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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                     ФИЛОЛОГИЯ 
 

ОЛҶАС СУЛАЙМОНОВ: АСП ВА СУХАН 
 

Ҳасан Муродиён 
 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Сухан ҳам мисли асп аст. Онро бояд ром намуду саворӣ 
кард, вагарна шуморо дар ними раҳ ба хок меандозад.  

Олҷас Сулаймонов. 
 

Шоири халқии Қазоқистон (1990), Қаҳрамони меҳнати Қазоқистон (2016) Олҷас 
Омарович Сулаймонов (таваллудаш 18 майи соли 1926, ш. Алма-ата) на танҳо ҳамчун шоиру 
нависанда ва адабиётшиноси шаҳир дар қатори беҳтарин адибони рус эътироф гардида, 
маҷмӯаҳои ашъораш бо номҳои «Замин, ба одамизод таъзим кун!» («Земля, поклонись 
человеку!», 1961), «Таковар» («Аргамаки», 1961), «Шабҳои офтобӣ» («Солнечные ночи», 1962), 
«Замони некуи тулӯъ» («Доброе время восхода», 1964), «Шаби порисидухтар» («Ночь 
парижанки», 1968), «Соли ҳамдуна» («Год обезяны», 1967), «Назми мунтахаб» («Избранная 
лирика», 1968), «Китоби гилин. Достон» («Глиняная книга. Поэма», 1969), «Бар варои дарёи 
сафед. Назму наср» («Над белыми реками. Стихи и проза», 1970), «Такрори нисфирӯзӣ» 
(«Повторяя в полдень», 1973), «Ҳар рӯз - субҳ» («Каждый день - утро», 1973), «Ситораи 
мудаввар» («Круглая звезда», 1975), «Бозгузаштан» («Преодоление», 1987), «Гулак» 
(«Цветок», 1989), «АЗ ва Я» («АЗ и Я», 1991), «Гулхани осиёӣ: ашъори мунтахаб» (Азиатские 
костры: избранное стихотворение», 201) ва дигарон бо теъдоди аз 30 то 100 ҳазор нусха 
интишор шудаанд, балки мавсуф чун дӯсти қарини «Ворисони Хайём» (ибораи номбурда) дар 
шахси устодон Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Қутбӣ Киром, Гулназар ва Ҳабибулло Файзулло 
шинохта шудааст.  

Устодон Мӯъмин Қаноат ва Гулназар тамоми меҳру муҳаббат ва дилбастагии худро 
нисбат ба Олҷас Сулаймонов дар «Шеъри қазоқ» [2, с. 101] ва «Асп ва шеър» [1, с. 3] дар 
ҳамбастагӣ бо асп баён намудаанд. 

Устод М. Қаноат «Шеъри қазоқ»-ро соли 1963 пеш аз шеъри машҳури «Гули бодом» 
[1966] иншо намуда, баъди тасвири образи аспи қазоқӣ ба офаридани симои cаманди гули 
бодоми ҳисорӣ рӯй меорад. 

Дар тасвири шоир лаҳзаи асптозонии таковарони қазоқ дар дашти паҳновар, рӯйи сабзаи 
навхези баҳорӣ боди сарсарро ба ёди кас меорад: 

 Аспу дашту савори човандоз, 
 Майсаи навбаҳор пойандоз. 
 Аз уфуқ то уфуқ пеши назар 
 Медавад асп – мевазад сарсар [6, с. 148]. 

Манзараи бодсон давидани асп рӯйи қолини мунаққаши табиат шоирро мафтун ва моту 
мабҳут месозад. Ҳатто баробари дави чун cарсари асп қалби ҳассоси шоир низ чун шаҳбоз аз 
қафаси сина ҷаҳида, парвоз кардан мехоҳад. Махсусан дар мисраи аввал – вожаҳои шоиронаи 
«хандидани рӯз», «нолидани бод» ва «бол баровардани дил» таъсирнокии шеърро хеле хуб 
таъмин кардаанд: 

 Рӯз дар ханда, бод менолад, 
 Дил бароварда бол, меболад. 
 Қафаси сина гар бигардад боз, 
 Мепарад ба сурати шаҳбоз [2, с. 101]. 

Шоир манзараи чаҳорхези якнавохту зебои аспи қазоқиро ба навозиши зебои нақораи 
роҳпаймоӣ ва оҳанги шеъри Ҳассон, ки маънии бисёр зебо ва хеле накуро ифода мекунад 

(мумкин шоир ашъори зебои шоири машҳури араб Ҳассонро низ дар назар дошта бошад) 5, с. 
767], монанд карда, онро аз шеър низ олитар - набзи ҳаёти гуворои мардуми қазоқ мешуморад: 

Шарфаи пойи асп дар саҳро 
Менавозад нақораи раҳпо. 
Ин магар набз дар биёбон аст? 
Ё ки оҳанги шеъри Ҳассон аст? 
Балки аз шеър ҳам зиёд аст ин? 
Шеър не, дӯстон, ҳаёт аст ин! [2, с. 101]. 

Устод Гулназар «Асп ва шеър» ном таълифоташро соли 1968, баъди ҳамроҳи устод 
Ҳабибуло Файзулло дар фестивали шоирони ҷавони шӯравӣ дар шаҳри Алма-ато иштирок 
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намудан ва ба хотири дӯстӣ бо устодон Мӯъмин Қаноату Қутбӣ Киром ба ҳайси «Ворисони 
Хайём» мавриди илтифот ва меҳмондории Олҷас Сулаймонов қарор гирифтан ва пас аз оне, ки 
дар аснои зиёфат аз аспи чӯпони қазоқ Ҳабибуло Файзулло сарозер меафтаду устод Гулназар 
ҳатто ҷуръати ба аспи шӯх савор шудан намекунад, вале Олҷас Сулаймонов чолокона аспро дар 
як лаҳза таҳти итоати худ дароварда, онро маҳмез мезанад, таҳти таъсири чунин нишасту 
мулоқотҳои гуворо шеъри мазкурро эҷод менамояд [1, с. 13]. Ҳамчунин, тавре ки устод 
Гулназар дар хотироташ бо номи «Ворисони Хайём» ёдовар шудааст, «Олҷас аз асп пойин шуд 
ва бо ҳамон табассуми фаррохаш гуфт: «Дӯстони ҷавони шоирам! Сухан ҳам мисли асп аст. 
Онро бояд ром карду саворӣ намуд, вагарна шуморо дар ними раҳ ба хок меандозад». Ман ин 
гуфтаи ӯро солҳо баъд шеъре сохтам, ки дар китоби «Паҳно» (1981) ҷо ёфтааст» [1, с. 13]. 

Тасвири дашти фарохи қазоқ дар шеъри Гулназар, ки таковаргоҳи аспи қазоқӣ аст, тавъам 
бо рӯзгори Олҷас Сулаймонов омадааст. Гулназар дашти қазоқро ба дунёи беохири сухан ва 
роҳи нопайдоканори даштро ба умри абади шеър монанд намудааст ва худу Олҷасро олами 
бепоён номидааст: 

  Дашт бопаҳно чу дунёи сухан, 
  Роҳ беохир чу умри шоирӣ. 
  Аз ҳисоби ин бузургӣ гаштаем, 
  Мову ту ҳам олами беохире [1, с. 13]. 

Барои Гулназар сафар дар дашти қазоқ таҳти роҳнамоии дӯсти беғараз - Офтоб 
мусофираташро беинтиҳо сохтааст: 

Пой дар домони дашту офтоб 
 Роҳнамоӣ мекунад моро чу дӯст, 
 Ин сафарро интиҳое ҳаст, нест? 
 Ҳоҷати моро равое ҳаст, нест? [1, с. 13] 

Шоир чӯпонписарро ба ёд меорад, ки барои мушкилоташонро осон кардан аспҳояшро бо 
камоли майл ба шоирон пешкаш мекунад:  

 Дашти беохир, валекин чора ҳаст,- 
 Аз фараҳ гул мекунад чӯпонписар,- 
 Аспҳои масти мо осон кунанд, 
 Мушкили роҳи шуморо сар ба сар [1, с. 13]. 

Гулназар дар банди чорум аз бозии аспҳои маст, ҷастухез ва чаҳорхези оҳумонанди онҳо 
дар масири дашт ба ваҷд омада, суханони Олҷасро ба хотир меорад, ки гомзании бомароми 
аспро дар домони дашт шеър номида буд, вале шеъри шӯрангез: 

Ҳамчу оҳубачча бозӣ мекунанд, 
Аспҳои маст дар домони дашт. 
«Асп ҳам шеър аст», - мегӯӣ ба ман, 
Шеъри шӯрангез дар домони дашт! [1, с. 13]. 

Бинобар ин, дар тассаввури Олҷас сухан низ мисли асп аст: фақат онро рому саворӣ бояд 
кард, вагарна саворашро дар нимароҳ ба хок меафканад. Аз ин дидгоҳ, Гулназар шеъри 
Рӯдакиворро мепарастад, чунки он то кунун мардони раҳро ба манзили умед мерасонад: 

                                           Ром бояд кард аспи шӯхро, 
   То расӣ бар манзили уммедҳо. 
   То кунун шеъри равони Рӯдакӣ  
   Сӯйи манзил мебарад раҳпӯйро [1, с. 13]. 

Гулназар хоксорона худу Олҷасро ба роизе монанд мекунад, ки дар паҳнои дашт асп 
метозонанд. Шоири қодирсухан Олҷасро ба савори аспи ром ташбеҳ додааст, ки аспаш дар 
масири дашт орому ҳамвор медавад, аммо Гулназар бо камоли фурӯтанӣ худро савораи тавсани 
шӯх мепиндорад, ки ҳар замон бо саркашию нофармониаш зимомдорашро дар моварои дашт ба 
мушкилот мувоҷеҳ месозад: 

   Мо саворем, 
   Аспҳо пай мезананд 
   Чун насиме аз миёни даштҳо. 
   Аспи ту ром аст, осон медавад, 
   Аспи ман шӯх аст, мушкил меравад [1, с. 13]. 

Гулназар дар банди охири шеър дашти қазоқро мисли домони сухан бопаҳно ва роҳи 
сафарро чун умри шоирон беохир меномад ва аспи роми шоири солор Олҷасро чун саворааш 
роҳилаи сафари ба манзил расида, вале аспи шӯхи худ ва саворааш - шоири масъулиятшиноси 
ҳанӯз ҷавонро хеле хоксорона дар нимароҳ бозмонда медонад: 

   Дашт бопаҳно чу домони сухан, 
   Роҳ беохир чу умри шоирон. 
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   Аспи роми ту куҷоҳо рафт, рафт, 
   Аспи шӯхи ман куҷоҳо монд, монд... [1, с. 13]. 

Хулоса, устодон Мӯъмин Қаноат ва Гулназар Келдӣ агар Олҷас Сулаймоновро чун мояи 
ифтихор ва сарбаландии халқи қазоқ ва ба ҳайси дӯсти қарини тоҷикон тасвир намуда бошанд, 
аспи қазоқиро рамзи ғуруру матонат ва ҳашамати мардуми қазоқ донистаанд. Бешак, шеъри 
Олҷас чун шуҳрати аспи қазоқӣ даштҳои нопайдоканори Қазоқистон ва марзҳои кишварҳоро 
убур намуда, ба қалбҳои мардуми бофарҳанги олам маъво гирифтааст. 
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ОЛҶАС СУЛАЙМОНОВ: АСП ВА СУХАН 
 

Дар мақола сухан дар бораи он меравад, ки устодон Мӯъмин Қаноат ва Гулназар тамоми меҳру 
муҳаббат ва дилбастагии худро нисбат ба адиби қазоқ Олҷас Сулаймонов дар «Шеъри қазоқ» ва «Асп ва 
шеър» дар ҳамбастагӣ бо аспи қазоқӣ баён намудаанд. Онҳо Олҷас Сулаймоновро чун мояи ифтихор ва 
сарбаландии халқи қазоқ ва ба ҳайси дӯсти қарини тоҷикон тасвир намуда, аспи қазоқиро рамзи ғуруру 
матонат ва ҳашамати мардуми қазоқ донистаанд. Шеъри Олҷас чун шуҳрати аспи қазоқӣ даштҳои 
нопайдоканори Қазоқистон ва марзҳои кишварҳоро убур намуда, ба қалбҳои мардуми бофарҳанги олам 
маъво гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: тасвир, асп, шеър, дашти фарох, дашти беохир, аспи қазоқӣ, ҳамбастагӣ, аспи 
ром, шоир, равон. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Ҳасан Муродиён, доктори илмҳои филологӣ, 
профессори кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав.  

 

ОЛДЖАС СУЛАЙМОНОВ: ЛОШАДЬ И СЛОВО 
 

В статье речь идет о том, что Мумин Каноат и Гульназар всю свою любовь и привязанность к 
казахскому литератору Олджасу Сулаймонову излагают в «Стихотворении казаха» и «Лошадь и 
стихотворение» в сопричастности с казахской лошадью. Они описывают Олджаса Сулаймонова как 
предмета гордости и величия казахского народа и как истинного, старого друга таджикского народа, а 
казахскую лошадь – символом гордости, стойкости, величия казахского народа. Стихотворения Олджаса 
как прославленная казахская лошадь, преодолевая бескрайние степи Казахстана и границы стран, нашли 
своё пристанище в сердцах просвещенных людей всего мира. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: описание, лошадь, стихотворение, широкая степь, бесконечная степь, 
казахская лошадь, солидарность, прирученная лошадь, поэт, плавное (благозвучное) стихотворение. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хасан Муродиён, доктор филологических наук, профессор кафедры 
таджикской литературы БГУ имени Носира Хусрава.  

 

OLDZHAS SULAIMONOV: HORSE AND WORD 
 

The article deals with the fact that Mumin Kanoat and Gulnazar set out all their love and affection for the 
Kazakh writer Oldzhas Sulaymonov in the «Kazakh's Poem» and "Horse and Poem" in their involvement with 
the Kazakh horse. They describe Oldzhas Sulaimonov as a subject of pride and greatness of the Kazakh people 
and as a true, old friend of Tajik people, and Kazakh's horse - a symbol of pride, perseverance, greatness of 
Kazakhs people. Oldzhas's poems as a glorified Kazakh horse, overcoming the endless steppes of Kazakhstan 
and the borders of countries, found their refuge in the hearts of enlightened people around the world. 

KEY WORDS: description, horse, poem, broad steppe, endless steppe, Kazakh's horse, solidarity, tamed 
horse, poet, smooth (euphonic) poem.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR:  Hasan Murodiyon, doctor of philological sciens, professor 
of the department of Tajik literature of BSU named after Nosiri Khusrav. 

 

НАҚШИ ИРФОН ДАР АШЪОРИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ 
 

Ҳакимов С. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Мусаллам аст, ки гарду ғубори ғализу пуркудурати бар асари тохтутоз ва қатлу куштори 
чодарнишинони саҳронаварди дур аз илму маърифат рухдодаро аз чеҳраи пурчин бо қудрату 
тавоноии ирода афшондан, дар зери фишору таъқиби тоқатфарсо ва суми аспони аз карон то 
карон сипоҳи ҷаррору сар то ба по мусаллаҳи онҳо саркӯбу поймол нашудан ва дар саҳифаҳои 
китоби таърих аз адабу ҳунар нақши ҷовидонаву абадӣ бастан кори саҳлу содае нест. Ин 
амалкард ба қавму миллат ва афроде даст хоҳад дод, ки сарнавишт ба онҳо рӯҳи устувор, 
таҳаммулу шикебоӣ, андешаи баланд, маърифати воло, назари ояндабин, иродаи матин ва 
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чандин хасоилу хасоиси олӣ ва ҳамаписандро арзонӣ дошта бошад. Бинобар ин, ба гумони 
ғолиб, агар мо мардуми форс-тоҷикро аз ҷумлаи ҳамин гуна миллатҳо ва ҳатто дар раъси онҳо 
мавқеъ диҳем, ба иштибоҳ мувоҷеҳ нахоҳем шуд. 

Тохтутоз, қатлу куштор ва сӯхтусӯзи сипоҳиёни муғул, ки метавон онҳоро тангназарони 
даридачашм қаламдод кард, на танҳо хазинаҳои пурбор ва дороиҳои моддии кишварҳои 
гуногунро тиҳӣ сохт, балки боиси аз байн бурдани ганҷинаҳои бузурги илмиву фарҳангии 
ҷуброннопазир низ гардид. Ҳамзамон ин фазиҳат аз ҷомеаи онрӯза дилгармӣ завқ ба зиндагӣ ва 
умед ба ояндаро ҳам комилан рабуд. Бар асари борвар гаштани ниҳоли нокомӣ яъсу навмедӣ ба 
тамоми паҳлуҳои ҳастӣ, аз ҷумла ба замону макон, шаҳру деҳот, бозору мадрасаҳо ва кулли 
ақшори ҷомеа соя афканд. Ҳосили саъйю талош ва хунрезиҳои бедареғи саҳронавардони 
бемаърифат дар Мовароуннаҳру Хуросон агар аз як тараф, барои мардуми аз азал 
соҳибмаърифати қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ боиси оворагиву саргардонӣ, ҷилои ватан ва ё 
ҷиҳати амну осоиши хеш баргузидани чаҳордевори савмааву хонақоҳҳо шуда бошад, аз тарафи 
дигар, дар гӯшаву канори ин қаламрав, бавижа дар ҷойҳое, ки мардум бо ин мусибати бузург 
мувоҷеҳ буданд, вокуниши эшон алайҳи чунин як номулоиматии иҷтимоӣ дар сурати 
замзамаҳои оганда аз яъсу навмедӣ, ғаму андуҳ, ранҷи фироқ, ҳиҷрону дурӣ, ҳасратхӯрданҳо ва 
амсоли инҳо тадриҷан ба шеър мубаддал гашт.  

Шоистаи зикр аст, ки чун дарборҳои мавҷуда ба аҳли адаб, бахусус ба шоирон, изҳори 
ҳимояту иноят намекарданд, саранҷом шеър аз дарбор берун рафт ва дар дасти оммаи мардум 
афтод. Чунин вазъ боиси рӯз ба рӯз афзудани теъдоди шуаро ва ба андозае рӯ ба инҳитот 
овардани сатҳу сифти шеър гардид, яъне ба иллати он ки шеър аз низоми анъанот ва инҳисори 
муқаррароту назорати шоирони тирози аввал ва суханшиносон берун омад ва дар ихтиёри 
оммаи мардум қарор гирифт, ҳар косибу пешавар ва ҳар деҳқону барзгаре дафтари шеъре 
фароҳам овард ва ҳар қаламбадасте ба котибиву нусхабардорӣ пардохт. Дар натиҷаи аз мадди 
назари соҳибназарон дар канор мондани шеъру адаб баъзе калимаву таъбироти бегона, бавижа 
вожаҳои муғуливу туркӣ, ба ҳарими поки адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ба таври ошкор роҳ ёфта, 
ҳатто баъзе лағзишҳои сарфиву наҳвӣ дар баён ба ҳукми анъана даромад.  

Сарфи назар аз ин, хушбахтона, бархе аз адибон, бар хилофи гурӯҳе аз эҷодкорони 
каммоя, ки ба сабаби адами дурандешӣ ва ҳунару истеъдод ифодаву таркибот, истилоҳоти 
оммиёна ва саноеи бадеии номаънусро бо забони шеър омезиш медоданд, бо дастрасии авҷи 
отифату қуллаи эҳсосот ва бархӯрдорӣ аз асолати сухан, ҳамчунин бо гароишу таваҷҷуҳ ба 
осори суханварони бузурги гузашта ва ба хотири пос доштани эҳтироми шеваи эшон марзи 
адабиётро ба қадри имкон посбонӣ мекарданд.  

Омилҳои ворид шудани калимаву таркиботи бегона ва зуҳури шеърро дар кӯчаву бозор, 
миёни омма ва пешаварону барзгарон дар асри мавриди назар ба эътибор гирифта, гурӯҳе аз 
суханшиносон ва мунтақидони давраи бозгашт ва ҳатто адабпажӯҳони замони муосир барои 
адаби форсӣ-тоҷикӣ зиёни бузург қаламдод кардаанд. Вале мо дар масъалаи мазкур ба онҳое, 
ки оммавӣ шудани шеърро зиёновар маҳсуб донистаанд, чандон мувофиқ нестем ва бар он 
назарем, ки таваҷҷуҳу истиқболи оммаи мардум аз шеър дар он замон, ки воқеан ба ҳукми 
зарурат сурат гирифтааст, ба хотири қонеъ сохтани эҳтиёҷоти фарҳангӣ ва баровардани 
ниёзҳои равонии онҳост, зеро агар мардуми ранҷдидаву заҳматкаш дардҳои анфусии 
худашонро, ки бар асари озору азияти рӯзгори нобасомон арзи вуҷуд кардааст, ба сифати 
вокуниш ва ба забони шеъру таронаҳои маҳаллӣ замзама кунанд, гумон мекунем, зиёне ба 
адабиёт нахоҳад расид.  

Гузашта аз инҳо, яқинан метавон гуфт, ки ҳар гоҳ дар гӯшае аз мамолики қаламрави 
забони форсӣ-тоҷикӣ, ки таҳти фармонфармоии муғулҳо қарор дошт, осоишу оромиши 
муваққатие даст додааст, дар сояи он миллати маърифатпарвару адабдӯст марказҳову маҳофиле 
аз андешаву дониш барпо карда, бад-ин васила ниёзҳои маънавии худро ба андозае бароварда 
кардаанд. Ҳарчанд дар ин давра чеҳраҳои тобноку бартари илму адаб, ки бар маснади шуҳрату 
овоза нишаста бошанд, аз назари миқдор нисбат ба давраҳои пешин камтаранд, аммо ба баракат 
ва талоши ҳамин теъдоди андак риштаҳои улуму адаб ва фарҳанг, ки ба иллати ҳамалоти 
чингизиён аз ҳам гусаста шуда буд, ба қадри имкон пайванди муҷаддад ёфт. Яъне, якчанд 
адиби ширинзабону хушсухан ва содагӯ ба мисли Фаридуддини Аттор, Мавлоно Ҷалолуддини 
Балхӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳумоми Табрезӣ, Камолуддини Исмоил ва 
даҳҳо нафари дигар, ки аз гӯшаву канори қаламрави забони форсӣ-тоҷикӣ падид омаданд, ба 
пайкари нотавону бемори шеъри форсӣ-тоҷикӣ ҷони тоза бахшиданд ва партави нав афканданд.  

Имомии Ҳиравӣ низ як тан аз эҷодкоронест, ки андак баъд аз шахсони номбаршуда ба 
марзи поки адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ворид шуда, суннату анъаноти пешгузаштагонро ба андозае 
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риоят ва идома бахшид. Мавзӯе, ки дар ин навишта ба баррасӣ гирифта мешавад, масъалаи 
гароиш доштани ин шоир ба ирфону тасаввуф аст. Қабл аз матраҳ кардани мавзӯи мавриди 
баҳс арзанда медонем, ки ба андешаҳои донишманди фаронсавӣ, муаллифи китоби «Таърихи 
фалсафаи исломӣ» – Ҳенри Корбин таваҷҷуҳ шавад. Ин файласуф роҷеъ ба назария ва амалияи 
ирфону тасаввуфи исломӣ таҳқиқоти судманде анҷом дода, дар ниҳоят барои тасаввуф чунин 
таърифро сазовор донистааст: «Тасаввуф иборат аст аз кӯшиш барои дарки ботини ваҳйи 
қуръонӣ ва раҳоӣ аз мазҳабе, ки танҳо ба зоҳири аҳкоми шаръӣ таваҷҷуҳ намояд» [1, с. 45].  

Бо дарназардошти эътибори ҳамин масъала, зарур дониста шуд, ки пеш аз мустақиман 
баррасӣ гардадидани мавзӯи мавриди назар роҷеъ ба вазъи сиёсӣ ва адабиву фарҳангии замони 
зиндагии Имомӣ ва баъзе вижагиҳои ирфону тасаввуф дар ин аҳд иҷмолан таваққуф шавад.  

Аз таърих маълум аст, ки то асри XII осори ирфонӣ, сарфи назар аз теъдоди равияҳо ва 
анвои гуногун, дар маҷмӯъ аз ваҷҳи муштараке бархӯрдор буданд, ҳадафи меҳварӣ ва мабонии 
назарии осори ирфонии садаи мазкур асосан вазифаҳои соликонро дар сайру сулук ташреҳ ва 
аҳволу ҷойгоҳи машоихи тасаввуфро ба ҳамроҳи ақволи онон мавриди арзёбӣ қарор медоданд. 
Дар охирҳои қарни XII мазмуну муҳтавои осори сӯфия ором-ором ба тағйиру дигаргунӣ дучор 
шуда, мунтаҳо ба худ шаклу сурати фалсафӣ касб кард. Агар мушаххастар карда гӯем, дар 
вуҷуди ирфони ин давр истилоҳот ва баъзе масоили фалсафаву калом роҳ пайдо кард, дар 
натиҷа мабонии ирфон аз умқу паҳнаи бештаре бархӯрдор шуд. Ба дигар сухан, дар ирфони ин 
аср ду машраби умда ва роиҷи ирфонӣ бо вижагиҳои мухталиф бо ҳам бархӯрд карданд. Яке аз 
ин маслакҳо машраби ирфонии Наҷмуддини Кубро ё Шайх Кубро буд, ки дар Мовароуннаҳру 
Хуросон то Шому Осиёи Сағир пайравони зиёде дошт. Бо дарназардошти он ки пайравони 
Наҷмуддини Кубро ё худ «Кубравия» асосу поя ва усули ирфониро бар меҳвари шариат шарҳу 
тавзеҳ ва татбиқ мекарданд, маҳз ба ҳамин хотир намояндагони ин маслак дар назди хоссу ом 
аз бузургдошт, эҳтиром ва мақбулияти вижае бархӯрдор буданд, дар баробари ин, машраби 
ирфонии мавриди назар, ба сабаби пайравони зиёд доштанаш, дар паҳнаи ҷаҳони ислом нуфузи 
бештаре ба даст овард. Маслаки дигар машраби ирфонии Муҳйиддини Арабӣ мебошад. Ин 
мактаби фикрӣ ибтидо дар ғарби кишварҳои исломӣ, мушаххасан Андалус, арзи вуҷуд кард ва 
тадриҷан ба туфайли Муҳйиддин ибни Арабӣ ба камол расид ва ба Шарқ роҳ паймуд. Асос, 
мабонӣ ва моҳияти мабоҳиси ин мактаби фикрӣ аслан таваҷҷуҳ ба ботин ва шарҳу тафсири он, 
яъне таъвил буд. Пайравони ин мактаб низ саъй меварзиданд то дидгоҳҳояшонро бо оёту 
аҳодис татбиқ кунанд.  

Ҳамин тариқ, раванди омезиш ёфтани ду мактаби бузурги фикрӣ дар асри XIII идома 
ёфта, бо дигар макотибу таълимоти илмиву фалсафӣ махлут гардид, билохира ин раванд ба 
авҷи худ дастрасӣ пайдо кард ва саранҷом боиси гардиши куллие дар назария ва амалияи 
ирфону тасаввуфи исломӣ гардид.  

Бояд арз дошт, ки пеш аз ҳамлаи муғул ба Осиёи Миёна ва Эрон пайравони Наҷмуддини 
Кубро аз Осиёи Миёна ва пайравони Муҳйиддини Арабӣ аз Андалус, яъне ду ҷараёни фикрӣ 
дар як замон ва дар як минтақаи таъриху фарҳанги муштаракдошта бо ҳам бархӯрд карданд. 
Дар натиҷа фарҷоми бархӯрди ин ду ҷараёни фарҳангиву маърифатӣ боиси арзи вуҷуд кардани 
машраби хоссе дар ирфон гардид, ки он на вижагиҳои тафаккури ҷараёни Кубравияро ба таври 
комил молик буд ва на мухтассоти тафаккури Ибни Арабиро ба таври мукаммал ойинадорӣ 
мекард.  

Шурӯъ аз охирҳои асри XII ва ибтидои қарни XIII ба василаи таъсири таълимоти 
Муҳйиддини Арабӣ ботингароӣ тадриҷан ба ҷавҳар ва мабнои асосии тасаввуф мубаддал 
гардида, баъдан дар миёнаи ин аср асос ва мабонии ирфон ба андозае бар пояи ботин ва таъвил 
мутамарказ гардид, ки ҳатто бархе аз муҳаққиқони ирфон муътақид шуданд, ки гӯё гароиш ба 
ботин натиҷаи таъсирпазирии усул ва мабонии тасаввуф аз исмоилия бошад.  

Аз таърих медонем, ки нобасомониҳои рӯзгор, қатлу ғоратгариҳо, куллан дигаргун 
шудани вазъи сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва монанди инҳо дар қарни XIII ҳама аз 
сабабҳои нуфузи бадбинӣ дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ аз ҷониби ҳокимони давр шуд, аз ин хотир, 
бештари шуаро мунтаҳо рӯй ба зовияву хонақоҳо ва узлатгоҳҳо ниҳоданд. Вобаста ба вазъи 
баамаломадаи замон дар осори аксар шоирони ин давра, бавижа ғазалиёти эшон, чошнии ирфон 
ба чашм мехӯрад. Имомӣ, ки фарзанди ҳамин айём аст, осори ӯ низ аз таъсиру нуфузи ирфону 
тасаввуф дар канор намонд. Омӯзишу пажӯҳиш дар девони Имомии Ҳиравӣ комилан собит 
месозад, ки мавзӯи ирфону тасаввуф дар осори адабии ӯ як андоза соя андохтааст. Бархе 
ашъори ӯ, бахусус ғазалиёт ва баъзан қасоиду рубоиёти ӯ, нишон медиҳад, ки вай бо олами 
ирфону тасаввуф комилан ошност. 

Дар манобеи адабиву таърихӣ доир ба гароиш доштани Имомӣ ба ирфону тасаввуф баъзе 
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ишораҳо мавҷуд аст. Яке аз нахустин касоне, ки роҷеъ ба ин масъала босароҳат таваққуф 
кардааст, соҳиби тазкираи «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» - Мир Тақиуддин 
Муҳаммади Кошонӣ [2, в. 353] мебошад, ки баъдан ба тафсилоти андешаҳои ӯ пардохта хоҳад 
шуд. Муаллифи тазкираи «Арафот-ул-ошиқин ва арасот-ул-орифин» – Тақиуддин Муҳаммад 
Авҳадӣ Имомро «орифи маорифҳол» қаламдод кардааст [3, с. 340].  

Дар адабиётшиносии муосир Ҳумоюн Шаҳидӣ, ки аз нахустин мураттибони девони 
чопии Имомист, ба масъалаи мавриди назар иҷмолан таваққуф карда, чунин нигоштааст: 
«…дар ашъори Имомии Ҳиравӣ ҷуз як қитъа дар мадҳи Зайнуддин Пирҳиндӣ, ки гӯё муроди 
вай будааст, асари дигаре аз осори ирфонӣ наметавон ёфт» [4, с. 15]. Забеҳуллоҳи Сафо дар 
ҷилди дувуми китоби хеш – «Ганҷи сухан» зимни арзёбии сабку шеваи эҷодиёти Имомӣ роҷеъ 
ба тамоюл доштани ин адиб ба ирфону тасаввуф агар мухтасаран ишора кунад, ки: «… сухани ӯ 
(Имомӣ – С. Ҳ.) бештар ба шеваи шоирони қарни шашум аст. Монанди ғолиби онон ҳам 
маддоҳи забардаст ва ҳам ғазалсарои хушсухан ва чошнии ирфон сухани ӯро ҷилои хос 
мебахшад» [5, с. 115], дар ҷилди савуми китоби «Таърихи адабиёт дар Эрон» ба ин мавзӯъ 
таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда, мегӯяд: «Имомӣ аз ҷумлаи шоирони бузургест, ки дар қарни 
ҳафтум шеваи шоирони Машриқ ва ҳатто забони ғолиб таркибот ва мазомини шеъри ононро 
дар назми қасоиди худ ҳифз кард ва монанди ғолиби онон маддоҳи забардаст ва ғазалсарои 
хушсуханест ва дар айни ҳол бинобар завқи аҳли замон гоҳ ба баёни худ чошнии ирфон 
медиҳад, зеро худ дар мароҳили сулук сайр мекард ва дар роҳи фақр ғошияи Султонулавлиё 
Зайнуддини Пирҳиндро бар дӯш мекашид» [6, с. 551]. 

Бояд гуфт, ки андешаҳои Забеҳуллоҳи Сафо доир ба гароиши Имомӣ ба ирфону тасаввуф 
ба навиштаи аксар муҳаққиқони муосири эронӣ, ки роҷеъ ба ин шоир таълифот доранд, таъсир 
гузоштааст. Аз ҷумла, Суҳайл Ёрии Гулдарра дар мақолаи хеш таҳти унвони «Тасҳеҳи девони 
Имомии Ҳиравӣ ба кумаки чунгҳо ва сафинаҳо» гуфтаҳои Сафоро дар ин масъала айнан такрор 
кардааст [7, с. 12]. Алии Мирансорӣ дар мақолае, ки роҷеъ ба Имомии Ҳиравӣ дар китоби 
«Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ» ба чоп расондааст, андешаҳои Ҳумоюн Шаҳидӣ ва 
Забеҳуллоҳи Сафоро дар ин мавзӯъ омезиш дода, чунин нигоштааст: «Дар девони Имомӣ, 
илова бар мадоеҳи бисёр, ашъоре дар заминаҳои ирфонӣ, луғзу муаммо ва кимиёву симиё ба 
чашм мехӯрад» [8, с. 177]. Муҳаммад Шарифӣ дар китоби «Фарҳанги адабиёти форсӣ» зимни 
баррасии шарҳи ҳол ва мероси адабии Имомӣ ба масъалаи аз соликони тариқат будани вай 
иҷмолан ишора мекунад. Аз ҷумла: «Вай (Имомӣ) аз соликони тариқат буд ва дар замони худ 
ба сабаби тасаллут бар фунуни адаб ва балоғати арабӣ шуҳрати басазо дошт» [9, с. 198]. 
Андешаи Аҳмадризо Ялмаҳо дар мавзӯи мавриди таҳқиқ такрори нуқтаи назари Алии 
Мирансорист [10, с. 112].  

Яке аз донишмандони эронӣ, ки дар таҳия, тасҳеҳ ва ба чоп расондани девони нисбатан 
мукаммали Имомии Ҳиравӣ саъйи балеғе маътуф доштааст, Исмат Хӯинӣ мебошад. Муҳаққиқи 
мазбур ба гароиши адиби мутазаккира ба сайру сулук ва ирфону тасаввуф таваҷҷуҳ зоҳир 
карда, ин мавзӯъро нахуст, бар мабнои андешаҳои донишмандон ва баъдан, бо истинод аз 
ашъори худи адиб дар муқаддимаи девон муфассалтар тасреҳ кардааст. Чунончи: «Бо ин ҳол, 
бархе ашъори ӯ нишон медиҳад, ки бо аволими ирфон ва тасаввуф ошно буда» [11, с. 12]. Ҷои 
дигар: «Истифода аз вожаҳо ва таобири тоза ва сохти мазмунҳои дилангез бо баҳрагирӣ аз 
дарунмояҳои ирфонӣ шӯре дар сухани Имомӣ барангехта, ки хонандаро ба ваҷд меоварад… 
гузашта аз мавзӯоти маъмул,… ашъоре дар заминаҳои ирфон дар девони Имомӣ ба чашм 
мехӯрад. Гароишҳои ирфонии Имомӣ дар ғазалҳо ва низ бархе қасоиди ӯ дида мешавад» [11, с. 
22]. 

Чунонки қаблан ёдовар шудем, Тақиуддини Кошонӣ як тан аз тазкиранависонест, ки дар 
«Хулосат-ул-ашъор» роҷеъ ба масъалаи ба ирфон гароиш доштани Имомӣ батафсил сухан 
кардааст. Мувофиқи навиштаи ин муаллиф, гӯё Имомии Ҳиравӣ дар Кирмон ба хидмати шоир 
ва орифи замон Авҳадуддини Кирмонӣ (таваллуд тақрибан 552 қ. =1157 м., фавт 635 қ. = 1238 
м.) пайваста, ҳамчун мурид ва ё шогирд марҳалаҳои сайру сулукро дар назди ӯ тай кардааст. 
Муаллифи мазбур дар ин бора чунин менигорад: 

«Мавлоно Имомиро баъд аз он воқеа ҷазба (кашиш - С. Ҳ.) расид ва ба талтифи 
(навозишу меҳрубонӣ) олами ботин машғул гардид ва ба хонақоҳ омада, даст дар домани Шайх 
Авҳадуддин зад ва анвои футӯҳот вайро даст дод ва рӯз ба рӯз абвоби маорифу дуруби ҳақоиқ 
бар рӯи бахташ кушода шуд ва аз баҳри лоҳутиву дарёи носутӣ ганҷинаи дили вай ба дурру 
лаолӣ ороста ва зинатпазир гашт» [2, с. 353].  

Таҳқиқу пажӯҳиши амиқ дар ин қазия сидқ доштани андешаҳои Тақиуддини Коширо 
мавриди тардид қарор медиҳад ва дурустии онро собит намесозад, зеро дар ҳеҷ сарчашмаи 
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дигаре ба ҳақиқат доштани он ишорае нарафтааст ва аз ашъори худи Имомӣ низ ҳатто байте, ки 
ойинадори ин масъала бошад, пайдо нашуд.  

Оид ба ин қазия бояд афзуд, ки Авҳадуддини Кирмонӣ, ки дар он аҳд як тан аз орифон ва 
шоирони маъруфу шуҳратёр буд, тибқи ахбори сарчашмаҳо ҳанӯз дар синни 16-солагӣ ҳангоми 
ҳуҷуми ғузҳо ба Кирмон аз он ҷо бо тавсияи модараш ҷиҳати таҳсил ба Бағдод рафтааст ва 
баъди таҳсил муддате ба мударрисии мадрасаи Ҳакокияи Бағдод интихоб мешавад. Андаке 
баъд мударрисиро тарк карда, ба риёзат шуғл меварзад. Сафарҳои бисёре кардаву ба зиёрати 
шайхони бузурги ирфону тасаввуф мушарраф шудааст. Тибқи гуфтаи Ризоқулихони Ҳидоят, 
Авҳадуддин аз шогирдони муқарраби Шайхи Кабир Яҳё бинни Арбӣ аст, аммо мувофиқи 
андешаи Абдуррафеи Ҳақиқат, аз муридони Шайх Рукнуддини Саҷосӣ будааст [12, с. 486]. 
Ҳамчунин бояд афзуд, ки Авҳадуддини Кирмонӣ дар Хоразм ба мулоқоти Шайх Наҷмуддини 
Кубро рафта ва дар Димишқ бо Шамси Табрезӣ ва дар Ҳалаб бо Шайх Саъдуддини Ҳаммавӣ ва 
дигар машоих суҳбат дошта [12, с. 486], аммо дубора ба Кирмон омаданашро муаллифони 
манобеи адабиву таърихӣ зикр накардаанд. Бинобар ҳамин сабаб вай наметавонад пиру муроди 
Имомӣ дар тариқат бошад.  

Имомии Ҳиравӣ дар баъзе ашъораш ба гӯшанишиниву дар инзиво қарор доштани худ 
иқрор аст. Аз ҷумла, дар қасидае, ки муҳтавояш фарогири мадҳи Иззадуддин Ҳоҷӣ – домод ва 
писарамаки Қутбуддин мебошад, чунин ишора дорад: 

Гар мунзавист банда Имомӣ, шигифт нест, 
Чун беҳиҷоб дар тутуқи инзиво расид [13, с. 42]. 

Ва ё дар қасидае, ки дар ситоишу мадҳи Фахрулмалик Шамсуддавла ва д-дин аст, гуфта: 
Дур аз ин ҳазрат дар ин муддат, ки будам мунзавӣ, 
Буд аз чашму дилам дарёву дӯзах дар фиғон [13, с. 107]. 

Ё худ дар қасидае, ки мазмунаш мадҳи Муҳаммад Насирулмулук Заҳируддин Маҳмуди 
Яздист, чунин мегӯяд: 

Қурби даҳ сол аст то дар кунҷи узлат модеҳат 
Мунзавӣ будасту истиғно ба таҳсин сохта [13, с. 127]. 

Илова бар инҳо муҳтавои баъзе ғазалиёту рубоиёти Имомӣ дарбардорандаи мавзӯи 
мавриди назар аст, ки тафсилоташ баъдан хоҳад омад.  

Сарфи назар аз ин, Имомӣ қасидаеро, ки дар ситоиши пири худ - Зайнудини Пирҳинд 
эҷод кардааст, барои собит сохтани гароиши ӯ ба ирфону тасаввуф далели раднашаванда аст. 
Ҳарчанд дар бораи шахсияти Зайнуддин ва дар кадом машрабу маслаки тасаввуф қарор 
доштани ӯ муаллифони манобеи адабиву таърихӣ хомӯшӣ ихтиёр кардаву роҷеъ ба вай иттилои 
қобили мулоҳизае надодаанд, аммо аз мазмуну фаҳвои қасидаи номбурда маълум мегардад, ки 
мабонии фикрӣ ва асоси андешаи ирфонии Имомӣ бо тафаккури ин шахсият рабту пайванд 
дорад. Аз ҷумла: 

Дӯш бехуд зи худ ҷудо гаштам, 
Бо Худои худ ошно гаштам. 
Назаре бар дилам фиканд, к-аз ӯ 
Кошифи рамзи анбиё гаштам. 
Ба бақои абад расидам аз он, 
Ки ба куллӣ зи худ фано гаштам. 
Пеш аз ин бандаи хирад будам, 
Ки ба маъқул мубтало гаштам. 
То нафас з-остони ишқ задам, 
Раҳбари ақли раҳнамо гаштам… 
Зайни дин, - Пири Ҳинд, к-аз назараш 
Назари раҳмати Худо гаштам. 
Он ки аз барқи нури маърифаташ 
Найири ақлро зиё гаштам…  
Офтоби сипеҳри ирфонро 
Бегумон хатти устуво гаштам [13, с. 87-89]. 

Илова бар ин, муаллифи «Хулосат-ул-ашъор» роҷеъ ба муошиқа ва тааллуқи хотир 
доштани Имомӣ ба писари зардӯз, ки гӯё боиси тарку таҷрид ва гӯшанишинии ӯ шуда бошад, 
достоне нақл кардааст, ки воқеияташ хеле баид менамояд. Ҳамин вижагиҳои қиссаву достонҳои 
тахайюлӣ сохтани Тақиуддини Кошонӣ ва Султон Ҳусайни Бойқароро дар тазкиранигорӣ ба 
эътибор гирифта, устод Саид Нафисӣ дар муқаддимаи девони рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ 
чунин менигорад:  
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«Тақиуддин Авҳадии Кошонӣ дар китоби «Хулосат-ул-афкор» дар ҳаққи ҳар касе, ки 
тарҷумае аз ӯ дар он китоб овардааст, сохта аст, зеро дар он китоб монанди «Маҷолис-ул-
ушшоқ»-и Султон Ҳусайн Мирзои Бойқаро асос бар ин аст, ки ҳар соҳиби тарҷумае бояд 
ошиқи ҷавоне буда бошад ва дар ин ду китоб дасти рад бар синаи ҳеҷ кас гузорида нашудааст 
ва ҳатто авлиё низ дар ин ишқ саҳим гаштаанд» [14, с. 26]. 

Чунин шеваи нигориш, яъне офаридани достонҳои ишқии сохтаро аксар муҳаққиқон аз 
вижагиҳои услуби Тақиуддини Кошонӣ дар тазкиранигорӣ маҳсуб донистаанд. Аз орои 
донишмандон дар ин масъала муайян мегардад, ки ин муаллиф агар дар бораи ҳар фарде, 
бахусус онҳое, ки майл ба ирфону тасаввуф доранд, сухан ба миён оварда бошад, достонеро аз 
ишқи ӯ бо ҷавоне, ки бар ҳеҷ пояе устувор нест, месозад. Мураттиби девони нисбатан ҷадиди 
Имомӣ - Исмат Хӯйинӣ бо таваҷҷуҳ ба такаллуфу сохтакориҳои Тақиуддин дар ин мавзӯъ 
чунин менигорад: «Нигориши достонҳои ошиқона барои шоирон шеваи хоси Тақиуддин дар 

тазкиранависӣ аст ва усулан бар воқеияте устувор нест» 11, с. 12.  
Мавзӯи муошиқаи Имомӣ бо писари зардӯз, ки Тақиуддин дар тазкираи хеш зикр 

кардааст, ҳарчанд воқеият надошта бошад ҳам, муаллиф барои офаридани он, бешубҳа, дорои 
асосу бурҳоне будааст. Дар ин масъала мо бар он назарем, ки соҳиби тазкираи «Хулосат-ул-
ашъор» дар сохтани моҷарои ошиқонаи Имомӣ зоҳиран ба баъзе абёти девони ӯ, махсусан 
мақтаи ин ғазал:  

Эй Имомӣ, офтоб андар шаб аст, 

Дар иборат васфи он зебописар 13, с. 193. 
ва ё ғазали зайл: 

Боз бедину дилам кард шабеву саҳаре, 
Аз хами зулфу фурӯғи рухи зарринкамаре… 
Партаве, нуре, ҳуре, парие, хуршеде, 

Шоҳиде, шӯхе, шанге, шағабе, хушписаре 13, с. 199. 
ё ин ки рубоии зерин:  

Он шаб, ки мулозими фурӯғи рӯз аст, 
В-он рӯз, ки шабпарвари меҳрафрӯз аст. 
Ақди шикани зулфи бути симин аст, 

Хуршедрухи хушписари зардӯз аст (13, с. 215.  
назар доштааст. 

Чизи дигаре, ки дар низоми фикрии Имомӣ вуҷуд дорад ва аз мавҷудияти он ба дурустӣ 
дониста намешавад, ки ӯ дар заминаи он чиз ба чи касе васл дорад, масъалаи «фалсафа» ва ё ба 
қавле «ҳақоиқи юнонӣ» аст. Бархе аз ашъори Имомӣ нишон медиҳад, ки вай дақиқан яке аз 
фалсафаситезон аст ва дар ин ситез эҳтимолан аз мактаб ва ё худ аз катаби Муҳаммад Ғаззолӣ 
мутаассир буданаш ба андозае ошкор мегардад. Чунончи, дар қасидае меъёр ва муқаррароти 
фалсафаро мавриди инкор қарор дода, онро «ҷасади беҳаёт» номидааст: 

Аз ҷасади беҳаёт чашмаи ҳайвон маҷӯй  

В-аз варақи файласуф шарҳи мавозин махон 13, с. 96. 
Илова бар инҳо, албатта, рангу бӯйе аз тафаккури хобида дар рубоиёти Хайём дар 

нигоришҳои Имомӣ вуҷуд дорад, ки мебояд бар муштаракоти аволими равшанбиниву 
равшанфикрӣ ҳамл шавад, на аз роҳи пайванди фосилавӣ ва нисбати устодиву шогирдии онҳо. 
Ҳарчанд ошноии Имомӣ бо риёзӣ ва корбастҳои ӯ дар ҳисоб метавонад ба наҳве ошноии ӯро бо 
риёзидони машҳур – Ҳаким Умари Хайём тавассути катаб ва омӯзиш мавриди тааммул қарор 
диҳад.  

Дар фарҷоми мавзӯи мавриди пажӯҳиш метавон арз дошт, ки шахсияти ирфонӣ ва илмии 
Имомӣ дар замони авҷи нобасомониҳо ва қатлу кушторҳои саҳронишинони муғул шакл 
гирифтаву таҳаввул ёфтааст. Яке аз воқеаҳои муҳим ва сарнавиштсози зиндагии Имомӣ ошноӣ 
бо яке аз орифони бузурги аср – Зайнуддини Пирҳиндӣ ва таҳти таъсири афкори ин шахсият 
қарор гирифтани вай буд. Ӯ ба василаи ин ориф бо тасаввуф маънус шуд ва чунонки ашъори 
вай нишон медиҳад, дар охири ҳаёт ба сайру сулук рӯй овард. Бархӯрдории амиқ аз рӯҳияи 
илмӣ ва ирфонӣ аз муҳимтарин вижагиҳои шахсияти илмӣ ва ирфонии Имомӣ ба шумор рафта, 
дар охири умр бо ирфон ҳамсафар шудани вай боиси ошкор шудани таҳаввул ва дигаргунии 
зиёде дар осори вай гардид. 
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НАҚШИ ИРФОН ДАР АШЪОРИ ИМОМИИ ҲИРАВӢ 
 

Мақола ба яке аз мавзӯоти нисбатан баҳснок, яъне масоили таъсири ирфон ва тасаввуф ба ашъори 

Имомии Ҳиравӣ бахшида шуда, дар он муаллиф бо такя ба маълумоти сарчашмаҳои адабиву таърихӣ, 

ахбори муҳаққиқони муосири ватаниву хориҷӣ ва ашъори худи шоир ин мавзӯъро мавриди арзёбӣ қарор 

додааст. Аз муҳтавои мақола бармеояд, ки муҳаққиқ дар ҳаллу фасли илмии ин мавзӯъ саъйи варзида, 

андешаҳои худро бо мадракҳои илмӣ асоснок кардааст. Забону услуби навишт, андешаву оро ва 

хулосаҳои бадастовардаи муаллифи мақола комилан илмӣ буда, таҳқиқи анҷомдодаи ӯ ба талабот 

комилан ҷавобгӯст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ирфон, тасаввуф, ваҳй, мазоҳиб, маърифат, инзиво, пир, ориф, маслак, 

муошиқа. 
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РОЛЬ МИСТИЦИЗМА В СТИХАХ ИМАМА ХИРАВИ 
 

Статья посвящена одной из сравнительно дискуссионных тем, т.е. проблемам влияния мистицизма 

и суфизма на стихи Имама Хирави. В ней автор, опираясь на сведения из литературных и исторических 

источников, информации современных отечественных и зарубежных исследователей и на стихи самого 

поэта, оценивает эту тему. Из содержания статьи исходит, что исследователь в научном решении этой 

темы, проявив усилия, научно обосновывает свои взгляды. Язык и стиль сочинения, взгляды и выводы 

автора статьи являются совершенно научными и полностью отвечают требованиям научного 

исследования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мистицизм, суфизм, божественный, религиозные направления, познание, 

наставник, суфий, собеседник, влюбленный. 
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THE ROLE OF MYSTICISM IN IMAM KHIRAVI’S POEMS  
 

The article is devoted to one of the relatively controversial topics, i.e. the problems of the influence of 

mysticism and Sufism on the poems of Imam Khiravi. In it, the author, based on information from literary and 

historical sources, information from modern domestic and foreign researchers, and on the poems of the poet 

himself, evaluates this topic. From the content of the article, it is assumed that the researcher in the scientific 

solution of this topic, having shown efforts, scientifically justifies his views. The language and style of the essay, 

the views and conclusions of the author of the article are completely scientific and fully meet the requirements of 

scientific research.  

KEY WORDS: mysticism, Sufism, divine, religious directions, knowledge, mentor, Sufi, interlocutor, 

lover. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Hakimov Sadullo Tagoymurodovich, senior lecturer of the 

department of Tajik literature of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 903-00-99-44. 

 



14 

 

НАҚШИ БАРНОМАҲОИ РАДИО ВА ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ТАШАККУЛИ 
АФКОРИ СИЁСИИ ОММА  

 

Маҳкамова Д.Ю. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Таърихи ҷомеаи инсонӣ муайян кардааст, ки стратегия ва рушди иҷтимоӣ дар қолаби 
муоширати ҳамаи қувваҳо, таъсири ҳамдигарии онҳо амалӣ мешавад. 

 Сиёсат метавонад тавассути адабиёти бадеӣ, илмӣ ва сиёсӣ тарғиб шавад, аммо ба 
адабиёти сиёсӣ, пеш аз ҳама, рӯзнома, маҷалла ва варақаҳоро нисбат медиҳанд. Журналистика 
метавонад ҳама гуна афкору ақидаро таблиғ намояд, чунки ҳама гуна идеология ва сиёсат ба 
таблиғ ниёз дорад. 

Дар илми журналистикаи тоҷик профессор И. Усмонов иртиботи воситаҳои ахбори 
оммаро бо сиёсати давлат чун баёнкунандаи сиёсат ва рукни хоси ҷомеа муайян намудаанд. 
Муҳаққиқ қайд мекунанд, ки «сиёсат хислати воситаҳои ахбори оммаро пайдо мекунад, яъне 
маҳз ВАОТ ба ташаккули сиёсат таъсир мерасонад, ҷараёни онро муайян мекунад, аммо дар 
айни ҳол дар назар доштан даркор аст, ки дар паси ин устувории сиёсии ВАОТ боз ҳам 
сиёсатмадорҳо қарор доранд.  

Аз ин ҷост, ки дар ҳар давру замон «матбуот на танҳо худаш сиёсӣ мешавад, балки бояд 
сиёсатро баён кунад. Журналистҳо сиёсатмадоронро ҳам ҳамчун василаи моддии мавҷудияти 
нашрияи худ ва ҳам ҳамчун манбаи ахбор истифода мебаранд, сиёсатмадорҳо бошанд, 
василаҳои журналистиро ҳамчун василаҳои паҳн кардани ақидаи худ, василаи ба омма робита 
барқарор кардан истифода менамоянд» [6, с. 72-73]. 

Дар илми журналистикаи Русия ва Белорусия мавқеи ВАО - ро дар ташаккули маърифати 
сиёсии омма мавриди омӯзиш қарор додаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқон М.А Ведяшкин, И.И. 
Засурский, С. Г. Корконосенко, П.Н. Киричёк, З.В. Сенук, А.В. Шаповалов, А.Г. Алтунян, В.П. 
Воробёв робитаи журналистика ва сиёсатро таҳқиқ карда, хусусияти публитсистикаи сиёсиро 
муайян намудаанд. Назарияи он ки публитсистика «дарки бевоситаи сиёсӣ ва инъикоси 
воқеият» аст, ё ин ки «дилхоҳ мавзӯъ, проблема дар публитсистика ба худ оҳангу дарки сиёсӣ 
мегирад» нав нест.  

Олими соҳаи журналистика Прохоров Е. қайд кардааст, ки имконияти муваффақонаи 
«воридшавӣ ба ҳокимият»-и ВАО аз табиати худи журналистика бармеояд...Қувваи 
журналистика дар тавоноии афкори ташаккулёфтаи омма зоҳир мешавад [4, с. 12]. 

Муҳаққиқ Веремеенко Ю.Н. «мафҳуми «публитсистикаи сиёсӣ»-ро чун падидаи 
самарабахш ва бисёрфунксионалии журналистика маҳз бо сиёсатшиносӣ – илм дар бораи 
сохтори сиёсӣ ва ҳаёти сиёсии ҷомеа иртибот дорад» маънидод кардааст [1, с. 6-7]. 

 Олими рус Федотова Л.Н. муассирии ВАО-ро нисбат ба дигар институтҳои иҷтимоӣ чун 
дин, санъат боризтар ҳисобида, қайд менамояд, ки «табииист, аз рӯйи таъсири оммавӣ, 
сареъият, аз рӯйи имконияти пешниҳоди минбар барои баёни андеша афзалият дорад» [7, с. 
105]. 

Муҳаққиқони тоҷик зимни таҳқиқи вазъи журналистикаи даврони истиқлол ба масъалаи 
таъсири ВАО ба афкори мардуми кишвар ишораҳо доранд. Масалан, Т. Ҳасанова ҷанбаи 
иттилоотии ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-умро муайян намуда, навиштааст: «Андешае маъмул 
аст, ки гӯё маҳз ВАО дар Тоҷикистон ҷангро барангехтанд. Иддае аз коршиносон чунин 
меҳисобанд, ки нақши созандаи ВАО дар солҳои барқарорсозии сулҳ бештар будааст. Он факт 
аниқ аст, ки ВАО як навъ майдони муборизаи сиёсӣ буд» [ 8, с. 247].  

ВАО барои ҳокимият, сиёсатмадор, ҳизбиён беҳтарин усули пешниҳоди сиёсат аст. Маҳз 
ВАО дар раванди инъикоси ҷунбиш ва инқилобҳо, ҷангҳои шаҳрвандӣ ва ҷаҳонӣ ба 
шахсиятҳои сиёсӣ, пешвоён ва саркардаҳои ҳарбӣ, қумондонҳои халқӣ таваҷҷуҳ намуда, 
маводи зиёдеро ба онҳо мебахшад. Ин ба ҷонибдорию пайравии мардум ба ин ё он ҳаракати 
сиёсӣ мусоидат менамояд. 

Ба андешаи муҳаққиқон, дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ «азбаски рӯзномаҳо чоп 
шаванд ҳам, ба дасти хонанда намерасиданд, ягона воситаи иттилоот, ки тавассути он 
шаҳрвандон метавонистанд ахбореро дастрас намоянд, радио ва телевизион буд» [2, с. 17]. 

Яке аз барномаҳое, ки бо тақозои ҷамъият ва давлат ташкил шуда, барои ба ҳам овардани 
ҷомеаи парешони тоҷикон ва бунёди пояи ваҳдату истиқрори сулҳи Тоҷикистон саҳми арзанда 
гузошт, ин барномаи радиои Тоҷикистон «Хоки Ватан» буд. Он аз ҷиҳати шаклу мундариҷа дар 
таърихи васоити ахбори умуми ҷаҳон таҷрибаи пурарзиш маҳсуб ёфт. «Хоки Ватан» дар 
баргардонидани гурезаҳо ба Ватан нақши умдае бозида, вазифаи таърихии худро иҷро кард. 
Барномаи мазкур дар давраи солҳои 1993-1997 беш аз 800 маротиба садо дод. 
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Рисолати воситаҳои ахбори оммаи тоҷик барои амалӣ намудани ҳадафҳои сиёсӣ тибқи 
қонун танзим шудааст. Дар моддаи 9-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
телевизион ва радиошунавонӣ» вазифаҳои асосии ташкилотҳои давлатии телевизион ва 
радиошунавонӣ муайян карда шудаанд: 

- capи вақт огоҳ намудани шунавандагони радио ва тамошобинони телевизион аз 
ҳаводиси ҷамъиятию сиёсӣ ва дигар воқеоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он, паҳн 
намудани ахбори расмӣ, санадҳои мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва ҳокимияти судӣ, 
ки ба таблиғи расмӣ ҳуқуқ доранд; 

- таҳия ва пахш кардани барномаҳои иқтисодӣ, публитсистӣ, фарҳангию маърифатӣ, 
таълимӣ, шавқангез, варзишӣ; 

- инъикоси рамзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- мусоидат ба таҳкими робитаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон [9, с. 27]. 
Дар замони осоиштаи муосир масъалаҳои сиёсӣ дар шакли баҳсҳои сиёсии телевизионӣ, 

шарҳу тафсири воқеаҳои сиёсӣ ифода меёбанд. Функсияи асосии муколама ва баҳсҳои сиёсӣ 
дар он зоҳир мегардад, ки онҳо дар худ мақсади мубориза барои ҳокимият, барқарор ва амалӣ 
кардани сиёсатро доранд.  

Ҳадафҳо ва стратегияи рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол, ҳифзи амнияти иттилоотӣ, 
гиромидошти арзишҳои миллию умумибашарӣ, тақвияти пояҳои давлатдорӣ ва сулҳу ваҳдати 
миллӣ зарурати ислоҳоти соҳаи телевизион ва радиоро пеш овард. 

Натиҷаи чунин ислоҳоти фарогир буд, ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 70 муассисаи 
телевизиониву радиоӣ фаъол буда, аз ин ҳисоб 9 телевизион ва 10 радио давлатӣ, 31 телевизион 
ва 20 радио ғайридавлатӣ мебошад [3, с. 272-273]. 

Азбаски воситаҳои электронии ахбор – радио ва телевизион бо имкониятҳои пешниҳоди 
иттилоот - садову навор ба зеҳни аудитория таъсири бештар доранд, нақши онҳо дар 
ташаккулёбии афкори сиёсӣ бештар мушоҳида мешавад. Муҳаққиқони ватанӣ Саъдуллоев Ҷ., 
Хоҷазод С., Муминҷонов З., Умарова Г., Соҳибназарова Ш., Соҳибова Б., Эшматов З., 
Саъдуллоев С., Каримов Ҳ., Мирзоева Ф., Сафарова М., Абдураҳимов Б., Саидзода О. зимни 
таҳқиқи фаъолияти радио ва телевизионҳои Тоҷикистон ба нақши ин расонаҳои хабарӣ ба 
мухотабон ибрози андеша намудаанд. 

Таъсиси саридораи иттилоотию таҳлилӣ дар радио ва телевизион барои инъикоси 
масъалаҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон мусоидат мекунад. Мавзӯъҳои меҳварии 
барномаҳои таҳлилии телевизион ва радиоҳои давлатии Тоҷикистон имрӯз ҳам аз таблиғи 
сиёсати давлату ҳукумат, фармон, қарор ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои парлумони мамлакат, баррасии ҳамкориҳои 
Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон ва таҳлили авзои сиёсӣ ва вазъи печидаи ҷаҳон иборат 
мебошад. Аз ҷумла, барномаҳои радиоии «Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон», «Нигоҳи нав» 
(муаллиф Саидмуроди Хоҷазод), «Масири мураккаб» (муҳаррир Шарипов Хайрулло), 
радиомаҷаллаи «Бозтоб» дар ҳар барнома як мавзӯи мушаххас бо иштироки коршиноси 
масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ, сиёсатшиносон ва ҷомеашиносон, олимону пажӯҳишгарон мавриди 
барррасӣ қарор мегирад. Дар онҳо муҳимтарин масъалаҳои ҷомеаи муосир - роҳҳои тақвияти 
худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, ҳифзи манофеи миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ матраҳ 
мешавад. 

Телевизионҳои Тоҷикистон дар барномаҳои «Ахбор», «Навид», дар бораи рӯйдодҳои 
сиёсии кишвар ва ҷаҳон хабар медиҳанд. Барномаи таҳлилии «Тоҷикистон ва ҷаҳон», ки тариқи 
ТВТ пахш мегардад, дар байни тамошобинон машҳур аст. Ин барнома соли 2010 бо номи 
«Паргор» ба эфир баромада буд. Аз соли 2012 муҳаррири он Фатҳиддини Замон тавонист, ки 
инъикоси масъалаҳои сиёсиро пурмазмун ташкил намояд. Барномаи мазкур барои таҳрики 
афкори сиёсии тамошобинон нақши муҳим мебозад, чунки интихоби мавзӯъ ҷолиб, таҳлил ва 
шарҳи воқеаҳои сиёсӣ объективона, бо дарназардошти тавозуни афкор гузаронида мешавад.  

Аз фаъолияти телевизион ва радиоҳо доир ба масъалаҳои бозтоби ҳаёти сиёсӣ ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки «дар таҳоҷуми иттилотӣ ба даст овардани афкори омма, таъсири 
психологӣ ба мардум метавонад ба забти воқеии давлат ва истифодаи боигариҳои он» оварад 
[5, с. 16]. Дар воқеъ, маҳз тавассути иттилоотонӣ ҳадафҳои геополитикӣ дар арсаи сиёсат 
тарғиб ва амалӣ мегарданд. Неруи иттилоот дар замони муосир қавӣ гардида, мақоми ҳар як 
давлат аз рӯйи он баҳо дода мешавад. 

Бояд қайд кард, ки шореҳони сиёсӣ дар ВАО-и Тоҷикистон зиёд нестанд, чунки 
муносибати ҷиддӣ, дониши хуби вазъи сиёсии давлат ва кишварҳои олам, баҳодиҳии 
объективонаро талаб менамояд. Омода кардани журналистони сатҳи байналмилалӣ дар 
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донишгоҳҳои кишвар ба роҳ монда шудааст, аммо дар амалия шумораи ками онҳо фаъолият 
доранд. Журналисти байналмилалӣ бояд ба ғайр аз хуб донистани забонҳои хориҷӣ зиракии 
сиёсӣ дошта бошад, вазъи сиёсии кишвар ва ҷаҳонро дарк намуда, онро барои баррасӣ ба 
аудитория пешниҳод карда тавонад. Вазъи имрӯзаи ҷаҳон, таҳоҷуми иттилоотӣ тақозо мекунад, 
ки ВАО ба масъалаҳои сиёсӣ, аз ҷумла нисбати Тоҷикистон сареъ ва объективона вокуниш 
намоянд.  
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ДАРИЧАИ ОШНОӢ БА НУСХАҲОИ ДЕВОНИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Наимзода Қ.Қ. 
 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Ғарази дониш ва фанни тасҳеҳ ба даст овардани матни ҳар чӣ наздиктар ба матни асосӣ 
аст, ки аз зери қалами нависанда хориҷ шуда, ё аз баёни шоир ё гӯянда таровиш ёфтааст. 
Ашъори Шавкати Бухороӣ  аз ҷониби муҳаққиқони зиёд борҳо мавриди тасҳеҳ қарор гирифта, 
интишор шудааст.  Шавкати Бухороӣ ҳамчун шоири тавоно ва намояндаи маъруфи  сабки 
ҳиндӣ ҳанӯз дар айёми зиндагиаш шуҳрати зиёд пайдо карда,  ашъораш дар он замон интишор 
ва мавриди таваҷҷуҳу эътирофи суханварону суханшиносони нуктасанҷ ва дӯстдорони назм 
қарор гирифта буд. Баҳои ниҳоят баландро ба маҳорати офаринандагии Шавкат Малеҳои 
Самарқандӣ медиҳад, ки  ҳафт моҳ бо ӯ ҳамсуҳбат будааст. Ӯро халлоқулмаонӣ, ягонаи замон, 
шоири тозафикру навпардоз шуморидани Малеҳо ба он хотир аст, ки вай шоҳиди  шӯҳрати 
зиёд ва эътирофи мақоми баланди ӯ дар назм будааст. Инчунин Малеҳо дар тазкираи худ ба 
масъалаи соҳибдевон будани Шавкат ишора карда, иброз медорад, ки: «...се девон аз ман 
бурдаанд» мегуфт. Ҳамчунин менамуд, ки шуҳрати ашъораш дар Эрон зиёдатар аст аз соири 
мамолик. Он чи дар ин маҷмӯъа навишта шудааст, ба дасти худ ба роқим навишта дода буд» [3, 
с. 4]. 

