаи лизингӣ; 
 миқдори воҳиди техника ва дастгоҳу таҷҳизот, ки дар шароитҳои лизингӣ ба 

молистеҳсолкунандаҳои кишоварзӣ таҳвил карда шудаанд; 
 маблағи қарордодҳо; 
 фоизи бозгашти пардохтҳои лизингӣ; 
 миқдори техникаи барқарор кардашуда, 
 маблағи захираҳои қарзии барои таъмини муомилоти лизингӣ ҷалб кардашуда; 
 фаъолияти самаранокии иқтисодии фаъолияти Фонд. 
Барои муайян намудани самаранокии иқтисодии Фонд аз маълумотҳои аслӣ ва 

пешгӯишудаи мавҷудияти тракторҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Хатлон ва тамоюлот 
дар таъмини меъёрии онҳо истифода мебарем. Дар соли 2018 миқдори умумии тракторҳо 26405 
воҳидро ташкил дод, аз онҳо дар бозори дуюмдараҷа 20,9 фоиз ё 1220 воҳид дархост карда 
шудаанд, ки муҳлати истифодашуда то 5 сол ва дархости меъёриашон ба 4,76 фоиз баробар аст. 
Арзиши миқдори нишондодашудаи техника дар бозори ибтидоӣ - 81,1 млн. сомониро ташкил 
медиҳад. Ба шарти барқарории пурра ва фурӯши он дар бозори дуюмдараҷа бо арзиши 40 фоиз 
аз нархи ибтидоии масрафиёти пешгӯишудаи ташкилотҳои кишоварзӣ ба маблағи 32,4 млн. 
сомонӣ, сарфаи маблағ ба 48,7 млн. сомонӣ баробар мешавад. Самаранокии иқтисодии 
корхонаҳои фоидаовари кишоварзӣ дар соли 2017 ба 48,5 фоиз баробар буд [1, с. 95-97]. Дар 
охири соли 2017 самараи 48,7 млн. сомонӣ метавонист 2,8 фоизи талаботи меъёриро таъмин 
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намояд, ки ба 978 воҳид техника баробар аст. Миқдори умумии техникаи нав ва техникаи 
барқароршуда метавонист ба 1422 адад расад, ки 8,4 фоизи талаботи меъёриро ташкил медод. 

Ба назари мо фаъолияти лизингии Фонди дуюмдараҷа ба имконияти бештар 
истифодабарии оқилонаи захираҳои моддӣ ва пулии ташкилотҳои кишоварзӣ оварда 
мерасонад. Зимнан даромаднокии корхона ва соҳаҳои ҷудогона баланд бардошта, сарбории 
иқтидорҳои истеҳсолӣ, заводҳои тармим ва баргардонидани пардохтҳои лизингиро таъмин 
менамоянд. 

Айни замон соҳаи кишоварзӣ дар асоси техника ва технологияи насли нав, ки 
маҳсулнокии баланди меҳнат, сифат ва амнияти маҳсулоти ниҳоӣ, ҳифзи муҳити зистро таъмин 
менамоянд, рушд меёбад. Бинобар ин, фаъолияти ояндадори Фонди дуюмдараҷаи амволи 
лизингӣ бояд бо маблағгузории венчурӣ алоқаманд бошад (расми 2).  

 

 
Расми 2. Нақшаи кор ба маҳсулоти инноватсионӣ (таҳияи муаллиф). 

 

Муайян намудани маблағгузории венчурӣ ба иҷрои вазифаҳои функсионалии он, 
таъмини афзоиши бизнеси мушаххас бо роҳи пешниҳоди як қисми маблағҳои пулӣ дар 
мубодила барои ҳисса ба сармояи оинномавӣ ё ягон лифофаи саҳмия равона мешавад. Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи инвеститсияҳо», аз 12 майи соли 2007, №260 тавсияҳоро 
барои қабули Қонун «Дар бораи тадбирҳои иловагии дастгирии инвеститсияҳои венчурӣ» дар 
бар мегирад, аз ҷумла, дар бораи таъсиси фондҳои венчурӣ бо ҳиссагузории мустақими давлат. 
Аз рӯи андешаи қонунгузорон, дар Қонун бояд муайян намудани моҳияти сармояи венчурӣ, 
тартиби ташкилу ташаккулёбии фонди венчурӣ, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ширкатҳои 
идоракунандаи сармояи венчурӣ, низоми хориҷшавии сармояи венчурӣ аз корхонаҳо дода 
мешуданд. 

Айни замон дар қонунгузории Тоҷикистон санадҳои меъёрӣ, ки фаъолияти фондҳои 
венчурӣ ва ширкатҳои венчуриро ба танзим дароварда бошад, қабул карда нашудаанд. Дар 
ҳоле, ки дар ИМА амалияи инноватсионии заминдории аниқ, ки дар навъи хок, сатҳи ҳосилхезӣ 
ва дигар хусусиятҳои маҳалҳо асоснок карда шудааст, бо муваффақият ба кор бурда мешавад. 
Вай чор технологияро дар бар мегирад: таҳқиқи масофавӣ, низомҳои иттилоотии ҷуғрофӣ 
(GLS), низомҳои глобалии ҷойгиршавӣ (GРS), идора кардани равандҳои истеҳсолот, ки ба 
фермерҳо имконият медиҳад, хароҷотро дар минтақаҳои махсуси коркарди замин тақсим 
намоянд [2, с. 20]. 

Аз тарафи олимони ватанӣ низоми ба меъёр даровардани хӯроки чорвои кавшакунанда, 
дар асоси хӯроки иловагӣ таҳия шудааст, ки аз нуқтаи назари принсипиалӣ тамоман нав буда, 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон патент дода шудааст. Ба кор бурдани хӯроки иловагӣ имконият 
медиҳад, ки ширдӯшӣ аз модаговҳои ширдеҳ 10-12 фоиз зиёд карда шавад, афзоиши вазни 
зиндаи ҷавонаҳо барои бурдоқикунӣ 15 фоиз ва масраф барои харидани хӯроки қиматбаҳо 
қариб 10 фоиз сарфа карда шавад. Аз рӯи ҳисоби муҳаққиқон, фоидаи иловагии имконпазир аз 
дохил намудан ба ему хӯроки ҷавонаҳои барои бурдоқикунӣ пешбинишуда 1 кг селени нав, ба 
ҷои 1 кг хӯрока илова карда мешавад, ки арзиши он - 0,4 сомониро ба ҳар як сар чорво дар як 
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шабонарӯз ташкил медиҳад. Ғайр аз ин, олимони Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (АИК ҶТ), Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур якҷоя бо 
кормандони Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи чорабиниҳо дар асоси 
инноватсия оид ба ҷорӣ намудани роҳҳои парвариш, бурдоқикунӣ, нигоҳ доштану таъмини як 
насли асосии чорвои қазоқии сарсафед, инчунин миқдори на чандон зиёди чорвои маҳаллӣ 
барои гӯшт бо иқтидори баланди генетикии тезафзоянда чорабиниҳои илмӣ анҷом медиҳанд. 
Зеро дар шароитҳои муосир мавҷуд набудани маблағҳои пулӣ барои татбиқи иқтидори 
инноватсионии соҳаи кишоварзӣ муаммои асосӣ мебошад, ки тавассути ҷорӣ намудани 
навигариро дар бахши аграрӣ дар шароитҳои қарзгузорӣ ё лизинг анҷом додан зарур аст. 
Лизинг аз нуқтаи назари лизинггирандаҳо бештар воситаи инвеститсионии манфиатовар 
мебошад. Иқтидори инноватсионии рушди соҳаи кишоварзиро дар ҷадвали 1 нишон дода 
шудааст (таҳияи муаллиф). 

Ҷадвали 1 
Иқтидори инноватсионии рушди бахши аграрӣ 

 

Системаи чорабиниҳо Роҳи расидан ба ҳадаф 
Технологияи захиракунанда, истеҳсол, ҳифзу 
нигоҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ, ки барои 
баланд бардоштани арзиши истеъмолии 
маҳсулоти хӯрокворӣ равона карда шудааст 

Нанотехнологияҳо дар истеҳсолоти аграрӣ 

Компютерикунонии равандҳои истеҳсолот дар 
кишоварзӣ ва идоракунӣ 

Технологияҳои солимгардонӣ ва беҳтар намудани 
муҳити зист 

Истифодабарии низоми GРS- мушоҳидаи 
радифӣ ва навигатсия дар идоракунии 
равандҳои истеҳсолӣ 

Технологияҳои пешрафтаи парвариши растанӣ ва 
чорвое, ки ба касалиҳо ва ҳашароти зараррасон, ба 
омилҳои номусоиди муҳити зиёд устувор бошанд 

Ҷорӣ намудани ППГ1 идоракунии корхонаҳо дар асоси низомҳои MRP ва ERP 
 

 

Роҳи инноватсионии рушд се таркиби фаъолияти илмиро дар бар мегирад:  

 то ба сатҳи лоиҳаҳои инноватсионӣ расонидани корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва 
таҷрибавию конструктор; 

 ҷорӣ намудан ва ба кор бурдани лоиҳаҳои инноватсионӣ; 
 ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар амалия. 
Сиёсати афзалиятнокии илмӣ-техникӣ, инноватсионӣ дар маҷмааи агросаноатӣ бояд 

дастгирии давлатии илмҳои бунёдӣ ва амалӣ бо тамоюлот барои ҷорӣ намудани дастовардҳои 
илмӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ бошад. 

Ба андешаи мо, таъсис ва фаъолияти Фонди венчурии лизингии кишоварзӣ имконият 
медиҳад, ки: 

 сатҳи маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионӣ баланд бардошта шавад; 
 аз ҳисоби лизинг ҷамъи маҳсулоти инноватсионӣ дар ташкилотҳои кишоварзӣ амалӣ 

карда шавад; 

 истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири кишоварзӣ таъмин карда шавад; 
 даромаднокии соҳаҳои кишоварзӣ умуман ва соҳаҳои алоҳидаи он дар алоҳидагӣ зиёд 

карда шавад. 
Вазифаҳои Фонди венчурии лизингӣ: 

 маблағгузорӣ ва ҳаммаблағгузории лоиҳаҳои инноватсионӣ; 

 таҳлил ва таҳқиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ; 

 интихоби ширкатҳои лоиҳакаш; 
 ҷорӣ намудани технологияи нав дар ташкилотҳои кишоварзӣ бо истифода аз лизинг; 

 ташкили хизматрасониҳои кафолатнок ва сифатноки маҳсулоти инноватсионӣ; 
 ташаккулдиҳии низоми бонкии ғояҳои инноватсионӣ ва маҳсулоти тайёр барои бахши 

аграрӣ ва ҳаракати онҳо; 

 омӯзонидани кормандон барои азхудкунии маҳсулоти нав; 
 ҳаракати маҳсулоти истеҳсолоти кишоварзӣ дар бозор, ки дар заминаи инноватсионӣ 

таъсис дода шудаанд. 
Манбаъҳои маблағгузории Фонд буҷетҳои сатҳҳои мухталиф, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 

ашхоси хусусӣ-шахсии манфиатдор шуда метавонад. Фаъолияти ба ҳамин монанди Фонди 
дуюмдараҷаи амволи лизингӣ, ҳисоботи Фонди венчурии лизингӣ бояд нишондиҳандаҳои 
индикативии зеринро дар бар гиранд: 

 миқдори ғояҳои инноватсионӣ дар бонк; 

 миқдори лоиҳаҳои маблағгузоришаванда; 
 ҳаҷми маблағгузории лоиҳаи мушаххас; 

 ҳаҷми эҳтимолӣ ва азхудкардашудаи маблағҳо дар корхонаҳои бахши аграрӣ; 
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 самараи иқтисодӣ аз ҷорӣ намудани маҳсули инноватсионӣ баъди баромадан ба 
иқтидори лоиҳавӣ; 

 фоизи бозгашти пардохтҳои лизингӣ. 
Бизнеси венчурӣ дорои чунин унсурҳои махсуси номуайян мебошад: 

 талабот ба маҳсули инноватсионӣ; 

 нархи бозории маҳсули инноватсионӣ; 
 фоизи бозгашти пардохтҳои лизингӣ. 
Дар оянда, махсусан онҳо ба Фонди венчурии лизингӣ дар фарқият аз «Тоҷикагролизинг» 

ва Фонди дуюмдараҷа имконият медиҳанд, ки ба молистеҳсолкунандаҳои кишоварзӣ 
маҳсулоти инноватсионӣ бо фоизи калон, вале аз ҷониби давлат маҳдудшуда пешниҳод 
намоянд. 

Ташкили Фонди венчурии лизингӣ ҳалли масъалаҳои сиёсати давлатии инноватсиониро 
дар қисми зерин метезонад: 

 тарзи маблағгузорӣ ва интихоби афзалиятҳо дар бахши инноватсионӣ; 
 ташкили чорабиниҳо оид ба ҷорӣ намудани маҳсулоти инноватсионӣ; 

 ҳавасмандгардонии сармоягузорон (инвесторҳо), ки дар лоиҳаҳои инноватсионӣ 
иштирок мекунанд. 

Ба ҳамин тартиб, дар амал тадбиқ намудани пешниҳоди мо оид ба таъсис додани Фонди 
дуюмдараҷаи амволи лизингӣ ва Фонди венчурии лизинги кишоварзӣ метавонад: 

 бозори хизматҳои лизингиро дар бахши иқтисодиёти аграрӣ васеъ намояд; 

 ҳамоҳангсозии максималии манфиатҳои лизингдиҳандаҳо, лизинггирандаҳо ва давлат; 
 рушди инноватсионии истеҳсолоти кишоварзӣ; 

 қисман ҳал намудани масъалаҳои шуғли аҳолӣ дар шароитҳои буҳрони иқтисодӣ бо 
роҳи ҷалб намудани сохторҳои иловагии истеҳсолӣ ба раванди ҳалли нақшаҳои лизингӣ;  

 дар маҷмӯъ баланд бардоштани даромаднокии ташкилотҳои кишоварзӣ; 

 баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ бо роҳи дастрасии молиявии 
истеҳсолкунандагон; 

 имконияти ҳалли масъалаҳои сиёсати давлатӣ дар қисми таъмини амнияти озуқавории 
мамлакат. 
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РУШДИ ЛИЗИНГИ МОЛИЯВӢ – АСОСИ МУСТАҲКАМ НАМУДАНИ  

ЗАМИНАИ МОДДӢ-ТЕХНИКӢ 
 

Дар ин мақола рушди хизматрасонии лизинги молиявӣ ҳамчун механизми асосии мустаҳкам 
намудани заминаи моддӣ-техникӣ таҳлил карда шудааст. Муаллиф ташкили Фонди венчурии лизингро 
дар фарқият аз «Тоҷикагролизинг» ва Фонди дуюмдараҷа асоснок карда, мавқеи онро дар ҳалли 
масъалаҳои сиёсати давлатии инноватсионӣ нишон додааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: лизинг, фонди венчурӣ, фонди дуюмдараҷа, инноватсия, иқтидори 
инноватсионӣ, сиёсати давлатӣ, самаранокӣ 

 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА – ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В данной статье анализируется развитие услуг финансового лизинга как ключевого механизма 
укрепления материально-технической базы. Автор обосновал создание Фонда венчурного лизинга в 
отличие от «Таджикагролизинга» и Второго фонда, демонстрируя его роль в решении вопросов 
инновационной государственной политики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лизинг, венчурный фонд, фонд второго уровня, инновации, 
инновационный потенциал, государственная политика, эффективность 

 

FINANCIAL LEASING IS THE BASIS FOR STRENGTHENING THE  
MATERIAL AND TECHNICAL BASE 

 

This article analyzes the development of financial leasing services as a key mechanism for strengthening 
the material and technical base. The author substantiated the creation of the Venture Leasing Fund, in contrast to 
Tajikagroleasing and the Second Fund, demonstrating its role in addressing innovative public policy issues. 

KEY WORDS: leasing, venture capital fund, second level fund innovation, innovative potential, state 
policy, efficiency 
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КОМПОНЕНТҲОИ АСОСИИ ТАҲИЯИ НАҚШАИ ТЕХНИКИЮ ИҚТИСОДӢ ВА 

ИҶТИМОИИ  ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАҲОИ ОБРАСОН НОВОБАСТА АЗ ШАКЛИ 

МОЛИКИЯТ 
 

Сафаров Ш.Ш., Абдуллоев С.С., Зувайдов М.М.   

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Қайд кардан ба маврид аст, ки  яке аз мушкилоти асосии имрӯзаи корхона, ташкилот ва 

муассисаҳои обрасони ба фаъолияти хизматрасонӣ машғул, аз тарафи онҳо дуруст таҳия ва риоя 

накардани нақшаи техникию иқтисодӣ ва иҷтимоии корхона, мебошад. 

Аз ин рӯ, барои дуруст таҳия намудан ва самаранок истифода бурдани нақшаи техникию 

иқтисодӣ ва иҷтимоии дилхоҳ корхонаю ташкилот новобаста аз шакли моликияташон, аввал 

компонентҳои асосии ин нақшаро муайян, таҳлил ва муқоиса намудан лозим аст [1]. 

Вобаста аз таҳияи дурусти чунин нақша (бизнес-план), дилхоҳ корхона се компоненти 

асосии онро бояд истифода барад. Пеш аз таҳияи нақшаи мазкур баҳодиҳии се компоненти 

асосиро гузаронидан лозим меояд: 

 баҳодиҳии техникӣ; 

 баҳодиҳии идоракунӣ ва кадрӣ; 

 баҳодиҳии молиявӣ; 

 баҳодиҳии техникӣ. 

Барои таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (бизнес-план) баҳодиҳии техникӣ 

компоненти асосӣ буда, дар вақти дида баромадани компоненти мазкур бояд, ки ҳолати умумии 

воқеъии ҳамаи таҷҳизоти техникӣ, аз қабили дастгоҳҳо, техникаҳои хизматрасон, асбобу анҷом, 

олотҳои меҳнатӣ ва дигар ашёҳое, ки дар фаъолияти корхона истифода бурда шудааст, 

баҳодиҳӣ карда мешавад [1]. Ҳангоми баҳодиҳӣ коршоямӣ, иқтидори корӣ, муҳлати 

истифодабарӣ, захираи қувваи корӣ ва дигар тарафҳои техникии он пурра бояд муайян карда 

шавад [2]. 

Аз ҷумла, барои муайян намудани ҳолати воқеӣ дар қисмати баҳодиҳии техникии 

корхонаи обрасон бояд чунин корҳоро анҷом дод:  

 ҳолати кории насосҳои обкаши корхонаро дар ҳамаи обанборҳо мавриди санҷиш 

қарор дода, кори фоиданокии онҳоро муайян намудан лозим аст; 

 насосҳои мавҷударо бо насосҳои нави ҳозиразамон муқоиса намуда, кори фойданокии 
онҳо ва даромаду хароҷоти онро муайян бояд сохт; 

 қисматҳои хатҳои обгузарро баҳодиҳӣ намуда, барои таъмири ҷорӣ, капиталӣ ва бо 
пуррагӣ иваз намудани онҳо пешниҳодҳои шӯрои техникии корхонаро амалӣ намудан лозим 
аст; 

 таҷҳизоти ченкуниро аз назорати техникӣ гузаронида, ҳолати коршоямии онҳоро 
муайян намудан зарур аст; 

 каммасрафии онҳоро аз ҷиҳати таъмиру барқарорсозӣ, хароҷотҳои барқӣ, дигар 
хароҷотҳо санҷида, барои бо таҷҳизоти нави замонавӣ иваз кардан чораҷӯӣ намудан лозим аст. 

I. Баҳодиҳии  идоракунӣ ва кадрӣ. 
Дар вақти баҳодиҳии компоненти идоракунӣ ва кадрӣ низ бояд асосан таваҷҷуҳ ба сохти 

идоракунӣ ва ҷобаҷогузории кадрҳо аҳамияти равона шавад, чунки аз сохти идоракунӣ ва 
интихоби дурусти кадрҳо нақшаи иқтисодию иҷтимоии корхона вобастагии калон дорад. 

Аз ҷумла, барои баҳодиҳии идоракунӣ ва кадрӣ, пеш аз ҳама, бояд ҳолати  корхона 
санҷида шуда, сохтори идоракунӣ ва шумораи одамонро муайян кардан лозим аст. 

Инчунин, вобаста аз таркиби  сохтор ва меъёрҳои мавҷуда,  бастҳои кориро муайян 
намудан ва қувваи корӣ, захираи кадриро ба эътибор гирифтан лозим мешавад. Дар ҳолати 
ворид гардидани технологияи нав аз рӯи басту банди таҷҳизот ва талаботи меъёрии корхона, 
сохтор ва шумораи коргарон, аз ҷумла маъмурият ҳисоб карда мешавад. 

Албатта, дар ҳолати баҳодиҳии сохтор ва кадрҳо  ихтисос, синну сол, малакаи корӣ, 
манбаи кадрҳо, ҷараёни ивазшавии кадрҳо ва дигар ҳолатҳо ба эътибор гирифта мешаванд [3]. 

II. Баҳодиҳии молиявӣ.  
Компоненти баҳодиҳии молиявии корхона дар таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва 

иҷтимоии корхона мавқеи асосиро ишғол менамояд. Ҳангоми таҳияи чунин нақша, дилхоҳ 
корхона хароҷотҳоро дар мадди аввал мегузорад, яъне, тавозуни молиявии корхонаро бо 
пуррагӣ омӯхта, баъд хулосагирӣ  бояд кард . 
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Мақсад аз баҳодиҳии се компоненти асосии зикршуда аз он иборат аст, ки ин се 
компонент бо  як дигар вобастагии зич доранд. 

Агар дар вақти таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва иҷтимоии дилхоҳ корхона ин се 
компонент дуруст ба роҳ монда шавад, корхона дар давоми фоъолияти худ тибқи нақшаи 
пешбинишуда метавонад ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад [4]. 

Агар дар фаъолияти дилхоҳ корхона ҳолати техникии таҷҳизоту техникаҳо, 
ҷобаҷогузории кадрҳо, сохтори идоракунии нодуруст ё манфиатҳои хароҷот намудани 
маблағҳоро ба эътибор нагирем, оқибати фаъолияти корхона, аз бақияпулиҳои қарзӣ 
муфлисшавӣ гардидани он мебошад [3]. 

Бинобар ин, ҳангоми таҳияи нақшаи зикршуда, корхона баҳодиҳии техникӣ, идоракунии 
кадрӣ ва молиявиро  калиди  пешравии худ меҳисобад.  

Дар ҳолати баҳодиҳии молиявӣ бошад, ҳам манбаҳои даромад ва ҳам манбаҳои 
хароҷотиро санҷида, тавозуни байни даромад ва хароҷотро ҳисоб намуда, дараҷаи фоиданокӣ 
ва зарари корхонаро муайян намудан лозим аст. 

Инчунин, дар ҳолати баҳодиҳии ин компонент сохтори нархгузорӣ ва корҳои тартиб 
додани буҷети корхона, фаъолияти тиҷоратии корхона, натиҷаҳои молиявии корхона барои 3 
соли охир ва оянда, ҳисоботҳои молиявӣ бо тартиби муқарраргардида, хароҷотҳо ва азхудкунии 
манбаҳои нави даромадро пайдо намуда, ҳамаи ин натиҷаҳоро тибқи нақшаи чарабиниҳо барои 
таҳияи нақшаи техникию иқтисодӣ ва молиявии корхона пешниҳод намудан зарур аст. 

Вобаста ба ин, ҳар як семоҳа мониторинги фаъолияти нақшавии  корхонаро гузаронида, 
бо натиҷаи солҳои пешин муқоиса менамоянд. 

Боиси қайд аст, ки дар ҷумҳурии мо барои ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ мувофиқи 
нақшаҳои давлатӣ дар муассисаҳои гуногуни таълимии касбӣ, инчунин ба таври хусусӣ 
бевосита дар истеҳсолот коргарони соҳибихтисосро тайёр менамоянд. Доир ба масъалаи 
иҷроиши нақшаи мазкури  дилхоҳ  корхона  назорати махсус ба роҳ монда шудааст.  
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КОМПОНЕНТҲОИ АСОСИИ ТАҲИЯИ НАҚШАИ ТЕХНИКИЮ ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОИИ  
ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАҲОИ ОБРАСОН НОВОБАСТА АЗ ШАКЛИ МОЛИКИЯТ 

 

Дар мақола фаъолияти корхонаҳову ташкилотҳои обрасон таҳлил гардида, пешниҳодоти 
мушаххас доир ба масъалаи нақшаи тиҷоратӣ, рушди техникӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ барои банақшагирии 
ҷорӣ ва оянда дода мешавад, инчунин қисмҳои асосии ин нақшаи тиҷоратӣ мавриди таҳқиқ қарор 
меёбад. 