Аз таъкиди Малеҳои Самарқандӣ оид ба се девон доштани шоир ва дар Эрон шуҳрати 
тамом ёфтани ашъораш маълум мегардад, ки ҳанӯз он замон Шавкат бо ашъори беназири худ 
маълуму машҳур шуда будааст. Ба қавли муҳаққиқон, Шоҳ Абдулазизхон бо нияти ҳаҷ ба 
сафар баромада, дар Исфаҳон Шавкатро ҷуста, аз ӯ шеър дархост кардааст. Ин санад низ гувоҳ 
аст, ки мардуми соҳибзавқ ӯро ҳамчун шоири маъруф эътироф намуда,  ба ӯ ихлоси зиёд 
доштаанд. Пеш аз ҳама, ашъори ноби шоир дар замони зиндагияш номи ӯро маълуму машҳур 
карда буд ва Шавкат қудрати қаламу истеъдодашро худаш низ хуб медонист. Дар хусуси 
тозафикрӣ, маъниофаринӣ ва шуҳрати ҳаққонии ашъораш Шавкат ҳам борҳо сухан ронда, 
ифтихормандона мегӯяд: 
  Нозад фалак имрӯз ба ҳар байти ту Шавкат, 
  Даъвои сухан кун, ки ду мисраъ ду гувоҳ аст! [8, с. 63]. 

Сабаби ин навъ шуҳрат пайдо кардану ба мартабаи баланд мушарраф гардиданашро 
шоир  ботафохур дар девонаш зикр кардааст, ки «баёзи дидаҳо аз шеъри ӯ  нуронӣ гашта, 
мисраи барҷастаи шеъраш ӯро дар маҳфилҳо бологузар кардааст». Чунончи: 
  Баёзи дидаҳо, Шавкат, шуд аз шеъри ту нуронӣ, 
  Ба тӯмори забонҳо метавон бурдан саводашро  [8, с. 63]. 
Ва ё: 
  Аз касам набвад дар ин маҳфил тавозӯъ дар назар, 
  Мисраи барҷастаи ман менамояд ҷо маро [8, с. 75]. 

Ба қавли Малеҳои Самарқандӣ, овозаи шуҳрати Шавкат ва назми баландпарвози ӯ на 
танҳо Хуросону Эрон, Мовароуннаҳр, Ҳиндустону Туркистон, балки Ироқ, Руму Мағриб ва 
Мисру Шомро ҳам фаро гирифтааст. Ба гуфти худи шоир, девонаш шомили ашъори лабрези 
тахайюлоти рангоранг мебошад, бинобар ин, баъди фавт ҳам, шуҳрати ӯ халалпазир нахоҳад 
шуд: 
  Ба мурдан ҳам наяфтад  аз баландӣ рутбаи номам, 
  Ба ранги мурдаи фирӯза тобут  аз кафан дорам [8, с. 75]. 

Бояд қайд кард, ки дар қатори нусхаҳои қаламии зиёди девони ашъори Шавкат то ба 
рӯзгори мо «Радоиф-ул-ашъор»-ҳою баёзҳои сершумори дар давраҳои гуногун ва мавзеъҳои 
мухталиф тартибдодашуда омада расидаанд, ки дар онҳо дар радифи ашъори шоирони маъруфи 
даврони гузаштаи форсу тоҷик ғазалҳои Шавкат ҳам сабт гардидаанд. Худи ҳамин далел 
шоҳиди он аст, ки эҷодиёти ӯ дар давраҳои гуногун дар миёни тоҷикзабонон паҳн гардида 
будааст ва аҳли адабу шеърдӯстон ба он рағбату майли зиёд доштаанд.  

Нусхаҳои гуногуну зиёди девони ашъори Шавкат дар китобхонаҳои мухталифи ҷаҳон 
нигоҳ дошта мешаванд. Чанд нусха  аз девони Шавкати Бухороӣ дар китобхонаҳои Туркия, аз 
ҷумла дар Истанбул мавҷуд аст. Ҳамчунин нусхаҳое дар китобхонаҳои Покистон, Коҳира низ 
ёфт мешаванд.  Доктор Забеҳулло Сафо дар китоби «Таърихи  адабиёт» – и худ менависад, ки 
«Аз девони Шавкат як нусха дар китобхонаи музеи Бритониё ва 3 нусха дар китобхонаи Малий 
Торис мавҷуд аст. Дар Эрон ҳам  аз девони ӯ нусхае дар даст дорем, аз ҷумла ду нусха дар 
китобхонаи Остони қудси Разавӣ дар Машҳад» [1, с. 65].   
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Донишманди фарҳехтаи эронӣ Сируси Шамисо соли 2004 «Девони ашъори Шавкати 
Бухороӣ»-ро дар Теҳрон интишор карда, дар чопи интиқодии девони Шавкат асосан ба се 
нусхаи зерин такя кардааст: 

1.Нусхаи мадрасаи  «Олияи Доко», ки мисли соири  дастнависҳои  ин мадраса дар ҳеҷ 
феҳрист зикр нашудааст. Нусхаест дар 400 саҳифа. Ин нусха дар асл мутааллиқ ба мадрасаи 
Олияи Калкутта буда, сипас ба мадрасаи Олияи Доко мунтақил шудааст. Дар поёни он 
омадааст: «Тамат ал-китоб бу биавни он ал-малик, ал-ваҳоб, ҳазо нусхати маймун мин каломи 
Мавлонои Шавкати Бухороӣ». Ин нусха таърихи таълиф надорад. Бар хилофи ағлаби нусхаҳо 
нусхаи мадрасаи Олия, хушбахтона, бар асари рутубат осеби чандон надидааст. 

Шамисо дар пешгуфтори девони интиқодии Шавкат мегӯяд: «Ман нусхаи ашъори 
Шавкатро нахуст аз рӯйи он рӯйнавис кардам ва пас аз мураттаб кардан бар ҳасби ҳуруфи 
қофия бо нусхаи дигаре муқобила кардам. Ихтилофотро дар зайли саҳифаҳо ёддошт кардам» [5, 
с. 65]. 

2. Нусхаи китобхонаи Донишгоҳи Доко ба шумори 444/ 2 дар феҳристи чопи нусхаи 
форсӣ ва арабӣ, урдуи он донишгоҳ муаррифӣ шудааст. Ин нусха нусхае аст мазбут, покиза 
ҷузъ он ки  ба хеш хатти нусхаи мадрасаи Олия нест, мушаххасоти имлои он ҳамон 
мушаххасоти имлоии нусхаи зикршуда аст. Аз ҷумла сари ҳар навиштани калимот аз рӯйи исми 
соҳибони қаблии ин нусха маълум мешавад, ки муншии он  аз Туркия аст. Дар поён баъд аз 
рубоиёт  як қитъа, ки дар нусхаи болоӣ нест омадааст: 

Исмат, кубаро гашту ҳаё шуд суғро,  
Овард аз ӯ натиҷа берун давлат. 
Бенуқсон шуд чу ёфт аз бенуқсон, 
Таърихи натиҷаи ҳаёву исмат. 

Устод Забеҳулло Сафо ҳам зимни баҳси нусхаи девони Шавкат дар китобхонаи Милии 
Порис ва музеи Бритониё менависад: «Бинобар як рубоӣ, ки моддаи ҷамъоварии он аст, ба соли 
1093 фароҳам омад, ки зоҳиран ҳамин шеър аст» [1, с. 147]. 

Нусхаи китобхонаи Доко исми китоб ва таърихи таҳрир надорад, аммо ба лиҳози назм ва 
тартиби ашъор миқдори онҳо тақрибан шабеҳ ба нусхаи мадрсаи Олия  аст. Ҳама дар асос 
мубтанӣ ҳастанд, бар ҳамон девоне, ки худи Шавкат таҳия карда буд.  Ин теъдоди касир абёти 
муфарида ва ғазалиёт, дубайтӣ бояд ба василаи худи Шавкат интихоб шуда бошад. Фарқи 
умдаи донишгоҳи Доко бо нусхаи  мадрасаи  Олия ин аст, ки дар он чанд қасида  ва як қитъа  
аст, ки дар нусхаи болозикршуда нест.  

3. Нусхаи китобхонаи Остони қудси Разавӣ бо аломати  «О» ишора шудааст. Кори тасҳеҳ 
ва навиштани муқаддимаи он  дар Доко поён ёфтааст. Чун ҳар ду нусха мавриди истифодаи 
Шамисо қарор дошт, дигар ниёзе ба дастёбии нусхаи дигарро ҳис намекард. Дар бархе аз 
махоиз дар нусхаи девони Шавкат сухан рафта буд, ки дар китобхонаи Остони қудси Разавӣ 
ҳаст. «Ва дорои дебоча, маснавӣ ва ёддоштҳое ба наср аст» [7, с. 128]. 

Марҳум доктор Ҳабибулло, ки феҳристи нусхаи хаттии донишгоҳи Докоро танзим карда 
ва ба чоп расонидааст, менависад, ки Шавкат девони худро ба соли 1093 ҳиҷрӣ, 1682 мелодӣ 
мудавван сохт, яъне 14 сол қабл аз марг. 

Муҳаққиқи дигари Эрон Туркои Шафақ барои ба даст овардани нусхаи саҳеҳтар аз 
девони Шавкати Бухороӣ нахуст феҳристҳои нусхаи хаттиро мавриди баррасӣ қарор додааст. Ӯ 
таъкид медорад, ки «Нусхаҳое, ки дар китобхонаҳои Истанбул буданд, як-як дида шуд ва аз 
назари таърих сиҳатии нусха баррасӣ шуданд. Таърихи бархе аз нусхаҳо наздик ба таърихи 
фавти шоир буда, вале нусха иштибоҳоти зиёде дошт (китобхонаи Солмолия №22 58) [6, с. 14]. 
Ҳангоми ҷустуҷӯи нусхаҳои саҳеҳтари ин мавзуъро низ дар назар гирифтанд, ки иқдом будани 
нусхаи лозими саҳеҳ нест.  

Туркои Шафақ дар тасҳеҳи девони Шавкати Бухороӣ аз се нусхаи хурди ӯ дар мавқею 
мавриди ниёз аз чопҳои мавҷуди девони Шавкат истифода намудааст. Ҳар се нусха аз 
китобхонаҳои Истанбул ба даст омад. Дар марҳалаи нахуст нусхаи асосие, ки марбут ба 
китобхонаи «Тубқопусарой» аст истинсох гардид.  Бо фароҳам намудани девон ва феҳрист 
намудани ашъори шоир нусхаҳои муқаддимотӣ муқобала шуда ва кор оғоз гардид. Ҳар ҷо, ки 
дар хондани матн ба мушкил рӯ ба рӯ мешуданд, ба чопи доктор Шамисо муроҷиат мекарданд, 
ки аломати ихтисории он ҳарфи «Ш» аст.  

Шарҳи нусхаҳо: 
1. Дар китобхонаи «Тубқопусарой» нусхае аз девони Шавкат ба шумораи 827 нигаҳдорӣ 

мешавад, ки  205 варақ дошта, ҳар саҳифа 19 сатр дорад. Ҷилди нусха тармехдор буда, он бо 
хатти настаълиқ таълиф шудааст. Дар бархе баргҳои ҳошия нусхаи Бедил ва гоҳе тавзеҳоти 
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туркӣ дорад.  Як муққадимаи арабӣ ҳам дорад. Исми котиб Ҷазбӣ Иброҳим бини Муставфо аст, 
ки дар муқаддима омадааст. Таърихи истинсох надорад. Сабти нусхаро касе ба номи Муҳаммад 
Рошид анҷом додааст. Эҳтимолан котиб нусхаҳои дигаре низ дар ихтиёр дошт. Гоҳе дар 
ҳошияи мисолҳо аз абёти Соиб дида мешавад, ки ин нишондиҳандаи ошно будани котиб бо 
шоирони дигари сабки ҳиндӣ аст. Ин нусхаро Шафақ барои кор ҳамчун нусхаи асосӣ қарор 
додааст. Аломати ихтисории ин нусха ҳарфи «Т» аст. 

2. Дар китобхонаи «Салмония» бо шумораи 452 нусхае дар қисмати «Лоло Исмоил» 
нигаҳдорӣ мешавад, ки 153 варақ дорад ва дар ҳар сафҳа 18 сатр мавҷуд аст. Хатти он 
настаълиқ буда, сарлавҳааш мазҳабӣ аст. Таърихи китобат 1114 ҳиҷрӣ ва исми котиб Соқиб аст. 
Аломати ихтисории ин нусха «Л»  аст. 

3. Дар қисмати «Ҳолат афандӣ  Ловаҳист»-и китобхонаи «Салмонӣ» нусхае бо шумораи 
164 мавҷуд аст, ки дорои 133 варақ  ва ҳар сафҳа 18 сатр дорад. Он бо хатти настаъллиқ таълиф 
шудааст. Таърихи китобати он 1067-и ҳиҷрӣ сабт шуда, вале дар он исми котиб наёмадааст. Дар 
ин нусха фақат ғазалиёт, рубоиёт, як қитъа ва як моддаи таърих вуҷуд дорад. Аломати 
ихтисосии ин нусха ҳарфи «Ҳ» аст. 

Бори аввал ашъори Шавкат соли 1961-и мелодӣ дар Истанбул ба эҳтимоми Алӣ Милонӣ 
чоп шудааст. Муаллиф дар фасли аввали ин китоб дар бораи зиндагии шоир тавзеҳот дода ва 
дар фасли дуюм 58 нусхаро аз девони Шавкат, ки дар китобхонаҳои Туркия нигаҳдорӣ 
мешаванд, муаррифӣ кардааст. Дар ин мунтахаб 4 қасида, 26 ғазал, 9 дубайтӣ, 39 такбайт 
интихоб шудааст.  

Доктор Шамисо дар мавриди кори хеш мегӯяд: «нусхаи хаттии дигареро, ки омода дар 
хориҷ аз Эрон ҳастанд надидаам, умедворам дар оянда ба тадриҷ ба бархе аз ин нусхаҳо даст 
ёбам» [10, с. 15]. Яъне, доктор Шамисо нишон медиҳад, ки ин кор ноқис аст, бояд дубора тасҳеҳ 
шавад, дар ҷои дигар мегӯяд: «Лозим аст дар оянда касе нусхаи дигареро ҳам бо ин чоп 
муқобала кунад. Байни нусхаҳои мо ва чопҳои қаблӣ аз назари кам тафовутҳо вуҷуд дорад» [5, 
с. 15].  

Туркои Шафақ дар мавриди нашри интиқодии девони Шавкат менигорад, ки «Дар чопи 
доктор Шамисо дар қасидаи аввал байти 15-ум вожаи «Очида» дида мешавад, ки чунин 
вожаеро дар фарҳангҳо пайдо накардем. Ин вожа дар нусхаи мо «Оҷида» омада, шакли саҳеҳи 
он ҳамин аст. Мисоли дигаре низ дар қасидаи 6-ум байти 51-ум дар ҳама нусхаҳо ва дар чопи 
Тоҷикистон «Таборакаллоҳ аз тавсани сабки рафтор», вале дар чопи доктор Шамисо «Ба торик 
афтод аз он тавсани сабки рафтор» омадааст. Аз назари теъдоди абёт низ дар чопи ҳозир 924 
байт бештар аз чопи доктор Шамисо дорад. Вай низ дар нусхаи мо 23 рубоӣ вуҷуд дорад дар 
ҳоле, ки чопи доктор Шамисо 10 рубоӣ дорад» [6, с. 12].  

Дар Тоҷикистон аз нахустин корҳои ҷиддӣ дар табъу нашри осори Шавкати Бухороӣ 
хизмати  адабиётшинос Мирзо Аҳмадов ба ҳисоб меравад. Мунтахаби осори шоирро, ки соли 
1968 ӯ нашр кунондааст, 6 ташбиби қасида, 193 ғазал, 163 абёти пароканда ва 5 рубоиро фаро 
мегирад. Девони Шавкат ба таври комил аввалин бор дар соли 1987 ба кӯшиши Ҷобулқо 
Додалишоев дар Тоҷикистон ба чоп расид, ки дар ин чоп аз нусхаҳои мавҷуд дар китобхонаҳои 
шӯравӣ  истифода шудааст. Китоби «Девони ашъори Шавкати Бухороӣ», ки матни интиқодии 
онро адабиётшиносон Амрияздон Алимардонов, Ҷобулқо Додалишоев ва Асғари Ҷонфидо ба 
ҳуруфи арабиасос нашр кардаанд, 6389 байтро дарбар гирифта, бештар пораҳои шеърӣ ва 
ғазалиёти шоирро фароҳам овардааст. Ин девон аз он сабаб қадру қимати баландро соҳиб аст, 
ки таҳиягарон нусхаи дастхати дар замони зиндагии шоир (соли китобат 1109 ҳиҷрӣ мутобиқи 
1697 милодӣ) китобаткардаи хаттот Мир Ҷалол ибни Мир Камолро асоси матни илмию 
интиқодӣ қарор додаанд. Ба андешаи инҷониб, ин нусха шояд яке аз се девони аз дасти Шавкат 
бурдаи котибон бошад. Мушахассоти нусхаҳо чунин аст: 

1. Академияи улуми Тоҷикистон №1109, 115 барг. Қасоид вуҷуд надорад. 
2. Академияи улуми Ӯзбекистон №1260, дар ин нусха иштибоҳ зиёд аст. 
3. Китобхонаи Ленинград №1189. Мунтахаб аз ашъори Шавкат аст. 
4. Академияи улуми Тоҷикистон №1257. Фақат қасоид вуҷуд дорад. 
5. Академияи улуми Тоҷикистон №1164. Қасоид надорад. 
6. Академияи улуми Тоҷикистон №1190. Қасоид надорад. 
Дар ин чоп муқаддима бо қалами мусаҳҳеҳ навишта шудааст. Ҳамчунин муаллифони 

мазкур баргузидаи ашъори шоирро ба ҳуруфи сириллик бо номи «Нури аср» соли 1986 тариқи 
нашриёти «Ирфон» дастраси хонандагони тоҷик карданд, ки дар тарғиби эҷодиёти шоир саҳми 
назаррас дорад. 

Баробари он ки ашъори Шавкати Бухороӣ дар баёзу ҷунгҳои зиёде сабт шудаанд, 
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ҳамчунин намунаҳои ғазалиёт ва қасоидаш дар китобҳои «Гулшани адаб» ҷилди  IV (Душанбе, 
нашриёти «Ирфон», соли 1977), «Шоирони Мовароуннаҳр» (Душанбе, нашриёти «Адиб», соли 
2006) ва маҷаллаю китобҳои дигар интишор ёфтаанд. 

Дар ганҷинаи дастнависҳои шаҳрҳои Душанбе, Тошканд ва Ленинград 31 нусхаи девони 
ашъори Шавкат маҳфуз аст. Аммо, мутаассифона, бештари дастанивисҳои дар китобхонаҳои 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва малакатҳои хориҷӣ мавҷудбудаи девони Шавкат номукаммалу 
ноқис буда, тамоми ашъори шоирро фарогир нестанд. Масалан, дар нусхаи девони Шавкат, ки 
таҳти рақами 409 дар захираи дастнависҳои шарқии ба номи А. Мирзоеви Академияи милии 
илмҳои Тоҷикистон маҳфуз аст ва қадимтарин дастнавис дар китобхонаи Иттиҳоди Шӯравӣ 
мавҷудбудаи девони шоир ҳисоб меёбад (китобаташ соли 1697 м.), ки қасидаҳои ӯ сабт 
нагардидаанд. Ин ҳолатро метавон дар нусхаҳои таҳти рақамҳои 870 ва 2443 (китобаташон 
солҳои 1774 ва 1750 м.) дар ин захира мавҷудбудаи девони ашъори Шавкат низ  мушоҳида 
кард. Аммо дар дастнависи таҳти рақами 868 (китобаташ соли 1843 м.) фақат қасидаҳои 
Шавкат оварда шудаанд. Дар дастнависи девони Шавкат, ки таҳти рақами 400 (китобаташ соли 
1775 м.) дар шуъбаи дастнависҳои китобхонаи ба номи Салтиков-Шедрини шаҳри Ленинград 
нигоҳ дошта мешавад, қасидаҳои шоир сабт шуда, фардҳо ва рубоиёти ӯро фаро намегирад. 
Ҳамин навъ ҳолатро қариб дар аксари нусхаҳои дигари дар китобхонаҳо мавҷудбудаи девони 
ашъори Шавкат мушоҳида кардан мумкин аст.  

Дар баробари ин, дар дастнависҳои мавҷудаи девони ашъори Шавкат аз ҷиҳати 
фарогирии шумораи ғазалҳои  гуногунҳаҷм, қасидаҳо, рубоиҳо, фардҳо ва байтҳои пароканда 
низ ихтилофот ва тафовутҳо ба назар мерасанд. Аз ҷумла, дар нусхаи таҳти рақами 499 
(ганҷинаи дастнависҳои шарқии Академияи милии илмҳои Тоҷикистон) 744 ғазал (аз 3 то 18 
байтӣ), 19 рубоӣ, 171 фард, 277 байти пароканда, 3 қитъа, дар нусхаи таҳти рақами 6077 
(маҷмӯаи дастнависҳои шарқии АФ Ҷумҳурии Узбекистон), ки соли 1843  дар Исфаҳон китобат 
шудааст ва мукаммалтарин дастнависи маҳфузбудаи девони Шавкат мебошад, 734 ғазали 
гуногун, 12 қасида, 18 рубоӣ, 464 фард, 292 байти пароканда, 3 қитъа ва дар нусхаи таҳти 
рақами 400 (шуъбаи дастнависҳои китобхонаи ба номи Салтиков-Шедрин) 466 ғазали гуногун, 
16 рубоӣ ва 3 байти парокандаи шоир мавҷуд аст. 

Тадқиқу муқоисаи бодиққатонаи нусхаҳои бадастдаромадаи осори Шавкат нишон 
медиҳад, ки бештари таркиби девони ашъори ӯро ғазалҳо, фардҳо ва байтҳои ҷудогона ташкил 
медодаанд. Дар баъзе дастнависҳои девони ашъори Шавкат якчанд қитъа ҳам дучор меояд. 
Вале муқоисаи онҳо бо дигар қисматҳои осори шоир ба он гувоҳӣ медиҳад, ки ин қитъаҳоро 
котибони нусхаҳо дар заминаи интихоби абёти ғазалҳо ва якҷоя намудани байтҳои ҷудогонаи 
Шавкат ба вуҷуд овардаанд. 

Ба назари мо, ҷой доштани чунин ҳолат ба он далолат менамояд, ки як силсила ашъори 
Шавкат, ки баъди таҳияи девон ва ё худ дар охирҳои ҳаёти ӯ таълиф гардидаанд, аз девони 
ашъори шоир берун мондаанд.  

Бояд гуфт, ки нусхаҳои девони шоир мувофиқи маълумоти феҳристҳо дар китобхонаҳои 
машҳури шаҳрҳои Москваю С-Петербург, Душанбею Тошканд ва Эрону мамолики Аврупо 
мавҷуданд, ки ҳанӯз пурра омӯхта нашудаанд. Аз нуқтаи назари матншиносӣ  фарогирии осори 
адиб номукаммал аст ва қиёсу муқобалаҳои матнӣ ошкор намуданд, ки ин китобҳо аз хатою 
нуқсон холӣ нестанд. Агар соҳиби се девон будани шоирро ба назар бигирем, маълум мегардад, 
ки мероси адабии бачоп расидаи Шавкат ҳанӯз номукаммал аст.  
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ДАРИЧАИ ОШНОӢ БА НУСХАҲОИ ДЕВОНИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Дар мақола дар бораи нашри нусхаҳои  девони ашъори яке аз намояндагони сабки ҳиндӣ Шавкати 

Бухороӣ сухан маравад. Бо овардани номгӯи  нашри осори шоир аз ҷониби муҳаққиқон ин мақсадро 

муаллиф амалӣ намудааст. Ҳамзамон муаллиф кӯшиш намудааст, ки то андозае бартарии чопҳои 

интиқодии осори Шавкатро нишон дода, масъалаи омӯзишу пажӯҳиши бештари ашъори шоирро дар 

назди муҳаққиқони соҳаи адабиёт ба миён гузорад. 
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ЗНАКОМСТВО С ЭКЗЕМПЛЯРАМИ СБОРНИКА СТИХОВ ШАВКАТА БУХОРОИ 
 

В статье речь идет об издании экземпляров сборника стихов одного из представителей индийского 

стиля Шавката Бухорои. Приведя названия изданий поэта исследователями, автор осуществляет эту цель. 

В то же время автор прилагает усилия в демонстрации преимущества критических публикаций 

произведений шавката и ставит перед литературными критиками проблему изучения и исследования 

большей части стихов поэта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шавкат Бухорои, стихи, сборник стихов, Шамисо, текстология, бейт, 
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ACQUAINTING WITH COPIES OF SHAVKAT BUKHOROI’S COLLECTION OF POEMS 
 

The article deals with the publication of copies of a collection of poems by one of the representatives of 

Indian style, Shavkat Bukhoroi. Giving the names of the poet's publications by researchers, the author 

implements this goal. At the same time, the author makes efforts to demonstrate the advantages of critical 

publications of the works of Shavkat and poses to literary critics the problem of studying and researching most 

of the poet's poems. 
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researcher, word, development. 
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МУЛОҲИЗАҲО ПЕРОМУНИ СЕ УНСУРИ АСЛИИ АДАБИЁТ – РАМЗ,  
ОБРАЗ ВА СУЖЕТ 

 

Мирсаидов Б.Т. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Адабиёти шифоҳӣ дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ ҷойгоҳи намоён дорад. Бидуни 
омӯзиши ин мероси гаронбаҳо фаҳми мукаммали адабиёти хаттӣ нокифоя менамояд. Дар 
адабиётшиносии муосир барои ифодаи ин мафҳум истилоҳи «фолклор» мустаъмал аст. 
Ҳамзамон истилоҳоти «эҷодиёти мардумӣ», «назми халқӣ», «фаҳлавиёт» (маънии маҳдудтаре 
дорад), «адабиёти даҳонӣ» ё «адабиёти шифоҳӣ» ва ғайра маъмуланд, ки бо «фолклор» 
ҳаммаъноӣ доранд. 

Адабиёти шифоҳӣ зинаҳои ташаккулу таҳаввули худро аз сар гузаронида, аз аслу асосҳои 
ҷаҳоншиносии иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангиву маънавӣ ва фалсафию ҳикамии халқҳои олам 
хабар медиҳад. Фаро гирифтани ҷанбаҳои гуногуни мероси мардумӣ барои адабпажӯҳон аз он 
дидгоҳ муҳим аст, ки зимнан раванди такомули сегонаи (салосаи) адабӣ – «устура-фолклор-
адабиёти хаттӣ»-ро ҳамаҷиҳата дармеёбанд ва манзараи умумии такомули адабиёт барояшон 
равшан мегардад.  

Бояд тазаккур дод, ки осори мардумӣ шомили нукоти калидиест, ки дар баробари 
шикофтану кушудани он масоили инкишофи ҳаёти одамӣ дар рӯи замин, муносибати ӯ дар 
фаҳми печидагиҳои асрори табиат, коиноти беҳудуд, сайёраҳо, Моҳу Офтоб, фаслҳои сол, кӯҳу 
дарё, чаҳор унсур ва муҳимтар аз ҳама сабабҳои зуҳур ва ҳузури ӯ дар рӯи замин ба қадри 
фаҳми инсонӣ равшан мегардад. Чунин баррасиҳои фикрӣ аз лаҳзаҳои нахустини пайдоиш ва 
сукунати банӣ Одам дар курраи арз тавассути устураҳо баён гардидааст. Аз ин дидгоҳ, ин навъ 
гуфтор мансуб ба мардуми бостонӣ буда, маҷмӯи фаҳмишоти ибтидоӣ дар таъриху адабиёт 
устура номида мешавад, ки он то сарҳадди танаввӯи осори гуногуни шифоҳӣ тазоҳур ва 
такомул ёфтааст.  



22 

 

Барои қавмҳои Эрони бостон ва дигар халқҳои қадими ҳиндуаврупоӣ асотир дар шумори 
ёдгориҳои бузурги маънавӣ маҳсуб меёбад, ки ҷараёни рушди фикрӣ ва рӯҳониву фалсафии 
онҳоро бозгӯ месозад. Равшан мегардад, ки ин тасаввуроти аввалини инсоният дар заминаи 
маърифати ибтидоии ӯ аз ҳастӣ ва ҳаводиси табиату ҷамъият берун омада, имрӯз чун 
саҳифаҳои дурахшони тамаддуни башарӣ барои шинохти мукаммали замонҳо хидмат 
менамояд. 

Дар идомаи ин матлаб бо такя ба гуфтаҳои боло ёдрас мешавем, ки ҳоло дар илми 
адабиётшиносии ҷаҳон ҷараёни ташаккулу такомули адабиёт дар се нуктаи ба ҳам пайваст 
«устура-фолклор-адабиёти хаттӣ» ифода ёфта, устура аз фолклор ҷудо нишон дода шудааст. 
Маъмулан, адабиётро таркибёфта аз ду шоха – адабиёти шифоҳиву хаттӣ медонистанд ва 
устура низ шомили фолклор буд. Албатта, мо медонем, ки ҳаёти башарӣ дар рӯи замин дар ҳар 
марҳалаи таърихӣ таҳаввулоти бузургро аз сар гузаронида, омилҳои зиёде муҷиби тағйир 
ёфтани худшиносӣ, ҷаҳоншиносӣ ва тафаккури завқӣ, бадеӣ ва адабӣ мегарданд. Ин навъ 
дигаргуншавии андешаву маниши одамон ба зуҳури динҳои бузурги ҷаҳонӣ иртиботи амиқ 
дошта, зимнан ҳадафҳои сиёсии сарварони обрӯманди ҷаҳон (императорҳо), таълимоти илмӣ ва 
кашфиёти оламшумули олимону нобиғагон, ғоя ва аркони динӣ маҷмӯан боиси сурат бадал 
намудани тафаккури адабиву бадеӣ ба шумор меоянд. Аммо тамоми ин омилҳо наметавонанд 
ифодагари фаҳмиши инсони нахустин ё давраи аввали зуҳури фарзандони Одам дар рӯи замин 
бошанд. 

Аз ин рӯ, устура дар замони қадим муҳимтарин василаи баёни нахустмушоҳида, ҳофизи 
андеша ва шуури одамон будааст. Устура ҳеҷ гоҳ як афсонаи маишӣ, динӣ ё сиёсӣ набуда, 
балки бозгӯи рӯҳияи тавонманди инсонҳост, ки аз қадим мехостанд сабаби ҳастии ҳама гуна 
ҷузъу кулли мавҷуд дар рӯи замин, аҷроми фалакӣ ва иртиботи ногузири худро бо сифату 
хосияти ин офаридаҳо тафсир намоянд. Бар мабнои ақидаи фавқ олимон бар ин назаранд, ки 
ҳарчанд устура ҳамчун шакл (қолаби адабӣ) дар мароҳили баъдӣ боқӣ монда бошад ҳам, вале 
мазмуну мундариҷаи он ба гунаи чашмгир тағйир пазируфтааст.  

Дар илми адабиётшиносии ҷаҳон баҳсҳо сари вижагиҳои аслии мазмуну муҳтавои устура 
ва тадриҷан ҷойгузин шудани фолклор пас аз таназзули ҷаҳоншиносии ибтидоӣ вуҷуд дорад.  

Олимон бар ин фикранд, ки дигаргуншавии мазмуни намунаҳои шифоҳии адабӣ ва 
дертар осори хаттӣ ба луғати шоирона (имкониятҳои забони мавҷуд дар эҷоди асар), тарзу 
усули асосии сабки маъруф, хатҳои сужет, образҳо, тафаккури иҷтимоӣ, авзои умумии равонии 
ҷомеа ва дигар омилҳо робита дорад.  

Тааммул ба хотираи адабиву мазҳабии башар ва рушди ояндаи адабиёт ҳамчун унсури 
аслии зиндагии маънавии инсоният моро ба ин натиҷа меоварад, ки баробар бо салосаи адабӣ 
сегонаи таҳаввули ҷавҳари адабиёти бадеӣ ё хаттиро низ бишносем. Ин риштаҳои пайвастаро 
бо дарназардошти замон ва таърихи такомул ба гунаи зайл метавон ифода ва маънидод кард: 
модарватан (ватани мабдаъ) – модарзабон (забони мабдаъ) – модарадабиёт (адабиёти мабдаъ, 
зимнан модарсужет (сужети мабдаъ). 

Масъалаи сужет ё мазмунҳои қадиму аслӣ, ки мо модарсужет номидем, тавзеҳи бештар 
мехоҳад, ки поёнтар ба он руҷӯъ хоҳад шуд.  

Матолиби ёдшуда маънии онро дорад, ки қабл аз фолклор устура низ дар даврони 
минбаъдаи адабиёти хаттӣ ҷиҳати зуҳури навовариву анъана, тарҳи хатҳои гуногуни сужетҳои 
машҳур, тарзҳои роиҷи маъниофариву маънигузорӣ, мазмун ва мавзӯъ, қолабҳои ифодаву баён 
ҷойгоҳи муҳим дорад. Ба ибораи дигар, бо гузашти вақт тарҳи сомону созмонёфтаи фолклору 
фарҳанги мардум дар офариниши анвои адабӣ нақши худро гузоштанд. 

Ба ҷои устура, яъне шеъру сурудаҳои нахустини инсоният пайдо шудани афсонаву 
гуфтори аҷибу ғариб низ бастагӣ ба авомили иҷтимоиву маънавӣ дорад. Муҳаққиқи маъруф 
О.М. Фрейденберг дар фасли «Устурашиносон»-и китоби худ «Поэтикаи сюжет ва жанр» 
менависад, ки шояд одамият ҳанӯз аз шурӯи ҳастияш истеъдоди шеъргӯӣ ва шеърофарӣ, 
маънисозиву тахайюлбофӣ дошт, ки ин тафаккур бар асари истиқбол ва дарки тамаддун аз миён 
рафт. Осор ё эҷодиёти мардумӣ бегумон бозмондаи ҳамон ҷаҳоншиносии адабии қадим аст [7, 
с. 15-16]. 

Дар пайвастагӣ ба ин масъала суоле пеш меояд: Фолклор аз устура ва дертар адабиёти 
хаттӣ аз фолклор кадом вижагиҳои зоҳириву дохилии адабиро гирифтаанд ва кадом авомил 
боиси пайванди ин шохаҳои бузург гардидаанд? 

Сайри таърихии адабиёти ҷаҳонӣ собит месозад, ки аз як марҳала ба марҳалаи дигари 
адабиёт сужет, образ ва рамз – чун се аносири бунёдӣ, нахуст ба гунаи аслӣ, сипас бо 
дигаргуниҳои зиёд интиқол ёфтаанд. Ин ҷо боз ҳам зикри ҳамон мақсади асосӣ пеш меояд, ки 
бояд устура танҳо намунаи эҷоди мардум шинохта нашуда, балки шаклу сохтори фаҳмиши 
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ҷаҳон дар даврони муайяни рушди тафаккури ҷамъият дониста шавад, зеро печидагиҳое дар 
маърифати нишонаҳои адабии он низ хеле зиёд аст [7, с. 16-17]. 

Масъалаи меҳварӣ дар шарҳу тавзеҳи устура ва осори шифоҳиву хаттие, ки дар дарозои 
мавҷудияти адабиёти халқҳои олам, бахусус адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, доимо мавҷуд аст, рамз 
маҳсуб меёбад. 

Рамз лафзи арабӣ буда, маънои сухани пӯшидаро дорад. Маънои дигари зоҳирии он 
ишорат кардан ё фаҳмонидани матлабе бо лаб, абру ва чашм мебошад. Инчунин бо имову 
ишора ва ҳаракатҳову нишонаҳои махсус ифода кардани матлабу мақсад рамз аст. Ин лафз ба 
гунаи символ дар забони халқҳои олам мустаъмал, ки аз лафзи юнонии symbolon (ба маънии 
нишона ва рамз) баргирифта шудааст. 

Рамз ҳамчун истилоҳи бадеӣ мафҳумҳои зиёдеро дар худ гунҷоиш дода, дар мавриди 
тааллуқ ва интисобаш ба истилоҳоти меҳварии адабиётшиносӣ, мисли сужет ва образ баҳсҳо 
эҷод мекунад. Корбурди он дар баёни матолиби мухталифи адибон то ҳадде вусъат пайдо 
кардааст, ки ин сифати он боиси пайдоиши истилоҳи рамз-тимсол (символ-образ) ва хосияти 
муродифӣ гирифтани таъбирҳои машҳур дар илми адабиётшиносии муосир гардад.  

Олимони арманӣ Гаспарян С.К. ва Саргсян М.С. дар мақолаи «Образҳои мармуз дар 
матни осори бадеӣ» рамзро ба ду шоха рамзҳои умумиистеъмолӣ ё умумипоэтикӣ ва 
(узуальные символы) ва рамзҳои фардӣ ё муаллифӣ (окказиональные символы) ҷудо кардаанд. 
Дар мақолаи ёдшуда, ки ҳамагӣ аз панҷ сафҳа иборат аст, хосияти аслии рамз дар адабиёти 
бадеӣ хеле ҷолиб баён гардидааст [4]. 

Дар баррасиҳои дигари илмӣ рамз тасвири тамсилии чандарзишиест, ки дар заминаи 
шабоҳати ашё ва ё иштироку омезиши падидаҳои ҷаҳони ҳастӣ зуҳур менамояд.  

Бо дарназардошти ин матолиб, ҳарчанд рамз дар тафаккури адабии ҷаҳонӣ собиқаи 
тӯлонӣ дорад, вале дар хусуси ҳузуру зуҳури он дар асотир ихтилофи назарҳо ба назар мерасад. 
Устурашиносу муаррихи барҷастаи рус Леополд Воеводский мегӯяд, ки рамзҷӯӣ аз асотир, 
яъне маҷоз шумурдани асотир кори дуруст нест [7, с. 16].  

Агар мо андешаи адами рамзро дар асотир истиқбол намоем, зарурати тафовут гузоштан 
миёни тафаккури шоиронаву зевари хаёл ва тафаккури устуравӣ пеш меояд. Дар ин сурат 
устура на танҳо ҳамчун намунаи эҷоди мардум, балки чун шаклу усули ҷаҳоншиносӣ дар 
марҳалаҳои муайяни рушди ҳаёти инсонӣ маънидод мешавад. Яъне устура ҳанӯз шеър 
(адабиёт) нест, ҳарчанд ки намунаҳои шеърӣ ё адабӣ маҷмӯан резаҳо ё қатраҳои хурди олами 
асотиранд.  

Ба андешаи инҷониб, ба муаммои мавҷудияти рамз дар «тафаккури адабии асотирӣ» бояд 
вобаста ба мероси ҳар як халқ ҷудогона рӯй овард ва тадқиқ кард. 

Маҷмӯан, аз рӯи манзараи умумии ташаккули адабиёти форсӣ, аз оғоз то анҷоми даврони 
классикии он, анвои рамз дар тақсимбандии мавзӯии зерин мушаххасу мукаммал менамояд: 

1. Рамзҳои асотирӣ. Ин рамзҳо дар шахсияту амали худоёну эзадбонувон ва фариштагон 
ифода меёбанд. 

2. Рамзҳои баргирифта аз фарҳанги авастоӣ. Пайванди «Дарахти ҳамаи тухмиҳо», 
парандагони ғайримуқаррарӣ, чун Ворағн, Каршипт, амшоспандон ва дигар зуҳуроти минуӣ 
дар ҳаёти инсоният. 

3. Рамзҳои қуръонӣ, мазҳабӣ, ирфонӣ ва хурофӣ. Асли ин навъ румуз бастагӣ ба дини 
ҳукмрон дорад. 

4. Рамзҳои бадеии аҷроми самовӣ. Маъниҷӯӣ аз сифоти ситорагону сайёрагон, мисли 
Офтоб, Моҳ, Ноҳид, Миррих.  

5. Рамзҳои бадеии инсонӣ. Рамзҳое, ки дар заминаи сурату сирати инсонӣ, ҳолату 
ҳаракат, истеъдоду аъмоли хориқулода, синну сол, донишу фазилат, майлу рағбат, ҳавасу 
хоҳиш ва ниёзҳои рӯҳониву ҷисмонии инсон ташаккул ёфтаанд. 

6. Рамзҳои бадеии табиию ҷуғрофӣ. Маъниҷӯӣ аз кӯҳ, чашма, кӯл, дарё, баҳр, анвои 
дарахт, гул…ва рамзҷӯӣ аз топонимҳои маъруф, монанди Чину Мочин, Эрону Нерон, Ҳинду 
Синд, Машриқу Мағриб, Маккаву Мадина, Тӯри Сино, Ҷобулқову Ҷобулсо, Қоф (маъмулан се 
исми охирин хоси гурӯҳи савуми рамз аст)  

7. Рамзҳои бадеии марбут ба фарҳанги мардум (рамзҳои фолклорӣ, этникӣ, 
этнопсихологӣ). Дар ташреҳи ин навъи рамз бояд ба табиати ҳар як аз жанрҳои фолклорӣ ва 
мавзӯоти он мутаваҷҷеҳ гардид. Масалан, он чи роқими сутур аз танаввӯи мавзӯии сужетҳои 
афсонаҳои омиёнаи тоҷикӣ дарёфт, маҷмӯан ҳашт навъи афсонаи тоҷикӣ вуҷуд дорад. Одатан, 
румузи ифодаи сеҳр дар ин навъи бадеии мардумӣ хеле сершуморанд, мисли оташ, ангуштарӣ, 
дуд, бод, об, нон (ғизо), кӯза, халта, ҷувол, сандуқ, мӯй, пар ва ғайра. 
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Ба андешаи мо, рамзофарӣ дар адабиёт ба чанд ҳадаф, сабаб ё омил вобастагии амиқ 
дорад, ки ногузир гӯяндагону созандагони осори адабиву бадеӣ аз онҳо суд меҷӯянд: 

1. Ҳадафи иҷтимоӣ. Рамзҳое, ки бозгӯи лаҳзаҳои маишӣ, бархӯрди шахсиятҳо (дар 
мадраса, бозор, кӯча, биёбон), оиладорӣ, кишвардорӣ, инчунин таҷассуми касбу ҳунарҳои 
гуногун ҳастанд. Вуҷуди ин нишонаҳо боиси нерумандии ҷисмонии одамон дар рӯбарӯи 
падидаҳои моддии ҷаҳон мегардад. 

2. Ҳадафи динӣ. Рамзҳое, ки дар қиссаҳои мавҷуд дар тафсирҳои қуръонӣ корбаст 
мешаванд. Моҳияти аслии ин навъ румуз пайвастани куллии андешаҳои мардум ба аркони 
шаръӣ маҳсуб меёбад. Ашё, васоит ва шахсиятҳои ифодакунандаи рамз дар осори динӣ далолат 
аз қудрати Илоҳӣ, неруи иродии башарӣ, маҳдудаи хоси сарнавишти одамӣ ва ниҳоят 
мубайини иттисоли кулли мавҷудот ба сарҳалқаи Воҳид ба шумор меоянд. 

3. Ҳадафи таълимӣ-ирфонӣ. Рамзҳое, ки дар осори Сино, Аҳмади Fаззолӣ, Суҳрвардӣ, 
Аттор ва дигарон истифода шудааст, ин ҳадафҳоро дар пай доранд. Ин рамзҳо камолоти дунявӣ 
(моддӣ) ва ирфонӣ (маънавӣ)-и инсонро дар худ таҷассум намудаанд. Бе истифода аз ин румуз 
хатти сайри солик ва ҷодаву мақомоти ӯ торику пурмонеа хоҳад буд. 

Адабиёти баъдиисломии форсӣ-тоҷикӣ поя ва хамирмоя аз таълимоти мазҳабӣ ва таърихӣ 
дорад. Дини мубини ислом ба унвони ойини нав, шурӯъ карда аз марҳалаи нахустини 
интишори худ мувоҷеҳ ба эҳтиёҷоти маънавии таърихиву қавмӣ (этникӣ)-и мардумони 
кишварҳои хориҷ аз сарҳади Нимҷазираи Араб гардид. Ба таъбири дигар, илова ба таълимоту 
тарғиботи рӯзафзун ниёзи халқиятҳои мусалмоншуда ба таъриху суннатҳои деринаи бостонӣ ва 
аҷдодӣ низ равшан тазоҳур мекард. Аз ин рӯ, ҳанӯз аз садаҳои аввалини аҳди исломӣ зарурати 
тарҷумаву тафсири осори қаблазисломии мардуми Ошӯру Бобул, Миср, Сурия, Эрон, Юнону 
Рум, Ҳинду Чин ба забони арабӣ пеш омад. Мардуми эронитабор намунаҳои хаттии осори 
адабии худро ҳам аз забони асл (ҳам шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ) ва ҳам баъди тарҷума ба мерос 
гирифтанд. 

Ба ин тартиб, аз асрҳои VIII-IХ ба баъд адабиёти мо дар заминаи ду рӯҳия – қавмӣ ва 
динӣ ташаккулу таҳаввул пазируфт. Бо дарназардошти дарунмояи адабиёти форсу тоҷик дар 
фосилаи беш аз ҳазору сад сол рамзпардозиро дар ин марҳалаи тӯлонии таърихӣ чунин 
гурӯҳбандӣ метавон кард:  

1. Рамзҳои паҳлавонӣ ё достонӣ. Намунаи барҷастаи корбурди ин навъи рамз 
«Шоҳнома»-и Фирдавсист.  

2. Рамзҳои осори мансури бадеӣ ва ҳунарӣ. Мисли «Калила ва Димна», «Марзбоннома», 
«Синдбоднома». 

3. Рамзҳои лирикӣ. Нишонаҳои барҷаста ва анъанавӣ дар анвои мутадовили шеъри 
форсӣ-тоҷикӣ, чун рубоӣ, дубайтӣ, қитъа, ғазал, қасида ва амсоли инҳо падид меоянд. 

4. Рамзҳои фалсафӣ-ирфонӣ. Рамзҳои ирфониро вобаста ба ду шохаи он- ирфони амалӣ 
ва назарӣ дастабандӣ намудан мувофиқтару ҷолибтар аст.  

Дар адабиёти ирфонӣ вобаста ба муҳтавои «Қуръон», мазмуни қиссаҳои маъруф ва 
мундариҷаи ривоёт аз зиндагиву аъмоли бархе аз паямбарон рамзҳо баргирифта шудааст. 
Масалан, Хизр (а) рамзи ҷӯяндагиву донандагии илми дунёву охират, оби ҳаёт рамзи илм, 
нигини Сулаймон (а) рамзи қудрат, Исми аъзами мунаққаш дар ангуштарии Сулаймон (а) 
рамзи қудрати Худо, оташи кӯҳи Тӯр рамзи таҷаллии Парвардигор, қурбонии Исмоил (а) рамзи 
имтиҳони Ҳақ таоло ва монанди инҳо. 

Ё рамзҳое, ки дар осори ирфониву фалсафӣ ба кор рафтаанд, монанди кӯҳ рамзи 
мушкилоти илм, печидагиву азоби маърифат, баландиву тамкин ва субот, водӣ рамзи имтиҳони 
башарӣ дар ҳаёти дунявӣ. Ҳамчунин, берун овардани румузи гуногунро аз ҳайвоноту 
парандагон ва рустаниҳо метавон мисол кард. 

Донишманди тоҷик Худоӣ Шарифов дар мақолаи хеш «Ашъори ҷонбахши дилафрӯз», ки 
ҳанӯз соли 1982 доир ба зиндагӣ ва маслаки Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ таълиф намуда буд, 
аз ҷойгоҳ ва вусъати корбурди рамзу тамсил дар адабиёти тасаввуфӣ ёдовар мешавад: 
«Хусусияти аз ҳама муҳимми адабиёти тасаввуфӣ дар шеър ҷорӣ шудани рамзу тамсил 
мебошад. Шоирони мутасаввиф образ ва дигар воситаҳои тасвири бадеиро ба таълимоти худ 
тобеъ карданд. Дар натиҷа онҳо аз ғайри маънии аслӣ омада, шакли киноя ва маҷозро 
гирифтанд. Тадриҷан онҳо маънои мустақили ирфонӣ гирифтанд ва бо рамзҳои махсусе 
мубаддал шуданд» [8, с. 143].  

Маҷмӯан, муҳаққиқи ёдшуда рамзро воситаи асосии баёну нигоришот ва 
тасвирпардозиҳои ирфонӣ қаламдод кардааст.  

Дар оғози мақола мо аз мафҳуми модарсужет – ҳамчун василаи ҳифзи рамз ёд кардем. 
Чун дар батни ин мақола тарҳу гузоришҳои (тезисҳои) илмӣ зиёд пешниҳод мегарданд, 
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заминаи омӯзиши густардаи пайванди рамз бо сужет дар оянда бояд маҳкам ниҳода шуда, ва 
тадқиқи он дар маҳдудаи як рисолаи алоҳида сомон пазирад. Вале ин ҷо лозим медонам аз рӯи 
мабдаъ ва даврони ташаккулу таҳаввул вобаста ба сужети адабиёти халқҳои олам гурӯҳбандии 
зеринро, ки бароям саҳеҳу мукаммал менамояд, биёварам: 

1. Сужетҳои илмӣ. 
2. Сужетҳои фалсафӣ. 
3. Сужетҳои динӣ. 
4. Сужетҳои хурофотӣ.  
5. Сужетҳои таърихӣ. 
6. Сужетҳои ишқӣ. 
7. Сужетҳои саргузаштӣ. 
Бегумон, анвои ёдшудаи сужет, ки бастагӣ ба дарунмояи адабиёти халқҳои қадими олам 

доранд, ҳангоми пажӯҳиш бори як рисолаи комили илмиро кашида метавонанд. Инҷониб, аз 
рӯи тарҳи мазкур сайри таърихии ин мавзӯъро аз фарҳанги асотир то маснавиҳои ирфонӣ 
тадқиқ намуда истодаам, ки дар шакли таҳқиқоти ҷудогона баррасӣ ва интишор хоҳам кард. 

Бояд ёдовар шуд, ки дар адабиётшиносии садаи ХХ-и тоҷик, бавижа дар фолклоршиносӣ, 
кӯшишҳои зиёде дар заминаи шинохти рамз базл шудааст. Дар ин раванд хидматҳои шодравон 
академик Раҷаб Амонов бесобиқа ва шоистаи арҷгузорист.  

Муҳаққиқи ёдшуда дар боби муҳташами «Байтҳо», ки дар рисолаи «Лирикаи халқи 
тоҷик» овардааст, фаслеро бо номи «Рамзҳои бадеӣ» ба тадқиқи чунин хосияти адабӣ 
пазируфтан як жанри бадеӣ ихтисос медиҳад. Бино ба таъкиди донишманди мазкур дар байтҳо 
асосан ба ҳамон рамзҳое дучор шудан мумкин аст, ки дар рубоиёти мардумӣ мавҷуданд [1, с. 
233-249]. 

Китоби «Рубоиёти халқӣ ва рамзҳои бадеӣ»-и ҳамин адабпажӯҳ ба таври мукаммал 
фарогири рамзпазирии гуфтори шифоҳии мардуми тоҷик аст, ки муаллиф бо ҳамдастии 
шогирдону ҳамкоронаш басомаду чандомади калимаҳои асосии (исм, сифат, шумора) 28225 
рубоиро мавриди таҳлилу муқоиса қарор додааст [2, с. 18].  

Дар китоби ёдшуда академик Р. Амонов аз густараи рамзшиносӣ дар фолклоршиносии 
рус чунин ёдовар мешавад (бо ихтисори рақами манобеъ): «Аз оғози асри ХIХ сар карда, дар ин 
соҳа як қатор тадқиқоти амиқ ба амал омад, ки муҳимтарини онҳо ба қалами Н.И. Костомаров, 
А.А. Потебня, Н.Ф. Сумов, А.Н. Веселовский, Я. Автоманов ва дигарон тааллуқ дорад. Дар 
фолклоршиносии муосири рус тадқиқи рамзҳо хеле вусъат гирифт. Дар тадқиқоти В.М. 
Сиделников ва китобҳои арзандаи Н.П. Колпакова, В.И. Еремина, алалхусус хусусият ва 
мақоми рамзҳо дар сурудҳои халқӣ, мавриди тадқиқи бисёрҷониба қарор гирифтааст» [2, с. 8]. 

Аз моҳияти ҷумлаҳои иқтибосшуда бармеояд, ки рамзкушоӣ ва рамзшиносӣ дар илми 
фолклоршиносии шӯравӣ дар сатҳи матлуб қарор дошт. Зарурати омӯзиши ин масъала, пеш аз 
ҳама, дар он зоҳир гаштааст, ки ба воситаи ин усули ифодаи маънӣ на фақат завқу истеъдоди 
гӯяндагон ва тафаккури бадеии онҳо, балки моҳияти куллии ҷаҳоншиносии иҷтимоиву сиёсӣ ва 
фарҳангиву динии қавмҳои мухталиф маърифат карда мешавад.  

Аз манзараи умумии китоби фавқуззикр бармеояд, ки румузи мабсут дар рубоиёти 
мардумӣ «ҳолнома»-и сарояндагони онҳо дар даврони гуногуни таърихист. Аз ин рӯ, манбаи 
рамз зиндагӣ, ҳаводис, ҳофиза ва васоити рӯзгори одамон аст.  

Ба андешаи Р. Амонов, вақте сухан аз азоби мардум дар ҳолатҳои гуногуни зиндагӣ 
меравад, баъзан на танҳо кӯҳ, балки баландиву тезии он, мисли ағбаву шах низ ифодагари 
рамзҳои хосанд.  

Ҳамин гуна, дар ташреҳоти мармузи ин муҳаққиқи фолклоршинос ағба рамзи азоби 
ғарибиву дурӣ, шах рамзи ранҷи зиндагии иҷтимоӣ, ситора, абр, девор рамзи дурӣ, шамолу 
борон рамзи азоби рӯҳӣ, рег ва хор рамзи дарду алам, чизҳои шикаставу дарида ва тағйирёфта – 
рамзи беморӣ, ноумедӣ ва кулфату машаққат мебошанд.  

Итминон дорем, ки дар марҳалаи кунунии таърихӣ адабиётшиносии муосир барои 
кушудани румузи адабиёти гаронмояи классикии мо, бавижа як дарахти пурсамари он - 
адабиёти ирфонӣ, тавфиқи бештар хоҳад ёфт.  

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки тадқиқи сайри таърихии рамз дар адабиёти ҷаҳонӣ, бахусус 
адабиёти форсӣ-тоҷикӣ барои муайян ва мушаххас гардонидани муҳимтарин масоили калидии 
адабиётшиносӣ арзиши баланд дорад. Рамз чун нишонаи аслӣ ва гоҳо чун муродифи образ, 
инчунин баъзан ба унвони ҷузъи муҳими воқеияти сужети асари бадеӣ василаи хуби баёни 
матлабҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, мазҳабӣ, динӣ ва ирфонӣ ба шумор меояд. Рамз хаёли шоиронаву 
орифонаи адибро шукӯҳу рангорангӣ ато намуда, одамиро дар лобалои олами ҳаводис неруву 
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тавонмандӣ мебахшад. Аз дидгоҳи ҳунарӣ завқи хонандаро ба офаридаҳои адабӣ бармеангезад 
ва қимати асари бадеиро афзунтар месозад.  

Ҳамин гуна, рамз, образ ва сужет се унсури аслии адабиёти бадеӣ буда, дар робитаву 
пайвастагӣ ва бо сайри тӯлонии такомул муҷиби рангорангиву ғановати офаридаҳои маънавию 
ҳунарии аҳли эҷод гардидаанд.  
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МУЛОҲИЗАҲО ПЕРОМУНИ СЕ УНСУРИ АСЛИИ АДАБИЁТ – РАМЗ, ОБРАЗ ВА СУЖЕТ 
 

Мақола ба тадқиқи се унсури аслии адабиёт – рамз, образ ва сужет бахшида шуда, муаллиф 
суханро аз пешинаи адабиёти олам – фарҳанги асотир оғоз менамояд. Аз пажӯҳиш маълум мешавад, ки 
дар адабиётшиносии имрӯзи олам устура ҳамчун натиҷаи афкори ҷаҳоншиносии ибтидоии инсоният аз 
адабиёти шифоҳӣ ё фолклор ҷудо ва муқаддам дониста шудааст ва муаллиф барои тасдиқи ин гуфтор 
санадҳои илмиро зикр менамояд. Дар канори ин, масъалаҳое, чун рамз аз рӯи мавзӯъ, ҳадафҳои 
рамзофарӣ ва омилҳои вобаста ба он, марҳалаҳои рамзпардозӣ, инчунин навъҳои сужет дар робита ба 
даврони ташаккулу таҳаввули адабиёт дастабандӣ ва тадқиқу баррасӣ шудаанд. Мисолу ишораҳо ба 
анвои рамзу образ ва сужет бо назардошти сайри таҳаввулу корбасти ин аносир барои маърифату 
омӯзиши масъалаҳои меҳварии адабиёти бадеӣ бисёр муҳимму пурарзишанд, зеро дар мақола барои ҳар 
як мавзӯъ ва давраи адабиёти тоҷик рамзҳои хосу барҷаста ба сурати намуна оварда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: адабиёти шифоҳӣ, адабиёти хаттӣ, устура, рамз, образ, сужет.  
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директори Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирии вилояти Суғд. Тел.: (+992) 927-23-
47-37. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРЁХ ОРИГИННАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЛИТЕРАТУРЫ – СИМВОЛ, 
ОБРАЗ И СЮЖЕТ 

 

Статья посвящена изучению трех основных элементов литературы - символа, образа и сюжета, и 
автор начинает с истории мировой литературы - культуры мифа. Исследования показывают, что в 
современном литературном мире, в результате примитивного мировоззрения человечества, устура 
(мифотворчество) считается отдельной и древней чем устная литература или фольклор, автор цитирует 
научные документы, чтобы подтвердить это утверждение. Наряду с этим в этой теме сгруппированы и 
изучены такие вопросы, как символизм, цели, этапы и связанные с ним факторы символизации, также 
типы сюжета применительно к периоду формирования и эволюции литературы.  

Примеры и ссылки на виды символов, изображений и сюжетов очень важны и ценны для изучения 
центральных вопросов художественной литературы, принимая во внимание эволюцию и использование 
этих элементов, поскольку в статье представлены определенные символы для каждой темы и периода 
таджикской литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устная литература, письменная литература, миф, символ, образ, сужет. 
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927-23-47-37. 
 

REFLECTIONS ON THREE ORIGINAL ELEMENTS OF LITERATURE – SYMBOL,  
IMAGE AND PLOT 

 

The article is devoted to the study of three main elements of literature - a symbol, image and plot, and the 
author begins with the history of world literature - the culture of myth. Studies show that in modern world 
literature, because of the primitive worldview of humankind, ustura (myth making) is considered separate and 
existing earlier from oral literature or folklore, and the author quotes scientific documents to confirm this 
statement. In addition, issues such as symbolism, goals, stages and related symbolization factors, as well as plot 
types in relation to the period of formation and evolution of literature, are grouped and studied in this topic. 
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Examples and references to the types of symbols, images and subjects are very important and valuable for 
studying the central issues of fiction, taking into account the evolution and use of these elements, since the 
article presents certain symbols for each topic and period of Tajik literature. 

KEY WORDS: oral literature, written literature, myth, symbol, image, plot. 
INFORMATION ABOUT THE AUTOR: Mirsaidov Bahrom Tohirovich, candidate of philological 

sciences, associate professor of the department of Tajik modern literature of KhSU named after academician 
Bobojon Gafurov, director of the regional public library named after Toshkhodzha Asiri, Sughd region. Phone: 
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САҲМИ АБДУМАЛИК БАҲОРӢ ДАР ТАҲАВВУЛИ НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОҶИК 
 

Абдураҳимов Ф.И. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Абдумалик Баҳорӣ аз зумраи он адибони тоҷик аст, ки солҳои 50-уми қарни ХХ ба арсаи 
фаъолияти эҷодӣ қадам ниҳодааст. Эҷодиёти Баҳорӣ, алалхусус баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 
ҳам аз лиҳози мавзӯъ ва ҳам шаклу мундариҷа тавсиа ёфт. Дар ин давра фаъолияти пурсамар ва 
серсоҳаи ӯ ба ҳайси муҳаррири рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон», ҷонишини муҳаррир дар 
«Тоҷикистони советӣ», муҳаррири маҷаллаи «Садои Шарқ», сармуҳаррири коллегияи 
барномавии Вазорати фарҳанги Тоҷикистон, муҳаррири нашриёти «Ирфон», мушовири адабии 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва ҳам бо таълифи асари манзуму мансури адабӣ ҷараён 
дошт. 

Абдумалик Баҳорӣ фаъолияти эҷодии худро бо таълифи шеъру сурудҳо оғоз намуда, ҳам 
барои калонсолон ва ҳам барои наврасон маҷмӯаи ашъори худро аз қабили «Дар оғӯши 
мактаб», (1950), «Ҷӯраҳо» (1954), «Қарзи рафиқ» (1961), «Парвоз ба моҳ» (1963), «Садоқат» 
(1986), «Насими тоза» (1987), «Саргузашти микробча» (1989), «Дилбеқарор» (1962), «Ҷавоби 
ошиқ» (1965), «Себи тиллоӣ» (1969), «Ман алифбо мехонам» (бо ҳамқаламии Ҷ. Ҳошимӣ, 1994) 
ва ғайра ба табъ расонидааст. 

Яке аз ҷанъбаъҳои муҳим ва тозаи эҷодиёти Баҳорӣ таълифи осори насри фантастикӣ ё 
тахайюлист, ки дар ин навъи эҷод муаллиф комёбиҳои зиёд ба даст овардааст. Ба қавли Маъруф 
Раҷабӣ «Дар арсаи наср, махсусан насри фантастикӣ комёбии нависанда (Баҳорӣ) бештар ба 
назар мерасад. 

Баҳорӣ дар адабиёти советии тоҷик адибест, ки ба эҷоди асарҳои фантастикӣ шурӯъ 

намудааст» 1, 254. Муаллифони мақолаи «Фантастика ва асоси илмию иҷтимоии он» М. 
Шукуров ва А.Турсунов низ ҳусну қубҳи осори фантастикии А. Баҳорӣ ва А. Истадро мавриди 

баррасӣ қарор дода, Баҳориро асосгузори насри фантастикӣ барои бачагон мешуморанд 2, с. 

127-133. Гуфта мешаванд, ки фаъолияти Баҳорӣ ба ҳайси рӯзноманигор ва тарҷумони осори 
адибони собиқи шӯравӣ бояд яке аз сабабҳои таваҷҷуҳи ӯ ба насри бачагонаи фантастикӣ 
гардида бошад. 

Насри бачагонаи фантастикии А. Баҳорӣ дар шакли қиссаҳои сегонаи ӯ бо номи 
«Ҷасорати доктор Мансур» дар шакли се китоби алоҳида - «Занбӯри айнакдор» (1971), 
«Аҷоиботи нодир» (1972), «Бозгашт» ва қаҳрамонони асосӣ доктор Мансур, Ҷалол, Ориф, 
Силва, Саттор ва дигарон ҳисоб меёбанд. 

Бояд гуфт, ки таҳлил ва баррасии шаклу муҳтавои тамоми осори фантастикии Баҳорӣ дар 
як мақола имкони ғунҷоиш надорад. Аз ин хотир, дар ин мақола мо лозим донистем, ки дар 
бораи як ҳикояи хурди Баҳорӣ («Мурофиа»), ки дар маҷмӯаи осори ӯ бо номи («Насими тоза») 
ҷой дода шудааст, изҳори мулоҳиза намоем. Қабл аз ҳама, довар бояд шуд, ки тамоми асарҳои 
фантастикии Баҳорӣ бо воқеӣ будани мазмуну мундариҷаи худ фарқ мекунанд, бо вуҷуди дар 
мавзӯи фантастикӣ навишта шудан дар асарҳои нависанда қаҳрамонони хурдсоле амал 
мекунанд, ки аз ҷиҳати рафтору гуфтор ва тарзи мулоҳизаву андешаҳояшон аз кӯдакони 
муосир тафовути ҷиддӣ надоранд. Аз ин ҷиҳат асарҳои Баҳорӣ аз қаҳрамони асарҳои А. Истад, 

ки бештар сохта ва сунъӣ буда, бо воқеияти зиндагӣ созгор нестанд, афзалият доранд 3, с. 138. 
Мутолиаи ҳикояи фантастикии «Мурофиа» низ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки бо вуҷуди 

фантастикӣ будани мавзӯъ ва воқеияти он ҳадафи муаллиф ба миён гузоштан ва ҳал намудани 
масъалаҳо ва мушкилоти воқеияти зиндагии ҳамзамонон аст. Дар ҳикоя масъалае ба миён 
гузошта шудааст, ки ҳеҷ гоҳ куҳнагӣ надорад. Ин масъала шинохтани қадру қимати вақт ва 
беҳуда нагузаронидани он аст. Мувофиқи ин матлаб дар ҳикоя масъалаи аҷибе ба миён гузошта 
шудааст, ки он бояд ба онҳое ҳам, ки бо асарҳои фачу бемояи худ вақти хонандагонро беҳуда 
мегиранд, ҷазо дода шавад. 