КАЛИДВОЖАҲО: нақшаи тиҷоратӣ, арзёбии техникӣ, қисмҳои асосӣ, иқтидори кадрӣ, обрасонӣ 
(бо об таъминкунӣ). 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА ПЛАНА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 

В статье анализируется деятельность водоснабжающих предприятий, организации и дается 
конкретные предложения по вопросу бизнес-плана, технико-экономического и социального развития для 
текущего и будущего планирования, а также исследуется основные компоненты этого бизнес-плана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-план, техническая оценка, основные компоненты, кадровый 
потенциал, водоснабжающих. 

 

THE MAIN COMPONENTS OF THE DRAFT PLAN OF TECHNICAL-ECONOMIC AND SOCIAL 
DEVELOPMENT OF ACTIVITIES OF WATER SUPPLYING ORGANIZATIONS INDEPENDENTLY 

ON THE PROPERTY FORM 
 

The article analyzes the activities of water supply enterprises, organizations and gives concrete proposals 
on the issue of a business plan, technical, economic and social development for current and future planning, as 
well as explores the main components of this business plan. 

KEY WORDS: business plan, technical assessment, main components, human resources, water supply. 
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ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОДНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

Кенжаев И.У., Муллоев Х.А. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В настоящее время развитие каждого государства невозможно без привлечения 
определённых финансовых, промышленных энергетических, природных и других ресурсов. 
Эти ресурсы в полной мере относятся и к Республике Таджикистан. Для этого имеются 
политические, экономические, географические и социальные возможности для их привлечения.  

Одним из основных финансовых ресурсов является инвестиция, которая является одним 
из экономических категорий и выполняет важнейшие функции, без которых невозможно 
эффективное экономическое развитие государства. Именно эта важнейшая экономическая 
категория в значительной мере формирует будущее страны в целом, а также ее регионов и 
каждого субъекта инвестиции. Для экономики Республики Таджикистан, имеющей финансовые 
трудности, проблемы привлечения инвестиции являются крайне актуальными. Исходя из этого, 
большинство задач по повышению инвестиционной привлекательности Республики 
Таджикистан уже отражены в Национальной стратегии развития за период до 2030 года. 

Республика Таджикистан обладает очень большими ресурсами гидроэнергетики. Она 
занимает восьмое место в мире по абсолютным запасам гидроэнергии, первое - по удельным 
запасам на единицу территории, третье - по удельным запасам на душу населения, а также 
третье место по потенциальному экспортному потенциалу. Поэтому правительство республики 
должно принять конкретные меры для повышения инвестиционной привлекательности данной 
отрасли.  

В соответствии с Концепции государственной политики по привлечению и защиты 

инвестиций Республики Таджикистан от 29 декабря 2012 года, №755, под инвестиционной 
привлекательностью понимают наличие определенных условий, которые влияют на 

предпочтения инвестора в выборе объекта инвестирования [1, с. 4]. 
Например, М. Н. Крейнина отмечает, что инвестиционная привлекательность «зависит от 

всех показателей, характеризующих финансовое состояние. Однако если судить проблему, 
инвесторов интересуют показатели, влияющие на доходность капитала предприятия, курс 
акции и уровень дивидендов» [2, с. 47]. 

Такие ученые, как Крылова Э.И., Власова В. М., Егоров М. Г. и другие рассматривают 
сущность инвестионной привлекательности наиболее шире. 

Они возвышают инвестиционную привлекательность до ранга экономичекой категории, 
характеризуюшейся «эффективностью использования имущества предприятия, его 
платежеспособностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-
экономического уровня производства, качества, и конкурентоспособности продукции» [3, с 6]. 

Одной из основных задач, стоящих перед отечественными и иностранными инвесторами, 
является выбор объекта инвестирования в различных секторах экономики, который имеет 
наилучшие перспективы роста и способен обеспечить наиболее выгодную доходность от 
инвестиционных вложений. На данный момент одним из перспективных отраслей экономики 
Республики Таджикистан является гидроэнергетика.  

Инвестиционная привлекательность реального сектора экономики страны обусловлена 
инвестиционным потенциалом хозяйствующих субъектов, а также потенциальными рисками, 
поскольку инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования объективно связана с 
различными рисками, такие как финансовые, экономические, политические, и социальные. 
Чтобы минимизировать и избежать инвестиционные риски энергетичекого сектора республики, 
который объявлен одной из ведущих частей реального сектора страны, со стороны 
правительства должны принимать необходимые меры, создающие гарантии для иностранных 
инвесторов.  

Территориальный аспект инвестиционной привлекательности включает множества 
элементов и характеризует объективные предпосылки для инвестиций, а также зависит от 
наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования и от экономического состояния 
региона. При таком подходе инвестиционный потенциал складывается из элементов, каждый из 
которых характеризуется своей группой показателей:  
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Вышеуказанные основные показатели инвестиционной привлекательности характерны 
для территории Республики Таджикистан, так как одним из основных групп показателей 
является ресурсно-сырьевой и в этой области страна имеет достаточно большой объем водно-
энергетических ресурсов для выработки электроэнергии с помощью строительства новых 
малых, средних и крупных гидроэлектростанций. Соответственно со стороны правительства 
республики принять ряд нормативно-правовых программ для эффективного использования и 
развития водно-энергетического потенциала, такие как «Программа по эффективному 
использованию гидроэнергетических ресурсов и энергосбережению на 2012-2016», 
«Программа реформы водного сектора Республики Таджикистан на 2016-2025», «Программа 
развития водного сектора на период 2010-2025 годы» «Долгосрочная программа строительства 
малых электростанций на период 2009-2020 годов» и другие долгосрочные программы. Чтобы 
реализовать эти программы страна нуждается в финансовых ресурсах и были приняты 
нормативно-правовые документы в сфере инвестиции для их осуществления. 

С целью улучшения инвестиционного климата в Республике Таджикистан принят 
Налоговый кодекс в новой редакции, приняты законы Республики Таджикистан «Об 
инвестициях», «О свободных экономических зонах», Концепция государственной политики 
привлечения и защиты инвестиций в Республике Таджикистан. Также создан и эффективно 
функционирует Консультативный совет при Президенте Республики Таджикистан по 
улучшению инвестиционного климата [4, с 25].  

Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 
2018 году в сфере экономики приоритетными направлениями использования инвестиций 
является промышленность – 7974,0 млн сомони или 59,7%, в том числе энергетика – 5593,0 
млн. сомони или 41,95%, транспорт – 1149,0 млн. сомони или 8,6 %, сельское хозяйство – 23,0 
млн сомони или 0,2% от общего объёма капитальных вложений республики. Из 
вышеуказанных данных видно, что инвестиционный поток в энергетическом секторе 
республики имеет тенденцию улучшения и увеличилась до 41,95% от общего объёма притока 

Основные группы показателей инвестиционной привлекательности 
 

Ресурсно-сырьевой 

Трудовой 

Производственный 

Инновационный 

Институциональный 

Финансовый 

Потребительский 

1. Средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами 
основных видов природных ресурсов. Характеризуется 
плотностью расселения, величиной потенциальных запасов 
ресурсов, долей земель пригодных для ведения сельского 
хозяйства, и др.; 

2. Трудовые ресурсы и их образовательный, и 
профессиональный уровень. Характеризуется долей населения с 
высшим профессиональным образованием, величиной и 
динамикой номинальной заработной платы, структурой 
денежных доходов населения и др.; 

3. Совокупный результат хозяйственной деятельности в реги-
оне. Характеризуется степенью локализации и специализации 
производства, производительностью труда, материалоемкостью 
продукции и др. 

4. Уровень развития науки и внедрения достижений научно-
технического прогресса. Характеризуется количеством и 
оборотом малых инновационных предприятий, количеством 
получаемых и используемых охранных документов на объект 
интеллектуальной собственности, степенью износа основных 
производственных фондов и др.; 

5. Степень развития ведущих институтов рыночной экономики. 
Характеризуется обеспеченностью населения региона объектами 
инфраструктуры, величиной выделяемых средств на создание 
новых инфраструктурных объектов и поддержание уже 
созданных и др.; 

6. Объем налоговой базы и прибыльность предприятий. Харак-
теризуется рентабельностью деятельности предприятий и органи-
заций, величиной накопленных прямых иностранных инвестиций, 
долей прибыльных предприятий в экономике региона и др.; 

7. Совокупная покупательская способность населения региона. 
Характеризуется оборотом розничной торговли и потреби-
тельскими расходами на душу населения, объемом платных 
услуг, структурой валового регионального продукта и др. 

Характеристика показателей 
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инвестиций в стране, но, чтобы достичь энергетическую независимость, нужно в дальнейшем 
будущем повысить инвестиционную привлекательность, так как водно-энергетические ресурсы 
республики создают все благоприятные предпосылки для устойчивого развития данной отрасли 
и в целом экономики Республики Таджикистан. Анализ в период 2014-2018 гг. показывает, что 
ситуация в энергетическом секторе Республики Таджикистан имеет положительный сдвиг и 
развитие. 

Таблица 1 
Электробаланс Республики Таджикистан за 2014-2018 гг. [5, с 25] 

(миллион киловатт час) 

№ Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2014 раз 
1 Произведено электроэнергии 16472 17162 17232 18144 19742 1,19 

1.1 
Произведено электроэнергии за счет 
гидроэлектростанций 

16312 16860 16632 17163 18394 1,14 

2 
Получено электроэнергии из-за пределов 
республики 

52 63 103 110 559 10,75 

3 
Отпущено электроэнергии за пределы 
республики 

1364 1396 1428 1421 2945 2,15 

4 Потери в сети общего пользования 2804 2670 2746 2884 2878 1,02 
5 Израсходовано на собственные нужды 140,1 140,2 164,1 229,3 204,0 1,45 
6 Потреблено электроэнергии 12356 13159 13161 13949 14274 1,15 
 Из неё:  

6.1. Промышленностью 3935 4242 4114 3790 3783 0,96 
6.2. Строительством 122 45 67 227 39 0,32 
6.3. Транспортом 41 45 35 30 7 0,17 
6.4. Сельским хозяйством 2328 2496 2807 2754 2241 0,96 
6.5. Другими отраслями 1238 1417 1293 1724 2625 2,12 
6.6. Населением 4692 4914 4845 5424 5579 1,18 

 

Согласно данным таблицы 1, за анализируемый период 2014-2018 гг. в производстве 
электроэнергии республики наблюдалась тенденция увеличения, так как в 2014 году этот 
показатель составлял 16472 млн кВт. ч., а в 2019 году этот показатель вырос до 19742 млн. кВт. 
ч. или 119,8%. Также нужно отметить что удельный вес производства электроэнергии 
гидроэлектростанций в общем объеме производства электроэнергии республики в 2018 году из 
19742 млн. кВт. ч. составляет 18394 млн. кВт. ч. или 93,17%. Основными потребителями 
электроэнергии в республике являются население, промышленный сектор, сельское хозяйство 
и другие отрасли, так как в 2018 году со стороны населения было потреблено 5579 млн. кВт. ч. 
или 28,25%, промышленный сектор 3783 млн. кВт. ч. или 19,16%, другие отрасли 2625 млн. 
кВт. ч. или 13,29% и сельское хозяйстве 2241 млн. кВт. ч или 11,35%. 

Таблица 2 
Динамика экспорта электроэнергии из Республики Таджикистан за 2014-2018 гг. [6, с 58] 

№ Показатели Единиц измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2014 в % 

1 
Отпущено электроэнергии 
за пределы республики 

млн. кВт. ч. 1364 1396 1428 1421 2945 215,9 

2 
Общая сумма отпущенной 
электроэнергии 

тыс. долл. США 43692 48362 51665 53427,6 76985 176,1 

3 Страны СНГ из них:  
3.1. Киргызстан тыс. долл. США 4427 4349 1037 944,6 1063 24 
3.2. Узбекистан тыс. долл. США - - - - 38003 - 
4 Страны вне СНГ из них:  

4.1. Афганистан тыс. долл. США 43692 44013 50627 52483 37919 86,78 
 

Как показывают данные таблицы 2, объем экспорта электроэнергии за пределы 
Республики Таджикистан за 2014-2018 гг. имеет тенденцию роста и увеличился с 1364 млн кВт. 
ч. до 2945 млн кВт. ч. или 2,15 раза. Исследование показало, что, начиная с 2014 по 2018 годы, 
в целом по республике за счет экспорта электроэнергии наблюдалась тенденция увеличения 
притока объёма общей суммой в экономику республики с 43692 тыс. долл. США до 76985 тыс. 
долл. США или 1,76 раза. Источником такого роста мы нашли в решение политико-
экономических и торговых вопросов между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан, так как в 2018 году общая сумма отпущенной электроэнергии в Республику 
Узбекистан составляла 38003 тыс. долл. США или 49,36%. На данном этапе также наблюдалось 
сокращение экспорта электроэнергии в Республику Афганистан, удельный вес (сумма) 
которого снизился до 37919 тыс. долл. США. или 13,12%. Но после строительства и полной 
эксплуатации линии электропередачи CASA-1000 данная ситуация в дальнейшем улучшается, 
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так как основными импортёрами электроэнергии данного проекта являются Республики 
Афганистан и Пакистан.  

Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности водно-энергетического 
потенциала Республики Таджикистан необходимо:  

 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную 
деятельность именно в сфере гидроэнергетики Республики Таджикистан; 

 Улучшение государственно-частного партнерства, основным условием данного 
партнерства между государством и частным сектором является предоставление 
государственных гарантий и обеспечение благоприятной деловой среды. Государственно-
частные партнерства позволяют реализовать более дорогостоящие проекты в сфере 
гидроэнергетики, привлекая частных инвесторов и не перегружая бюджет страны.  

 Улучшение инвестиционного имиджа республики, в частности энергетического 
сектора с помощью организации форумов, конференций, ярмарок и других мероприятий, 
направленных на информирование широкого круга потенциальных иностранных инвесторов об 
инвестиционных возможностях Республики Таджикистан. 

 Создать институт страховых организаций в сфере гидроэнергетики, гарантом которых 
могут выступать органы государственной власти республики и местного самоуправления. 

 Обеспечить контроль за соблюдением равных условий конкуренций между 
иностранными и отечественными инвесторами в осуществлении строительства новых 
гидроэлектростанций на территории Республики Таджикистан; 

В дальнейшем, улучшая инвестиционный климат в сфере водно-энергетического 
потенциала республики, можно достичь одну из стратегических задач государства-
энергетическую независимость, так как практика многих развитых стран мира показывает, что 
на данный момент в рыночной экономике ни одно государство не в состоянии финансировать 
весь социально-экономический сектор. Исходя из этого, нужно совершенствовать механизм 
привлечения и повысить инвестиционную привлекательность водно-энергетического 
потенциала Республики Таджикистан для дальнейшего развития энергетического сектора 
страны. 
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БАЛАНДБАРДОРИИ ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИҲО ДАР СОҲАИ ОБ ВА ЭНЕРГЕТИКАИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Масъалаҳои баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории иқтидори обӣ ва энергетикии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сатҳи сифатан нав бардошта шуданд, зеро рушди минбаъдаи соҳаи энергетикаи 
ҷумҳурӣ ва ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стратегии давлат, аз ҳалли онҳо вобастагӣ доранд. Бояд қайд 
кард, ки сармоягузорӣ, яке аз муҳимтарин категорияҳои иқтисодӣ буда, ояндаи соҳаи иқтисодиёти 
кишварро ташаккул медиҳад. 

Муаллифони мақола масъалаҳои баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузориро омили рушди 
устувори гидроэнергетика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мешуморанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтидори обию энергетикӣ, нерӯи барқ, сармоягузорӣ, ҷолибияти 
сармоягузорӣ, гидроэнергетика. 

 

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

Вопросы повышения инвестиционной привлекательности водно-энергетического потенциала 
Республики Таджикистан поднялись на качественно новый уровень актуальности, поскольку от их 
решения зависит дальнейшее развития энергетического сектора республики и достижения одной из 
стратегических задач государства. Следует отметит что инвестиция, являясь одной из важнейшей 
экономической категорией формирует будущее экономики страны. 

Авторы статьи рассматривают вопросы совершенствования инвестиционной привлекательности 
как фактор устойчивого развития гидроэнергетики Республики Таджикистан. 

КЛЮЧИВЫЕ СЛОВА: водно-энергетический потенциал, электроэнергия, инвестиция, 
инвестиционная привлекательность, гидроэнергетика.  
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INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF WATER AND ENERGY POTENTIAL OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

The issues of increasing the investment attractiveness of the water and energy potential of the Republic of 
Tajikistan have risen to a qualitatively new level of relevance, since further development of the republic’s energy 
sector and the achievement of one of the strategic goals of the state depend on their solution. It should be noted 
that investment, being one of the most important economic categories, forms the future of the country. 

The authors of the article consider the issues of improving investment attractiveness as a factor in the 
sustainable development of hydropower in the Republic of Tajikistan. 

KEY WORDS: water and energy potential, electricity, investment, investment attractiveness, 
hydropower. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ 
 

Межова Л.А., Сагова З.М.  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

 

В 2006 году ООН была принята резолюция о начале Международного десятилетия воды. 
На планете Земля постоянно развиваются конфликтные ситуации в районах международных 
речных и озерных бассейнов: речных и озерных. В такого рода конфликтах может быть 
задействовано от 2 до 18 стран. На сегодняшний день 25 международных бассейнов находятся 
под контролем более чем четырех стран. В пределах 100 стран находится 13 крупных рек и 
озер, 263 международных речных бассейна пересекают границы 2-х и более государств и более 
50 стран располагаются в границах международных речных бассейнов.  

В мире выделено 263 международных бассейна, которые занимают 45,3% поверхности 
Земли, из них 71 находятся в Европе, 53 - в Азии, 39 – в Центральной и Северной Америке, 38 – 
в Южной Америке, 60 – в Африке. 40% от мирового населения проживают в районе 
международных речных бассейнов, почти в половине из них содержится 60% пресной воды и 
145 стран образовались на территории международных бассейнов. Уникальным является 
бассейн реки Дунай, который протекает через территории 18 государств.  

 
Рис. 1. Распределение речных бассейнов по материкам и частям света. 

 

По данным Симона Мейсона и Курта Спиллманна была составлена таблица по 
проявлению международных конфликтных ситуаций в пределах трансграничных речных 
бассейнах. 

Таблица 1 
Международные конфликты в трансграничных речных бассейнах [6] 

 

Название 
речного 
бассейна 

Страны, 
участники 

конфликтов 
Причины конфликтов Меры по урегулированию 

Северная Америка 
Бассейн 

реки 
Колорадо 

Мексика, 
США 

1. Мексика: вода на 
орошение, которая не очень 
соленая 
2. США: сброс дренажного 
стока в реку Колорадо 

В 1973 году было заключено 
«Долгосрочное и окончательное 
решение в отношении 
Международной проблемы 
минерализации реки Колорадо» 

Бассейн 
реки 

США, Канада 1. Плотина Гранд-Кули:  
- низкое участие основных 

В период май 1998 г. - ноябрь 2000 
г. по инициативе Всемирной 
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Колумбии заинтересованных сторон в 
процессе принятия решений по 
проекту;  
- несправедливая компенсация 
коренным американским и 
канадским племенам индейцев,  
- утрата возможности 
рыболовства; 
- налогоплательщики США, 
которые оплачивали проект,  
- лица, переселенные из зоны 
затопления проекта, и жители 
верховьев реки. 

Комиссии по большим 
плотинам (ВКБП) 
международными экспертами были 
рассмотрены конкретные 
примеры больших плотин в 10 
странах, а также около 150 других  

Бассейн 
реки Рио-
Гранде 
(Рио-
Браво) 

США, 
Мексика 

1. Некотролируемое 
водопотребление и загрязнение на 
территории США. 

Договор между США и Мексикой 
об использовании вод рек 
Колорадо, Тижуана и Рио-Гранде, 
1945 г.  

Южная Америка 
Бассейн 
реки  
Ла-Плата 

Боливия, 
Бразилия, 
Парагвай, 
Уругвай, 

Аргентина 

1. Ежегодно в устье наносится 57 
млн. м3 речного ила. 
2. Здесь проживает 50% населения 
стран, через которые протекает 
Ла-Плата, или более 1/3 населения 
континента.  
3. На реке Ла-Плата и ее притоках 
построены 11 ГЭС и 20 
водохранилищ. 
4. Освоение водосбора реки 
началось с уничтожением лесов, 
естественный растительный 
покров сохранился лишь на 5 % 
бассейна. 
5. По мере освоения, был отмечен 
значительный рост речного стока. 

В бассейне Ла-Платы был создан 
Координирующий 
межправительственный комитет 
(КМК), который оказал помощь в 
подготовке соглашения по речному 
бассейну.  
В 1970 году было заключено 
Соглашение по бассейну реки Ла-
Плата  

Африка 
Бассейн 

реки Нил 
Бурунди, Д.Р. 
Конго, Египет, 

Эритрея, 
Эфиопия, 

Кения, Руанда, 
Судан, 

Танзания, 
Уганда 

1. Египет: ирригация 
2. Судан: ирригация, борьба с 
наводнениями, уменьшение 
наносов, ГЭС. 
3. Эфиопия: ирригация, 
сведение к минимуму эрозии, 
ГЭС. 

Судано-Египетское соглашение по 
Нилу, принятое в 1959. Однако оно 
не было принято другими 
странами нижнего течения. 
Инициатива по бассейну реки Нил: 
9 стран в 1999 г. В 2010 Эритрея 
выражала желание присоединиться 
к Инициативе по Нильскому 
бассейну (2001 г.), которая 
поддерживается Международным 
банком, Программой развития   
Организации Объединенных Наций 
и Канадским агентством 
международного развития 

Европа 
Бассейн 
реки 
Дунай 

Чешская 
Республика, 

Венгрия, 
Словакия 

1. Венгрия: ГЭС предотвращает 
экологическую деградацию, 
судоходство. 
2. Словакия: дешевая энергия 
ГЭС, судоходство. 

В 1992 году был подписан 
Лондонский протокол между 
Словакией и Венгрией, при 
посредничестве ЕС. 
Постановление Международного 
суда ООН от 1997 г. 

Бассейн 
реки Рейн 

Австрия, 
Бельгия, 
Франция, 
Германия, 
Голландия, 

Италия, 
Лихтенштейн, 
Люксембург, 
Швейцария 

1. Все: судоходство, 
ренатурация. 
2. Голландия, Германия: 
сокращения загрязнения 
окружающей среды, борьба с 
наводнениями. 
3. Страны нижнего течения: 
сведение до минимума затрат. 

В 1950 году была организована 
Международная Комиссия по 
защите Рейна от загрязнений, 
которая в 1976 г. приняла 
Конвенция по содержанию Хлору и 
в 1987 году Программа действий по 
Рейну. 
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Бассейн 
рек Мино, 
Лимия, 
Дуэро, 
Тажо, 
Гвадина 

Испания, 
Португалия 

Регулирование вопросов 
прохождения границы и других 
обычных видов использования 
воды, таких как навигация и 
гидроэнергетика. 

1. Двусторонние Соглашения 1964 
г. и 1968 г. по Трансграничным 
водным ресурсам. 
2. В 1998 году подписана в 
Конвенции Альбуфейра (Albufeira 
Convention). 

Азия 
Бассейн 
рек 
Амударьи, 
Сырдарьи 

Афганистан, 
Казахстан, 

Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 

Узбекистан, 
Иран 

1. Кыргызстан, Таджикистан: 
ГЭС и ирригация. 
2. Узбекистан, Казахстан, 
3. Туркменистан: орошение 
4. Будущие проблемы: 
- чистая питьевая вода 
(подземные воды являются 
токсичными); 
- обычное рыболовство 
становится важной отраслью 
промышленности. 

В 1992 году было заключено 
Соглашение о Сотрудничестве в 
управлении, использовании и 
охране Межгосударственных 
водных ресурсов. 
В 1995 году при участии ООН была 
подписана Нукусская декларация, в 
1997 году Алма-атинская 
декларация, а в 1999 году 
Ашхабадская декларация. 

Бассейн 
реки Ганг 

Бангладеш, 
Индия, Китай, 
Непал, Бутан 

1. Индия: уменьшить заиливание в 
реке Хугли и Калькуттском порту. 
2. Бангладеш: обеспечить доста-
точный сток в засушливый сезон. 

В 1975 году было заключено 
Временное соглашение, а в 1977 
было принято Пятилетнее 
соглашение по водным ресурсам 
Ганга, при поддержке ООН. 
 

Бассейн 
реки Инд 

Индия, 
Пакистан, 

Китай 

1. Доступ к воде для ирригации. 
Пакистан обеспокоен по поводу 
Индии, препятствующей стоку 
Воды. 

В 1960 году был подписан Договор 
по водным ресурсам 
Инда, при содействии Всемирного 
банка. 

Бассейн 
реки 
Меконг 

Камбоджа, 
Китай, Лаос, 

Мьянма, 
Таиланд, 
Вьетнам 

1. Таиланд: водные ресурсы; 
хочет купить энергию из Лаоса. 
2. Лаос: ГЭС. 
3. Камбоджа: рыболовство. 
4. Вьетнам: уменьшить 
проникновение соленой воды. 

В 1995 году была организована 
Комиссия по реке Меконг, однако 
Китай и Мьянма не стали 
активными ее участниками.  

Бассейн 
рек 
Евфрата-
Тигра 

Иран, Ирак, 
Сирия, Турция 

1. Сирия, Турция, Ирак: вода на 
орошение. 
2. Турция: ГЭС. 

Объединенная Техническая 
Комиссия (1982 г.): Ирак, Сирия, 
Турция. 
Протокол по Делам, относящимся к 
экономическому сотрудничеству 
(1987 г.): Турция, Сирия. 

Бассейн 
река 
Иордан 

Израиль, 
Иордан, 

Ливан, Сирия 

1. Израиль и Иордан: 
обеспечение пресной водой. 

В 1994 году был заключен Мирный 
договор: Иордания и 
Израиль, при посредничестве США. 

 

 

80% этих конфликтов сводилось к взаимным обвинениям, но 37 % случаях в результате 
привели к началу острохарактерных конфликтов, причем военными действиями сопровождался 
21 конфликт. Причем основная доля этих конфликтов произошло между Израилем и Сирией 
из-за водных ресурсов рек Иордан и Ярмук, и между Израилем и Иорданией по проблемам 
использования реки Иордан, конфликты по реке Инд между Пакистаном и Индией, по реке 
Нил, которая протекает по территории 10 государств и на которой проживают 160 млн. 
человек. За этот период было подписано 157 мирных соглашений, регулирующих 
водопользование, причем выработка согласований по Инду длилась 10 лет, по Гангу 30, а по 
Иордану 40 лет [5]. 

Подобные ситуации часто возникают и на территории азиатского региона. В последние 
десятилетия здесь регулярно развиваются конфликты, которые напрямую связаны с 
использованием международных бассейнов, такие процессы экономического развития 
набирают все большие темпы, в этой связи постоянно происходит расширение конфликтных 
зон.  Природно-ресурсные конфликты в международных бассейнах зависят от интенсивности 
эксплуатации природных ресурсов в границах водосбора. Во взаимосвязи с использованием 
водных ресурсов. Особенно это актуально при строительстве объектов гидроэнергетики и 
ирригации.  Следует отметить, что аридный климат способствует сокращению длительности и 
площади затопления пойм, приводит к засолению сельскохозяйственных земель из-за 
нарушения регулярной промывки почв от солей.  

Конфликтные ситуации делятся на две группы: современные и потенциальные. 
Значительная доля конфликтов связана с нехваткой воды и неравномерным 
перераспределением между государствами, входящими в международные бассейны. В 1992 
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году Европейская экономическая комиссия при ООН приняла Конвенцию по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер. В ней было отведено место 
решению трансграничных водных проблем на основе бассейнового подхода и акцентировано 
внимание на подписание международных соглашений по конкретным водосборным бассейнам, 
с учетом интересов всех стран. 

Конвенция о международных водах была принята ООН в 1997 году. Она опиралась на 
два принципа распределения: справедливое и рациональное использование водных ресурсов; 
обязательство не причинять существенного ущерба, но проголосовали против – Китай, Турция 
и Бурунди. Было заключено более 150 международных соглашений, которые затрагивают 
вопросы регулирования отношений в сфере водопользования и охраны воды. В Тихоокеанском 
университете была разработана следующая классификация водных конфликтов:  

1. Борьба за контроль над водными ресурсами, наиболее ярко выраженная между 
Сомали и Эфиопией, а в период с 2004 по 2006 годы и между Израилем и Сирией; 

2. Водные ресурсы используют в виде военных средств, так Иран с 1980 по 1988 годы 
использовал водные ресурсы для затопления оборонительной базы противника, а в 1982 году 
Израиль прекратил поставку воды в Бейрут; 

3. Водные ресурсы как политическое средство, так в 1997 году Малазия выдвинула 
ультиматум по сокращению поступления воды в Сенегал за критику политики государства; 

4. Водные ресурсы как объект терроризма, использовались в 80-е годы в период 
освободительных войн Южной Африке; 

5. Водные ресурсы – как военная цель, особенно в период Израильско-Сирийского 
конфликта в 1967 году Израиль уничтожил гидротехнические сооружения в устье реки Иордан. 
В 1991 году Иран разрушил опреснительные установки Кувейта; 

6. Конфликты по вопросам социально-экономического развития. Угроза Киргизии 
перекрыть воду Казахстану по получения поставки угля. Узбекистан угрожает лишить 
Казахстан воды до осуществления выплат по долгу. 

Следует отметить низкую эффективность переговоров в пределах маргинальных 
территориях Китая. На первое место Китай ставит свои экономические интересы и тем самым 
ущемляет права других стран, входящих в общие с Китаем трансграничные водные зоны. 
Однако в 2007 году в ходе многолетних и трудных переговоров было подписано соглашение 
Китая и России по совместному использованию трансграничных вод. Но все же Китайская 
сторона на регулярной основе нарушает его.  

Корытный Л.М.  и Жерелина И.В. [3-4] определяли конфликты в пределах 
международных речных и озерных бассейнов Азии и разработали возможные пути 
сотрудничества. Для азиатского региона характерно усиление напряженности в водно-
ресурсной ситуации. За XX век объемы водопотребления в Азии выросло в 57 раз, что от 
общемирового водопотребления составило 59%. Аналогично увеличился объем безвозвратного 
расхода воды и достигает около 1,5 тыс. км2/год, что составляет 2/3 от базвозвратного 
водопотребления планеты.  При этом ресурсы среднего многолетнего стока составляют треть 
от мировых, а подземных вод – четвертая часть. Азия уступает Южной Америке по 
водообеспеченности населения в 10 раз, а Северной Америке в 5 раз. Водные ресурсы по 
территории Азии распределены неравномерно. Большая часть водных ресурсов сосредоточены 
в Северной Азии, а экономика азиатского региона сильно связана с наличием водных ресурсов.   

Корытный Л.М. и Жерелина И.В. [3-4] также занимались картированием конфликтов в 
международных бассейнах. Авторы выделяют 4 типа международных бассейновых 
конфликтов: территориально-пограничные, водопользовательские, водно-экологические и 
природно-ресурсные.  Зачастую конфликты водопользования носят системный характер и 
связаны с регуляцией речного стока и гидротехническим строительством. Такие 
гидротехнические сооружения, как плотины и водохранилища в верхней части рек, несут 
положительные и негативные моменты для нижних бьефов и нижних течений рек. Они часто 
расположены в границах двух государств. Крупномасштабное перераспределение стока рек или 
переброска являются еще одним источником конфликтов. Такие проекты как правило 
затрагивают интересы нескольких стран, так в Монголии активно исследуются вопросы 
переброски на юг страны части стока рек Селенга, Керулен, Онон и Бальджа. Реализация таких 
планов может привести к уменьшению стока, которые могут негативно повлиять на условия 
разбавления сточных вод в реке Аргунь, снизить биологическую продуктивность пойменных 
сельхоз угодий, рыбопродуктивность, уничтожить местообитания мигрирующих редких видов 
птиц. Возможны изменения линии фарватера рек и государственной границы между Россией и 
Монголией.  

На территории Центральной Азии вопрос обеспечения водными ресурсами стоит 
довольно остро. На территории бывшего СССР в связи с грамотной политикой 
централизованного планирования удавалось сохранять баланс в отношении Туркмении, 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана которые обладают большими углеводородными и 
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водными ресурсами, но не богатыми полезными ископаемыми Киргизией и Таджикистаном. С 
распадом советской системы Киргизия и Таджикистан оказались в невыгодном положении, так 
как нефть и газ они покупают, а водой, которая поступает с их территории водопользователи 
пользуются бесплатно. В Таджикистане для преодоления этого дисбаланса интенсивно строят 
гидроузлы в верховьях рек, которые питают Амударью, что даст возможность стать ведущим 
экспортерам электроэнергии. Это даст возможность не только удовлетворить собственные 
нужды, но и выйти на рынок Афганистана и Пакистана. Для достижения этой задачи 
Таджикистан обладает большими запасами гидроэнергоресурсов – 300 млрд. кВт-ч в год и 
занимает 8 место, а по показателям на душу населения – первое.  Киргизия тоже пошла по 
этому пути, так как на ее территории находятся истоки большинства притоков Сырдарьи. 
Манипуляции со сбросом воды из Токтогульского водохранилища регулярно приводил к 
конфликтной ситуации с Узбекистаном и Казахстаном. Они требуют ограничения сброса воды 
зимой и увеличения его летом, а Киргизия в свою очередь хочет добиться обмена 
энергоносителей на воду. Кирейчева Л.В., Мустафаев Ж.С., Турсынбаев Н.А. [2] выявили 
трансграничные проблемы природопользования в бассейне реки Талас, протекающей по 
территории республик Киргизии и Казахстана. Авторы провели типологию систем 
природопользователей в бассейне реки. Антропогенная нагрузка учитывалась по прямым и 
косвенным показателям. На основе стоимостных показателей объема продукции сельского 
хозяйства и промышленности, опираясь на методологический подход В.С. Тикунова, авторы 
выявили негативные процессы природопользования, в качестве рекомендаций авторы 
предлагают разработать экологический каркас и устойчивую инфраструктуру, исследуемого 
региона.  

Обострение водной геоэкологической обстановки усиливается из-за низкой 
эффективности системы очистки сточных вод на Китайских предприятиях и их высокой 
степенью аварийности. Например, осенью 2005 года произошла авария на нефтехимическом 
комбинате и пятно загрязнений двигаясь по Сунгари и Амуру стало причиной угрозы 
питьевого водоснабжения Хабаровска и ряда других российских населенных пунктов.  В 
бассейне реки Иртыш проблема трансграничного переноса загрязнений стоит довольно остро. 
Металлургические, химические и нефтехимические предприятия Восточного Казахстана вносят 
большой вклад в загрязнение российского участка реки. Ежегодно в воды реки 50 крупных 
предприятий Казахстана сбрасывают более 1,5 млрд. м3 сточных вод.  

Для вод Сырдарьи и Амударьи характерен высокий процент минерализации, который 
составляет около 500-2000 мг/л в зависимости от водности и сезонов года. Минерализация 
нарастает от истока к устью. На современном этапе природопользования водные ресурсы 
Сырдарьи почти исчерпаны. Воды Сырдарьи имеют повышенную жесткость, превышения по 
сульфатам, магнию, хлоридам, натрию, а также ионов меди, цинка, хрома. Увеличение 
показателей происходит на урбанизированных территориях и на трансграничных участках 
имеются локальные превышения по фенолам, нефтепродуктам и пестицидам [1].   
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Рис. 2. Баланс солей в бассейне реки Амударья. 

 

Было выявлено, что наибольшее количество солей поступает из Таджикистана и 
Узбекистана. Графическая балансовая модель показывает пространственное распределение 
солей в гидросистеме Амударьи, в которой показана поступление солей, их сток в процессе 
водозабора и процесс мобилизации солей в створах рек.  
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Рис. 3. Коэффициент корреляции площади орошения и поступления солей в створ р. Амударьи 

(Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 
 

На рисунке представлен коэффициент корреляции взаимосвязи площади орошения и 

поступления солей в створе реки Амударьи [1]. Следует отметить почти совпадение 

коэффициента корреляции поступления солей во взаимосвязи с площадью орошения и выделен 

линией коэффициента корреляции. 
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Рис. 4. Антропогенная нагрузка на гидросистему. 
 

Антропогенная нагрузка рассчитана по объемам сброса и забора воды, по объему 

ежегодного водопотребления, а также представлены линейные и экспоненциальные модели. 

График иллюстрирует высокий антропогенный прессинг.  

Самый высокий антропогенный прессинг характерен для Узбекистана. Графическая 

модель геоэкологической ситуации построена на основе совмещенных диаграмм и графиков 

пространственного распределения водопотребления на душу населения, процента доли 

населения, имеющих доступ к воде, к санитарно-гигиеническим условиям и качеству воды по 

ГОСТу и БПК5. Графическая модель свидетельствует о неблагоприятной геоэкологической 

ситуации.   

Следует отметить, что для управления в пределах трансграничных речных бассейнов 

необходимо решение следующих проблемы: 

- для регулирования в речных бассейнах Мюррей-Дарлинг (Австралия) ушло почти 80 

лет, решение конфликтных ситуаций, так как каждый штат отказывался передавать свои права 

на свою долю водных ресурсов;  
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- бассейн реки Рейн более 50 лет испытывает интенсивное антропогенное воздействие, 

что привело к сильному загрязнению и только после заключения экологических соглашений 

река Рейн восстановила свой потенциал; 

- первая организация по управлению водными ресурсами была создана в 1974 году в 

Индонезии; 

- в Индии, в качестве регуляторов водопользования между штатами выступают суды, 

которые проводятся через 10 лет, а в период между судами идет процесс экологических 

нарушений водопользования;  

- в Китае действует семь бассейновых комиссий, которые координируют крупные 

строительные работы по борьбе с паводочным режимом.  

Дублинская конференция 1992 года подчеркнула необходимость разработки единых 

методов, стратегий и управленческих действий, а особое место занимают проблемы оценки 

эффективности инвестиций в водные проекты. Эксперты ООН разработали 3 принципа 

регулирования водопользования трансграничных речных бассейнов: 

- первый – это «институциональный», где процесс регулирования происходит на 

наиболее низком уровне управления;  

- второй - это «экологический», который основан на комплексном управлении 

природными ресурсами речных бассейнов, на основе которых обосновываются экологические 

принципы природопользования; 

- третий - это «инструментальный», когда воды выступают как экономический ресурс. 

Эти подходы были разработаны на Дублинской Международной конференции по водным 

ресурсам. 
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Рис. 5. Геоэкологическая ситуация в бассейне реки Амударьи. 
 

 На современном этапе основной глобальной задачей является оценка водных ресурсов 

для решения. И это не рыночное, а политическое решение. Трансграничное водное 

сотрудничество показало эффективность создания различных международных организаций по 

координации действий водопользования. В настоящее время известно более 20 типов 

совместных организаций в мировой практике успешно функционирующих «Бассейновых 

агентств».   

Главной проблемой остается разработка нормативно-правовой базы, которая должна 

быть основана на взаимном доверии, сотрудничество национальных органов по техническим 

вопросам, разработка соглашений по анализу существующих соглашений, эффективная 

деятельность совместных органов для каждого государства транзитного речного бассейна с 



274 

 

опорой на положительный опыт. Сложным вопросом является разработка механизмов 

устойчивого развития на основе обеспечения финансовой устойчивости. Многие совместные 

органы, имеющие свои нормативно-правовые основы, на основе которых развиваются 

различные типы сотрудничества между государствами. Основные принципы и подходы 

трансграничного регулирования разработаны на различных международных конференциях. 

Создание новых организационных систем по организации речных бассейнов определит 

потребности и возможности различных типов природопользования государств. Разработка 

общих бассейновых правил важно для организации сбалансированного водопользования 

государств, расположенных в транзитных международных бассейнах.  

Большую роль играют и общественные организаций в решении конфликтных ситуаций в 

речных бассейнах. Активная деятельность международных экологических организаций 

привело к созданию проектов по устойчивому развитию бассейнов рек Амударья, Сырдарья, 

Иртыш и многих других международных бассейнов Азии. Сочетание слаженной деятельности 

общественных организаций и правительства государств международных речных бассейнов 

дает высокую экологическую эффективность.  

Конфликты природопользования между государствами в транзитных речных бассейнах 

являются: нарастание водных проблем, процесса интеграции речных бассейнов и снижения 

качества речных вод.  
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НИЗОЪҲОИ ЭКОЛОГИИ ИСТИФОДАИ ТАБИАТ ДАР ОБАНБОРҲОИ  

ДАРЁИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 

Дар мақола таҳлили геоэкологии масоили истифодаи табиат дар обанборҳои дарёии транзитии 

байналмилалӣ оварда шудааст. Маводи таҳлилӣ дар бораи низоъҳои байналмилалӣ дар обанборҳои 

дарёии байнисарҳадӣ ҷамъоварӣ ва ба низом дароварда шудааст, навъҳои гуногуни таснифоти низоъҳо 

барои об. Баррасӣ ва сабабҳои низоъҳо дар обанборҳои байнисарҳадӣ, инчунин муносибатҳои гуногун ба 

бартарафсозии ин низоъ ва созишномаҳо доир ба ҳалли низоъҳо муайян карда шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: обанборҳои  дарёии байналмилалии байнисарҳадӣ, ҳодисаҳои низоӣ, 

низоъҳои экологӣ, интиқоли байнисарҳадӣ, ташкили якҷояи ҳамкорӣ.  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ 
 

В статье приведён геоэкологический анализ экологических проблем природопользования в 

международных транзитных речных бассейнов. Собран и систематизирован аналитический материал о 

международных конфликтах в трансграничных речных бассейнах, рассмотрены различные типы 

классификации водных конфликтов, определены причины конфликтов в международных речных 

бассейнах, а также различные подходы к нейтрализации этих конфликтов и соглашения по решению 

конфликтных ситуаций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансграничные международные речные бассейны, конфликтные 

ситуации, экологические конфликты, трансграничный перенос, совместная организация сотрудничества.  
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ENVIRONMENTAL CONFLICTS OF NATURE USE IN THE INTERNATIONAL RIVER BASINS 
 

In the article the geoecological analysis of environmental problems of nature management in the 

international transit river basins. The analytical material on international conflicts in transboundary river basins 

has been collected and systematized, various types of classification of water conflicts have been considered, the 

causes of conflicts in international river basins have been identified, as well as various approaches to neutralizing 

these conflicts and agreements on resolving conflict situations. 

KEY WORDS: transboundary international river basins, conflict situations, ecological conflicts, 

transboundary transfer, joint organization of cooperation. 
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ХУСУСИЯТҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ОН ДАР СОҲАИ 

ЭНЕРГЕТИКАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Назарова Н.С. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 

Таҳкурсии асоситарини иқтисодии ҳар давлат, рушди соҳаи энергетика буда,  барои 
пешрафти он, ҷалби сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ зарур мебошанд. Азбаски Ҷумҳурии 
Тоҷикистон,  кишвари кӯҳсор аст ва роҳи баромад ба баҳр надорад, маҳз ҳамин соҳа метавонад 
ба дигар соҳаҳо ҳамчун замина барои рушд шароит муҳайё кунад. 

Кишвари мо дорои захираҳои азими гидроэнергетикӣ мебошад. Дурнамои неруи барқи 
арзон шароити махсусгардонии Тоҷикистонро дар истеҳсоли алюминиӣ муҳайё намудааст. 

Чи тавре ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар дунё эҳтиёҷ ба соҳаи энергетика рӯз ба рӯз 
афзоиш ёфта истодааст. Тавре мутахассисон ҳисоб намудаанд, тайи солҳои охир танҳо дар 
минтақаи Осиёи Марказӣ, соле 150 миллиард кВ./соат қувваи барқ истифода мешавад. Талабот 
ба неруи барқ махсусан дар ҷумҳуриҳои  Чин, Тоҷикистон ва Эрон меафзояд. Бо назардошти он 
ки дар мо манбаъи истеҳсоли неруи барқ, об аст ва аз рӯи захираҳои он Ҷумҳурии Тоҷикистон 
яке аз ҷойҳои намоёнро дар ҷаҳон соҳиб мебошад он метавонад ҳамчун кишвари дорои 
захираҳои бузурги неруи барқи обӣ дар ҳалли ин масъалаи глобалии сайёра саҳм дошта бошад. 
Аз дигар тараф, истифодаи гидроэнергетикаи Тоҷикистон метавонад раванди ба эътидол 
овардани муҳити зистро аз ҳисоби хеле кам кардани паҳншавии газҳои буғшаванда вусъат 
бахшад. Афзалияти тараққӣ додани гидроэнергетика дар Тоҷикистон кайҳо маълум буд ва 
ҳамчун марҳилаи аввали давраи шӯравӣ аз худ кардани ин захираҳои гидроэнергетикӣ дар 
кишвари мо шурӯъ шуда буд. Сохтмони силсиланеругоҳҳои Варзобу Вахш, неругоҳи барқи 
обии Қайроққум, неругоҳҳои барқи обӣ дар Бадахшон аз ҷумлаи онҳоянд. Ба истифода додани 
неругоҳҳои барқи обии бузургтарини минтақа неругоҳи барқи обии «Норак», ки аз ҷиҳати сохт 
ва иқтидор як бозёфти нодири инжинериву гидроэнергетикӣ дар амал ба шумор меравад, 
бартарӣ ва афзалияти истифодаи обро ҳамчун манбаъи неруи барқ амиқу возеҳ исбот сохт. 

Аз нимаи дувуми солҳои 70-уми асри гузашта дар Тоҷикистон сохтмони неругоҳҳои 
Роғун ва Сангтӯда оғоз ёфта буданд, ки онҳо, махсусан НБО-и «Роғун» мебоист Тоҷикистонро 
аз ҷиҳати истеҳсол ва содироти неруи барқ дар системаи ягонаи энергетикӣ ба яке аз ҷойҳои 
аввал мебаровард ва ба иқтисодиёти он таъсири бебаҳо мерасонд. Бо пош хӯрдани Иттиҳоди 
шӯравӣ системаи ягонаи энергетикӣ низ барҳам хӯрд ва сохтмонҳои ин ду неругоҳи барқи обии 
кишвари мо нотамом монданд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайвасата ба он кӯшишу ғайрат дорад, ки рушди 
босуботи соҳаи энергетика таъмин карда шавад. Дар доираи ин ҳадафҳо солҳои охир дар 
кишварамон бо ёрию дастгирии сармоягузорони хориҷиву дохилӣ иншоотҳои бузургӣ 
гидроэнергетикӣ, ба монанди неругоҳи барқи обии Роғун оғоз гардида, сохтмонҳои бисёр 
неругоҳҳои хурди барқӣ идома дорад. 

Соҳаи энергетика яке аз соҳаҳои калидии иқтисодиёт ба ҳисоб рафта, рушди соҳаҳои 
саноат ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ аз рушди ин соҳа вобастагии зич дорад. Имрӯзҳо дар 
саросари ҷаҳон масраф ва истифодабарии неруи барқ мунтазам афзоиш меёбад. Бино ба 
маълумоти Агентии байналмилалии энергетика, истифодаи неруи барқ дар солҳои 1990-2008 ба 
ҳисоби миёна ба ҳар сари аҳолӣ 10% зиёд шудааст. Бахусус барои истеҳсоли неру аз ҳисоби 
энергияи барқароршаванда ва аз ҷиҳати экологӣ тоза таваҷҷуҳ бештар мегардад.  

Тибқи маълумот то соли 2020, ҳиссаи истеҳсоли қувваи барқ аз манбаъҳои 
барқароршавандаи энергия 10 фоизи энергияи умумии тавлидшударо дар ҷаҳон ва қариб 20 
фоизро дар Аврупо ташкил хоҳад дод. Ба аввали соли 2008 тақрибан 43 давлат нақшаҳоро 
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барои гузаштан ба энергияи барқароршаванда таҳия кардаанд. Аксар кишварҳо мехоҳанд 
истифодабарии нафт, газ ва ангиштро коҳиш дода, аз 5% то 30% неруи барқро бо истифода аз 
қувваи об, офтоб, шамол, биомасса ва ғайра истеҳсол намоянд. 

Дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 декабри соли 2016) 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ки тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии 
молиявӣ Тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли «энергияи сабз», яъне неруи аз ҷиҳати экологӣ 
тоза ба қатори шаш кишвари пешсафи сайёра шомил гардида, имрӯз истеҳсоли ин намуди 
энергия дар кишвари мо 98 фоизро ташкил медиҳад, ки ин саҳми Тоҷикистон дар пешгирӣ 
кардани оқибатҳои харобиовари гармшавии иқлим ва татбиқи чорабиниҳои экологӣ дар сатҳи 
минтақа ва ҷаҳон мебошад [1]. 

Дар Паёми соли 2017 бошад, Пешвои миллат қайд намуданд, ки  «Вазифаи асосии 
Ҳукумат дар солҳои наздик ба таври устувору доимӣ таъмин намудани ҳамаи 
истеъмолкунандагон бо неруи барқ буда, он бо роҳи афзоиш додани ҳаҷми истеҳсол, 
истифодаи сарчашмаҳои алтернативии тавлиди неруи барқ, баланд бардоштани самаранокии 
идоракунӣ дар соҳа ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ амалӣ карда мешавад» 
[2]. 

Вобаста ба ин, бояд қайд кард, ки солҳои охир дар соҳаи энергетика ислоҳоти муҳим 
амалӣ карда шуда, дар доираи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат – таъмини 
истиқлолияти энергетикӣ бо ҷалби беш аз 36 миллиард сомонӣ иншооти хурду бузурги 
энергетикӣ оид ба истеҳсолу интиқоли барқ сохта, ба истифода дода шудаанд ва дар оянда бо 
мақсади комилан ноил шудан ба ин ҳадафи стратегӣ беш аз 30 миллиард сомонӣ равона 
мегардад. 

Дар замони Истиқлолият низоми ягонаи энергетикии кишвар бунёд гардида, зиёда аз 
1300 мегаватт иқтидорҳои нави истеҳсолӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. Дар ин 
робита мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани неругоҳҳои барқи обии «Сангтӯда-1», 
«Сангтӯда-2», навбати якум ва дуюми Маркази барқу гармидиҳии «Душанбе-2», сисилаи 
неругоҳҳои барқи обии хурд бо иқтидори умумии зиёда аз 1020 мегаватт аз ҷумлаи муҳимтарин 
дастовардҳои соҳа ба шумор мераванд. Бо дастгирии шарикони рушд фаъолияти самараноки 
Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Помир энерҷӣ» густариш дода шуд.  

Бунёди хатҳои интиқоли барқи «Ҷануб-Шимол», «Лолазор-Хатлон», «Тоҷикистон-
Афғонистон» ва монанди инҳо ба масофаи умумии зиёда аз 670 километр амалӣ гардиданд.  

Дар баробари ин, дар қаламрави кишвар корҳои вобаста ба таҷдиди иқтидорҳои мавҷуда, 
сохтмони дигар иншооти муҳими тавлид ва хатҳои интиқоли неруи барқ идома доранд.  

Пурра сохта ба истифода додани  неругоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт 
барои ҳаллу фасли масъалаҳои обу энергетика дар минтақа нақши муассир дошта бошад.  

Олими ватанӣ Каримов Р.И. дар таҳқиқоти худ қайд намудааст, ки аз соли 2008 инҷониб 
сохтмони яке аз неругоҳҳои бузурги мамлакат Роғун вусъат дода шудааст, ки ҳаҷми умумии 
сармоягузории он қариб 4 млрд. доллар буда, аз рӯйи тавсифҳои техникӣ НБО «Роғун» бо 6 
агрегати корӣ иқтидори лоиҳавии 3600 МВт, истеҳсоли 17,1 млрд. кВт/с-ро дар як сол доро 
буда, ҳавзи обғунҷоиши он 13,3 км3 обро ташкил медиҳад.  

Айни ҳол тибқи нақшаҳои тарҳрезишуда охири соли 2018-ум агрегати якуми он бо 
тавоноии 600 МВт ва истеҳсоли солонаи 1,6 млрд. кВт/с. ва агрегати дуюми он 9 сентябри соли 
2019 ба кор андохта шуд. Баъди бо иқтидори пурра ба истифода додани НБО Роғун истеҳсоли 
солонаи он ба 17,1 млрд. кВт/с баробар мегардад [3, с. 67-71]. 

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки аз миқёси умумии иқтидорҳои истеҳсолии захираҳои 
гидроэнергетикии Тоҷикистон, ки беш аз 527 миллиард киловатт/соатро ташкил медиҳанд, 
айни замон танҳо панҷ фоизи онҳо ба кор бурда мешавад. Дар ин замина, андешидани тадбирҳо 
ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар мамлакат, бахусус дар соҳаи 
энергетика, ҷалби бештари сармоягузориҳо барои зиёд намудани иқтидорҳои энергетикӣ ва 
тавлиди неруи аз ҷиҳати экологӣ тоза муҳим арзёбӣ мегардад. Муаллифи ватанӣ Шодиев И.М. 
низ ҷалби сармояи хориҷиро дар соҳаи энергетика муҳим арзёбӣ намудааст [4, с. 76-80].  

Қобили қайд аст, ки дар доираи таҳлилҳои гузаронидашуда вобаста ба ислоҳот дар соҳаи 
энергетика ба як қатор масъалаҳои муҳим, аз ҷумла таҷдиди сохтори танзимкунандаи соҳа, 
насби технологияҳои каммасрафи неру ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои сохтмони иншоотҳо, насби 
ҳисобкунакҳои муосири баҳисобгирии пурраи неру ва ҷорӣ намудани технологияи муосири 
паст кардани талафот, баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли неруи барқ ва ҷорӣ намудани 
унсурҳои иқтисоди бозорӣ дар соҳаи энергетика, содагардони расмиёти пайвастшавӣ ба 
шабакаҳои барқӣ тавассути ташкили низоми «Равзанаи ягона» ва вобаста ба он кам кардани 
вақт ва хароҷот, баланд бардоштани сифати таъминоти барқ, шаффофияти тарофаҳо, ба роҳ 
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мондани механизми ҷуброни талафоти бо қатъшавии қувваи барқ расонидашуда, таваҷҷуҳ 
зоҳир карда шудааст ва маҳз ҳамин муаммоҳҳоро метавон ба воситаи сармоягузорӣ ҳал намуд.  

Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, ки ҷалби сармоягузорӣ дар соҳаи энергетикаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ҳаматарафаи он ва барои расидан ба мустақлиляти энергетикӣ 
мусоидат намуда, ҳамчунин аз таъсиси шароити мусоид барои рушди ояндаи он ва баромадан 
ба бозори хориҷӣ, ки ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон асъори хориҷиро ворид мекунад, 
иборат мебошад.       
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ХУСУСИЯТҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ОН ДАР СОҲАИ 
ЭНЕРГЕТИКАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Муаллиф дар мақолаи худ, масъалаи  хусусиятҳои сармоягузорӣ ва самтҳои афзалиятноки он дар 
соҳаи энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд шудааст, ки таҳкурсии 
асоситарини иқтидори иқтисодии ҳар давлат рушди соҳаи энергетика буда,  барои пешрафти он, ҷалби 
сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ зарур мебошанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, сармоягузорӣ, энергетика, сармоягузориҳои дохилӣ, неруи барқ, 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ.   

 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Автор в своей статье автор анализирует характер инвестиций и их приоритетные направления в 
энергетическом секторе Республики Таджикистан. Он подчеркнул, что основной основой 
экономического потенциала любой страны является развитие энергетического сектора, который 
необходим для его развития, привлечения внутренних и иностранных инвестиций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, инвестиции, энергетика, внутренние инвестиции, 
электроэнергия, инвестиционные проекты. 

 

THE INVESTMENT FEATURES AND ITS PRIORITY AREAS IN THE ENERGY SECTOR OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

In his article the author analyzes the nature of investment and its priority areas in the energy sector of the 
Republic of Tajikistan. He emphasized that the main basis of the economic potential of any country is the 
development of energy sector, which is necessary for its development, attraction of domestic and foreign 
investments. 

KEY WORDS: economy, investment, energy, domestic investment, electricity, investment projects. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Назарова Назира Саидкодировна, преподаватель кафедры математики 

и экономики ИЭТ. Тел.: (+992) 777-07-65-70. 

                           
САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ – ОМИЛИ МУҲИМИ РАСИДАН БА РУШДИ 

УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Каҷкулоев А.Ф., Қурбонов Н.Д. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

  

Рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон ба инкишофи техникию технологии саноат 
алоқаи зич дошта, он дар рушди истеҳсолоти моддӣ ва ғайримоддии ҷомеа, хусусан ташаккули 
даромадҳои аҳолӣ ва ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ, таъмини эҳтиёҷоти мамлакат бо 
маҳсулоти саноатии ватанӣ ва ҷалби аҳолии қобили меҳнат ба истеҳсолот нақши 
муайянкунанда мебозад. 

Саноатикунонии босуръати мамлакат, яъне бунёди корхонаҳои саноатӣ ва инфрасохтори 
соҳа, барои боз ҳам баланд шудани некуаҳволии шаҳрвандон шароити воқеӣ фароҳам меорад 
[1]. 

Ба андешаи муҳаққиқи соҳа Давлатов З. «… саноатикунонӣ омили асосии пешбарандаи 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Бунёди корхонаҳои гуногуни саноатӣ, 
яъне саноатикунонӣ, суръати рушди иқтисодиётро такони ҷиддӣ бахшида, барои расидан ба 
ҳадафҳои дигари иҷтимоӣ заминаи устувор муҳайё месозад» [2].  
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Барои расидан ба рушди устувори иқтисодӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми 
неруи ақлонӣ ва молиявии худро роҳандозӣ намуда, заминаҳои асосӣ ва роҳу усулҳои расидан 
ба рушди устувори иқтисодиро дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030 муайян намудааст. Стратегияи мазкур идомаи ҳадафҳои СМР - 2015 
мебошад, ки дар солҳои 2007-2015 ба таври зарурӣ ва амалӣ намудани онҳо, пурра ноил 
нагардидем. 

Таъмини рушди устувори кишвар интихоби принсипҳои илман асоснокшудаи заминавии 
тараққиёти минбаъдаи иқтисодиёти миллӣ ва ҷомеаро дар назар дорад (ҷадвали 1) [5, с. 6]. 

Ҷадвали 1 
Сенарияҳои рушд барои давраи то соли 2030 [5, с. 6] 

 

Хусусиятҳои 

вариант 
Инертсионӣ Индустриалӣ 

Индустриалию 

инноватсионӣ 

Тасвири умумӣ 

Модели аграрию 

саноатӣ нигоҳ дошта 

мешаванд 

Татбиқи 

бомуваффақияти 

лоиҳаҳои амалкунанда 

ва оғозшудаи 

энергетикӣ ва 

инфрасохторӣ 

Замина барои рушди 

инноватсионии иқтисоди 

кишвар фароҳам оварда 

мешавад, базаи 

институтсионалӣ таҳким 

меёбад 

Самти фаъолият 

Ҳалли ботадриҷи 
мушкилоти 
инфрасохторӣ, 
вобастагии калон аз 
таконҳои беруна ва 
воридоти мол тағйир 
намеёбад 

Истифодаи оқилонаи 
захираҳои об, 
энергетикӣ ва дигар 
захираҳо, вусъатдиҳии 
иқтидорҳои мавҷудаи 
истеҳсолӣ дар саноат ва 
кишоварзӣ 

Ташаккули равишҳои 
инноватсионӣ ҳангоми ҳалли 
вазифаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

Ҳавасмандгардонии 
рушд 

Талабот дар асоси 
манбаъҳои берунаи 
маблағгузорӣ, аз ҷумла 
маблағҳои интиқоли 
пулии муҳоҷирон 

Бомуваффақият 
гузаронидани ислоҳот 
дар бахши воқеии 
иқтисодиёт ва низоми 
идоракунии давлатӣ 

Истифодаи оқилонаи 
имкониятҳои нави ҳамгироӣ, 
диверсификатсияи иқтисоди 
миллӣ ва афзоиши назарраси 
содироти мол ва хизматрасонӣ 

Параметрҳо 
Хароҷот ба маориф 
ва илм нисбат ба 
ММД 

5-5,5% 5,5-6% 7% 

Хароҷот ба 
тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоӣ 
нисбат ба ММД 

7,5% 8-9% 10% 

Ҳиссаи бахши 
аграрӣ дар сохтори 
ММД 

22,5-23% 19-19,5% 17-18% 

Ҳиссаи саноат дар 
сохтори ММД 

19-19,5% 20-20,5% 20-2 1% 

Ҳиссаи сохтмон 
дар ММД 

15,5-16% 18,5-19,5% 19,2-20,2% 

Ҳиссаи андозҳои 
холиси 
ғайримустақим дар 
ММД 

12,5% 12,5% 12% 

Масири рушд  
Суръати афзоиши 
ММД 

4--5% (ба хисоби 
миёна дар як сол) 

6-7% (ба хисоби 
миёна дар як сол) 

8-9% (ба хисоби миёна дар як 
сол) 

Афзоиши ММД дар 
2016-2030 

2,0 маротиба 2,7 маротиба 3,5 маротиба 

ММД ба ҳар сари 
аҳолӣ (аз рӯи ПКХ) 

4000-5000 долл. 5500-6500 долл. 7000-7500 долл. 
 

 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки 26 декабри соли 2018 ироа гардид, зикр намуданд, ки «… мо таъмини истиқлолияти 
энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан 
ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии 
аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун 
ҳадафҳои стратегии худ интихоб намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти кишварро аз шакли 
аграрӣ-индустриалӣ ба индустриалӣ-аграрӣ амалӣ гардонида истодаем» [4].  
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Натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат буд, ки дар се соли охир ҳиссаи 

соҳаи саноат дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2,1% афзуда, ба 17,3% афзоиш ёфт. 

Рушди соҳаи саноат ва афзоиши шумораи корхонаҳои саноатӣ имкон медиҳад, ки як 

зумра муаммоҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар аз қабили бекорӣ, касри буҷет, таваррум ва 

дигар муаммоҳо ҳалли мусбии худро дарёбанд. Пешвои миллат калиди ҳалли ин муаммоҳоро 

бо хиради волои азалии худ пайдо карда, дар Паёми навбатии худ ба тамоми мардуми кишвар 

сирри онро ошкор сохт. Пешвои миллат зикр намуданд, ки «… бо дарназардошти аҳамияти 

соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ пешниҳод 

менамоям, ки «Саноатикунонии босуръати кишвар» ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шавад» 

[4]. Яъне зарур аст, ки бо роҳи саноатикунонии иқтисодиёт то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат 

дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии (ММД) Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 22% расонида шавад. Иқдоми 

Пешвои миллат дар бораи дар ташаккули ММД то 22%боло бурдани ҳаҷми саноат қобили 

дастгирист, зеро дар соли аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ (соли 1991) ҳаҷми 

соҳаи саноат дар ташаккули ММД тақрибан 37 фоизро ташкил медод. 

Ҳадаф аз пешниҳоди мазкур ин дар баробари таъмин намудани бозори дохилӣ бо 

маҳсулоти ватанӣ, афзоиши содироти он ба хориҷи кишвар низ мебошад. Истеҳсоли маҳсулоти 

басодиротнигаронидашуда ва воридотивазкунанда яке аз самтҳои асосии саноатикунонии 

кишвар ба ҳисоб меравад. Зарурати дигар он аст, ки бо ташкили корхонаҳои саноатӣ сатҳи 

бекорӣ коҳиш дода шуда, мушкилии муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути саноатикунонӣ то андозае 

ҳалли худро меёбад. 

Бо мақсади амалисозии ҳадафҳои дарозмуҳлат ва афзалиятҳои рушди кишвар Стратегияи 

рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27.03.2018, №159 таҳия ва қабул карда шудааст. 

Дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ даҳҳо созишномаҳои ҳамкории байниҳукуматӣ бо 

мамлакатҳои хориҷи дуру наздик вобаста ба таъсиси корхонаҳои нави металлургӣ, истеҳсоли 

семент ва дигар намудҳои масолеҳи сохтмон, истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ, ангишт, 

саноати кимиёӣ, мошинсозӣ, коркарди металл ва саноати хӯрокворӣ ба имзо расида, ба амал 

бароварда шуда истодаанд [6, с. 6]. 

Шумораи корхонаҳои саноатӣ аз 1329 адади соли 2000 мувофиқи нақшаҳои амал оид ба 

таъсиси истеҳсолоти нав соли 2017 ба 1942 адад расид, ки бештар аз 90 ҳазор аҳолии мамлакат 

бо ҷойи кор таъмин гардид.   
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Расми 1. Шумораи корхонаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2000-2017 [5, с. 6]. 

 

Рушди босуръат ва рақобатноки бахшҳои давлатӣ ва хусусии истеҳсолот дар маркази 

диққати доимӣ қарор дода мешавад. Ҳиссаи бахши ғайридавлатӣ дар шумораи умумии 

корхонаҳои саноатӣ дар соли 2017 74,1% ва бахши давлатӣ бошад 25,9 фоизро ташкил медиҳад 

[6, с. 4-5]. 

Саноати Тоҷикистон дорои заминаи маҷмӯи инкишофёфта ва аз ҷиҳати техникӣ муҷаҳҳаз 

буда, онро зиёда аз 90 самти истеҳсолот муаррифӣ менамоянд, ки ба соҳаҳои зерин мансуб 

мебошанд: 

- соҳаи истихроҷ – корхонаҳои марбут ба истихроҷ ва бойгардонии ашёи хоми маъданӣ 

ва ғайримаъданӣ; 

- соҳаи коркард-корхонаҳои коркарди маҳсулоти саноати истихроҷ, маҳсулоти нимтайёр, 

коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва ашёи дигар [6, с. 5]. 
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Расми 2. Таносуби бахши хусусӣ ва давлатӣ дар шумораи корхонаҳои саноатӣ  

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 [5, с. 5]. 
 

Дар натиҷаи гузариши иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба усулҳои хоҷагидории бозаргонӣ ва дар 

раванди хусусигардонии моликияти давлатӣ як қатор корхонаҳои саноатӣ ба ҷамъиятҳои 

саҳомӣ табдил шуда, корхонаҳои муштарак бо сармоягузории хориҷӣ ва корхонаҳои хусусӣ 

таъсис ёфтанд.  
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Расми 3. Сохтори саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 [5, с. 5]. 
 

Тибқи афзалиятҳое, ки Стратегияи миллии рушди ҷумҳурӣ барои давраи то соли 2030 

муайян намудааст, дар сохтори имрӯзаи саноат бартарият ба гурӯҳи истеҳсолоти зерин дода 

мешавад: 

- коркарди пахта, нахи пахта ва пилла; 

- истеҳсолоти дӯзандагӣ; 

- коркарди пӯст, пашм, истеҳсоли пойафзол;  

- коркарди маъдан, пеш аз ҳама, маъданҳои дорои металлҳои ранга то ҳадди ҳосил 

намудани металлҳои холис (сурб, сурма, руҳ, симоб, мис) ва металлҳои асил, сангҳои ороишии 

ранга, ки манбаи ғанигардонии захираи асъории ҷумҳурӣ мебошанд; 

 - истеҳсол ва коркарди алюминии аввалия бо дурнамои тавлиди маҳсулоти тайёр 

(конструксияҳои сохтмонӣ, асбобҳои рӯзғор, маснуоти электротехникӣ, қисмҳои мухталиф 

барои таҷҳизоти технологӣ, воситаҳои нақлиёт); 

- маҳсулоти тайёр аз тамоми намудҳои ашёи хоми кишоварзӣ; 

- истеҳсоли нуриҳои маъданӣ, воситаҳои кимиёвии рӯзгор; 

- истеҳсоли маводи бастабандии замонавӣ, зарфу ғунҷоишҳо аз фолгаи алюминий, 

пакетҳои синтетикӣ ва шишагӣ. 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 4,1 млрд. сомонии соли 2000 дар соли 2017 ба 20 

млрд сомонӣ (4,8 баробар) афзуд. Ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 17% боло рафт 

[6, с. 9]. 
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Расми 4. Таркиби намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар истеҳсолоти саноатӣ  

дар солҳои 2011-2017 [5, с. 7-8]. 
 

Таҷрибаи аксар давлатҳои мутараққии ҷаҳон (ИМА, Олмон, Ҷопон, Фаронса, Чин, Корея, 

Туркия) нишон медиҳад, ки онҳо дар рушди саноат ва саноатикунонӣ, барои аз кишвари 

аграрӣ-индустриалӣ ба кишвари индустриалӣ-аграрӣ табдил ёфтан диққати махсус додаанд. 

Қобили зикр аст, ки ҳар яке роҳу усули ба кишвару миллати худ хосро интихоб намуд. 

Масалан, Ҷопон бо равонакунии маблағҳои асосӣ барои омодакунии мутахассисони зарурӣ, 

Чин бо ташкили корхонаҳои хурди хусусӣ дар ин ҷода комёб шуданд [3]. 
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Расми 5. Динамикаи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

солҳои 1995-2017 (млрд. сомонӣ) [5, с. 9]. 
 

Барои расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноатикунонии босуръати кишвар, пеш аз 

ҳама, ҷалби бештари маблағҳо ва сармоягузории ватанию хориҷӣ барои омодакунии кадрҳои 

илмию педагогии техникӣ, тайёркунии муҳандисон ва таъсиси корхонаҳои хурд ва миёнаи 

саноатӣ лозим аст.  

Ба ақидаи иқтисодшиносони кишвар Одиназода Ҳ., Абдуллоев М., Юнусов Ф. барои 

тақвият бахшидани ин раванд «… ташкили таҷрибаомӯзӣ ва бозомӯзии кадрҳои дар 

корхонаҳои саноатӣ фаъолияткунанда дар корхонаву муассисаҳои саноатии хориҷа, баҳри дар 

оянда ба роҳ мондани таҷрибаи пешқадам, дар саноати кишвар» [3] зарур аст.  

Барои таъсиси корхонаҳои бузург ва хурду миёнаи саноатӣ, пеш аз ҳама, имтиёзҳои 

андозию гумрукӣ, ҷустани роҳҳои таҳкимбахшандаи фаъолияти саноатӣ мувофиқи меъёрҳои 

ҳуқуқӣ имкон фароҳам меорад. Вобаста ба ин, Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ 

пешниҳод намуданд, ки «… ашёи хоми барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ 

воридшаванда, ба истиснои ашёи хоми дар Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва молҳои зераксизӣ, 

аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шавад…» [4]. Ин иқдоми Пешвои 

миллат барои расидан ба ин ҳадафи олӣ заминаи мустаҳкам мегузорад. 

Тадбирҳои ҳавасмандгардонии истеҳсолкунандагони ватанӣ то андозае имкон доданд, ки 

аҳолӣ аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ бо молҳои ниёзи аввал таъмин гардида, ҳаҷми воридоти 

маводи ғизоӣ аз хориҷи кишвар дар давоми се соли охир 31% коҳиш дода шавад.  
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Чи тавре ки аз Паёми Пешвои миллат бармеояд дар соли 2018 ҳарчанде содироти нахи 
пахта назар ба соли 2017 ду баробар афзоиш ёфта бошад ҳанӯз ҳам ҳиссаи ночизи пахтаи 
истеҳсолшуда (10-12%) дар дохили кишвар коркард шуда, имкониятҳои мавҷуда, алалхусус, 
дар самти таъсиси ҷойҳои корӣ дар соҳаи нассоҷӣ ба таври кофӣ истифода намешаванд [4].   

Ташкили Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои 
сармоягузорию соҳибкорӣ имкон медиҳад, ки шумораи коргоҳу корхонаҳои саноатӣ афзоиш 
ёфта, ноил шудан ба ҳадафи чоруми миллӣ осон гардад. Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон МОИ 
Хуҷанд, Панҷ, Ишкошим ва Данғара амал мекунанд, ки дар ин минтақаҳо маҳсулоти ба 
содирот нигаронидашудаи ватанӣ истеҳсол карда мешаванд. Соли ҷорӣ бошад МОИ-и Кӯлоб 
ба фаъолият оғоз хоҳад кард, ки ба саноатикунонии иқтисодиёти минтақа такони ҷиддӣ хоҳад 
бахшид. 