Мазмуни ҳикояи «Мурофиа» ҳамагӣ дар андаке аз се саҳифа зиёдтар баён гардида, сухан 
дар бораи рафти мурофаи судие меравад, ки дар сайёраи Баҳром баргузор шудааст. Масъалаи 
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мурофиа - ҷазо додан ба Хишхиш ном нависандаест, ки чун дузди вақти мардум гунаҳгор 
мешавад. Моҳияти масъаларо раиси суд чунин шарҳ медиҳад: 

- Инсонро чист, он гавҳари ноёбе, ки аз даст равад, ҳаргиз гашта намеояд? Фарз кардем, 
автомобилашонро дуздиданд ё пулатон гум шуд. Ба ҳар ҳол боз пул кор мекунед, машинаи нав 
мехаред, яъне чизҳои барҳамхӯрдаи худро боз меёбед. Аммо чист, ки гум кунед, асло 
намеёбед? Ин чиз вақт аст ҷанобон. Оре, вақт! Инсон аз нуқтаи «а» то нуқтаи «б» роҳи умрро 
тай мекунад. Ин масофа бо вақту соат чен карда мешавад. Ана, аз чӣ сабаб мо дуздони вақтро 
ба ҷавобгарӣ мекашем. Онҳоеро, ки умри қимату гузарои дигаронро беҳуда банд мекунанд, 
сахт маҳкум менамоем. Хишхиш дузди вақт аст! Китобҳои ӯро, хайр, ман аз рӯи зарурат 
хондам, вазифа чунин аст. Яъне барои ин кор маош мегирам. Лекин саволе ба миён меояд, ки 
лак андар лак хонандагон чӣ гуноҳ доранд? Чаро вақти бебаҳои онҳо ба мутолиаи чунин 

сафсатаю ҳазён сарф мешавад? 4, с. 460. 
Сипас, раиси суд тавзеҳ медиҳад, ки ҷинояткор Хишхиш, ки худро нависанда меномад, 

ҳар чӣ ба каллаи бемағзаш ояд, навишта чоп мекунаду ба фурӯш мебарорад. Аз хондани 
«Таснифот»-и бемаъниву муколамаҳои подарҳаво, андешаҳои заифу урён, воқеаҳои дур аз 
мантиқ на танҳо якчанд рӯзи умри одам беҳуда сарф мешавад, балки майнаи хонанда хаста ва 
рӯҳаш коста мешавад. 

Яке аз шоҳидон, ки зани миёнсоле буд, ба маълумоти раиси суд илова мекунад, ки 
«Хишхиш на фақат бо таснифоташ, балки бо нутқаш низ вақти халоиқро медуздад. Чунончи, ӯ 
«Маҷлис» ном маъракае фикр карда баромадасту одамонро аз кору борашон мононда ҷамъ 
меоварад ва ба ҳар баландие баромада, ду се соат ҷоғ мезанад. Ҳатто дар зиёфатҳои шахсиву 
оилавӣ ҳам тартиботи аҳмақонае ҷорӣ кардааст, ки аз рӯи он бояд ҳар кас бо навбат хеста гап 
занад. Ҳамин тавр, дар даст қадаҳ ҳама симчӯб барин рост меистанду ба ҷои таом гап 

мехӯрданд, ба ҷои суҳбат бо дӯстон лексия мешунаванд» 4, с. 461. 
Пас аз шунидани баёноти шоҳидон ва анҷоми мурофиа, ба дузди вақти мардум 

нависандаи сафсатагӯй - Хишхиш ҳукми қатл бароварда мешавад ва чунонки одати сокинони 
сайёраи Баҳром будааст, ҳукми судро дар ҳамон ҷо, дар пеши назари ҳозирон ба ҷо меоранд. 

Чунонки аз мазмуну муҳтавои ҳикоя бармеояд, ҳадафи муаллиф маҳкум кардани онҳоест, 
ки бо навиштаҳои беҳунарона ва сафсатаву ҳазёнҳои худ китобҳояшонро пур карда ба дасти 
чоп месупоранд. Ин интихоби сайёраи Баҳром ба ҳайси ҷои рӯйдоди воқеа ва усули нигориши 
фантастикӣ фақат як навъ василаест барои баёни мақсади асосӣ. Мақсади нависанда тасвири 
ҳолатҳои чопи китобҳои бемояву каммазмун дар солҳои охири аҳди шӯравист. Ба ин 
«фаъолияти» беҳуда ва зараровари баъзе нависандагон муаллиф ҳодисаҳои суханрониҳои 
шифоҳии дурударозро дар маҷлисҳо ва базму маъракаҳо илова мекунад, ки боиси саргардонӣ 
ва беҳуда гузаштани вақти мардум мешуданд. 

Масъалае, ки дар ҳикояи «Мурофиа» ба миён гузошта шудааст, дар айёми мо низ 
аҳамияти худро гум накардааст, балки боз бештару ҷиддитар ҳалли худро мехоҳад. Зеро аз 
солҳои навадуми қарни бистум ба баъд теъдоди ба ном «нависандагон» ва «шоирон» ё ба 
таъбири умумӣ «китобнависон» нисбат ба даврони шӯравӣ хеле афзуда, ҳамасола «китоб»-ҳои 
зиёде рӯи чопро мебинанд, ки муаллифонашон аз кӯчаи нависандагиву шоирӣ нагузаштаанд. 
Ҳарчанд баъзе аз ин навиштаҳо шомили ҷилдҳои зиёде мебошанд, ба дарди касе намехӯранд, аз 
хондани онҳо ҷуз пушаймонӣ ва костагии табъ чизи дигаре ҳосил намеояд. 

Ба андешаи мо, маҳз дар ҳамин созгорӣ бо воқеияти зиндагӣ ва ба миён гузоштани 
масъалаҳои муҳимми ҳаёти воқеии инсону ҷомеа арзиши ҳунарии насри Абдумалик Баҳорӣ ва 
аз ин ҷумла насри бачагонаи ӯро муайян менамояд ва ба туфайли ҳамин ҷиҳати эҷодиёти худ ӯ 
дар таҳаввули насри бачагонаи фантастикии тоҷик саҳми муассири худро гузоштааст. 
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 САҲМИ АБДУМАЛИК БАҲОРӢ ДАР ТАҲАВВУЛИ НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОҶИК 
  

Фаъолияти адабию нависандагии Абдумалик Баҳорӣ хеле барвақт оғоз шудааст. Нависанда дар 
тӯли солҳои зиёд теъдоди зиёди маҷмӯаву асарҳои гуногун ба нашр расонидааст ва яке аз самтҳои 
фаъолияти нависандагии ӯ эҷод кардани асарҳои насрии фантастикӣ ба шумор меравад. Дар ин мақола 
ҳикояи фантастикии адиб – «Мурофиа» мавриди таҳқиқи филологӣ қарор дода шудааст. Мазмуну 
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мундариҷаи онро тарбияи ахлоқии инсонӣ фарогир аст, ки он дар маърифати инсонӣ хеле муқаддасу 
арзиши баланд дорад. 
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НАЗАРЕ БА МУХТАССОТИ ШАКЛИИ ҒАЗАЛИЁТИ ОЗАР 
 

Собиров А.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Устод Озар дар анвои гуногуни шеърӣ ҳунар озмуда, ҳам дар жанрҳои суннатӣ ва ҳам дар 
ашколи шеъри нав намунаҳои олие сурудааст. Вале дар миёни ин ҳама анвои шеър ғазал 
мавқеи хосаи худро дорад. Озар, бидуни шак, шоири ғазал аст ва ғазалиёти ӯро метавон ба 
унвони беҳтарин намунаҳои ғазали муосири форсу тоҷик муаррифӣ кард. Озар аз зумраи он 
шоирони форсигӯи имрӯз аст, ки ба ин жанри куҳансолтарин ва роиҷтарини адабиёти 
классикии форсу тоҷик рӯҳи тоза дамида, онро ба замон мувофиқ ва ба табъу завқи хонандаи 
имрӯз наздик кардаанд. Барои исботи ин иддао ҳам аз андешаву афкори муҳаққиқони шеъри 
Озар ва ҳам аз осори худи шоир далелҳои раднопазири зиёде овардан мумкин аст. Барои мисол, 
адабиётшиноси хушсалиқа ва нуктасанҷ Мубашшири Акбарзод дар пешгуфтори маҷмӯаи 
«Хурмои эътиқод»-и Озар анвои шеъри ӯро чунин муаррифӣ кардааст: «Дар лобалои ашъори 
ин суханвар ҳам анвои маъмулии шеъри қадими мо ва ҳам қолабҳои нав ба назар мерасанд, ки 
гӯянда ҳамаи онҳоро ба ваҷҳи аҳсан офаридааст. Аммо дар миёни ин ҳама анвои шеър Озар 
гароиши бештар ба ғазал дорад. Ғазалҳои ӯ дар вазну мавзӯъҳои гуногун суруда шудаанд ва 
аксар ҳунармандонаанд. Ӯ дар офариниши ғазал чун дигар анвои шеър ба ҳунар такя мекунад 
ва мекӯшад, ки ҳамеша сухани наву шоирона бигӯяд» [5, с. 3-4].  

Ба ҳамин мазмун шоирони донишманд, устодон Муҳаммадалии Аҷамӣ ва Камол 
Насрулло, ки дар хусуси шеъри Озар фикру андеша иброз кардаанд, ба майли бештар доштани 
Озар ба ин навъи шеърӣ ишора кардаанд. Худи шоир низ борҳо иродати худро ба ғазал дар 
шеърҳои гуногунаш ёдрас шудааст. Масалан, ғазали зерин исботи ин иддаост: 

Ғазал кабӯтари зебост, ҷои тасдиқ аст, 
Дилам бидуни ғазал мубталои таъзиқ аст. 
Кабӯтарони сапеданд офтобу ғазал, 
Миёни ин ду кабӯтар чӣ ҷойи тафриқ аст? 
Набурд шеъри сафед аз дилам хаёли ғазал, 
Ки бори токи ғазал хӯшаҳои тавфиқ аст… 
Кабӯтарони ғазалро биёваред ба ман, 
Ки рафтаанду дилам аз барояшон зиқ аст [3, с. 22].  

Як нуктаи дигарро бояд ёдовар шуд, ки вожаи «ғазал» аз ҷумлаи серистифодатарин 
вожаҳои шеъри Озар аст. Ӯ зимни баёни ин вожа ҳам ин навъи маъмули шеър ва ҳам худи 
мафҳуми шеърро дар назар дорад. Ба қавли шоири донишманд, устод Аскар Ҳаким «Калима 
дар матн ба ҷуз аз мафҳуми аслии худ боз мафҳумҳоеро ифода карда метавонад, ки онҳоро 



30 

 

тобишҳои маънавӣ меноманд. Вале имконияти ифодаи маънавӣ ва суратгарии калима бо ҳамин 
маҳдуд намешавад ва он баъзан барои ифодаи мафҳумҳое, ки на ба мафҳуми аслии он ва на ба 
тобишҳои маънавии муқаррарияш алоқадор нест, ба истифода меравад. Вақте ки калима барои 
ифодаи мафҳуми батамом дигаре меояд, вай ягона ва нотакрор аст ва он мафҳуми тозаро танҳо 
дар ҳамон матн ифода мекунаду бас. Ин ҳолат дар асари бадеӣ маҳсули тафаккур ва 
тахайюлоти фардии адиб буда, кашфиёти шоиронаи ӯ ҳисобида мешавад» [7, с. 108].  

Ҳамин хусусияти калимаро, ки Аскар Ҳаким таъкид кардаанд, мо дар ғазалиёти Озар дар 
мисоли вожаи «ғазал» мавриди таҳқиқ қарор додем. Тавре ки гуфтем, дар шеъри Озар ин вожа 
гоҳо ба маънои аслии худ ифодагари жанри маъмули шеърист ва гоҳо тибқи яке аз навъҳои 
маҷози мурсал - «зикри ҷузъ иродаи кул» бо ибрози ин вожа шоир умуман шеърро дар назар 
дорад: 

Ҳеҷ кас мисли ду абруи ту як байт нагуфт, 
То қиёмат ғазали ҳусни ту нотакрор аст [3, с. 41].  

*** 
Доғи ғамат ба оби ғазал ҳам намеравад, 
Ин барф з-офтоби ҳамал ҳам намеравад [5, с. 81].  
Ба ҳарфи лола кунад интишор рӯйи мазорам 
Баҳор ҳар ғазали аз ҳаё нагуфтаи дилро [5, с. 131].  

*** 
Агар дуруст бигӯям, баҳонаест ғазал, 
Даруни дафтари мо гиряҳои танҳоист [4, с. 10].  

*** 
Дилат ба ҳоли дили шоирон насӯхт, магар? 
Ки дар ба рӯйи ғазал маҳкам аст бе рӯят [4, с. 16].  

Озар инчунин дар сохтмони як зумра калимаву таркиботи нав аз вожаи «ғазал» кор 
гирифтааст. «Ғазалқумқум», «ғазалназокат», «ғазалкарашма», «ғазалшукрона» ва чандин 
калимаи мураккаби дигар маҳсули табъи Озаранд, ки ҳар як дар ҷойи худ хеле зебову 
дилнишин воқеъ гардидаанд. Масалан:  

Дашт лабрез мешавад инак 
аз ғазалқумқуми кабӯтарҳо, 

Зинда бодо баҳори фархунда, 
Зинда бодо умеду боварҳо [5, с. 116].  
***  

Наёфтам ба баёзи нигоҳи маҳрӯён 
Ғазалкарашма, ки дар чашми сурмасои ту буд [3, с. 42]. 

*** 
Ғазалназокати ман, пок аз уюб туӣ, 
Зи туст шуҳрати шеърам, ки шеъри хуб туӣ [6, с. 13].  

Маълум аст, ки яке аз нишонаҳои шеъри асил ҳамоҳангии шаклу мазмун аст ва шоири 
ҳунарманд ҳамонест, ки маънии баланд ва мазмуни расоро дар шакли зебову дилнишин гуфта 
метавонад. Озар низ аз ҷумлаи шоирони хушқариҳа ва тавонманди замони мост ва таносуби 
шаклу мазмун дар шеъри ӯ хеле хуб ва дақиқ риоя мешавад. Ба хотири исботи ин иддао, мо дар 
ин мақола хусусиятҳои шаклӣ ва сохтории ғазалиёти Озарро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 
додаем.  

Шояд умдатарин вижагии ҳунари шоирии Озар мушаххасбаёнии ӯ бошад. Озар на танҳо 
дар ғазал, балки дар ҳама анвои шеър аз беҳудагӯӣ ва кашолгапию қофиябозӣ парҳез дорад. 
Каму кӯтоҳ, вале дарундору пурмаъно мегӯяд. Ҳамин аст, ки аксари ғазалиёти ӯ аз панҷ байт 
иборат буда, танҳо якчанд ғазали ӯ аз ин миқдор абёти зиёдтар доранд. Худи шоир низ дар 
ишора ба ин вижагии ашъораш гуфтааст: 

Чу Озар нагӯям ғазал панҷбайтӣ, 
Ки душвор бошад сафар аз лаби ту [5, с. 72]. 

Дар бораи теъдоди абёти ғазал миёни муҳаққиқон фикрҳои гуногун мавҷуданд. Ба 
андешаи устод Р. Мусулмониён, ин жанри маъмул давраи дуру дарозро аз сар гузаронида, ба як 
қатор анъанаҳои мундариҷавӣ ва шаклӣ соҳиб шудааст. Аз ҷумла: 1) мавзӯъ, ки ишқ мебошад; 
2) ғоя - садоқат дар муҳаббати поку беғаш; 3) образ, ки маъмулан се навъ аст: а) маҳбуба,            
б) қаҳрамони лирикӣ, в) рақиб; 4) қофия, ки танҳо як шакл дорад (аа ба ва….) 5) ҳаҷм, ки 
одатан 7-12 байт аст [2, с. 46].  
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Албатта, ин нишонаҳои баённамудаи устод бебаҳс нестанд, вале дар маҷмӯъ қоидаи 
мазкур бисёр вижагиҳои шакливу мазмунии ғазалро, аз ҷумла меъёри тахминии миқдори абёти 
онро, нишон медиҳад.  

Тибқи мушоҳидаи мо, Озар аслан панҷбайта ғазал гуфтанро ба худ пеша кардааст ва 
танҳо дар баъзе аз ғазалиёти ӯ, ки дар солҳои охир гуфта шудаанд, ин қоида риоя намешавад. 
Барои исботи ин иддао мо ғазалиёти ҳафт маҷмӯаи шеърии Озарро, ки дар маҷмӯъ 228 ғазаланд 
(ғазалиёте, ки дар маҷмӯаҳо айнан такрор шудаанд, дар назар нест), байтшуморӣ кардем, ки 
натиҷа чунин аст: 

1. Ғазалҳои панҷбайтӣ: 139 адад – 61%; 
2. Ғазалҳои шашбайтӣ: 68 адад – 30 %; 
3. Ғазалҳои ҳафтбайтӣ: 15 адад – 6,6 %; 
4. Ғазалҳои ҳаштбайтӣ: 2 адад – 0,8 %; 
5. Ғазалҳои нуҳбайтӣ: 1 адад – 0,4 %; 
6. Ғазалҳои даҳбайтӣ: 2 адад – 0,8 %; 
7. Ғазалҳои чорбайтӣ: 1 адад – 0,4 %; 
Дар маҷмӯъ, шумораи умумии абёти ғазалҳои ҳафт маҷмӯаи банашррасидаи Озар 1257 

байт аст. 
Шумораи ками абёт дар ғазалиёти Озар аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ шоири тавонманд 

буда, мазмуни зиёдро бо сухани кам ифода карда метавонад. Яъне, кӯтоҳбаёнӣ аз ҷониби шоир 
ҳадафмандона сурат гирифта, як навъ кӯшиши намоиш додани қудрати суханварӣ ва риоя ба ин 
талаботи гузоштаи арбоби маънист: 

Балоғат дар сухан донӣ, чӣ бошад? 
Каломи андаку маънии бисёр. 

Аз сӯйи дигар дар замони мо, ки даврони суръат ва ғаниматдонии фурсат аст, шеър, 
хусусан ғазал, ки вазну оҳанги якнавохт дорад, дар сурати дарозӣ хонандаро хаставу дилгир 
мегардонад ва Озар бо дарки ин ҳолат ғазалиёти кӯтоҳу пурмаъно ва ҷаззобу дилнишин мегӯяд.  

Маълум аст, ки ғазалсароёни тавонманди ҳар давру замон аз ҷумлаи абёти ғазали худ 
бештар ба матлаъ ва мақтаи он таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд, ки ин амал сабабҳои худро дорад. 
Матлаъ, ки байти аввали ғазал аст, табиист, ки пеш аз дигар абёт ба чашм мерасад ва хонандаро 
барои идома додан ва ё надодани мутолиаи ғазал раҳнамоӣ мекунад. Ба қавли устод Турақул 
Зеҳнӣ «Шоир бояд матлаи ҳар шеърро лоиқи мақсуди худ оғоз кунад ва бо калимаҳои дилкаш 
ва маънии нозук оғоз намояд, то ки хонанда ва шунаванда ба боқии сухан майлу рағбат ҳосил 
намояд» [1, с. 104].  

Маҷозан, матлаъ ба ҳукми дарест, ки ба василаи он хонанда ба дунёи ғазал ворид 
мешавад. Ба ҳамин хотир, шоирони хушсалиқа, ки Озар низ аз ҷумлаи онҳост, дар гуфтани 
матлаи ғазал ҳама қудрату маҳорати шоирии худро истифода мекунанд. Озар дар гуфтани ҳама 
ғазалиёти худ ба ҳусни матлаъ ҷиддан эътибор додааст ва ба ҳамин хотир қисмати зиёди 
ғазалҳои ӯ матлаи расо ва аз ҷиҳати шаклу мазмун дилписанду назаррабо доранд. Ба хотири 
исботи иддао дар зер матлаи якчанд ғазали Озарро аз маҷмӯаи «Ирфони ҳино» меорем: 

 

Хабари марги кӣ дар ҳарфи тари борон аст? 
Ки ба ҳар чиз нигаҳ сайр кунад, гирён аст [3, с. 7].  

*** 
Фидои дасти сапеди ту, эй ягонаи ман, 
Ки мениҳад сабади шавқ рӯйи шонаи ман [3, с. 28]. 

*** 
Биё шабеву салому чароғу моҳ биёр, 
Бағал-бағал ҳавасу бӯсаву гуноҳ биёр [3, с. 29].  

*** 
Печ дар ҳалқаи зулфи ту зи бас бисёр аст, 
Дили мо обилаи ин раҳи ноҳамвор аст [3, с. 41]. 

*** 
Дил, к-аз раҳи паймудаи ҳиҷрон гила дорад,  
Ашкест, ки афсонаи як обила дорад [3, с. 49].  

 

Аз ҷумлаи дигар мустаҳсаноти ғазал ҳусни мақтаъ ба шумор меравад. Яъне ҳар қадар, ки 
чӣ гуна оғоз намудани ғазал муҳим бошад, ҳамон қадар ва ҳатто аз он ҳам зиёдтар чӣ гуна ба 
анҷом расонидани он муҳим аст. Чаро ки агар ҳусни матлаъ бештар барои ҷалби таваҷҷуҳи 
хонанда лозим буда, зиёдтар хусусияти шаклӣ дошта бошад, ҳусни мақтаъ ҷамъбасти ҳунар-
мандонаи матлаби дар ғазал баённамуда буда, бештар пойбанди мазмун аст ва аз шоир 
маҳорати зиёдро тақозо дорад. То ҷое медонем, аслан дар ғазал аксари абёт, аз ҷумла байти 
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аввал ба маънӣ воҳид буда, имкон дорад, ки бо дигар байтҳо робитаи қавии маъноӣ надошта 
бошад. Бадеҳист, ки ин хусусият бамаротиб гуфтани матлаи барҷастаро осонтар менамояд. 
Вале байти охир бояд ҳамеша бо абёти пеш аз худ иртибот дошта, афкори дар онҳо 
гуфташударо як навъ хулоса ва ҷамъбаст намояд. Ҳамин хусусият низ сабаби асосии ишколи 
матлаи барҷаста гуфтан мегардад, чунки на ҳар як шоир қудрати дар ду мисраъ ҷамъбаст 
намудани афкори гуногунро дорад. 

Мушоҳида нишон медиҳад, ки Озар дар ин масъала мушкил надорад ва барои гуфтани 
мақтаи зебову дилнишин ҳунари шоириаш басанда аст. Барои исботи ин иддао мо мақтаи 
якчанд ғазали Озарро аз маҷмӯаи «Шарқ нозуксуханист» ба сифати шавоҳид меорем: 

 

Озар, зуғоли вожа зи номи ту даргирифт, 
Ҳамди Худо, ки ҷони сиёҳе надоштем [6, с. 55].  
Замин чун шиша лағжон асту дорам шишае аз дил, 
Мабодо бишканад ин шиша рӯйи шиша афтода [6, с. 67].  

*** 
Кӣ буд Озар бидуни ту? Яке хокистари андуҳ, 
Зулоли нағмаи қақнус бар хокистар овардӣ [6, с. 91].  

*** 
Баски такямаҳрумам, осмон шудам, Озар, 
Аз ситораҳо ҳар шаб ашканҷуман дорам [6, с. 109].  

*** 
Тифл будӣ, ба балоғат бирасидӣ, рафтӣ, 
Ман фаромӯш чу гаҳвора шудам, ҳеҷ шудам [6, с. 153].  
 

Яке аз вижагиҳои дигари жанри ғазал, ки ҳамчун қоидаи ҳатмӣ амал мекард, овардани 
тахаллус дар байти охир аст. Ба қавли устод Аскар Ҳаким, «байти тахаллус дар ғазали қадим 
воситае буд, ки барои ба хонанда қаринтару ошнотар кардани шахсияти шоир ва барои дар 
хонанда нисбат ба ӯ ҳисси дилгармӣ бедор кардан хизмат дошт. Инчунин байти тахаллус боз 
оҳанге ба вуҷуд меовард, ки гӯё шоир тамоми фикру эҳсосоташро бевосита ба хонанда баён 
карда истода бошад… Байти тахаллуси шеъри классик боз нишонаи тамом шудани ғазал буд, 
тамомияти маънои онро низ ифода мекард» [7, с. 206].  

Тавре аз мисолҳои боло маълум аст, Озар на ҳамеша ба ин қоида риоя мекунад. Умуман, 
дар ғазали муосир истифодаи тахаллус ба ҳукми анъана надаромадааст ва шоирони ғазалсарои 
имрӯз аксари вақт аз овардани тахаллус дар ин шакли шеърӣ сарфи назар кардаанд ва ин 
амалкард низ аз ҷумлаи мушаххасоти ғазали муосир аст. Мо барои фаҳмидани он ки то кадом 
андоза Озар аз анъанаи овардани тахаллус дар байти мақтаъ риоя менамояд, 170 ғазали ӯро аз 
маҷмӯаи «Шарқ нозуксуханист» мавриди мушоҳида қарор додем, ки натиҷа чунин аст: 

39 ғазал (23 %) – бо зикри тахаллус дар мақтаъ; 
131 (77%) – бе зикри тахаллус.  
Омили дигари хотирмонӣ ва таъсиргузории ғазалиёти Озар вазну оҳанги муносиб ва 

мувофиқи онҳост. Шоир дар баробари он ки ба мазмуни дилписанд ва маонии баланд таваҷҷуҳ 
дорад, кӯшиш менамояд, ки тарзи ифодаи ин мазомин низ марғубу дилнишин бошад. Ба ҳамин 
хотир аз миёни ҳама авзони арӯз хушоҳангтарини онҳоро интихоб менамояд.  

Аз дигар вижагиҳои жанри ғазал қофия мебошад, ки бояд ҳатман дар ин навъи шеър риоя 
шавад ва шакли ягона низ дорад, ки ба ин тартиб аст: аа ба ва … Яъне ду мисраи аввал 
ҳамқофия ва минбаъд ҳар як мисраи ҷуфт ба байти аввал ҳамқофия меояд. Қофия дар шеър 
вазифаҳои зиёде дорад, ки таъмини хушоҳангӣ ва хотирнишинӣ дар шеър аз ҷумлаи ин 
вазифаҳоянд. Истифодаи дурусти қофия низ аз ҷумлаи мустаҳсаноти ҳунари шоирӣ ба шумор 
меравад.  

Озар, ки аз ҷумлаи ҳунармандтарин шоирони муосир аст, дар интихоби калимоти қофия 
хеле дақиқсанҷ ва бомаҳорат аст. Дар ғазалиёти ӯ вожаҳое ба ҳукми қофия даромадаанд, ки 
зотан зебову хушоҳанганд ва танофури ҳуруф дар талаффузи онҳо мушоҳида намешавад. Барои 
мисол: 

Ба умри садҳазори худ надидаанд дар замин 
Ситораҳои осмон ситораи иҷорашин. 
Чу чарх дид одамон ситорадӯст нестанд, 
Ба равнақу камоли ман фишонда рафт остин. 
Ман он ситора будаам, ки сӯхтам барои қавм, 
Вале набуд қавми ман ситораҷӯ, ситорабин. 
Ситоразод қавми ман ҷудо зи шеър гаштааст, 
Ҳадар ба хок рехтам паёми гарми оташин. 
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Чу сард мешавад маро шарора, сард мешавад 
Паи ситораофарӣ талоши чарх баъд аз ин [6, с. 10].  

Дар ғазали боло калимаҳои ишорашуда: «замин», «иҷорашин», «остин», «ситорабин», 
«оташин» ва «ин» калимаҳои қофия буда, ҳиссаи «ин» дар ин вожаҳо ҳуруфи қофияро ташкил 
додааст. Дар ин ҳуруф ҳарфи «н» равӣ ва «и» ридфи муфрад мебошад. Азбаски ҳуруфи қофия 
бо ҳарфи равӣ анҷом ёфтааст, ин қофияро қофияи муқайяд мегӯянд.  

Қисмати зиёди ғазалҳои Озар мураддафанд, яъне дар баробари қофия радиф низ доранд. 
Барои мисол, аз ҷумлаи 170 ғазали маҷмӯаи «Шарқ нозуксуханист» 132-тои онҳо дорои 
радифанд. Озар дар баробари истифодаи қофияҳои муносиб дар интихоби радифҳои зебову 
хушоҳанг низ маҳорати хоса дорад. Ӯ дар баробари истифодаи радифҳое, ки танҳо аз як калима 
иборатанд, инчунин радифҳоеро ба кор мебарад, ки ду ва ё зиёда калима доранд: 

Ҳақиқат сароб аст, агар не, … ту донӣ, 
Фақат дар китоб аст, агар не, … ту донӣ. 
Ҳақиқат ба ҷуз Ҳақ дар ин рубъи маскун 
Хаёл асту хоб аст, агар не, … ту донӣ [6, с. 35].  

Дар ғазали боло калимаҳои сароб, китоб, хоб … қофия буда, ифодаи «аст, агар не, … ту 
донӣ» радиф мебошад.  

Маълум аст, ки дар як мақолаи мухтасар зикри ҳама вижагиҳои сохтории ғазали Озар 
номумкин аст, вале аз ҳамин баёни кӯтоҳ низ муайян мегардад, ки ин шоири соҳибноми муосир 
тавонистааст, ки дар жанри суннатие, амсоли ғазал ибтикороте аз худ барҷой гузорад ва дар 
миёни ҳазорон-ҳазор ғазалсароёни дирӯзу имрӯз сабки хосаи худро дошта бошад.  
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НАЗАРЕ БА МУХТАССОТИ ШАКЛИИ ҒАЗАЛИЁТИ ОЗАР 
 

Озар аз ҷумлаи ҳунармандтарин шоирони муосири тоҷик буда, ғазалиёти ӯро метавон ба унвони 
беҳтарин намунаҳои ғазали имрӯз муаррифӣ кард. Ӯ аз ҷумлаи он шоирони муосири форсигӯст, ки ба ин 
жанри қадимии шеъри форсӣ-тоҷикӣ рӯҳи тоза дамида, онро ба жанри маъмулу замонавӣ табдил 
додаанд.  

Дар ин мақола муаллиф натиҷаҳои пажӯҳиши худро дар бораи баъзе хусусиятҳои шаклию 
сохтории ғазалиёти Озар ба таври мухтасар ироа кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ғазал, матлаъ, мақтаъ, тахаллус, вазн, қофия, радиф, сохт, ҳаҷм, арӯз.  
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Собиров Айниддин Баҳорович, унвонҷӯи кафедраи 

адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 98-717-88-11.  
 

ВЗГЛЯД НА ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ГАЗЕЛИ ОЗАРА 
 

Озар является талантливым современным таджикским поэтом, его газели можно представить 
наилучшими образцами современной поэзии. Он один из плеяды современных персоязычных поэтов, 
придавший новое дыхание древнейшему жанру персидско-таджикской литературы, превративший газель 
в современный популярный жанр. 

В статье автор представляет результаты своих исследований о некоторых особенностях формы и 
структуры газели Озара. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газель, изначальный бейт, заключительный бейт, псевдоним, размер, 
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THE NOTION AT THE FEATURES OF THE FORM OF OZAR’S GAZELLE 
 

Ozar is a talented modern Tajik poet; his gazelles can be represented as the best examples of modern 
poetry. He is one of the galaxy of modern Persian-speaking poets who gave a new breath to the oldest genre of 
Persian-Tajik literature, which turned the gazelle into a modern popular genre. 

In the article, the author presents the results of his research on some features of the form and structure of 
the Ozar gazelle. 
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(poem).  
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КОНЦЕПТ «ВРАГ» В РОМАНЕ ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА «НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ» 
 

Похаленков О.Е. 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского  
 

Роман Эриха Марии Ремарка «Ночь в Лиссабоне» затрагивает проблему жестокости 

эмигрантского бытия. Сюжет концентрируется вокруг одного события. Анонимный немецкий 

беженец, достигнув Лиссабона (вместе с женой Рут), надеется отплыть в Америку. Однако, из-

за трудностей с оформлением документов и огромных цен на билеты, понимает, что может и не 

попасть на заветный пароход. Неожиданно, он получает предложение от незнакомого 

мужчины: тот готов отдать ему свои билеты, если он выслушает его историю. 

Рассказ Иосифа Шварца занимает большую часть романа. Он был вынужден покинуть 

Германию. Ремарк не уточняет, что послужило причиной его бегства, но постепенно мы 

понимаем, что это могли быть как политические, так и семейные разногласия. Шварц женат на 

Элен, семья которой безоговорочно предана нацизму и настроена против ее брака, поэтому ее 

брат даже организует его заключение в концентрационный лагерь. Но все же, герой решает 

вернуться. Согласно сюжету, это происходит из-за жены, которую он действительно любит и с 

которой хочет повидаться. Несомненно, проблематика произведения выходит за рамки простой 

истории любви и даже очередного эмигрантского повествования. Конец имеет определенное 

сходство с «Возлюби ближнего своего»: получив билеты, герои уезжают. 

Цель нашего исследования проследить реализацию основных значений концепта «враг» в 

его мотивно-фреймовой структуре, анализ которых позволит рассмотреть особенности его 

функционирования и взаимодействия с образной системой произведения. 

В работе используется методика анализа произведения с помощью выделения в нем 

центрального идейного, смыслового концепта, реализуемого системой персонажей, мотивной 

структурой произведения, а также фреймами-сценариями. Мы опираемся на определение Д.С. 

Лихачева, который использовал понятие «концепт» для обозначения обобщенной 

мыслительной единицы, которая отражает и интерпретирует явления действительности в 

зависимости от образования, личного, профессионального и социального опыта носителя языка 

и, являясь своего рода обобщением различных значений слова в индивидуальном сознании 

носителей языка, позволяет общающимся преодолевать существующие между ними 

индивидуальные различия в понимании слов. Концепт, по Д.С. Лихачеву, не возникает из 

значений слов, а является результатом столкновения усвоенного значения с личным 

жизненным опытом говорящего [1, с. 35]. 

Под фреймом-сценарием мы понимаем последовательность нескольких эпизодов во 

времени; стереотипные эпизоды с признаками движения, развития. Фактически, это фреймы, 

разворачивающиеся во времени и пространстве, как последовательность отдельных этапов, 

элементов [2]. 

В работе будут рассматриваться следующие основные значения концепта: «военный 

противник» и «идейный враг». 

Произведение написано от первого лица, хотя следует отметить, что Ремарк несколько 

изменил технику повествования. Несомненно, протагонист функционирует как рассказчик. Тем 

не менее, Ремарк даже не называет его имени, что кажется несколько странным на фоне более 

чем откровенного рассказа Шварца. По нашему мнению, Ремарк идет на это сознательно, 

изначально подчеркивая случайность встречи и различные интересы, хотя в течение рассказа 

Ремарк от имени Шварца подчеркивает общность их эмигрантского бытия: «Verstehen Sie?; 

«Kennen Sie das auch?»; «Verstehen Sie, was ich meine?; Sie kennen das?» [3, с. 13, 16, 76, 98]. 

Несомненной особенностью романа является реализация фрейма бегства-преследования 

наряду с фреймом противостояния, характеризующим сюжетную линию, к которой писатель 

обращается впервые (мы уже поднимали проблему раскола в семье, вызванного нацизмом, в 

«Черном обелиске» на примере братьев Кроль, но в таком ракурсе она рассматривается 

впервые). Ремарк усугубляет ее, вводя в семью «настоящего» нациста. Если в «Черном 

обелиске» мы имели дело только с зарождающимся националистическим движением и 

борьбой, которую начинали вести немцы против немцев, то в «Ночи в Лиссабоне» Ремарк 

пытается подытожить тему. 

Значение «военный противник» имеет место и в этом позднем романе. Здесь нет каких-

либо военных событий, сражений, борьбы и т.д. Но косвенно к этому значению мы можем 

отнести русских эмигрантов. Писатель уравнивает русских и немцев в их бегстве и проживании 
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вдали от родины, показывая тем самым, что сама жизнь сблизила их. Многие русские владеют 

ресторанчиками, барами или кафе. Ремарк не указывает, воевал ли Иосиф в Первую мировою 

войну, но стоит отметить, что на страницах романа довольно много косвенных аллюзий на 

самого автора. Это и родной город самого Ремарка Оснабрюк, и вынужденная эмиграция, 

поэтому мы можем предположить, что герой все же был на фронте. Значение же «идейный 

враг» (находящееся в ядре концепта) персонифицируется в образе немцев-нацистов. В одном из 

эпизодов сам Ремарк употребляет лексему просто немцы, давая повод к такому делению: «-Wie 

lange ist der Klub offen? – Solange Gäste da sind. Jetzt sind immer Gäste da. Viele Deutsche jetzt, 

mein Herr. – Was für Deutsche? – Deutsche » [3, с. 35]. (О. П.: – Долго ли бывает открытым клуб? 

– Пока есть посетители. Теперь он всегда полон. Есть и немцы. Довольно много. – Какие 

немцы? – Просто немцы). Особенный интерес здесь вызывает лексема Deutsche (просто 

немцы). Как видно из примера, Ремарк коннотативно проводит линию раздела между немцами-

нацистами и просто немцами. 

Следует отметить, что хронотоп войны (вражеского пространства) также связан со 

значением «идейный враг». Он составляет ассоциативное поле концепта. Согласно сюжету, 

время действия романа ретроспективно относит нас в 1942 год. Все говорят о будущей войне: 

«-Es gibt Krieg», sagte Helen plötzlich. - «Bist du deshalb zurückgekommen?». – Woher weisst du, 

dass es Krieg gibt?» [3, с. 133]. В одном из эпизодов Ремарк четко прописывает, что именно 

нацисты составляют вражеское пространство будущей войны: «Wir hatten soeben vom Krieg 

gesprochen, und hier, neben uns, schien sein Symbol sich herangesprochen zu haben: die schwarzen 

Uniformen, die Leichengesichter, die silbernen Totenköpfe, der schwarze Wagen und die Stille, die 

nicht mehr nach Rosen zu riechen schien, sondern schon nach bitterem Immergrün und Verwesung» 

[3, с. 134]. 

Частью этого вражеского пространства выступает брат Элен, Георг, который 

олицетворяет нацизм и пресонифицирует идейного врага: «Bei Georg und seinen Parteigenossen 

ist es immer etwas anderes, wenn sie dasselbe tun wie andere Menschen, - sagte Helen sarkastisch. – 

«Wenn sie Leute, die anderer Meinung sind als sie, einsperren oder totschlagen, verteidigen sie damit 

die Freiheit des Denkens; wenn sie dich ins Konzentrationslager schickten, verteidigten sie die 

besudelte Ehre ihres Vaterlandes – ist das nicht so, - Georg?» – «Genau so!» – «Ausserderm hat er 

immer recht, sagte Helen», – «Er hat nie Zweifel und nie ein schlechtes Gewissen. Er steht auch 

immer auf der richtigen Seite, auf der Seite der Macht. Er, ist wie sein Früher – der friedlichste 

Mensch der Welt, wenn die anderen nur tun, was er für richtig hält. Die Störenfriede sind immer die 

andern» [3, с. 198-199]. 

Проанализировав отрывок, мы видим, что лексика и сам тон при описании идейного 

врага кардинально меняются. Местоимение sie (Parteigenossen) приравнивается к Георгу 

(Georg), а вместе с ним и ко всем нацистам. Использование таких лексем, как die Leute 

totschlagen oder einsperren, ins Konzentrationslager schicken способствует введению 

дополнительной негативной коннотации. Ремарк указывает, что в случае с Георгом герои 

сталкиваются не просто с непониманием в семье, а с самой системой, которая не терпит 

подобного поведения. 

Примечательно, что в романе с подобной тематикой Ремарк показывает героев лицом к 

лицу (мотив встречи с врагом). Ремарк решает столкнуть не просто героев, один из которых 

мстит за что-то другому (как Равик и Хааке), а описывает ситуацию, в которой решается 

дальнейшая судьба: «Der unterwartete Schrei wirkte, bevor Georg denken konnte. Sein Kopf flog 

automatisch nach links, er bremste und griff das Steuer fester. Ich warf mich gegen ihn. Die Klinge, 

die im Kork steckte, war nicht gross; aber ich traf ihn a der Halsseite und riss sie daran entlang über 

die Luftröhre. Er liess das Steuerrad los und fuhr sich nach der Kehle. «…» Ich kletterte ihm nach und 

horchte. Eine sausende Stille umgab mich, in der Motor zu brüllen schien. Ich stellte ihn ab, und die 

Stille war jetzt wie Wind, der rauschte. Es war Blut in meinen Ohren. Ich beobachtete Georg und 

suchte der Klinge mit dem Korkstreifen. «…» Ich zog Georg aus und packte alle seine Sachen 

zusammen. «…» Ich probierte den Wagen. Er war noch in Ordnung. Ich fuhr ihn zurück auf die 

Strasse» [3, с. 348-349].  

Если мы вспомним сцену с убийством Хааке из «Триумфальной арки» и сравним ее с 

предложенной выше, то увидим, что в сцене с Хааке Равик, ненавидя Хааке, даже в момент 

убийства испытывал угрызения совести и сомнения в правильности того, что он делает. Ему 

казалось, что он убивает просто человека, и, если бы не аллюзии на смерть Сибиллы, ему бы 

было трудно решиться на него. Ему нужен был мотив, хотя бы косвенный, чтобы оправдаться 
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перед собой. В «Ночи в Лиссабоне» же мы подобного не видим. В этом романе Ремарк уже 

сознательно снимает проблему вины за убийство. Писатель дает сжатое описание сцены, 

исключая даже намек на какие-либо сентиментальные мысли у главного героя. Он все делает 

четко по распорядку, ни на миг, не задумываясь о том, что он лишает жизни человека. Отказ от 

подобного контекста выражен и на лексическом уровне. Иосиф убивает не человека, а Георга. 

Если в предыдущие романы Ремарк вводил такие лексемы, как: der Man/Mensch (человек), er 

(он), sie (они), die Leute (люди) и так далее, то здесь он использует только имя, тем самым 

исключая даже намек на человеческую сущность Георга. Подобный тезис подтверждается и 

реакцией сестры, Элен, на новость о том, что ее муж убил ее брата: «Ich wusste, dass ich schlafen 

musste, aber ich fuhr immer wieder auf. Die Landschlaft flog grau vorbei, und wir brauchten die 

Scheinwerfer, ohne uns um Verdunk-Lungsvorschriften zu kümmern. – «Hast du ihn getötet?» - fragte 

Helen plötzlich. – Ja. – Musstest du es? – Ja. Wir fuhren weiter» [3, с. 356-357]. В этом случае Элен 

тоже рассматривает смерть брата как что-то необходимое, что следовало сделать. Она не 

сожалеет, не обвиняет, она даже не называет его по имени, только нейтральное ihn (er- он). 

Изменения, происходящие в структуре концепта «враг», несомненно, основывались на 

личной политической и этической эволюции Ремарка.  

И то, что в конце своей творческой карьеры он уже не рассматривал убийство нациста 

как преступление (что показано нахождением значения «идейный враг» в ядре концепта), 

скорее всего, было связано с тем, что многие нацисты благополучно избежали суда и спокойно 

вернулись на свои прежние места работы и проживания (как сам писатель говорил об этом в 

своих интервью) [4, с. 194-196]. 
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ҒОЯИ «ДУШМАН» ДАР РОМАНИ ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК «ШАБЕ ДАР ЛИССАБОН» 
 

Мақола ба баррасии татбиқи ғояи «душман» дар романи Э.М. Ремарк «Шабе дар Лиссабон» 

бахшида шудааст. Таҳлили асари бадеии ин нависандаи маъруфи немис тавассути дар сохтори фреймӣ 

ҷудо кардани маъноҳои асосии ғоя «душман - рақиби ҳарбӣ» ва «душмани ғоявӣ» ба роҳ монда шудааст. 

Ин ба пайгирӣ намудани таҳаввули эҷодии муаллиф (дар сатҳи низоми персонажҳо ва дар сатҳи ваҷҳҳо) 

имкон медиҳад. Миллатгароён маънои «душмани ғоявӣ»-ро ба шахс нигаронидаанд. Ба сифати «рақиби 

ҳарбӣ» дар баъзе ҳолатҳо рақибони собиқи қаҳрамонони асосии Ремарк дар ҷанги якуми ҷаҳон 

муҳоҷирони рус, франсуз, англис ва дигарон пешниҳод шудаанд. 
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Статья посвящена рассмотрению реализации концепта «враг» в романе Э.М. Ремарка «Ночь в 

Лиссабоне». Анализ художественного произведения знаменитого немецкого писателя производится с 

помощью выделения в фреймовой структуре концепта «враг» основных значений концепта: «военный 
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THE CONCEPT «ENEMY» IN ERICH MARIA REMARQUE'S NOVEL «THE NIGHT IN LISBON» 
 

E.M. Remarque devotes the article to the implementation of the concept «enemy» in the novel «The 

Night in Lisbon». The analysis of the poetic space of the novel by a famous German writer is performed using 

highlighting the frame structure of the concept «enemy» of the main meanings of the concept: «military enemy» 

and «ideological enemy», which makes it possible to trace the creative evolution of the author (at the level of the 

character system and the motivational level). The Nazis already are fully personified at the meaning of 
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 «НОЧИ» АЛЬФРЕДА ДЕ МЮССЕ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ПОЭМЫ НИМА 

ЮШИДЖА «СКАЗКА» 
 

Наврузи Д.А. 

Литературный институт имени А.М. Горького 
 

Введение. Нима Юшидж известен сегодня в Иране и за рубежом как «отец новой 

персидской поэзии» и считается основателем школы, которая проложила путь дальнейшему 

развитию современной иранской литературы. После первой публикации первой романтической 

поэмы «Сказка» или «Легенда» ("افسانه") в журнале «Двадцатый век» ("قرن بيستم") в 1921 году в 

иранской прессе появилось много слухов о Нима и его поэзии. 

Достойный вклад Нима в иранскую литературу состоит в том, что он сломал древнюю 

форму классической литературы и изменил содержание и язык поэзии, и в результате стал 

известен как поэт-новатор, основатель современной иранской поэзии. При этом, все новации 

Нима уходили корнями на полтора столетия. 

Именно за сто пятьдесят лет до Нима иранцы начали переводить европейскую 

литературу, и европейская литература постепенно стала частью иранской литературной жизни. 

В работах Нима прослеживаются также следы европейской литературы, особенно французской, 

на что указывал сам Нима, а также ученые всего мира, критически изучавшие его 

произведения. Учитывая многочисленные ссылки исследователей на влияние различных 

европейских литературных источников на Нима и разные методы изучения этих литератур, 

интересно проследить, как Нима познакомился с европейской литературой и какие влиянии 

испытал. 

Исследователи, знакомые с французской поэзией, указывали также на влияние на 

«Сказку» некоторых французских поэтических произведений, включая «Ночи» Альфреда де 

Мюссе. «Знакомство Нима с поэзией Мюссе и ее влияние на Нима, произошло на основе 

оригинального текста на французском языке, поскольку ни одна страница стихотворных работ 

Мюссе не была переведена на персидский язык до 1923 года» [4, с. 18]. 

Сходство «Сказки» Нима с творчеством Альфреда де Мюссе. Один из источников 

вдохновения для «Сказки» Нима – это пронзительная, производящая глубокое впечатление 

поэма Альфреда де Мюссе «Ночи» (перевод на рус. Павла Козлова, «Русская мысль», 1882, 

№9). Самое главное сходство «Сказки» и стихотворения «Ночи», очевидное на первый взгляд, - 

это диалоговая структура этих двух произведений. Общий замысел этих двух стихотворений 

имеет много общего в обоих стихах. Оба стихотворения представляют собой сборник разного 

рода воспоминаний, описание чувств, эмоций. В начале стихотворения «Ночи» поэт начинает 

свою речь в самом сердце природы, в «долине», погруженной во тьму; в первой сцене поэмы 

Нима также присутствует «холодная и тихая долина». В стихах Мюссе поэт неоднократно 

обращается в своем воображении к современникам, с которыми он встречался в разное время и 

в разных местах со времен детства. Один товарищ, которого он называет «одетым в черное», 

был «так близок поэту», и постепенно его присутствие стало настолько частным и нужным, что 

поэт «видел» его повсюду. В поэме «Сказка» также затрагиваются различные аспекты описания 

девушки Афсане и ее роли в жизни влюбленного поэта: 

مگر تو نبودى –اى افسانه!   

 آن زمانى كه من در حصارى ،

 ميدويدم چو ديوانه، تنها
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’داشتم زارى و اشكبارى  

[2, с. 30]   دى؟تو مرا اشكها ميستر
 

О дева-Cказка, не ты ли была 

В то время, я в замке, когда я 

Носился одержимый, одинокий 

Причитал, плакал, издавал вопли 

Ты осушила мои слезы!? 

 «В целом, большинство стихов, рассказывающих историю интеллектуальных и 

физических путешествий Нима, можно увидеть в «Сказке». Другие сходства между Мюссе и 

Нима включают: 

- Мюссе, как и Нима, следовал традиции в произведении; 

- в поэзии Мюссе и Нима можно увидеть отсылки к местной природе; 

- места жительства Мюссе и Нима были похожи» [5, с. 68]. 

«Ночи» Альфреда де Мюссе включают четыре стихотворения под названием «Майская 

ночь» (1835), «Декабрьская ночь» (1835), «Августовская ночь» (1836) и «Октябрьская ночь» 

(1837). Как один из великих деятелей французского романтизма, Мюссе написал свои 

знаменитые «Ночи», опираясь на эстетические основы и нормы школы романтизма. Поэтому 

между эмоционально-красочными элементами «Сказки» и «Ночей» есть особая взаимосвязь, 

перекличка. 

Поэма «Сказка» и стихи «Ночи» рассказывают подлинную историю любви. «Сказка - 

романтическое стихотворение, в котором поэт, находящийся в депрессии, рассказывает 

историю своей безответной любви, обращается к своему обеспокоенному сердцу и 

рассказывает историю своей душевной боли. «Хотя Нима в этом стихотворении затрагивает 

общесоциальные вопросы, он не касается их в первую очередь» [3, с. 204]. По словам самого 

Нима, в этом стихотворении можно увидеть также и знаки его любви после учёбы в медресе. 

«Ночи» Мюссе одновременно и полностью романтичны, и лиричны. В одном из 

отрывков рассказывается история безответной любви Мюссе к французской писательнице 

Жорж Санд (В 1833 году Мюссе влюбился в Жорж Санд (George Sand) и отправился с ней в 

Италию, но вскоре их любовь потерпела неудачу). Исходя из правил школы романтизма, 

основанной на свободном воображении и индивидуальном опыте в эмоции, Мюссе рассказал 

историю своей подлинной любви, используя романтические образы в нескольких 

стихотворениях под названием «Ночи». 

«Вдохновленный поэзией Мюссе, Нима сосредоточил свое художественное внимание на 

романтической поэзии Мюссе и применил эту тему в своих стихах, приложив художественное 

воображение» [4, с. 36]. 

Драматические элементы. 1. Диалог. «Сказка» - это способ естественного и свободного 

диалога, и в этом стихотворении девушка Афсане и влюбленный ведут беседу, разговаривают 

друг с другом. Диалог влюбленного и девушки Афсане продолжается от начала до конца 

стихотворения, что придает стихотворению драматический характер, но драматические 

элементы этого стихотворения, сходство с пьесой, не ограничиваются только этим. Нима 

копирует этот поэтический механизм из «Ночей» Мюссе, в которых есть диалог между поэтом 

и богиней вдохновения, Музой: 
 

Поэт: Прошла моя, печаль подобно сновиденью,  

И нынче след ее, летучий и пустой, 

Готов я приравнять ночному испаренью, 

Упавшему в траву невидимой росой. 

Муза: О, мой поэт! Какое зло 

Тебя так долго стерегло? [8, «Октябрьская ночь»] 
 

В молодости Нима прочитал первые иранские пьесы и персидский перевод Мирза Хабиба 

Исфахани «Мизантропа» Мольера (Gozāreš-e Mardom-goriz, Стамбул, 1292/1875), познакомился 

с основами драматургии и представил свою первую пьесу в 1921 году (еще до «Сказки») под 

названием «Прошу пожаловать» ("خواهش مى كنم") на четырех сценах. За свою карьеру у Нима 

около 12 пьес, все эти были успешные, поэтому он уделил особое внимание элементу диалога 

при чтении «Ночей». 



39 

 

2. Личности (рersonality). Между личностью безумного влюбленного в «Сказке» и 

влюбленного поэта в «Ночи» имеется особая связь. Оба убиты горем и подавлены, живут в 

одиночестве, в любви, разделяя свою сердечную боль с мифологическим образом (фея Сказка-

Афсане) или богиней вдохновения (Муза) [4, с. 38]. 

Некоторые ученые проанализировали символический аспект «Сказки» («Афсане») и 

выражение «многогранной» личности автора и считают, что «Сказка» отличается от других 

работ Нима искренностью и художественной глубиной, это стихотворение является наиболее 

полным воплощением поэзии Нима, и даже личности девушки Афсане. Эта поэма сопоставима 

с личными историями-мифами европейских романтиков [3, с. 209]. 

Одной из основных причин успеха Нима в формировании и художественном 

представлении личности девушки Афсане является влияние личности Музы в «Ночах» Мюссе. 

Можно даже сказать, что слово «сказка» )"اقسانه"( является эквивалентом слово «Муза», потому 

что это слово, которое ранее не использовалось в персидском языке по отношении к человеку, 

используется здесь в значении «божества вдохновения», по этой причине обретает личность и 

человеческое воплощение. 

Муза - «вдохновляющий ангел», в греческой мифологии была феей, которая вдохновляла 

поэтов, ремесленников и ученых в различных научных дисциплинах и в искусстве. Этот ангел 

вдохновения, с которым разговаривает Мюссе, - Поли(ги)мния (Polymnie), муза, 

покровительница поэтов и лирической поэзии. Этот ангел вдохновения слушает душевную 

боль поэта и своим присутствием, и руководством спасает его от боли любви и одиночества. 

Афсане в стихотворении Нима также является мудрой феей благородной поэзии, 

провидящей далекое будущее. Тема вдохновения в поэзии существует и в теории Нима. В 

интервью он говорит о вдохновении и его связи с «природной силой певца», и в письме другу 

прямо называет свою «Сказку» продуктом поэтического вдохновения (С. Тохбоз, Полное 

собрание сочинений Нима, Тегеран, 1371/1992, с. 36). В силу этого можно сказать, что Нима 

уже был знаком с этим видением и использовал его при написании стихотворения. 

Изображение и содержание. Нима известен в современной иранской поэзии как поэт-

новатор, и его описание связано с отображениями европейских поэтов. Можно найти близкие 

описания в «Сказке» Нима и в «Ночах» Мюссе, особенно в построении образов.  

Натурализм. В поэме «Сказка» Нима представлен один из лучших образцов современной 

персидской поэзии. Сочувствие человека и единение с природой - один из основополагающих 

принципов романтики. Поэт-романтик не описывает природу, а представляет ее внутреннее 

восприятие и интерпретирует явления, пропуская через свои эмоции. У описаний, данных в 

стихотворении «Сказка», основанных на романтике Нима, имеется много общего с «Ночами» 

Мюссе. 

Образ ночи является главной опорой образа Мюссе, и название этого стихотворения 

«Ночи» является тому подтверждением. «Ночь является одним из самых распространенных 

изображений и в романтической персидской поэзии» [4, с. 40]. Темная ночь и ночь в поэзии 

Нима - определяющий элемент. Ночь играет значительную роль и в структуре «Сказки», так 

как эта поэма начинается с изображения ночи: 
 

ديوانه يى گاو’ در شب تيره  

’ دل بر رنگ گريزان سپرده  

 در دره ى سردو خلوت نشسته

 همچو ساقه ى گياهى فسرده

[2, с. 29] .ميكند داستانى غم آور 
 

Темной ночью, одержимое (как) бык  

Сердце будто на бегу (будто зарницы) стучит, 

(Будто) находится (на дне) в холодном глухом ущелье 

Как стебли увядшей травы (упавшее духом сердце) 

Рассказывает печальную историю. 

В исходном образе «Сказки», помимо образа ночи, есть еще одно близкое «Ночи» 

описание: «ущелье», «видение», «отвлеченное воображение», как в следующем примере из 

стихотворения «Майская ночь»: 
 

Поэт: Какая там, в долине, тьма!  

Я видел тень: из-за холма 
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Таинственно предстала она, 

По зелени лугов неслась, 

В лесу меж дерев мелькала, 

И вдруг –её не стало опять …[8] 

Выражение «увядшая трава» (" گياهى قسرده") в первой строфе «Сказки», которое 

встречается в персидской литературе, встречается и в отрывках «Ночи» для создания 

эпистемологического измерения изображения, как в примере из отрывка «Августовская ночь»: 
 

Муза: А здесь, кругом осыпалась вербена гляди, 

И ты отцвет ея слезой не проводил … 

Та зелень грустная пророчит увяданье  

И мне, когда твой дух не оживит… [8] 

Романтический образ не прозрачный, а мрачный и укутанный тенью, как будто поэт 

видит предмет в тени или темной ночью издалека. С этой точки зрения, образ «будто на бегу / 

убегаюший цвет» ("رنگ گرزان") в начале «Сказки» сходен с описанием из «Августовской ночи»: 
 

Муза: Напрасно ищешь ты зарницы в темноте. 

Любовь мою святую среди земных утех 

Едва-ль ты сохранишь в небесной чистоте [8]. 

Следующий отрывок из «Сказки» изображает ход оленя и выпас козы: 

 يك گوزن فرارى در آنجا
 شاخه اى را ز برگش تهى كرد...
 گشت پيدا صداهاى ديگر...
 شكل مخروطى خانه اى فرد...
[2, с. 48]....گله اى چند بز در چراگاه 

 

Один олень там пронесся  
Ветвь от листьев ее очистил,  
Иные звуки появились.  
Конусовидный, одинокий дом,  
Пасутся на лугу несколько коз. 

Масуд Джафари считает это описание глубоко личным для Нима [3, с. 260], а бежавшого 
оленя характеризует как символ возрожденья леса. В стихотворении «Майская ночь» также 
есть описание, похожее на это, но в переводе этого стихотворения на персидский вместо слова 
«лань» встретим слово «коза» (بز): 

За смелым-ли стрелком взберемся мы на скалы? 
Перед ним трепещет лань; испугана она 
Со взором жалобным о пощаде взывает [8]. 

Деревья, луга, лес и птицы – окружающая природа, которые играют роль природного 
фона для поэзии, как в поэме «Сказка», так и в стихах «Ночи». 

Джалал Але Ахмад говорит о странствованиях Нима: «Когда ты был с ним, он настаивал 
на том, чтобы взять тебя с собой в Мазандеран. В Мазандеран, который он создал для себя в 
своем воображении, можно обнаружить в «Сказке», здесь видно: как глубоки его 
воспоминания» [1, с. 6]. Самобытность и внимание к местным элементам в описании и 
названии родных мест - еще одна особенность романтического стиля [3, с. 262], которая 
прослеживается как в поэме «Сказка», так и в стихах «Ночи». В «Сказке» родная природа 
показана на следующих примерах: 

’آن خرابهياد ميآورى    

 آن شب و جنگل "آليو1" را.[40 ,2]

Помнишь те руины,  

Ту ночь и заросли Оливы. 
 

                                                 [2, с. 42]. "2بر سر كوههاى ":كپاچين 

                                          На вершине гор Купочин. 

                                                 [2, с. 44]."4در "سريها3" براه "ورازون 

                                                           
1 Alyo – название леса в Каджваре. 
2 Название гор в Юше. 
3 Sereyha – название гор. 
4 Деревня в Каджваре. 
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                                    В Сариха по дороге (в село) Варазун. 
 بر سر سبزه ى "بيشل5" اينك                                   

                                    [2, с. 45] ى است خندان نشسته.نازنين  
 

                                    Вот, в траве (у леса) Бешал  
                                    Сидит смеющаяся девушка. 

В отрывке из стихотворения «Декабрьская ночь» Мюссе также упоминает места, которые 
он видел и запомнил во время своего путешествия 1833 года с Жоржом Санд: 

В роскошной Ницце6, неги полной, 
В местах, где Рейна7 льются волны, 
Где Кёльна8 высит собор, 
В дворцах Флоренции9 счастливой, 
Близ Генуэзского10 залива, 
Среди снегов Альпийских гор. 
Близ вод седого океана, 
В садах Вэве11, в дворцах Милана12 [7]. 

 

Повторение выражений. В поэме «Сказка» мы наблюдаем в языке влюбленного 
неоднократные повторения: 

  دل من!’ دل من’ اى دل من
 [2, с. 29-30] قابل من!’ مضطرا’ بينوا  
 

О мое сердце, мое сердце, мое сердце! 
Бедное, стеснённое сердце! 
 

  فسانه!’ فسانه’ اى فسانه
 [2, с. 32]!اى خدنگ تورا من نشانه 
 

О Афсане, Афсане, Афсане! 
О, твоя стрела оставила мне вслед! 

 

В стихотворении «Ночи» есть аналогичный призыв поэта к богине вдохновения, в 
стихотворении «Майская ночь»: обращение «спой песню, мой поэт» повторяется неоднократно: 

Спой песню, мой поэт! То – я, подруга твоя [7]. 
Кто ты? Вопрос о том, кто или что такое Афсане, кто богиня вдохновения, - один из 

самых важных в аспекте общих черт поэмы «Сказка» и стихов «Ночи». Личность феи имеет 
символический смысл, что отражено в стихах Нима в художественной форме в вопросах 
влюбленного: 

اى نهان از نظرها!-چيستى؟   
 اى نشسته سر رهگذرها!

’ از پسرها همه ناله بر لب  
–ناله ى تو همه از پدرها!   

[2, с. 32] تو كه يى؟ مادرت كه؟ پدرت كه؟ 
 

Что есть ты? - О скрытое от глаз! 
О пребывающее с путниками! 
Из-за всех юношей стенанье на губах, 
Твой плач о всех отцах! - 
Кто ты? Кто твой отец? Кто твоя мать? 

 

كه هستى كه هر جا–ناشناسا!   
 با من بينوا بوده يى تو؟

’ هر زمانم كشيده در آغوش  
 بيهشى من افزوده يى تو؟
[2, с. 35-46] پاسخم ده. ’ بگو –نه! اى فسا  

 

                                                           
5 Bichel – название леса в Юш.  
6 Ницца – город во Франции. 
7 Рейн – крупная река в Западной Европе. 
8 Кёльн – город в Германии. 
9 Флоренция – город в Италии. 
10 Генуэзский залив – залив Лигурийского моря. Расположен у северо-западного берега Италии. 
11 Вэве – город в Швейцарии. 
12 Милан – город в Италии. 
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Незнакомка! – Кто ты, что везде 

Со мною бедным ты была? 

Находились в обнимку всегда,  

Безрассудство мое увеличилось без тебя. 

О Афсане! – Скажи, мне отвечай. 
 

Подобные вопросы к Музе в «Декабрьской ночи» можно увидеть в описании 

влюбленного поэта: 

Скажи, что ты, бесплотное виденье? 

Предо мной витаешь зачем? 

В твоих очах я вижу сожаленье, 

Я что ты – мой гений злой, не верью… 

Твоя печаль – сестра моей печали, 

Со святою дружбою схожа она [7]. 

Продолжая этот вопрос в поэме «Сказка», влюбленный отмечает, что Афсане была с ним 

с самого начала жизни: 

 چون ز گهواره بيرونم آورد

’سرگذشت تو ميگفت’ مادرم  

’بر من از رنگ و روى تو مى زد  

 ديده از جذبه هاى تو ميخفت. 

 ...رفته رفته كه بر ره فتادم.

’از پى بازى بچگانه  

’هر زمانى كى شب دررسيدى  

انهبر لب چشمه و رودخ  

[2, с. 32-33]...در نهان بانگ تو ميشنيدم 
 

Чуть только из колыбели я вырос,  

Моя мать рассказала мне о тебе, твою историю;  

Меня поразило лицо твоё, 

Глаза от твоих достоинств впали в сон. 

…Постепенно я дорогу нашел…. 

За детской игрой,  

Когда наступит ночь,  

На берегах источников и рек 

Изнутри я слышал глас твой.  
 

Вся «Декабрьская ночь» Мюссе посвящена воображаемой фигуре, которая с детства была 

с влюбленным поэтом: 

Однажды, в детстве, после школы, 

Я в нашей зале невеселой 

Один читал на склоне дня. 

Вошел и сел со мною рядом 

Ребёнок в черном, с кротким взглядом, 

Как брат похожий на меня [9]. 

Везде, где сердце трепетало, 

Где грудь томилась и страдала 

От тяжких ран, от горьких дум, 

Где раздавался голос муки 

И призрак безобразной скуки 

Давил мне грудь, мутил мой ум… [7]. 
 

Далее влюбленный в поэме «Сказка», основанной на особенностях школы романтизма, 

видит сказку в лице природы: 

 بلبل بينوا ناله ميزد.

شب ژاله مى زد.’ بر رخ سبزه  

’روى آن ماه از گرمى عشق  

 چون گل نار تبخاله ميزد.

[2, с. 41-42] .مينوشتى تو هم سرگذشتى..   
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Бедный соловей стонал.  

Ночью на поверхность травы выпал град.  

Лик той луны от жара любви, 

Как цветок граната обметал.  

Ты также написал рассказ. 

Этот момент также прекрасно выражен в «Декабрьской ночи» Мюссе: 

Близ вод седого океана, 

В садах Вэве, в дворцах Милана…. 

…Ко мне являлся призрак бледный, 

В одежде траурной и бедной, 

Как брат похожий на меня. [7] 

Затем в каждом из стихотворений описывается ответ Афсане и Музы соответственно. 

Ответ Афсане: 

’از دل بى هياهو نهفته  

 من يك آواره ى آسمانم.

’ن باز ماندهوز زمان وزمي  

بر عاشقانم ’ هر چه هستم  

و آنچه خواهى. ’ آنچه گويى منم  

’من وجودى كهن كار هستم  

 خوانده ى بى كسان گرفتار.

مادر پير’ بچه هارا بمن  

 بيم و لرزه دهد در شب تار.

[2, с. 36] من يكى قصه ام بى سرو بن!   
 

С погруженным в безмолвие смятенным сердцем  

Я – бродяга, бродил отважно в небе.  

И от земли, и от времени отстранен, 

Кто бы я ни был, я влюблён.  

Все, что скажешь, - я, все, что хочешь. 

Я –древнее, старое существо, 

Без семьи, одинокий, одержимый.  

Старая мать, со мною дети,  

Страх и дрожь в темную ночь пронзает меня. 

Я - рассказ без начала и конца. 

У Мюссе Муза отвечает поэту: 

Друг, мы - дети единого лона. 

Я не ангел, к тебе благосклонный, 

Я не злая судьбина людей… 

….Я не Бог и не демон крылатый, 

Но ты дал мне название брата, 

И название - это верней…. 

Я с тобой не расстанусь. Но помни 

прикоснуться к тебе не дано мне:  

о мой друг, одиночество – я [9]. 

Поэт обращается к прошедшему времени. Неустойчивость окружающей среды, время 

бытия, полет в другие пространства и времена, приглашение в историческое или 

географическое путешествие, реальное путешествие или путешествие на крыльях фантазии - 

вот черты романтического произведения. Примирение с прошлым в вспоминаниях - еще один 

общий элемент «Сказки» и «Ночей». «В принципе, вся «Сказка» состоит из этих воспоминаний 

влюбленного об Афсане» [3, с. 262]. 
’در يكى كلبه ى خرد چوبين  

[2, с. 40]   ياد دارى؟’ طرف ويرانه يى
 

В одной маленькойдеревянной хижине,  
В разрушенном краю, помнишь? 
Мюссе: 
Ты помнишь ли, как, страстно замирая, 
Ты первый раз в мои объятья над? [7]  
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Конец стихотворения. В конце поэмы «Сказка» Афсане дает свой совет влюбленному 
поэту и просит его найти в этом преходящем мире сказку («афсане»), что есть «красивый 
обман», предаться ей и стать «утешителем влюбленных». Влюбленный принимает ее совет и 
отдается ей. «Как будто поэт сознательно обманывает себя и, по мнению критиков более 
позднего периода, занимается «романтическим мистифицированием» [3, с 266]. Поэма 
завершается просьбой влюбленного, обращенного к Афсане, о гармоничных отношениях с ней: 

دره ى تنگ يناهان! بپيش آى از   
’كه بهين خوابگاه شبانها است  

–’ كه كسى را نه راهى بر آن است  
 تا در اينجا كه هر چيز تنها است
[2, с. 56]. بسرايم دلتنگ با هم...   

 

Выйди из этого узкого ущелья, 
Лучшего места для ночного сна,  
И никому нет пути к нему.  
Так как здесь всё само по себе в одиночестве  
Грустно споем вместе. 

Аналогичный финал имеет и поэма «Ночи» Мюссе. Муза в конце «Октябрьской ночи», 
которая является последним стихотворением «Ночей», дает свой последний совет 
влюбленному поэту. Она хочет, чтобы поэт не жаловался и не возмущался своей 
возлюбленной, оставившей его одного, потому что именно через нее поэт научился «искусству 
любви». Поэт принимает слова и советы богини вдохновения и просит ее сочинить для поэта 
песню: 

Мы песней милую разбудим 
И для нее цветов нарвем… 
Лишь день настанет, вместе с ней 
Для жизни новой мы восреснем 
При блеске солнечных лучей [7]. 

Заключение. Рассматривая общие элементы в структуре, замысле, описании и содержании 
«Сказки» и «Ночей», мы обнаруживаем, что уровень влияния Мюссе на Нима в первой части 
«Сказки» выше, чем во второй части. Нима придал каждому из общих элементов иранскую 
окраску, основываясь на правилах персидской поэзии. Таким образом, можно сказать, что 
влияние «Ночей» Мюссе на Нима в «Сказке» является одним из наиболее удачных примеров 
художественного влияния французской поэзии на произведения персидской литературы. 
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«ШАБҲО»-И АЛФРЕД ДЕ МУССЙЕ – МАНБАИ ИЛҲОМИ МАНЗУМАИ  
«АФСОНА»-И НИМО 

 

Дар мақола таъсири шеърҳои «Шабҳо»-и шоири фаронсавӣ Алфред де Муссйе ба манзумаи 
«Афсона»-и Нимо Юшиҷ таҳлил шудааст. Ин шеър дар адабиёти форсӣ ҳамчун манифести шеъри нави 
Эрон шинохта шудааст ва аз ду ҷанба сарчашма мегирад: адабиёти классикии форсӣ ва адабиёти Аврупо. 
Нимо Юшиҷ тавонист, ки аз таҷрибаи шоирони Аврупо барои эҳёи шеъри форсӣ истифода кунад. Яке аз 
шоироне, ки ба Нимо таъсири зиёд гузоштааст, Алфред де Муссйе мебошад. Ҳадафи тадқиқот дар ин 
мақола исботи таъсири Муссйе ба Нимо аст ва дар натиҷаи тадқиқот хулосаҳои қаноатбахш ба даст 
оварда шуданд. 
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«НОЧИ» АЛЬФРЕДА ДЕ МЮССЕ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
 ПОЭМЫ НИМА ЮШИДЖА «СКАЗКА» 

 

В статье анализируется влияние стихотворений французского поэта Альфреда де Мюсса «Ночи» 
на поэму Нима Юшиджа «Сказка». Эта поэма известна в персидской литературе как манифест новой 
иранской поэзии и берет свое начало из двух аспектов: классической персидской литературы и 
европейской литературы. Нима Юшидж смог использовать опыт европейских поэтов для возрождения 
персидской поэзии. Одним из поэтов, оказавший влияние на Нима, был Альфред де Мюссе. Цель 
исследования в этой статье - доказать влияние Мюссе на Нима и получение удовлетворительных 
результатов. 
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«NIGHTS» OF ALFRED DE MUSSE – SOURCE OF INSPIRATION 

NIMA YUSHIJ'S POEMS «FAIRY TALE» 
 

The article analyzes the influence of the poems of the French poet Alfred de Musse «Nights» on Nima 
Yushij’s poem «Legend». This poem is known in Persian literature as a manifesto of new Iranian poetry and 
originates from two aspects: classical Persian literature and European literature. Nima Yushij was able to use the 
experience of European poets to revive Persian poetry. One of the poets who influenced Nimas was Alfred de 
Musse. The purpose of the study in this article is to prove Musse's influence on Nima and obtain satisfactory 
results. 
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БОЗТОБИ МАВЗӮИ «ВАТАН» ДАР ШЕЪРИ ҒАФФОРАЛӢ САФАР 
 

Лайламои Худойназар 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз маъмултарин мавзӯоти шеъри Ғаффоралӣ Сафар, ки дар ҳама анвои шеъри ӯ 

ҳузури ҳамешагӣ дорад, мавзӯи ватандӯстӣ мебошад. Қисмати зиёди ин ашъор, ки ба васфи 

Ватан ва гиромидошту арҷгузории он бахшида шудаанд, дар даврони Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйи авроқ омадаанд. Маълум аст, ки рӯ овардани адибони тоҷик, аз 

ҷумла Ғаффоралӣ Сафар, ба мавзӯи мазкур заминаи иҷтимоию сиёсии худро дошта, ба 

Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ва ҳаводиси хушу нохуши баъди он пайванди ногусастанӣ 

дорад.  

Адибон аз ҷумлаи ҳассостарин афроди ҷомеа ба шумор мераванд ва табиист, ки авзои 

сиёсиву иҷтимоии мамлакат сараввал ба эҳсоси онҳо корагар мешавад ва онҳо таассуроту 

вокунишҳои худро аз ин ҳаводиси хушу нохуш дар қолаби анвои манзуму мансур берун 

мерезанд. Баъди садсолаҳои бедавлатӣ ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ барои 

Тоҷикистон ва мардуми мо рӯйдоди бениҳоят хушоянду фараҳбахш буд. Вале афсӯс, ки 

душманони нотавонбин ба мо имкони баҳраманд будан аз меваҳои шаҳдбори истиқлолро 

надоданд ва домани поки кишвари азизи моро ба хоку хун оғушта карданд.  

Ҳамин ҳолатро Ғаффоралӣ Сафар дар як шеъри худ бо унвони «Ҷангзада» хеле дардноку 

аламангез тасвир кардааст. Дар ин шеър шоир аз он афсӯс хӯрдааст, ки миллати тоҷик давоми 

садсолаҳо мавриди ҷабру зулми аҷониб ва хиёнаткориҳои баъзе фарзандони худ қарор 

мегирифт, сарзамини тоҷикон бошад, ба таври ҳамешагӣ ба майдони ҷангу бедодгариҳо табдил 

ёфта буд. Гӯё лаълҳои қиматбаҳои кӯҳистони Ватан, ки бо ранги сурхи баланд назаррабоӣ ва 

дилситонӣ мекунанд, аслан сангҳоеанд, ки бо хуни шаҳидони бонангу номуси Ватан рангин 

гаштаанд:   

Тоҷикистон! 

Тоҷикистон, хоки ту як умр чун майдони ҷанг аст. 

Лаъли ту худ санг нест, 

Балки лаъли хуни мардони бананг аст [2, с. 58].  

Ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-ум низ, ки аз саҳифаҳои накбатбори таърихи миллат ба 

шумор меравад, сабабгори пайдоиши як зумра шеърҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла шеърҳои 
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ватандӯстона, гардид, ки ба василаи ин ашъор шоирон ҳувияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстии 

ҳамватанони худро бедор кардан мехостанд.  Ба қавли адабиётшинос С. Аҳмадов, «Аксари 

шеъре, ки дар ин давра гуфта мешуд, оҳанги ҳазину ғамолуд доштанд ва то андозае рӯҳияи 

дунёбезорӣ дар онҳо ҳукмфармо буд. Бисёре аз шоирони ҷавон низ муҳри хомӯшӣ ба лаб 

заданд ва ё тарки ватани азизи худ намуданд. Вале боз ҳам буданд шоироне, ки шуълаи умеди 

беҳбудиро дар дил доштанд ва дар ниҳоди мардум низ тухми орзуву умед мекоштанд» [1, с. 

13].  Дар қатори ин шеърҳо аз навиштаҳои Ғаффоралӣ Сафар низ ном бурдан лозим аст, ки бо 

ҳисси баланди ватанпарастӣ гуфта шудаанд.  Барои шоир гарди хоки ватан поку муқаддас ва 

меҳраш тамомнашавандаву беҳудуд аст ва ӯ мехоҳад, ки ҳамин ҳиссиётро ба дигар ватандорон 

низ талқин намояд: 

Гарчи хоки доманатро, 

Хоки поки доманатро 

Бошадаш ҳадде агар, 

Бошадаш хатте агар. 

Лек хатти меҳри ту дар синаам, 

Дар дили равшантар аз оинаам 

Беҳудуд аст [2, с. 8].  

Ба қавли устод Худоӣ Шариф, «Мавзӯи ватан аз баҳсҳои доимии шеъру адаб аст ва 

ҳарчанд дар тӯли асру замонҳо маънои он ба тағйиру таҳаввуле дучор шудааст, моҳияти он - 

дӯст доштани Ватан ва муҳофизати он кам тағйир ёфтааст. Роҳҳои баёни ин мавзӯъ хеле 

гуногун мебошанд ва шоирони мо ҳам ҳар яке онро бо роҳу равиши хос, баробари донишу 

салиқаи сухани худ гуфтаанд [3, с. 160]. 

Ғаффоралӣ Сафар барои баланд бардоштани ҳувияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстии насли 

ҷавони кишвари тоҷик китоби таърихи миллатро варақгардон намуда, сабақи гузаштагонро 

ёдовар мешавад. Сабақ ин аст, ки ниёгони сарбаланди мо, бо вуҷуди дар дарозои таърих бо 

ҷабру зулми истилогарони зиёд ва шӯру исёнҳои бениҳояти таърих рӯ ба рӯ шудан, пешорӯи ин 

ҳаводис сар хам накарданд. Дар таърихномаи ин миллати азияткашида, вале сарбаланду 

гарданфароз саҳифаҳои зиёде аз қаҳрамониҳои фарзандони ҷасуру ғаюр: Деваштичу Спитамен, 

Маздаку Муқаннаъ, Темурмалику Восеъ ва даҳҳо нафари дигар нақл мекунанд. Ин 

ҷавонмардони сарафрозу диловар ҳар яке дар замони худ бар зидди аҷониби истилогар мардона 

ҷангида, хоки ватанро ба хуни поки худ рангин кардаанд. Хоки ватан бо дашту саҳрои гулпӯш 

ва кӯҳҳои осмонбӯсаш барои онҳо марзи нангу номус ба ҳисоб мерафт ва онҳо ҳифзи ин 

сарзамини нозанинро қарзи фарзандӣ ва асбоби сарбаландии худ медонистанд:   

Тоҷикистон! 

Тоҷикистон! 

Сарзамини олами афсонаҳо, 

Чун китоби таърихатро боз созам, 

Ҳаст тӯфонҳои исёне дар он. 

Қаҳрамонҳои далерат ҳамчу Восеъю Муқаннаъ,   

                                               Маздаку Темурмалик 

Назди ҳар ифриту ҳар яғмогаре сар хам накарданд, 

Дар дифои марзу буми сарҳадат -  

Марзу буми ору номус 

Ҷон супурданд [2, с. 20-21]. 

Корномаи ин абармардон аз саҳифаи таърихи миллат зудуда нагаштаанд ва дар зеҳну 

ҳофизаи таърихии халқи тоҷик абадӣ боқӣ мондаанд. 

Тоҷикистон, ки танҳо порае аз сарзамини аҷдодии мост, намунаҳоеро аз санъату 

маданияти волои ниёгон дар худ ҳифз кардааст. Имрӯз низ дар гӯшаву канори мамлакат 

нишонаҳое аз фарҳангу тамаддуни бостон рӯ аз ниқоби хок берун мекашанд ва дар муаррифии 

халқи тоҷик ҳамчун халқи қадимӣ ва соҳибтамаддун нақш мегузоранд. Ин намунаҳо, агар аз як 

тараф, шаҳодатномаи ифтихории миллати мо бошанд, аз сӯйи дигар сӯзномаҳоеянд, ки аз 

вайронкорӣ ва зулму бедоди истилогарон қисса мекунанд:  

Тоҷикистон! 

Тоҷикистон! 

Пораҳое аз «Абисто», 

Пораҳои ҳар сафоле, 

Пораҳои хиштҳои хуфтаи дар зери хокат сол-соле 
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Порае аз нанги аҷдоди ман аст, 
Порае аз сӯзу фарёди ман аст [2, с. 21]. 

Барои рафъи дарду андуҳ ва ҳасрати аздастдода боз ҳам боду ҳавои фараҳафзои Ватан, 
сангу хоки атрнок ва обҳои мусаффову ба сад дард давояш лозиманд. Ба қавли шоир, агар 
шохборони Ватан қудрати ғамзудоӣ дошта бошад, обҳои мусаффои дарёву чашмаҳои он 
оинаҳоеянд барои худогоҳиву худшиносӣ:   

Тоҷикистон! 
Тоҷикистон! 
Ҳар гаҳе гарду ғубори ғусса бар ҷонам нишаст, 
Шохборонҳои ту онро зудуд. 
То шиносам хешро ман кистам, 
По ба назди чашмаи обат ниҳодам, 
Чашм бар оинаи обат кушодам [2, с. 20]. 

Ватан бо табиати зебову нозанин, кӯҳсори сарбаафлок ва таллу теппаҳои сабзу хурраму 
дилнишин, дашту саҳрои васеъ ва боғу бӯстони пурнеъмат, чашмаҳои ҷӯшон ва рӯду дарёҳои 
хурӯшонаш барои ҳар як ватандор азизу дӯстдоштанист. Ҳамин меҳру муҳаббатро шоирони 
тавонманд ба василаи каломи дилошӯбу пуртаъсир изҳор менамоянд, тавре ки рассомони 
мониқалам дар рӯйи коғаз хеле диданиву муассир тасвир менамоянд. Намунаҳои зиёде аз ин 
гуна меҳрномаҳоро мо дар китоби шеъри Ғаффоралӣ Сафар низ мушоҳида менамоем.  

Барои мисол, дар ҳамин шеъри ҳадафи таҳқиқ пайванду алоқамандии инсон бо ҳама 
мавҷудоти ватан: бо сангу кӯҳу обу хок ва ҳатто бо хасу хошоки Ватан эҳсос мешавад. Шоир ба 
таври тамсил ҳадс мезанад, ки ин доштаҳо ва дар канор парвардаҳои Ватан ҳангоми зарурат ба 
инсони соҳибватан ёрии худро низ мерасонанд: 

Тоҷикистон! 
Тоҷикистон! 
Ҳар даме ки сели дард омад ба девори танам, 
Санги дашту кӯҳҳоят, 
Талхкоҳи киштҷоят 
Пеши роҳашро бибаст, 
Шоҳини хушҳолию бахти баланд 
Бар сари китфам нишаст [2, с. 20]. 

Маълум аст, ки ин ақида муболиға ва ҳатто иғроқомез аст ва ҳеҷ гоҳ аҷрому аҷсоми 
беҷон ба инсон ёрии амалии худро расонида наметавонанд. Вале шоир низ танҳо ҳамин фикрро 
талқин карданӣ нест, балки хусусияти ғамзудоии Ватан ва фараҳафзоии табиати онро маҷозан 
баён кардан мехоҳад. Тасвири Ватан ва зебоиҳои табиати он аз ҷониби шоир танҳо ба хотири 
изҳори ғуруру ифтихор набуда, ӯ хонандаи худро водор мекунад, ки дар баробари дӯст 
доштани Ватан ҳифзу нигаҳбонии онро низ ҳамчун қарзи фарзандӣ ва фарзи зиндагӣ аз хотир 
набароранд. Дар мавриди иҷрои қарзи фарзандии худ ваъда медиҳад, ки дар ҳар як сатри 
шеъраш пояндагӣ ва сарфарозии Ватани маҳбуби худро тараннум мекунад:  

Тоҷикистон! 
Тоҷикистон! 
Дар нигини чашми ман чун мардумак бошӣ аён, 
Ҳарфҳои ҳастию пояндагият 
Дар дили ҳар сатри шеърам 
Нақш бандад ҷовидон! 
Тоҷикистон! 
Тоҷикистон! [2, с. 21]. 

Яке аз мавзӯъҳои мустаъмали шеъри Ғ. Сафар, ки бо мавзӯи ватану ватандорӣ рабти 
ногусастанӣ дорад, васфи Истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мебошад. Барои Ғ. Сафар, ки даврони 
шуми ҷанги шаҳрвандиро пушти сар намуда, дарду доғи онро дар ҷисму ҷони худ таҳаммул 
кардааст, ба даст овардани ваҳдати миллӣ комёбии беназир ва рӯйдоди фараҳафзову дилпазир 
ба шумор меравад. Шоир қаноатмандии худро аз ин рӯйдод дар қолаби суханони мавзуни 
муқаффо ва хеле муассиру зебо баён намудааст. Ӯро ноободии муваққатии ватан дилшикаста 
не, балки боз ҳам барои ҷаҳду талоши созандагӣ ҳаристар месозад. Замоне, ки дар воқеият бар 
асари ҷанги шаҳрвандӣ рӯзгори ҳар як ватандор ба шаби тор мубаддал гардид, шоир паноҳ ба 
олами хаёлоти худ ва умеду орзуҳои ободкоронаи худ мебарад. Ӯ бовар ва эътиқод дорад, ки бо 
ҷаҳду талош метавон ба ваҳдату ҳамдилӣ ноил гардид ва дар якҷоягӣ ватани ҷоноҷонро аз 
қайди зулмот берун овард:   



48 

 

Гарчи рӯзам тор шуд, майли саҳар дорам ҳанӯз, 
Аз диёри орзуҳоям гузар дорам ҳанӯз. 
Кохи ваҳдатро заволе дар миён афтодааст, 
Баҳри тармимаш талоше аз дигар дорам ҳанӯз. 
Зоғ дорад қар-қари беҳуда, арчи ин замон 
Гӯш бар оҳанги мурғи нағмагар дорам ҳанӯз. 
Тешаҳо бар кундаи сарсабзи оинам заданд, 
Реша дар об аст, уммеди самар дорам ҳанӯз [2, с. 109]. 

Хулоса, дар шеъри Ғаффоралӣ Сафар низ оҳанги ватандӯстона хеле баланду шуниданӣ 
мушоҳида гардида, ӯ ба монанди аксар шоирони ҳамзамони худ якҷо бо мардум ғаму шодии як 
даврони ҳассоси зиндагонии халқу давлатро таҳаммул намуда, эҳсоси худро ба василаи каломи 
мавзуну мухайял ба дигарон расонида тавонистааст. 
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БОЗТОБИ МАВЗӮИ «ВАТАН» ДАР ШЕЪРИ ҒАФФОРАЛӢ САФАР 
 

Мавзӯи ватан аз ҷумлаи серистеъмолтарин мавзӯоти шеъри муосири тоҷик ба ҳисоб рафта, шояд 
набошад шоире, ки дар ин мавзӯъ шеъре нагуфта бошад. Махсусан, даврони Истиқлолият ҳузури ин 
мавзӯъро дар шеъри тоҷикӣ густариш дод ва он ба мавзӯи асосии эҷодиёти қисмати зиёди шоирони давр 
табдил ёфт. 

Дар ин мақола муаллиф мавзӯи мазкурро дар шеъри яке аз намояндагони номовари ҳавзаи адабии 
Вахшонзамин – Ғаффоралӣ Сафар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. Дар мақола қайд гардидааст, 
ки яке аз маъмултарин мавзӯоти шеъри Ғаффоралӣ Сафар, ки дар ҳама анвои шеъри ӯ ҳузури ҳамешагӣ 
дорад, мавзӯи ватандӯстӣ мебошад. Қисмати зиёди ин ашъор дар даврони Истиқлолият навишта шуда, 
дарбаргири васфи ватан ва гиромидошту арҷгузории он мебошанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: шеъри иҷтимоӣ, мавзӯъ, мундариҷаи ғоявӣ, ватандӯстӣ, истиқлолияти 
давлатӣ, ифтихори миллӣ, ваҳдат, ободкорӣ, ташбеҳ, муболиға, тасвир.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Лайламои Худойназар, докторанти phd кафедраи 
адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. 

 

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ «РОДИНА» В СТИХАХ ГАФФОРАЛИ САФАРА 
 

Тема родины считается одной из употребительных тем в современной таджикской поэзии. 
Вероятно, нет поэта, не сочинившего произведения на эту тему. Особенно, период Незаисимости 
распростанило присутствие этой темы в таджикской поэзии и она стала основной темой в творчестве 
большинства поэтов этой эпохи. 

В этой статье автор подвергает анализу и исследованию темы родины в стихах одного из 
известных представителей литературного круга Вахшской долины – Гаффорали Сафара. В статье 
отмечается, что одной из распространеных тем в стихах Гаффорали Сафара, присутствующих в его 
поэзии, является тема патриотизма. Большая часть этих стихов сочинена в эпоху Независимости и 
посвящена любви к Родине и ее возвеличиванию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная поэзия, тема, идейное содержание, патриотизм, 
государственная независимость, национальная гордость, единение, благоустройство, метафора, 
олицетворение, описание.  
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REFLECTION OF THE THEME «MOTHERLAND» IN GAFFORALI SAFAR’S VERSES  
 

The theme of the motherland is considered one of the most common themes in modern Tajik poetry. 
There is probably no poet who has not composed works on this theme. Especially, the period of Independence 
spread the presence of this theme in Tajik poetry and it became the main theme in the work of most poets of this 
era. 

In this article, the author analyses and studies the theme of the motherland in poems of one of the famous 
representatives of the literary circle of Vakhsh valley - Gafforali Safar. The article notes that one of the common 
themes in Gafforali Safar's verse, present in his poetry, is the theme of patriotism. Most of these verses were 
composed in the era of Independence and are dedicated to love for the Motherland and its exaltation. 

KEY WORDS: social poetry, theme, ideological content, patriotism, state independence, national pride, 
unity, improvement, metaphor, personification, description. 
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ВОЖАҲОИ ЗИДМАЪНО ДАР МАҶМӮАИ «ШАРҚ НОЗУКСУХАНИСТ»-И  

ОЗАРИ САЛИМИЁН 
 

Боймуродов С.С.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

 Озари Салимиён шоирест, ки бо диду нигоҳи тоза ва ба худ хос дар олами шеъру адабиёт 

ворид шудааст. Ӯ дар эҷоди шеър ба ҳадди камол расида, ҳаёту зиндагиро бо ҳама тазоду 

мураккабиҳояш ба риштаи тасвир мекашад. Шеъри волою дилнишини шоир ба қалби ҳазорон-

ҳазор ҳаводорону муштариёни каломи бадеъ маъво гирифтааст ва абёти рангину шеъри 

дардолуди ӯро ҳар чӣ бештар мехонанду дар базму маҳфилҳои шӯрафзо замзама менамоянд. 

Шоири хушбаёну ширинкалом Озари Салимиён дар ашъораш мавзӯъҳои муҳаббат ба 

Ватан, зебоиҳои нотакрори табиат, сулҳу дӯстӣ, арҷгузорӣ ба Истиқлолияту Ваҳдати миллӣ, 

баҳору Наврӯз, васфи модар, ишқу ҷавониро хеле самимиву дилчасп тараннум кардааст. 

  Алалхусус, ӯ дар шеъри «Модар фаришта буд» симои нотакрори модар, эҳтироми 

бепоёнро ба он ва хотираҳои кӯдакию наврасиашро ба ин шахсияти азизу муқаддас, поку 

беолоиш бо табъи баланди шоирӣ рӯйи авроқ овардааст: 

 Модар фаришта буд, фақат болу пар надошт, 

 Шояд, ки дошт болу пар, аммо хабар надошт. 

 Ё дошт огаҳӣ зи пару боли хеш, лек 

 Майли ҷудо шудан зи ману аз падар надошт 4, с. 3.  
Ба қалами ин шоири ширинкалом беҳтарин китобу маҷмӯаи шеърҳо бо номҳои «Намози 

бедорӣ», «Як саҷдаи гул», «Сарви дуо», «Ирфони ҳино», «Гуфтугӯи нахлу моҳ», «Хурмои 

эътиқод» ва «Шарқ нозуксуханист» тааллуқ дошта, ба ашъори ҷонфизояш гулбоғи адабиёти 

муосирро шаҳдбор кардааст. 

Озари Салимиён ҳамчун суханвар дар адабиёти муосири тоҷик мавқеъву манзалати ба 

худ хосро дорост, ки дар рушду нумуи забони тоҷикӣ, бо интихоби калимаю ибораҳо ва мавқеи 

корбурди онҳо дар тасвири бадеӣ, эътибори хоса медиҳад. Барои пуробуранг гардидани 

тасвироташ аз воситаҳои гуногуни забонӣ - силсилаи муродифҳо, калимаҳои ҳамгун, вожаҳои 

зидмаънову мутазодӣ ва дигар таъбирот хеле фаровон истифода кардааст. 

Аз ин ҷиҳат, вижагиҳои луғавӣ ва маъноӣ дар забони ашъори шоир пурмуҳтавову ҷолиби 

диққат аст ва ӯ аз дурдонаҳои забонӣ борикбинонаву шоирона бо мақсади баҳадафрасии 

андешаҳои бикр корбасти роҳҳои гуногуни вожасозиро ба кор бурдааст. 

Доир ба зидмаъноӣ дар забони назм, забоншиноси тоҷик Саломиён М. чунин мегӯяд: 

«Антонимҳо дар забони назм яке аз муҳимтарин категорияи лексикӣ барои ифодаи андешаи 

шоирон ба шумор мераванд, зеро маҳз тавассути муқобилгузории ашё, мафҳум ва ҳодисаю 

воқеаҳо ҷанбаҳои гуногуни маъноӣ ошкор ва равшан мегардад. Ҳамчунин дар илми маонӣ ва 

баён мафҳуми антонимро бо истилоҳи тазод ном мебаранд ва онро яке аз муҳимтарин унсурҳо 

дар таносуби калом меноманд» [5, с. 167] . 

Мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола баъзе андешаҳои худро оид ба мавқеи истифодаи 

вожаҳои мутазодӣ дар асоси маҷмӯаи «Шарқ нозуксуханист»-и Озари Салимиён изҳор намоем. 

Бояд қайд кард, ки дар забоншиносии тоҷик доир ба калимаҳои зидмаъно тадқиқоти 

мукаммали филологӣ анҷом ёфта, асарҳои зиёди илмӣ, дастурҳои илмию методӣ ва 

монографияҳо таълиф шудаанд. 

Забоншиноси тоҷик, профессор Саидқул Сабзаев, доир ба мутазодҳо чунин изҳори назар 

кардааст: «Хусусияти ин тазодҳо, қабл аз ҳама, ба қалби эҷод муассир аст, аз ин ҷост, ки 

истифодаи мафҳумоти зидмаъно дар осори қаламкашон, хоса шуаро, нақши бориз дорад» [6, 

с.69].  

Калимаҳои зидмаъноӣ дар маҷмӯаи «Шарқ нозуксуханист»-и шоир хеле зиёд ба назар 

мерасад. Вожаҳои мутазодӣ дар осори ӯ бештар дар қолаби исму сифат ва феълу зарф корбаст 

гардидааст. Инчунин ин гуна калимаҳо дар ашъори шоир дар доираи дигар ҳиссаҳои нутқ низ 

кор фармуда шудааст. 

Вожаҳои антонимии исмӣ дар маҷмӯаи мазкури адиб нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ 

бамаротиб истеъмол гардидааст. 

Вожаҳое, ки номи ашёҳо, фаслҳои сол, мафҳумҳои ифодакунандаи вақтро мефаҳмонанд. 

Дар байтҳои зерин калимаҳои дӯст – душман, ҷавр - тараҳҳум калимаҳои мутазодӣ мебошанд. 

   В-ар фитода шавам, дастаи камон гардам, 

Силоҳи дӯст алорағми душманон гардам [4, с. 12]. 
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Ҷавр бошад, на тараҳҳум, ки нагиряд дили мо, 

Ҷаврро ном намонед тараҳҳум, мардум [4, с. 16]. 

Озари Салимиён бо истифода аз сабку услуби ба худ хос, барои равшантару амиқтар 

тасвир кардани ҳодисаву воқеот калимаҳои зидмаъноро фаровон ба кор бурдааст, ки 

муносибати шоирро ба ашё, вазъият ва хосияти он тавзеҳ медиҳад: ханда-гиря, сода-мураккаб, 

шабоб-хазон, матлаъ-байти охир 

 Дил сода буд, Озар, аммо чу тифли бадхӯ, 

 Ин сода шуд мураккаб, вақте ки гиря мекард.  

 Ӯ ханда дӯст дорад, ту гиря мефурӯшӣ, 

 Хандон бизӣ, ки гулҳо бо ханда кор доранд 4, с. 66. 
  Ба андешаи профессор Б. Камолиддинов «Калимаҳо дар забони адабиёти бадеӣ назар ба 

услуби илмӣ озодона ва осонтар зидмаъно мешаванд. Сабаби ин маълум аст: дар матн асари 

бадеӣ калимаҳо бо тобишҳои нозуки бадеиашон ба ҳам наздик шуда, муқобили ҳамдигар 

меистанд» [1, с. 50]. 

Масалан, дар ин маҷмӯа шоир ба хотири дилчасптару муассиртар тасвир намудани 

ҳодисаю воқеаҳо қолабҳои фиғони пирзан - оҳи навҷавон, ашки шодӣ - оҳанги ғам бо ҳам 

хилофмаъно ва амсоли инҳоро овардааст: 

Ин ашки шодӣ ҳам ба рӯ ёдовари ҳузн асту бас, 

Ҳатто зи борони баҳор оҳанги ғам берун шавад 4, с. 61. 
 

 Зи шеъри рӯз мапурсам, ки шеъри рӯз ба ҷуз, 

Фиғони пирзану оҳи навҷавоне нест 4, с. 115. 
  Мисолҳо бисёранд, аммо мутазод (зидмаъно) чун ифодакунандаи фикру мақсадҳои 

пурраи шоир ҳиссиёти гуногунро басо муассир фаро гирифтааст. Дар ин абёт шоир 

антонимҳое, ки вақту замон, макону масофа ва фаслҳои солро мефаҳмонанд, ба риштаи тасвир 

кашидааст: 

 Баҳор гарди зимистон ба бод хоҳад дод, 

 Тилисми қудрати номард мард мешиканад [4, с.74].  
 

 Шаби набудани ту моҳтоб гум шуда буд, 

 Хазон расидаву фасли шабоб гум шуда буд [4, с. 83].  

Калимаҳои сода ба вожаҳои сохта зидмаъноянд, ба монанди кушоӣ-накушоӣ, мард-

номард: 

 Дили нозук натавонад, ки ғами ишқ бипӯшад, 

 Хати ин нома аён аст, кушоӣ-накушоӣ [4, с. 137]. 
  

 Дар саҳнаи зиндагӣ чӣ номарду чӣ мард, 

 Худро шумарад Рустами дунёи набард [4, с. 218]. 

  Дар ин маҷмӯа Озари Салимиён як теъдоди вожаҳои зидмаъноро, ки дар шакли 

таркибҳои ҷуфт истеъмол шудаанд, барои нишонрасу возеҳу равшантар баён намудани 

андешаҳо корбурд кардааст. Бештари ин таркибҳои ҷуфти антонимӣ бо исм ифода гардидааст: 

То рӯи ҷаҳон арсагаҳи хайру шар аст, 

Бебокию пурдилии ёрон ҳунар аст [4, с. 224]. 
  

Тамоми самти диламро гирифтаӣ, ҳоло 

Шимолу шарқ туӣ, ғарбу ҳам ҷануб туӣ 4, с. 145. 
 

Наврӯз аз он кард шабу рӯз баробар, 

К-аз адл бувад дар ҳама офоқ амонӣ 4, с. 145. 
  Истеъмоли мавридшиносию шоиронаи ӯ дар калимаҳои зидмаъно шеърро боз ҳам 

зебову хушоҳанг ва латифу дилкаштар гардонидааст. Дар ашъори шоир калимаҳои мутазодӣ бо 

қолаби сифат низ ба назар меасад: 

 Дили сиёҳу сафедам катибаи дард аст, 

 Вале дареғ, ки чшми катибахоне нест 4, с. 145. 
 Баъзан шоир дар осораш барои сохтани вожаҳои зидмаъно бо сабку услуби хос, 

истифода аз калимаҳои тоҷикӣ ва арабӣ бо ду шакл, пирӣ-ҷавонӣ, пирӣ-шубоб хеле бомавқею 

боҳадаф кор гирифтааст: 
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 Дар пирии хеш гӯшагирӣ дорем, 

 Ёде зи шубобу беназирӣ дорем. 

 З-ин бим, ки чун ҷавонӣ аз мо наравад, 

 Хам гаштаву бӯса пои пирӣ дорем [4, с. 215].  

Инчунин вожаҳои антонимии заифӣ дар ин маҷмӯа низ истеъмол шудааст: 

 Гар мурдае заиф бувад, бонги ӯ қавист, 

 Раъди баҳор табли сипоҳи чағора аст [4, с. 36].  

 Дар байти зерин бошад, шоир тавонистааст вожаҳои зидмаъноии шом-субҳ ва пойин-

болорро хеле устодона кор фармуда, мақсаду мароми худро аз ҳар ҷиҳат фаҳмо, бомаънӣ ва 

бофасоҳат гардонидааст: 

 Додаанд Озар, бароям сарнавишти офтобӣ, 

 Шом агар оям ба пойин, субҳ боло менишинам [4, с. 43].  

 Ҳамин тавр, мутазодҳо яке аз унсурҳои луғавии забон ба шумор меравад, ки барои 

таъмини ҷаззобию балоғати сухан ва равонии андешаҳои адиб мусоидат менамояд. 

 Қобили зикр аст, ки ин гуна калимаҳо дар маҷмӯаи «Шарқ нозуксуханист»-и Озари 

Салимиён хеле фаровон истифода шуда, маҳорати суханварии ӯро боз ҳам ҷолибтар намудааст. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРМИНА «ЭКОЛОГИЯ ВОДЫ» 

В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ И СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ПЕРИОДАХ 
 

Каримов Ш. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Чтобы выявить исторические корни и истоки развития терминов экологии воды, следует 

определить некоторые особенности зарождения и развития терминов, установить их сходства и 

различия, а также окончательное формирование терминологий в периоды развития 

древнеанглийского и среднеанглийского языка. 

Средневековье и период Возрождения в Европе характеризуются ростом влияния 

человека на природу, чем можно объяснить и динамичное развитие терминосистемы 

английского языка. Начинают появляться термины, связанные с производством, которое в свою 

очередь, со временем становится причиной ухудшения через антропогенное воздействие на 

стихию, экологического состояния окружающей среды, в том числе воздуха и воды. 

Соответственно, тщательное изучение данного периода является существенным, так как язык 

того времени характеризуется появлением новых терминов и терминологических 

словосочетаний, а также различных типов аббревиатур. Хотя большинство терминологических 

словосочетаний, функционирующих в сфере охраны окружающей среды и экологии, возникают 

позднее, но их отдельные важные компоненты и сами термины появились именно в этот 

период, поэтому изучение этого обстоятельства актуализируется теоретическими и 

методологическими потребностями. 

Мнение С.В. Гринева относительно изучения исторических корней терминов, 

представляется заслуживающим внимания, так как «диахронический анализ позволяет вскрыть 

объективные тенденции формирования терминологии» и потому в его утверждениях условием 

предварительного структуризации любой терминологии выступает «исследование истории ее 

развития», которая также создаёт тенденцию «создания полезных и жизнеспособных 

материалов» 6, с. 187.  

Упомянутый диахронический подход является, возможно, единственным способом 

выявления перспективных форм и средств появления и формирования терминов. Тот же С.В. 

Гринев отмечает, что «только диахронический подход дает возможность выявить 

перспективные средства образования терминов и выходящие из употребления модели. Кроме 

того, с помощью диахронических исследований, в том числе с привлечением данных смежных 

с лингвистикой наук (антропологии, этнографии, истории науки и техники, всеобщей истории), 

можно установить время и особенности зарождения и развития терминологий (в особенности 

старых), поскольку молодые и формирующиеся в настоящее время терминологии будут во 

многом повторять основные этапы их развития; выявить общие тенденции развития 

терминологий и факторы, определяющие это развитие, а также тенденции в отношении к 

специальной лексике и попытках ее упорядочения» [6, с. 187; 1, с. 30]. 

Однако, диахронический подход в анализе терминов экологии позволяет 

охарактеризовать основные свойства терминов, что имеет особо важное значение, в то время 

как другой терминовед А.С. Герд считает, что разработка важных принципов в описании и 

штудировании терминологий и выявление практических рекомендаций возможны только путём 

упорядочения терминов, которое «следует начать с выявления основных тенденций 

исторического развития терминологий» 4; 1, с. 30.  

Поэтому представляется целесообразным проведение анализа по материалам большого 

20-томного словаря английских терминов под общим названием «Оксфордский словарь 

английского языка (The Oxford English Dictionary)», принцип составления которого 

соответствует историзму. В словаре, наравне с содержательной подробной информацией о 

развитии, как форм, так и смысловых значений английских слов и словосочетаний, также 

приводятся исторические и этимологические характеристики. 

Также, при проведении анализа мы постараемся провести анализ глубинной структуры 

термина, толкование значения и смысла термина как сложного объединения семантических 

компонентов, которые отражают ряд дифференциальных и интегральных признаков.  

Безусловно, системный подход остаётся важной методологической основой, который 

препровождает семантические отношения среди терминов, не мешая при этом выделению 

видов совокупности организованных лексико-семантических полей, которые, в свою очередь, 

отражают состояние терминологии на этапах ее развитии. 
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И, наконец, терминологический фонд английского языка пополняется большим 

количеством единиц, отражающих в языке исторические события, социальные и культурные 

факторы, то есть межъязыковые контакты, а социальные изменения оставляют свой отпечаток в 

терминологии семантической группы «экология воды». 

Поэтому для исследования языковой системы и терминообразования в языках 

необходимо определить синхронно в истории языка некоторые характерные срезы. Так 

называемые синхронные срезы в языках - это этапы или периоды развития языка, которые в 

связи с определёнными характеристиками позволяют применять синхронно системный анализ 

или проще это называется «состояние системы языка, установленное для определенной точки 

во времени». Следовательно, в отношении формирования терминов английского языка, по 

словам Е.М. Гороховой можно разделить исторические периоды развития на этапы в 

соответствии с принятым делением истории этого языка на следующие этапы: 

1. Древнеанглийский период (становление) языка - VIII-XI вв.; 

2. Среднеанглийский период (укрепление) языка - XII - середина XVI вв.; 

3. Развитие языка в конце XVI-начало XVII вв.; 

4. Развитие языка в XVIII веке; 

5. Развитие языка в XIX веке; 

6. XX век - современный период [5, с. 26]. 

Другой исследователь К.Ю. Симонова, в свою очередь, разделяет историю развития 

терминологии экологии английского языка на такие периоды: 

1. Первый период: с VII в. до первой половины XIX в.; 

2. Второй период: со второй половины XIX в. до первой половины XX в.; 

3. Третий период: со второй половины XX в. до современного состояния [7, с. 22]. 

Рассматривая становление терминосистемы экологии воды в среднеанглийском языке от 

начала XII до середины XVI вв., мы для сравнения приводим историческое развитие этих 

терминов в таджикско-персидском языке с V-го до XI вв. 

Начнём с того, что английское слово «water», является ядерным в терминологии сферы 

«Экология воды» и тождественен таджикскому термину «об», и оба термина в переводе на 

русский язык обозначают «вода». Вокруг лексемы «water - об (вода)» образуется 

терминологическая система, которую назовём условно «терминосистемой экологии воды».  

Слово «water» в английском языке происходит от староанглийского «wæter» восходящего 

к следующим истокам: протогерманский watar, также cтаросаксонский Watar, старого 

фризского wetir, голландской water, древневерхненемецкий wazzar, немецкий Wasser, 

готические 𐍅𐍅𐍅𐍅 (wato), от прото-индо-европейское wod - или суффиксальной форма корня 

wed - («вода»; «влажный») [9]. Water также родственные, через индоевропейский корень 

греческому ύδωρ (ýdor), русскому вода́ (vodá), ирландскому uisce и албанскому ujë. В 

английских письменных источниках оно впервые встречается в IX веке (в 897 году), хотя в 

современном английском языке о нём упоминают, по меньшей мере, не менее двух тысяч лет 

назад. В 1000 году появляются два словосочетания с этим словом, относящиеся к исследуемой 

нами категории sea water (морская вода) и rain water (дождевая вода), оба они закладывают 

одну основу самой расширенной лексико-семантической группы данной терминологии «Water 

resources – манбаҳои обӣ («водные ресурсы»). 

Эти словосочетания – из-за их свойств и исторического происхождения рассматриваются 

как прототермины, так как период считается, по сути, донаучным этапом развития социальных 

знаний. В этой лексико-семантической группе «Экология воды» с 1000 г. фиксируется 

словосочетание salt water – оби шӯр (соленая вода), которое в дальнейшем отмечено и в другом 

лексико-семантическом поле «Water quality types»- шаклҳои сифати об - типы качества воды, и 

тогда термины-словосочетании sea water – оби баҳр – морская вода и salt water - оби шӯр-

соленная вода, могут рассматриваться как семантически близкие и использоваться как 

синонимы. В этот период (V-XI вв.) рассматриваемое лексико-семантическое поле только 

начинало складываться, но уже объединяло вокруг слова water - об (вода) 4 терминов (water – 

об - вода, sea water - оби баҳр - морская вода, rain water – оби борон - дождевая вода, salt water - 

оби шӯр - солёная вода), 

В следующем среднеанглийском периоде (XII-середина XVI вв.) исследуемое микрополе 

пополняется рядом новых лексических единиц, но здесь особенности видны в смысловом поле: 

имея в виду воду как живую силу, слово water, вероятнее, относилось также и к огню. Так, 



54 

 

например, древнеанглийское слово wæterian «тар кардан - увлажнять, обёрӣ кардан – орошать, 

аз об таъмин кардан - снабжать водой; ба назди об бурдан (чорпоён) - вести (скот) к воде», 

берун аз об - из воды, а также значение «омезиш кардан - разбавлять» засвидетельствовано в 

английском с конца 14 века и «об додан - полив» с 15 в.  

Зафиксировано также появление таких словосочетаний, как snow water – оби барф - вода 

снега (1175 г.), river water – оби дарёча-вода речки(1398 г.), fresh water – оби ошомиданӣ - вода 

питьевая или пресная (1528 г.) и brackish water – оби шӯр - солоноватая вода (1538 г.), хотя со 

временем эти сочетания входят в состав разных лексико-семантических групп: snow water и 

river water в группу «Water resources» (манбаҳои обӣ - водные ресурсы), brackish water и fresh 

water в лексико-семантическую группу «Water quality types» (шаклҳои сифати об - 

качественные типы воды). Все они определяются как разновидности воды, но вызывает 

сомнение, что в то время существовали четкие критерии, на основе которых эти термины 

можно было бы отнести к различным полям лексико-семантических групп. Однако в некоторых 

текстах brackish water наблюдалось частое и довольно свободное употребление в качестве 

синонима salt water. Отмечены также и другие слова т словосочетания odour – бӯй - запах (1300 

г.), blooming of water – ранг гирифтани об - цветение воды (1398 г.), vapour – буғ - пар (1412-20 

гг.), settling – таҳшин шудан - отстаивание (1440 т.), flow – равон - поток (1450 г.). Эти 

языковые единицы, хотя и связаны с лексемой water (вода) на основе ассоциативных 

отношений, но в данное лексико-семантическое поле не входят, а скорее всего, располагаются 

на его границе. 
Представленные приложения наглядно показывают, что приведенные лексические 

единицы в своем большинстве, принадлежат к этому лексико-семантическому полю, 
включающему наименования разновидностей воды, причём не имея при этом сильную 
оппозицию, за исключением терминов fresh water (оби ошомиданӣ - пресная вода), который 
стоит в оппозиции к соленой воде: brackish water - оби шӯр (солоноватая вода), salt water 
(соленая вода) и, в меньшей степени, к сочетанию sea water (оби баҳр - морская вода), т.к. в 
этой противоположности появляется словосочетание river water (об дарё - речная вода). Таким 
образом, зафиксированы два словосочетания (sea water - river water), которые закрепляются в 
основе группы лексико-семантической поле «Water resources». В этом плане рассмотренные все 
лексические единицы данного периода носят многоаспектный характер. К примеру, сочетание 
rain water (оби борон - дождевая вода) рассматривается так же, как и источник пополнения 
запасов воды за счет дождей и как вода, требующая отвода. Безусловно, эти единицы 
рассматривались в комплексе, и в среднеанглийский период данное лексико-семантическое 
поле «Экология воды» насчитывало уже 13 единиц. 
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ВИЖАГИҲОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ «ЭКОЛОГИЯИ ОБ» ДАР ДАВРАҲОИ ЗАБОНИ 

АНГЛИСИИ ҚАДИМ ВА МИЁНА 
 

Дар ин мақола вижагиҳои ташаккул ва рушди «экологияи об» дар давраҳои забони англисии 

қадим ва миёна баррасӣ мегардад. Таҳлили гузаронидашуда ба муқаррарсозии вижагиҳои ташаккул ва 

рушди истилоҳоти таҳқиқшаванда имкон медиҳад. Ин истилоҳотро омӯхта, муаллиф системаҳои 

майдонҳоро, ки ба давраҳои гуногуни замонӣ мансубанд, муқоиса кардааст ва ин ба муайян сохтани 

тасаввуроти инсон дар бораи об дар рафти таърих мусоидат намуд. 

Муаллиф муқаррар кардааст, ки рушди луғат рушди ақидаҳоро оид ба соҳаи мазкур, ки аз 
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мафҳумҳои нофаҳмои ягона то таснифи дақиқи объектҳо ҷараён мегиранд, инъикос менамояд. Ба ибораи 

дигар, дар оғоз миқдори ками калимоте, ки маънои васею номаҳдуд доранд, мунтазам миқдоран 

меафзоянд ва ин бо амиқкунӣ ва тахассуссозии маъноҳои вожаҳои алоҳида ҳамроҳ мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: экологияи об, истилоҳ, муҳити зист, муносибати диахронӣ, таносуби истилоҳӣ, 

муносибати системавӣ, истилоҳсозӣ, давраи забони англисии миёна, давраи забони англисии қадим, ибора, 

майдонҳои муғавӣ-маъноӣ, воҳидҳои луғавӣ. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ «ЭКОЛОГИЯ ВОДЫ»  

В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ И СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ПЕРИОДАХ 
 

В данной статье рассматривается особенности зарождения и развития «экология воды» в 

древнеанглийском и среднеанглийском периодах. Проведенный анализ позволил установить 

особенности возникновения и развития исследуемой терминологии. Изучая эту терминологию, автор 

сопоставил системы полей, относящихся к разным временным рассматриваемым периодам, что 

позволило выявить представления человека о воде в ходе истории. 

Автор устанавливает, что развитие лексики отражает развитие взглядов на данную предметную 

область, происходившее от неясных единичных понятий до точной классификации объектов. Иными 

словами, изначально малое число лексики с широкими неограниченными значениями постоянно 

увеличиваются количественно, что сопровождается уточнением и специализацией значений отдельных 

слов.  
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periods is reviewed in this article. The conducted analysis allowed us to establish the characteristics of the origin 

and development of the studied terminology. Studying this terminology, we compared the systems of fields 
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course of history.  
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ВИЖАГИИ ЛУҒАВӢ ВА МУНОСИБАТИ МАЪНОИИ МАФҲУМИ «ГУЛ» БО 

ВОЖАҲОИ ДИГАРИ МУТАНОСИБ БА ОН ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШАЙХ САЪДӢ 
 

Назаров М.Н., Тағоев Т.З. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Ҳазорсолаҳост, ки мардуми мо бо лаҳни шевову ширини тоҷикӣ гуфтугӯ карда, фарҳанги 

беназири худро чун армуғон аз як китоб ба китоби дигари таърих сабт намудааст. Саҳми шоир 

ва донишманди оламшумул Шайх Саъдии Шерозӣ дар инкишофу такомули забони тоҷикӣ 

бузург аст. Маҳз ғазалиёти ин донишманди илму адаб, ки бо забони форсӣ-тоҷикӣ эҷод 

намудааст, боиси рушду равнақи минбаъда ва нуфузи оламгири забони тоҷикӣ гаштааст.  

«Таркиби луғавии забони тоҷикӣ бо таърихи халқи тоҷик ба тарзу шароити зиндагии вай 

алоқаи ногусастанӣ дорад. Метавон гуфт, ки дар ташаккул ва таҳаввули фарҳангу тамаддуни 

ҳар як халқу миллат рукни муҳимтарину асоситарин забон аст ва ҳар чӣ инсон аз таърихи худ 

сабт кардааст, танҳо тавассути забон сурат гирифтааст» [5, с. 56].  
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Рӯ овардан ба осори классикон ва таҳқиқу баррасии онҳо дар риштаи забоншиносӣ 

анъанаи хубе миёни пажӯҳишгарони забоншинос гардидааст. Ба ин восита муҳаққиқон 

метавонанд ба маҳорати эҷодии ин ё он намояндаи адабиёт ва аз тарзу услуби баёни шоир ё 

нависанда огоҳ шаванду баҳо диҳанд. 

Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ яке аз адибон ва мутафаккирони соҳибиқтидори 

асри XIII форсу тоҷик буда, бо осори гаронбаҳои хеш на танҳо дар дили мардуми форсизабон, 

балки дар қалби мардуми тамоми ҷаҳон ҷой гирифтааст.  

Мутаассифона, дар бораи вижагиҳои забони ғазалиёти Шайх Саъдӣ корҳои тадқиқотии 

зиёд ба назар расанд ҳам, вале доир вижагии луғавӣ ва муносибати маъноии мафҳуми «гул» бо 

вожаҳои дигар дар забони ғазалиёти шоир ба табъ нарасидааст. 

Аз ин лиҳоз, тасмим гирифтем дар мақолаи хеш доир ба вижагиҳои луғавӣ ва муносибати 

маъноии мафҳуми «гул» бо вожаҳои дигар дар забони ғазалиёти Шайх Саъдӣ таваққуф кунем 

ва чанд нуктае дар бобати мавзӯи мазкур иброз намоем. 

Шайх Саъдӣ ба ҷанбаҳои сохтори зоҳирии растаниҳои табиӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, 

тамоми хусусиятҳои луғавию ботаникии ин мафоҳимро бо образҳои ҷолиб баён намудааст. 

Шоир зимни истифодаи калимаи «гул» дар баробари ҷанбаҳои маъноӣ муносибати маъноии 

онро бо вожаҳои дигари таркиби абёти алоҳидаи ғазал ба эътибор гирифтааст. 

Маводеро, ки мо доир ба вожаи «гул» гирд овардаем, далели он аст, ки Саъдӣ зимни 

истифода дар баробари мафҳуми «гул» ба ҳайси ифодагари маънои луғавӣ ва номи умумии 

мафҳуми мазкур анвои гуногуни мафҳуми мазкурро низ мавриди истифода қарор медиҳад. Дар 

забоншиносии тоҷик доир ба мафҳуми «гул» таҳқиқоти алоҳидае ба анҷом нарасида бошад ҳам, 

доир ба баъзе вижагиҳои луғавию маъноии он дар асару мақолаҳои илмӣ баъзе ишораҳо 

шудааст. Аз ҷумла, М. Саломиён дар рисолаи илмияш мафҳуми «гул»-ро ба таври густарда 

мавриди таҳлил қарор додааст ва доир ба баъзе хусусиятҳои маъноиии он дар забони шоирони 

ғазалсаро маълумоти муфиде пешниҳод кардааст. Дар ин маврид чунин таъкид кардааст: 

«Вожаи «гул» ҳамчун мафҳуми умумӣ дар забони осори манзум яке аз фаъолтарин вожаҳо 

маҳсуб шуда, дар ифодаи маъноҳои аслию маҷозии ҷаззоб, сохтани калимаю ибораҳои муассир 

нақши муҳим дорад» [1, с. 126].  

Тавре ки мушоҳида мешавад, вожаи «гул» дар забони осори манзум ҳамчун вожаи фаъол 

ба таври васеъ ва бо маъноҳои гуногун мавриди истифода қарор дода шуда, бо доштани маънои 

аслию маҷозӣ барои ифодаи тобишҳои гуногуни маъноии калимаҳо, дар сохтани калимаҳои 

гуногун ва дар ибораороӣ мавқеи муҳимми лексикию семантикӣ ва грамматикӣ дорад. 

Таҳлилу баррасӣ кардани масъалаҳои гуногуни лингвистӣ дар доираи як мафҳум ё як 

вожа дар забоншиносии тоҷик чандон собиқа надошта бошад ҳам, дар ин самт баъзе таҳқиқот 

ба анҷом расидаанд. Масалан, забоншиносони варзида, рӯҳашон шод бод, профессор М.Н. 

Қосимова дар китобҳои «Об дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ», «Вожаи «бад»: маъно, 

калимасозӣ, вазифаҳои грамматикӣ» (дар асоси маводи «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини 

Балхӣ), С. Исматов дар рисолаи «Тоҷ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» дар атрофи як 

калима таҳқиқоти боарзишеро ба анҷом расонидаанд. Чунин тарзи таҳқиқ далели он аст, ки 

забони тоҷикӣ дар мавриди ифодаи маънои вожаҳо ва тобишҳои гуногуни онҳо имконияти хеле 

фарохе дорад ва ба ҳар як эҷодкор шароити хуби эҷодиро дар ифодаи афкори бадеӣ фароҳам 

сохта метавонад.  

Дар доираи жанрҳои хурди лирикӣ, махсусан жанри ғазал, таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои 

гуногуни лексикию семантикӣ ва грамматикию услубӣ кори нисбатан мушкилтар ба назар 

мерасад, зеро забони ин навъ жанрҳо камтар осебпазир буда, ба тағйирот камтар дучор 

мешаванд. Дар ин бора Хусрави Фаршедвард дар китоби «Дар бораи адабиёт ва нақди адабӣ» 

чунин ибрози назар кардааст: «Дар шеъри форсӣ вожагони ғазал ва рубоӣ аз қасида ва маснавӣ 

маҳдудтар аст. Ба ин сабаб ғазал дар муқобили пазируфтани луғоти тоза бисёр муқовимат 

мекунад. Ба тавре ки, масалан, ҷо додани вожаҳои омиёна ё рӯзномаӣ ё хориҷӣ дар ғазал бисёр 

душвор аст ва ба кор бурдани истилоҳоте аз қабили «хиёбон», «мусиқӣ», «утоқ» дар ин навъ 

қолаб ё маҳол аст ё мушкил ва ин амр яке аз маойиби ғазал аст, ки онро аз сурати қолабии 

имрӯзӣ ва зиндаву пуртаҳаррик хориҷ мекунад, зеро фақат алфозу истилоҳотеро мепазирад, ки 

Саъдию Ҳофиз ва гузаштагон онро овардаанд ва ба ҳамин сабаб сурудани ғазале, ки ҳолу ҳавои 

имрӯзро дошта бошад, душвор аст» [4, с. 114]. 

Дар баробари ин, истифодаи теъдоди ками калимаҳо дар забони ғазал шоирро маҷбур 

месозад, ки вожаҳоро бо тобишҳои гуногуни маъноӣ мавриди истифода қарор диҳад ва ё 

тавассути калимасозию ибораороӣ калимаю ибораҳои нав созад. Бинобар ин, дар забони 
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ғазалиёти Шайх Саъдӣ ҷанбаи инфиродию фардӣ ва андешаи муаллифи он бештар ба назар 

мерасад. 

«Вожа ва лафз моддаи аслии шеър ва яке аз авомили зебоию таъсири он аст, зеро мусиқӣ 

ва оҳанги шеър низ аз алфозе, ки шоир ба кор мебарад, бармехезад. Ба ҳамин сабаб яке аз 

ҳунарҳои шоирони бузург интихоби алфози булӯрин ва муносиб барои шеър аст. Гузиниши 

алфоз бо ҳама аҳамияте, ки барои шеър ва шоир дорад, тобеи ҳеҷ зобита ва қоидаи муайяне 

нест ва танҳо завқу истеъдоди зебогузинии шоир аст, ки аз миёни дастгоҳи густарда ва печидаи 

луғоти забон ва аз дарёи бекарони алфоз онро, ки беҳтару муносибтар ва тарошхӯрдатар аст, 

интихоб мекунад» [3, с. 115]. 

Дар ҳамин росто, дар таркиби луғавии эҷодиёти адибон як гурӯҳ вожаҳо ба таври 

фаровон мавриди истифода қарор мегиранд ва вобаста ба ҳамин метавон баъзан муайян кард, 

ки асари эҷодшуда моли кадом адиб аст. Масалан, дар ғазалиёти Саъдии Шерозӣ мафҳумҳои 

халқ, мардум, гул, боғ, булбул ва ё дар ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ «ринд», «гадо», «қаландар», 

«сӯфӣ», «зоҳид», «шайх», «дарвеш» ва мисли инҳо ба таври фаровон мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Дар баробари ин, як гурӯҳ вожаҳое дар забони ғазал ба назар мерасанд, ки онҳо бо 

вижагии хоси худ ва маъною тобишҳои маъноияшон барои шоир вожаҳои муҳим ба шумор 

мераванд. Вожаҳои «гул», «булбул», «баҳор» ва мисли инҳо дар забони ғазал хеле зиёд 

истеъмол шуда, барои ифодаи маъноҳои гуногун хидмат намудаанд ва барои шоир муштарак ва 

умумӣ ба шумор мераванд. Аз ин ҷиҳат онҳоро вожаҳои фаъол номидаанд. 

Тавре ки зикр карда будем, доир ба яке аз ин мафҳумҳо М. Саломиён дар рисолаии илмии 

худ баъзе андешаҳояшро баён кардааст. Ин муҳаққиқ зимни ба эътиборгирии мафҳуми «гул» 

ва алоқаю робитаи он бо вожаҳои марбути он як тасвирро пешниҳод кардааст, ки он хеле ҷолиб 

ба назар мерасад. Тибқи ин тасвир метавон тамоми калимаҳоеро, ки мисли мафҳуми «гул» 

тобишҳои ҷолиб ва серпаҳлу доранд, мавриди таҳлил қарор дод.  

Дар ин пажӯҳиш тамоми вижагиҳои мафҳуми «гул» мавриди пажӯҳиш қарор нагирифта 

бошад ҳам, хусусиятҳои семантикии ин вожа аз қабили амалҳои вобаста ба гул (шукуфтан, 

чидан, рустан, даҳон боз кардан, бӯйи хуш доштан), исмҳои макони гул (гулзор, гулистон, боғ, 

чаман, бӯстон), нишонаҳои асосии гул (барг, хор, ранг, нозук), вожаҳои мансуб ба гул 

(бунафша, лола, сунбул, ёсамин, садбарг) зикр шудаанд [1, с. 133].  

Маврид ба таъкид аст, ки муҳаққиқи мазкур таносуби суханро яке аз вижагиҳои хос дар 

бунёди шеър номидааст. Таносуби суханро гоҳо баъзе муҳаққиқон мурооти назир низ 

номидаанд. 

«Таносуби сухан он аст, ки дар назм ё наср калимоте оваранд, ки ба ҳайси маъно, на аз 

роҳи тазод, бо ҳам навъе таносуб ва иртибот доранд» [6, с. 109]. 

Дар аксари маврид муҳаққиқони илми бадеъ таносуби сухан (мурооти назир)-ро воситаи 

ороиши калом дониста, муносибат ва иртибототи лингвистии вожаҳоро дар бунёди он сарфи 

назар менамоянд.  

Дар таносуби ҳамдигар овардани калимаҳо на танҳо барои ороиши бадеии сухан, балки 

барои риояи мувозанат ва иртиботи маъноии вожаҳо дар доираи майдони семантикӣ низ 

мусоидат менамояд. 

Мисолҳои гирдоварда нишон медиҳанд, ки Шайх Саъдӣ низ ҳангоми овардани вожаи 

«гул» муносибати маъноии онро бо дигар вожаҳое, ки бо мафҳуми «гул» иртиботи маъноӣ 

дошта, баробарӣ ва таносубро дар абёти алоҳида таъмин менамоянд, ба эътибор гирифтаанд. 

Яке аз вижагиҳои забон ва услуби шоир дар он зоҳир мегардад, ки бо овардани номи 

«гул»ҳо, ки яке аз ҷузъҳои муҳимми мафҳуми «гул» ба шумор мераванд, маъноҳои ҷолиберо 

ифода кардаанд. Дар муносибати семантикии номи «гул»ҳо тобишҳои гуногуни маъноии онҳо 

вобаста ба шакл, хусусияти сохторӣ, бӯй ва монанди инҳо ифода меёбад. Ба таври хеле фаровон 

мавриди истифода қарор гирифтани номгӯи гулу гиёҳҳо дар ғазалиёти Шайх Саъдӣ, боиси 

зуҳури лексикаи растаниҳо дар осори бадеӣ гардидааст. 

Мисолҳои мавриди таҳлил бар он шаҳодат медиҳанд, ки номгӯйи «гул»ҳо бо ифодаи 

маънои луғавӣ ва тобишҳои маънои маҷозияшон дар забони ғазал мавқеи махсус дошта, чун 

вожаҳои фаъол дар ифодаи маъноҳои гуногун дар забони ғазалиёти Шайх Саъдӣ истифода 

гардидаанд, ки дар ифодаи онҳо ҳам ҷанбаи луғавию семантикӣ ва ҳам ҷанбаи услубӣ ва 

услубӣ-фардӣ ба назар мерасад.  

Дар ин маврид метавон таносуби маъноии ин вожаро бо вожаҳои дигар ба таври зайл 

гурӯҳбандӣ кард: 
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1. Муносибати маъноии гул бо анвои гул, ки дар ин маврид гул номи умумии мафҳум 

мебошад, анвои он ҷузъи ҳамин мафҳум ба шумор мераванд.  

Масалан: 

Гар баҳору лолаву насрин нарӯяд, гӯ, марӯй,  

Парда бардор, эй баҳору лолаву насрини ман! [12, с. 318]. 
 