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ва 
имкониятҳои истеҳсолию содиротии он барои ноил шудан ба ҳадафи чоруми миллӣ 
саноатикунонии босуръати иқтисодиёти кишвар ва расидан ба рушди устувори иқтисодӣ 
амалисозии тадбирҳои зерин зарур аст:  

- таҳкими саноати рақобатнок, устувор, аз ҷиҳати сохтор озмудашуда, ки инкишофи 
соҳаҳо ва азхудкунии технологияҳои пешқадами ба бозори маҳсулот нигаронидашударо 
мустақилона роҳандозӣ намояд; 

- таъмин намудани рушди устувори мамлакат бо роҳи диверсификатсияи соҳаҳои саноат, 
тадриҷан баланд бардоштани вазни қиёсии маҳсулоти ниҳоӣ дар таркиби маҷмӯи маҳсулоти 
саноатӣ; 

- истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир дар сатҳи бозори ҷаҳонӣ; 
- ҳифзи манфиатҳои иқтисодии субъектҳои фаъолияти саноатӣ дар бозори дохилӣ ва 

хориҷӣ; 
- таҳкими фазои сармоягузорӣ; 
- ҷорӣ намудани навовариҳои техникию технологӣ дар истеҳсолоти саноатӣ, фароҳам 

овардани муҳити мусоид ҷиҳати фарогирии васеи корхонаҳо ба ҳаракати амалисозии 
дастовардҳои илмӣ-техникӣ ва технологияҳои муосир;  

- ташкил ва васеъгардонии такрористеҳсолкунии захираҳои меҳнатӣ, такмили системаи 
омӯзиш ва бозомӯзии мутахассисони муҳандисӣ-техникӣ ва кадрҳои коргарӣ, ки қобилияти 
пешбурди истеҳсолотро дар шароити бозори озод дошта бошанд; 

- таъмини ҳамкории мутақобилан судманд байни корхонаҳои саноатӣ ва бахши молиявии 
иқтисодиёт, рушди бахши бонкдорӣ ва ғайра. 
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САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ – ОМИЛИ МУҲИММИ РАСИДАН БА РУШДИ УСТУВОРИ 
ИҚТИСОДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 

 

Дар ин мақола масъалаҳои саноатикунонии босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 
гардидааст. Саноатикунонии босуръати мамлакат, яъне бунёди корхонаҳои саноатӣ ва инфрасохтори 
соҳа дар назар аст, ки барои боз ҳам баланд шудани некуаҳволии шаҳрвандон шароити воқеӣ фароҳам 
меорад. Барои таҳлили амиқу илман асосноки масъалаи мазкур ақидаҳои олимони варзидаи соҳаи 
иқтисодӣ ва ҳуҷҷатҳои стратегии мамлакат дар ин самт, инчунин нишондиҳандаҳои омории соҳаи саноат 
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаст. Исбот карда шудааст, ки барои расидан ба рушди устувори 
иқтисодиёти кишвар интихоби принсипҳои илман асоснокшудаи заминавии тараққиёти минбаъдаи 
иқтисодиёти миллӣ ва ҷомеа лозим аст. Дар охир пешниҳодҳои муалиф оид ба саноатикунонии 
босуръати кишвар оварда шудааст, ки дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ замина мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: саноатикунонии босуръат, рушди устувори иқтисодӣ, корхонаҳои саноатӣ, 
стратегияи миллии рушд, маҳсулоти саноатӣ. 

 

http://sadoimardum.tj/maorif/il-om-amonzoda-rektori-dtt-sanoatikunonii-bosur-at-ro-ba-s-ji-a-onishav/
http://sadoimardum.tj/maorif/il-om-amonzoda-rektori-dtt-sanoatikunonii-bosur-at-ro-ba-s-ji-a-onishav/
http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=36770
http://sadoimardum.tj/i-tisod/sanoatikunonii-bosur-at-va-ta-ribai-a-on/
http://sadoimardum.tj/i-tisod/sanoatikunonii-bosur-at-va-ta-ribai-a-on/
http://www.president.tj/node/19088#vanj
https://www.ozodi.org/a/%20industry%20-tajikistan/29713890.html


283 

 

УСКОРЕННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

В статье рассматриваются вопросы ускоренной индустриализации экономики Республики 
Таджикистан. Отмечается, что ускоренной индустриализации страны подразумевается создании 
промышленных предприятий и инфраструктуры отрасли, которые обеспечивают условий для повышения 
благосостояния населения. Для глубокого и научного исследования данной проблемы рассмотрены 
мнений известных экономических ученых и стратегических документов страны, а также анализированы 
статистических показателей промышленной отрасли. Доказано, что для достижения устойчивого 
развития экономики страны необходимо выбрать научно-обоснованных принципов мотивированных 
дальнейшего развития национальной экономики. В конце приведены предложения автора об ускоренной 
индустриализации страны, которых основывают обеспечения устойчивого развития экономики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ускоренная индустриализация, устойчивого развития экономики, 
промышленные предприятия, национальная стратегия развития, промышленная продукция. 
 

ACCELERATED INDUSTRIALIZATION IMPORTANT FACTOR OF ACHIEVING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY IN TAJIKISTAN 

 

This article discusses the rapid industrialization of the economy of the Republic of Tajikistan. It is noted 
that under the rapid industrialization of the country meant the creation of industrial and infrastructure sectors, 
which provide the conditions for the welfare of the population. For deep and scientific study of the problem 
considered the views of well-known scholars of economic and strategic documents of the country, as well as 
analyzed statistical indicators of industrial sectors. It is proved that in order to achieve sustainable development 
of the economy need to choose science-based principles motivated by the further development of the national 
economy. At the end there had given the author's proposals for the accelerated industrialization of the country, 
which is founded to ensure sustainable economic development.  

KEY WORDS: accelerated industrialization, sustainable economic development, industrial enterprises, 
national development strategy, industrial products. 
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ДАСТГИРИИ МАЪЮБОН – ВАЗИФАИ МУҲИМИ ИҶТИМОӢ ҶОМЕА 

 

Раҷабов Р.К. 
 Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Сафаров Ф.Ҷ. 
 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

 Иқтисодиёт сарчашмаи муҳимтарини таъмин намудани инсон ва ҷомеа бо неъматҳо 
буда, тарзу сифат ва дараҷаи пешрафту беҳбудии онро вобаста бо хусусиятҳои давраҳои рушди 
иқтисодӣ муайян мекунад. Иқтисод ба мақсади батадриҷ беҳтар намудан ва боло бурдани сатҳи 
зиндагии воҳидҳои иқтисодӣ (субъект ва агентҳои иқтисодӣ шахс, оила, коллектив, гурӯҳ, 
соҳибкорон, менеҷерон, корхона, ҷамъият, ноҳия, вилоят ва ғайра) алалхусус, ҳайёти онҳо 
нигаронида шудааст. 

Хулоса ҳодиса ва равандҳои иқтисодӣ ҳамеша сирати иҷтимоӣ дошта, ҳамчун ягонагии 
сабаб ва натиҷа сурат мегиранд. Аз ин лиҳоз, дар адабиёти иқтисодӣ бештар мафҳумҳои 
«раванди, иҷтимоию иқтисодӣ, тараққиёти иҷтимоию иқтисодӣ, масъалаҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ, сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ, дигаргуниҳои иқтисодию иҷтимоӣ» ва ғайра ба таври 
васеъ истифода карда мешаванд. Шояд аз ҳамин нигоҳ ё худ сабабҳои дигар башанд, ки таҳти 
мафҳуми худи иҷтимоиёт, маъноҳои гуногун мегузоранд. Аз моҳият ва мазмуни андешаҳои 
мухталиф бармеояд, ки иҷтимоиёт узви таркибии иқтисод буда, натиҷа ва ҳадафҳои ниҳони 
онро перомуни ҳаёти инсону ҷомеа, қонеъ гардонидани тақозои беинтиҳои онҳо, тарзу дараҷаи 
зиндагй, ҳифзи саломатӣ, бехатарӣ, таъмини сифати зист ифода мекунад. Чунин муносибатҳо 
ҳавзаи иҷтимоиро ташкил медиҳад. Сиёсати иҷтимоии давлат яке аз вазифаҳои муҳимми 
воситаҳои дар амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоии давлат – ноил гаштан ба дараҷаи 
баланди беҳбудии некуаҳволии ҷомеа мебашад.  

Тавре аз таърихи давлатдориҳо маълум аст, ҳама вақт сатҳи пешрафти иқтисодиёт ва 
иҷтимоиёти пиронсолон, маъюбон ва кӯдакони ятиму бепарастор баҳогузорӣ менамуданд. Аз 
ин лиҳоз, ҳифзи иҷтимоии мардум, бахусус пиронсолон, маъюбон, кӯдакони дорои имконияти 
маҳдуд, вазифаҳои афзалиятноки Ҳукумати ҷумҳурӣ ба шумор мераванд. Тадбирҳо ва 
барномаҳои иҷтимоии имрӯз амалишаванда кафолат медиҳанд, ки ин табақаи аҳолӣ дар мадди 
назари сохторҳои иҷроияи ҳокимияти давалатӣ қарор гирифта, давлату ҷомеа нисбат ба онҳо 
ғамхории ҳамешагӣ зоҳир менамоянд. Бо мақсади тақвияти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла 
маъбону пиронсолон, аз ҷониби давалат тадбирҳои аҳамияти стратегидошта андешида ва қабул 
шудаанд. Дар марҳилаи кунунӣ як қатор тадбиру барномаҳо дар ҳолӣ амалӣ шудан қарор 
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доранд. Дар Тоҷикистон, тибқи қонунгузорӣ барои қишрҳои алоҳидаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ 
ниёзманди аҳолӣ имтиёзу кафолатҳои давлатӣ муқаррар гардиданд. Ҳамаи имтиёзу кафолатҳо 
барои категорияҳои алоҳидаи аҳолии аз ҷиҳати иҷтимоӣ ниёзманд дар Тоҷикистон аз 
Конститутсияи кишвар сарчашма мегиранд. Имтиёзу кафолатҳо барои категорияҳои алоҳидаи 
аз ҷиҳати иҷтимоӣ ниёзманди аҳолӣ дар моддаи 39 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
таври мушаххас дарҷ гардидаанд [1, с. 10]. Агентии давалатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мақомоти 
ҳокимияти иҷроия буда, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 2014, 
№168 «Дар бораи Агентии даватии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзӣ 
иҷтимоӣ аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъсис ёфта, фаъолияташро дар партави дастуру 
супоришҳои роҳбари кишвар, қарорҳои ҳукумат, инчунин дар заминаи стратегияву барномаҳои 
давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии соҳавӣ ба роҳ мондааст. 

Фаъолияти муассисаҳои иҷтимоии будубоши доимию муваққатӣ барои пиронсолон ва 
маъюбон дар ҷумҳурӣ далели гуфтаҳои болоянд. 

Айни замон 11 муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ (7 муассисаи будубоши доимӣ, 4 
истироҳатгоҳу осоишгоҳ), 42 шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар назди мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру навоҳӣ ва 6 маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ 
ба номгӯи муассисаҳои систеами агентӣ шомиланд. 

Давоми нуҳ моҳ ба муассисаҳои давлатии хона-интернатҳои пиронсолону маъюбон ва 
беморони рӯҳӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ, сарпарастон, шахсони саховатпеша ва 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба маблағи 1 миллиону 587 ҳазору 143 сомонӣ ёрии хайриявӣ расонида 
шудааст. 

Барои ғанӣ гардонидани дастархони истироҳаткунандагону бошандагон заминаҳои 
ҳудуди муассиса ва хоҷагиҳои ёрирасон барои таъминот бо сабзавоти тару тоза босамар 
истифода мешаванд. Масоҳати заминҳои агентӣ 173,35 гектарро ташкил медиҳад. Дар заминҳо 
кишти гандум, лубиё, нахуд, ҷуворимакка, шолӣ, боимҷон, бодиринг, карам, каду, сабзӣ, пиёз, 
шалғам, турб, картошка, юнучқа ва дигар намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст. Ҳамзамон, 
дар ин хоҷагиҳо чорводорӣ, мурғпарварӣ, моҳипарварӣ ва парвариши занбӯри асал ба роҳ 
монда шудааст.     

Давоми соли 2019 дар муасисаҳои мазкур фитобарҳо таъсис ёфта, дар пайи фаъолияти 
онҳо айни ҳол ба бошандагон 52 номгӯи гиёҳҳои шифобахш ва меваҳои хушкондашуда дар 
асоси тавсияи табибон тариқи нӯшоба пешниҳод карда мешаванд. 

Яке аз самтҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хизматрасонии ройгони иҷтимоӣ буда, он ба 
шаҳрвандоне расонида мешавад, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор дошта, бештар 
осебпазиранд ва ба дастгирию роҳбаладии иҷтимоӣ эҳтиёҷманданд. Ҷиҳати пешниҳоди ин 
шакли хизматрасонӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ҳоло дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо 42 шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ фаъолият дорад. Дар 
онҳо 784 корманд ба 4247 пиронсолу маъюбон ва 846 кӯдаки имконияташ маҳдуд, дар маҷмӯъ, 
ба 5093 нафар хизматҳои иҷтимоӣ-маишӣ, иҷтимоӣ-тиббӣ, равонӣ, ҳуқуқӣ, намояндагӣ ва 
роҳбаладӣ мерасонад. Дар маҷмуъ, аз ин хизматрасониҳо ҳамаи 9697 нафар ниёзманд истифода 
намудаанд [2, с. 3]. 

Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 4 марти соли 2014, № 168 «Дар бораи 
Агентии Давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар номгӯи муассисаҳои системаи агентӣ як осоишгоҳ – Муассисаи 
давлатии осоишгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати «Харангон»-и ноҳияи Варзоб, се 
истироҳатгоҳ – истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати «Дустӣ»-и ноҳияи 
Ҷайҳун, истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати «Ромит»-и шаҳри Ваҳдат ва 
истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати «Бибӣ Фотимаи Заҳро»-и ноҳияи 
Ишкошим бо филиалаш дар ноҳияи Роштқалъа фаъолият менамоянд. Ин муассисаҳо мавсимӣ 
буда, истироҳат аз моҳи май то октябр идома меёбад. 

Дар доираи қонунгузории кишвар дар ҷумҳурӣ ба оилаҳо ва шаҳрвандони камбизоат 
ҷубронпулӣ ва кумакпулиҳо таъйин ва пардохт карда мешаванд. Дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ ба 
81084 оилаи камбизоат барои истифодаи қувваи барқ ба маблағи 12926170,00 сомонӣ 
ҷубронпулӣ пардохт шудааст.  

Ҳамчунин, дар 40 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 97186 хонавода гирандаи кумакпулии иҷтимоӣ 
маҳсуб меёбад [3, c. 2]. 

Дар доираи татбиқи Созишномаи молиявӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Бонки ҷаҳонӣ, аз 6 марти соли 2018 «Оид ба маблағгузории иловагии лоиҳа», «Таҳкими низоми 
ҳифзи иҷтимоӣ» махзани электронии маълумот оид ба маъюбон дар заминаи Феҳристи 
амалкунандаи иттилоотии системаи ҳифзи иҷтимоӣ таъсис дода мешавад. Айни замон бо 
дастгирии лоиҳаи мазкур дар назди Хадамоти давлатии ташхиси тиббию иҷтимоӣ бо мақсади 
рақамикунонӣ ва воридкунии санадҳои тиббӣ ба махзани электронии маъюбон гурӯҳи 
таҳлилию техникӣ таъсис дода шудааст. 
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Ҳадаф аз баргузории Форуми байналмилалӣ оид ба солимгардонӣ ва тавонбахшии 
маъюбон дар шаҳри Душанбе низ таҳлили вазъи кунунии хизматрасонии иҷтимоӣ ва дарёфти 
роҳҳои боз ҳам хубтар намудани сатҳу сифати онҳо, беҳтар кардани солимгардонӣ ва 
тавонбахшии маъюбон, дастрасии маъюбон ба таҳсил, ҷалби онҳо ба шуғли доимӣ, муҳайё 
намудани шароити мусоид ва фароҳам овардани имконияти баробари зиндагӣ ва ҳамгироӣ бо 
ҷомеа барои маъюбон мебошад. Аз форум ҷиҳати ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор баҳри 
таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои соҳа, навсозӣ, таъмирӣ асосӣ, таъмиру 
тармими биноҳои муассисаҳои солҳои 60 асри гузашта сохташуда, бо таҷҳизоти замонавӣ 
муҷаҳҳаз гардонидани муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, зиёд намудани иқтидори осоишгоҳ ва 
истироҳатгоҳҳои мавҷуда, миқдори кату ҷойҳо, теъдоди хизматрасонии иҷтимоӣ ва 
пиронсолони яккаву танҳо, маъюбон, одамони ғайри қобили меҳнат, бе ҷои зисти муайян ва 
шахсони дар ҳолати душвори зиндагӣ қарордошта дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тавассути 
ташкил намудани марказҳои минтақавӣ беҳбудиро мехоҳад. 

Ҳифзӣ иҷтимоӣ аҳолӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи Ҳукумати Тоҷикистон қарор дошта, 
аз ибтидои соҳибистиқлолӣ дар кишвар ислоҳоти иқтисодӣ ва сохторӣ амалӣ гардида, асосҳои 
меъёрии ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии мардуми мамлакат тадриҷан такмил дода шудаанд. Бо 
таъмин гардидани рушди босуботи иқтисоди миллӣ ва ислоҳоти бомароми идораи молияи 
давлатӣ даромади буҷети давлат аз 6 миллиард сомонии соли 2009 ба 23,8 миллиард сомонӣ 
дар соли 2019 расонида шуд, яъне дар даҳ соли охир 4 баробар зиёд гардид. Қобили зикр аст, ки 
ҳамасола рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, дастгирии соҳибкорони хурду миёна инчунин, 
таъмини амнияти давлат самтҳои асосии хароҷоти буҷети давлат мебошанд. Ҳаҷми умумии 
хароҷоти буҷети давлат аз рӯи ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ дар соли 2018 ба беш аз 24 
миллард сомонӣ баробар шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2009 4,2 баробар зиёд 
мебошад.  

Дар буҷети соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба соҳаҳои фарҳангу варзиш – 17,3 фоиз, илму 
маориф – 14, тандурустӣ – 12,2, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 9,5 фоиз зиёд 
маблағ равона карда шудааст. Дар соҳаҳои иҷтимоӣ тамоюлҳои мусбат идома пайдо кард. Аз 
ҷумла нишондиҳандаҳои дарозумрии аҳолӣ ба 75 сол расид ва фавти модару кӯдак дар муқоиса 
бо соли 1998 мутаносибан 2,1 ва 2,6 коҳиш ёфт.  

Тоҷикистони муосир кишвари кӯҳиест, ки дар баландии аз 300 то 7495 аз сатҳи баҳр 
ҷойгир аст ва 93 фоизи ҳудуди кишварро қаторкӯҳҳое ташкил медиҳанд, ки бо силсилакӯҳҳои 
Помир, Ҳисору Олой ва Тяншон тааллуқ доранд. Баландиҳои мушкилгузари сарзамини 
Тоҷикистон табиати бе ин ҳам бои кишварро боз ҳам ғанитар ва дилработар мегардонад. 

Тоҷикистон сарзамини қӯллаҳои баланд, яхчашмаҳои бузург, дарёҳои гарму ҷӯшони 
бузург, кӯлҳои такрорнашавандаи ҷаҳонӣ, ҳайвоноти ғайриоддии камёфт мебошад. Асосан 
кӯᶍᶍои ошёнадори ландшафт табиати зебои Тоҷикистонро инъикос мекунад, боигарии шакли 
он, бо ҷойҳои иқлими гуногунранги ҳаётӣ мебаранд. Тоҷикистон бо обҳои минералии 
чашмаҳояш шуҳрати оламшумул дорад. Аз рӯи миқдори онҳо ҷумҳурӣ дар Осиёи Марказӣ яке 
аз ҷойҳои аввалинро ишғол намудааст. Геологҳои Тоҷикистон беш аз 200 чашмаи оби 
минералидоштаро кашф кардаанд, ки онҳо аз рӯи дараҷаи минералнокӣ, ҳарорати об, таркиби 
химиявии газ, фоизи элементҳои фаъоли биологӣ фарқ доранд. 

Чашмаҳои минералии Хоҷа Оби Гарм, Обигарм, Гарчашма, Ҳоҷа – Сангхок, Анзоб, 
Навобод, Сист, Лангар, Хоҷилер, Хуҷӣ, Тошбулоқ, Пушион, Хоҷаикон, Мингбатман, 
Ҷигарсухта, Шаршар, Авҷ, Бахмир, Минманҷулӣ, Ҷартигумбаз, Чилучорчашма, ва ғайраҳо 
обҳои баландҳарорат, нарзан, ҳидрогенсулфур, йоду бром, намакин дошта, воситаи хелео 
муҳимми табобатӣ мебошанд. Дар базаи чашмаҳои Оби Гарм, Хоҷа Оби Гарм, Шоҳамбарӣ, 
Гармчашма ва дигарҳо табобатхонаю санаторияҳо амал мекунанд. Оби чашмаҳоро ҳамчун 
нушокӣ васеъ истифода мебаранд [4, с. 7]. 

Дар оянда барои беҳтар намудани миқёси истифодаи обҳои минералӣ имкониятҳои 
бузург мавҷуданд. Алалхусус, истифодаи васеи обҳои минералии Помир, барои рушду нумуи 
иқтисодиёти кишвар аҳамияти бағоят бузург доранд. 

Моҳи марти соли равон дар толори Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
ҷаласаи ҳайати мушовараи Вазорат оид ба масъалаҳои омодагӣ ба мавсими навбатии табобати 
санаторию курортӣ дар низоми тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва фаъолияти осоишгоҳҳо 
ва истироҳатгоҳҳо дар ин самт таҳти роҳбарии муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ Шодихон Ҷамшед баргузор гардид, ки дар кори он директори Агентии давлатии ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ А. Холзода, сардорони шуъбаҳои дахлдори Вазорат, Агентӣ, Хадамоти 
назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, роҳбарони осоишгоҳҳо ва дигар 
масъулон ширкат варзиданд. 

Нахуст дар ҷаласаи мазкур сардори шӯъбаи рушди ҳифзи иҷтимоӣ ва таъмини 
кафолатҳои иҷтимоии Раёсати ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорат, Соима Муҳаббатова дар бораи 
омодагӣ ба мавсими навбатии табобати санаторию курортӣ дар низоми тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ва фаъолияти осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо дар ин самт маълумот дод. Ӯ дар 
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баромади хеш қайд намуд, ки айни замон дар низоми тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
якчанд муассисаҳои махсусгардонида шуда фаъолият менамоянд, ки инҳо санаторияи «Авҷ», 
дар ноҳияи Ишкошими ВМКБ, Муассисаи давлатии Осоишгоҳи ҷумҳуриявии кӯдаконаи 
«Қаратоғ», Муассисаи давлатии Осоишгоҳи ҷумҳуриявии кӯдаконаи дилу тарбодии «Ҳушёрӣ», 
Муассисаи давлатии «Осоишгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати «Харангон»-и 
ноҳияи Варзоб», Муассисаи давлатии «Истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати 
«Дӯстӣ»-и ноҳияи Ҷайҳун», Муассисаи давалтии «Истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони 
ҷангу меҳнати «Ромит»-и шаҳри Ваҳдат», Муассисаи давлатии «Истироҳатгоҳи табобатии 
собиқадорони ҷангу меҳнати «Биби Фотимаи Заҳро»-и ноҳияи Ишкошим бо филиалаш дар 
ноҳияи Роштқалаъа (Занинс), мебошанд. Ғайр аз ин, барои таъмини табобати санаторию 
курортӣ, барқарорсозии саломатии иштирокчиён ва маъюбони ҶБВ, шахсони ба онҳо 
баробаркардашуда ва нафақахӯрони аҳамияти ҷумҳуриявӣ ҳама сола аз ҳисоби маблағҳои 
буҷети ҷумҳуриявӣ 200-250 адад роҳхатҳо ба осоишгоҳу истироҳатгоҳҳои ҷумҳуриявӣ, ба 
монанди «Баҳористон», «Хоҷа Обигарм», «Оби Гарм», «Зумрад», «Шоҳамбарӣ», «Ҳавотоғ» ва 
монанди инҳо харидорӣ гардида, дастраси онҳо гардонида мешаванд. Ба баъзе мушкилоти 
молиявӣ нигоҳ накарда, таъмин намудани имтиёзҳои амалкунанда аз ҳисоби буҷети давлатӣ 
ҳамасола беҳтар гардида истодааст. 

Аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ҳар сол барои харидорӣ намудани роҳхатҳои санаторию 
курортии сатҳи ҷумҳурӣ 333 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо карда мешавад, ки қисмати зиёди он 
барои ветеранҳои ҷангу меҳнат равона карда мешаванд. Чунончи, соли гузашта 209 нафар 
имтиёздорон, аз ҷумла, маъюбон ва иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва шахсони ба онҳо 
баробаркардашуда ва нафақахӯрон барои хизматҳои махсус дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар осоишгоҳҳои ҷумҳуриявии болозикр ба табобати санаторию курортӣ фаро гирифта шуданд. 
Дар осоишгоҳу истироҳатгоҳҳои системаи Агентӣ ҳоло аз рӯи табобатҳои гуногун, аз ҷумла 
табобат бо обҳои табиӣ, табобати физиотерапевтии барқӣ, лойгузорӣ, парафин, озекрит, 
ваннаҳои сиркулярӣ, маҳс, сӯзандармонӣ, табобат бо маҳлули тахач, муми куҳӣ, масҳи обӣ, 
буғи хушк, қумдармонӣ ва ғайра хизмат расонида мешавад. Дар ҳамаи муасиссаҳо фитобарҳо 
ташкил карда шуда, аз гиёҳҳои шифобахши ватанӣ барои истироҳат кунандагон нӯшокиҳои 
давобахш омода мешаванд. Ҳамзамон, дар муассисаҳо ҷамъоварӣ ва захираи гиёҳҳои 
шифобахш ба роҳ монда шудааст. 

Имсол меъёри хӯрока барои бошандагони истироҳатгоҳҳо 20,07 сомонӣ ва барои 
осоишгоҳи Харангон 21,25 сомонӣ ба як нафар дар як шабонарӯз тасдиқ гардидааст. Мувофиқи 
нақша дар мавсими истироҳатии соли ҷорӣ бо назардошти имкониятҳои молиявӣ 1780 адад 
роҳхатҳои ройгон барои имтиёздорон, собиқадорони ҷангу меҳнат ва маъюбон ҷудо карда 
мешавад. Аз ҷумла, дар муассисаҳои давлатии истироҳатгоҳи «Дӯстӣ» дар 7 баст (520 нафар), 
Ромит дар 7 баст (350 нафар), Харангон дар 8 баст (520 нафар) ба муддати 18-рӯзӣ, 
Истироҳатгоҳи «Бибӣ Фотимаи Заҳро»-и ноҳияи Ишкошим бо филиалаш дар 7 баст (420 нафар) 
ба муддати 12 рӯзӣ ба табобату истироҳат ва тавонбахшӣ фаро гирифта мешаванд. Дар маҷмӯъ, 
имконияти истироҳатгоҳҳо дар як баст 245 кат ҷойро ташкил менамояд.  

Таъмини солимии аҳолӣ масъалаи байнисоҳавӣ буда, ҳалли он аз саломатӣ ҳангоми 
таваллуд, саводнокӣ ва тарзи зиндагӣ, ҳолати экологии муҳити зист, шароити меҳнат, 
мукаммалии истеъмоли ғизо, дараҷаи некӯаҳволӣ ва самаранокии низоми тандурустӣ вобастагӣ 
дорад, аз ин рӯ, равиш ва роҳҳои ҳалли он бояд маҷмӯӣ бошад. 

Нуқтаҳои асосии пешрафти назарраси институтсионалӣ дар соҳа, чуноне ки дар 
стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 оварда шудааст, аз 
инҳо иборат мебошад.  

 муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ;  
 ташаккули низоми ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи тандурустӣ; 
 таҳия ва татбиқи муносибати маҷмӯӣ дар таъмини солимӣ ва биобехатарӣ дар доираи 

консепсияи «Солимии ягона»; 
 барномаи мақсадноки тарзи ҳаёти солим ва ғайра; 
 – фавти бармаҳал аз бемориҳои ғайрисироятӣ, бахусус дар байни аҳолии камбизоат ва 

дар деҳот кам мегардад; 
 – паҳншавии камғизоии музмин (қадпастӣ ва лоғарӣ), ин чунин норасоии 

микроэлементҳо дар байни аҳолӣ, бахусус дар байни кӯдакон ва зани қобили таваллуд. 
– барқарорсозӣ ва ҳамгироии иҷтимоии шахсони маъюб таъмин карда шавад; 
 шумораи кӯдакони маъюб, ки дар муассисаҳои махсусгар донидашуда барои ин гуна 

кӯдакон табобат гирифтанд, соли 2030 накам аз 50 фоиз шумораи умумии кӯдакони маъюбро 
ташкил хоҳад дод; 

 ҳаҷми маблағгузории тандурустӣ то 4,4 фоиз нисбат ба ММД зиёд гашта, интихоби 
минбаъда, ташаккул, омодакунӣ ва нигоҳдории мутахассисони соҳаи тиб таъмин карда 
мегардад; 
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 нишондоди шумораи нафароне, ки ба таъмини оби нӯшокӣ, беҳдошт ва санитария 
дастрасии доимӣ надоранд, ду маротиба коҳиш хоҳад ёфт. 

Хулоса, ноил гаштан ба натиҷаҳои чашмдошт ба ташаккули механизмҳои таъмини 
афзоиши давомнокии умри солимии аҳолӣ новобаста аз минтақаи зист мусоидат мекунад [5, c. 
56]. 
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ТАКМИЛДИҲИИ БОЗОРГИРӢ ВА ПАРДОХТПАЗИРИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Сафаров С.З. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Низоми бонкӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозаргонӣ дар пешрафту вусъати 
иқтисоди миллӣ нақши калон мебозад ва он яке аз воситаҳои асосии танзими бозори молиявии 
давлат ба шумор меравад. 

Бонкҳо ҳамчун институтҳои молиявӣ метавонанд ба пешравии иқтисодиёт мусоидат 
намоянд. Дар ин маврид онҳо ҳамчун марказҳое баромад мекунанд, ки дар он ҷой ҳамкориҳо 
оғоз ёфта, боз анҷом меёбанд. Ташкили низоми босуботи бонкӣ барои ин кор мусоидат карда 
метавонад. Аз фаъолияти самараноки бонкҳо устувории иқтисодӣ вобастагӣ дошта, бе ташкили 
муносибатҳои тарафайни бонкӣ иҷрои ин кор ғайриимкон мебошад. Барои ин тағироти охир 
низоми бонкӣ ва дороиҳову уҳдадориҳои онҳоро дар ҷадвали 1 нишон додан зарур аст.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 18 бонк, 3 бахши бонки ҳориҷӣ, 11 бонкҳои 
ватанӣ фаъолият мекунанд. Дар муқоиса бо соли 2013 шумораи бонкҳои амалкунанда 2 адад 
зиёд шудааст. 

Ҷадвали 1 
Нишондиҳандаҳои бонкҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017 [2, с. 84-86] 

 

№ Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 
+/- соли 2017 нисбат ба 

соли 2013 бо % 
1 Бонкҳо  16 17 17 17 18 +12,5 
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2 Дороиҳо  10748 12363 15714 18672 18236 +70 
3 Уҳдадориҳо  8 727 10737 14130 14011 13 362 +53,1 

 

Маълумоти ҷадвал гувоҳи он аст, ки вазъи имрӯзаи бонкӣ нисбатан хуб буда, ҳолати 
рушдро касб намудааст. Ин гуфтаҳоро метавон дар асос дороиҳои бонкҳо, ки нисбат ба соли 
2013 70% зиёд шудааст, тасдиқ намуд. 

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати рушд қарор 
дошта бошад ҳам, вале ҳанӯз ҳам дар фаъолияти бонкҳо маҳдудият ба мушоҳида мерасад. Зеро 
чуноне маълум шуд 2 бонк дар ҳолати барҳамхӯрӣ қарор доранд. Сабаби ин, пеш аз ҳама, риоя 
накардани меъёрҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ мебошад. Аз ин рӯ, ба ин паҳлуҳои 
фаъолияти бонкҳо бояд аҳамияти аввалиндараҷа дод. Зеро баъзан мешавад, ки муфлисшававии 
як бонк ба куллӣ ба низоми бонкӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Вобаста ба ин аз нигоҳи мо омӯхтани назария ва услуби муосири бозоргирӣ ва 
пардохтпазирӣ, инчунин роҳҳои гуногуни таҳлилу баҳодиҳии самаранокии он, барои шароити 
имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи матлаб хоҳад буд. Чунки танзими бозоргирӣ ва 
пардохтпазирии низоми бонкӣ барои шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон чун обу ҳаво 
зарур аст.  

Пеш аз ҳама, бояд тазаккур дод, ки бонки дорои сатҳи номатлуби бозоргириро зарур аст, 
то сохтори ташкилии худро беҳтар намояд, яъне сатҳи идоракуниро тақвият дода, дар сохтори 
худ хадамоти аудити дохилиро ташкил кунад. 

Дуюм, бозоргирии тавозуни худро тавассути ҳисобкунии коэффитсиентҳо баҳогузорӣ 
намояд. Дар натиҷаи таҳлил метавон баландшавӣ ё пастшавии нишондиҳандаҳои бозоргириро 
муайян намуд. 

Пас бонкро зарур аст, то дар муддати на дертар аз як моҳ ин нишондиҳандаҳоро ба 
меъёрҳои мавҷуда мутобиқ намояд. 

Мутобиқкунии нишондиҳандаҳо ба меъёрҳои мавҷудаи бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ бо 
ёрии ихтисори қарзҳои байнибонкӣ, уҳдадориҳои кредиторӣ ва дигиар намудҳои васоити 
ҷалбшуда, инчунин аз ҳисоби афзункунии сармояи худӣ амалӣ гардонида мешавад. 

Барои бонки тиҷоратӣ ба монанди дигар корхонаҳо, бозоргирии асосӣ ва умумӣ таъмини 
фоиданокӣ аз фаъолияти истеҳсоли (амалиётҳои бонкӣ) мебошад. Аз ин рӯ, таҳлили бозоргирӣ 
ва даромаднокиро якҷоя гузаронидан зарур аст. 

Аушев М.Б. қайд намудааст, ки таҷрибаи амалии бонкҳои тиҷоратӣ нишон медиҳад, ки 
бонкҳо ҳангоми дар доираи нишондиҳандаҳои минималии ҷоизи бозоргирӣ қарор доштан 
фоидаи бештар гирифта метавонанд [1, с. 39]. Яъне истифодаи васеъи имкониятҳои ҷалби 
воситаҳои пулӣ (ба сифати захираҳои қарзӣ) метавонад сатҳи фоиданокиро таъмин намояд. 
Айни замон, кори бонк чун ташкилоте, ки фаъолияташ дар асоси истифодаи воситаҳои 
муштариён ба роҳ монда мешавад, тақозои истифода бурдани коэффитсиентҳои бозоргириро 
дорад. 

Ҳадди ниҳоии (максималии) бозоргирӣ тавассути афзункунии бақияи воситаҳои хазина 
ва ҳисобҳои муросилотӣ муяссар мешавад. Аммо маҳз дар чунин ҳолат бозоргирии бонк паст 
мегардад. Зеро афзункунии фоида маънои нигоҳ доштани заҳираҳоро надошта, балки 
истифодаи онҳоро бо мақсади пешниҳоди қарз ва гузаронидани сармоягузориҳо тақозо 
менамояд. Яъне дар миёни бозоргирӣ ва пардохтпазирии бонки тиҷоратӣ мухолифати муайяне 
вуҷуд дорад, ки дар ҳолати афзункунии фоида сатҳи бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ паст 
мегардад, ҳангоми баланд бардоштани бозоргирӣ бошад, фоиданокӣ кам мешавад. Чунин 
номувофиқӣ ва ё «зиддият» дар кори тамоми бонкҳои тиҷоратӣ ба мушоҳида мерасад. 

Зарурати идоракунии бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ низ чунин мухолифат ба ҳисоб 
меравад. Функсияи мақсадноки идоракунии бозоргирӣ, ин афзункунии фоида дар баробари 
риояи меъёрҳои ҳатмии иқтисодӣ мебошад [5, с. 38]. 

Сеюм, бонк бояд эҳтиёҷи ҳудро ба воситаҳои бозоргир, лоақал барои давраи кутоҳи 
фаъолият дурнамоӣ намояд. Ҳамчуноне, ки қайд шуд, дурнамои ин эҳтиёҷот бо ду роҳ 
гузаронида мешавад. Яке аз ин роҳҳо, таҳлили талабот ба қарз ва ҳаҷми имконпазири амонатҳо, 
дигараш бошад, тарҳрезии ҳаҷми қарз ва амонатҳоро тавсия менамояд. Ин ду услуб хоси сатҳи 
миёнаи бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ мебошанд. Яъне, онҳоро метавон барои баҳодиҳии 
бозоргирӣ ва пардохтпазирии кулли низоми бонкӣ истифода намуд. Вале, истифодаи онҳо 
барои бонки алоҳида, андозаи зарурии захираи хазинавиро барои давраи ояндаи амалиёти 
муайян карда наметавонад. Танҳо таҳлили ҳисобҳои муштариёни алоҳида ба бонк чунин 
имкониятро фароҳам меорад. 

Дар ҳалли ин вазифа инчунин таҳқиқоти қаблии шароити ҳоҷагидорӣ ва молиявии бозор, 
ҳусусиятҳои муштариён, имкониятҳои баромадан ба бозорҳои нав, рушди минбаъдаи 
ҳизматрасониҳои бонкӣ ва ғайра низ, кӯмак менамоянд. 

Гузашта аз ин, омилҳои умумимиллиро низ дар баробари ин бояд ба эътибор гирифт. 
 Чорум, нигоҳ доштани бозоргирӣ дар сатҳи ҷоиз ба воситаи гузаронидани сиёсати амиқ 

ва устувор дар соҳаи амалиётҳои активӣ ва пассивӣ бояд, таъмин карда шавад. Сиёсати мазкур 
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дар асоси шароити мушахасси бозори пулӣ ва хусусияти амалиётҳо татбиқ мегардад. Яъне 
бонк, бояд сиёсати амиқи идоракунии амалиётҳои активӣ ва пассивиро тадбиқ намояд. Сиёсати 
идоракунии активҳо дар бонки тиҷоратӣ бояд чунин ҳолатҳоро дарбар гирад: 

 1. Идоракунии нақдина бояд, самаранок бошад. Яъне содирот ва воридоти нақдинаро 
бонк бояд ба нақша гирад ва ҷадвали гузаронидани пардохтҳоро тартиб диҳад; 

 2. Муҳлат ва ҳаҷми воситаҳои чойгиршуда ва захираҳои ҷалбшуда бояд, ба ҳам мувофиқ 
бошанд; 

 3. Ба самаранокии фаъолият ва таҳлили даромаднокии амалиётҳои алоҳида диққати 
махсус дода шавад. Махсусан дар идоракунии сандуқи қарзии бонк чунин чораҳо андешида 
мешаванд [4, с. 14]: 

 назорати ҷойгиркунии қарзҳо аз рӯи сатҳи хавф, шакли таъминнокӣ ва даромаднокӣ. 
Маблағгузориҳои қарзии бонкро бо назардошти баъзе омилҳо (сатҳи қарзпазирии муштарӣ, 
шакли таъминнокӣ, имконияти суғуртаи қарз ва баҳодиҳии эътимоднокии он) метавон 
гурӯҳбандӣ намуд. Ҳиссаи ҳар як гурӯҳ дар маблағи умумии қарзҳо ва тағйирёбии он барои 
дурнамоии сатҳи коэффитсиентҳои бозоргирӣ имкониятҳои муҳим фароҳам меоранд. 

 таҳлили чойгиркунии қарзҳо аз рӯи муҳлат дар асоси базаи (заминаи) маълумот. 
Маҳсусан тартиб додани ҷадвали бозгашт ва пешниҳоди қарзҳо дар давраи 30 рӯзи наздик 
имконияти назорати захираҳоро фароҳам меорад. Чунин таҳлилро метавон ҳар рӯз гузаронид ва 
натиҷаҳои он барои ҳалли масъалаҳои ҳариду фурӯши захираҳои қарзӣ истифода бурда 
мешаванд; 

 гузаронидани таҳлил ва баҳодиҳии амиқ ва саҳеҳи қарзпазирии муштариён; 
 маҳдуд намудани андозаи қарзе, ки аз ҳисоби заҳираҳои худӣ ба як қарзгир пешниҳод 

мешавад; 
 пешниҳод намудани қарзҳо ба шумораи бештари муштариён, ҳангоми риояи ҳадди 

ниҳоии қарзгузорӣ; 
 баланд бардоштани бозгаштнокии карзҳо бо роҳи таҳлили таъминнокии боэътимоди 

онҳо; 
 чораҳои фаврии зарурӣ оид ба қарзҳои батаъхирафтода ва фоизҳои онҳо андешида 

шаванд. 
 4. Методҳои таҳлили ҳисобҳои муштариён ва гардиши пардохтӣ аз рӯи ҳисобҳои 

муросилотӣ истифода бурда шаванд. Натиҷаи чунин таҳлил барои аз нав гурӯҳбандӣ намудани 
активҳои тавозун, чун омили асосӣ ба ҳисоб мераванд [1, с. 16]. 

5. Таркиби активҳо тағйир дода шавад, яъне ҳачми активҳои бозоргир аз ҳисоби қарзҳои 
кӯтоҳмуддат ва воситаҳои худӣ афзун карда шавад. 

6. Мушкилоти сатҳи хавф (таваккал) ҳаматарафа баррасӣ карда шавад. Бояд қайд кард, ки 
он чораҳо ва меъёрҳое, ки бонкҳо бо мақсади нигоҳ доштани бозоргирӣ ва пардохтпазирии худ 
қабул мекунанд, масорифотро афзун ва фоидаро кам мекунанд. Тибқи андешаи мутахассиси 
соҳа Иванов В.В. «Идоракунии таваккал бошад, зарарҳои имконпазирро кам мекунад ва 
номувозинатии тавозунро аз байн мебарад» [3, с. 28]. Низоми идоракунии хавфи 
номувозинатии тавозун ин талаботи Бонки миллӣ оид ба меъёрҳои иқтисодӣ мебошад. Барои 
муайянкунии чунин хавф системаи махсуси назорати ҳаррӯзаи нишондиҳандаҳои бозоргириро 
ташкил намудан зарур аст. Яъне чунин системае, ки дорои базаи иттилоотӣ бошад. Ин базаи 
маълумот бояд ҳамаи он ахбореро, ки барои коркарди сиёсати минбаъдаи бонк заруранд, дар 
бар гирад. Сарчашмаи иттилоот барои чунин база шартномаҳои қарзӣ ва амонатии басташуда, 
маълумоти ҳарруза оид ба гардиши бақияҳо аз рӯи ҳисобҳои тавозунӣ, ахборот оид ба 
гардишнокии қарзҳо ва ғайра ба шумор мераванд. 

Дар таҷрибаи байналхалқӣ менеҷерҳои ба идоракунии бозоргирӣ вобасташуда (минбаъд 
менеҷерҳои идоракунии бозоргирӣ) як қатор тавсияҳои амалии дигаре низ кор карда 
баромадаанд, ки дар бонкҳои тиҷоратии аксар кишварҳои Ғарб ҷорӣ мебошанд. 

Тавсияи якум аз он иборат аст, ки шахсони масъул (менеҷерҳои идоракунии бозоргирӣ) 
бояд фаъолияти тамоми шуъба ва сохторҳои бонкро назорат кунанд. Албатта, ин ҷо мо, он 
шуъбаҳоеро дар назар дорем, ки барои истифода ва ҷалби васоити воситаҳо масъул мебошанд. 
Менеҷерҳои идоракунии бозоргирӣ ва пардоҳтпазирӣ бояд фаъолияти ҳешро бо ин шуъбаҳо 
мутобиқ (ё худ ҳамоҳанг) намоянд. 

Тавсияи дувум муайян намудани самтҳои идора ва танзими воситаҳои бозоргирро 
пешниҳод менамояд. Мувофиқи ин тавсия менеҷерҳои идоракунии бозоргирӣ муваззафанд, то 
ҳаҷми воситаҳои кифоякунандаи пулиро барои қонеъ сохтани эҳтиёҷоти гуногуни бонк, ки дар 
рафти фаъолият, бевосита ба миён меоянд, муайян намоянд. 

Мувофиқи тавсияи сеюм менеҷерҳо бояд тағйирёбии даврагии ҳаҷми амонатҳо ва 
талабот ба кредити бонкиро муайян намоянд. Дар амал татбиқ намудани ин тавсия ба 
идоракунандагон имконияти пешгирӣ аз барзиёди ё камомади активҳои бозоргирро фароҳам 
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меорад. Зеро чигунае, ки маълум аст ҳам барзиёдӣ ва ҳам камомади воситаҳои бозоргир барои 
бонк хуб нест. 

Ҳамин тариқ ҳар як бонки тиҷоратӣ бояд мустақилона бозоргирӣ ва пардохтпазирии 
худро дар сатҳи ҷоиз таъмин намояд. Инро бонк бо роҳи таҳлили ҳолати молиявӣ, дурнамои 
натоиҷи фаъолият, гузаронидани сиёсати иқтисодии бо илм асосёфта амалӣ карда метавонад. 
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ТАКМИЛДИҲИИ БОЗОРГИРӢ ВА ПАРДОХТПАЗИРИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ  
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

 Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи такмилдиҳии бозоргирӣ ва пардохтпазирии бонкҳои 
тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди таҳқиқ қарор додааст. Қайд шудааст, ки низоми бонкии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати рушд қарор дошта бошад ҳам, вале ҳанӯз ҳам дар фаъолияти бонкҳо 
маҳдудият ба мушоҳида мерасад. Зеро чуноне маълум шуд 2 бонк дар ҳолати барҳамхӯрӣ қарор доранд. 
Сабаби ин, пеш аз ҳама, риоя накардани меъёрҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ мебошад. Аз ин рӯ, ба ин 
паҳлуҳои фаъолияти бонкҳо бояд аҳамияти аввалиндараҷа дод. Зеро баъзан мешавад, ки муфлисшававии 
як бонк ба куллӣ ба низоми бонкӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, бонк, устувории молиявӣ, бозоргирӣ, пардохтпазирӣ, такмил, 
сиёсати иқтисодӣ.  
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Автор в своей статье исследует вопрос повышения конкурентоспособности и ликвидности 
коммерческих банков в Республике Таджикистан. Он отметил, что банковская система Республики 
Таджикистан находится в процессе развития, но ограничения по-прежнему наблюдаются в деятельности 
банков. Как оказалось, два банка находятся в процессе ликвидации. Причиной этого является, прежде 
всего, несоответствие требованиям рынка и ликвидности. Поэтому приоритет следует отдавать этим 
аспектам банковской деятельности. Потому что иногда банкротство банка может оказать существенное 
влияние на банковскую систему в целом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, банковское дело, финансовая устойчивость, 
конкурентоспособность, ликвидность, улучшение, экономическая политика. 
 

IMPROVING MARKETABILITY AND LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS  
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

In his article the author researches the issue of improving marketability and liquidity of commercial banks 
in the Republic of Tajikistan. He noted that the banking system of the Republic of Tajikistan is in the process of 
development, but restrictions are still observed in the activities of banks. As it turned out, the two banks are in 
the process of liquidation. The reason for this is, first of all, non-compliance with the market and liquidity 
requirements. Therefore, priority should be given to these aspects of banking activities. Because sometimes a 
bank bankruptcy can have a significant impact on the banking system as a whole. 

KEY WORDS: economics, banking, financial stability, marketability, liquidity, improvement, economic 
policy. 
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БАЪЗЕ НИШОНДИҲАНДАҲО ВА МЕЪЁРҲОИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ 

 

Файзалиев Д.Р. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Амнияти озуқаворӣ категорияи муҳимтарини иҷтимоию иқтисодӣ буда, инро дар назар 
дорад, ки тамоми субъектҳои иқтисодиёт зери назорати давлат қарор дошта давлат истеҳсоли 
маҳсулоти рақобатпазирро дар бозори озуқаворӣ бояд таъмин намояд.  

Илова бар ин, тамоми қабатҳои аҳолӣ, аз ҷумла камбизоат бояд бо озуқаворӣ таъмин 
карда шаванд. Ба ақидаи профессор А.И. Алтухов сатҳи амнияти озуқавории мамлакат, аз як 
тараф, бо қонеъгардонии талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти сифатноки ғизо ва аз тарафи дигар, бо 
эътимодияти таъмини озуқаворӣ дар тамоми қаламрави он бояд тавсиф ёбад [1].  