Бар гули рӯи ту чун булбули мастам, валлоҳ, 

Ба рухи лолаву насрин чӣ таманно дорам? [11, с. 264]. 

Насрин – гули сафед, кӯчак ва хушбӯ, мушкингул, мушкинбӯ. Насрин номи гулест 

маъруф ва сафеду кӯчаку садбарг мебошад ва он ду навъ аст, якеро гули мушкин мегӯянд ва 

дигареро гули насрин [9]. 

Наргис – паҳлавӣ narkis аз юнонии narksis, муарраби он narjis [10, Вожаёб, 29.09.2020, 

1439]. Дар фарҳанги Амид чунин шарҳ дода шудааст: «Наргис - паҳлавӣ narges, narkis, номи 

гуле сафед, кӯчак, сафед ва хушбӯ бо косае дар васат, баргҳои сабз ва дароз, ки пиёзи он кошта 

мешавад, маҷозан чашми маъшуқ» [10, Вожаёб, 29.09.2020,1450]. 

Масалан: 

Он чи аз наргиси махмури ту дар чашми ман аст, 

Барнахезад ба гулу лолаву райҳон дидан [12, с. 315]. 

Лола. гули асосан сурхранги даштӣ ва кӯҳӣ, ки дорои анвои бисёр мебошад ва дар аввали 

баҳор мешукуфад ва дар миёнаи баргҳо доғи сиёҳ дорад [8, с. 603]. 

Шоир зимни эҷод хусусиятҳои зоҳирии гули лоларо ба эътибор гирифта, дар баёни 

маъноҳои гуногун вижагиҳои хоси онро аз қабили сурхӣ, доғи сиёҳ доштан ё дилсиёҳ будани 

он ба эътибор гирифтааст. Ба таъбири дигар, ин вижагиҳои вожаи гули лола ба шоир барои 

ифодаи муассиру дилнишин имконият фароҳам сохтаанд ва дар ҳамин замина онҳо ҳолати 

маъшуқа ё қаҳрамони лирикиро ба тасвир кашидаанд. 

Масалан: 

К-аз рӯй ба лола медиҳӣ ранг, 

В-аз зулф ба мушк медиҳӣ бӯй [12, с. 443]. 
 

Гар сарат маст кунад бӯйи ҳақиқат рӯзе, 

Андарунат ба гулу лолаву райҳон наравад [13, с. 454]. 

Райҳон – номи хате ва барги кишт ва шоҳсипарғам, ки онро нозбӯ низ гӯянд; ва ҳар гиёҳ, 

ки бӯи хушдорад; ва ба маънии гулҳое, ки сивои гули сурх бошанд; ва гоҳо маҷозан ба маънии 

шароб ояд [7, с. 385]. 

Бунафшазулфе, насринбаре, суманбӯе, 

Ки моҳро бари ҳуснаш намонд бозоре [12, с.384]. 

Бунафша – гиёҳе аст кӯтоҳ бо соқаҳои борик ва баргҳои мутановиб, дорои панҷ гулбарг 

мебошад, гулҳояш кӯчак ва ба рангҳои бунафшу зарду сафед. Ин гул дар аввали баҳор пеш аз 

соири гулҳо мерӯяд ва бисёр хушбӯ аст [10, Вожаёб, 29.09.2020, с.1615]. 

Дар «Фарҳанги форсӣ»-и Амид ин вожа чунин шарҳ дода шудааст: «бунафша - паҳлавии 

vanafṡak, vanafṡе гиёҳи зиннатӣ бо соқаҳои борик ва баргҳои мутановиб…, ки баъзе аз анвои он 

масрафи доруӣ дорад» [10, Вожаёб, 29.09.2020, с. 1635]. 

Арғавон//арғувон – дарахтест, ки гулҳояш бағоят сурх мешаванд [8, с. 87]. Ин вожа 

аслан номи дарахт аст, вале шоири ғазалсаро зимни истифода асосан сурхии гулҳои онро ба 

эътибор гирифта, мавриди истифода қарор медиҳад. 

Масалан: 

Дидори дилфурӯзаш дар поям арғавон рехт, 

Гуфтори ҷонфазояш дар гӯшам арғанун зад [11, с. 131]. 

Савсан – гуле аст маъруф ва он чаҳор қисм мебошад, яке сафед ва онро савсани озод 

мегӯянд, даҳ забон дорад ва дигаре кабуд ва онро савсани азрақ мехонанд ва дигаре зард ва 

онро савсани хитоӣ меноманд ва чаҳорум алвон мешавад ва он зард, сафед ва кабуд мебошад ва 

онро савсани осмонӣ гӯянд [9]. 

Гар чаман гӯяд: Маро ҳамранги рӯяш лолаест, 

Аз қафо бояд бурун кардан забони савсанаш [11, с. 222]. 
 

Саман//суман - ёсамин, ёсмин гулест сафед ва хушбӯй [8, с.184]. 

Зи хоки шоҳиде рӯйида бошад, 

Ба ҳар бӯстон, ки барги ёсамин аст [12, с. 234]. 
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Оҳ, агар вақте чу гул дар бӯстон ё чун суман 

Дар гулистон ё чу нилуфар дар обат дидаме [12, с. 419]. 

Нилуфар – [паҳлавӣ nilipal] нилупал, нилупарк, нилпар, нилупал, нилуфар, nilufar - 

гиёҳе бо гулҳои шайпурӣ ва кабудранг, ки монанди печак ба ашёи муҷовири худ (ҳамсоя) 

мепечад ва боло меравад. Нилуфари обӣ навъе нилуфар дорои баргҳои паҳн ва гулҳои сафед ё 

зард аст, ки дар сатҳи ҳавзҳои бузург парвариш меёбад [10, Вожаёб, 30.09.2020, 2007]. 

Гули баҳман –дар «Фарҳанги форсӣ»-и Муъин омадааст, ки гиёҳе дусола ва сабзранг бо 

гуле зард, ки решаи он масрафи доруӣ дорад [10, Вожаёб, 30.09.2020, с. 2046]. 

Дар «Луғатнома»-и Деҳхудо ин вожа ба таври зайл шарҳ дода шудааст: баҳман - гиёҳе ва 

рустание бувад, ки дар баҳман ва зимистон гул кунад ва бехи он сурху сафед аст ва онро 

баҳманин мегӯянд ва баъзе гӯянд: «Гуле аст, ки зимистон ҳам мебошад ва доруӣ аст» [9]. 

Ҳадиси рӯза нагӯем, гули баҳман набӯем, 

Ҷамоли ҳӯр наҷӯем, давон ба сӯйи ту бошем [11, с. 183]. 

2. Таносуби мафҳуми гул бо ҷузъи он чун хор, ғунча, барг, гулбарг ва монанди инҳо барои 

ифодаи муассирии каломи шоир мусоидат кардааст. 

Масалан: 

Шохи гул аз изтироби булбул, 

Бо он ҳама хорӣ сар дароварад [12, с. 106]. 
 

Гарам боз омадӣ маҳбуби симандоми сангиндил, 

Гул аз хорам баровардию хор аз пову по аз гил [12, с. 234]. 

3. Таносуби вожаи гул бо вожаҳои мурғ, чаман, булбул ва андалеб яке аз махсусиятҳои 

хоси забони ғазалиёти Шайх Саъдӣ ба шумор рафта, барои ифода ва тобишҳои гуногуни 

маъноӣ мусоидат кардааст. Дар ин маврид гул барои ифодаи маъшуқ ва булбул ифодагари 

маънои ошиқ аст, ки ба лутфу меҳрубониҳои маъшуқ ҳамеша ниёз дорад. 

Чун ту гуле кас надид дар чамани рӯзгор, 

Хоса, ки мурғе чу ман булбули бустони ӯст [12, с. 74]. 

4. Дар баробари намуди зоҳирӣ ва зебою ҷолиби таваҷҷуҳ будан мафҳуми гул дорои бӯйи 

фораму муаттар аст ва бо ин вижагияш ифодагари бӯйи хуш ва тозагию назокат низ ҳаст. Ин 

вижагиҳо дар осори Шайх Саъдӣ ба таври зайл ифода ёфтаанд: 

Сарам ҳанӯз чунон масти бӯйи он нафисаст, 

Ки бӯйи анбару гул раҳ намебарад ба машом [12, с. 162]. 

9. Вижагии хосе, ки дар забони ғазал Шайх Саъдӣ тавассути вожаи гул ва вожаҳои 

марбут ба он ифода кардаанд, ифода ё баёни образҳо ё тасвири ҳолату вазъияти қаҳрамони 

лирикӣ аст. Чун ғазал низ яке аз жанрҳои муҳимми лирикӣ аст, ифода ёфтани образҳо ва симои 

қаҳрамони лирикӣ дар он хеле муҳим арзёбӣ мегардад, ки ин унсурҳо бештар тавассути 

вожаҳои алоҳида ифода мегарданд ва аксаран барои тамоми осори бадеӣ муштарак мебошанд.  

Вожаи «гул» чун вожаи фаъоли забони ғазал ва доираи густарда доштанаш дар майдони 

семантикӣ дар таносуб бо вожаҳои дигар барои ифодаи образҳои мушаххас мусоидат кардааст. 

И.А. Стернин ва М. Я. Розенфелд дар китоби «Слово и образ» ба масъалаи лексикаи образнок 

(образная лексика) таваҷҷуҳ карда, чунин изҳори назар кардаанд: «Лексикаи образнок 

моҳиятан таъсири матни риторикиро зиёд ва дар зеҳну тасаввури шунаванда образҳои 

муассирро бунёд намуда, вазифаи дар хотира нигоҳ доштани матнро осонтар менамояд. 

Лексикаи образноки матнҳои услуби публитсистӣ ва услуби бадеӣ муассирии матн ва 

зуҳури унсурҳои ҷудогонаи мазмунро дар ҷараёни нутқ таъмин намуда, самаранокии 

таъсирнокии матнро бештар мегардонад» [2, с. 225]. 

Воқеан, вақте ки мо ин назарияро дар амалия татбиқ карданӣ мешавем, дар мисоли 

мафҳуми «гул» ва вожаҳои марбут ба он дармеёбем, ки хусусиятҳои гуногун ва муносибати 

вожа дар образҳои ифодакардаи он инъикос меёбад, дар ин маврид таносуби сухан нақши 

калидӣ дорад. 

Дар ғазалиёти шоир мавриди корбурд қарор гирифтани мафҳуми «гул» бештар барои 

ифодаи образи қаҳрамони лирикӣ меояд. 

Масалан, дар байти зер Шайх Саъдӣ бо овардани вожаи «гул» дар таносуб бо вожаҳои 

дигар ба образи маъшуқа ишора кардаанд: 

Эй булбул, агар нолӣ, ман бо ту ҳамовозам, 

Ту ишқи гуле дорӣ, ман ишқи гуландоме [11, с. 234]. 
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Ҳамин тариқ, лексикаи рустаниҳо гурӯҳи калимаҳоеанд, ки номи рустанӣ, узвҳои сохторӣ 

ва дар маҷмӯъ ҳамаи қисмҳои гулу гиёҳҳоро фаро мегиранд, ки вожаи «гул» ба ҳайси мафҳуми 

умумӣ дар забони ғазал дорои мавқеи махсус ба ҳисоб меравад.  
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ВИЖАГИИ ЛУҒАВӢ ВА МУНОСИБАТИ МАЪНОИИ МАФҲУМИ «ГУЛ» БО  

ВОЖАҲОИ ДИГАР ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШАЙХ САЪДӢ 
 

Дар мақола муаллифон доир ба вижагиҳои луғавӣ ва муносибати маъноии мафҳуми «гул» бо 

вожаҳои дигар дар забони ғазалиёти Саъдӣ таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд.  

Шайх Саъдӣ ба ҷанбаҳои сохтори зоҳирии рустаниҳо таваҷҷуҳ карда, тамоми хусусиятҳои 

ботаникию луғавии ин мафоҳимро бо образҳои ҷолиб баён кардааст. Шоир зимни истифодаи калимаи 

«гул» дар баробари ҷанбаҳои маъноӣ муносибати маъноии онро бо вожаҳои дигари таркиби абёти 

алоҳидаи ғазал ба эътибор гирифтааст. 

Дар муносибати семантикии номи гулҳо, тобишҳои гуногуни онҳо, амсоли шакл, хусусият, бӯй ва 

монанди инҳо низ ифода меёбад. Ба таври хеле фаровон мавриди истифода қарор гирифтани номгӯи гулу 

гиёҳҳо дар ғазалиёти Шайх Саъдӣ боиси зуҳури лексикаи рустаниҳо дар осори бадеии вай гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: гул, булбул, чаман, рустанӣ, фаъол, услуби бадеӣ, воҳиди луғавӣ, мафҳум, 

маъно, тобиши маъноӣ, муносибати маъноӣ, ҷанбаҳои маъноӣ. 
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«ЦВЕТОК» С ДРУГИМИ СЛОВАМИ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕЛИ ШЕЙХА СААДИ 
 

В статье авторы уделяют внимание лексическим особенностям и семантическим отношениями 

понятия «цветок» с другими словами в языке газелей Саади. 

Шейх Саади, уделяя внимание внешним структурным аспектам растений, все лексические и 

ботанические особенности этого понятия объясняет привлекательными образами. Поэт при 

использовании слова «цветок», наравне со смысловыми сторонами, показывает его семантические 

отношения с другими словами, приведенными в отдельных бейтах газели. 

В семантическом отношении названий цветов также выражаются различными их оттенки, к 

которым относятся форма, свойства, запах и т.п. Широкое употребление названий цветов и трав в 

газелях Шейха Саади становится причиной возникновения лексики растений в его художественных 

произведениях.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цветок, соловей, сад, растение, активный, художественный стиль, 
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LEXICAL FEATURES AND SEMANTIC RELATIONS OF THE CONCEPT OF «FLOWER» WITH 

OTHER WORDS IN THE LANGUAGE OF SHEIKH SAADI'S GAZELLE 
 

In the article, the authors pay attention to the lexical features and semantic relations of the concept of 

«flower» with other words in the language of Saadi gazelles. 

Sheikh Saadi, paying attention to the external structural aspects of plants, explains all the lexical and 

botanical features of this concept with attractive images. The poet, when using the word «flower» along with the 

semantic sides, shows his semantic relationship with other words given in separate beyts of the gazelle. 

In semantic terms, color names are also expressed in different shades, which include shape, properties, 

odor, etc. The widespread use of the names of flowers and herbs in Sheikh Saadi’s gazelles becomes the reason 

for the appearance of plant vocabulary in his works of art. 

KEY WORDS: flower, nightingale, garden, plant, active, artistic style, lexical unit, concept, meaning, 

semantic hue, semantic relations, semantic properties. 
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ САНЪАТИ НОМГУЗОРӢ (ОНОМАСТИКА) 
 

Маҳмадиева Г.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мо дар ҳаёти рӯзмарраи худ сари ҳар қадам бо исмҳои хос дучор меоем, ки онҳо барои 
ифодаи номи одамон, мавзеъҳои ҷуғрофӣ, ҳайвонот, ашёи гуногуни моддӣ ва фарҳангӣ хизмат 
менамоянд. Ба исмҳои хос номҳои инсонҳо (масалан, Исмоили Сомонӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ), 
шаҳрҳо (Душанбе, Бухоро, Самарқанд), дарёҳо (Вахш, Панҷ), бурҷҳои осмон (Ҳафтдодарон), 
номгӯи ашёе, ки инсон дар фаъолияти меҳнатии худ офаридааст, инчунин номи персонажҳои 
адабиёти бадеӣ, фолклор ва ғайра дохил мешаванд. 

Шаклҳои забониву функсионалии ин қабил исмҳо боис гардид, то онҳо дар соҳаи 
махсуси забоншиносӣ – ономастика (аз юнонӣ – санъати номгузорӣ) мавриди омӯзиш қарор 
бигиранд. 

Дар замони муосир, ки ономастика ба илми мустақил ҷудо гардидааст, зарурати омӯзиши 
он беш аз пеш афзудааст. Дар ҳақиқат, донишҷӯи имрӯзае, ки фардо омӯзгори забони тоҷикӣ, 
русӣ ва ё англисӣ мегардад, бояд бо таърихи ономастика, мафҳум, мундариҷа ва категорияҳои 
асосии ин илм, инчунин методҳои он ошно бошад. 

Тавре болотар ишора рафт, дар қатори исмҳои ҷинс боз исмҳои хос мавҷуданд, ки онҳо 
дар забонҳои гуногун ба таври хос, чунончи лотинӣ – nomina apellativa, англисӣ - proper name, 
фаронсавӣ - nom propre, немисӣ – eigenname ифода меёбанд [1]. 

Исмҳои хос вобаста ба ашё, ҳодиса ва ё мафҳуми истифодашаванда ба гурӯҳҳои зерин 
тақсим мешаванд: 

1. Антропонимҳо (аз юнонӣ – anthropos – одам ва onyma - ном). Ба ин гурӯҳ тахаллус ва 
лақабҳои одамон мансуб дониста мешаванд. 

2. Топонимҳо (аз юнонӣ – topos – ҷой, мавзеъ ва onyma - ном). Ба ин гурӯҳ номи дарёҳо, 
баҳрҳо, кӯлҳо, роҳҳо дохил мебошанд. 

3. Космонимҳо (аз юнонӣ – kosmos – кайҳон ва onyma - ном). Ба ин гурӯҳ номгӯи 
ҷирмҳои кайҳонӣ, аз қабили ситораҳо, сайёраҳо, кометаҳо ва ғайра мансуб мебошанд. 

4. Зоонимҳо (аз юнонӣ – zoon – ҳайвонот ва onyma - ном). Ба ин гурӯҳ ном (лақаб)-и 
ҳайвонот, махсусан ҳайвоноти хонагӣ (саг, асп, гов ва ғайра) мансубанд. 

5. Ктематонимҳо (аз юнонӣ – ktematos – кор, амал ва onyma – ном) гирифта шуда, 
номгӯи ашёҳои фарҳанги моддӣ, илм ва техника (асбобҳои мусиқӣ, маснуоти заргарӣ, 
киштиҳои кайҳонӣ, обӣ ва ғайра)-ро дар бар мегиранд. 

Омӯзиши ҳаматарафаи маводи ономастикӣ бармало сохт, ки татбиқ ва баррасии он дар он 
ҷанбаҳо ва бо ёрии он методҳои илмие сурат хоҳад гирифт, ки айни замон забоншиносии 
муосир онро дар ҳамаи самтҳои худ, аз қабили лингвистикаи дохилӣ (сохторӣ ва ё 
конструктивӣ), лингвистикаи иҷтимоӣ, лингвистикаи этникӣ, забоншиносии муқоисавӣ-
таърихӣ, типологӣ ва амсоли инҳо ба роҳ мондааст [2].  

Омӯзиши исмҳои хос таърихи тӯлонӣ дошта, ҳанӯз диққати олимони Юнон, Миср ва 
Рими қадимро ба худ ҷалб намуда буд [3]. Дар ибтидо онҳо ба як синфи махсус муттаҳид карда 
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шуда, баъдтар доир ба сохту ҷойгоҳи онҳо мубоҳисаҳои зиёди илмӣ ба вуқӯъ пайвастанд, ки 
дар рафти онҳо ақидаҳои аҳамиятнок ва инчунин ба ҳам муқобил ба миён омаданд. 

Вазифаи аз ҳама мушкил муайян сохтани аҳамияти шаклгирии исмҳои хос ба ҳисоб 
мерафт, зеро дар асри гузашта ин проблема на ҳамчун масъалаи лингвистӣ, балки ҳамчун 
масъалаи мантиқӣ арзёбӣ мегардид ва аз ин ҷост, ки ба таҳқиқи он бештар мантиқшиносон ва 
файласуфон машғул мешуданд. 

Барои ҳалли ин қазия мантиқшиноси бузурги англис Дж.С. Милл кӯшиши зиёде ба харҷ 
додааст. Ӯ дар раванди омӯзиши ин қазия ба хулосае омад, ки исмҳои хос чандон аҳамияти 
махсус надоранд, балки онҳо нишонаи шакли махсусе мебошанд, ки барои дониста гирифтани 
ашё ва аз якдигар фарқ кардани онҳо гузошта шудаанд. «Исмҳои хос ягон чиро ифода 
намекунанд ва агар ошкоро гӯем, чандон аҳамияти хос надоранд» [4, с. 56]. 

Мантиқшиноси дигари англис Х. Джозеф ба ақидаи Дж. С. Милл розӣ нашуда, ақидаи ба 
ӯ муқобилро пешниҳод намуд: «Исмҳои хос нисбат ба исмҳои ҷинс аҳамияти калонтареро 
соҳиб мебошанд» [4, с. 60]. 

Дар асри ХХ ба консепсияи мантиқии исмҳои хос мантиқшинос ва файласуфи номии 
англис Бертран Рассел ривоҷу равнақи нав бахшид. Ба андешаи ӯ, ҳамаи он чизе, ки дар фазову 
вақт бо исми хос ифода мешавад, пурра метавонад бо ёрии системаи координатаҳо аниқтар ва 
ба таври илмӣ ифода шавад. Вале барои муоширати одиву рӯзмарра дар дараҷаи муайян 
истифода бурдани исмҳои хос мувофиқтар аст. Маҳз ҳамин нукта мавҷудияти онҳоро дар забон 
тақозо менамояд. 

Забоншиноси даниягӣ П. Кристоферсен фарқи байни исмҳои ҷинс ва хосро дар он 
мебинад, ки исмҳои ҷинс зеҳнӣ буда, исмҳои хос мушаххас мебошанд. 

Аз тарафи дигар, мушаххасии исмҳои хосро бо ягонагии ашё дар алоқамандии мустақим 
гузоштан номумкин аст. Ягонагӣ ба ҷисм ё ашё ҳуқуқи доштани номи худро медиҳад, вале дар 
баробари ин, он метавонад якчанд ҷисм ё ашёро ифода намояд. Чунончи, номи Гулноз ва 
Ҷамшедро айни замон садҳо нафар зану мард дошта метавонанд ва он барои ҳар кадоми онҳо 
ҳамчун ифодаи фардияти онҳо маҳсуб меёбад. 

Гардиши бузургро дар омӯзиши исмҳои хос китоби забоншиноси англис Ален Гардинер 
«Назарияи исмҳои хос» ба амал овард [5, с. 73]. 

Ӯ андешаи асосии Миллро дар хусуси аҳамият надоштани исмҳои хос тарафдорӣ намуда, 
қайд мекунад, ки «Исмҳои хос ин калима ва ё гурӯҳи калимаҳое мебошад, ки таъиноти махсуси 
онҳо дар айният зоҳир мешавад ва онҳо тамоюли иҷрои ин вазифаро ба туфайли овози 
фарқкунанда (тарзи овозии калима), новобаста аз аҳамияти ба ин овоз хос, амалӣ месозанд» [5]. 

Нуқтаи назари ба файласуфони қадим мухолифро О. Есперсен ва М. Бреал изҳор 
доштаанд. Чунончи, О. Есперсен навишта буд, ки: «Исмҳои хос нисбат ба исмҳои ҷинс дорои 
миқдори зиёди аломатҳо мебошанд. Ман терминологияи Миллро истифода бурда, дар 
мухолифат бо нуқтаи назари ӯ таъкид менамоям, ки исмҳои хос дар шакли аслии 
истифодаашон миқдори зиёди аломатҳоро тавсиф менамоянд» [6, с. 71-72]. 

Эроди гирифтаи О. Есперсен дар хусуси «истифодаи ҳақиқӣ» тасодуфӣ нест. Ӯ дар ин 
маврид на аҳамияти забониеро, ки Ҷ.С. Милл ва пайравони сершумори ӯ арзёбӣ мекарданд, 
балки аҳамияти гуфториро дар назар дорад. Ӯ менависад: «Милл ва пайравони ӯ бештар ба 
аҳамияти луғавии номҳо (исмҳо) диққати ҷиддӣ дода, ба аҳамияти қаринавии он дар вазъияти 
мушаххасе, ки он дар ин маврид талаффуз ва ё навишта мешавад, камтар машғул мегардиданд» 
[6, с. 71]. 

Ҳамин тариқ, мо ҳамаи фикру ақидаҳои мухталифи олимони соҳаҳои гуногун ва 
мамлакатҳои гуногунро рӯи коғаз наоварда, ба таври ҷамъбастӣ таърифи пешниҳоднамудаи 
забоншиноси маъруфи шӯравӣ А.В. Суперанскаяро пешниҳод менамоем. Ӯ таърихи таълимоти 
лингвистиро таҳқиқ намуда, чунин иброз кардааст: «Бинобар мавҷуд набудани низоми ягонаи 
аз тарафи умум эътирофшудаи исмҳои хос ба мавҷудияти нуктаҳои ибтидоӣ ва методҳои 
гуногуни пешниҳодшуда, инчунин ҷустуҷӯҳои илмии муқобилсамти ин қазия асоснок 
мегардад. Маҳз ба туфайли ин, назарияҳои ба ҳам мухолифе, ки ба алоқаи исмҳои хос бо 
мафҳум, яъне объекти омӯзиш асос ёфтаанд, арзи ҳастӣ кардаанд» [4, с. 88]. 

Дар хулоса ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки ин проблема имрӯз низ диққати тамоми 
забоншиносон ва махсусан ономатологҳои ҷаҳонро ба худ кашидааст. Ба сифати мавзӯи асосии 
Конгресси ХIII байналмилалии ономастикӣ пешниҳод шудани «Исмҳои ҷинс ва исмҳои хос», 
ки соли 1978 дар шаҳри Краков баргузор шуд андешаи болоро тақвият мебахшад [7]. 
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Дар ин мақола таърихи яке аз соҳаҳои махсуси забоншиносӣ – ономастика ба таври мухтасар 
таҳқиқ шудааст. Қайд мегардад, ки омӯзиши ҳаматарафаи маводи ономастикӣ бармало сохт, ки татбиқ ва 
баррасии он дар он ҷанбаҳо ва бо ёрии он методҳои илмие сурат хоҳад гирифт, ки айни замон 
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мафҳум, мундариҷа ва категорияҳои асосии ономастика, ки дар замони муосир ба илми мустақил табдил 
ёфтааст, аҳамияти калон дорад. 
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОНОМАСТИКИ 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА»  

В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
 

Гуломова М.Дж.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Понимание «концепт» гораздо шире лексического значения слова и не может быть 

приравнено к нему. Словарное значение, которое фиксируется в толковом словаре, является 
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минимальной составляющей, некоей опорой, стержнем, на который нанизаны все прочие 

смыслы, превращающие слово в концепт.  

Концепт является ментальным образованием, однако существует он вовсе не как ясные 

и четкие понятия. Концепт формируется из понятий, знаний, представлений, переживаний, 

ассоциаций, и отражают картину мира индивидуума. 

Репрезентация и объективация концепта происходит в языке и речи. Под концептом же 

подразумевается единица мышления, имеющая сложную, целостную структуру, 

включающую сведения о мире, произведенные сознанием и репрезентируемые в языке.  

Основой концепта «Женщина» является концептуальный признак «отнесенность к 

женскому полу». В английском языке обнаружены фразеологизмы с элементом sex (пол-ҷинс), 

которые включают значение «совокупность лиц, являющихся коллективным единством по 

данному признаку». Такие фразеологизмы могут содержать следующие структурные 

элементы fair – справедливый - одилона, gentle – нежный, добрый – меҳрубон, раҳмдил, 

weaker – слабый – заиф. 

Рассмотрим англоязычные примеры с данными ФЕ: 

Фразеологизм the weaker vessel включает в свою семантики такие признаки внешности 

как «слабый пол», «слабое (беззащитное существо) - ҷинси латиф, ҷинси заиф», слабый 

(ненадежный) человек. Данная идиома имеет библейскую этимологию происхождения и 

включает представление о женщине как о слабом в сравнении с мужчиной существе: 

«Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as 

unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not 

hindered» [Евангелие от Петра, глава 3 стих 7:49]. 

Еще один библейский фразеологизм the daughter of Eve (Eve's daughter) связан с 

библейским сюжетом о сотворении и грехопадении первых людей: Daughters of Eve: Pregnant 

Brides and Unwed Mothers in Seventeenth Century Essex County, Massachusetts [4, с. 78].  

В данном фразеологизме реализуется представление о наследстве каждой женщины от 

Евы комплекса признаков, которые приписывались первой женщине в Библии. Данный 

фразеологизм опять же подчеркивает отнесенность женщины, во-первых, к людям, во-вторых 

к женскому полу как коллективному единству.  

При этом в современном английском языке данный фразеологизм практически перестал 

использоваться. Его можно встретить в речи служителей церкви или религиозных 

фундаменталистов, однако в повседневной речи и прессе он употребляется практически 

только в значении «предки женщин» или даже просто «матери людей». 

Существует целый фразеологический ряд, который в отношении женщины употребляется 

в негативном контексте. Данные фразеологизмы включают в свою семантику значение «вещь, 

объект, часть» и обладают негативной коннотацией: a piece of flesh, a piece of fluff, a piece of 

crumpet, a bit of skirt, a piece of muslin, a piece of tail. Такие фразеологизмы содержат как 

признак «отнесенность к женскому полу», так и признак «объект желания», таким образом 

входят в микроконцепт «внешность - намуди зоҳирӣ - appearance».  

Структура указанных фразеологизмов основана на соматической понятийной сфере 

(flesh, tail), характерных для женщин предметов одежды (muslin, skirt), и абстрактных 

понятиях (fluff, stuff). Интересен также элемент crumpet, который также актуализирует 

значение «желание - орзу - desire», отражая образность указанных фразеологизмов. Значение 

«объект, часть чего-то» реализуется компонентами a piece, a bit. 

Ценностная составляющая концепта «женщина» актуализируется посредством указанных 

фразеологизмов через коннотативные семы «уничижение». Подобные фразеологизмы 

свидетельствуют о мужской точке зрения на привлекательных женщин, которые принижаются 

и воспринимаются в качества сексуального объекта. На данный момент указанные 

фразеологизмы устаревают и используются все реже в письменном и устном английском 

языке и с точки зрения прагмалингвистики определенным образом характеризуют 

употребляющего их.  

В микроконцепт «внешность» включен важная концептуальная составляющая «Возраст». 

Рассмотрим фразеологизмы, включающие концептуальный признак «молодость»: 

 A dolly bird: In the 60s, the only way you seemed to be desirable as a woman was if you were a 

dolly bird - a terrible phrase because «dolly» means childish and disposable, while «bird» isn't 

human. The icons were Twiggy and Brigitte Bardot, but every woman who was young and pretty was 

a dolly bird [5, с. 63];  
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Паррандаи лӯхтак: Дар солҳои 60-ум, роҳи ягонаи ба назар намоён шудан ҳамчун зан, 

агар шумо (шапарак) лӯхтак-паранда будед, ибораи даҳшатнок аст, зеро «лӯхтак» маънои 

кӯдакона ва ашёи бозиро дорад, дар сурате ки «парранда» одам нест. Бутҳо Tвиги ва 

Бридҷот Бардо буданд, аммо ҳар як зани ҷавон ва зебо паррандаҳои лӯхтак буданд. 

Кукольная птица: В 60-х годах единственный способ показаться желанным, как 

женщине, если бы вы были кукольной птицей - ужасная фраза, потому что «кукольный» 

означает детскую и одноразового использованию, в то время как «птица» не человек. Кумиры 

были Твигги и Брижит Бардо, но каждая женщина, которая была молода и красива, была 

кукольной птицей.  

Plain Jane: Some even called me «Plain Jane» after realizing I never wear makeup, I don't 

drink, don't smoke and never touched drugs. - Ҷейни оддӣ: Баъзеҳо ҳатто маро «Ҷейни оддӣ» 

номиданд, вақте фаҳмиданд, ки ман ҳеҷ гоҳ ороиш намедиҳам, нӯшокӣ наменушам, тамоку 

намекашам ва ҳеҷ гоҳ ба маводи мухаддир даст намезанам. - простая Джейн: Некоторые 

даже назвали меня «Простая Джейн» после того, как поняли, что я никогда не ношу 

макияж, я не пью, не курю и никогда не трогаю наркотики. 

Данные фразеологизмы в рамках микроконцепта «внешность» актуализируют как 

признак «молодость», так и признак «красота», за исключением фразеологизма plain Jane, чья 

семантика включает значение «непривлекательность». 

Рассмотрим также на материале художественной англоязычной литературы различные 

входящие в микроконцепт «внешность» лексические единицы с признаком «молодость» либо 

лексические единицы, характеризующие молодых женщин и девушек: 

A lamp, burning under a shade of ground-glass, showed a handsome apartment, wainscoted 

with oak. The supper was laid on the table, by the fire-place, standing as if waiting our entrance, 

appeared a lady. She was young, tall, and well-shaped. [Charlotte Bronte. The Professor, 1994:104]; 

Чароғе, ки зери сояи шишаи замин фурӯзон буд, манзили зебоеро нишон дод, ки бо дарахти 

булут печида шудааст. Нисфирӯзӣ дар сари суфра. Дар назди оташ истода, гӯё интизори 

даромадани мо, як зане пайдо шуд. Вай ҷавон, қадбаланд ва ботамкин буд. Лампа, горящая 

под оттенком молотого стекла, показала красивую квартиру, смоченную дубом. Ужин на 

столе. У огня, стояла, как будто ожидая нашего входа, появилась дама. Она была молодой, 

высокой и ухоженная.  

Miss Mary — a well-looked, well-meant, and, on the whole, well-dispositioned girl — wore her 

complacency with some state, though without harshness [2, с. 956]. Хонум Мэри, духтари зебо, хуб 

фикркарда ва умуман хушмуомила буд, вале бо вуҷуди он мағрурии худро дар ягон ҳолат бе 

дағалӣ таҳаммул мекард. Мисс Мэри - хорошо выглядящая, хорошо мыслящая и, в целом, 

хорошо отчуждённая девушка - носила своё самодовольствие в каком-то состояние, хотя и 

без грубости.  
Концептуальный признак «старость» вербализуется в следующих фразеологизмах:  
An old cat: «That old cat’s the one who should be in the asylum. I never did anything to little 

Amy Benson or Dennis Bishop, and you can ask them, they’ll tell you!» [3, с. 542].  

- Гурбаи пирансол: «Ин гурбаи пирансол бояд дар паноҳгоҳ бошад. Ман ҳеҷ гоҳ бо Эми 

Бенсон ё Денис Бишоп ягон коре накардаам ва шумо метавонед аз онҳо бипурсед, онҳо ба 

шумо мегӯянд!» 

- Старый кот: «Этот старый кот должен быть в приюте. Я никогда ничего не делал с 

маленькой Эми Бенсон или Деннисом Бишопом, и ты можешь спросить их, они тебе 

скажут!»  

Фразеологизм old cat, помимо признака «старость», взаимодействует с такими 

признаками как «злость», «язвительность», «сварливость» и др. Оценочный компонент 

значения данного фразеологизма является негативным.  

Такие концептуальные признаки как «красота» и «привлекательность» имеют высокую 

номинативную плотность. Эти признаки реализуются в следующих фразеологизмах: 

May Queen (the Queen of (the) May): The children chose her as May Queen that year [7, с. 

261]; Королева мая (Королева мая): дети выбрали ее в качестве Королевы мая в том году. 

Маликаи Май (Маликаи Май): кӯдакон ӯро Маликаи майи ҳамон сол интихоб карданд. 

The belle of the ball: Emma Watson to be Belle of the ball in live-action Beauty and the Beast [5, 

с. 274].  

Красавица бала: Эмма Уотсон будет красавицей бала в живом действии Красавица и 

Чудовище. 
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Зебосанами базм: Эмма Уотсон зебои базм дар нақши зиндаи Зебосанам ва Ваҳшӣ хоҳад 

буд. 

Такие элементы вышеуказанных фразеологизмов, как queen и belle реализуют 

наивысшую степень концептуального признака «красота - зебогӣ», так как это титул, 

который присваивается самой красивой девушке.  

Фразеологизмы dolly bird и social butterfly, помимо позитивных концептуальных 

признаков «красота» и «привлекательность» включают также негативную коннотацию. 

Например, фразеологизм dolly bird содержит такие негативные признаки как «искусственная 

красота», «чрезмерное использование косметики», «неуместная нарядность». Фразеологизм 

social butterfly содержит признаки «глупость» и «легкомысленность».  

Наименее ярко признак «красота - зебогӣ» актуализируется в фразеологизме the girl next 

door. Данный фразеологизм скорее отражает, что описываемая девушка миловидна, нежели 

красива.  

Все вышеуказанные фразеологизмы служат для описания позитивно оцениваемых 

деталей внешности женщин.  
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ МОҲИЯТИ ВОЖАИ «ЗАН» ДАР ВОҲИДҲОИ  

ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИСӢ 
 

Дар ин мақола таҳқиқи муқоисавии моҳияти вожаи «зан» дар фразеологияи англисӣ амалӣ карда 

шудааст. Аз рӯи натиҷаҳои таҳлили маводи англисӣ, ки муаллиф онро амалӣ кардааст, микроконсепсияи 

«намуди зоҳирӣ» зичии баланди номинативӣ дорад ва аломати консептуалии нисбатан мувофиқ дар 

доираи ин микроконсепсия «зебоӣ» мебошад. Муаллиф қайд мекунад, ки айни замон воҳидҳои 

фразеологии зикршуда куҳна шудаанд ва дар забони хаттӣ ва гуфтугӯӣ кам истифода мешаванд. 
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В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
 

В данной статье проведено сопоставительное исследование концепта «женщина» в английской 

фразеологии. По результатам проанализированного автором англоязычного материала, микроконцепт 

«внешность» имеет высокую номинативную плотность, а самым актуальным концептуальным 

признаком в рамках данного микроконцепта является «красота». Автор указывает, что на данный 

момент указанные фразеологизмы устаревают и используются все реже в письменном и устном 

английском языке. 
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COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT OF «WOMAN» IN ENGLISH PHRASEOLOGY 
 

This article provides a comparative study of the concept of «woman» in English phraseology. According 

to the results by the author, the English-language material analyzed the microconcept «appearance» which has a 
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high nominal density, and the most relevant conceptual feature within this microconcept is «beauty». The author 

points out that, now, these phraseologies become obsolete and are increasingly used in written and oral English. 

KEY WORDS: microconcept, appearance, beauty, kindness, unique, concept, surrounding the world, 

emotions, excessive use of cosmetics, inappropriate dress. 
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ВОЖАИ «ХОНА» ДАР ГУСТАРИШИ КАЛИМАСОЗИИ АШЪОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ  
 

Сафарзода М. 

МДТ «Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Мастчоҳ» 
 

Шоири халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ устод Лоиқ 

Шералӣ аз маъруфтарин суханварони адабиёти муосири тоҷик аст, ки бо офаридаҳои 

баландмазмуни худ дар истеҳкоми забони адабии тоҷикӣ нақши назаррасе гузоштааст.   

Забон ва фарҳанги бузурги миллати тоҷик тавассути эҷодиёти ин қаламкаши 

нодирагуфтор ва соҳибзавқи гулбоғи адабиёти тоҷик ба дараҷаи камол расид. Услуби 

офариниши ашъори Лоиқ бисёр равон ва дур аз печидагӣ 4, с. 217, буда, барои баён намудани 

матлаб «содагӯйиро интихоб намуд, чун ба хубӣ медонист, ки фазои адабиёти муосири 

Тоҷикистон дар замони шӯравӣ ва баъд аз он ба содагӯйӣ ниёз дорад, то мардум ба 

хештаншиносӣ, худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ бирасанд» 4, с. 217.  

Хушбахтона, то имрӯз перомуни калимасозӣ ва дигар паҳлуҳои забонии ашъори Лоиқ аз 

ҷониби забоншиносону донишпажӯҳоне чун Ш. Рустамов, А. Абдуқодиров, М. Нарзиқул, М. 

Олимҷонов, Б. Маҳкамова, Г. Маҳкамова, Ш. Ҳакимова, Д. Ишанова, З. Қӯрғонов, Д. Эшонова 

ва дигарон тадқиқоти зиёди арзишманд анҷом дода шуда, асару мақолаҳои зиёде рӯи чоп 

омадаанд, вале то кунун масъалаҳои забоншиносии ашъори ин қаламкаш пурра мавриди 

баррасӣ қарор нагирифтааст.  

Ба ҳамин сабаб тасмим гирифта шуд, ки калимасозии унсури луғавии «хона»-ро дар 

асоси маводи ҷилди аввали «Куллиёт»-и Лоиқ Шералӣ баррасӣ намоем. 

Унсури луғавии мавриди баррасӣ аз вожаҳои серистеъмол ва сермаънои забони тоҷикӣ 

буда, корбурди он ҳам дар услуби китобӣ ва ҳам дар услуби гуфтугӯӣ доираи истифодаи 

густарда дорад. Дар фарҳангномаҳои дастрас ба маъноҳои 1) маскан, утоқ, як истиқоматгоҳ дар 

ҳавлӣ; 2) иморат, ҳавлӣ; 3) ҳар яке аз ҷои муҳра дар тахтаи шатранҷ ва нард 8, ҷ. 2, с. 491;      

1) маскан, як истиқоматгоҳ дар ҳавлӣ; 2) иморат, ҳавлӣ, ки чанд ҳуҷра дорад; 3) макон, ошён 9, 

с. 447; бар вазни дона; маъруф аст бар арабӣ байт хонанд 5, с. 375; биное, ки инсон, бавижа 

хонавода дар он зиндагӣ мекунад; манзил 12 шарҳу тафсир шудааст. 

Аз мутолиаи ҷилди аввали «Куллиёт»–и Лоиқ Шералӣ маълум мегардад, ки шоир вожаи 

«хона»-ро бо луғоти зиёди мухталифсохту гуногунтаркиб дар назм мавриди истифода қарор 

додааст. Баррасии маводи фактологӣ нишон дод, ки ҷузъи «хона» бо калимаҳои сохта ва дар 

таркиби калимаҳои мураккаб баъзан дар дохили калимаҳои сеҷузъа низ мавриди корбурди 

суханвар қарор гирифтааст. Аз ин ҷиҳат ин қабил унсурҳои луғавии ашъори Лоиқро ба чунин 

гӯруҳҳо тасниф намудан мумкин аст: 

1. Калимаҳои сохта. Омӯзишу баррасии маводи фактологӣ нишон медиҳад, ки теъдоди 

вожаҳои сохта камтар аз мураккабвожаҳо аст. Ба силсилаи чунин унсурҳои луғавӣ вожаҳои 

ҳамхона 11, с. 94, 176, 221, 323, 466, 490, 517, бехона 11, с. 235, 335, 336, 352, 355, 466, 497, 

506, 510, 513, 541, хонагӣ 11, с. 421 ва ғайра мисол шуда метавонанд. 

1.1. Бо пешвандҳо сохта шудани калимаҳо. Нақши пешвандҳо дар муқоиса бо пасвандҳо 

дар офаридани вожаҳо дар эҷодиёти Лоиқ равшантар ба назар марасанд. Лозим ба зикр аст, ки 

маҳсулнокии пешвандҳо дар назми Лоиқ дар ташаккули калимаи «хона» якранг нест. 

Пешванди ҳам- дар забоншиносии тоҷик «бо исмҳо омада ҳамроҳӣ, шарокат ва алоқаи 

тарафайни шахс ва предметҳоро мефаҳмонад» 2, с. 158. Зимни омӯзиши ҷилди аввали 

«Куллиёт»-и Лоиқ ба мо маълум гардид, ки пешванди мазкур бо таркиби калимаи «хона» 7 

маротиба корбаст гардидааст.  

Ту бояд мешудӣ ҳамхонаи ман, 

Зи хотир бори хотир мегирифтӣ 11, с. 221. 
 Вақте дигарон зи ишқ бегона буданд, 

Чашми ману чашми ёр ҳамхона буданд 11, с. 517. 



68 

 

Пешванди бе- дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ «бо исм омада сифати аслие месозад, ки 

он ба аломат ё хислат доро набуданро мефаҳмонад» 2, с. 198. Абдуҷаббори Суруш дар асари 

арзишманди худ «Фарҳанги ашъори Камол» пешванди мазкурро чунин шарҳ додааст: 

«пешванде, ки бар сари исм меояд ва маънии сифатӣ ба он медиҳад» 1, с. 73. А.Н. Шафоатов 

ин пасвандро дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ҳамчун «воситаи вожасоз барои далолати 

маънои набудани аломату хосият ва чизе хизмат мекунад» 10, с. 16 қаламдод намудааст. 

Пешванди бе- дар эҷодиёти Лоиқ бо решаи калимаи хона омада унсури луғавии бехонаро 

сохтааст. Пешванди мазкур дар эҷодиёти Лоиқ бо решаи хона 11 маротиба корбаст гардида, 

сифат сохтааст: 

Набуд гар хонаи чашми ту, ман бехона мемурдам, 

Агар бегонадил мебудӣ, ман бегона мемурдам 11, с. 335. 
 

Рӯзе агар ба хонаи хуршед ҳам расӣ, 

Бо ҳамниёзии ду-се бехона зинда бош! 11, с. 352. 
 

Зи дасти душманони хонагимон,  

Ҳама бехона шуд, эй доду бедод! 11, с. 506. 
1.2. Бо пасванд сохта шудани калима. Лоиқ дар шеър пасвандҳоро низ мавриди корбурд 

қарор додааст. Барасиву таҳлилҳо нишон дод, ки қаламкаш бо пасванди -гӣ ва асоси калимаи 

«хона» вожаи «хонагӣ»-ро ба кор бурдааст. 

Пасванди –гӣ. Пасванди мазкур вазифаи сифатсозӣ дорад, ки дар ашъори Лоиқ Шералӣ 

дар таркиби вожаи «хонагӣ» 11, с. 421, 506 омадааст: абёти зерин далели гуфтаҳост: 

Чу мурғи хонагӣ аз бом то боме кушоӣ бол, 

Ту андар худ фуру монда, маро шаҳболи шаҳбоз аст 11, с. 339. 
 

Аз дасти ғосибу дуздони хонагӣ, 

Дору надори худ аздастдодаҳо 11, с. 421. 
2. Калимаҳои мураккаб. Ин тарзи калимасозӣ «дар забони адабии ҳозираи тоҷик тарзи 

сермаҳсултарини калимасозӣ ба шумор меравад» 2, с. 159. Омӯзиши маводи гирдомада 

нишон медиҳад, ки муаллиф бо истифода аз калимаи «хона» мураккабвожаҳои зиёди 

гуногунтаркибро дар назм мавридшиносона корбурд намудааст, ки онҳоро метавон ба гунаи 

зайл дастабандӣ кард:  

2.1. Мураккабвожаҳое, ки аз исм+исм таркиб ёфтаанд. Лозим ба ёдоварист, ки дар 

забони адабии ҳозираи тоҷикӣ калимасозии «исмҳои мураккаб сермаҳсултар мебошад» 6, с. 

63. Маводи «Куллиёт» собит месозад, ки муаллиф калимаи «хона»-ро дар таркиби калимаҳои 

мураккаб низ истифода намудааст. Бояд гуфт, ки Лоиқ калимаи мавриди тадқиқро дар 

муқоисаи вожагони сохта дар таркиби мураккабвожаҳо бештар истифода намудааст, чун 

майхона 11, с.46, 169, 175, 451, 535, 595, мактабхона 11, с. 8, 73, 267, бахшишхона 11, с. 71, 

74, ниҳонхона 11, с. 20,42, оташхона 11, с. 29, 39, иқболхона 11, с. 57, 64, рӯдхона 11, 

с.86, 257, тарабхона 11, с. 91, 110, дамхона 11, с. 64, хилватхона 11, с. 69, тӯйхона 11, с. 

78, сағирахона 11, с. 97, дарсхона 11, с. 114, санамхона 11, с. 18, шифохона 11, с. 190, 

соатхона 11, с. 213, гулхона 11, с. 225, дарёхона 11, с. 37, баҳорхона 11, с. 344, нигорхона 

11, с. 344, мурдахона 11, с. 398, азохона 11, с. 415, ҷазохона 11, с. 415, чашмхона 11, с. 

417, косахона 11, с. 425, базмхона 11, с. 434, кабӯтархона 11, с. 472, роҳатхона 11, с. 488, 

хонахудо 11, с. 507: 

Гар ки ман ҷумла санамхонаи олам кобам, 

Натавонам ки дигар мисли ту дилбар ёбам 11, с. 18. 
 

Офтоб аз ганҷи бахшишхонаи умри абад, 

Лаҳзае овард бар ман армуғон 11, с. 79. 
 

Дар хок бӯи гӯру дар об таъми марг, 

Гӯёст мурдахона дунёи обу дона 11, с. 398. 
 

Аз баҳри номуродии фарзанди ғӯрамарг, 

Дар чашмхонаи падарон нам намондааст 11, с. 417. 
 

Эй ҳамватан, ба ҳамдигар чунучаро чаро? 

Кардем базмхонаро мотамсаро чаро? 11, с. 434. 
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Лоиқ тавонистааст, ки дар як мисраъ ду калимаи мураккабе, ки як ҷузъи он аз воҳиди 

луғавиии «хона» таркиб ёфтааст, мавридшиносона мавриди корбурд қарор диҳад. 

Як тараф азохона, як тараф ҷазохона, 

Мурғи дил намехонад дар сарои вайрона 11, с. 415.  
Инчунин, мураккабвожаҳое низ дар ашъори Лоиқ ба назар мерасанд, ки дар як байт ду 

калимаи мураккаб мавриди истифода қарор гирифтааст: 

Умрам баҳорхонаи нақшу нигор буд, 

Шавқам нигорхонаи фасли баҳор буд 11, с. 344. 
2.2. Мураккабвожаҳое, ки аз исм+асоси замони ҳозираи феъл таркиб ёфтаанд. Дар 

эҷодиёти Лоиқ ин навъи вожаҳо дар муқоиса бо калимаҳои мураккабе аз исму исм таркиб 

ёфтаанд хеле кам мебошанд. Ба ин қисм калимаҳои хонадор 11, с. 41, хонарӯб 11, с. 55, 

хонасӯз 11, с. 171, хонабанд 11, с. 277, хонагирён 11, с. 280, хонахез 11, с. 392 ва ғайра 

дохил мешаванд. 

Рӯзу шаб хобат намеояд зи сӯзишҳои дил, 

Дар ғами ман кӯчахандон, хонагирён, модарам 11, с. 280. 
 

Биё, ба чашми ту бо чашми гул назар созам, 

Ки гул зи дасти хазон хонахез мегузарад 11, с. 392. 
3. Калимаҳои мураккаби сеҷузъа. Дар эҷодиёти Лоиқ ин қабил воҳидҳои луғавӣ низ 

мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Ин тарзи калимасозӣ «дар забони адабии ҳозираи тоҷик 

исмҳое, ки аз се ҷузъи маънодор (асос) иборат мебошанд, кам нестанд» 7, с. 163. «Исмҳои 

(мураккаби -М. С.) сеҷузъа» 3, с. 125 дар ашъори Лоиқ ба нудрат истифода гардидаанд. Ба 

гурӯҳи чунин аносири луғавӣ вожагони майхонашин 11, с. 476, ғамхонасоз 11, с. 493 ва 

ғайра мисол шуда метавонанд. 

3.1. Исмҳои сеҷузъае, ки қолабашон аз исм+исм+асоси замони ҳозираи феъл таркиб 

ёфтаанд: майхонашин 11, с. 476, ғамхонасоз 11, с. 493: 

Зи кибру мастиву майхонашинӣ, 

Заминро гоҳ зери по набинӣ 11, с. 476. 
 

Ману ту қадри шодӣ то бидонем,  

Ҷаҳон ғамхонасозӣ меписандад 11, с. 493.  
Муруре ба девони Лоиқ ин иддаоро собит месозад, ки таркиби луғавии ашъори Лоиқ хеле 

фаровон буда, баррасии он аз дидгоҳи забоншиносӣ аҳамияти хеле бузург дорад. 

Мушоҳида ва омӯзиши иҷмолии ин масъала собит месозад, ки Лоиқ аз дороиҳои таркиби 

луғавии забон беҳтарин баҳраро бурда, дар ашъори худ калимаи «хона»-ро тавассути 

калимаҳои сохта камтар мавриди корбурд қарор додааст. Чунон, ки дар боло зикр шуд калимаи 

«хона» аз ҳама зиёд дар таркиби калимаҳои мураккаб истифода шудааст, гоҳе бо калимаҳои 

мураккаби сеҷузъа низ истифода шудааст, ки ҳамаи инҳо аз ғанӣ ва тавонманд будани забони 

тоҷикӣ шаҳодат медиҳанд. 
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ВОЖАИ «ХОНА» ДАР ГУСТАРИШИ КАЛИМАСОЗИИ АШЪОРИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ  
 

Мақола ба бозбинии унсури луғавии «хона» дар ташаккули вожасозии ашъори Лоиқ Шералӣ 
бахшида шуда, дар заминаи таҳлили калимаҳои гуногунсохт ва гуногунҷузъ таълиф шудааст. Дар 
натиҷаи таҳлил ва қиёсу муқобала собит гардидааст, ки дар ашъори Лоиқ ҷузъи «хона» тавассути 
пешванд ё пасванд беш ва дар таркиби калимаҳои омехтасохт камтар ифода ёфта, дар таркиби калимаҳои 
мураккаб бошад нисбатан зиёд корбаст гардидааст. Дар ҷараёни таҳлил муаллифи мақола ба натиҷае 
расидааст, ки Лоиқ ҳамчун адиби тавоно аз дороиҳои таркиби луғавии забон беҳтарин баҳраро бурда, дар 
эҷоди шеър бештар калимоти тоҷикиаслро корбаст намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: таркиби луғавии забон, забони зинда, калимасозӣ, сермаҳсул, вожаҳои 
мураккаби сеҷузъа.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Сафарзода Муллоохун, омӯзгори МДТ «Коллеҷи 
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СЛОВО «ДОМ» В РАЗВИТИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СТИХОВ ЛОИКА ШЕРАЛИ  
 

Данная статья посвящена пересмотру лексическо значения слова «хона» (дом) и осебенностей 
словообразования в творчестве Лоика Шерали. 

В резултатя анализа, сравнения и противопоставления установлено, что при помощи предлогов и 
послелогов встречаются больше новых слов в сложных и трёхкомпонентных словах. В процессе анализа 
автор пришел и такому выводу, что Лоик, как великий поэт, использовав огромный потенциал 
таджикского языка, опирается на исконно-таджикскую лексику.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексическая структура языка, живой язык, словообразование, 
продуктивный, сложные трехкомпонентние слова.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сафарзода Муллоохун, преподаватель ГОУ «Педагогический 
колледж Масчинского района».  
 

THE WORD «HOUSE» IN THE DEVELOPMENT OF WORD FORMATION OF  

LOIQ SHERALI'S POEMS 
 

This article is devoted to the revision of the lexical meaning of the word «khona» (house) and the features 
of word formation in the work of Loiq Sherali. 

As a result of analysis, comparison and opposition, it was found that using prepositions and postpositions 
there are more new words in complex and three-component words. In the process of analysis, the author came to 
this conclusion that Loiq, as a great poet, using the enormous potential of Tajik language, relies on native Tajik 
vocabulary. 

KEY WORDS: lexical structure of language, living language, word formation, productive, complex 
three-component words. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Safarzoda Mullookhun, teacher of the SEI «Teacher 
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ҶАНБАҲОИ ЛУҒАВИЮ УСЛУБИИ АНТОНИМ [МУТАЗОД] ҲО ДАР ОСОРИ 

ШОИРОНИ САБКИ ХУРОСОНӢ 
 

Муртозоев Х.Р. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Сабки хуросонӣ нахустин сабки адабиест, ки дар минтақаи Хуросон ба миён омада, аз 

охири асри 9 то охири асри 11 вуҷуд дошт. Хусусияти асосии ин сабк дар ин аст, ки осоре, ки 

дар асоси ҳамин сабк эҷод шудааст, хеле сода буда, шоирон кӯшиш кардаанд, ки таркиби 

луғавии осорашон ба фаҳми мардум наздик бошад. Замони ташаккулёбии забони адабии тоҷик 

ҳам маҳз ба ҳамин сабку аср рост меояд. 

Осори шоирони сабки хуросонӣ аз ҳар ҷиҳат ҷолибу таҳқиқталаб мебошад, ки бо ин ҳама 

таҳқиқоте, ки перомуни ин осор ба анҷом расидаанд, барои пурра кушода додани он камӣ 

мекунанд. Аз ин рӯ, мо дар ин мақола дар мавзӯи баъзе вижагиҳои луғавию услубии мутазодҳо 

дар осори шоирони сабки хуросонӣ таваққуф хоҳем кард. Манбаъ ва объекти кори мо дар асоси 

ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ [1] мебошад.  

Оид ба таърифи худи антоним ё мутазод аз классикони мо Насируддини Тӯсӣ (асри 13), 
Шамс Қайси Розӣ ва олимони забоншиноси дохилию хориҷии муосир В.Н. Комиссаров, Я.А. 
Гудкова, Е.С. Корюкина, Г.С. Маҳкамова, М.Н. Қосимова, Ҳ. Маҷидов, М. Саломиён баринҳо 
дар рисолаҳои илмӣ ва таҳқиқи осори адибон фикрҳои ҷолибу бурҳонҳои қотеъ гуфтаанд. 
Ҳамаи он таърифҳоро мутолиа намуда, ба ин хулоса расидан мумкин аст, ки мутазодҳо яке аз 
категорияҳои луғавӣ мебошанд, ки ашё, аломат, ҳолат, миқдор, воқеа ва ҳодисаҳое, ки 
вижагиҳои зидмаъноӣ доранд, ифода мекунанд. Аммо набояд фаромӯш кард, ки вожаҳое 
(хусусан, сифатҳои ҳамреша ва феълҳои ҳамасос), ки ҳангоми калимасозӣ тавассути 
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пешвандҳои бо-боадаб, бе-беадаб, но-ноодам, на-надонистан, ма-макун, ... сохта мешаванд, на 
ҳама вақт хусусияти антонимии худро нигоҳ дошта метавонанд, зеро решаву асоси онҳо якхела 
мебошанд, ки «дар байни як калимаи ҳамреша мавҷудияти муносибати антонимӣ ғайриимкон 
аст» [5, с. 63]. 

Олимони имрӯзаи илми забоншиносӣ дар таснифи антонимҳо ва ифодаи зидмаъноии 
калимот муносибатҳои контрарӣ, векторӣ (дусӯя), конверсивиро муқаррар намуда, вожаҳоро 
дар асоси ҳамин муносибатҳо тасниф кардаанд. Ин навъи муносибатҳоро дар осори шоирони 
сабки хуросонӣ хеле фаровон дидан мумкин аст, ки нишон аз бойгонӣ ва бузургии забони мо аз 
он замон хабар медиҳад. Чанд намуна:  

а) Муносибати контрарӣ. Ин намуди антонимҳо бисёртар аломати ашёро ифода намуда, 
одатан дар байни ду мафҳуми зид, мафҳуми сеюм вуҷуд дошта, ҳамзамон ифодакунандаи ҳаҷм, 
андоза ва дараҷа мебошанд, ки маҳз бо ҳамин вижагияшон аз дигар навъи муносибатҳои 
антонимӣ фарқ мекунанд. Антонимҳои ифодагари ҳаҷм: сабук-гарон, сабуксанг-гаронсанг, 
ҷузв-кул(л), баланд-паст, боло-пойин: 

Чу ёқут бояд сухан безуфон, 
Сабуксанг, лекин баҳояш гарон [1, с. 151]. 

Антонимҳои ифодагари андоза: тор (танг) - фарох, наздик - дур, дароз -кӯтоҳ, пеш - пас, 
бисёр - кам, фузун - андак, каж - рост, нишеб - фароз: 

Баҳори хуррам наздик шуд аз дурӣ, 
Ба шодкомӣ наздик шав, на мандурӣ [1, с. 88]. 
 

Ба зулф каж, валекин ба қадду қомат рост, 
Ба тан дуруст, валекин ба чашмакон бемор [саҳ-333] 

Антонимҳои ифодагари дараҷа: сард-гарм, равшан-тира (торик-равшан), сафед//испед, 
сапед-тира (сафед-сиёҳ): 

Шаби сиёҳ бад-он зулфакони ту монад, 
Сапед рӯз ба покии рухони ту монад [1, с. 328]. 
 

Чу Арҷосп дид ончунон, хира шуд, 
Ва рӯзи сапедаш ҳаме тира шуд [1, с. 289]. 

б) Муносибати векторӣ (дусӯя). Ин навъи антонимҳоро асосан дар феъл (масдар)-ҳое 
мушоҳида мекунем, ки дар ҳоли тазодӣ омада бошанд: зистан-мурдан, рафтан-омадан, 
харидан-фурӯхтан, додан-напазируфтан: 

Диҳанд пандаму ман ҳеҷ панд напазирам, 
Ки панд суд надорад ба ҷои савганде [1. саҳ-61]. 
 

Зистану мурданат якест маро, 
Ғалбакан, дар чи боз ё чи фароз [1, с. 138]. 

 Чунонки аз таҳлили ин абёт маълум шуд, шуарои сабки хуросонӣ бо мақсадҳои таъкид, 
муассирӣ, тавсиф ва тасвироти бадеӣ-шоирона ҳамчунин барои вазну қофия антонимҳоро хеле 
моҳирона истифода намудаанд, ки ин ҷиҳатҳо ҳам аз нигоҳи луғавӣ ва услубӣ назаррас аст. Дар 
осори шоирони ин аҳд антонимҳоро дар гузинаҳои  тоҷикӣ-тоҷикӣ (форсӣ-форсӣ), гоҳ арабӣ-
тоҷикӣ ва гоҳо арабӣ-арабӣ мушоҳида мекунем.  

Вожаҳои антонимии тоҷикӣ ё умуман калимаҳое, ки дар таркиби ин абёт мувофиқи 
талаботи шеър, мазмуну маъно ва маҷоз бо ҳам тазод шудаанд; об-оташ, мард-зан, шаб-рӯз, 
хурд-калон, дӯст-душман, рӯбоҳ-шер, заҳр-асал, замин-осмон, кӯтоҳ-дароз, нек-бад, дурӯғ-
рост, меҳ-кеҳ, наздик-дур, зистан-мурдан, рафтан-омадан, бурдан-овардан, обод-вайрон, 
зишт-неку, талх-ширин, сапед-сиёҳ, пеш-пас, баланд-паст, кӯчак-бузург, ошкор-ниҳон, каж-
рост, баҳор-хазон, кӯдак-пир, нар-мода, ханда-гиря баринҳо мебошанд: 

Ҳамон меваи талхат орад падид, 
Аз ӯ чарбу ширин нахоҳӣ мазид [1, с. 164]. 
 

Ба оташ-дарун бар мисоли самандар, 
Ба об-андарун бар мисоли наҳангон [1, с. 81]. 
 

Касе, к-ӯро бигирад дарди дандон, 
Бинолад рӯзу шаб чун дардмандон [1, с. 233]. 
 

Зи торикии гарду аспу сипоҳ,  
Касе рӯзи равшан надиду на моҳ [1, с. 270]. 
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Гоҳо барои хушоҳангӣ ва равонию услубии мизони шеър шоирон фаслҳои сол /баҳору 

тирамоҳ//хазон/ ва ҳайвонҳо /шер-рӯбоҳ, гург-меш, харгӯш-паланг/ро ҳам дар тазод овардаанд, 

ки ин вожаҳо асосан ифодаи маҷозиро адо кардаанд: 

Бехе нишон, ки давлати боқӣ-т бар диҳад, 

К-ин боғи умр гоҳ баҳор асту гаҳ хазон [1, с. 361]. 
 

  Шавад бадхоҳ чун рӯбоҳ баддил, 

Чу шеросо ту бихромӣ ба майдон [1, с. 55]. 

Гузинаи антонимҳои тоҷикӣ-арабӣ ё арабӣ-тоҷикӣ. Ҳарчанд шоирони мо барои 

покизагии забони тоҷикӣ аз иқтибоси калимаҳо дар осорашон кӯшиш карда бошанд ҳам, аммо 

дар баъзе маврид ногузир аз вожаҳои арабӣ истифода бурдаанд, ки аксари он вожаҳо аллакай ба 

забони мо ворид шуда мавриди истифодаи хосу ом шуда буд ва гоҳо барои хушоҳангӣ ва 

тобиши маъно ва таъсири сухан ҳамзамон талаботи вазну қофия иқтибоси вожаҳои арабиро 

корбаст намудаанд: гарм-сард, барно-куҳан, васеъ-жарф, дӯст-адӯ, сард-гарм//гарм-сард, хуб-

зишт, сиҳат-бемор, нишоту роҳат-дард, азиз-хор, афзун-кам, об-нор, замин-фалак, зишт-неку, 

гарон-арзон:  

Зи хун ҷуз таррию гармӣ наёяд, 

Зи балғам тирраву сардӣ фазояд [1, с. 226]. 

Дар байти зерин, ки Дақиқӣ гуфтааст, антонимҳои сарду гарм маҷозан корбаст шуда, 

маънои неку бад ва шоҳиди бисёр  ҳодисаҳо шуданро ифода кардааст: 

Саворе гаронмоя номаш Каҳарм, 

Расида басе бар сараш сарду гарм [1, с. 281]. 

Антонимҳои азиз-хор, яъне азиз касест, ки одамон эътирофу эҳтиром кунанд ва хор 

бошад, нисбати одамест, ки беқадру ҳурмат шуда бошад. Хусравии Сарахсӣ дар бораи хор 

будани соҳибҳунар ва соҳиби иззат будани беҳунар антонимҳои мазкурро чунин корбаст 

намудааст: 

Он яке беҳунар азиз чарост, 

В-ин дигар хор монда зери самак [1, с. 379]. 