Аҳлол истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ талаботи аҳолии ҷумҳуриро пурра қонеъ гардонида 
наметавонад, бинобар ин, як қисми озуқавории истеъмолшаванда аз хориҷи кишвар ворид 
мегардад.  

Солҳои охир масъалаи озуқаворӣ бинобар як қатор сабабҳо муҳим гардидааст. Якум, он 
ба ин ё он дараҷа ба зарурат ва ниёзи аҳолии олам ба маҳсулоти хӯрокворӣ дахл мекунад. 
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Дуюм, он аз авомили сершумори хусусияти дохилӣ ва берунадошта, ки аз доираи 
кишоварзӣ ва комплекси саноатӣ берун меояд, вобастааст. 

Сеюм, он бо масъалаҳои зерин алоқаи ногусастанӣ дорад: иқтисодӣ, миллӣ, энергетикӣ, 
ашёи хом, экологӣ. 

Чорум, ба ҳали он дар ҳар як мамлакат вазъияти байналхалқӣ таъсири калон мерасонад. 
Бояд қайд кард, ки бо пошхӯрии собиқ Иттиҳоди шӯравӣ ҳам харитаи сиёсӣ ва ҳам 

харитаи иқтисодии олам тағйир ёфт. Дар баробари гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ 
иқтисодиёти умумиҷаҳонии глобалӣ ва низоми сиёсӣ пайдо шуд. Бинобар ин, дар оғози солҳои 
90-ум дар китоби «олами бе сарҳад» ин низом вожаи «ҷаҳонишавиро»-ро гирифт [2]. 

Яке аз омилҳои асосии мусбии ҷаҳонишавӣ тақсимоти байналхалқии меҳнат ва афзоиши 
истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ мебошад.  

Аҳамияти иҷтимоӣ-иқисодии озуқа, пеш аз ҳама, бо нақши он чун шарти ҳалкунандаи 
рушди ҷисмонӣ ва маънавии инсон, беҳгардонии вазъи демографӣ, нигоҳдории озуқаворӣ ба 
миқдори зарурие, ки муътадилии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии амнияти озуқаворӣ қобилияти 
давлат ба додани кафолати озуқаи истеҳсоли ватанӣ, қонеъгардонии талаботи аҳолӣ ба 
маҳсулоти хӯрока ба сатҳе, ки барои таъмини фаъолияти ҳаётии муқаррарии ӯ кофист, фаҳмида 
мешавад. 

Барои арзёбии объективии амнияти озуқаворӣ дар сатҳи муътадил аз нишондиҳандаҳои 
махсус бояд истифода бурд. Чунин нишондиҳандаҳо дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва таҷрибаи 
давлатҳои алоҳида истифода мегардад.  

Дар сатҳи ҷаҳонӣ барои арзёбии сатҳи амнияти озуқаворӣ базаи махсуси методӣ, ки ба 
ҳафт нишондиҳандаи асосӣ такя мекунад, мавриди истифода қарор меёбад. Аз байни онҳо 
нишондиҳандае, ки муносибатҳои захираҳои ҷаҳонии ғалларо ба истеъмоли умумиҷаҳонии он 
дар бар мегирад, аз ҳама бештар маълум аст. Панҷ нишондиҳандаи боқимонда масъалаи 
миқдории ғалларо барои мамлакатҳои асосии содиркунанда ва мамлакатҳои воридкунанда 
тасвир менамоянд. Ба онҳо худтаъминӣ, мустақилиятнокии таъмини захираҳо, андозаҳои 
талаботҳои меъёрӣ, сатҳи истеҳсоли маҳсулот ба сари аҳолӣ, сатҳи истеъмоли маҳсулоти 
ҳаётан муҳимми хӯрокворӣ, сатҳи дастрасии ҷисмонӣ ва иқтисодии озуқаворӣ барои 
категорияҳои гуногуни аҳолӣ, нархҳои муътадил ва дастрас ба навъҳои асосии озуқаворӣ, 
сифат ва экологиявии маҳсулоти хӯрокворӣ мансуб мебошанд. 

Барои муайянсозии сатҳи амнияти озуқавории шахси алоҳида дар таҷрибаи ҷаҳонӣ 
стандартҳои ғизои муқаррарӣ истифода мегардад. Онҳо аз тарафи муассисаҳои махсуси миллӣ 
ва байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ (СУТ) ва ФАО баррасӣ 
мешаванд. Илова бар ин, маводи фанталогӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки баъзан сохтори ғизо 
тағйир меёбад – дар ратсион истеъмоли маҳсулоте, ки бо сафедаҳои ҳайвонот бой мебошанд, 
кам шудааст, аммо ҳиссаи нон ва картошка афзудааст. Чунки ҳолат на танҳо бо истеҳсоли 
нокофии маҳсулоти кишоварзӣ, балки бо дастнорасиии иқтисодӣ барои аксари гурӯҳҳои аҳолӣ 
ба озуқавории серсафеда ва номувофиқатии сатҳи даромадҳо ба ифодаи арзишии сабади 
истеъмолӣ алоқаманд аст. 

Маълумоти Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ сатҳи талаботи аҳолиро ба маҳсулоти 
хӯрокворӣ, инчунин тафриқагузориро вобаста ба синну сол, ҷинс, фаъолият ва муҳити атроф ба 
ҳисоб мегиранд. Дар шароити муосир сифати ғизои истеъмолшаванда дар килокалория муайян 
мегардад. 

Сатҳи умумии харҷи энергетикии организми одами калонсолро, ки тарзи солими ҳаётро 
интихоб кардааст, дар давраи мушаххас экспертҳои СУТ ва ФАО тавассути ҳисоббарории 
зерин муайян месозанд: 

Эх =К, М, Дз 
ки дар он: 

Эх – харҷи умумии энергетикии организм, ккал; К – коэффитсиенти харҷи энергия ба 1 кг 
массаи бадани инсон, ккал; М – массаи бадани инсон, кг; Дз – давраи замонии шабонарӯз. 

Аммо меъёрҳои муқаррарнамудаи СУТ ва ФАО барои аҳолии ҳар мамлакат кофӣ нест. 
Ба андешаи мо, барои аниқгардонӣ, пуррасозӣ ва муайянсозии дуруст шароити табиӣ ва 

иҷтимоии зисти аҳолӣ тавсифоти антропологии он ва ғайраро бояд ба ҳисоб гирифт. 
Бо мақсади муайянсозии дурусти амнияти озуқаворӣ аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ 

мониторинги шахсони алоҳидаи мамлакатҳои гуногунро гузарониданд. Дар мониторинг 
истифода шудаанд:   

- меъёри энергетикӣ (калориянокии шабонарӯзии ғизои инсон). Ҳудуди буҳронӣ 0,5-ро аз 
меъёри физиологии инсон (ба ҳисоби миёнаро)-ро ташкил медиҳад. Се сатҳи фаъолияти ҳаётӣ 
нишон дода мешавад, ки бо истеъмоли энергия аз тарафи инсон дар як шабонарӯз 
алоқаманданд: - оптималӣ (2500-3500 ккал/ одам) - нокифоя (1500 ккал/ одам); 

-  меъёри қисмӣ - миқдори сафедаҳо, равған, карбогидратҳо, витаминҳое, ки инсон дар як 
шабонарӯз истеъмол мекунад; 
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-  меъёри амнияти ғизо - ҳиссаи маҳсулоти истеъмолӣ, ки дар он ПДК зиёд аст ва ин 
миқдори маҳсулоти барои истеъмол мувофиқро камтар мекунад ва хавфи «оқибатҳои барои 
саломатӣ зарарро бештар месозад» [4]. 

Яке аз тарзҳои муайянсозии таъмин намудан бо озуқаворӣ ва ғизои пурра ҳисобкунии 
истеъмоли киллокалорияҳо ба ҳар узви оила дар як шабонарӯз мебошад. Мувофиқан меъёри 
киллокалорияҳо дар як шабонарӯз аз рӯи ҳисоботи СУТ 2100 ккалория дар як шабонарӯз тавсия 
дода мешавад. Тибқи маводи пешниҳодшуда, истеъмоли киллокалорияҳо барои як узви оила 
дар шабонарӯз ҳамасола меафзояд ва ҳоло 2659,09 дар муқоиса бо 2588,11 киллокалория дар 
соли 2017-ро ташкил менамояд. 

Ҷадвали 1  
Истеъмоли маҳсулоти озуқаворӣ ба сари аҳолӣ (кг дар як сол) [5, с. 100] 

 

Номгӯи маҳсулот 
Меъёрҳои 

тавсияшуда 
Истеъмоли воқеӣ 

2010 2016 2018 
Маҳсулоти нонӣ 130,0 160,6 153,0 165,3 
Картошка 45,0 35,0 33,3 46,3 
Сабзавот ва полезӣ 114,0 70,7 76,0 88,4 
Мева ва буттамеваҳо 63,0 33,2 33,4 38,6 
Шир ва маҳсулоти ширӣ 250,0 60,9 58,7 60,5 
Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 60,0 11,0 14,8 14,2 
Тухм  165,0 40 71 84 
Қанд   29,0 12,0 14,0 13,3 

 

Умуман дар ҷумҳурӣ то соли 2018 истеъмоли картошка (ба ҳисоби миёна) қариб 46,3 кг, 
сабзавот ва зироати полезӣ – 88,4 кг, шир ва маҳсулоти ширӣ – 60,5 кг гӯшт ва маҳсулоти 
гӯштӣ 14,2 кг равғани растанӣ – 16,6 кг, тухм – 84 дона, қанд 13,3 кг, мева – 38,6 килограммро 
ташкил дод. Вазни хоси камтари хароҷоти оилаҳо ба хариди маҳсулоти хӯрокворӣ ба 
маҳсулоти нонӣ (52%) рост меояд. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки истеъмоли маҳсулоти 
хӯрокворӣ аз рӯи гурӯҳҳои детсилӣ баробар нест. Чунончи, истеъмоли картошка дар оғози соли 
2018 ба як узви оила ба ҳисоби миёна дар гурӯҳи 10-фоизаи бештар таъминшудаи аҳолӣ назар 
ба гурӯҳи 10-фоизаи камтар таъминшудаи аҳолӣ 1,5 маротиба зиёдтар буд ва мувофиқаи гӯшт 
ва маҳсулоти гӯштӣ -2,8 маротиба, тухм - 3 маротиба, мева - 2,5 маротиба афзуд [5]. 

Пас аз рӯи ин меъёрҳо коэффитсиенти кифоягии истеъмоли хӯрокворӣ ва коэффитсиенти 
кифоягии буҳрониро ба сифати стратегияи таъмини амнияти озуқаворӣ ҳисоб карда баровардан 
мумкин аст.   
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БАЪЗЕ НИШОНДИҲАНДАҲО ВА МЕЪЁРҲОИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Дар ин мақола сухан дар бораи баъзе нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои бехатарии озуқаворӣ меравад, 
ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва таҷрибаи баъзе давлатҳои алоҳида истифода шудаанд. Онҳо дар муассисаҳои 
миллӣ ва байналмилалии махсус, аз ҷумла ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) ва ФАО барраси 
шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: озуқаворӣ, бехатарӣ, истеҳсол, нишондиҳандаҳо меъёр, маҳсулот, истеъмол. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В данной статье речь идет о некоторые показатели и критерии продовольственной безопасности, 
которые применяются в мировой практике и практике отдельных государств. Они рассматриваются 
национальными и международными специализированными учреждениями, в том числе Всемирной 
организацией здравоохранение (ВОЗ) и ФАО. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продовольствие, безопасность, производство, критерия, показатели, 
продукты, потребление. 
 

SOME INDICATORS AND CRITERIA FOR FOOD SECURITY 
 

This article is about some indicators and criteria for food security that are used in world practice and the 
practice of individual states. They are reviewed by national and international specialized agencies, including the 
world health organization (WHO) and FAO. 
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МОҲИЯТИ ИҚТИСОДИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТ 
 

Расулова Д.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Зиёда аз 28 сол аст, ки соҳаи кишоварзии кишвари мо дар шароити иқтисоди бозаргонӣ 
кор мекунад ва дар он ҳар як корхона асосан аз ҳисоби пасандозҳои худ таҷдиди васеъро бояд 
анҷом диҳад. Ин маънои аҳамияти иқтисодии гузаронидани тадқиқотро дар бораи доираи васеи 
самаранокии истеҳсолот дар назар дорад: шарҳи моҳияти самаранокии иқтисодӣ ва нақши он 
дар муносибатҳои рушдёфтаи молӣ, муайян кардани меъёрҳо ва асоснок кардани системаи 
нишондиҳандаҳо барои чен кардани сатҳи маҳсулнокии муқарраршудаи истеҳсолот дар маҷмӯъ 
ва робитаҳои инфиродии истеҳсолии он. 

Ҷустуҷӯи роҳҳои эътидол ва рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, баланд бардоштани 
самаранокии он тавассути истифодаи оқилонаи иқтидори истеҳсолии корхонаҳои истеҳсолӣ 
аҳамияти муҳим пайдо мекунад. Дар ин марҳила, фаъолияти соҳибкорӣ бо самаранокии 
иқтисодии бадастомада, самараи иқтисодии он, пеш аз ҳама, аз ҷиҳати хароҷот тавсиф карда 
мешавад. Ҳамзамон, натиҷаҳои иқтисодии бадастомада бояд аз хароҷоти истеҳсоли маҳсулот 
дар мавриди самарабахшӣ дар шароити такрористеҳсолкунии васеъ зиёдтар бошад. 

Шумораи зиёди адабиёти илмӣ ба масъалаҳои самаранокии иқтисодии истеҳсолот 
бахшида шудаанд. Табиист, ки ҳамзамон мавқеъҳои мухталиф пешкаш мешаванд, оид ба 
муайян кардани мундариҷаи категорияи самаранокии иқтисодӣ, чӣ гуна андозагирӣ кардани он, 
меъёрҳо ва нишондиҳандаҳо, таркиби натиҷа ва хароҷот, инчунин роҳҳои андозагирии онҳо 
мубоҳисаҳои шадид баргузор мешаванд. Доир ба ин масъалаҳо нуқтаи назарҳои мухталиф ва 
мухолиф баён карда мешаванд. Дар тафсири моҳият, меъёр ва нишондиҳандаҳои самаранокии 
иқтисодии истеҳсолот ягон фарқияти возеҳ вуҷуд надорад; робитаи байни ин категорияҳо ба 
пуррагӣ равшан карда нашудааст. 

Истилоҳи «самаранокӣ» аз калимаи лотинии «effusus» гирифта шудааст, ки маънои иҷро, 
амал, натиҷаро дорад. Аз ин рӯ, самаранокии раванд аслан самаранокиест, ки тавассути 
истифодаи дурусти маҷмӯи омилҳои эҷодкунандаи натиҷаҳо ба даст омадааст. Истилоҳи 
«самаранокӣ» барои тавсифи равандҳои механикӣ, химиявӣ, биологӣ ва иҷтимоӣ ба таври васеъ 
истифода мешавад. Аммо, он бештар дар тавсифи равандҳои дар иқтисодиёт рухдода, аз 
амалиёти меҳнатии хусусӣ то ба истеҳсолоти иҷтимоӣ дар маҷмӯъ, васеъ истифода мешавад 

Дар ин ҳолат мафҳумҳои «самара» ва «самаранокӣ»-ро бояд ҷудо кард. Самаранокӣ 
ҳамчун категорияи иқтисодӣ шакли ифодаи мақсади истеҳсолот буда, самарабахшии онро 
нишон дода,  оқибат ва натиҷаи чораҳои андешидашуда мебошад. Ҳамин тавр, самараи 
истифодаи нуриҳо дар шакли қисман афзоиш ёфтани ҳосил баён карда мешавад, аммо натиҷа 
дар бораи манфиатҳои ин тадбир тасаввуроте надорад, агар шумо натиҷаи бадастовардаро бо 
хароҷоти истифодаи нуриҳо муқоиса накунед. 

Ҳамин тариқ, самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ самаранокии 
ҷараёни истеҳсолиро ифода мекунад, таносуби байни натиҷаҳои бадастоварда ва арзиши 
захираҳоро баҳо медиҳад. Он таносуби самараи иқтисодиро (натиҷа) ба захираҳо (хароҷот), ки 
ин натиҷа (натиҷа)-ро ба вуҷуд овардааст ва ё баръакс, таносуби захираҳо (хароҷот) ба миқёси 
самараи иқтисодиро тавсиф мекунад. 

Дар адабиёти илмӣ мундариҷаи самаранокии иқтисодии истеҳсолот ҳамчун таносуби 
натиҷаҳои чен ё муқоисашавандаи истеҳсолот ба хароҷоти ба ин ё он тарҳ муайяншуда муайян 
карда мешавад [1, с. 152].  

Ҳамзамон, савол дар бораи таъсири хароҷоти истеҳсол бо хароҷот боқӣ мемонад: бо 
захираҳои истифодашуда ё истеъмолшуда (сарфшуда). Вобаста аз ҳалли ин масъала, равишҳо 
(вариантҳо) «захиравӣ» ва «гаронбаҳо» барои нигоҳдории самаранокии иқтисодии истеҳсолот 
мутаносибан муайян карда мешаванд. 

Ҷонибдорони опсияи «гаронбаҳо» Б. Добровинский, В.С. Дунаева, П.Я. Октябрский, 
ҷонибдорони равияи «захираҳо» Б.М. Сатуновский, А. Френкел ва дигарон мебошанд [2, с. 96]. 

Иқтисодчиён ба монанди Н. Григорев, К. Решетинский, Б. Рябушкин, М. Чистяков [3, с. 
106]  ё истифодаи муштараки ҳарду тарафҳоро тарафдорӣ мекунанд ё ба ин ё он равия афзалият 
намедиҳанд. Ин ақида бо он далел асос ёфтааст, ки ҳар як вариант дорои маънои мустақили 
иқтисодӣ мебошад. Агар мо самаранокиро ҳамчун қобилияти системаи иқтисодӣ дар 
истифодаи потенсиали бадастомада барои ҳалли мушкилоти мушаххаси иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
дарк намоем, пас варианти «захира» қобили қабул аст. Ҳангоми истифодаи варианти «гарон», 
диққати асосӣ ба самаранокии хароҷот дода мешавад. Тарафдорони равиши «арзишманд» Ю. 
Моргулев, Б. Плишевский, Т. Хачатуров ва дигарон мебошанд [4, с. 144]. 
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Моҳияти ин дар он аст, ки таъсири истеҳсолот бо хароҷоти дар боло зикршуда алоқаманд 
аст, ки ба таври хос ҳам захираҳои истифодашуда ва ҳам ҳаҷми хароҷоти ҷориро синтез 
мекунад. Нуқтаи назари В. Свободин, М. Свободина, Э.С. Оглоблин, И.С. Санду, П.Н. 
Рыбалкин [5, с. 38] ба он самт аст, ки кишоварзӣ аз се зерсистемаҳои функсионалӣ технологӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ иборат аст. 

Мувофиқи оне, ки онҳо самаранокии истеҳсолӣ ва технологиро тақсим мекунанд, ки 
истифодаи захираҳои истеҳсолиро тавсиф мекунад; истеҳсолӣ ва иқтисодӣ - самаранокии 
истеҳсолотро тавсиф мекунанд; иҷтимоию иқтисодӣ - тавсифи умумии фаъолияти корхона. 

Як қатор иқтисоддонҳои дигар ба мавқеъҳои шабеҳ пайравӣ мекунанд [6, с. 174], ки 
тибқи он нақши самаранокӣ дар системаи муносибатҳои иқтисодӣ бо иртиботи он ба қонуни 
иқтисодии замон маҳдуд аст ва моҳияти самаранокӣ ба сарфаи меҳнат коҳиш дода мешавад. 

Дар адабиёти ғарбӣ, муассирии иқтисодӣ одатан маънои аз ҳама баландтаринро дорад. 
Пол А. Самуэлсен ва Вилям Д. Нордхаус самаранокиро ҳамчун «талафот ё истифодаи 
захираҳои иқтисодӣ, ки сатҳи баландтарини қаноатмандиро аз ҳисоби арзиши технология ба 
даст меоранд» муайян мекунанд [8, с. 859]. 

Аммо бо ин нуқтаи назар, розӣ шудан душвор аст. Монанди дигар категорияҳои 
иқтисодӣ, самаранокӣ дорои ченаке мебошад, ки маҷмӯи итминони миқдорӣ ва сифатиро дар 
бар мегирад. Амалия нишон медиҳад, ки самаранокӣ доираи хеле васеъ дорад. 

Самаранокии баландтаринро танҳо ҳамчун сатҳи болоии он ҳисобидан мумкин аст, ки на 
ҳама вақт ба даст оварда мешавад. Мувофиқи гуфтаҳои К.Р. Маконелл ва С.Л. Брю 
самаранокии иқтисодӣ: «алоқаи байни миқдори захираҳои нодиреро, ки дар ҷараёни истеҳсолӣ 
истифода мешаванд ва онҳое, ки дар натиҷаи ягон маҳсулоти мушаххас ба даст оварда 
шудаанд» тавсиф мекунад [9, с. 137]. Ворст Е. ва Ревентлод Питер мафҳуми «самаранокӣ»-ро 
тамоман истифода намебаранд ва онро бо даромад иваз мекунанд ва онҳо қобилияти зиёд 
кардани сармояи сармоягузориро ҳамчун даромаднокӣ дарк мекунанд [10, с. 151]. 

Мо чунин мешуморем, ки дар шароити муосир дигар бо назардошти мулоҳизаҳои 
гаронбаҳо ва бо назардошти самаранокии иқтисодӣ ва технологӣ қарор қабул кардан 
ғайриимкон аст. Шарти зарурии муайян кардан ва интихоби воситаҳои рушди иҷтимоию 
иқтисодӣ баҳисобгирӣ ва инчунин шаклҳои дар боло зикргардидаи омилҳои иҷтимоӣ ва 
иқтисодӣ дар навбати аввал мебошад. 

Агар сатҳи муайяни қонеъгардонии эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҳамчун вазъи зарурии иҷтимоӣ 
эътироф карда шавад ва дар системаи меъёрҳои иҷтимоӣ сабт шуда бошад, пас сарф кардани 
хароҷоти дахлдор новобаста аз он ки то чӣ андоза манфиати калони иқтисодии истифодаи он 
қобили қабул аст, қабул карда намешавад. Роҳи асосии ба назар гирифтани омилҳои иҷтимоӣ 
ва экологӣ дар баҳодиҳии самаранокии истеҳсолот муқаррар намудани талаботи бевоситаи 
иҷтимоӣ барои бисёре аз имконоти муқоисашаванда мебошад 

Ба ибораи дигар, бояд танҳо лоиҳаҳо ва қарорҳое қабул карда шаванд, ки ба меъёрҳои 
дахлдори иҷтимоӣ ва экологӣ мувофиқ бошанд. Ва интихоби минбаъдаи имконот дар доираи 
ин маҷмӯа бояд танҳо аз рӯи меъёрҳои иқтисодии дақиқ анҷом дода шавад. Инчунин бояд қайд 
кард, ки самаранокӣ ба эҳтиёҷот ва манфиатҳои одамон вобаста аст. Мавҷудияти манфиатҳои 
гуногуни иқтисодӣ бо ҷудоии нисбии иқтисодии робитаҳои мухталифи иқтисодӣ, ки аз сатҳи ба 
дастомада тақсимот ва ҳамкории меҳнатӣ ба вуҷуд омадаанд, шарҳ дода мешавад. Аз нуқтаи 
назари сатҳҳои мухталифи иқтисодӣ, таъсирбахшӣ бешубҳа вобаста аз шароити иқтисодие, ки 
ин пайванди иқтисодӣ мавҷуд аст, ба таври мухталиф зоҳир мешавад. Аз ин лиҳоз, бисёр 
иқтисоддонон [11, с. 68] ду шакли самаранокии иқтисодии истеҳсолотро ҷудо мекунанд: 
самаранокии иқтисодии миллӣ, ки манфиати миллиро инъикос мекунад ва самаранокии 
маҳаллӣ (ҳисобдорӣ), ки манфиати субъекти иқтисодиро инъикос мекунанд. Мӯҳтавои 
самаранокии маҳаллӣ бо таваҷҷуҳи махсуси корхонаҳои ҳама гуна шакли моликият, вобаста ба 
мустаъқилияти гардиши иқтисодии он, ки дар заминаи муносибатҳои моливу пулӣ сурат 
мегирад, муайян карда мешавад. 

Ин манфиат умуман наметавонад бо манфиатҳои тамоми миллат мувофиқ ояд, зеро он 
манфиати корхонаест, ки дар системаи бозорӣ амал мекунад. Дар айни замон, он вижагиҳои 
худро дорад ва он далолат мекунад, ки корхонаҳо кӯшиш кунанд, ки фоидаро ба ҳадди аксар 
расонанд, ки ин на ҳамеша ба манфиатҳои ҷомеа мувофиқат карда метавонанд. Ба гуфтаи В.Н. 
Черковетс ва Ю.В. Якутин, ҳангоми омӯзиши самаранокии иқтисодии миллӣ ва маҳаллӣ бояд 
тобеияти байни онҳоро риоя кард. Онҳоро набояд ба сатҳи баробар гузошт, аввал бояд 
самаранокии маҷмӯиро дар миқёси тамоми робитаҳои истеҳсолӣ баррасӣ кард. 

Дар байни нишондиҳандаҳои фаъолият, ки истифодаи намудҳои муайяни захираҳоро 
тавсиф мекунад, ҳам барои нишондиҳандаҳои табиат ва ҳам барои нишондиҳандаҳои хароҷот 
истифода мешаванд, ибтидо шакли табиии онҳост. Ба даст овардани ҳосили баланд, баланд 
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бардоштани маҳсулнокии ҳайвонот вазифаи асосии соҳаи кишоварзӣ ва зиёд кардани 
истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум 
мебошад. Аҳамияти ҳосилнокӣ ҳамчун нишондиҳандаи иқтисодӣ дар он аст, ки он ҳам 
самаранокии истифодаи замин ва ҳам натиҷаи интенсификатсияи истеҳсолотро инъикос 
мекунад. 

Инчунин қайд кардан зарур аст, ки арзиши ҳосилнокӣ ба арзиши дигар нишондиҳандаҳо 
мустақиман таъсир мерасонад. Ҳосили ниҳоӣ муваффақиятҳо ва рушди соҳаи чорводориро 
муайян мекунад. Аз ин рӯ, сатҳи рушди чорводорӣ инчунин дар бораи самаранокии 
истеҳсолоти кишоварзӣ тасаввурот медиҳад. 
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МОҲИЯТИ ИҚТИСОДИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТ 
 

Дар ин мақола нуқтаи назарҳои мухталиф ва мухолиф баён карда шудаанд. Низоми 
нишондиҳандаҳо лозим аст, ки таъсири омилҳои мухталиф ба раванди истеҳсолотро инъикос кунад. 
Муаллиф ақидаҳои олимонро оиди моҳияти иқтисодии самаранокии истеҳсолот, оид ба муайян кардани 
мундариҷаи категорияи самаранокии иқтисодӣ, чӣ гуна андозагирӣ кардани он, меъёрҳо ва 
нишондиҳандаҳо, таркиби натиҷа ва хароҷот ва инчунин роҳҳои андозагирии онҳоро мавриди баррасӣ 
қарор додааст. Ҳосили ниҳоӣ муваффақиятҳо ва рушди соҳаи чорводориро муайян мекунад, сатҳи рушди 
чорводорӣ инчунин дар бораи самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ тасаввурот медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: истеҳсолот, самаранокии иқтисодӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, самаранокии 
истеҳсолот, ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ.   

 

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО 
 

В этой статье представлен ряд разных и противоречивых взглядов. Система показателей должна 
отражать влияние различных факторов на производственный процесс Автор обсуждает взгляды ученых 
на экономическую сущность эффективности производства, способы определения содержания категории 
экономической эффективности, способы ее измерения, критерии и показатели, состав продукции и 
затрат, а также способы их измерения. Окончательный урожай определит успех и развитие 
животноводческой отрасли, уровень развития животноводства также даст представление об 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производство, экономическая эффективность, сельскохозяйственная 
продукция, эффективность производства, производительность сельского хозяйства. 

 

THE ESSENCE OF ECONOMIC EFFICIENCY PRODUCTION 
 

This article presents a number of different and conflicting views. The system of indicators should reflect 
the influence of various factors on the production process The author discusses the views of scientists on the 
economic essence of production efficiency, methods for determining the content of the category of economic 
efficiency, methods for measuring it, criteria and indicators, composition of products and costs, as well as 
methods for measuring them.  

The final crop will determine the success and development of the livestock industry, the level of livestock 
development will also give an idea of the effectiveness of agricultural production. 

KEY WORDS: production, economic efficiency, agricultural products, production efficiency, 
agricultural productivity 
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РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ  
 

Обидов Ф.С. 

Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 
 

Сельское хозяйство - одна из наиболее значимых отраслей экономики Таджикистана. В 

обеспечении продовольственной безопасности страны ему отводится основная роль - 

производство продуктов питания. Не менее важные функции - поставка сырья для 

промышленности и потребление товаров производственного назначения. К ним традиционно 

относятся тракторы, автомобили, машины, оборудование, топливно-смазочные материалы, 

комбикорма, удобрения. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 

годы обращает внимание на следующие проблемы, в отрасли в начале XXI века: низкие темпы 

структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных 

фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала, неудовлетворительный 

уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющей доступ сельхоз 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных 

ресурсов, готовой продукции; финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная 

нестабильностью рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, накопленной 

декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым 

развитием страхования при производстве сельхозпродукции, дефицит квалифицированных 

кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Перечисленные нерешенные проблемы делают аграрный сектор экономики менее 

привлекательным для инвестиций по сравнению с другими отраслями и требуют грамотного 

участия государства. 

В связи с этим необходимо искать новые подходы к инвестиционной политике и 

механизмам ее реализации, а также к формам воздействия государства на процессы, 

происходящие в этой сфере. 

Одним из способов улучшения финансового состояния для предприятий 

агропромышленного комплекса является особая форма инвестирования - лизинг. На данном 

этапе развития экономики в сельском хозяйстве лизинг - единственная, перспективная форма 

долгосрочного привлечения инвестиций. Для агропредприятия главное - выбрать приоритетные 

нововведения, которые в короткий срок обеспечат ему успех. 

В соответствии с Законом предметом лизинга могут быть любые неупотребляемые вещи, 

в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другое имущество, которое может использоваться для 

предпринимательской деятельности. 

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, предоставленным на 

покупку оборудования. При покупке реальных активов в кредит покупатель вносит в 

установленные сроки платежи в погашение долга, при этом продавец реальных активов для 

обеспечения возврата кредита сохраняет за собой право собственности на кредитуемый объект 

до полного погашения ссуды. 

Несмотря на то, что в основе лизинга лежат кредитные отношения, мы относим его не к 

форме кредитного финансирования, а выделяем в качестве самостоятельного метода 

финансирования реальных инвестиций. Такая позиция связана с двумя обстоятельствами. Во-

первых, лизинг, в отличие от банковского кредита выступает как кредит в товарной форме; во-

вторых, он довольно широко распространен в зарубежной практике, а в последние годы 

активно внедряется и в  практику, что позволяет говорить о том, что лизинг перерос из формы 

кредитного финансирования в самостоятельный метод. 

Лизинговые отношения реализуются при помощи разнообразных рычагов и 

инструментов, но наиболее существенное значение в теории и на практике имеют две 

экономические формы: лизинговые платежи и инвестиции (схема 1). 
 
 
 
 
 
 



297 

 

Схема 1 
Общая модель экономического механизма лизинговых отношений 

 

 
 

При помощи лизингового механизма соединяются два важнейших фактора производства: 
труд и капитал, которые в единстве обеспечивают, с одной стороны, участие субъектов лизинга в 
формировании бюджета и, следовательно, в решении социально-экономических проблем 
общества, а с другой — расширенное воспроизводство и насыщение рынка необходимыми 
товарами. 

Двойственность социально-экономического статуса лизингополучателей как 
непосредственных исполнителей и как самостоятельных предпринимателей малого бизнеса 
заинтересовывает их не только в улучшении личного потребления, но и в осуществлении 
производственных накоплений, что создает предпосылки для ускорения инновационного 
прогресса. 

Основу экономических взаимосвязей между лизингополучателем и лизингодателем 
образуют инвестиции и лизинговые платежи, которые отражают отношения владения, 
пользования, реализации и присвоения прав собственности на средства производства. 
Экономически право владения лизинговыми средствами и организация производственного 
процесса, реализующая цель сделки, возможны в принципе лишь после решения вопроса об 
оплате за их получение (схема 2). 

Схема 2 

Экономические связи основных участников лизинговых сделок 
 

 
 

Ранее лизинг рассматривался как вид предпринимательской деятельности. В Законе 
установлено, что лизинг - это вид инвестиционной деятельности. Этот аспект принципиально 
важный, поскольку позволяет более четко определить и использовать лизинговую форму 
капиталовложений. На сегодняшний день в отечественной литературе можно выделить три подхода 
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к определению понятия «лизинг». При первом лизингом считают разновидность института аренды, 
а именно: финансовая аренда. 

При втором, лизинг - категория более общая, чем финансовая аренда. При третьем, лизинг - 
это не более чем инвестиционный механизм доступа к инвестиционным ресурсам. 

В рамках лизинга как метода финансирования инвестиций источниками финансирования 
инвестиций могут быть: банковский кредит, если передаваемое по договору лизинга имущество 
приобретено лизингодателем за счет банковского кредита; собственные средства лизингодателя, 
если передаваемое по договору лизинга имущество приобретено за счет собственных средств 
лизингодателя; банковский кредит и собственные средства лизингодателя, если предмет договора 
лизинга приобретен с использованием обоих источников; собственные средства 
лизингополучателя, если речь идет о возвратном лизинге. 

Лизинг - это такая форма экономических взаимоотношений между лизингодателем и 
лизингополучателем, при котором лизингодатель выступает одновременно и в роли кредитора, и в 
роли поставщика, что положительно сказывается на экономическом состоянии лизингополучателя. 
Лизинг - одна из форм рационального использования производственного потенциала при 
многоукладной экономике в современных рыночных условиях. Лизинг - форма управления чужим 
имуществом для активизации собственной производственной деятельности. Лизинг для народного 
хозяйства, в целом, является одной из форм инвестирования, так как инвестиции – это долгосрочные 
финансовые вложения в проекты, осуществление которых приводит к приросту активов в 
материально-вещественной и нематериальной форме, сопровождаемому приростом денежного 
(финансового) богатства. Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов, 
утвержденные Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан и 
Агентства по строительства и архитектуры при Президенте Республики Таджикистан, предлагают 
при оценке коммерческой эффективности инвестиционного проекта для лизингополучателя 
рассматривать альтернативные варианты приобретения имущества за счет собственных средств, в 
лизинг или в кредит. Таким образом, лизинг - сложный финансовый инструмент, который 
применяется с целью активизации производственной деятельности, для развития и модернизации 
мощностей. Лизинг в сельском хозяйстве - форма государственной поддержки отрасли, которая 
позволяет быстро и доступно обеспечить сельхоз товаропроизводителя современным техническим 
оборудованием на максимально выгодных условиях за счет уменьшения размеров единовременных 
инвестиций в производство; возможности выплаты лизинговых платежей из выручки, получаемой от 
эксплуатации арендованной техники и оборудования; 100% финансирования с отсрочкой выплаты 
платежей; налоговых и амортизационных льгот для лизингополучателей; упрощенной формы 
оформления финансовой аренды, так как приобретаемое оборудование выполняет функцию залога. 

В.А. Горемикин отмечает, что «лизинг - это особый вид предпринимательской деятельности, 
включающий три формы организационно-экономических отношений: арендные, кредитные и 
торговые, содержание каждого из которых в отдельности полностью не исчерпывает сущности 
таких специфических имущественно-финансовых операций» [3]. 

В.Д. Газман пишет: «Лизинг, как экономико-правовая категория, представляет собой особый 
вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование временно свободных 
или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга) 
арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное договором 
имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 
(лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских целей» [3]. 

Наши исследования показали, что перечень понятий и толкований лизинга достаточно велик, 
но в целом они, как правило, отражают экономическую сущность этого явления в хозяйственной 
практике. Конечная цель лизинговых взаимоотношений - получение экономического эффекта от 
внедрения новой техники и прогрессивных технологий, использования движимого и недвижимого 
имущества. 

Таким образом, под лизингом следует понимать весь комплекс возникающих существенных 
отношений, связанных с передачей имущества во временное пользование на основе приобретения и 
дальнейшей сдачи в долгосрочную аренду. Если же учесть, что приобретение предмета лизинга 
осуществляется главным образом с привлечением кредитных ресурсов, то следует признать, что 
более точным и полным будет определение лизинга как комплекса экономических отношений, 
складывающихся в основанной на кредите инвестиционной операции, состоящей из покупки и 
последующей аренды актива. 

Преимущество лизинга в сфере АПК состоит кроме всего прочего в том, что с помощью 
лизинга можно преодолеть в некоторой мере монополизм производителей сельскохозяйственных 
машин за счет использования других источников получения техники: импорта, восстановления 
изношенных деталей, многократного использования разными потребителями и другое. 
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Наконец, лизинг расширяет доступ к дорогостоящим машинам, снижает время по 
содержанию хозяйствами собственного парка машин, особенно сезонного использования, и 
сопровождается фирменным сервисом. 
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РУШДИ ЛИЗИНГ ДАР СОҲАИ АГРАРИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Мақолаи мазкур тамоми маҷмӯи муносибатҳои муҳимро, ки вобаста ба супоридани амвол барои 
истифодаи муваққатӣ дар асоси ба даст овардан ва иҷораи минбаъда ба иҷораи дарозмуддат ба вуҷуд 
меоянд, дар бар мегирад. Агар ба назар гирем, ки хариди амволи ба иҷора гирифташуда асосан бо ҷалби 
захираҳои кредитӣ сурат мегирад, пас бояд эътироф кард, ки таърифи лизинг ҳамчун маҷмӯи 
муносибатҳои иқтисодие, ки дар як амалиёти сармоягузории қарзие, ки аз харид ва иҷораи минбаъдаи 
дорои амвол иборат аст, дақиқ ва мукаммалтар хоҳад буд. 

КАЛИДВОЖАҲО: лизинг, лизинг, кишоварзӣ, сармоягузорӣ, дороии иҷора, иҷорагир, 
иштирокчиёни муносибатҳои лизингӣ. 

 

РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Статья содержит весь комплекс возникающих существенных отношений, связанных с передачей 
имущества во временное пользование на основе приобретения и дальнейшей сдачи в долгосрочную аренду. 
Если же учесть, что приобретение предмета лизинга осуществляется главным образом с привлечением 
кредитных ресурсов, то следует признать, что более точным и полным будет определение лизинга как 
комплекса экономических отношений, складывающихся в основанной на кредите инвестиционной операции, 
состоящей из покупки и последующей аренды актива. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лизинг, аренда, агропромышленный комплекс, инвестиции, предмет 
лизинга, лизингополучатель, участники лизинговых отношений. 
 

LEASING DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY 
 

The article contains the whole complex of significant relationships arising related to the transfer of 
property for temporary use on the basis of acquisition and further lease for long-term lease. If we take into account 
that the acquisition of the leased asset is carried out mainly with the attraction of credit resources, then it should be 
recognized that the definition of leasing as a complex of economic relations developing in a loan-based 
investment transaction consisting of the purchase and subsequent lease of an asset will be more accurate and 
complete.  

KEY WORDS: leasing, rent, agricultural complex, investments, leased asset, lessee, participants in 
leasing relations. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ  

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Султонби Рахматзода 
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 

Известно, что до перехода к рыночному отношению в период социалистической экономики 
организационно-экономическом базисе всей финансовой системы, включая налоговую политику и 
все экономические политики выстраивались в рельсе единого централизованно планового 
формирования. Централизованные союзные органы выдвинули план, и он принимался на основе, 
потом на местах в установленной форме реализовались. Государственный бюджет существовал на 
основе экономических нормативов и лимитов ресурсных платежей. В том числе, процесс 
формирования доходов и расходов республиканских бюджетов формулировались на реальной 
основе. Поэтому с разрушением централизованного планирования в 1991 году финансовое 
положение в республике подошло до крайнего состояния в связи полного отсутствия доходных 
частей источников бюджета. В основном финансирование расходов осуществлялись за счет 
эмиссии развала товарного рынка. В этот период замедлились производственные потенциалы 
сельского хозяйства, пошел на упадок промышленный сектор, и соответственно, наметились 
нехватки товаров широкого потребления, и началась инфляция, которая охватила все ее формы. 

Соответственно налоги, их правильное использование, определяют финансовую основу 
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прикладной реформирования транзитивной экономики. Следует отметить, что многоликость 
семантики природы налога объясняется тем, что налог одновременно выступает во всех научных 
рельсах. Учитывая такую особенность налога ещё в XIX вв. русский экономист М.М. Алексенко 
пишет, что «с одной стороны налог – один из элементов распределения, а с другой стороны, 
внедрение, взимание и использование налогов является одной из функций государства» [1, с. 25].  

В тот период существовавшая налоговая система не соответствовала требованиям 
функционирования рыночной экономики. Переход к рыночным отношениям невозможно 
представить без вмешательства государства в социально-экономическую жизнь. Рыночная 
экономика диктовала свою диалектику по формированию совсем новой формы налоговой системы, 
которая основывалась на атрибут рынка, но тогда такой рецепт ни в одной стране не предлагался со 
стороны реформаторов, поэтому в условиях перехода на рыночные отношения экономики 
республики она сталкивалась к трудным положениям. Основа формирования рыночных налоговых 
отношений была заложена еще в ранних этапах принятых законодательных нормах. После 
формирования государственной структуры, за первые три месяца были введены основные виды 
налогов, соответствующие требованиям рыночной экономики. Для формирования налогового 
потенциала введенные налоги сыграли важную роль, как структура образующей основы 
национальной налоговой системы. К числу первых введенных налогов на тот период относились 
нижеследующие налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы, подоходный налог, налог на 
владельцев транспортных средств, земельный налог. 

Таким образом, формирование совершенной налоговой системы и создание налогового 
потенциала огромную роль сыграл принятый в марте 1992 года Закон Республики Таджикистан «О 
государственных налоговых органах Республики Таджикистан №590, от 14.03.1992 г.», в котором 
определялось правовое положение налоговых органов республики. 

Важной предпосылкой формирования рыночной социально-экономической системы 
является фискальная политика, при которой функционирование налоговой системы и его 
потенциал формируется на основе объемов финансовых ресурсов, поступающих от базовых 
финансовых секторов национальной экономики.  

Практика показывает, что реальный процесс налогообложения осуществляется государством 
и зависит от степени развития. Экономика и уровень оптимального налогообложения в системе 
национальной экономики. Именно исследование природы налога в экономической науке 
осуществляется в сфере учения о государстве. Здесь, пожалуй, прав П. Прудон, справедливо 
подчеркивая, что «поступившие вопросы о налогах являются вопросами, о государстве» [2, с. 74]. 

Функционирование налоговой системы, ее трансформация в контексте углубления 
принципов рынка в экономике Республики Таджикистан нуждается в формировании 
потенциальной эффективной финансовой системы. 

Стабильная налоговая система различных работ и услуг по выполнению задач, которых 
обществу необходимо решать путем современного поэтапного изменения организации финансовых 
связей, в зависимости от форм хозяйствования и базирующихся форм собственности, отделяется и 
от группирования финансовых ресурсов. 

Именно, это считается актуальным в нынешней ситуации, в условиях, когда необходимо 
активно противодействовать явлениям финансовой регуляции, которые частично повлекли 
финансовый кризис в необходимом масштабе.  

Налоговая система опирается на хозяйственную интеграцию, которая является важным 
фактором повышения эффективности финансовой системы. Именно она положительно влияет на 
экономический рост путем устранения ограничений обмена в эффективном размещении капитала 
рыночной экономики, ориентируется на постоянное привлечение новых финансовых потоков и 
эффективного их использования. 

Нам представляется, что в реализации новых рыночных феноменов, создают условия для 
мощной и потенциальной финансовой системы, которая образуется, в основном, за счет налоговых 
поступлений. В современных условиях для обеспечения такого потенциала налоговых 
поступлений требуется инновационный подход в новом ракурсе рыночной конкурентной среды. 

Известно, что в гильдии рынка быстро изменяются продуктивно-техническая структура и 
потенциальная экономика. Так, институциональные перемены при существовании мощных 
барьеров для трансграничного движения товаров, услуг, капитала, труда, информации 
приобретают совсем новый характер. Такое постоянное совершенствование налоговой системы в 
условиях рыночной экономики должно ориентироваться на инновационно-индустриальную 
экономику и выстраивается на требование налоговых принципов.  

В настоящее время многие экономисты считают, что все реформы, осуществляемые 
бюрократией, имеют вынужденный характер, а чиновники при их проведении минимизируют 
затраты своего труда. Исследуя взаимоотношения инновационного подхода к развитию российской 



301 

 

налоговой системы, Петров Ю. пишет, что «реализация в российских условиях догм, 
«Вашингтонского консенсуса» была возможна бюрократически лишь дирижистским путем. И 
только после краха пирамиды ГКО и многократной девальвации в постсоветском политическом 
цикле оказалась возможность такой реформы, которая базировалась на признании неспособности 
государства изымать через налог 60-70 % добавленной стоимости не в сырьевом легальном секторе 
экономики» [3, с. 3-4]. 

Касаясь, проблемы налоговой реформы на заре перехода к рыночной экономике в 
экономической системе существовала, частично, непонятный момент реализации инструментария 
и элементов механизма налоговых отношений. 

Поэтому постепенно в системе национальной экономики на фоне различных 
государственных и отраслевых реформ были построены новые институты, которые отражают в 
себе форму и содержание рыночных собственных атрибутов. Далее без реформы нельзя было 
практически проведения организации работы и создания нового пласта для рыночного действия в 
процессе хозяйственной деятельности. В таком рыночном действии рельса для рыночного подхода 
к развитию налоговой системы выступают те элементы механизма, которые в совокупности 
охватывают комплексы рыночных атрибутов. Здесь можно отметить, что в совокупности 
«существуют 10 видов налогов из них 8 – это общегосударственные налоги и 2 – местные налоги» 
[4, с. 8], который от 65 до 70% доходной части бюджета за их счет». Здесь мы не игнорируем тот 
факт, что раньше не существовал рыночный подход к налоговой системе. Такой подход к 
изучению налоговой системы может оживить ранее утонувшие сегменты налогов, которые 
находятся в бездвижном состоянии. 

К тому же, до сих пор мало исследовано и не привлекавшее особого внимания в научном 
обороте налоговые термины предполагаются дефиницием налога в полноценной форме. 

По нашему мнению, рыночный инновационный подход к налоговым отношениям в условиях 
рыночной экономики формируют необходимые условия для реализации налоговых механизмов и 
образования потенциальных финансовых систем за счет налоговых и других фиксируемых 
податных и налоговых обложений. 
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Дар мақола муносибати андоз дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ мавриди таҳқиқ қарор 
ёфтааст. Мувофиқан, ҷараёни вориди намудҳои андоз дар ташаккули низоми андоз омӯхта шудааст. Баъдан 
ҷанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии андозҳо ва мавқеи онҳо дар ташаккули андозҳо тавсиф ёфтааст. Мувифиқи он 
қайд гардидааст, ки ташаккули низоми нави андоз бояд ба талаботи иқтисодиёти саноати инноватсионӣ 
ҷавобгӯ бошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: андоз, молия, даромад, хароҷот, саноат, инноватсионӣ, бозоргонӣ. 
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В работе исследуется проблема налогового отношения в условиях перехода к рыночным отношениям. 
Соответственно, изучен процесс истока видов налога в формирования налоговой системы. Далее 
охарактеризованы социально-экономические аспекты налогов и его место в формирования фискальной 
политики и соответственно указанно, что формирование новой налоговой системы должно отвечать 
требованиям инновационной индустриальной экономики.  
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In this article researches the problem of tax relations in the context of the transition to market relations. 
Accordingly, the process of the source of types of tax in the formation of the tax system is studied. Further, the socio-
economic aspects of taxes and its place in the formation of fiscal policy are described and, accordingly, it is indicated 
that the formation of a new tax system should meet the requirements of an innovative industrial economy. 
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ректори донишгоҳ тасдиқ карда шудааст. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 

 

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 1,5, 

поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 см), все страницы статьи 

должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной 

текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках, 

например, [1, с. 23]. Список литературы приводится общим списком после основного 

текста (под заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с 

указанием названия статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка 

использованной литературы. В конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) 

на русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой 

степени, ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов и докторантов (phd) дневного 

обучения не взимается. 

Рукописи не возвращаются.  
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