Гузинаи антонимҳои арабӣ-арабӣ. Ин типи антонимҳоро ҳам дар осори шоирони сабки 

хуросонӣ дида метавонем: вафо-ҷафо, васл-ҳиҷрон (фурқат ё фироқ), зер-забар, боқӣ-фонӣ, 

заиф-қавӣ, ямин-ясор, разм-базм, ғам-тараб, суд-зиён, зоҳир-ботин ва монанди инҳо: 

Ба базм-андарун абри бахшанда буд, 

Ба разм-андарун шери ғурранда буд [1, с. 95]. 
 

Нагзошт чу ту ҳеҷ разм Рустам, 

Н-орост чу ту ҳеҷ базм Доро [1, с. 413]. 
 

Агар шаб аз дари шодисту бода хусравиё, 

Маро нишот заиф асту дарди дил қавиё [1, с. 386]. 

Дар осори шоирони сабки хуросонӣ антонимҳоеро дучор шудан метавонем, ки дар 

қолаби ҷуфт истиъмол шуда бошанд: шабу рӯз, меҳу кеҳ, сафеду сиёҳ, дуру наздик, пиру барно, 

зану мард, болою пойин, сулҳу ҷанг, базму разм, дарду даво, сарду гарм, зистану мурдан, 

рафтану омадан ва монанди инҳо. Инак, чанд намуна: 

Меҳону кеҳонро ҳама хонд пеш, 

Ҳамон «Занд» бинҳод дар пеши хеш [1, с. 317]. 
 

Он рафтану омадан куҷо шуд, 

Коре ба наво яке наво шуд [1, с. 209]. 

Ҳамин тавр, осори шоирони сабки хуросониро таҳлил намуда, ба ин хулоса расидан 

метавон, ки адибони мо дар осорашон барои дар баробари риоят кардан ба қоидаҳои илми арӯз, 

аз категорияҳои луғавӣ ҳам бомувафақият истифода бурда, маъниҳои муассиру дилнишин, 

ҷолибу пурмаънӣ, тавсифу тасвирҳои бадеӣ офарида, ҳамзамон таркиби луғавии забонро бой 

кардаанд, ки мутолиа ва омӯхтани ин осор имрӯз ҳам аз ҳар ҷиҳат ҷолиб аст. 
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ҶАНБАҲОИ ЛУҒАВИЮ УСЛУБИИ АНТОНИМ (МУТАЗОД)-ҲО ДАР ОСОРИ  

ШОИРОНИ САБКИ ХУРОСОНӢ 
 

Дар ин мақола баъзе вижагиҳои луғавии забони ашъори шоирони сабки хуросонӣ ба риштаи 

таҳлил кашида шудааст. Маҳз тавассути ҷанбаҳои луғавии забон ва ҳодисаҳои маъноӣ забони шеър дар 

мавридҳои лозима бо асосҳои илми арӯз робитаю алоқамандӣ пайдо мекунад.  

Дар ашъори шоирони аҳди мавриди назар корбасти антонимҳо дар гузинаҳои тоҷикӣ-тоҷикӣ 

(форсӣ-форсӣ), тоҷикӣ-арабӣ ва арабӣ-арабӣ дода шудааст, ки ба ин васила, шоирони мо дар баробари 

баланд бардоштани шеъри тоҷикӣ, ҳамзамон таркиби луғавии забонамонро бой кардаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: забон, сабк, калима, вожа, шеър, категорияҳои луғавӣ, антоним (мутазод), 

маъно, тоҷикӣ, арабӣ. 
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНТОНИМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ 

ХОРОСАНСКОГО СТИЛЯ 
 

В этой статье проанализированы некоторые лексические особенности языка произведений поэтов 

хоросанского стиля. Именно посредством лексического аспекта языка и семантических явлений язык 

стиха приобретает определённую связь с основами аруза. В стихах поэтов этого стиля, в персидско-

таджикских, таджикско-арабских, персидско-персидских, арабо-арабских сборников использованы 

антонимы и таким способом наши поэты наравне с развитием таджикского стиха, обогатили лексику 

нашего языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык, стиль, слово, лексика, стих, лексические категории, антоним, 
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LEXICO-STYLISTIC ASPECT OF ANTHONYMS IN WORKS OF  

KHOROSAN'S STYLE POETS 
 

This article analyzes some lexical features of the language of works by poets of Khorosan style. It is 

through the lexical aspect of language and semantic phenomena that the verse language acquires a certain 

connection with the basics of arus. In the poems of poets of this style, in Persian-Tajik, Tajik-Arab, Persian-

Persian, Arabic-Arabic collections, antonyms were used and in this way our poets, along with the development 

of Tajik verse, enriched the vocabulary of our language. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                                        ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

НАҚШ ВА МАҚОМУ МАНЗАЛАТИ ИЛМ ДАР ПЕШРАФТИ ҶОМЕА 
 

Абдураҳимзода Қ.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Аз сарчашмаҳои таърихӣ ва илмӣ аён аст, ки тоҷикон аз зумраи он халқҳое мебошад, ки 

дар ташаккул ва рушду нумӯи қобилияти ақливу зеҳнӣ ва тамаддуни инсонӣ нақши назаррас 

гузоштааст.  

Халқи тоҷик дар давоми ҳастии хеш яке аз он мардумоне ба шумор меравад, ки дар 

сохтмон ва бунёди давлати адабқудрат, офариниши арзишҳои фарҳанги инсонӣ, пойдории 

адолат ва озодӣ, риояи ҳуқуқ, офариниши осори беназири ахлоқи волои инсонӣ ва кашфиёти 

нодири илмӣ мақоми бузургро соҳиб аст.  

Аз саҳифаҳои таърих ба оламиён маълум аст, ки халқи тоҷик аз қадимулайём ба илму 

фарҳанг муносибат ва эҳтироми хоса дошта, дар раванди дуруст ба роҳ мондани зиндагӣ ва 

бунёду пойдории давлату давлатдории худ ҳамаи масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангиро дар асоси илм ва нишондодҳои илмӣ ҳаллу фасл менамуданд.  

Аҷдодони гузаштаи мо илмро аз ибтидо бо қалби пок, холисона, бидуни манфиати шахсӣ, 

аз рӯи ҳадафи муайян, танҳо бо мақсади рушди илм ва манфиати халқу миллат истифода 

кардаанд. Маҳз ҳамин омил ба онҳо имкон дод, ки эшон дар ин роҳ ба қуллаҳои баланди илмӣ 

расида, саҳми арзандаи хешро дар ташаккул ва рушди илму фарҳанги башарият гузоранд. 

Ҷиҳати собит сохтани ин масъала метавон аз фарзандони бузурги халқамон, яъне Муҳаммад 

Закариёи Розӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Умари Хайём, Носири Хусрав ва 

дигарон ба таври ифтихоромез ном бурд.  

Имрӯз масъалаи дар кадом ҳолат қарор доштани илму маърифат ба ҳама маълум аст. 

Вақте ки инсон кореро (кадом коре, ки набошад) ба анҷом мерасонад, пеш аз ҳама, ӯ бояд аз 

кори кардааш ғизои маънавӣ гирад, яъне ҳаловати руҳӣ барад. Дар сурати танҳо ба хотири 

манфиати моддии шахсӣ анҷом додани амале, мантиқан он кор босифат нахоҳад буд, зеро дар 

ин кор мақсад ва ҳадафҳои шахсӣ бартарият дорад, на манофеи ҷамъиятӣ. Мусалламан, кори ба 

манфиати шахсӣ нигаронидашуда аз шавқу ҳавас ва таҳти дил иҷро карда намешавад. Ҳар яке 

аз мо дар бисёр мавридҳо ба худ суолҳои зиёд медиҳем, ки чаро дигар ба монанди Рӯдакӣ-

шоир, Ибни Сино-табиб, Берунӣ-ситорашинос ва ғайра ба олам намеояд? Дар ёфтани ҷавоби 

муносиб ба ин гуна саволҳо шигифтзада ва лол мемонем. Мумкин, ки яке аз сабабҳо ин бошад, 

ки гузаштагони бузурги мо ҳар кореро, ки ба анҷом мерасониданд, манфиати шахсиро не, 

балки манфиати халқу миллат ва ватани хешро дар мадди аввал мегузоштанд. Шояд ҳар 

кореро, ки кардаанд, ба хотири нангу номуси халқу миллати худ карданд. Мо имрӯз, чӣ кор 

карда истодаем? Чаро мо имрӯз дар самти илму техника аз давлатҳои дигар қафо мондаем? 

Чаро имрӯз илму техника дар кишвари мо ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ нест? Ба мо 

лозим аст, ки дар доираи ин ва ба ин монанд саволҳо фикр карда, ба як хулосаи зарурӣ биоем.  

Дар шароити рушди ҷомеаи муосир одамият дар саргаҳи ҷаҳони рӯҳӣ ва маънавие қарор 

дорад, ки дар доираи он фикру зикри ӯ ба таҳаввулу дигаргуниҳои куллӣ мувоҷеҳ шуда, ҳама 

чиз – аз зарраи хурдтарин то бузургтарин ашёи истифоданамоии инсон, дар ҳолати навшавӣ ва 

таҷаддуд мебошад. Аз ин рӯ, дар ин раванд илму дониш, ақлу хирад, қавииродагиву устуворӣ, 

сабру таҳаммул, истеъдоду меҳнатқаринӣ ва дигар арзишҳое, ки инсон бо мақсади пеш бурдани 

зиндагии хеш эҳдо намудааст, дар мадди аввал меистад.  

Чи тавре маълум аст, дар дарозои таърихи инсоният, махсусан дар самти бунёди давлату 

давлатдорӣ, офариниши арзишот ва муқаддасот, таълифи асарҳои илмиву бадеӣ, рушди 

техникаву технология ва умуман рушду такомули ҷомеаи инсонӣ, олимон, донишмандон, 

устодону омӯзгорон, муҳандисону ихтироъкорон, хулоса аҳли зиё, мақом ва ҷойгоҳи 

беназиреро соҳиб мебошанд. Чунки дар ҳама давру замон маҳз олимону донишмандон, адибону 

эҷодкорон, намояндагони маориф ва фарҳанг қувваи асосии пешрафт ва рушду нумӯи ҷомеа 

буданд ва мебошанд.  

Асре, ки мо умр ба сар мебарем, асри илму техника, ахборот, иттилооти 

коммуникатсионӣ, иттилоотӣ ва ғайра мебошад. Ин раванд худи инсонро ба он водор месозад, 

ки ба суръати баланд тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро назорат ва пеш барад.  

Рушди босуръати ҷомеаи ҷаҳонӣ дар самтҳои мухталиф тақозо дорад, ки инсон рӯ ба 

илму маориф оварда, тамоми дастовард ва комёбиҳои илмиро дар амал татбиқ намуда, 
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ҳамқадами замон бошад. Ҳалли ин масъаларо танҳо инсон метавонад ба амал барорад, яъне дар 

ин раванд инсон ҳамчун маҳак ва омили асосӣ дар мадди аввал қарор мегирад. Зеро дар ин 

росто ягона мавҷудоти рӯи замин, ки соҳиби илму дониш, ақлу хирад ва фаҳму зеҳн мебошад, 

инсон аст. Танҳо инсон метавонад, ки ҳамчун омили ақливу зеҳнӣ ба пешрафти иқтисодиёт ва 

фарҳангу ахлоқи ҷомеа таъсири бевосита расонад.  

Ҷомеаи имрӯза аз ҳар инсон тақозо мекунад, ки худашро ба ҷамъият мутобиқ созад, зеро 

бидуни ин мутобиқату созиш ва бе ёрии аз худ кардани илму дониш ва ақлу хиради солиму 

пешрафта инсонҳо дар зиндагӣ ба ягон хел техникаву технология, инноватсия, технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсионӣ дастрасӣ пайдо карда наметавонанд ва дар ташаккулу рушд 

бахшидани масоили иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳанг, маърифати техникӣ ва амсоли инҳо 

муваффақ намегарданд.  

Дар ин раванд, барои он ки инсонҳо рисолати худро ба таври мукаммал иҷро намоянд, 

зарур аст, ки нахуст онҳоро барои иҷрои ин вазифа омодаву тайёр кард. Барои он ки инсонҳо 

ҳамчу мутахассис тайёр шаванд, лозим аст, ки дар навбати аввал, барои онҳо шароити зарурӣ 

муҳайё карда шавад, пеш аз ҳама, онҳо ба таҳсил фаро гирифта шаванд. Дар сурати иҷрои 

ҳамаҷонибаи ин амр имкон пайдо мешавад, ки мо аз ҳар фарди ба омӯзиш фарогирифташуда 

дар оянда олим, донишманд, пажӯҳишгар (муҳаққиқ) ва дигар мутахассиси баландихтисосро 

дар самтҳои алоҳида ба камол расонем. 

Бояд зикр намоем, ки садсолаҳо боз халқи тоҷик аз дастовардҳои илмӣ, адабӣ ва 

фарҳангии ниёгони хеш дур монда буд. Таърих гувоҳ аст, ки аҷнабиён солҳои тӯлонӣ ба сари 

халқи тоҷик то андозае зулму истибдодро афзуданд, дар натиҷа ин миллат як андоза аз асолати 

худ дур ва аз гузаштагони хеш бехабар монд, яъне пурра канда шуд. Аз ҷумла, аз илму 

маърифат, фарҳанг ва тамоми ихтирооту кашфиёти илмие, ки мутафаккирони бузургаш ба даст 

оварда буданд, дур шуд ва то имрӯз ин халқ, ин миллати боақлу хирад, ки ба ҷаҳониён садҳо 

нобиғаҳои илму адаб ва фарҳангу сиёсатро додааст, худ бо дасту домони хушку холӣ дар 

саҳнаи зиндагӣ танҳо ва лолу мот монд. Маҳз ҳамин кандашавӣ ва дурӣ аз асли хеш буд, ки 

халқи тоҷик аз илму маърифат, фарҳангу маданият ва тамоми дастовардҳои илмиву таҳқиқотии 

пешомадагони худ бенасиб гашт.  

Имрӯз вақти он расидааст, ки дар навбати аввал, мо бояд рӯ ба таърихи гузаштаи хеш 

биёрем, беҳтарин бозёфтҳо ва дастовардҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангии беназиру безаволи халқи 

хирадманду куҳанбунёди хешро омӯхта, баъд аз мавриди таҳлил қарор додану хулосаҳои амиқу 

дақиқ баровардан, онҳоро дар раванди бунёд ва сохтмони давлату давлатдорӣ ва зиндагии 

шоистаи халқи хеш самаранок истифода намоем.  

Бамаврид аст қайд намоем, ки дар мавзӯи омӯзиши таърихи халқу миллати хеш, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид карда бошанд ҳам, илова бар ин, дар китоби «Чеҳраҳои 

мондагор»-и худ бисёр нуктасанҷона ва хирадмандона зикр кардаанд, ки «Омӯхтани руйдодҳои 

таърихиву фарҳангӣ, зиндагиномаи шахсиятҳои сарсупурдаи миллат ва чеҳраҳои баргузидаи 

адабӣ имкон медиҳад, ки решаҳои худро аз гузашта дарёфт намоем, бо онҳо пайванд доштани 

хешро эҳсос карда, ба хотири номуси ватандорӣ ном ва корнамоҳои онҳоро аз нав зинда 

гардонем ва ба фарзандони халқи далерамон боифтихор дар бораашон ҳарф занем» [2, с. 4].  

Айни замон халқи тоҷик дар вазъияте умр ба сар мебарад, ки ҷаҳон саросар аз хатар, 

ҷангу низоъ ва муноқишаҳост. Имрӯз миёни қавму миллатҳо зиддиятҳои оштинопазир идома 

дошта, инсонҳо ва миллатҳои мухталиф бар зидду зарари ҳамдигар мубориза мебаранд. Бо ин 

ҳама, мо шукргузорем, ки имрӯз халқи тоҷик дар фазои оромиву осудагӣ, ваҳдату якдилӣ ва 

фатҳи қуллаҳои баланди хушбахтӣ, ки пай дар пай насиби мардуми Тоҷикистон гардида 

истодааст, зиндагӣ доранд, ҳарчанд ин хушбахтиву комгориҳо ба табъи дили бадхоҳон ва 

душманони миллати тоҷик мувофиқ нест. Бояд афзуд, ки ин осудагӣ, оромӣ, хушбахтӣ ва 

монанди инҳоро Офаридгор баъди ҳазор сол ба халқи тоҷик тавассути роҳбари оқилу доно, 

хирадманду адолатпарвар ато намуд. Ифодаи маъмули халқ аст, ки гуфтааст: «Ба худодода 

ситеза макун, ки ӯро Худо додааст».  

Имрӯз ҳама пиру ҷавон хуб медонанд, ки маҳз бо меҳнатҳои шабонарӯзӣ, бо талошу 

заҳматҳои беандозаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ватани азизи мо – Тоҷикистон бар мабнои ғояҳои худшиносии миллӣ, бунёдкориву 

созандагӣ, пос доштани арзишҳои миллӣ, ваҳдату якдигарфаҳмӣ, истиқлолияти давлатӣ, озодӣ 

ва дигар арзишҳои волои инсонӣ истеҳком ёфта, дар зери ҳимояи давлат ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад.  
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Дар шароити ҷомеаи муосир моро зарур аст, ки Консепсия ё Барномаи махсуси илму 

маориф ва тайёр намудани мутахассисони баландпояи илмӣ ва пажӯҳишгаронро таҳия намоем. 

Консепсия ё Барнома ба мо имконият медиҳад, ки ҳадафи стратегии самтро муайян карда, 

баҳри амалӣ намудани он фаъолияти соҳаҳоро ба роҳ монем. Дар вохӯрии навбатии Пешвои 

миллат бо зиёиёни кишвар омадааст, ки олимони Академияи таҳсилот ва Пажӯҳишгоҳи рушди 

маориф бояд «омӯзиши масъалаҳои педагогикаи муосир»-ро таҳия намоянд. Таҷриба ва 

таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки имрӯз ба илмҳои педагогика ва психология таваҷҷуҳи зарурӣ 

зоҳир нашуда истодааст. Ин ба он оварда расонида истодааст, ки илмҳои педагогика ва 

психология рӯз ба рӯз аз маориф ва умуман, аз таълиму тарбия ва тайёр намудани кадрҳои 

илмӣ дар канор мондааст. Агар чунин ҳолат ислоҳ нашавад, ё ин масъала роҳи ҳалли амалии 

худро наёбад, дар ин самт моро мушкилиҳои зиёде мунтазир аст. Ин аст, ки имрӯз дар ҷомеаи 

мо то ҳол масъалаи рушди ғояи асосии таълиму тарбияи миллӣ, маорифу мактаб, нақшаю 

барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ роҳу равиш ва тарзу усулҳои фаъоли тарбия ва таълиму 

тадрис, таҳлилу таҳқиқ дар асоси педагогикаи сирф миллӣ дар ҳаёти имрӯза роҳандозӣ карда 

нашудааст. То ҳол дар кишвари мо дар тамоми зинаҳои таҳсилоти кишвар аз рӯи нишондодҳои 

педагогикаи пешин, яъне давраи шӯравӣ корбарӣ мешавад. Дар давраи ислоҳот, ки ҳоло ҳам 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давом дорад, ба ин паҳлуи масъала низ бояд диққати ҷиддӣ дода, 

зина ба зина ҳаллу фасл карда шавад.  

Дар ҳаллу фасли масъалаи мавриди назар китоби академик Муҳаммадулло Лутфуллозода 

таҳти унвони «Педагогикаи миллии халқи тоҷик», ки дар Осори педагогӣ, ҷилди 6. – Душанбе, 

2015 – 704 с. интишор шудааст, метавонад дар омӯзиш ва муайян намудани моҳият, муҳтаво ва 

мақсади арзишҳои миллии халқи тоҷик ва дуруст ба роҳ мондани раванди тарбия ва таълими 

насли оянда, шаклҳо, роҳҳо ва тарзу усули ҳамоҳанг сохтан ба арзишҳои пешоҳанги башарӣ, 

маҳз илми педагогика, мусоидат ва дар ин замина имкони бозидани нақши калидиро дорад. 

Бинобар ин, ҷомеаи фарҳангии ҷумҳурӣ ва махсусан онҳое, ки дар ҳама зинаҳои таълим ба 

омӯзишу тадрис машғуланд, метавонанд аз ин китоб ба таври боиставу шоиста истифода 

баранд.  

Имрӯз Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳои мавҷударо ба он равона 

карда истодааст, ки дар тамоми соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ технологияи муосирро истифода 

намояд ва тавассути он дар навбати аввал, тафаккури аҳолӣ, бавижа ҷавононро, ташаккул ва 

рушд дода, мақсади чоруми стратегӣ – саноатикунонии кишварро дар солҳои наздик амалӣ 

гардонад.  

Дар шароити ҷомеаи муосир зарур аст, ки мо бо истифодаи тамоми имкониятҳо шароити 

мусоиде фароҳам оварем, то ин ки илм ба пешрафт ва амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии 

давлату миллат самаранок мусоидат намояд.  

Вазъи илми тоҷик имрӯз нигаронкунанда буда, барои ҳаллу фасли дурусти он тадбирҳои 

зарурӣ андешидан шарт ва зарур аст. Масалан, имрӯз дар ҷомеаи мо аз рӯи аксар ихтисосҳо 

мутахассисони дараҷа ва унвонҳои илмидошта норасоӣ дошта, ба талаботи ҷомеаи муосир 

ҷавобгӯ нест. Бинобар ин, дар шароити кунунӣ яке аз вазифаҳои асосӣ ва хеле муҳимме, ки дар 

назди илми тоҷик истодааст, тайёр карда ба камол расонидани мутахассисони дорои дараҷа ва 

унвони илмӣ мебошад.  

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта 

ҷавонони кишварамонро гаштаю баргашта ба омӯзиш ва фарогирии илму технологияи замони 

муосир таъкид менамоянд. Аз ҳамин нигоҳ, бо пешниҳоди Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати азхуднамоӣ, омӯзиш ва такмил 

додани илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ солҳои 2020-2040 солҳои омӯзиши илмҳои табиӣ, риёзӣ 

ва дақиқ дар кишвар эълон гардид.  

Имрӯз ба мо лозим аст, ки бо истифодаи пурсамари воситаҳои техникӣ ва технологӣ, 

иттилоотию коммуникатсионӣ тафаккури техникӣ ва фарҳанги истифодабарии онро аз тарафи 

шаҳрвандон баланд бардошта, дар раванди омӯзиш ва дигаргун сохтани табиату ҷомеа саҳми 

арзандаи худро гузорем.  

Яке аз ишколот ва монеаи асосии тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси илмӣ дар он 

мебошад, ки мо мутахассисони ояндаро, ки бояд аз оила оғоз намуда, дар боғча ва муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ зина ба зина тайёр намоем, то кунун роҳандозӣ 

накардаем. Мусаллам аст, ки барои як мутахассисро ба камол расонидан 20-25 сол лозим 

мешавад. Масалан, дар Ҷопон барои тайёр кардани муҳандис ё табиб талаботи 25 соли ояндаро 

ба назар гирифта, мутахассисро аз боғча омода менамоянд. Баъди сипарӣ шудани 20-25 сол 
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мутахассис тибқи талаботи давр тайёр мешавад ва пурра метавонад, ки дар истеҳсолот кору 

фаъолият кунад.  

Дар шароити ҷомеаи муосир дар ҷумҳурии мо масъалаи мазкур қариб, ки ба ҳоли худ 

вогузор карда шудааст. Дар солҳои охир ба масъалаи мавриди назар аз ҷониби сохторҳои 

дахлдор таваҷҷуҳи зарурӣ равона карда нашуда, ба як низом ва тартиби муайян ба роҳ монда 

нашудааст. Аз ин ҷост, ки бо мурури вақт камбудиҳо ва норасоиҳо аз худ дарак медиҳанд. Оид 

ба масъалаи матраҳшаванда, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии навбатии худ бо зиёиёни 

кишвар чунин изҳори ақида намуданд: «…дар баъзе самтҳои илм шумораи кадрҳои дараҷа ва 

унвонҳои илмидошта нокифоя буда, аксари муассисаҳо ба ходимони илмии болаёқат ниёз 

доранд. 

Мушоҳида ва таҳлили вазъи имрӯзаи муассисаҳои илмӣ ва ташкилоту корхонаҳо 

метавонад шоҳиди арзёбии вазъи таъминоти кадрии муассисаҳои илмӣ ва мактабҳои олии 

кишвар бошад» [1, с. 2].  

Бояд таъкид кард, ки Пешвои миллат дар ин вохӯрӣ дар баробари дигар масъалаҳо оид ба 

рушди шароит ва имкониятҳои ақливу зеҳнӣ ва захираҳои илмӣ-таҳқиқотии инсонӣ таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир карда, роҷеъ ба дурнамои рушди илм, маориф, баланд бардоштани сифати таълим 

ва омӯзиши илмҳои табиӣ, риёзиву дақиқ, ташаккул ва такомули тафаккури техникӣ ва 

технологӣ, вусъат додан ба ихтирокориву навоварӣ, фаъолияти раёсат ва зерсохторҳои АМИТ, 

академияҳои соҳавӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, сохторҳои онҳо ва сатҳу сифати 

кадрҳои илмӣ дастуру супоришҳои махсус доданд.  

Дар ҳақиқат, вақти он расидааст, ки раванди рушди илму маориф пурра таҷдиди назар 

карда шуда, роҳу равиш, тарзу усул ва воситаҳои техникиву технологӣ аз диди нав, яъне 

ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир таҳлилу таҳқиқ ва мавриди баррасӣ қарор дода шавад.  

Мусаллам аст, ки яке аз вазифаҳои умдаи ҷомеаи муосири мо ин баланд бардоштани 

сатҳи маърифатнокӣ, мафкураи техникиву технологӣ, тафаккури илмиву мантиқӣ, рушду 

нумӯи ҷаҳонбинии илмии мардум, бахусус насли ҷавон, мебошад. Дар шароити ҷомеаи муосир, 

хушбахтона, шумораи зиёди ҷавононе ҳастанд, ки ба қадри илму дониш мерасанд, шавқу ҳавас 

ба техникаву технология доранд, бо барномаҳои компютерӣ ва технологияи иттилоотӣ шинос 

мебошанд, истеъдоди кашф ва ихтироъ карданро доранд. Барои онҳо танҳо шароити зарурӣ 

лозим асту бас.  

Оид ба ин масъала, бояд ҳамин нуктаро таъкид намоем, ки масъалаи мазкур аз замонҳои 

хеле дури таърихӣ ниёгони моро ҳам ба ташвиш оварда буданд. Эшон низ дар амалӣ намудани 

масъалаи мазкур кӯшишҳои хеле зиёде карда буданд. Маҳз онҳо барои ҳалли ин масъала 

асарҳои зиёд ва гуногунҷабҳаро иншо карданд, то ин ки ба рушди мафкураи илмиву 

маърифатии мардум мусоидат намоянд. Даст задани онҳо ба илмҳои гуманитарӣ, дақиқу табиӣ 

ва ҷомеашиносӣ низ аз ҳамин сабаб буд. Таърих нишон дод, ки ин роҳу равиши пеша кардаи 

ниёгони бузурги мо роҳи дуруст будааст. Аз ин рӯ, имрӯз низ ба мо лозим меояд, ки ин 

таҷрибаи гузаштагони хешро ҳаматарафа омӯхта, таҳлил ва таҳқиқ карда, дар пешрафти илму 

маориф, дар маҷмӯъ, ҷомеаи муосир самаранок истифода намоем.  

Дар ин масъала ҳамин нуктаро бояд таъкид намоем, ки агарчи халқи тоҷик дар давоми 

ҳазор соли охир давлати мустақили худро надошт, аммо фарзандони фарзонаи ин миллат 

нагузоштанд, ки он гулхани илму фарҳанги гузаштагонашон дар ин давом хомӯш гарданд. 

Онҳо ба ҳама бедодгариҳои замон, зулму золимӣ, ҷангу ҷидол ва хунрезиҳои давлатдории 

аҷнабиён нигоҳ накарда, тамоми кори аз дасташон омадаро карданд, то ин ки ин гулхани илму 

фарҳанги ниёгон хомӯш нашавад. Ҳарчанд ҳукуматдорони давру замон мехостанд, ки ин 

гулханро на фақат хомӯш намоянд, балки тамоман несту нобуд созанд. Маҳз ҳамин ҷонбозиҳои 

фарзандони фарзона ва бузурги халқи тоҷик буд, ки то замони мо ин гулхани илму фарҳанг 

афрӯхта, роҳи ояндаи дурахшони миллати тоҷикро равшан ва рӯҳу равони онҳоро таскин 

бахшанд.  

Тасаввур мекунед, ки агар давлати Сомониён аз байн намерафт, яъне барҳам намехӯрд ва 

то асри XXI давлатдории халқи тоҷик ҳамчун давлати тоҷикон арзи вуҷуд медошт, илму адаб 

ва фарҳанги миллии тоҷикон дар кадом сатҳ қарор медошт? Инро, ба фикри ман, ҳатто 

тасаввур не, ҳатто орзу кардан номумкин аст. 

Имрӯз олимон ва донишмандони ҷумҳурӣ бояд бештар аз ҳарвақта кӯшиш ба харҷ дода, 

ба масъалаи тайёр намудани кадрҳои илмӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, сатҳу сифати корҳои илмӣ-

таҳқиқотиро дар ҳама сатҳу зинаҳо босифаттар намоянд. Дар навбати аввал нишондиҳандаҳо ва 
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омилҳоро дар раванди илму таҳқиқот ба стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқ созанд. Рушди низоми 

инноватсияи миллӣ ва роҳу равиши омӯзиш ва азхудкунии технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсиониро беҳтар намоянд. Чунки сатҳу сифати тайёр намудани мутахассисони 

ояндаи соҳаи илм бештар ба ҳамин омилҳо вобастагӣ доранд. Фароҳам овардани шароити 

мусоид имкон медиҳад, ки дар соҳаи илм ба дастовардҳои боз ҳам хубтару беҳтар ноил гардем.  

Имрӯз зарурате ба миён омадааст, ки мо аз дирӯз дида имрӯз боз ҳам бештар меҳнат 

карда, ба масъалаи тайёр намудани мутахассисони самти илм таваҷҷуҳи зиёдтар зоҳир намоем. 

Бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати корҳои илмӣ аз тамоми имкониятҳо истифода ва 

ҳамаи воситаҳои мавҷударо самаранок роҳандозӣ намуда, заминаҳои моддиву техникии 

институтҳои таҳқиқотӣ ва озмоишгоҳҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёнаи касбӣ 

ва олии касбиро таҳким бахшем ва самаранокии фаъолияти онҳоро ба пуррагӣ таъмин намоем.  

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва тайёр намудани 

мутахассисони баландихтисос, мехостем, ки якчанд тавсияҳоро пешниҳод намоем:  

– ҳар як фарди ҷомеа, ки илму таҳқиқро пешаи худ мекунад, бояд ба илм аз дили пок, 

сидқан, холисона, беғараз ба манфиати аҳли ҷомеа, аз рӯи мақсади муайян – рушди илм, баҳри 

Ватан ва халқу миллат машғул гардад; 

– ҳама дастовардҳои илмӣ, адабӣ, фарҳангие, ки мутафаккирони бузурги гузаштаи мо ба 

даст овардаанд, мавриди омӯзиш, таҳлил ва таҳқиқ қарор дода шуда, баҳри пешрафти ҷомеаи 

муосири Тоҷикистон самаранок истифода карда шавад; 

– аз оила сар карда фаъолияти тамоми зинаҳои таҳсилот, илму маориф ва аҳли ҷомеа 

баҳри пиёда сохтани ин масъалаи муҳимми миллӣ равона карда шавад; 

– дар тамоми зинаҳои таҳсилот, сохторҳои илмӣ-таҳқиқотии ҷумҳурӣ шароити мусоид ва 

замонавӣ барои пеш бурдани корҳои илмиву таҳқиқотӣ муҳайё карда шавад; 

– ихтироъкорони наврасу ҷавонро дарёфт ва муайян карда, барояшон шароити заруриро 

муҳайё, аз ҷиҳати моддиву маънавӣ ҳавасманд ва корҳои таҳқиқотӣ ва ихтирооти онҳоро дар 

истеҳсолот ба роҳ мондан лозим аст; 

– дар олимпиадаи фаннии даври хотимавии ҷумҳуриявӣ фанҳои педагогика ва 

психология дар байни донишгоҳҳои ихтисосҳои омӯзгоридошта аз нав ҷорӣ карда шавад; 

– нақшаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки ихтисосҳои омӯзгорӣ 

доранд, таҷдиди назар карда шуда, фанҳои педагогика, психология ва усули (методикаи) 

таълими фанҳои тахассусӣ ҳамчун имтиҳони давлатӣ (ҳозира аттестатсияи хатм) дар нақшаҳои 

таълимӣ ворид карда шавад; 

– фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагиро, ки имрӯз дар назди муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ амал мекунанд, таҷдиди назар карда, самт ва равияҳои онро ба 

талаботи замони муосир ҳамоҳанг кардан зарур аст.  
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НАҚШ ВА МАҚОМУ МАНЗАЛАТИ ИЛМ ДАР ПЕШРАФТИ ҶОМЕА 
 

Дар мақола сухан дар бораи яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи муосир – нақш ва мақому 

манзалати илм ҳамчун яке аз омилҳои пешбарандаи ҷомеа меравад.  

Муаллиф дар мақола аз давраҳои хеле дури таърихӣ муносибати дуруст ва эҳтироми баланд 

доштани халқи тоҷикро ба илм ва истифодаи он дар пешбурд ва идораи давлат, пойдории адолат ва 

озодӣ, риояи ҳуқуқ, кашфиёти нодири илмӣ ва офариниши осори беназири дорои ахлоқи волои инсонӣ 

махсус таъкид кардааст.  

Муаллиф мавзӯи мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, изҳор менамояд, ки имрӯз вақти он 

расидааст, ки олимон ва донишмандони ҷумҳурӣ аз ҳарвақта дида, бештар ба масъалаи тайёр намудани 

кадрҳои илмӣ диққати ҷиддӣ дода, сатҳу сифати корҳои илмӣ-таҳқиқотиро дар ҳама сатҳу зинаҳо баланд 

бардоранд.  
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РОЛЬ И МЕСТО НАУКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 

В данной статье, речь идёт об одной из важной проблемы современного общества - роль и место 

науки как фактор, стимулирующий развитию общества.  

Автор в статье, начиная с древних исторических времён утверждает о правильном и уважительном 

отношении таджикского народа к науке и её использование в развитие государственного управления, 

устойчивости свободы и справедливости, соблюдение прав, редкое научное изобретение бесподобное 

творение наследие, имеющее высшую человеческую мораль.  

Автор, анализируя данную тему подчеркивает о том, что сегодня настало время, чтобы учёные и 

мыслители республики должны как можно больше уделить внимание проблеме подготовке научных 

кадров, а также улучшить качества научно-исследовательскую работу во всех её ступенях.  
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THE ROLE AND PLACE OF SCIENCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 
 

In this article, we are talking about one of the important problems of modern society - the role and place 

of science as a factor that stimulates the development of society. 

The author of the article, starting from ancient historical times, argues about the correct and respectful 

attitude of the Tajik people to science and its use in the development of public administration, the stability of 

freedom and justice, respect for rights, a rare scientific invention, an incomparable creation, a legacy that has the 

highest human morality. 

The author, analyzing this topic, emphasizes that today it is time for scientists and thinkers of the 

Republic to pay as much attention as possible to the problem of training scientific personnel, as well as to 

improve the quality of research work in all its stages. 
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МУҲИТИ ИЛМӢ, ФАРҲАНГӢ ВА МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ЗАМОНИ МИРЗО 

АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҶАҲОНБИНӢ ВА АФКОРИ 

ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИР 
 

Қурбонов Ф.Х., Абдураҳимзода Қ.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Бо мақсади он ки ба масъалаи муҳити илмӣ, фарҳангӣ ва маънавиву ахлоқии замони ба 

сар бурдаи Мирзо Абдулқодири Бедил ҳар чӣ бештар равшанӣ андозем, ба мо лозим меояд, ки 

дар навбати аввал баъзе воқеаҳои таърихии Ҳиндустонро пеши назар биорем.  

Чи тавре маълум аст, дар бораи Ҳиндустони то давраи исломӣ маълумоти хеле ками дар 

кам то ба замони муосир омада расидааст, аммо онҳо бо амиқ ва дақиқ будани худ, гуногунии 

ғоя, андеша, равия ва афкор ҳар як хонандаро ба тааҷҷуб меоварад. Ҳамаи ин дар таърихи 

рушди илм, фарҳанг, маънавиёт ва ахлоқи халқи Ҳиндустон нақши назаррасеро боқӣ гузошт.  

Чи тавре аз сарчашмаҳои илмиву таърихӣ аён аст, арабҳо баъд аз он ки дини исломро дар 

Осиёи Миёна ва Осиёи Хурд ҷорӣ намуданд, мехостанд, ки Ҳиндустонро низ забт карда, дини 

исломро дар ин кишвар ҷорӣ намоянд. Аммо тамоми кӯшиш ва талошҳои онҳо ягон натиҷае 

надод.  

Ин кор дар асри XI ба Маҳмуди Ғазнавӣ муяссар гашт. Дар ин хусус, устод С. Айнӣ дар 

асараш «Мирзо Абдулқодири Бедил» чунин овардааст: «Маҳмуд аз муқобилиятҳои дохилии 

синфӣ ва феодалӣ истифода бурда, дар сафарҳои гуногуни худ дар Ҳиндустон бисёр 

будхонаҳоро вайрон ва ба ҷои онҳо масҷидҳо бино кард, муҳоҷирони мусулмон бурд ва аз 

аҳолии маҳаллӣ хеле касро ба исломият даровард» 6, с. 9.  

Бояд ҳамин нуктаро зикр кард, ки дар асрҳои миёна барои мардуми Ҳиндустон хеле 

давраи тезу тунд ва мураккаб буд. Чунки таъсири дини ислом баъди юришҳои ғосибона дар 

Осиёи Миёна ва Марказӣ ва шимолу ғарбии Ҳиндустон ҳукмрон мешавад, дар натиҷа ҳаёти 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маданӣ, фарҳангӣ ва ғайра хеле пурзӯр мегардад. Ҳукумати мусулмонон, 
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ки аз хориҷ рафта дар Ҳиндустон ҳукмронӣ мекарданд, пеш аз ҳама, бо мақсади пойдор ва 

устувор будани ҳокимияти худ ба муҳоҷирони мусулмон такя мекарданд.  

Нуктаи муҳимми дигареро бояд зикр кард, ки то давраи ба сари ҳокимият омадани Акбар 

(1556-1605) дар Ҳиндустон ҳама гуна афкори пешқадам зери таъқиб қарор мегирифт. На фақат 

бутпарастон, балки шиамазҳабон ҳам зери таъқиб қарор дода мешуданд. Феодалҳои мусулмон 

дар давлати Муғулҳои Бузург мавқеи афзалиятнок дошта, мамлакатро ғорат карда, нисбат ба 

сокинони маҳаллӣ (таҳҷоӣ) муносибати тамасхурона доштанд. Танҳо баъди ба сари ҳокимият 

омадани Акбар ҳукумат сулҳи умумиро эълон намуд. Шоҳ Акбар кӯшиш ба харҷ медод, ки ба 

воситаи ислоҳоти динӣ ҳамаи фуқарои империяи бузурги худро, новобаста аз дину мазҳаб ва 

эътиқодашон, муттаҳид карда, бо ҳамин роҳ пояҳои давлатро пурқуввату мустаҳкам созад.  

Баъди марги шоҳ Акбар дар Ҳиндустон ҳокимият ба дасти Ҷаҳонгир гузашт. Дар давраи 

ҳукмронии Ҷаҳонгир дар Ҳиндустон ягон ҳодиса ва дигаргуниҳои муҳим ва назаррас рӯй 

надод. Дар ин давра, асоси сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳукумат бетағйир мононда шуд. Баъд 

аз марги Ҷаҳонгир ба сари давлат Шоҳиҷаҳон омада, 30 сол ҳукмронӣ кард. Дар давраи 

ҳукмронии Шоҳиҷаҳон ҳаёти сиёсӣ-иҷтимоӣ қариб, ки бетағйир монд. Ба ҳамаи дасисаҳои 

дарборӣ нигоҳ накарда, дар давраи ҳукмронии ӯ якчанд ёдгориҳои таърихӣ, қариб, ки дар ҳама 

ҷо масҷид, мадрасаҳо, мактабҳои динӣ ва ғайра сохта мешуданд.  

Бояд тазаккур дод, ки дар давоми ташаккул ва рушди таърихии худ дар кишвари 

Ҳиндустон давлату империяҳои зиёде ташкил шуда, боз барҳам хӯрданд. Ин империяҳо ва 

давлатҳое, ки ба вуқӯъ пайвастанд, имконият фароҳам оварданд, ки халқҳои ин кишварро бо 

ҳам наздик намоянд, дар байни онҳо паҳн шудани қонуну санад ва меъёрҳои умумӣ, дину 

мазҳаб, фалсафа, ахлоқ, фарҳанг, адабиёт ва санъат мусоидат намуданд. Дар ин раванд хазинаи 

(фонди) арзишҳои маданию фарҳангии халқҳое, ки дар ин сарзамин умр ба сар мебурданд, бою 

ғанӣ гашт ва дар баробари инҳо маданият ва фарҳанги умумиҳиндӣ ташаккул ёфта, рушд кард. 

Ин дигаргунӣ ва дигаршаклӣ танҳо фарҳанг ва маданияти аз тарафи аҳолии таҳҷоӣ 

қабулнамудаи арзишҳои фарҳангу маданияти халқҳои азберуномада набуд. Ин таъсири 

байниҳамдигарӣ аз замони хеле дури таърихӣ, яъне аз давраи аввалин маротиба ба ин сарзамин 

омадани ориёиҳо оғоз мешавад. Дар ин росто зикр кардан бамаврид аст, ки аввалин омезиши 

калони маданию фарҳангӣ байни ориёиҳо, ки ба ин сарзамин маҷбуран зада даромаданд ва 

намояндагони тамаддуни Ҳинд буданд, ба амал омад. Ҳамин тавр, фалсафа, фарҳанг, маданият 

ва ахлоқи мардуми Ҳиндустон дар зери таъсири азберуномадаҳо ташаккул меёфт. Ин таъсирҳо 

ба фарҳангу маданияти халқи Ҳинд махсусияти худро дохил карда, бо ҳам омезиш ёфтанд. Дар 

ин хусус Додуэлл гуфтааст, ки «Ҳиндустон мисли уқёнус, қобилияти беохири ҷаббиданро 

дошт. Аҷиб менамояд, ки Ҳиндустон бо низоми тариқати худ ва маҳдудияти ҷамъиятӣ, бо ин 

қобилияти ҳайратовари хеш метавонист халқияту маданияти аҷнабиёнро фурӯ барад» 2, с. 46. 

Бояд зикр намуд, ки ислоҳоте, ки Акбар дар кишвар мегузаронд, то дараҷае бо таъсири 

маданияти исломӣ ба ҳиндӣ ҳавасманд мегардид. Ин ба ривоҷу равнақ ва нашъунамои назми 

ҳиндӣ дар Банғола – яке аз марказҳои калонтарини адабиёти ҳиндӣ таъсири назаррас расонид. 

Қасрҳои бузурги дар Деҳлии куҳна буда ва марказҳои дигари исломии ҳиндӣ аз дастовардҳои 

меъморӣ дарак медиҳанд. Ганҷинаи меъмории ҳиндӣ ва ҳатто тамоми ҷаҳон «Тоҷмаҳал», ки 

онро Ҷаҳонгир сохтааст, интиҳои мантиқӣ ва рамзи фаъолияти ислоҳотчигии Акбар мебошад. 

Ҳаминро бояд зикр кард, ки маданияти асримиёнагии Ҳиндустон аллакай пурра ҳиндӣ набуд, 

ин маданияти омезиши пурмаҳсул ба ҳисоб мерафт, ки дар доираи он маданияти ҳиндӣ ва 

исломӣ бо ҳам пайваст шуда, ҳамдигарро бою ғанӣ мегардонанд.  

Дар ин давра забони форсӣ ба як омили пурзӯри муттаҳидсозандаи маданияти халқҳои 

гуногуни кишвари бузурги Ҳиндустон табдил ёфт. Дар ин замон шоироне пайдо шуданд, ки дар 

худи Ҳиндустон ба дунё омадаанд, аммо дар рӯҳияи анъанаҳое, ки гузаштагони онҳо аз Осиёи 

Марказӣ оварда буданд, таълиму тарбия гирифтаанд. Ин назм ба таъсири ҳаёту адабиёти ҳиндӣ 

дучор гашта, ба анъанаҳои ҳиндӣ мутобиқ шуданд ва унсурҳои маданияти маҳаллиро ба худ 

гирифтанд. Ба ин асарҳои ба забони форсӣ навиштаи шоирони ҳиндӣ, ки ба назм унсурҳои 

маҳаллиро ворид сохта буданд, инчунин осори шоироне, ки ба иттиҳодияҳои сӯфиёна 

мансубият доштанд, хизмат мерасониданд. Шоирони маҷзубия низ роҳнамоёни маданияти 

маҳаллии ҳиндӣ ба ҳисоб мерафтанд.  

Аммо омезиши маданиятҳо, ки ба рушди тамоми тамаддуни ҳиндӣ такони калон дода 

буд, аз ҳам дуршавии анъанаҳои ҳиндӣ ва мусулмониро бартараф сохта натавонист. Аз тарафи 
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дигар, он боиси пайдошавии услуби нави адабӣ ва шаклҳои нави шеърнависӣ, ки дар онҳо 

«Шукӯҳи зоҳирӣ бояд аҷзи дохилиро пӯшонида тавонад» 6, с. 199-201 гардид.  

Дар рушди «Сабки ҳиндӣ ва аҳамияти он доираи адабие, ки дар дарбори Акбар ташаккул 

ёфта буд, хеле калон аст. Шоирон - намояндагони сабки ҳиндӣ услуби рангоранг, шартӣ будани 

забон, истифодаи ташбеҳҳои мураккабшуда ва истиораҳои ғайритабииро муттаҳид месохт.  

Олими тоҷик, академик Мирзоев А. ба мавзӯи паҳншавии сабки ҳиндӣ таваҷҷуҳи махсус 

дода, ақидаи хешро чунин изҳор менамояд, ки сабабҳои пайдоиш онро «дар адабиёти форсӣ-

тоҷикӣ, дар навбати аввал дар вазъияти таърихӣ ва ҷамъиятӣ ва шароити табиии на танҳо 

Мовароуннаҳр, балки Ҳиндустон низ бояд ҷустуҷӯ кард. Сабки ҳиндӣ дар ҳамкориҳои зичи 

намояндагони осиёмиёнагии адабиёти форсӣ-тоҷикӣ бо муаллифони тоҷикзабону форсизабони 

Ҳиндустон рушд ва такмил ёфт» 5, с. 38-39.  

Сабки ҳиндӣ дар асри XVI ҳам дар Осиёи Марказӣ ва ҳам дар Ҳиндустон ба таври хеле 

васеъ паҳн гашта буд. Шоирон барои он ба ин сабк рӯ меоварданд, ки ақидаҳои зидидавлатии 

худро рупӯш намоянд. Дар адабиёт таъсири сӯфия, истилоҳот, ки онҳоро шоирон дар баробари 

сабки ҳиндӣ истифода мебурданд, боз ҳам пурзӯр гашт. Яке аз намояндагони сабки ҳиндӣ, 

Мирзо Абдулқодири Бедил мебошад. Мирзо Абдулқодири Бедил яке аз рамзҳои 

«мазмунсозанда», «мураккабнависанда», шоиру носири пурмуаммо дар таърихи жанри адабӣ-

фалсафии форсу тоҷик шуд.  

Эҷоди асарҳо аз тарафи шоирону олимони форсзабону ҳиндузабон ба забонҳои гуногун 

падидаи намоёне дар соҳаи маданият буд.  

«Мактабхона» чун муассисаи махсусе, ки онро Акбар дар нимаи дуюми асри XVI 

сохтааст, маҳз бо тарҷумаи асарҳо ба забони форсӣ ва ё забони форсӣ ба забонҳои маҳаллӣ 

машғул буд. Аз санскрит китобҳои мазмуни фалсафидошта мавриди тарҷума қарор мегирифт. 

Асарҳо ҳаёти нав гирифта, дар навбати худ ба ҷаҳонбинии мутафаккирони пешқадам таъсири 

калон мерасониданд. Ба қатори ин китобҳо «Панчаниёна», «Роҷатарангинӣ», 

«Катхасаритсагара» ва ғайра дохил мешуданд. Дар ин ҷо ба анъанаи тарҷума ба забони форсӣ 

ёдгориҳои арзишноку муҳимми адабӣ ва илмие, ки ба санскрит ва забонҳои дигари халқҳои 

Ҳиндустон навишта шуда буд, асос гузошта шуд ва дар асрҳои баъдина рушд ёфт. Қуллаи ин 

анъана тарҷумаи форсии «Унанишод» мебошад, ки онро Дорошукӯҳ дар асри XVII иҷро 

кардааст. Дар Ҳиндустон Дорошукӯҳ асосгузори тарҷумаи илмӣ ҳисоб меёбад. Баъдан сужети 

ин асарҳо дар осори шоирону нависандагони тоҷик истифода гардиданд. 

Мирзо Абдулқодири Бедил зимни сафарҳои ҳарбӣ-хизматии худ бо ҳокимони маҳаллӣ ва 

маданияти маҳаллӣ шинос шуд ва ин ба ҷаҳонбинии ӯ таъсири калон расонд. Баъд аз хизмати 

ҳарбӣ рафтан низ сафарҳои худро давом медод. Бедил чун маҷзуб аз Деҳлӣ ба Лоҳур сафар 

кард. Зимни чунин саёҳатҳо ӯ бо маҷзубону бараҳманон, ки онҳоро ҳамфикрони худ 

меҳисобид, вохӯрд. Баъд аз сайёҳатҳо ӯ боз ба ҳаёти оромона баргашт, омӯзиши сӯфияро идома 

дод, бо фалсафаи юнонӣ, бо асарҳои Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Хайём, Аттор, Саъдӣ 

ва дигарон шинос шуд. Бедил қайд мекунад, ки ӯ нуктаҳои муҳимми фалсафии ҳиндиро 

навишта гирифт, аммо онҳоро дар «Чаҳор унсур» ҷойгир карда натавонист, зеро ки онҳо ба 

забони ҳиндӣ навишта шудаанду китоби «Чаҳор унсур» ба забони тоҷикӣ таълиф ёфтааст.  

Мирзо Абдулқодири Бедил ҳамеша тарафдори ягонагии халқҳои Ҳиндустон буд ва бо 

мусулмонону ҳиндуён муносибати якхела мекард. Аврангзеб на танҳо пайравони динҳои дигар, 

балки онҳоро низ таъқиб мекард, зеро баъзеи онҳо ба тариқатҳо ё ҷараёнҳое мансуб буданд, ки 

муқобили динҳои ғайримусулмонӣ дар Ҳиндустон буданд. Ин истилоҳот якҷоя бо сабки ҳиндӣ 

забонро боз ҳам мураккабу фикрҳоро норавшан карда буданд, аммо барои нависандагони 

пешқадаму рӯшанфикр чун пардае хизмат мекарданд, ки аз паси он фикрҳои хешро баён 

менамуданд 6, с. 40.  

Дар ин замон таълимоти мӯътадили сӯфия, яъне ҷараёни нақшбандия аз ҳама бештар 

паҳн гашта буд. Ин ҷараёни аз он ҷараёне, ки дар Осиёи Марказӣ фаъолият дошт, фарқ мекард. 

Дар ин ҷо он ба тағйироте, ки пайравони маҳаллӣ дохил намуда буданд, дучор шуд. Онҳо ба 

муқобили гӯшанишинии пурра баромада, истифодабарӣ аз неъматҳои ҳаёти воқеиро маслиҳат 

медоданд, ба якҷоясозии ҳаёти фаъолонаи меҳнатӣ бо талаботи шариат ва сӯфия даъват 

менамуданд, эҳтироми динҳои дигарро низ талаб мекарданд. Фаъолияти мутафаккирон, олимон 

ва шоирони озодидӯст дар шароити пурзӯршавии иртиҷои динӣ маҳдуд мегардид. Бинобар ин, 

осори онҳо шакли нозуке ва сабки мураккаберо мегирифт, ки маънои онро танҳо ашхоси 

бештар омодашуда, фозил, маҳорати баланди шоиридошта фаҳмида метавонистанд.  
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Чунин мутафаккирон ба муқобили таассуб, махсусияти динӣ ва нажодӣ, зулму фишор 

баромад мекарданд. Ба онҳо шоирони ин давра, ходимони намоён амсоли Муҳаммад Эзот, 

шогирд ва дӯсти Бедил - Онандром, ки ба забони форсӣ ва бо тахаллуси «Мухлис» эҷод мекард, 

Ғулом Алихон Озод – муаллифи «Хизонаи Омирӣ» ва гурӯҳи шоироне, ки онҳоро дар ин 

тазкира Озод зикр намудааст – Мирзо Мазҳар, Ҷони Ҷопон, Ҳаким Лоҳурӣ, Сироҷиддини 

Алихон Орзу, Мирзо Муҳаммад Афзали Собит, Мирзо Абдулғанӣ Кобули Кашмирӣ ва дигарон 

мансубанд.  

Буддоия ва ҷойния чун ҷараёнҳои фалсафӣ дар Ҳиндустон дар ташаккули ҷаҳонбинии 

мутафаккирони замони Мирзо Абдулқодири Бедил нақши калон бозиданд. Дар Ҳиндустон дар 

асрҳои XVI-XVII ҷараёнҳои дигари мустақили адабӣ, ки зинаҳо ва қоидаҳои махсуси худро 

доштанд, рушд ва дар навбати худ ҷудову пароканда мешуданд.  

Дар асри XVII ҷараёни бхапти қариб тамоми қаламрави Ҳиндустонро фаро гирифт. 

Ғояҳои динӣ-ислоҳотчигиро тарғиб намуда, дар замони Аврангзеб шакли ҳаракати 

умумихалқии маратҳоро қабул карда, бо ҳунармандону деҳқонон ва заминдорони хурд 

муттаҳид гашта, ба муқобили Муғулҳои Бузург мубориза мебурданд. Дар ҳаёти иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ бхакти (садоқат, муҳаббат ба Худо) – ҷараёни динӣ дар ҳиндуия мавқеи хосса дошт. 

Бхакти баробарии одамонро дар назди Худо эълон ва ба табақаҳо ҷудо намудани одамонро 

инкор мекард 2, с. 48. Ҳаракати «бхакти» дар қабатҳои осудаҳоли савдогарони шаҳрӣ, 

косибон, судхӯрон ба вуҷуд омад. Ин ҳаракат, ки ба муқобили ҳиндуияи расмӣ равона буд, дар 

асрҳои XV-XVI ташаккул ёфт. Баъдан ҳаракати «сикхизм» тариқат дар ҳиндуия, ки дар асрҳои 

XVI-XVII ба дини мустақил мубаддал гашта буд, асосан дар Панҷоб пайдо шуд. Асоси 

сикхизмро яккахудоӣ, инкори бутпарастӣ, гӯшанишинӣ, таълимоти баробарии сикхҳо дар 

назди Худо ва ҷанги муқаддас бо пайравони динҳои дигар ташкил медод.  

Бинобар наздик будан ба таълимоти динии ҳиндӣ ақидаҳои сӯфиёнаи оппозитсионӣ, ки 

дар Ҳиндустон ба вуҷуд омадаанд, дар байни аҳолӣ назар ба ислом бештар паҳн шуда буд, 

ҳарчанд ислом дар Ҳиндустон дини ҳоким ҳисоб меёфт ва онро аҳолӣ иҷборан қабул карда буд. 

Дар тафовут аз дини расмии мусулмонӣ, ки аз пайравони хеш тоқатнопазирии диниро талаб 

менамуд, таълимоти сӯфия дар аксари ҳолатҳо мавҷудияти озод ва эҳтироми дигар динҳоро 

мепазируфтанд. Аз нуқтаи назари онҳо, динҳо бо роҳҳои гуногун одамонро ба назди Худо 

мебаранд. Дар байни гурӯҳҳои сӯфиёна иттиҳодияҳои «Суҳравардия» ва «Чиштия» шуҳрати 

бештаре доштанд» 1, с. 18-19.  

Дар мисоли Мирзо Абдулқодири Бедил амали якҷояи анъанаҳои маънавии ҳиндуия ва 

ислом, ҳиндӣ ва эронизабонӣ, ки тарафҳои мусбати онҳо ба ташаккули ҳисси мазҳабпарастӣ, 

созандагии якҷоя, барпо кардани сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳои гуногун таъсири худро 

расонидаанд, бештар аён мегардад.  

Тамоюл ба синтези ҳиндӣ-мусулмонӣ дар тамоми қаламрави Ҳиндустон, ҳам дар 

Банғола, ҳам дар Авадҳа, ҳам дар Ассома вомехӯрад.  

Бедил – намояндаи тоҷикзабони маданияти Ҳиндустон дар эҷодиёти худ аз синтези 

маданияти зеҳнии мусулмонӣ ва ҳиндӣ баҳрабардорӣ кардааст, ҳамзамон ба эҷодиёти ӯ рушди 

як самти калони афкори ҷамъиятӣ-фалсафии як қатор халқҳои Осиёи Марказӣ алоқаманд аст.  

Ғояи мусулмонии баробарии умумии одамон дар назди Худо барои тариқатҳои беҳуқуқ 

ҷолиб буд. Ин ислоҳот ба наздикшавии адабиёт ва ба ташаккули маданиятҳо дар умум таъсири 

калон расонид. Ба забони форсӣ-тоҷикӣ якчанд китобҳои қадимаи ҳиндӣ, аз ҷумла эпоси 

«Маҳабҳарата» тарҷума ва байни мусулмонҳо паҳн карда шуданд. Дар навбати худ, баъзе 

асарҳои Абӯалӣ ибни Сино, Фирдавсӣ, Ғаззолӣ, Насириддини Тӯсӣ, Ҷалолуддини Румӣ ва 

дигарон, ки ба фалсафа, дин, таърих ва адабиёт бахшида шудаанд, ба забони ҳиндӣ тарҷума ва 

байни ҳиндуён паҳн гаштанд.  

Ҳамин тариқ, гуногуншаклии мадании Ҳиндустон дар тӯли якчанд асрҳо ба таъсири 

беруна дучор шудааст. Ҳар як воридоти нави унсурҳои бегона ба ин маданият мушкилотеро ба 

бор меовард, вале ба он синтези нав ва ҷараёни ҷабиш муқобил меистод. Ин як навъ 

ҷавоншавии маданият буд. 

Натиҷаи омезиши ду маданият дар адабиёт идеали мусбати маънавӣ мебошад, ки дар 

симои шоҳи одил ва бомаърифат таҷассум ёфтааст. Идеали дигар – меҳнаткаши пешқадам, ки 

поквиҷдонона муваффақиятро ба даст меорад. Пайдоиши ҷаҳонбинии синкретикӣ, ки дар он 

ҳиндуия зери таъсири якхудоии ислом монду ислом таъсири пантеизми ҳиндиро аз сар 

гузаронд, натиҷаи таъсири байниҳамдигарии ин ду маданият гашт.  
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Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки ҷаҳонбинии Бедил зери таъсири ин синтез монд ва 

дар навбати худ, мероси фалсафии ӯ саҳми муайяне мебошад, ки маданияти маънавии халқи мо 

ва халқҳои минтақаро ғанӣ гардонд. Бедил таълимоти пантеистӣ ва гуманистии худро дар асоси 

синтези маданияти мусулмонӣ ва ҳиндӣ ба роҳ монд. 

Бояд ҳамин нуктаро дарҷ намоем, ки ҷаҳонбинии Мирзо Абдулқодири Бедил дар асоси 

дини ислом, ки дар Ҳиндустони асримиёнагӣ дини ҳоким буд, ташаккул ёфтааст. Аммо дар 

баробари ислом дар замони Бедил дар Ҳиндустон динҳои қадимаи эътирофшуда амсоли 

ҳиндуия, буддоия, ҷойния, веданта, сӯфия ва тариқату ҷараёнҳои дигари хусусияти фалсафӣ-

динидошта ба таври васеъ паҳн шуда буданд. Бинобар ин, таълимоти фалсафии ӯ чунон 

серпаҳлӯст, ки онро чун синтези олии ҷараёнҳои динӣ-фалсафии эрони қадима, фалсафаи 

атиқӣ, мусулмонӣ ва ҳиндӣ тавсиф намудан мумкин аст. Аломати фарқкунандаи ақидаҳои ӯ 

донишмандӣ мебошад. Албатта, ҷаҳонбинии Мирзо Абдулқодири Бедил шароити пурихтилофи 

замони ӯро инъикос менамояд.  

Бояд қайд кард, ки яке аз сарчашмаҳои ташаккули ҷаҳонбинии Мирзо Абдулқодири 

Бедил таъсири бавоситаи зардуштия мебошад. Дар бораи таъсири бавоситаи зардуштия ба 

ҷаҳонбинии ӯ дар он асос хулоса баровардан мумкин аст, ки низоми фалсафаи ҳиндӣ дар 

доираи таълимоти ориёиҳо ба вуҷуд омад. Агар исрор намоем, ки ҷаҳонбинии Мирзо 

Абдулқодири Бедил дар асоси фалсафаи ҳиндӣ низ ташаккул ёфта буд, пас маълум аст, ки 

фалсафаи ҳиндӣ асосан дар пойгоҳи ведаҳо рушд ёфтааст 4, с. 227. 

Зимни омӯзиши эҷодиёти Бедил маълум шуд, ки ведоҳо низ ба андешаи ӯ нуфуз дорад. 

Достони «Тӯри маърифат» ба сифати намунаи назми ҷолиб дар бораи табиат хизмат расонида 

метавонад. Дар он асосан манзараи кӯҳҳои Байрот тасвир мегардад. Ин маснавӣ ба 

Шукруллоҳхон, ки наввоб ва шогирди Мирзо Абдулқодири Бедил буд, бахшида шудааст. Дар 

«Тӯри маърифат» ӯ рӯҳро чун аъзои замин пешкаш намуда, даъват мекунад, ки хонанда аз 

афсонаву ривоятҳо даст кашида, ба омӯхтани олами мавҷуда шуғл варзад. Дар ин ҷо ӯ 

мекӯшад, ки фалсафаи сӯфияро бо ақидаҳои фалсафӣ-метафизикии Юнони қадим ва Ҳиндустон 

якҷоя созад.  

Мирзо Абдулқодири Бедил дар асарҳои худ ба он лаҳзаҳое ишора менамояд, ки ӯ зери 

таъсири таълимоти ҳиндӣ қарор дошт. Дар «Руқъаот» қисми бештари мактубҳо, асосан ҷавобӣ, 

ки онҳоро худи ӯ дар давоми ҳаёти хеш навиштааст, ҷамъоварӣ шудааст. Ин асар дар омӯзиши 

муносибати ӯ бо ҳамасрон, ҳокимон, адибон, файласуфону олимони бузург аҳамияти калон 

дорад. Дар аксари мактубҳо ақоиди ӯ ошкор мегарданд. Худи Мирзо Абдулқодири Бедил 

масъалаҳои онтология, гносеология, кайҳоншиносии сӯфиёна, ахлоқ, илми баён, муносибати 

дутарафаро мефаҳмонд. Баъзан ӯ ба масъалаи эманатсияи олами моддӣ ва Рӯҳи мутлақ дахл 

мекунад. Аз рӯи ин мактубҳо ба дараҷаи муайян таҳаввули ғояҳои ӯ ва мулоҳизаҳояшро дар 

бораи он сарчашмаҳое, ки ба ташаккули ҷаҳонбинии ӯ таъсир расонидаанд, пайгирӣ кардан 

мумкин аст.  

Таъсири фалсафаи ҳиндӣ ба Мирзо Абдулқодири Бедил, пеш аз ҳама, бо рағбати ӯ ба 

гузашта, суҳбатҳо бо мутафаккирони ҳамасри хеш, бо донандагони фалсафаи қадимаи ҳиндӣ, 

ки дар байни онҳо Шайх Камол низ буд ва ӯро ба назар афкандан ба роҳи тайкардаи 

мутафаккирони ҳинд ва гузоштани масъалаҳои абадият, ҳастӣ ва монанди инҳо водор 

намудааст, асоснок гаштааст. 

Ин синтези фалсафаи Мирзо Абдулқодири Бедил ба сӯфия хос аст. Дар сӯфия баъзан 

консепсияҳои мухталифи ҷаҳонбинӣ вомехӯранд. Масалан, Муъминов И.М. дар китоби худ 

«Ақидаҳои фалсафии Мирзо Бедил» ба ғояҳои материалистии Бедил ишора менамояд. Дар ин 

ҷо бояд зикр кард, ки мактабҳои фалсафаи ҳиндӣ таълимоти материалистӣ низ доштанд ва 

онҳо, албатта ба сӯфия ва ташаккули ҷаҳонбинии Мирзо Абдулқодири Бедил таъсири худро 

расониданд. 

Омӯзиш ва таҳлили асарҳои ӯ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар онҳо таълимоти гуногуни 

фалсафӣ ҳамбастагӣ доранд. Мирзо Абдулқодири Бедил ба таври механикӣ ғояҳои таълимоти 

гуногунро аз худ накардааст. Баръакс, ӯ хеле моҳирона ақидаҳои динӣ-фалсафии аз рӯи 

аломатҳои таърихӣ ва ҷуғрофӣ гуногунро дар асоси зеҳнии исломӣ якҷоя мекунад.  

Ҳамин тариқ, мероси фалсафии Бедил дар ғанигардонии маданияти халқи мо ва халқҳои 

минтақа саҳми калон гузоштааст. Бедил таълимоти пантеистӣ ва гуманистиро ба вуҷуд овард, 

ки баъдан дар Осиёи Миёна паҳн гашта, пайравони зиёде пайдо кард.  
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Ба ин бештар он чиз мусоидат намуд, ки маҷмӯи шеърҳои Бедил дар қатори девонҳои 

Саъдӣ, Ҳофиз дар мадрасаҳо омӯхта мешуданд ва чун китобҳои дарсӣ ба барномаи ҳатмӣ ворид 

гардида буданд. Дар хусуси он ки асарҳои Бедил дар мадрасаҳои Осиёи Марказӣ омӯхта 

мешуданд, мо баъд аз омӯхтани осори пайравони ӯ, масалан Зуфархон Ҷавҳарӣ ва Тӯғрал 

боварӣ ҳосил кардем.  

Ҳарчанд эҷодиёти Бедил синтези маданияти мусулмонӣ ва ҳиндӣ мебошад, аммо ғояҳои 

ӯ асосан зери таъсири осори Румӣ ва Аттор рушд ёфтаанд. Мутафаккир дар асари худ «Муҳити 

аъзам» ба ин бевосита ишора мекунад:  

  Зи ҷоми Мавлавӣ гар ҷуръат бахшанд, дарёбӣ  

  К-аз ин майхона бӯи таблаи Аттор меояд 3, с. 4.  
Ба ақидаҳои ахлоқии Бедил таълимоти буддоия, иттиҳодияҳои сӯфиёна, ки дар Ҳиндус-

тон фаъолият мекарданд, инчунин ҷойния таъсири калон расонидаанд. Ба ақидаҳои эстетикии ӯ 

системаҳои мактабҳои динӣ-фалсафии ҳиндӣ ва сӯфия бештар таъсир мерасониданд. 

Бояд зикр кард, ки таваҷҷуҳи мутафаккирони бузурги асри XVII ба масъалаи таълиму 

тарбияи инсон на фақат дар асарҳои фалсафӣ, илмӣ ва адабӣ, балки дар асарҳои махсуси 

педагогӣ низ арзёбӣ шудаанд. 

Аз ҳамин нуқтаи назар, муайян намудани муҳити илмӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ-ахлоқие, ки 

ба рушд ва такомули ҷаҳонбинии шоирон, нависандагон ва олимони асри XVII таъсир 

расонидаанд, яке аз вазифаҳои муҳим ва асосӣ ба ҳисоб меравад.  

Раванди ташаккул ва рушди ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳони маънавӣ-ахлоқии ин замон аз якчанд 

хусусияти хос иборат буд, ки онҳоро дар вақти арзёбии ин давр бояд ба эътибор гирифт. Яке аз 

хусусиятҳои давраи мазкур дар он аён мегардад, ки омилҳои асосии рушди ғояи илмӣ, 

фарҳангӣ ва маънавӣ-ахлоқӣ таъсири (пояи) динӣ доштанд. Дар ин давра, дин (ислом, будоия 

ва ғайра) дар Ҳиндустон ҳамчун воситаи (яроқи) асосии идеологии табақаи ҳукмрони ҷомеаи 

ҳамонвақта ба ҳисоб мерафт ва ахлоқи динӣ дар ҷомеа ҳамчун ахлоқи асосӣ дониста мешуд.  

Хусусияти дигари ташаккул ва рушди афкори замон ба он вобастагӣ дошт, ки шаҳрҳо на 

фақат маркази ҳунармандӣ, тиҷорат ва савдо, балки дар баробари ин, маркази илму маърифат 

ва фарҳангу маданият ҳам ба ҳисоб мерафтанд. Дар шаҳрҳо мактабу мадрасаҳо, китобхонаҳо, 

масҷидҳо ва дигар ниҳодҳои фарҳангию маданӣ таъсис ёфта, дар онҳо шоирон, нависандагон, 

олимон, санъаткорон ва дигарон ҷамъ меомаданд.  

Хусусияти хоси дигари ташаккул ва рушди илму фарҳанг ва маънавиёту ахлоқи 

Ҳиндустони асри XVII дар он муайян мегардад, ки аз тарафи олимон, шоирон, нависандагон ва 

дигар намояндагони илму фарҳанги замон давом додани анъанаҳои илмию фарҳангӣ ва адабиву 

маънавии ниёгони хеш василаи инсондӯстӣ ва башардӯстӣ ба ҳисоб мерафт.  

Дар нимаи дуюми асри XVII ва ибтидои асри XVIII дар самти адабиёт равияи 

пешоҳангро адабиёти доираҳои шаҳр, ки берун аз дарбор рушд дошт, ташкил менамуд. 

Хосияти адабиёти берун аз шаҳр дар он ифода меёфт, ки доираи мазкур табақаҳои гуногуни 

ҷомеаро дар бар мегирифт.  

Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки нимаи дуюми асри XVII ва ибтидои асри XVIII 

дар Ҳиндустон давраҳое буданд, ки муборизаҳои байни дину мазҳабҳо тезутунд гашта, то ба 

дараҷаи куштор ва хунрезиҳо омада мерасиданд. Шаклҳои муборизаи байни намояндагони 

дину мазҳабҳо гуногун буданд. Масалан, онҳо дар ҳар чи бошукӯҳ сохтани масҷиду 

мадарасаҳо, вайрон ва хароб сохтани ин иморатҳо аз тарафи пайравони динҳои мухолифин, 

задухӯрд дар кӯчаҳо, ки оқибат то ба дараҷаи куштору рехтани хуни якдигар оварда 

мерасониданд ва ғайраҳо сурат мегирифт.  

Устод С. Айнӣ дар асари худ «Мирзо Абдулқодири Бедил» дар қисмати маълумоти 

мухтасар дар бораи замони Бедил маълумот медиҳад ва дар ин мавзӯъ мисоле оварда, чунин 

менависад: «Чунончи, дар Лоҳур Фӯлодбарлос ном касе Муллоаҳмад ном касеро, ки шеамазҳаб 

буд, аз хонааш ҷеғ зада кушт. Вақто ки ин хабар маълум шуд, аз тарафи давлат фармон дода 

шуд, ки Фӯлодбарлосро дастгир карда ба пои фил баста дар шаҳри Лоҳур гардонда кушанд. Ин 

фармон ба амал омад ва аҳли таассуб аз тарс ором гаштанд» 6, с. 13.  

Чи тавре аён гашт, аз оқибати чунин зиддиятҳо шаҳру деҳот харобу валангор, одамон 

кушта ва арзишҳои илмиву фарҳангӣ, маданиву маънавӣ талаф мешуданд.  

Муҳити илмӣ, фарҳангӣ ва маънавие, ки дар ин замон дар Ҳиндустон ба вуқӯъ пайваста 

буд, ба ташаккул ва рушди ҷаҳонбинӣ ва ақидаҳои илмию фарҳангӣ ва адабиву маънавии 

Мирзо Абдулқодири Бедил, албатта, бетаъсир намонд. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки асоси 
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ҷаҳонбинии Мирзо Абдулқодири Бедилро ақидаҳои динӣ, ирфонӣ ва маърифатпарварӣ ташкил 

мекарданд.  

Бояд тазаккур дод, ки он вохӯриҳо, суҳбатҳо ва мулоқоте, ки Мирзо Абдулқодири Бедил 

бо намояндагон ва пайравони дину мазҳаб ва равияҳои гуногуни шаҳрҳои Ҳиндустон ба анҷом 

расонида буд, воситаи пурмаҳсули тадқиқу таҳқиқ ва омӯзиши анъана, урфу одат, расму оин ва 

тарзи зиндагии мардумон гашта, боиси бою ғанӣ гардидани ҷаҳони маънавию фарҳангии ӯ 

шудааст. Ҳамаи ин мутафаккири бузургро ба он водор сохт, ки ӯ дар асарҳои иншокардааш 

масъалаҳои инсонгариву инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, дӯстиву рафоқат, ҳақиқату ҳақиқатпарастӣ, 

покиву поктинатӣ, ростиву ростқавлӣ, меҳнатдӯстиву касбомӯзӣ, ҳурмату эҳтироми устодону 

калонсолон, дасти ҳиммат дароз кардан ба бечорагону бенавоён ва дигар хислатҳои неки 

инсониро асоси афкори ҷаҳонбинии хеш қарор диҳад.  

Зикр бояд кард, ки он мубориза ва ҷангҳое, ки дар байни ҳукуматдорон ва мансабхоҳон 

дар кишвари Ҳиндустон дар ин давра ба амал омада буд, ба суръати пешравӣ ва рушди илму 

маърифат ва фарҳангу маданияти халқи ин сарзамин монеаи сахт мешуд. Аммо, чи тавре ки 

сарчашмаҳои таърихии давр шаҳодат медиҳанд, дар баробари ин, дар ин замон дар ҳолати 

муттаҳид шудани мардуми ин сарзамин (дар давраи подшоҳии Акбар, Ҷаҳонгир, Аврангзеб) то 

як дараҷа имконият пайдо шуд, ки муносибатҳои ақлию фикрӣ ривоҷ ёбанд, марказҳои илмию 

адабӣ, фарҳангиву маданӣ таъсис дода шаванд ва дар марказҳо намояндагони илму адаб баҳри 

рушду нумӯи илму маориф ва фарҳангу маънавиёти мардуми кишвари бузурги Ҳиндустон 

муттаҳид гарданд.  

Чи тавре маълум гашт, муҳити илмӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ-ахлоқии нимаи дуюми асри 

XVII ва ибтидои асри XVIII дар Ҳиндустон дар умум ба ҳаёти реалии мардум таъсири калон 

расонида, дар баробари ба вуҷуд овардани монеаҳою мушкилиҳо, ҳамзамон дар ривоҷу равнақ 

ва рушду нумӯи илм, фарҳанг ва маънавиёту ахлоқи ҷомеа шароитҳои муайянеро низ фароҳам 

овардааст.  

Ҳамин тариқ, зикр кардан ҷоиз аст, ки ин муҳити илмӣ, фарҳангӣ ва маънавие, ки дар 

нимаи дуюми асри XVII ва ибтидои асри XVIII дар Ҳиндустон ба вуқӯъ пайваста буд, 

бечунучаро ба ҷаҳонибинӣ ва фикру андешаи Мирзо Абдулқодири Бедил таъсири хоси худро 

расонида буд.    
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МУҲИТИ ИЛМӢ, ФАРҲАНГӢ ВА МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ЗАМОНИ МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ 

БЕДИЛ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҶАҲОНБИНӢ ВА АФКОРИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИР 
 

Дар мақола сухан дар бораи муҳити илмӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ-ахлоқии замони яке аз 

мутафаккирони бузурги халқи тоҷику форси нимаи дуюми асри XVII ва ибтидои асри XVIII Мирзо 

Абдулқодири Бедил меравад.  

Муаллифони мақола масъалаи муҳити илмӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ-ахлоқии замони Мирзо 

Абдулқодири Бедилро дар Ҳиндустон мавриди баррасӣ қарор додаанд.  

Муаллифон мавзӯи мазкурро таҳлил намуда, ба чунин хулоса омадаанд, ки ҳарчанд, ки дар асрҳои 

XVII-XVIII дар Ҳиндустон муборизаҳои байни динӣ ва мазҳабӣ хеле зиёд буданд, аммо ба ҳамаи ин 

нигоҳ накарда, дар ин давра то дараҷаи муайяне марказҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангие таъсис ёфтанд, ки 

ба рушду нумӯи илму фарҳанг ва маънавиёти мардуми Ҳиндустон мусоидат намуданд.  
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НАУЧНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СРЕДА ЭПОХИ МИРЗО 

АБДУЛКАДЫРА БЕДИЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ МЫСЛИТЕЛЯ 
 

В данной статье, речь идёт о научной, культурной и духовно-нравственной среде период жизни 

одного из великих мыслителей таджикско-персидского народа второй половины XVII и первой 

половины XVIII вв. Мирзо Абдулкадыра Бедиля.  

Авторы статьи подвергают научному анализу проблему научной, культурной и духовно-

нравственной среды эпохи жизни Мирзо Абдулкадыра Бедиля в Индии.  

Авторы статьи, анализируя данную проблему заключают, что, несмотря на то что в XVII-XVIII вв. 

в Индии была острая борьба между существующими в то время религии, однако, несмотря на всё это в 

этот период до определённой степени организовались научные, литературные и культурные центры, 

которые способствовали развитию науки, культуры и духовность индийского народа.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среда, исторические памятники, религиозные реформы, великие 

империи, культурные ценности, индийские народы, разнообразные идеи, научные центры, исторические 

положения, религиозные направления, местная культура, религиозные идеи. 
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THE SCIENTIFIC, CULTURAL, SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF THE ERA OF 

MIRZO ABDULQODIRI BEDIL AND ITS INFLUENCE ON THE WORLDVIEW AND 

PEDAGOGICAL IDEAS OF THE THINKER 
 

In this article, we are talking about the scientific, cultural, spiritual and moral environment of the life of 

one of the great thinkers of Tajik-Persian people in the second half of the XVII and first half of the XVIII 

centuries of Mirzo Abdulqodyr Bedil. 

The author of the article presents a scientific analysis of the problem of scientific, cultural, spiritual and 

moral environment of the era of Mirzo Abdulkadir Bedil's life in India. 

The author of the article, analyzing this problem, concludes that despite the fact that in the XVII-XVIII 

centuries in India there was a sharp struggle between the existing religions at that time, however, despite all this, 

scientific, literary and cultural centers were organized to a certain extent during this period, which contributed to 

the development of science, culture and spirituality of Indian people. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ИҶТИМОИИ ПАИДОИШ 

ВА ГУСТАРИШИ АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ 
 

Шарифхоҷаев М., Ҳалимов З.М., Қурбонов Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи носири Хусрав 
 

Арзишҳо чун ҷавҳари фикрии инсон дар заминаи рушди афзалиятҳои низоми 

муносибатҳои ҷомеа зуҳур ёфта, рӯҳияти зиндагонии шахсро инъикос мекунанд. Дар робита ба 

ин, арзиш ҳамчун шакли шуур ба ин ё он ҳодиса ё чизе баҳо медиҳад, ё онҳоро интихоб 

мекунад. Масалан, хубӣ ва инсофро агар инсон баҳо диҳад, зебоиро ҳамчун асоси эстетикӣ ва 

табъи зебоипарастӣ интихоб менамояд. Аз ин ҷост, ки арзишҳо дар низоми муносибатҳои 

ҷамъиятии одамон пояи асосӣ ва анъанаҳои ҷиддии рафтори одамон мегарданд. Маҳз арзишҳо 

дар фаъолияти инсон ҳадафмандӣ ва сарчашмаи қоидаҳое мегарданд, ки дар лаҳзаҳои муҳимми 

зиндагии онҳо рафтори устувори дуруст ва ҳадафмандии оқилонаро таъмин месозанд. Аз ин рӯ, 

тафоҳуми (гармония)-и арзишҳо, аз як сӯ, нишонаи устуворӣ ва босуботӣ бошад, аз сӯи дигар, 

ченаки сифати муносибатҳо ва бунёди фарҳанг, талабот ва майлу рағбати ҷомеа фаҳмида 

мешаванд.  

Дар робита ба ин, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардааст, ки «Омӯзиши 

тамаддуни ҳар як халқ, аз як тараф, бо бою ғанӣ гардонидани тамаддунҳои башарӣ, ки аз 

маҷмӯи тамаддунҳои халқҳои ҷаҳон иборат аст, мусоидат мекунад, аз тарафи дигар, ташаккулу 
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таҳаввули маданияти ин ё он халқҳо дар масири таърих муайян карда, саҳифаҳои дар зери 

ғубори фаромӯшии майдони онро таҳдид мекунад».  

Бояд тазаккур дод, ки қавму қабилаҳо, халқҳои мухталиф дар саҳнаи таърих аз ибтидо то 

имрӯз арзишҳоро ҳамчун мавҷуди дорои шуур баҳри амалӣ намудани ҳадафҳо ва орзуву 

омолҳо, фаҳмишу маърифат ба кор бурдаанд. Вале ҳар як маниши миллии халқ ба меъёр, 

дараҷаи дарку фаҳм, маърифатпазирӣ, андеша, назар, тасаввурот, маҳсули неъматҳои моддӣ, 

сиёсӣ ва фарҳангӣ-маънавии худ фарқ карда, дар сатҳи гуногун қарор гирифтани онро 

муқаррар менамояд. Дар ин росто, миллатҳо таввасути андешаҳо, эътиқодҳо, ҳадафҳо дар 

танасуб бо принсипҳои идроку фаъолияти хеш арзишҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавиро 

дастраси худ ва дигарон кардаанд. 

Арзишҳо аз рӯи аҳамият ва миқёс ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: арзишҳои миллӣ ва 

арзишҳои умумибашарӣ. Аз рӯи мазмун дар байни муҳаққиқон назари яксон дида намешавад, 

вале қисми зиёди онҳо ба он андешаанд, ки арзишҳо иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мешаванд. 

Вақте ба раванди ташаккулёбии арзишҳо дар рафти таърих амиқтар назар мекунем, як 

навъ, «мусобиқа»-и шадиди халқу миллатҳоро барои ба даст овардани ин ганҷи бебаҳои азалӣ 

ва фитриро мушоҳида менамоем. 

Арзишҳои миллӣ аслан хоси халқҳо ва миллатҳои алоҳида буда, тарзи зиндагӣ, анъана, 

расму оин ва нигоҳи онҳоро нисбат ба воқеият ифода мекунанд. 

Арзишҳо чун рукни асолати миллӣ ба тафаккур, ақл, хирад ва андешаҳои аслӣ, ки 

нишонаи ғановати моддию фарҳангии миллатанд, вобастагӣ доранд. Онҳоро ҳеҷ мумкин нест 

тавассути дастур, оиннома, супоришу қонун ва ғайра барпо намуд, зеро чун намуна маҳсули 

моддӣ ва маънавии миллат, ҳимоякунандаи буҳронҳои гуногуни ҷомеаанд. Арзишҳои 

умумибашарӣ хазинаи бузурги сарватҳои моддӣ ва маънавии миллатҳоро полоида, сипас 

шомили хеш мегардонанд. Барои он «полоида» мегӯем, ки арзишҳои умумибашарӣ мол ва 

нисбати миллати алоҳида буда, барои аҳли башар даркор ва коршоям гаштаанд. Дар ин росто, 

аз уҳдаи ин танҳо миллате баромада метавонад, ки дорои ақлу хирад, андеша ва қобили қабулу 

тақлиди ҳамагон бошад ва самти минбаъдаи онҳоро мунаввар созад. 

Мо дар ин мақола ба таҳқиқоти пурарзиши олимони шинохтаи тоҷик Б. Ғафуров, М. 

Лутфуллоев, М. Шакурӣ, А. Сатторзода, И. Усмонов, Н. Яздонӣ ва Ю. Яқубов такя намуда, 

бори дигар таваҷҷуҳи ҷавононро ба асолат, сиришту худшиносии миллӣ ҷалб карданием, то ки 

имкониятҳои ташаккули онҳоро ба риштаи таҳлил кашида бошем. 

Миллати тоҷик аз ибтидои пайдоиши хеш бодиягард набуд, дар мавзеи маскунии хеш ба 

замину заминдорӣ, боғу токпарварӣ, чорвопарварӣ, шаҳрсозиву шаҳрдорӣ, озодандешию 

тамаддунофарӣ машғул буд, тоҷик дорои аслу насаб, таърих ва фарҳанги ғанӣ буд ва маҳз 

ҳамин ҷанбаҳои ирсию миллӣ ба эшон имкон дод, ки пешоҳанги тамаддуни башарӣ бошад.  

Асотиргунаҳои қадимаамон аз он хабар медиҳанд, ки аз фарқи сари Нахустмард – 

Каюмарс нуре ба шакли тоҷ майл ба сӯи осмон доштааст. Бо мурури замон баландии нур кӯтоҳ 

шуда, дар даврони Ҷамшед ва Заҳҳок нопадид гашта бошад. Вале гузаштагони мо барои ислоҳи 

нуқсони андешаву кирдорашон дастурҳо, қонуну оинҳо тартиб дода, мувофиқи он дар ҷомеа 

низом барқарор мекарданд ва дар натиҷа қавму қабилаи худро «Пешдодӣ» унвон доданд. Риоя 

намудани эҳтироми қонун, ҳуқуқбунёд кардани ҷомеа аз маданияти ориёӣ оғоз ёфта, Эъломияи 

Куруши Кабир, ки ҳамчун намунаи гуманизми сиёсӣ эътироф шудааст, саҳми маданияти 

мазкурро ба пояи умумибашарӣ қарор додааст. 

Маданият истилоҳи арабӣ буда, дар ибтидо ба маънои мавқеи сукунат ва шаҳр истифода 

мешуд. Арабҳо ҳар арзиши моддӣ ва маънавиро, ки хоси шаҳрнишинӣ буд, ба истилоҳи 

«маданӣ» ифода мекарданд, вале ин як ҳақиқати моддиву маънавӣ дар давраи Сосониён ва пеш 

аз он, оғоз аз давраи меҳрпарастӣ ва қабл аз он, ҳам ин ҳақиқатҳо аз истилоҳҳое, ки аз «Хвард» 

ва «фар» таркиб меёфтанд, вуҷуд доштанд ва то имрӯз ба шакли «фарҳанг» вуҷуд дошта, «фар» 

ба маънои ҳолаи нур, ки ба чашмон дида намешавад, истифода мешавад. 

Аз мафҳуми «фарҳанг» чунин бармеояд, ки аҷдодони мо ҳар чизи моддӣ ва ҳар падидаи 

маънавиро ба нури хирад, ақл ва эҳсоси баланд мунаввар намуда, ҷомеаро аз ҷаҳони ваҳшонӣ 

ба ҷаҳони инсонӣ, ақлонӣ, ҳидоят кардаанд. 

Бояд қайд кард, ки арзишҳои миллии тоҷикӣ асосан дар муҳити созандагӣ ташаккул ёфта, 

тағйирпазирии хешро вобаста ба вазъият исбот намудаанд. Масалан, қисме аз онҳо вазифаҳои 

таърихӣ иҷтимоии худро аз даст додаанд, ҳарчанд, ки ба онҳо таваҷҷуҳи хоса дорем, аз ҷумла 

алифбои ниёгонамон ба унвонҳои «Шоҳдабира», «Вишдабира», «Сарвӣ», «Рози сеҳрия», 

«Заворишан» ва ғайра. 
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Қисми дигари арзишҳои миллӣ ҳанӯз зарурат ва коршоямии хешро гум накардаанд, вале 

эҳтиёҷи ислоҳу такмил доранд, аз қабили бозии шатранҷ ва ғайра. 

Қисми арзишҳои дигар хусусияти башарӣ дошта, дар тамаддуни миллати мо бараъло 

эҳсос мешаванд. Маданияти муросо, консепсияи тоҷиконаи гиромидошти инсон, риояи 

ҳамоҳангии одамон ва муҳити зист аз чунин арзишҳо ҳастанд. Албатта ин арзишҳо дар 

тамаддуни чиниҳо, ҳиндуҳо ва аврупоиҳо дида мешаванд, вале коркарду сайқал ва таҳлилу 

тафсирашон дар тамаддуни ориёӣ комилтаранд. Бояд зикр кард, ки дар ҷаҳонӣ шудани онҳо 

таҳлилу ташвиқи Президента кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва зиёиёни ҷумҳурӣ назаррас аст. 

Миллати тоҷик бо вуҷуди шикасту басти таърих, дар тамоми рафти мавҷудияташ, бо 

нури маърифати азалии хеш дар ташаккулу такмили арзишҳои тарҳи иқтисодӣ ва фарҳангӣ 

саҳми босазо гузошта, чунин масъулияти ҷиддиро ба дӯши худ гирифтааст. 

Аҷдоди мо худро ориёӣ номидаанд ва калимаи ориёӣ ҷаноб, асилзода, нажоди пок 

маъниндод мешавад. Сарчашмаҳои таърихӣ ва ривоятҳои устуроии ориёнҳо худро аз зоти 

Илоҳӣ, фарзанди Худованд меҳисобиданд. Шоҳони ориёӣ худро худои мамалакат, дунё 

медонистанд ва ин унвон дар шоҳони пеш аз исломии ноҳияҳои Тоҷикистон аз ҷумлаи 

Бухорхудот, Чағонхудот ва ғайра таҷассум ёфта буд. 

Нишонаи шоҳзодагӣ дар замони ҳахоманишиҳо, ки ориёиҳо бори аввал империяи 

ҷаҳониро сохтанд, инъикос ёфта, худро шоҳи шоҳони ориёнӣ мехонданд. Ҳатто вақте ки ин 

империяро ҳуҷуми Искандар аз байн бурд, ориёиҳо ӯро писари Ҳушёрпюҳи II муаррифӣ 

карданд. Империяи Искандар дер давом накарда, бошандагони соҳили шарқии Каспий 

шӯриданд ва бо сарварии Ашкониён давлати порсро таъсис додаанд. Каме дертар бахши 

Ориёни шарқӣ аз тарафи Кӯшониён озод карда шуд. Хулоса, то истилои араб сарзамини 

Ориёно аз халиҷи Форс то марзи Чинро дар бар мегирифт, ки қариб кулли онҳо ориёӣ будаад. 

Асрҳои VII-VIII милод давраи парокандагии ориёӣ - тоҷикон буд. Арабҳо бе душворӣ 

хоки империяи Сосониёнро ба зери тасарруф дароварда, аввал Марв, сонӣ Моваруннаҳрро забт 

карданд. Онҳо дар рафти мусулмонгардонӣ боз ба куштори одамони саводнок, сӯзондани 

китобхона ва фарҳангистонҳо ҷиддӣ машғул шуда, онҳоро мутеу ғулом мекарданд, вале 

тоҷикон дар ҳамин давраи мудҳиши таърихӣ низ дар ҳимояи рисолати озодманишию 

олитабории хеш муқовимати шадид нишон медоданд. Ҳатто даврони аҳди Тоҳириён ва 

Саффориён, бо вуҷуди фоҷиаҳои миллӣ, дар муҳофизат ва такмили арзишҳои миллӣ нақши 

муассир гузошта, ба сулолаи Сосониён шароит фароҳам овардаанд, ки ба муқобили тафаккуру 

ҳадафҳои араб муқовимати оштинопазир нишон диҳад. Зеро арабҳо таввасути дини ислом 

мехостанд тафаккуру маданияти хешро ҷорӣ ва маъмул гардонанд ва забони тоҷикиро аз байн 

баранд. Маълум аст, ки арабҳо дар ин бора ба хотири нест кардани забони мисриён кадом 

амалҳоро анҷом додаанд, вале ин зафарро бар забони тоҷикӣ наёфтаанд. Зеро дар роҳи расидан 

ба ин пирӯзӣ чанд монеа буд, ки араб қудрати шикасти арзишҳои моро надошт.  

- сиёсати Тоҳириён ва бешубҳа саҳми сиёсати миллии Сомониён; 

- ифтихори миллии тоҷикон ба дараҷае қавӣ буд, ки тафаккури арабӣ дар баҳсҳои 

фарҳангӣ муқовиматнопазир буд; 

-саҳми бевоситаи ахди Сомониён аз Исмоили Сомонӣ то шоҳи охирин Мунтасир, аҳли 

дарбор ва махсусан Болчамиён, Дақиқӣ, Рӯдакӣ, Абӯшакури Балхӣ ва дигарон дар 

маорифпарварӣ ва қонунпешагии миллати тоҷик дар таърихи давлате мисли Сомониён ёфт 

намешавад, ки нақши инсон дар ҷомеа, эҳтиром ба он, сатҳи зиндагӣ ва имконоти ҷисмонию 

фикрии инсон таваҷҷуҳ зоҳир карда бошад. Масалан, дар аҳди мазкур дарвешӣ, нодорӣ ва дар 

ҳолати бенавоӣ монданро гуноҳ ҳисоб мекарданд. Абӯшакур тавонгариву бенавоиро на аз 

тақдир, балки аз худи инсон медонист. 

Чунон кард Яздон тани одамӣ, 

Ки бардорад ӯ сахтию хуррамӣ.  

Бар он парварад, к-он ҳаме парварӣ, 

Биёяд ба ҳар роҳ, к-шоварӣ. 

Байти дигари Абӯшакури Балхӣ баёнгари сиёсати хирадмандонаи давлат дар таҳияи 

рӯзгори аҳди қалами эҷодкор аст, ки одамони эҷодкори кулли давру замон маҳсуб мешавад. 

Чу динор бояд маро ё дирам, 

Фароз оварам ман аз нӯги қалам. 

Ҳатто мадҳияҳои давраи Сомонӣ аз давраи Ғазнавиён бо ростӣ, бериёӣ ва бетамаллуқии 

ситоиш фарқ мекунад: 
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Ҳазор кабк надорад, дили як шоҳин, 

Ҳазор банда надорад дили Худованде. 

Typo агар Малики чиниён бидидӣ рӯй, 

Намоз бурдию динор барпарокандӣ. 

Мо роҷеъ ба манзалати Сомониён бо суханони шоир ва олими варзидаи тоҷик Назри 

Яздонӣ давраи мазкурро хулоса мекунем, ки гуфтааст: «Сайр дар андешаҳои давлати Сомониён 

ва фарзандони он на танҳо арзишҳои миллӣ, балки ҷавҳари арзишҳои башариро равшан 

кардааст. Масалан, арзишҳое, ки дар даврони Ориёни бостон ба аҳди Сомониён расидааст, 

зинда монда, ба дараҷае камолот ёфта, ба арзиши маъруфи умумибашарӣ, ки таҳаммулпазирии 

он ба «ҳамсозии» (консенссус) арз мешавад. 

Ифихори ватандорӣ, ки аз арзишҳои миллии Сомониён, имрӯз ҳам арзи вуҷуд дорад. 

Сарлавҳаи ин ифтихор нидои мардонаи Исмоили Сомонист: «Манам девори Бухоро!». 

Ҳамин тариқ, аҳди Сомониён давраи эҳёи миллии тоҷикон, шукуфоии миллӣ, маданӣ 

тарбияи инсони озодманиш, хушрафтору ободгар буд, аз ин рӯ, миллати тоҷик тавонист, ки дар 

давраҳои на он қадар оромию имкониятпазирии хеш (то истилои арабу муғул, cap даровардани 

туркон, ҷабру ситами муғулнажодҳои ӯзбак то имрӯз) нақши асолат, тафаккур ва арзишҳои 

миллии худро бунёду такмил диҳад, балки дар ташаккулу рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии 

оламиён рисолати асилзодагиашро бараъло нишон диҳад. 

Вале афсӯс, нуре, ки Каёниён, Пешдодиён ва Ориёниён афрӯхта буданду то асри XI 

пурҷило буд, оҳиста-оҳиста мебинем, ки дурахши он, махсусан аз асрҳои XVI-XVII сар карда, 

то истиқлолияти Тоҷикистон, паст гашт. Ҳатто ба ҷое расида буд, ки дар солҳои 20-30-юми 

асри ХХ баъзеҳо даъво доштанд, ки тоҷикон туркони забони модарии худро гумкардаанд. Онҳо 

фаромӯш кардаанд, ки сайёҳи араби замони Сомониён Ибни Ҳайкал дар бораи тоҷикон 

навишта буд: «Моворуннаҳр дар саросари дунё ба фарохнеъматӣ ва сахо ва хуррамӣ ва 

пурбаракатӣ маъруф аст. Мардуми он ба некӣ ва дороӣ ва дастфаррохӣ ҳамто надорад. Онҳо ба 

зердастон ва бандагони худ бахшиш медиҳанд ва дорои шафқату нерумандӣ, қудрату далерӣ ва 

бузургворанд. Дар онҳо фарохнеъматӣ чунон аст, ки дар ҳеҷ ҷои дунё нест. Агар дар дигар 

билоди ислом мояи худро ба айшу ишрат сарф намоянд, давлатмандони ин диёр ба ободонии 

ватани худ хароҷот менамоянд», ки ин ифодагари бузургии миллати мост. 

Бо сайру такмили сатҳи кӯшиш намудем, ки асолат, бунёд ва ташаккули тафаккури 

миллии тоҷиконро дар саҳнаи таърих дида бароем, то сабабҳои паст шудани ифтихори миллӣ, 

суханварӣ, ростӣ, илму дониш, оини ҷавонмардӣ, далерӣ, адолат, эҳтироми ҷавонмардон, 

вафодорию ахд, ватанхоҳӣ ва амсоли инҳоро равшан намуда, ба муқобили маҳсулпарастӣ ва 

бегонапарастии аср муқовиматпазириро тартиб намоем. 

Сарвари мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмон дар асари таърихии худ  «Аз Ориён то 

Сомониён» қайд кардааст: «Мо аз омӯзиши таърихи гузаштаи худ фақат мехоҳем аслу насаби 

худро бишиносем, нишемангоҳи аҷдоди гузаштаи худро ба таҳқиқ гирем, бохти онҳоро дар 

тӯли ҳазорсолаҳои дуру наздик биомӯзем, аз шишасту пирӯзиҳои онҳо сабақ омӯзем. Зеро 

таърих бузургтарин устод, одилтарин ҳакам, холистарин воқеанигор ва кормӯзтарин роҳбалад 

буда, моро аз гузаштаҳои дур ба сӯи корҳои оянда ҳидоят менамояд». 

Китоби мазкур китоби беҳтарини худшиносӣ, эҳёи тафаккури миллӣ ва манишу 

арзишҳои он мебошад. 

Бояд зикр кард, ки дар солҳои Давлати Шӯравӣ ва давраҳои истиқлол дар мавзӯи мазкур 

асарҳои бунёдӣ аз ҷониби олимони шинохтаи тоҷик Б. Ғафуров, А. Турсон, Р. Ҳодизода, М. 

Лутфуллоев, М. Шукуров, Ю. Яъқубов ва дигарон ба нашр расиданд. 

Сифат ва сатҳи баландии илмӣ-таҳқиқоти олимони зикрёфта имкон дод, ки имрӯз мо дар 

бораи мазмун, таҳия ва шароитҳои педагогии онҳо мулоҳиза намуда, ташаккули онҳоро дар 

давраҳои мухталифи таърихӣ дида бароем ва роҳу воситаҳои тарбияи онҳоро дар насли наврасу 

ҷавонон равшан созем. 
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ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ИҶТИМОИИ ПАИДОИШ ВА ГУСТАРИШИ  

АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон кӯшиш намудаанд, ки заминаҳои таърихӣ-иҷтимоии арзишҳои миллии 

халқи тоҷикро мавриди таҳқиқ қарор дода, имкониятҳои онҳоро дар густариши шуурии миллии ҷавонон 

равшан созанд. Муносибати назариявӣ-методологии муаллифон ба масъалаи мазкур имкон медиҳад, ки 

корбасти педагогии он дар раванди корҳои таълимӣ-тарбиявӣ саҳеҳтар амалӣ гардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: арзишҳои миллӣ, заминаҳо, шароитҳои педагогӣ, иҷтимоиёт, зуҳуроти 

таърихӣ, таҳаввулот. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

В этой статье авторы стремились подвергнуть исследованию исторические и социальные 

предпосылки возникновения и распространения национальных ценностей таджикского народа, осетить 

их возможности в развитии национального сознания молодежи. Теоретический и методологический 

подход авторов к данной проблеме дает возможность достоверно использовать их в процессе учебно-

воспитательных работ. 
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HISTORICAL AND SOCIAL PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE AND  

DISSEMINATION OF NATIONAL VALUES 
 

In this article, the authors sought to study the historical and social prerequisites for the emergence and 

dissemination of the national values of Tajik people, to highlight their opportunities in developing the national 

consciousness of youth. The theoretical and methodological approach of the authors to this problem makes it 

possible to reliably use them in the process of educational work. 
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ЗАБОНИ АНГЛИСӢ – ВОСИТАИ ТАРБИЯИ ТАҲАММУЛПАЗИРИИ ХОНАНДАГОН 
 

Қулмаҳмадова С.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Модернизатсияи низоми маориф дар шароити муосир актуалигардонии неруи тарбиявии 

раванди таълимро тақозо менамояд. Такмил додани сохтор ва мундариҷаи соҳаҳои асосии 

маориф дар алоқамандии зич бо ташаккули фазои ягонаи тарбиявӣ-маърифатӣ, ки ташаккули 

равонӣ-ахлоқии толибилмон, шабеҳияти иҷтимоӣ ва фарҳангии онҳоро таъмин месозад, ба 

амал мепайвандад. 

Яке аз вазифаҳои муҳимми амалисозии неруи тарбиявии низоми муосири маориф дар 

хонандагон ташаккул додани малакаҳои коммуникативие мебошад, ки дар онҳо қобилияти бо 

намояндагони фарҳанги дигар, халқият ва ҷомеаҳои динии гуногун дар муколама буданро 

таъмин созад. Муҳиммияти ин вазифа дар он зоҳир мегардад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли 
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дигар мамлакатҳои дунё ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид гардида, ба туфайли рушди иҷтимоӣ талабот 

ба шахсияти эҷодкор ва фаъол меафзояд. 

Донистани забони хориҷӣ дар шароити суръатноки равандҳои нав, модернизатсияи 

ҷомеаи иҷтимоӣ ва кушода гардидани сарҳадҳои фазои ҷаҳонӣ аҳамияти махсус пайдо 

менамояд. Донистани забони хориҷӣ сатҳи маърифати гуманитарии инсонро боло мебарад, ба 

ташаккули шахсияти ӯ ва ба шароитҳои мунтазам тағйирёбандаи ҷаҳони бисёрфарҳангӣ ва 

бисёрзабонӣ мутобиқ гардидани он кумак мерасонад. 

Илова бар ин, барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ шиносоӣ бо онҳое, ки моҳияти он аз 

шиносоӣ бо фарҳангҳои гуногун иборат аст, қувваи такондиҳанда маҳсуб меёбад, зеро он 

имкон фароҳам меорад, ки на танҳо ба таври одӣ хондани матн, балки ба таври ҳаққонӣ 

мазмуни амиқи ин ё он матни хориҷӣ фаҳмида шавад. 

Фарқияти забонӣ дар байни халқҳо на танҳо дар гуфтугӯи онҳо бо забонҳои гуногун, 

балки дар одатҳои махсуси фарҳангии онҳо низ зоҳир мегардад. Чунончи, нидоҳои гуногуни 

ифодакунадаи дард (onch-вой), ҷалби диққат (pssst-эй), ҳаракати ноҷо (ooops-оҳ), ифодаи 

қаноатмандӣ аз хӯрок (mmmmm-оҳ, чи хел бомаза) ва ғайра мавҷуд мебошанд. 

Фарқияти забонӣ боиси вайроншавии ҳамдигарфаҳмии муносибати байниҳамдигарӣ 

мегардад. Чунончи, аксаран талаффузи тоҷикии баъзе ибораҳои англисӣ, аз сабаби дар забони 

тоҷикӣ мавҷуд будани оҳангу тобишҳои забонӣ аз тарафи англисҳо ниҳоят бо қатъият ва ҳатто 

ҳамчун кинаву хусумат қабул мегардад. 

Мавҷуд набудани саҳеҳӣ дар нутқи хонандагон аксаран ба туфайли таъсири забони 

модарӣ (интерференсия) ба вуҷуд омада, он нишон медиҳад, ки онҳо ҳанӯз ҳамаи имкониятҳои 

омӯзиши амиқи таҷрибаи хориҷиро надоранд. 

Дар тамоми дунё мақсади омӯзиши забони хориҷӣ аз ягонасозии органикии фарҳангу 

забон иборат мебошад, ки он бо таъсири як қатор омилҳои аз диққати мутахассисон 

берунмонда алоқамандӣ дорад: 

1. Ҷанбаи умумимаърифатии таълими забони хориҷӣ дар васеъшавии ҷаҳобинии 

хонандагон, ташаккули тарзу усулҳои гуногуни мантиқӣ-мафҳумии фаҳмиши олам, дарки 

принсипҳои амалкарди низомҳои забонӣ ва мантиқӣ, тарбияи мушфиқона бо фарқияти байни 

фарҳангҳо, фаҳмидагирии фарҳанги модарӣ инъикос меёбад. 

2. Омӯзиши забони хориҷӣ шахсро на танҳо бо фарҳанги дигар ошно месозад, балки ба 

ташаккул ва бою ғанӣ гардидани худогоҳии фарҳангии шахсият, ташаккули муносибати 

арзишмандонаи ӯ ба фарҳанги модарӣ ва ҳомилони он мусоидат менамояд. 

3. Хонандагоне, ки забони хориҷиро меомӯзанд, дар навбати аввал ҳомилони таҷрибаи 

иҷтимоӣ-фарҳангии забони модарии худ мебошанд ва ин таҷрибаро ба раванди омӯзиши 

забони хориҷӣ интиқол медиҳанд. Ба туфайли забони хориҷӣ хонанда ба фарҳанги дигар 

робита пайдо карда, дар баробари ин, фарҳанги модарии хешро ҳамчун унсури ҷудонашавандаи 

худогоҳӣ ҳифз менамояд. 

4. Маҳорату малакаҳои байнифарҳангӣ, мусаллаҳ шудан бо донишҳои иҷтимоиву забонӣ 

ва коммуникативӣ барои муоширати муваффақона бо забони хориҷӣ, саҳеҳияти грамматикӣ, 

боназокатии фонологӣ ва лексикаи комилан мувофиқ зарур мебошад. 

5. Муваффақияти истифодаи забони хориҷӣ бо донистани мероси фарҳангӣ, яъне 

фарҳанги «калон» кафолат дода намешавад. Илова бар ин, донистани фарҳанги «хурд», ки ба 

тарзи ҳаёти халқи ҳомили ин фарҳангбуда алоқаманд аст, ба он имконият медиҳад, ки осори 

фарҳанги «калон»-ро ба таври амиқ дарк ва эҳсос намояд [1]. 

Мақсади имрӯза аз омӯзиши забони хориҷӣ ва фарҳанги хориҷӣ ҳамчун омодагӣ ба 

муоширати ҳақиқии байнифарҳангӣ, яъне ҳамдигарфаҳмии комилан мувофиқи ду 

иштироккунандаи амали коммуникативии ба фарҳангҳои гуногун мутааллиқбуда тафсир дода 

мешавад. 

Муколамаи забонҳо ва фарҳангҳо бе эҳтироми шабеҳияти одамони дигар ва рушди 

худогоҳии миллӣ, бе мавҷудияти шабеҳияти фарҳанги худӣ, берун аз ташаккули 

таҳаммулпазирӣ ҳамчун сифати шахсияти хонанда ва нишондиҳандаи фарҳангии 

коммуникативии ӯ, сермаҳсул буда наметавонад. Ташаккули ин қабил самтгирии арзишҳо, дар 

мамлакати мо, ки дар он шумораи одамони ба ин ё он тарз манфиатҳояшон маҳдудшуда зиёд 

буда, маъюсии этникӣ ва ё иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва космополитизм паҳлуи ҳам арзи ҳастӣ доранд, 

аҳамияти ниҳоят бузургро касб мекунад. Консепсияи таълими коммуникативӣ, ки имрӯз 

муайянкунандаи стратегияи муносибат ба таълими забони хориҷӣ маҳсуб мешавад, ба 

эътирофи он далел асос ёфтааст, ки муоширати муваффақона танҳо забон ба шумор рафта, он 
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шарти кифояи ҳамдигарфаҳмӣ ҳисоб намешавад. Он гузариш аз формулаи «забон + фарҳанг» 

ба формулаи «забон ба воситаи фарҳанг ва фарҳанг ба воситаи забон»-ро тақозо менамояд. 

А.А. Вартанов [2] қайд менамояд, ки назарияи омӯзиши забон ва фарҳанг бояд ба 

консепсияи муколамавии фарҳанг, ки аз тарафи М.М. Бахтин ва В.С. Библер таҳия шудааст, 

такя намояд. М.М. Бахтин фарҳангро ҳамчун шакли муоширати одамони фарҳангашон гуногун 

ва шакли муколама баррасӣ менамояд. Ба андешаи ӯ, фарҳанг дар ҷое вуҷуд дошта метавонад, 

ки дар он ҷо ҳадди ақал ду фарҳанг мавҷуд буда, худогоҳии фарҳангӣ шакли ҳастии он дар 

сарҳади фарҳанги дигар маҳсуб мешавад. 

Фарҳанги хориҷӣ чун мақсади таълим мундариҷаи иҷтимоӣ, забонӣ, кишваршиносӣ, 

педагогӣ ва психологиро доро мебошад, ки он бо ҳамаи ҷанбаҳои таълим мутаносиб буда, аз 

муҳтавои фанни таълимии забони хориҷӣ маншаъ мегирад. Вале, аз тарафи дигар, фарҳанги 

хориҷӣ дар чунин шакли ҷамъиятӣ мақсади тарбия шуда наметавонад, зеро соҳиб шудан ба он 

на ба зудӣ, балки пай дар пай амалӣ мегардад. Аз ин рӯ, дар фанни забони хориҷӣ сараввал 

фаслҳои нисбатан муҳимтари он – компонентҳои мақсад, сипас онҳо дар объектҳои омӯзиш 

мушаххас гардонда мешаванд. Дар баробари ин, се вазифаи асосиро ҳал намудан хеле муҳим ва 

зарур мебошад: 1) ҷудо кардани ҳамаи доираи воҳидҳои дидактикие, ки дар соатҳои барои 

омӯзиши забони хориҷӣ ҷудошуда, ба онҳо соҳиб шудан зарур ва мумкин аст; 2) муқаррар 

кардани таносуби оптималии гурӯҳи объектҳое, ки ҷанбаҳои таълимӣ, маърифатӣ, 

рушддиҳанда ва тарбиявии омӯзиши забони хориҷиро таъмин месозанд; 3) интихоби маводе, ки 

дар асоси он барномаи таҳаммулпазирии хонандагонро амалӣ сохтан мумкин аст. 

Рӯйхати пурраи объектҳои омӯзишро маводе ташкил медиҳад, ки дар стандарти давлатӣ 

ва барномаи фанни забони хориҷӣ пешниҳод шуда, вобаста ба синфҳо тақсим ва дар китобҳои 

дарсӣ ҷой дода шудааст. Дар ҳар машғулият шумораи муайяни объектҳои иҷтимоӣ, забонӣ, 

педагогӣ ва психологии мундариҷаи фарҳанги забони дигар аз худ карда мешавад. Чунин тарзи 

ташкили таълим онро идорашаванда гардонда, имконияти ба фарҳанги дигар соҳиб шуданро 

фароҳам месозад. Қисматҳои асоси муҳтавои раванди омӯзиши забони хориҷӣ ва фарҳанги 

забони дигарро инҳо ташкил медиҳанд: 

1) донишҳо дар бораи вазифа, фарҳанг, тарзу усулҳои азхудкунии забон ҳамчун воситаи 

муошират; 

2) маҳорати таълимӣ ва нутқӣ – таҷрибаи истифодабарии донишҳо; 

3) малакаи амалисозии ҳамаи вазифаҳои нутқ; 

4) мотиватсия – таҷрибае, ки ба низоми арзишҳои шахсият нигаронида шудааст. 

Унсурҳои мундариҷаи фарҳанги хориҷиро ба ҷанбаҳои таълим муқоиса намуда, 

компонентҳои асосии фарҳанги забони хориҷиро ҳамчун мақсади таълим муайян кардан 

мумкин аст: 

1) ҷанбаи таълимӣ – муҳтавои иҷтимоии мақсад. Ин ҷанба донистани забони хориҷиро 

ҳамчун воситаи муоширати байнишахсӣ дар бар мегирад; 

2) ҷанбаи маърифатӣ – муҳтавои забон ва кишваршиносии мақсад. Он ҳамчун воситаи бою 

ғанӣ гардондани ҷаҳони маънавии шахсият истифода гардида, дар асоси шаклҳои таъиншудаи 

фаъолият: хондан ва аз худ кардан амалӣ карда мешавад; 

3) ҷанбаи рушддиҳанда – муҳтавои психологии мақсад мебошад. Ба ин ҷанба мақсади 

асосӣ – рушди қобилияти нутқӣ, функсияҳои рӯҳию равонӣ, малакаи муносибат кардан, сатҳи 

муайяни мотиватсия дохил мешавад, ки онро ба туфайли воситаҳои махсуси ба низоми таълим 

воридбуда пай дар пай ва системанок рушд додан зарур аст; 

4) ҷанбаи тарбиявӣ, ки муҳтавои педагогии мақсадро ташкил медиҳад. Таълими фарҳанги 

хориҷӣ худ воситаи тарбия маҳсуб ёфта, дар мисоли мо тарбияи таҳаммулпазирии 

хонандагонро дар бар мегирад. 

Фарҳанги хориҷӣ дар фанни таълимии забони хориҷӣ дар шакли маҷмӯӣ пешниҳод шуда, 

муттасил бо унсурҳои нав пурра мегардад. Хонанда онро на ҳамчун маводи дар забон 

инъикосшаванда, балки ҳамчун маҳсули аз тарафи забон офаридашуда қабул менамояд. 

Раванди омӯзиши забони хориҷӣ аз сохтори забонӣ ба маърифат ва дарки фарҳанг ҷараён 

мегирад. 

Фарҳанги хориҷӣ танҳо дар мавриди муқоиса бо фарҳанги модарӣ, тавассути он 

донишҳое, ки хонанда онро аллакай соҳиб шудааст, дарк ва аз худ карда мешавад. Ҳамаи он 

донишҳое, ки хонанда онро соҳиб мегардад, ба воситаи он донишҳое, ки дар раванди аз худ 

шудани фарҳанги модарӣ ташаккул ёфтаанд, амалӣ мешавад. 
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Ҳамин тариқ, таълими алоқаи байнифарҳангӣ бояд аз боздиди нақши дар таълим доштаи 

забони модарӣ, таъсири мутақобили забони модарӣ - забони хориҷӣ, фарҳанги модарӣ – 

фарҳанги хориҷӣ ибтидо гирад. 

Фарҳанги забонӣ қисми ҷудонашаванда ва муҳимми фарҳанги умумии инсон маҳсуб 

меёбад. Мундариҷа, методика ва вазифаҳои маърифати забонӣ бо мақсадҳои умумии 

муносибати шахсиятӣ-самтнокии таълим ҳамоҳанг мебошанд. Вазифаҳои табиии муоширатии 

фарҳанги забонӣ имкон медиҳанд, ки низоми таълими забонҳои модарӣ ва хориҷӣ ҳамчун 

асоси раванди васеи рушди шахсияти хонанда дар қаринаи муколамаи фарҳангӣ баррасӣ 

гардад. Дар раванди дар таълимгирандагон ташаккул ёфтани системаи маҳорату малакаҳои 

забонӣ ва нутқӣ барои ташаккули ҷаҳонбинӣ, шуури шаҳрвандӣ, омода будан ба муколамаи 

байнишахсӣ ва байнифарҳангӣ, муносибати эмотсионалӣ-арзишмандӣ нисбат ба муҳити атроф, 

фарҳанги эстетикӣ ба таври мақсаднок истифода бурдани неруи ин фанни таълимӣ ниҳоят 

зарур мебошад. 

Натиҷаҳои омӯзиш ва таҳлили адабиёте, ки ба масъалаи такмили таълими забони хориҷӣ 

дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи касбӣ бахшида шудаанд (Н.С. Босчаева, Р.П. Милруд, Г.В. Рогова, В.В. 

Сафронов ва дигарон) имкон медиҳанд, хулоса кунем, ки дар тӯли таърихи рушди он ба сифати 

объекти афзалиятдоштаи забонҳои хориҷӣ ё худи низоми забони хориҷӣ ва ё амалҳои 

мушаххаси нутқии дар соҳа амалишавандаи он нақш мебозанд. Масалан, дар Русия то охирҳои 

асри ХIХ маҳз худи низоми забонӣ объекти асосии таълими забони хориҷии классикӣ ва 

муосир ба шумор мерафт, зеро мақсади асосии таълими он мувофиқи гуфтаи В. Гумболдт аз 

«интиқоли дониш дар сохтори умумии он» иборат буд [3, с. 18]. 

Дар ибтидои асри ХХ объекти нави таълимӣ ба миён омад, ки он хусусиятҳои нутқӣ, 

амалҳои нутқиро дар бар гирифта, ба мақсадҳои прагматикии таълими забонҳои хориҷӣ 

мувофиқат менамуд. 

Дар 20 соли охир дар лингвистикаи хориҷӣ ва ватанӣ, инчунин дидактикаи забоншиносӣ 

ба проблемаи ташаккули малакаҳои коммуникативии таълими забони хориҷӣ дар қаринаи 

таълими ба шахсият нигаронидашуда, диққати бештар дода мешавад. Методи коммуникативии 

самтнок дар ибтидои солҳои 70-уми асри ХХ дар робита бо рушди воситаҳои муоширати 

коммуникативӣ ва васеъшавии алоқаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ коркард гардид. Мақсади 

асосии ин метод ба туфайли забони хориҷӣ ҳамчун воситаи муошират дар ҳолатҳои рӯзмарраи 

ҳаёт иборат мебошад. Ба ин мақсад ба туфайли амалишавии принсипҳои зерин ноил гардидан 

мумкин аст: 

1. Принсипи самтнокии нутқ, яъне дар нутқ ба таври доимӣ истифода будани донишҳои 

дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ гирифташуда. Э. Бенвенист қайд мекунаад, ки забон маҳз 

дар нутқ ташаккул ёфта, шакл мегирад, яъне «дар забон он чизи дар нутқ набуда, вуҷуд 

надорад». Аз нуқтаи назари муосири муносибат ба забон, ки аз бисёр ҷиҳат ба таҳқиқоти 

сершумори соҳаи забоншиносии маърифатӣ такя мекунад, забон дар ягонагӣ ва робита бо 

алоқаҳои ҳаётӣ – аз ҷаҳони ашёҳо сар карда, то равандҳои тафаккурӣ ва истифодаи нутқӣ 

баррасӣ мегардад. Ҳангоми таълими забони хориҷӣ ҳамчун воситаи муошират, муносибат ба 

забон ба сифати низоми функсионалӣ, яъне низоми воҳидҳои забонии фаъолият дар назар 

дошта мешавад. 

2. Принсипҳои антропомарказӣ дар шароити муносибати гуманитарӣ ба таълими забон 

амалӣ гардонда мешавад. Ин принсип ба баландшавии ваҷҳ мусоидат намуда, рушди ахлоқӣ, 

эмотсионалӣ ва зеҳнии шахсияти хонандаро таъмин месозад. Принсипи мазкур имкон медиҳад, 

ки омилҳои психологии коммуникатсия дар давоми машғулияти таълимӣ, ки ба он эҳтироми 

шахсияти хонанда, такрорнопазир будани ҳар як иштирокчии раванд мансубанд, ба ҳисоб 

гирифта шаванд, ки ин хусусиятҳо ба худифшокунии хонанда ва рушди муносибатҳои 

байнифардӣ мусоидат менамоянд. Дар ин маврид хонанда дар машғулиятҳо ба субъекти 

таълимӣ ва фаъолияти коммуникативӣ, ба объекти таълим ва маърифат табдил меёбад. 

Ҳангоми ба ҳисобгирии принсипи мазкур маводи забонӣ дар мувофиқат бо имкониятҳои 

нутқиву тафаккурии гӯянда пешниҳод мегардад. Дар ин ҳолат муносибатҳо бе ягон хел 

баҳодиҳӣ, бе ягон хел танқид ва ҳамдардӣ ба роҳ монда мешаванд. Вайроншавии қоидаҳои 

алоҳидаи забонӣ (erors) ва ғалатҳои тасоддуфӣ (mistakes or slips of the tongue) ҳамчун меъёри 

таълимӣ қабул мешаванд. Бояд қайд кард, ки ғалатҳои нутқӣ дар шароити муошират на танҳо 

имконпазир, балки мувофиқи меъёр шуморида мешаванд, зеро грамматикаи гуфтугӯӣ аз 

грамматикаи нутқи хаттӣ майлкунии муайян, чунончи сохторбандии нутқ, ибораҳои ба охир 
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нарасида ва ғайраро иҷозат медиҳад, ки ба ҳисоб гирифтани ин хусусиятҳо зарур мебошад. 

Ғалати содиршуда бояд зери назорати қатъии омӯзгор қарор гирад ва дар мавриди корҳои 

тамринӣ, тайёрӣ аз тарафи ӯ ислоҳ карда шаванд.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки самти муҳимму асосии тарбияи таҳаммулпазирии 

хонандагон дар асоси нуктаҳои назариявии муоширати байнифарҳангӣ ва дар раванди 

маърифатӣ чун унсури марказии низоми методӣ қарор гирифтани ӯ муқаррар мегардад. 

3.  Принсипи функсионалӣ ва вазъиятӣ. Ин принсип омодагии ба сифати аслиҳаи 

фаъолияти нутқиву тафаккурӣ истифода шудани забони хориҷиро дар бар мегирад. 

Дар ин маврид азхудкунии забон ва низоми он чандон муҳим набуда, балки низоми 

воситаҳои нутқӣ муҳим мебошад, зеро ба туфайли он пай дар пайии пешниҳоди маводи нутқ 

муайян гардида, раванди таълим ба талаботи коммуникативӣ дар доираи вазъият ва вазифаҳои 

нутқ наздик кунонда мешавад. 

Ба муошират ворид шудани хонанда танҳо дар шароитҳои раванди аутентӣ имконпазир 

аст. Зеро ин раванд ба хонанда имкон медиҳад, ки дар машғулиятҳо на танҳо донишҳои «аз 

ҳаёти маводи таълимӣ ва донишҳои фарҳанги модарӣ гирифташуда, балки ба донишҳои дар 

бораи хусусияти фарҳанги кишваре, ки забони он омӯхта мешавад, такя карда, дар муошират 

ширкат намояд. Бо ин роҳ дар синф «машқи истифодаи ҳақиқии забон» - «rehearsl of actual 

language use» таъмин мегардад. 

Бо ин мақсад як қатор супоришҳои таълимӣ коркард шудаанд, ки онҳо, аз як тараф, 

машқи мувофиқи коммуникативиро таъмин намуда, аз тарафи дигар, аутентнокии вазъияти 

нутқро нигоҳ медоранд. Масалан, таълими аутентии коммуникативии самтноки бо истифодаи 

супоришҳо асосёфта, ки «нобаробарии иттилоотӣ»-и иштироккунандагонро (information gap)-

ро дар бар мегирад. Он метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад: 

- text gap (дар дасти хонандагон матнҳои монанд ва ё қисматҳои ҷудогонаи ҳамон як матн 

вуҷуд доранд, вале дар дасти яке он пурра буда, дар дасти дигаре он нопурра аст ва хонандагон 

бояд камбудии онро пурра намоянд (jig-saw reading); 

- knowledge gap (дар дасти як хонанда иттилооте ҳаст, ки он дар дасти хонандаи дигар 

вуҷуд надорад ва онро пурра кардан лозим аст – complete-the-table-tasks);  

- belif/opinion gap (хонандагон эътимоди гуногун доранд, вале бояд афкори ягона коркард 

шавад); 

- reasoning gap (хонандагон дар даст далелҳои мухталиф доранд, ки онҳоро пешниҳод ва 

муқоиса кардан даркор аст). 

4. Принсипи навгонӣ (мунтазам дигар шудани шаклҳои супориш, маводи таълимӣ, шакли 

кори таълимӣ), ки ташаккули мавзунии маҳорати нутқронӣ, рушди малакаҳои нутқӣ, хусусан 

нутқи мураттаб, қобилияти дигаргун сохтани ҷумла, механизми ба ҳамдигар пайвастан, 

ташаббуснокии гуфторро таъмин месозад, ки ин шавқу ҳавасро ба таълим бедор карда, 

ташкили ғайриқолабии раванди таълим ва гуногунии қоидаҳоро муқаррар менамояд. 

Риояи ҳамаи принсипҳои дар боло нишондодашуда ба мо имкон медиҳад, ки мундариҷаи 

маводи таълимиро оид ба забони хориҷӣ муайян кунем. Истифодаи он ба амалишавии 

мақсадҳои тарбияи байнифардии таҳаммулпазирии хонандагон мусоидат менамояд. 

Яке аз методҳои нисбатан муҳим ва фарогир дар омӯзиши забони хориҷӣ методи 

фарҳанги забониву иҷтимоӣ маҳсуб меёбад, ки муҳтавои онро рӯ овардан ба муҳити фарҳангӣ 

ва иҷтимоӣ ташкил медиҳад. Тарафдорони ин метод ба он назаранд, ки дар сурати танҳо 

азхудшавии шаклҳои лексикӣ-грамматикии «беҳаёт»-ро мақсади асосии худ қарор додани 

омӯзгору хонандагон, забон ҳаёти худро гум мекунад, зеро шахсият ва азҷумла забон ҳам 

маҳсули фарҳанг аст. Инро ғалатҳои забонии аз тарафи мо содиргардида ба таври эътимодбахш 

исбот мекунанд. Чунончи, шахси забони англисиро омӯхтаистода метавонад ифодаи 

грамматикии The Queen and relatives-ро дуруст истифода барад. Вале англиси ҳақиқӣ бо 

душворӣ дарк менамояд, ки дар ин маврид The Royal Family (оилаи шоҳона) дар назар дошта 

шудааст. масалан, ибораи «Қаҳрамон – ифодагари ғояи муаллиф»-ро метавон ҳамчун «The hero 

is the londspeaker of the author» («баландгӯяки муаллиф») тарҷума кард, ҳол он ки дар ин маврид 

истифодаи «mouthpiece» талаб карда мешавад. Бояд таъкид сохт, ки чунин камбудиҳо дар 

аксарият мавридҳо ба мушоҳида мерасанд. 

Барои бисёр тоҷиконе, ки забони англисиро сатҳӣ омӯхтаанд, бар байни ифодаҳои «Dont 

uou want to gou dou? ва Would you like to go?» (Шумо намехоҳед, ки сайр кунем (гардиш 

кунем?) фарқи ҷиддие мавҷуд нест, вале барои англиси асл ибораи аввалӣ маънои манфиро 
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ифода мекунад. Ё ин ки ҷумлаи дар муоширати рӯзмарраи мо истифодашавандаи «Ба кадом 

масъалаҳо шумо таваҷҷуҳ доред?» аксаран ҳамчун «What problems are you interested in?» 

тарҷума мешавад. Дар ин маврид калимаи «problems» (проблема, мушкилот) дар забони 

англисӣ тобиши манфӣ дорад. Тарҷумаи дурусти ин ҷумла ҳамчун «What issuers are you 

interested in?» садо медиҳад. 

Баъзе муҳаққиқон чунин камбудиву норасоиҳоро бо «надоштани маълумоти муайян дар 

бораи ин мамлакат» алоқаманд медонанд. Вале дар зинаи муосири рушди ҷомеа, ки шавқу 

рағбат ба фарҳангу миллати алоҳида зиёд мегардад, роҳ додан ба чунин ғалатҳо 

нобахшиданист. 

Аз тарафи дигар, фарҳанг на танҳо ҳамчун воситаи муттаҳидшавӣ ва ҳамшабеҳгардонӣ, 

балки ҳамчун аслиҳаи аз якдигар ҷудокунии одамон низ истифода шуда метавонад. Масалан, 

вақте ки арабҳо ба туфайли ҷангҳои истилогарона давлатҳои зиёдеро ғасб намуда, мутеи худ 

намуданд, мардумро ба ду гурӯҳ – ба араб ва аҷам, яъне мардуми ғайриараб тақсим намуданд. 

Ба ҳамин монанд, дар Русияи асримиёнагӣ одамони ғайрихудиро неметс, яъне «гунг, лол», 

забонро намедонистагӣ унвон мекарданд. Баъдтар одамони аз хориҷаомадаро аҷнабӣ, бегона, 

яъне «бегона дар байни худӣ» меномаидагӣ шуданд. Бо мурури замон, вақте ки шуури миллӣ 

имкон дод, то муқобилгузории «худӣ – бегона» каме бартараф гардад, калимаи «хориҷӣ ва 

аҷнабӣ» ба миён омад. Агар мо сари калимаи хориҷӣ ва ё аҷнабӣ дақиқтар андеша кунем, 

пайдоиши «ихтилофи фарҳангҳо» бармало мегардад. Зеро маънои ҳақиқии он аз мамлакати 

дигар, кишвари фарҳангаш бегона омадаро ифода мекунад. Фарҳанги модарӣ, бешак, одамонро 

муттаҳид мегардонад, вале дар баробари ин, онҳоро аз фарҳанги дигар, фарҳанги бегона ҷудо 

менамояд. Агар ба таври дигар гӯем, фарҳанги модарӣ сипарест, ки хусусияти миллии халқро 

ҳифз менамояд ва онро ҳамчун деворе низ ҳисоб кардан мумкин аст, ки ин халқро аз халқу 

фарҳангҳои дигар ҷудо мекунад. 

Ҳамин тариқ, истифодаи методҳои интегратсионӣ, ки методҳои анъанавӣ ва 

алтернативиро ба ҳам мепайванданд, инчунин бозиҳои нақшӣ ва корӣ ба баланд шудани 

самаранокии таълим ва муоширати байнифарҳангиву байнифардӣ мусоидат менамояд. Ин маҳз 

ҳамон масъалае буд, ки мо санҷиши онро дар кори илмӣ-таҳқиқотии хеш ба нақша гирифта 

будем. Дар қаринаи «муколамаи фарҳангҳо» ба роҳ мондани тарбияи таҳаммулпазирии 

хонандагон ба ҷалби мавод, ошкор сохтани хусусиятҳои фарҳанги миллӣ, муқоисаи фарҳанги 

миллии худ бо арзишҳои умумиинсонӣ ва фарҳанги кишвари забонаш омӯхташаванда кумаки 

амалӣ мерасонад. 

Истифодаи компонентҳои фарҳангшиносӣ дар раванди таълими забони хориҷӣ барои 

ноилшавӣ ба мақсади асосии амалӣ – ташаккули қобилияти муошират бо забони 

омӯхташаванда зарур ва муҳим мебошад. 

Дар фуроварди сухан, бояд қайд кард, ки забони хориҷӣ яке аз воситаҳои асосии тарбияи 

таҳаммулпазирии хонандагон маҳсуб меёбад. Забони хориҷӣ ва фарҳанги забони дигарро 

омӯхта истода, хонандагон имконият пайдо мекунанд, ки фазои иҷтимоӣ-фарҳангии хешро 

васеъ созанд, худшиносии фарҳангӣ ба даст оранд, яъне худро ба сифати субъекти таърихӣ-

фарҳангӣ дар маҷмӯи фарҳанги модарӣ ва фарҳанги мамлакати забонаш омӯхташаванда 

шиносанд.  
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ЗАБОНИ АНГЛИСӢ – ВОСИТАИ ТАРБИЯИ ТАҲАММУЛПАЗИРИИ ХОНАНДАГОН 
 

Дар ин мақола дар хусуси воситаи тарбияи таҳаммулпазирии хонандагон маҳсуб ёфтани забони 

хориҷӣ, аз ҷумла забони англисӣ, сухан меравад. Муаллиф қайд мекунад, ки донистани забони хориҷӣ 

дар шароити суръатноки равандҳои нав, модернизатсияи ҷомеаи иҷтимоӣ ва кушода гардидани 

сарҳадҳои фазои ҷаҳонӣ аҳамияти махсус пайдо менамояд. Донистани забони хориҷӣ сатҳи маърифати 

гуманитарии инсонро боло мебарад, ба ташаккули шахсияти ӯ ва ба шароитҳои мунтазам тағйирёбандаи 

ҷаҳони бисёрфарҳангӣ ва бисёрзабонӣ мутобиқ гардидани он кумак мерасонад. 
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Ба андешаи муаллиф, мақсад аз омӯзиши забони хориҷӣ ва фарҳанги хориҷӣ ҳамчун омодагӣ ба 

муоширати ҳақиқии байнифарҳангӣ, яъне ҳамдигарфаҳмии комилан мувофиқи ду иштироккунандаи 

амали коммуникативии ба фарҳангҳои гуногун мутааллиқбуда тафсир дода мешавад. 

Муаллиф хулоса мекунад, ки истифодаи методҳои интегратсионӣ, ки методҳои анъанавӣ ва 

алтернативиро ба ҳам мепайванданд, инчунин бозиҳои нақшӣ ва корӣ ба баланд шудани самаранокии 

таълим ва муоширати байнифарҳангиву байнифардӣ мусоидат менамояд. Ин маҳз ҳамон масъалае буд, 

ки мо санҷиши онро дар кори илмӣ-таҳқиқотии хеш ба нақша гирифта будем. Дар қаринаи «муколамаи 

фарҳангҳо» ба роҳ мондани тарбияи таҳаммулпазирии хонандагон ба ҷалби мавод, ошкор сохтани 

хусусиятҳои фарҳанги миллӣ, муқоисаи фарҳанги миллии худ бо арзишҳои умумиинсонӣ ва фарҳанги 

кишвари забонаш омӯхташаванда кумаки амалӣ мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: неруи тарбиявӣ, низоми маориф, малакаҳои коммуникативӣ, забони хориҷӣ, 

фарқияти забонӣ, хонандагон, дониш, фарҳанг, муколамаи забонҳо, консепсия, муошират, 

таҳаммулпазирӣ. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Қулмаҳмадова Сафаргул Мирмаҳмадовна, омӯзгори 

кафедраи курси амалии забони англисии ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 918-50-75-58.  
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

В этой статье речь идет о том, что иностранный язык, в том числе английский язык считается 

средством воспитания толерантности учащихся. Автор подчеркивает, что знание иностранного языка в 

условиях новых быстротекущих процессов, модернизации социального общества и открытия границ 

мирового пространства приобретает особое значеие. Знание иностранного языка повышает уровень 

гуманитарного познания человека, помогает в формировании его личности и адаптации к постоянно 

изменяющимся условиям многоекльтурного и многоязычного мира. 

На взгляд автора, целью изучения иностранного языка и иностранной культуры является 

готовность к реальному межкультурному общению, т.е. к полному взаимопониманию двух участников 

окммуникативного действия, относящихся к разным культурам. 

Автор заключает, что использоавние иностранных методов, включающих в себя традиционного и 

альтернативного методов, а также ролевых и деловых игр способствует повышению эффективности 

обучения, а также межкультурному и межличностному общения. Это именно та прблема, проверку 

которой мы запланировали в своей научно-исследовательской работе. В контексте «диалога культур» 

осушествление воспитания толерантности учащихся оказывает практическую помощь в выявлении 

особенностей национальной культуры, в сопоставлении своей национальной культуры с 

общечеловеческими ценностями и культурой страны, язык которого изучается нами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитательный потенциал, система образования, коммуникативные 

навыки, иностранный язык, языковое различие, учащиеся, знание, культура, диалог языков, концепция, 

общение, толерантность. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Кулмаҳмадова Сафаргул Мирмахмадовна, преподаватель кафедры 

практического курса английского языка БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-50-75-58.  
 

ENGLISH IS A MEANS OF EDUCATING STUDENTS ' TOLERANCE 
 

This article refers to the fact that a foreign language, including English, is considered a means of 

promoting tolerance among students. The author emphasizes that knowledge of a foreign language in the context 

of new fast-moving processes, the modernization of social society and the opening of the borders of world space 

takes on special importance. Knowledge of a foreign language increases the level of a person's humanitarian 

knowledge, helps in forming their personality and adapting to the constantly changing conditions of a multi-

cultural and multilingual world. 

In the author's opinion, the goal of learning a foreign language and culture is to be ready for real 

intercultural communication, i.e., for full mutual understanding between two participants of an okmmunikative 

action belonging to different cultures. 

The author concludes that the use of foreign methods, including traditional and alternative methods, as 

well as role-playing and business games, contributes to improving the effectiveness of training, as well as 

intercultural and interpersonal communication. This is exactly the problem that we planned to test in our research 

work. In the context of the "dialogue of cultures", the education of tolerance of students provides practical 

assistance in identifying the features of national culture, in comparing their national culture with the universal 

values and culture of the country whose language we are studying. 

KEY WORDS: educational potential, educational system, communication skills, foreign language, 

linguistic distinction, students, knowledge, culture, dialogue of languages, concept, communication, tolerance. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                           ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

НАЗАРИЯ ВА МАВҚЕИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
 

Сатторов А.Э., Мусулмони А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

Давлатов Р.Ҷ. 

Коллеҷи омории ш. Ваҳдат 
 

Технологияҳои иттилоотӣ фарогири тамоми ҷомеа гардида, айни замон ҷабҳаҳои 

гуногуни фаъолияти шаҳрвандон ба он сахт вобаста аст. Имрӯзҳо назари зиёде нисбат ба 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҷомеа баён карда мешавад. Бебаҳс 

гуфтан мумкин аст, ки дар баробари назари мусбат нисбат ба воридшавии технологияҳои 

иттилоотӣ баъзе аз муаллифон ба он назаранд, ки технологияҳои иттилоотӣ сабаби коҳиш 

ёфтани дониш ва рафтори донишҷӯён гардидааст. 

С. Амонӣ бобати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ чунин изҳори ақида намудааст: 

«Умумишавии технологияи иттилоотӣ ва танг шудани доираи истифодаи китобу маҷаллаҳо 

сабаби коҳиши рафтори маданӣ ва иттилоотии кӯдакону наврасон гардидааст. Сустшавии 

майлу таваҷҷуҳи кӯдакону наврасон ба китобхонӣ ҳамзамон боиси пастравии сифати таҳсилот 

ва дониш гардидааст, ки натиҷаи таҳлилҳо ва таҳқиқот далели ин гуфтаанд. 

Агар мо хоҳем, ки дар ҷомеаи донишпарвар зиндагӣ кунем, бояд ин ҳақиқатро фаромӯш 

насозем: 

- мутолиа дар таълим, тарбия ва рушди инсон нақши бузург мебозад. Он равзанаест, ки 

кӯдакон тавассути он худ ва ҷаҳонро мешиносанд; 

- китоб имрӯз новобаста ба шакли нашр (чопӣ ё электронӣ) чун пештара ҳамчун асоси 

фарҳангу дониш боқӣ мемонад; 

- аҳамияти китоб ва китобхонӣ бебаҳс аст ва ин гуфта аз сӯйи ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта 

шудааст» 1 с. 115. 

Ба андешаи академик Шарифзода Ф. ва Булбулов Ҷ. «Бо татбиқи технологияи нав дар 

таълим миқдори зиёди иттилоот ба даст меояд, сатҳи донишҳои истифодашаванда сифатан 

баланд мегардад. Ҷустуҷӯ ва таҳлил карда тавонистани иттилоот, иттилооти ба дастомадаро дар 

раванди таълим татбиқ намудан ва аз худ намудани салоҳиятҳои касбӣ омили муҳимми ба 

муваффақият ноил гардидан дар тамоми ҷанбаҳо ба шумор меравад.  

Ба мутахассисони ҷавон ёд додани донишҳои соҳаи технологияи иттилоотӣ заминаи 

асосии низоми муосири таълим мебошад. Технологияҳои нав ба татбиқи амалии шароити 

педагогию психологӣ равона гардидаанд, ки ба муносибати тарафайни омӯзгору шогирдон 

мутобиқанд» 2 с. 8. 

Муҳаққиқ Одинаев И. дар мавриди таълими забони русӣ чунин иброз намудааст: 

«Технологияҳои компютерӣ қобилияти интеллектуалии таълимгирандагонро рушд медиҳад, ки 

ба омӯзиши амиқи мавод мусоидат менамояд, мотиватсияи таълимгирандагонро баланд 

мебардорад. Имконияти дастрас намудани иттилоот яке аз компонентҳои функсионалии 

донишандӯзии инсони муосир ба ҳисоб меравад» 3 с. 49. 

Албатта, китоб манбаи асосии дониш, илм ва маърифати инсон ба ҳисоб меравад. Аммо 

истифодаи самараноки технологияҳои иттилоотӣ нисбат ба истифодаи маводи чопӣ метавонад 

хусусиятҳои зерини мусбатро соҳиб бошад: 

  ҷойи камро ишғол намудан дар мавриди истифодаи васоити электронӣ; 

  дастрас будан тариқи дастгоҳҳои рақамӣ; 

  чандирият дар вақти мутолиаи мавод дар намуди электронӣ; 

  мубодилаи бемаҳдуди мавод; 

  бо мақсади ғанӣ гардонидани дониши дигарон бемаҳдуд дастрас намудани мавод. 

Бешубҳа, ба ақидаи С. Амонӣ розӣ будан мумкин нест, зеро таъсири манфии 

технологияҳои иттилоотиро ба ҳама вазъият хос донистан дуруст нест. Нодуруст ва 

ғайримақсад истифода намудани технологияҳои иттилоотӣ боиси таъсири манфӣ расонидани 

он ба шахс гардида, ба камфаъол шудани қобилияти дарк ва фаҳмиши инсон сабаб мегардад. 

Баъзе аз ҷиҳатҳои ғайримақсаднок истифода намудани технологияҳои иттилоотиро мисол 

овардан мумкин аст: 

 истифодаи бозиҳои хусусияти зӯроваридошта; 

 истифодаи сарчашмаҳои интернетии хусусияти ташвиқоти экстремистидошта; 
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 дурудароз гуш намудани мусиқӣ ва дигар иттилооти садоӣ, ки боиси кам дарк намудани 

мавод ва тафаккури инсон мегардад.  

Бинобар ин, ҳангоми пешниҳоди фикру ақидаҳо дар ҳама маврид мебояд тамоми 

паҳлуҳои масъалаи таҳқиқшаванда омӯхта шавад. Бобати маводи таълимӣ метавонем ҳолати 

зеринро ҳамчун мисол тавсия намоем. Ба Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат тариқи почтаи 

электронӣ китобҳои электронӣ дастрас карда шуд, ки шумораи онҳо 37 номгӯйро ташкил медод 

ва андозаи он ба 76,1 Мб баробар буд. Аз ин мисол ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар 

шароити пасти иқтисодӣ шаҳрванд бо доштани танҳо як флеш-корти андозаи 1 Гб метавонад 

497-500 адад китоби таълимиро дастраси хонанда гардонад. 

Дар ин робита муносибати омӯзгорро бо донишҷӯ дар раванди таълим дар намуди зерин 

тасвир намудан мумкин аст.  
 

 
Муносибати омӯзгор бо донишҷӯ дар раванди истифодаи маводи таълимӣ. 

 

Муҳаққиқ Холов А.А. дар рисолаи худ чунин қайд менамояд: «Ғояи равшани фаъолияти 

таълимии омӯзгор дар системаи «Инсон-техника» ҳангоми омӯзиши мавзӯи «Хусусиятҳои 

тайёр намудани омӯзгори оянда барои иттилоотикунонии раванди педагогӣ» дида мешавад. 

Мушкилоти таълими босифати кадрҳои илмию педагогӣ дар хориҷа ва кишварҳои ИДМ низ 

қайд карда шуда, муваффақияти ҷараёни таълим аз истифодаи оқилонаи технологияҳои 

инноватсионии рушдкунанда вобаста аст 4 с. 107. 

Дар такя ба ақидаи олимону муҳаққиқон бобати истифодаи технологияҳои таълим ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки тамоми муваффақият, пеш аз ҳама, ба дониши касбӣ-иттилоотӣ 

доштани омӯзгор сахт вобаста буда, технологияи иттилоотӣ ҳамчун воситаи кумакрасон ба 

ҷараёни таълим хизмат мерасонад. Албатта, ин кумак боиси беҳтар гардидан сифати дарс ва 

баланд шудани фаъолияти маърифатии донишҷӯён гардида, яке аз омили асосии баланд 

бардоштани сатҳи сифати таълим ба шумор меравад. Дар ин робита пешниҳод карда мешавад, 

ки воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ дар сатҳи фаъолияти инсон оқилона ва мақсаднок 

истифода гардида, бояд дуруст ба роҳ монда шавад. 
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НАЗАРИЯ ВА МАВҚЕИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Дар мақола назарияи олимон нисбат ба мавқеи технологияҳои иттилоотӣ дар ҷараёни таълим 

баррасӣ шудааст. 
Аз тарафи муаллифон назари Амонӣ С. ҷиҳати таъсири манфии технологияҳои иттилоотӣ, 

назари академик Шарифзода Ф., олимон Булбулов Ҷ., Одинаев И. ва Холов А.А. бобати самаранок 
ва мақсаднок будани истифодаи технологияҳои иттилоотӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.  

Ҳамзамон, ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбати технологияҳои иттилоотӣ дар мақола баён гардида, 
таъкид шудааст.  

Дар такя ба ақидаи олимону муҳақиқон бобати истифодаи технологияҳои таълим ба хулосае 
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омадан мумкин аст, ки тамоми муваффақият, пеш аз ҳама, ба дониши касбӣ-иттилоотӣ доштани 
омӯзгор сахт вобаста буда, технологияи иттилоотӣ ҳамчун воситаи кумакрасон ба ҷараёни таълим 
хизмат мерасонад. Албатта, ин кумак боиси беҳтар гардидан сифати дарс ва баланд шудани 
фаъолияти маърифатии донишҷӯён гардида, яке аз омили асосии баланд бардоштани сатҳи сифати 
таълим ба шумор меравад. Дар ин робита пешниҳод карда шудааст, ки воситаҳои технологияҳои 
иттилоотӣ дар сатҳи фаъолияти инсон оқилона ва мақсаднок истифода гардида, бояд дуруст ба роҳ 
монда шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: технологияҳои иттилоотӣ, салоҳиятҳои касбӣ муносибати тарафайни 
омӯзгору шогирдон, почтаи электронӣ, китобҳои электронӣ, фаъолияти маърифатии донишҷӯён.  
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ТЕОРИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье приводятся теории ученых о роли информационных технологий в учебном процессе.  
С нашей точки зрения была изучена мнении Амони С. о негативном влиянии 

информационных технологий, взгляды академика Шарифзода Ф., ученых Булбулова Ю., Одинаева 
Ю. и А. Холова о эффективности и целесообразности использования информационных технологий.  

В то же время в статье освещаются негативные и позитивные аспекты информационных 
технологий. 

На основе идей ученых и исследователей можно сделать вывод, что весь успех зависит, 
прежде всего, от профессиональных и информационных знаний учителя, и что информационные 
технологии являются средством, способствующим процессу обучения. Безусловно, эта помощь 
улучшит качество уроков и повысит активность учащихся, что является одним из основных 
факторов повышения качества образования. В связи с этим предлагается, чтобы средства 
информационной технологии использовались разумно и целенаправленно на уровне человеческой 
деятельности и должным образом управлялись. 
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THEORY AND POSITION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE  

EDUCATIONAL PROCESS 
 

The article gives theories of scientists about the role of information technologies in the educational 
process. 

From our point of view, the opinion of Amoni S. on the negative influence of information 
technologies, the views of academician Sharifzod F., scientists Bulbulov Y., Odinaev Y. and A. Holov on 
the effectiveness and feasibility of using information technologies were studied.  

At the same time, the article highlights the negative and positive aspects of information technology. 
Based on the ideas of scientists and researchers, it can be concluded that all success depends 

primarily on the professional and informational knowledge of the teacher, and that information technology 
is a tool that contributes to the learning process. Of course, this assistance will improve the quality of 
lessons and increase the activity of students, which is one of the main factors in improving the quality of 
education. It is therefore proposed that information technology tools be used wisely and purposefully at the 
level of human activity and properly managed. 
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НАТИҶАҲОИ МЕТАФАННИИ АЗХУДКУНИИ БАРНОМАИ РУШДИ АСОСИИ 

ТАҲСИЛОТ ДАР ДАРСҲОИ ФИЗИКА 
 

Абдуллоев С.Р., Холназаров С. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Мазмуни Стандарти давлатии таҳсилоти асосии умумӣ аз рӯйи натиҷаҳои таълими 

метафаннӣ аз худи ҳамон бахши таҳсилоти миёнаи умумӣ (ТМУ) тақрибан фарқ надорад. Дар 

тафовут аз мафҳумҳои метафаннӣ натиҷаҳои метафаннӣ дар қисмати амалҳои универсалии 

таълим (АУТ) бо барномаи намунавии асосии таҳсилотӣ (БНАТ) таҳсилоти миёнаи умумӣ 

кушода ва тафсилот дода мешаванд. 

Мутобиқи стандарти таҳсилот амалҳои универсалии таълимӣ ба се гурӯҳ: танзимкунанда, 

маърифатӣ ва иртиботӣ ҷудо карда мешаванд. Барои татбиқи муносибати низоми фаъолият, ки 

асоси стандарти давлатии таҳсилот мебошад, дар муассисаҳои таҳсилот барномаҳои рушди 

АУТ таъсис дода мешаванд, ки амалҳои зикршудаи универсалии таълимиро бо кумаки 

вазифаҳои маъмулие ташаккул медиҳанд. 

Ғояи М.Д. Даммерро [1, с. 3-4; 2, с. 183-186] дар бораи муҳиммияти фан дар дарки 

моҳияти метафаннӣ инкишоф дода, унсури муҳимтарини сохтории натиҷаҳои метафаннӣ - 

мафҳумҳои азхудшудаи метафанниро кушода медиҳем, ки аз мазмуни фанни мазкур дарк карда 

мешавад. Азхудшавии мафҳумҳои метафаннӣ метавонад маънои далели барқароркунии 

робитаи байнифанниро аз ҷониби хонандагон байни мавзӯъҳои фанҳо дошта бошад, ки дар он 

мафҳуми мазкур барои тавсифи падидаҳо ва ҳалли вазифаҳои мушаххас зарур аст. Масалан, 

мафҳуми электронро объекти робита шуморидан мумкин аст, ки аз тариқи он робитаи 

байнифаннии курси физика бо химия татбиқ мешавад, зеро он дар курси химияи синфи 8 

ташаккул ёфта, баъдтар семантикаи он дар доираи курси физикаи синфҳои 8-9 васеъ мешавад 

[3, с. 45-51]. Саҳми субъектҳои гуногун дар мафҳумҳои метафаннӣ яксон нест. Дар таҳқиқоти 

Т.Н. Гнитетская ва Э.Б. Иванова [4] ҳисобкунии ғунҷоиши кластери байнифаннӣ аз рӯйи 

гурӯҳҳои гуногуни унсурҳои донишҳо (мафҳумҳо, қонунҳо ва ғайра) гузаронида шудааст. Дар 

курсҳои физикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии синфҳои 8-9 (Файзи Н., Сайидҷафари 

Қ., Маҷидов Ҳ., Нозимов О.) ва химияи синфҳои 8-9 (Зубайдов У., Иброҳимов Ҳ., Тошев А., 

Азизов А., Солиев Л., Ҳакимҷонов С.) шумораи мафҳумҳои байнифаннии физикӣ, ки дар курси 

химия истифода мешаванд, яксаду шашто ва шумораи мафҳумҳои химиявӣ, ки ба мазмуни 

курсӣ физика дохил карда шудаанд, наваду панҷторо ташкил медиҳанд.  

Ҳамин тариқ, саҳми курси физика барои синфҳои 8-9 (Файзи Н., Сайидҷафари Қ., 

Маҷидов Ҳ., Нозимов О.) дар мафҳумҳои азхудкардашудаи байнифаннӣ - ҷузъи муҳимтарини 

натиҷаҳои метафаннӣ – 1,12 маротиба зиёдтар аз саҳми курси химияи синфҳои 8-9 мебошад 

(Зубайдов У., Иброҳимов Ҳ.,Тошев А., Азизов А., Солтиев Л., Ҳакимҷонов С). Аён аст, ки 

саҳми фанҳои табиатшиносии дигар дар азхудкунии мафҳумҳои байнифаннӣ назар ба саҳми 

химия пасттар мешавад. Аз ин рӯ, моҳияти метафаннӣ дар қисми мафҳумҳои байнифаннӣ ба 

дараҷаи зиёд бо фанни физика муайян мешавад. 

Саҳми фанни физикаро дар унсури дуюми сохтории натиҷаҳои метафаннӣ, АУТ - и 

азхудкардашударо низ дар сатҳи таҳсилоти миёнаи умумӣ дида мебароем. Дувоздаҳ натиҷаҳои 

метафанниро, ки дар Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ оварда шудааст, дар чаҳор 

гурӯҳ муттаҳид кардан мумкин аст, ки ҳар яки онҳоро бо маҳорате, ки дар дарсҳои физика 

ташаккул меёбанд, дида мебароем (ҷадвали 1). 

Ҳамин тавр, ба гурӯҳи аввал натиҷаҳои метафаннӣ аз 1 то 5-ум аз Стандарти давлатии 

таҳсилоти миёнаи умумӣ дохил шуданд. Гурӯҳи дуюмии амалисозии таҳлил ва синтези мазмун 

натиҷаҳои метафаннӣ аз 6 то 8 аз стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумиро дар бар 

мегирад. Ва ниҳоят гурӯҳи чаҳоруми натиҷаҳои метафаннӣ танҳо натиҷаи 12-уми метафанниро 

аз стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар бар мегирад. Низомбандии мазкури 

натиҷаҳои метафаннӣ ба мулоҳизаҳои зерин такя мекунад. 

Ҷадвали 1 
Гурӯҳҳои натиҷаҳои метафании стандарти давлатии таҳсилот, ки аз ҷониби хонандагон  

дар сатҳи таҳсилоти миёнаи умумӣ бадастомада ва маҳоратҳои аз ҷониби онҳо муқоисашуда,  
ки дар дарсҳои физика ташаккул меёбанд 

 

№ Маҳоратҳое, ки дар 
дарсҳои физика 

ташаккул меёбанд 

Мазумни натиҷаҳои метафаннӣ, ки аз ҷониби хонандагон дар сатҳи 
таҳсилоти миёнаи умумии сатндарти давлатии таҳсилот ба даст меоянд 
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1 Маҳоратҳои иҷро 
кардани амалҳои 

мақсадноки 
мустақилона 

(М-1) маҳорати мустақилона муайян кардани мақсади таълимӣ, гузоштан 
ва ифода кардани вазифаҳои нав барои худ дар таҳсил ва фаъолияти 
маърифатӣ, рушд додани ваҷҳҳо ва шавқу ҳавасҳои фаъолияти маърифатии 
худ. 
(М-2) - маҳорати мустақилона банақшагирии роҳҳои ноил шудан ба 
ҳадафҳо, аз ҷумла роҳҳои алтернативӣ, интихоби бошууронаи усули 
муассиртари ҳалли вазифаҳои таҳсилотӣ ва маърифатӣ. 
(М-3) - маҳорати алоқаманд кардани амалҳои худ бо натиҷаҳои 
банақшагирифташуда, назорат кардани фаъолияти худ дар ҷараёни ба 
даст овардани натиҷа, муайян кардани усули амалҳо дар доираи шароит ва 
талаботи пешниҳодшуда, мутобиқ кардани амалҳои худ мутобиқи 
шароити тағйирёбанда. 
(М-4) - маҳорати баҳодиҳӣ ба дурустии иҷрои вазифаи таълимӣ, 
имкониятҳои худ барои ҳалли он. 
(М-5) - донистани асосҳои худидоракунӣ, худбаҳодиҳӣ, қабули қарорҳо ва 
интихоби огоҳона дар фаъолиятҳои таълимӣ ва маърифатӣ. 

2 Маҳоратҳои 
амалисозии таҳлил ва 

синтези мазмун 

(М-6) - маҳорати муайян кардани мафҳумҳо, эҷоди ҷамъбастҳо, 
муқаррарсозии шабоҳатҳо, тасниф ва мустақилона интихоб кардани 
асосҳо ва меъёрҳо барои таснифот, муқаррарсозии муносибатҳои сабабию 
натиҷавӣ, тартиб додани мулоҳизаҳои мантиқӣ, хулоса (индуктивӣ, 
дедуктивӣ ва аз рӯйи шабеҳ) ва баровардани хулосаҳо. 
(ТМ-7) - маҳорати таҳия, татбиқ ва табдил додани аломатҳо ва рамзҳо, 
амсилаҳо ва тарҳҳо барои ҳалли вазифаҳои таълимӣ ва маърифатӣ.  
(М-8) - хониши семантикӣ. 

3 Маҳоратҳои 
иртиботӣ 

(М-9) - маҳорати ташкили ҳамкориҳои таълимӣ ва фаъолиятҳои 
муштарак бо омӯзгор ва ҳамсолон; кор дар алоҳидагӣ ва дар гурӯҳ: 
дарёфти қарори умумӣ ва ҳаллу фасли муноқишаҳо дар асоси мутобиқсозии 
мавқеъҳо ва ба эътибор гирифтани манфиатҳо; ифода, далелнок дифоъ 
кардани ақидаи худ. 
(М-10) - маҳорати бошуурона истифода бурдани воситаҳои нутқ 
мутобиқи вазифаи иртибот барои ифодаи ҳиссиёт, фикрҳо ва талаботи 
худ, банақшагирӣ ва танзими фаъолияти худ; донистани нутқи шифоҳӣ ва 
хаттӣ, монологи заминавӣ. 

(М-11) - ташаккул ва рушди салоҳиятнокӣ дар истифодаи технологияҳои 
иттилоотӣ ва иртиботӣ (минбаъд - салоҳиятҳои ТИК); рушди 
ҳавасмандгардонӣ барои азхудкунии фарҳанги истифодаи фаъоли луғатҳо 
ва дигар низомҳои ҷустуҷӯ. 

4 Эътиқодот ва 
маҳоратҳои инсонии 

ҷаҳонбинӣ 

(М-12) - ташаккул ва рушди тафаккури экологӣ, маҳорати истифодаи он 
дар амалияи маърифатӣ, иртиботӣ, иҷтимоӣ ва фаъолияти касбӣ. 

 
 

Тавре ки қайд шуд, сарфи назар аз сатҳи баланди хусусияти мазмуни ҳар як фанне, ки дар 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯхта мешавад, сохтори натиҷаҳои метафаннӣ, ки аз 
ҷониби хонандагон ба даст оварда мешаванд, ба он вобаста набуда, бетағйир боқӣ мемонад. 
Айни замон қайд кардан зарур аст, ки зимни омӯзиши физика аксари амалҳое, ки аз ҷониби 
хонандагон дар дарсҳои физика амалӣ мешаванд, барои азхудкунии бомуваффақияти ҳамаи 
навъҳои АУТ аз ҷониби онҳо ва мутобиқан ноилшавӣ ба натиҷаҳои метафаннӣ дар қисми АУТ 
заруранд. Инро бо дараҷаи баланди бунёдӣ будани мазмуни физика тавзеҳ додан мумкин аст. 

Натиҷаҳои метафаннии гурӯҳи аввал (М-1)-ро тавассути қобилияти иҷро кардани 
амалҳои мақсадноки мустақил ба даст овардан мумкин аст. Ҳамин тавр, маҳорати мустақилона 
муайян кардани мақсади таълимӣ, гузоштан ва ифода кардани вазифаҳои нав барои худ дар 
таҳсил, рушд додани ваҷҳҳо ва майлу рағбатҳои раванди маърифатии худ (М-1)-ро дар 
хонандагон бо ҷалби онҳо дар дарсҳои физика бо кумаки мусобиқаҳои дастаҳо ташаккул додан 
мумкин аст. 

Натиҷаҳои дуюм ва сеюм (М-2 ва М-3)-ро ба шарте ба даст овардан мумкин аст, ки агар 
ташкили амалҳои мақсадноки мустақилонаи хонандагон аз рӯйи нақшае, ки омӯзгори физика 
омода месозад, сурат гирад. Дар заминаи таҳсилоти банақшагирифташуда хонандагон ба таври 
худкор банақшагирии кори худро меомӯзанд, зеро нисбатдиҳии мунтазами мақсадҳо ва 
натиҷаҳои дарс бо нақшаи пешниҳодкардаи омӯзгор сурат мегирад. Пас аз як соли кор дар ин 
низом омӯзгори физика метавонад ба хонандагон пешниҳод намояд, ки кори худро худашон ба 
нақша гирифта, ҳадафҳои хурд (вазифаҳои назариявӣ ва озмоишии физикӣ)-ро эҷод карда, 
натиҷаҳои муайянро ба даст оранд. 

Натиҷаи чорум - маҳорати баҳодиҳӣ ба дурустии иҷрои вазифаи таълимӣ ва имкониятҳои 
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худ барои ҳалли он (М-4)-ро ба даст овардан осон нест, зеро дар ин маврид кумаки омӯзгор 
талаб карда мешавад. Масалан, пешниҳоди тавсияҳои ҳатмӣ барои ҳалли вазифаҳои физикӣ, 
гузарондани назоратҳои экспресс-назоратӣ доир ба нисбатдиҳии траекторияи худи ҳал аз 
ҷониби ҳар як хонанда бо оне ки ба ӯ аз ҷониби омӯзгор тавсия дода шудааст. 

Барои ноил шудан ба натиҷаи панҷум (М-5) дар охири омӯзиши ҳар гуна мавзӯъҳои 
физика семинарҳоро ба таври мунтазам гузаронидан мумкин аст, ки дар онҳо хонандагон 
метавонанд маърӯзаҳо кунанд. Дар ҷараёни чунин фаъолият баҳодиҳии маърӯза на танҳо бо 
донистани мазмуни физика, балки инчунин аз рӯйи маҳорати маърӯзакунанда дар ҷалб кардан 
ва муътақид сохтани аудитория, инчунин боварӣ ба худ имконпазир аст. Илова бар ин, барои 
муайян кардани таносуби худбаҳодиҳӣ ва арзёбии дониш, аз хонандагон талаб карда мешавад, 
ки худро худашон арзёбӣ кунанд. Ин амалҳо инчунин барои ба даст овардани натиҷаҳои нуҳум 
ва даҳум (М-9 ва М-10) аз гурӯҳи сеюм мусоидат мекунанд. Тахмин карда мешавад, ки 
натиҷаҳои дар гурӯҳҳои дуюм (М-6, М-7, М-8) ва чорум (М-12) муттаҳидшуда аз ҷониби 
хонандагон дар дарсҳои физика бо ҳама гуна усули омӯзиши он ба даст оварда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, нақши фанни физика дар азхудкунии ҳам мафҳумҳои метафаннӣ, ҳам 
амалҳои таълимии универсалӣ (АУТ) муайянкунанда мешавад. Яъне бе таълими мазмуни 
бунёдии физика ба даст овардани натиҷаҳои метафаннӣ аз ҷониби хонандагон ғайриимкон аст.  
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НАТИҶАҲОИ МЕТАФАННИИ АЗХУДКУНИИ БАРНОМАИ РУШДИ АСОСИИ ТАҲСИЛОТ 
ДАР ДАРСҲОИ ФИЗИКА 

 

Дар ин мақола унсурҳои муҳимтарини сохтории натиҷаҳои метафаннӣ дар таълими физика 
баррасӣ гардидааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки дар Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ 
дувоздаҳ натиҷаҳои метафаннӣ оварда шудааст, ки ҳар кадоме ба ташаккули маҳорат мушахасс 
нигаронида шудааст. Ба андешаи муаллифон ҳамаи онҳоро ба чор гурӯҳ муттаҳид кардан мумкин аст. 

Сарфи назар аз сатҳи баланди хусусияти мазмуни ҳар як фанне, ки дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумӣ омӯхта мешавад, сохтори натиҷаҳои метафаннӣ, ки аз ҷониби хонандагон ба даст оварда 
мешаванд, ба он вобаста набуда, бетағйир боқӣ мемонад. Айни замон қайд кардан зарур аст, ки зимни 
омӯзиши физика аксари амалҳое, ки аз ҷониби хонандагон дар дарсҳои физика амалӣ мешаванд, барои 
азхудкунии бомуваффақияти ҳамаи навъҳои АУТ аз ҷониби онҳо ва мутобиқан ноилшавӣ ба натиҷаҳои 
метафаннӣ дар қисми АУТ заруранд, ки инро бо дараҷаи баланди бунёдӣ будани мазмуни физика тавзеҳ 
додан мумкин аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: натиҷаҳои метафаннӣ, барномаи асосии таҳсилот, синф, дарси физика, 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

В этой статье рассматриваются важнейшие структурные элементы метапредметных результатов в 

обучении физике. Авторы отмечают, что в Государственном стандарте общего среднего образования 

приведены 12 метапредметных результатов, каждый из которых ориентирован на формирование 

конкретного умения. На взгляд авторов, эти результаты делятся на четыре группы. 

Несмотря на высокий уровень содержания каждого предмета, изучаемого в средних 

оббщеобразовательных учреждения, структура метапредметных результатов, приобретаемая учениками, 

не зависит от него и остается неизмененной. В настоящее время можно отметить, что при обучении 

физике многие действия, осуществляемые учениками на уроках физики, необходимы для успешного 

усвоения всех видов УМО с их стороны и, соответственно, для достижения метапредметных резултатов в 

частности УМО, что свидетельствуют о высоком уровне содержания физики. 
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METASUBJECTS RESULTS OF MASTERING THE PROGRAM OF BASIC DEVELOPMENT OF 

EDUCATION IN PHYSICS LESSONS 
 

This article discusses the most important structural elements of metasubjects results in teaching physics. 

The authors note that the State standard of General secondary education provides 12 metasubjects results, each 

of which is focused on the formation of a specific skill. According to the authors, these results are divided into 

four groups. 

Despite the high level of content of each subject studied in secondary educational institutions, the 

structure of metasubject results acquired by students does not depend on it and remains unchanged. Currently, it 

can be noted that when teaching physics, many actions performed by students in physics lessons are necessary 

for the successful assimilation of all types of ULP on their part and, accordingly, to achieve metasubject results 

in particular ULP, which indicates a high level of physics content. 

KEY WORDS: metasubjects results, basic education program, class, physics lesson, educational 

institution, activity, skill, subject, element. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ОМОДАСОЗИИ ЗАВҚИ МАТЕМАТИКИИ ХОНАНДАГОН 
 

Мӯсоева Б.А., Шодиён М.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар омодасозии мутахассиси оянда барои идоракунии инкишофи завқи математикии 

хонандагон ҳамчунин технологияи таълими мавқеӣ нақши муҳим дорад. Технологияи мазкур 

раванди гузариш аз низоми идоракунии қолабии раванди омӯзиш ба низоми роҳбарии муассири 

фаъолияти таълимӣ-маърифатии донишҷӯёнро, ки он ба гузариши пайгиронаи онҳо ба сатҳи 

субъектҳои худфаъолиятӣ равона шудааст, инъикос менамояд. 

Барои шахси эҷодкор будан, ба муоширати ҳамшарикӣ бо хонандагон ва бо ҳамкорон 

қобилият доштан, дорои тафаккури ғайриқолабии эҷодкорона, рафтори қотеъона будан зарур 

мебошад. Гуногунии мавқеияти донишҷӯ дар раванди омӯзишӣ ба инкишофи иқтидори 

билқувваи шахсият, падидории фардияти худ дар нақшҳои гуногун мусоидат мекунад. 

Ҳамон гуна ки Н.В. Веракс ишора менамояд, таълими мавқеӣ ба рушди се мавқеи асосӣ - 

меъёрӣ, диалектикӣ ва рамзӣ мусоидат мекунад. Мавқеи меъёрӣ бо азхудкунии меъёрҳо ва 

қоидаҳои фаъолияти педагогӣ алоқаманд аст; мавқеи диалектикӣ ба донишҷӯ шароит фароҳам 

меорад, ки имконияти инкишофи вазъияти мухолиф бо натиҷаи мавҷударо пешбинӣ намояд; 

мавқеи рамзӣ бо самтгирӣ на ба худи хосиятҳои объективии воқеият, на ба муносибат бо онҳо, 

балки ба маънии онҳо иртибот дорад [1]. Дар ниҳояти кор, таълими мавқеӣ ба инкишофи 

амалиёти мантиқии тафаккури донишҷӯён мусоидат мекунад, ки он заминаи зарурӣ барои 

фарогирии раванди идоракунии инкишофи завқи математикӣ мебошад. 

Ивазшавии мавқеи донишҷӯён дар раванди омӯзишӣ ба онҳо имконият медиҳад, ки аз 

шакли маъмулии рафтор фосила бигиранд ва он омили босамари рушди эҷодиёти онҳо хоҳад 

буд. Шумораи нақшҳо ва мавқеъҳои донишҷӯён дар ҷараёни машғулиятҳо оид ба назария ва 

методикаи инкишофи завқи математикӣ метавонад хеле гуногуншакл бошад: маърӯзачӣ, 

ҳаммаърӯзачӣ, муқарриз, ташхисгар, иҷрокунанда ва ғайра. Дар раванди ташкил намудани 

мубоҳиса ворид кардани мавқеъҳо-нақшҳои ҳамгиросоз (мавзӯи мубоҳисаро куллан дарк 

мекунад), таҳлилгар (вазифаи маҳдудро идрок мекунад), таҳлилгари низомӣ (ҳар ду нақши 

пешинаро дар таносуби муносиб истифода мекунад) имконпазир аст; дар марҳалаи баҳодиҳии 

мубоҳиса нақшҳои «хушбин», «бадбин», «воқеъбин», дар марҳалаи қабули қарор – «мунаққид» 

ва ҷамъбасткунандаи афзалияти мавзӯи мубоҳиса «ҳимоятгар» ҷудо мешаванд. 

Қабул гардидани нақши муайян ба инкишофи маҳоратҳо ва малакаҳои таҳлилӣ, 

лоиҳасозӣ, мувосилотӣ ва рефлексивии донишҷӯён мусоидат хоҳад намуд. 
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Омили муҳимми омодасозии омӯзгор барои идоракунии инкишофи завқи математикии 

хонандагон таҷрибаомӯзии педагогӣ мебошад, ки дар он донишҷӯён дар ҷараёни раванди 

таълиму тарбия ва таълиму маърифат татбиқи консепсияи амсилаи бо шахсият самтгиришудаи 

рушд ва тарбияи хонандаро омӯхта, вазифаҳои инкишофдиҳандаро бо дарназардошти 

имкониятҳои инфиродии ҳар як хонанда ҳаллу фасл мекунанд. 

Дар давраи таҷрибаомӯзӣ таълими идоракунии инкишофи завқи математикии кӯдаки 

синни томактабӣ дар шароити ҳадди аксар наздикбуда бо фаъолити ояндаи касбӣ сурат 

мегирад. Ин имкониятро барои мубрамсозӣ ва корбурди тамоми воситаҳои дониш ва 

маҳоратҳои идоракунандагии донишҷӯён фароҳам месозад. 

Таҳлили маъхазҳои педагогӣ ва методӣ, мушоҳидаҳои корҳои донишҷӯён дар раванди 

таҷрибаомӯзии педагогӣ нишон доданд, ки меъёрҳои омодагӣ барои идоракунии инкишофи 

завқи математикии хонандагон инҳо мебошанд: мустақилӣ дар интихоби муҳтаво, воситаҳо, 

шаклҳо ва методҳои таъсиррасонии педагогӣ, ки дар раванди он инкишофи завқи математикии 

хонандагон амалӣ мегардад; қобилияти мутобиқшавии методҳо ва услубҳо нисбат ба 

вижагиҳои синнусолии хонандагон, ба вижагиҳои инфиродии онҳо; маҳорати пайдо кардани 

гунаи муносиби бурунрафт аз вазъияти бавуҷудомада; мавҷудияти рефлексияи педагогӣ. 

Л.И. Павлова баъзе методҳо ва услубҳои мусоидаткунанда ба инкишофи эҷодкории 

педагогӣ дар донишҷӯёнро дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ ошкор намудааст. Ба ақидаи 

мо, баъзе он методҳо ва услубҳо ба ташаккули омодагӣ ба фаъолияти идоракунӣ мусоидат 

мекунанд, ки инҳо: мураттабсозии лоиҳаи эҷодии кори таълиму тарбияи асоснокшуда ба 

натиҷаҳои ташхиси сатҳи донишҳо ва маҳоратҳои хонандагон ва омӯхтани вижагиҳои 

инфиродии онҳо, муҳокимаи вазъиятҳои ғайриқолабии ҷойдошта дар раванди кор бо 

хонандагон, ҷустуҷӯи дастаҷамъии гунаҳои мухталифи бурунрафт аз онҳо, муҳокимаи 

дастаҷамъии нақшаҳои ташкил намудани намудҳои кушодаи фаъолияти навъи «ҳамлаи мағзӣ», 

дастгирии ҳиссӣ ва созандагии донишҷӯёне, ки ҳангоми иҷро намудани вазифаҳои касбии худ 

ба мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд [2]. 

Намудҳои гуногуни таҷрибаомӯзиҳое, ки донишҷӯён дар раванди таҳсил мегузаранд, 

бояд ба онҳо имконият фароҳам созанд, ки онҳо равишҳои корҳои қолабии омӯзгоронро такрор 

накунанд ва фаъолияти худро аз рӯйи намунаи омода роҳандозӣ накарда, мавқеи касбии хоси 

худро коркард ва эҷод намоянд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки омодасозии мутахассисони ихтисосманди эҷодкор, ки қодир 

ба татбиқи идоракунии инкишофи завқи математикии хонандагон бошанд, на танҳо ба сатҳи 

раванди омӯзишӣ, балки ба ташкили корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён низ вобастагӣ дорад. 

Кори илмӣ-таҳқиқотӣ ба болоравии сатҳи илмӣ-назариявии дониши донишҷӯён, 

самтгирии касбӣ, рағбат ба таҷрибагузаронӣ ва татбиқи натиҷаҳои кори таҷрибавӣ дар амал бо 

хонандагон мусоидат мекунад. 

Дар раванди навиштани маърӯзаҳо, иҷрои корҳои курсӣ ва дипломӣ, донишҷӯён таҳлил 

намудани падидаҳои педагогиро меомӯзанд, ошкор кардани проблемаи таҳқиқотро аз худ 

мекунанд, пешниҳод намудани фарзия, гузарондани таҷриба, коркарди маълумоти бадастомада 

ва дар асоси он коркард намудани тавсияномаҳоро барои иҷрои корҳои амалӣ фаро мегиранд. 

Фарогирии маҳоратҳои таҳқиқотӣ ба омӯзгори оянда имконият медиҳад, падидаҳои 

педагогиро дар сатҳи муосир идора намояд. 

Ҳамин тавр, дар муҳтавои таҳсилот оид ба омодасозии омӯзгорони ояндаи 

идоракунандаи инкишофи завқи математикии хонандагони синни мактабӣ метавон бахши 

ғайригунавӣ (инвариантивӣ), гунаӣ (вариантивӣ)-махсуси бахши ҳатмӣ ва гунаӣ-инфиродии 

бахши ихтиёриро ҷудо намуд. Идоракунии раванди инкишофи завқи математикии хонанда аз 

омӯзгор на танҳо донишҳо ва маҳоратҳои махсус, корбурди ин донишҳо, балки ба истилоҳ 

«метадонишҳо»-ро низ талаб мекунад. 

Дар асоси такмили раванди омодасозии донишҷӯён барои идоракунии инкишофи завқи 

математикии хонандагон, ба ақидаи мо, бояд равишҳои қаринавӣ ва мавқеӣ, ки маънои 

ҳамгироии фаъолияти таълимӣ ва таълимӣ-касбии омӯзгорони оянда ва гузариш аз низоми 

сахти идоракунии раванди таълим ба роҳбарии нарми онро дорад, гузошта шавад. 

Вазифаи омодасозии донишҷӯён барои идоракунии инкишофи завқи математикии 

хонандагон на танҳо дар раванди ташкили фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ, балки дар раванди 

фаъолияти касбӣ-амалӣ ва таҳқиқотии донишҷӯён низ ҳаллу фасли худро меёбад.  
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ТЕХНОЛОГИЯИ ОМОДАСОЗИИ ЗАВҚИ МАТЕМАТИКИИ ХОНАНДАГОН 
  

Ин мақола ба омӯзиш технологияи омодасозии касбии омӯзгорони оянда барои идоракунии 
инкишофи завқи математикии хонандагон бахшида шудааст. Дар он раванди омодасозии психологию 
педагогӣ дар ташаккули омодагии касбӣ барои идоракунии инкишофи завқи математикии хонандагон 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар он масъалаҳои низоми омӯзишии маъмулӣ, инкишофи 
қобилиятҳои зеҳнӣ, рағбати маърифатии хонандагон дар раванди омӯзиши математика, пайдоиши 
муносибати бетафовутӣ нисбат ба омӯзиши синнусолии мактабӣ ва сабабҳои пешрафту ақибмонии 
хонандагон, қобилияти идоракунии раванди таълим дар инкишофи завқи математикии онҳо таҳлил 
гардидааст. 

Таҳқиқоти анҷомдода метавонад боиси ошкор гардидани шароити педагогии мусоидаткунанда ба 
технологияи омодагии омӯзгорон барои идоракунии инкишофи завқи математикии хонандагон гардад.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 
 

Данная статья посвящена исследованию технологии профессиональной подготовки будущих 
учителей для управления развитием математических интересов студентов. В ней рассматривается 
процесс психолого-педагогической подготовки в формировании профессиональной подготовки для 
управления развитием математических интересов студентов. В ней также анализируются вопросы 
традиционной системы образования, развития интеллектуальных способностей, познавательной 
заинтересованности учащихся в процессе изучения математики, возникновения безразличия к 
школьному возрасту и причин успеваемости и отсталости учащихся, умения управлять процессом 
обучения.  

Исследование может привести к выявлению педагогических условий, которые способствуют 
созданию технологии подготовки учителей для управления развитием математических интересов 
студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учитель, управленческие навыки, процесс обучения, процесс обучения 
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TECHNOLOGY OF PREPARING THE MATHEMATICAL INTEREST OF STUDENTS 
 

This article is devoted to the study of the technology of training future teachers to manage the 
development of mathematical interests of students. It examines the process of psychological and pedagogical 
training in the formation of professional training for managing the development of students' mathematical 
interests. It also analyzes the issues of the traditional education system, the development of intellectual abilities, 
the cognitive interest of students in the process of studying mathematics, the emergence of indifference to school 
age and the reasons for the progress and backwardness of students, the ability to manage the learning process 

The study can lead to the identification of pedagogical conditions that contribute to the creation of teacher 
training technology for managing the development of students' mathematical interests. 
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ЯКЕ АЗ УСУЛҲОИ ҲАЛ ВА МУАЙЯН КАРДАНИ СУРОҒАҲОИ МАНТИҚӢ 

БАРОИ БЕҲИНСОЗИИ КОРИ ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ  
 

Кимсанов У.О.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Яке аз мушкилоти лоиҳакашӣ ва татбиқи оптималии истифода ва рушди шабакаи 

Интернет ва Интранет ин дуруст ба роҳ мондани суроғакунонӣ дар шабака мебошад. 

Чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, дастгоҳҳои шабакавӣ ба ду намуд суроға вобастагӣ 

доранд: 

- суроғаи физикӣ, МАС-суроға (Media Access Control ), ки аз 48 бит = 248 суроға иборат аст 

[5]; 

- суроғаи мантиқӣ, IP-суроға. (Internet protocol), ки аз ду нусха IPv4 ва IPv6 иборат буда, 

мувофиқан аз IPv4 ба 32 бит = 232 ва IPv6 ба 128 бит = 2128 суроға иборат мебошанд [4]. 

Бояд қайд кард, ки суроғаи физикӣ дар платаи интерфейси шабакавӣ насб карда шуда, 

новобаста аз ҷойивазкунии дастгоҳҳои шабакавӣ бетағйир боқӣ мемонад. Суроғаи мантиқӣ 

бошад тағйир ёфта, мантиқан вобаста ба ивазшавӣ ва сиёсати идоракунии ҷойгиршавии дастгоҳ 

таъйин мегардад.  

Чи хеле ки зикр гардид, нусхаи IPv4 32-бита буда, ба чор байти 8-битӣ ҷудо карда 

мешавад, ки онҳоро октетҳо меноманд.  

𝐼𝑃𝑣4 = О⏟
1
. О⏟

2
. О⏟

3
. О⏟

4
 

𝑂𝑖 ∈  [0, 255], 𝑖 = 1,4                                               (1) 

Дар ин ҷо: 

О1234 - октетҳо, ки бо нуқтаҳо ҷудо карда мешаванд; 

𝑂𝑖 ∈  [0, 255] – ҳар як октет ба 8 бит баробар буда, дорои 256 рақамаст ва қиматҳои аз 0 то 

255 қабул мекунад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки суроғаи мантиқӣ ба се намуд тақсим мешавад: 

- суроғаи шабака (оғози фосила); 

- суроғаи IP; 

- суроғаи густарда (анҷоми фосила). 

Барои муайян кардани қисмҳои суроғаи шабака, IP-суроға ва суроғаи васеъгӣ ниқоби 

зершабака (маска подсети) нақши муҳим мебозад. Ниқоби зершабака муайян месозад, ки кадом 

қисмҳои суроға (октет) ҳамчун суроғаи шабака ва IP - суроға истифода мешаванд.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар хатсайркунонии синфӣ ё ки пешфарз (по умолчанию) се 

намуд ниқоби зершабака эълон мешавад: синфи A (255.0.0.0 ва ё /8 – се октет барои IP-

суроғакунонӣ ё 224), синфи B (255.255.0.0 ва ё /16 - ду октет барои IP-суроғакунонӣ ё 216), 

синфи C (255.255.255.0 ва ё /24 - як октет барои IP-суроғакунонӣ ё 28) [3]. Ҳангоми истифода 

бурдани хатсайркунонии бесинфӣ бошад ба ниқоби зершабака чунин рақамҳоро эълон карда 

мумкин аст: 

∑28−𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑛 ∈  [1: 8], 1 ≤ 𝑛 ≤ 8        (2) 

Масалан, дар IP-суроғаи 10.10.10.137/30, ки ба хатсайркунонии бесинфӣ вобастагӣ дорад, 

ниқоби зершабакаи пешфарз истифода карда намешавад, бинобар ин аз формулаи 2 истифода 

бурда, чунин натиҷа ҳосил мешавад: 

30/?.?.?.?
6888

  

Дар ин ҷо 8 бит ба 255 ва 6 бит бошад ба 252 баробар аст: 
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Натиҷа:    30/252255255255

6888

...   (3) 

Мисол. Вобаста ба IP-суроғаи 192.168.0.137/28 фосилаи суроғаҳои мувофиқ ёфта шавад. 
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Фосилаи суроғаҳо аз се намуд суроға иборат мебошанд: 

- суроғаи шабака (оғози фосила); 

- IP суроға; 

- суроғаи васегӣ (анҷоми фосила). 

Ҳал: Ниқоби зершабакаи /28 чунин намуд мегирад: 

28/240255255255

4888

...   

ки дар ин ҷо 8 бит ба 255 баробар аст: 

255111111118
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4 бит бошад ба 240 баробар аст: 

240000011114
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Барои ёфтани фосилаи суроғаҳо рақами 137 ва 240-ро ба системаи дуӣ гузаронидан лозим 

аст: 

 

 

 

 

 

 

 

Аз ин бармеояд, ки танҳо дар якҷо аз ду тараф болову поён рақами 1 дида мешавад, ки ин 

рақам ба 128 баробар аст, ки ҳамчун саршавии фосила ё ин ки суроғаи шабака муайян шудааст 

[1].  

Барои ёфтани анҷоми фосила аз ниқоби шабакаи додашуда - /28 муайян кардан мумкин 

аст: 

32 - 28 = 4, 24 = 16 (шумораи суроғаҳо). 

Дар ин ҷо 32 ин нусхаи IPv4 = 32 бита буда, 28 ниқоби зершабакаи додашуда мебошад, аз 

ин ҷо бармеояд, ки: 

   128 + 16 = 143 (128-143) 

Натиҷа:                        192.168.0.128 (суроғаи шабака) 

192.168.0.129-142 (IP суроғаҳо) 

192.168.0.143 (суроғаи васегӣ) 

Хулоса, истифодаи оптималии суроғакунонии мантиқӣ имконияти самаранок истифода 

кардани фазои суроғаи мантиқӣ, фароҳам овардани IP-суроғагузории иерархӣ ва якҷоякунии 

самтҳоро дар сатҳи тақсимот таъмин мекунад, ки ба камшавии андозаи самтҳо барои 

идоракунии оптималии протсессорҳо (CPU)-и таҷҳизоти шабакавӣ мусоидат менамояд. 
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ЯКЕ АЗ УСУЛҲОИ ҲАЛ ВА МУАЙЯН КАРДАНИ СУРОҒАҲОИ МАНТИҚӢ БАРОИ 

БЕҲИНСОЗИИ КОРИ ШАБАКАИ КОМПЮТЕРӢ  
 

Дар мақола ҳадаф ва мафҳумҳои асосии суроғакунонӣ дар шабакаҳои компютерӣ, инчунин 

механизми татбиқи он баррасӣ карда, намудҳои суроғаи мантиқӣ дар шабакаҳои компютерӣ ва 
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механизми муайянкунии он оварда шудаанд. Таъиноти ниқоби зершабақа, ки нақши асосиро барои 

муайян кардани намудҳои суроғакунонии мантиқӣ, инчунин ҳалли оптималии истифодаи суроғаи 

бесинфӣ мебозад, оварда мешавад. Дар охири мақола усули ҳалли муайян кардани намудҳои суроғаи 

мантиқӣ пешниҳод карда гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: суроғакунонӣ, ниқоби зершабака, IP-суроға, оптималӣ, самаранок, шабакаҳои 

компютерӣ. 
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ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ АДРЕСАЦИИ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
 

В статье рассматриваются общие понятия адресации в компьютерных сетях и их предназначения, 

а также механизм их реализации. Приводятся виды логической адресации в компьютерных сетях и 

механизм ее определения. Приводится назначение маски подсети, где при определении видов логической 

адресации играет основную роль, а также ее оптимальное решение для использования беcклассовой 

адресации. В конце статьи приводится метод решение определение видов логической адресации в сети. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адресация, маска подсети, IP-адрес, оптимально, эффективно, 

компьютерные сети. 
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ONE OF THE METHODS OF SOLVING AND DETERMINING LOGICAL ADDRESSES FOR 

THE IMPROVEMENT OF THE COMPUTERS NETWORKS 
 

The article discusses the general concepts of addressing in computer networks and their purpose, as well 

as the mechanism of their implementation. The types of logical addressing in computer networks and the 

mechanism for its determination are given. The purpose of the subnet mask is given, where when determining 

the types of logical addressing, it plays the main role, as well as its optimal solution for using classless 

addressing. At the end of the article is the solution method for determining the types of logical addressing in the 

network. 
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УДК: 517. 3/6 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙН – СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Исломов О.А., Алимаева Н.Б. 

Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова 
 

Определяя слово «дизайн», мы можем сказать, что дизайн - это новый вид искусства, 

который охватывает весь окружающий нас мир, делая его прекрасным и удобным. «Дизайн 

(design - англ.) – проектная деятельность по разработке промышленных изделий с высокими 

потребительскими свойствами и эстетическими качествами, по формированию гармоничной 

предметной среды жилой производственной и социально – культурной сфер» [2, с. 53].  

В «Толковом словаре русского языка» Ожегова С.Н. слово дизайн описывается так: 

«Дизайн - конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах 

сочетания удобства, экономности и красоты» [4, с. 297]. В словаре, который в мире науки имеет 

большое значение дизайн толкуется, как один из видов деятельности который на прямую 

связана с конструированием, эстетической формой, рисованием, чертежом. 

Таким образом, в деятельность дизайна входит не только изобразительное, но и 

техническое. Опираясь на два вида деятельности, дизайн должен будет удовлетворять все 

возрастающее потребительское требование. 

Дизайн требует к себе все компетенции искусства и технического знания, а предмет 

дизайна должен иметь то и другое с эстетическим видом, с максимальной безопасностью при 

использовании. На данный момент дизайн удивляет своим колоссальным охватом 

окружающую среду, который базируется на трех основных направлениях; «Промышленный 

дизайн», «Дизайн окружающей среды», «Графический дизайн» [2, с. 7]. На основе трех 
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направлений, дизайн развивается максимально быстро, охватывая все новые направления в 

искусстве. 

Основываясь на выше изложенное, ВУЗам придется подготовить 

высокоспециализированных специалистов в области дизайна. От будущих специалистов 

дизайна требуется новые методы развития и решения задач дизайна для удовлетворение 

потребительского быта. Студенты – дизайнеры должны овладеть всеми компетенциями этой 

профессии.  

С данной целью нужно развивать дизайнерские способности, так как она является 

основой дизайнерского творчества. Необходимо анализировать (греческое слово – разложение, 

расчленение, разборка) проблемы дизайн - способности студентов. Нужно понять в чем 

заключается проблема дизайн - способности студентов, какие проблемы при обучении данной 

специальности встречаются, что препятствует к формированию дизайн-способности студента, 

какие факторы воздействует на студента, что является для студента фундаментом для 

формирования дизайн-способность. Но прежде чем анализировать дизайн-способности 

студентов нужно понять, что из себя представляет сама способность.  

В своей книге Шадриков В.Д. «Профессиональные способности» изложил идею 

психологического профиля Россолимо, который был в Москве 1909 году. Оно было так 

«Способности определяются не различием умственных уровней, а различием психологических 

профилей» [7, с. 117]. 

Во многих трудах ученых способность был основным спектром изучения и каждый 

определил его по-своему. Но стоит, отметить что способность это прежде всего относится к 

знаниям психологии, а значить это часть философии. Как в философии есть разные теории, то и 

в способностях тоже имеется своя теория. Каждая теория поддерживается группами ученых и 

на протяжении многих лет ведутся дискуссии в данной области. Это объясняется тем, что 

проблема способность было и является актуальной и в настоящее время.  

Как уже было сказано, способность относится к знанию психологии так как определяет 

его личность. Теория о том, что из себя представляет способность разделяется на две группы. 

Первую группу поддерживают ученые, которые считают, что способность врожденное. То есть, 

все что имеет человек с пяти до пятьдесят лет, оно уже дано ему природой (рожденные или 

наследственные). В этой теории исключают то, что во время взросления человек формируется 

как личность и с формированием его личности развивается способность к определенным 

действиям. В данном анализе мы не будем глубоко изучать эти две теории, а лишь покажем, 

что есть два мнения по данной теме.  

Ведающийся философ своего времени Аристотель считал, что «Способности нас от 

природы» [1, с. 70]. Рене Декарт того же мнения по поводу способности. Он считает, что 

«способность – это качество души, и даётся человеку при рождении в готовом виде». 

Утверждая того, что оно уже даётся человеку в готовом виде он исключает все возможности 

того, что при жизненном опыте человек формирует свои навыки к определенным действиям, и 

что он может при своей жизни деятельности изучать все новые способности.  

Вторая теория, которую поддерживают ученые это приобретение. В данной теории 

ученые полагают, что каждый человек наделён определенными задатками. То, что утверждает 

первая теория способность это рождённый феномен есть не что иное как задатки. Рубинштейн 

довольно подробно изложил о характере задатков, он писал, что «Задатки – это лишь 

предпосылки, развитие способности» [5, с. 705]. 

Он утверждает, что на основе задатков развивается способность. И можно направлять эти 

развития в разные способности. При желании можно развивать способности, которые нужны 

человеку. Так, например, если учить студентов первого курса основам черчения, то уже ко 

второму курсу у них формируется способность, чертит планы, касательно, по мере сложности к 

данному курсу. На основе тех задатков рисованию, которые имеют студенты, они 

формировались во время учебы в школе, развивались в умении рисовать, а на уроках черчения 

чертить. В университете студентов обучают правилам черчения, и задание становится более 

сложным. Каждый раз выполняя задачи по предметам дизайна студенты способны выполнять 

данные задания. Уровень способности студента без практики и теории обучение понижается. 

Человеческие способности, по мнению второй группы ученых подтверждающих, что 

способность, приобретенная берет свои истоки от задатков. 

Основываясь на теории Рубинштейна о том, что на основе задатков развивается 

способность мы можем провести ряд теорий о том, что способность формируется в 
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деятельности и шкала уровня способности студентов зависит от их деятельности. Рубинштейн 

писал о задатках и способностях так: «Между задатками и способностями ещё очень большая 

дистанция, между одними и другими – весь путь развитии личности» [5, с.705].  

Задатки по мнению Рубинштейна только предпосылки, того что можно формировать 

способности при желании у человека. Именно в формировании способности от задатков 

важным фактором является окружающая среда в котором находится личность. В нашем случае 

социальная среда – ВУЗ, а личность – студент. Среда, где формируется личность, каждый 

социальный фактор может играть важную роль при дальнейшем формировании способности.  

В действительности способность — это такое довольно сложное свойство психология 

личности. «Под способностью понимается индивидуальные особенности личности, 

являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода 

деятельности» [6, с. 67]. 

Студент как личность всегда выполняет определённые действия в процессе обучения. 

Каждое действие весьма сложный процесс, который требует к себе все компетенции личности 

студента. Выполняя эти действия, студент набирает все больше навыков выполнения к данной 

деятельности. При выполнении определенного действия человек воздействует всю свою 

анатомию и подключает свой мозг. 

Перед выполнением задач студент анализирует определенное действие «как выполнять?» 

и делает вывод, что при каких путях решения он достигнет хороших результатов. Результат 

способности выполнения данной деятельности, по нашему мнению, зависит от двух основных 

факторов: качества способности студента, программа обучения, метод преподавания и 

сокурсники. 

Именно способность определяет качество деятельности студента в процессе обучения. 

Каждая деятельность требует к себе определённых знаний и умений. Студент, выполнявший 

это действие должен иметь способность к их осуществлению. Такую способность психологи 

называют «способность личности» [6, с. 146]. 

Рассмотрев, что из себя представляет способность, мы переходим к дизайн-способностям. 

«Дизайнерские способности представляют индивидуально – психологические особенности 

творческого овладения дизайном как предметом и как комплексом навыков и умений» [3, с. 

68]. Это весьма сложный компонент, относящийся к специальным способностям, так как он 

относится к определенной деятельности и развивается в дизайн направлении.  

Дизайн-способность развивается достаточно сложным образом. На его формирование все 

же действует два фактора это личность (на данный момент личность – студент) и внешний 

фактор (внешний фактор – ВУЗ так как студенты больше своего времени проводят именно в 

ВУЗе), то и логично что на проблему дизайн-способности студентов тоже действует два 

фактора личность и внешний фактор.  

При теории анализа проблемы дизайн-способности студентов мы учли тот факт, что 

«способность», какой бы он не был, является личностным, и имеет индивидуальный характер. 

Изходя из этого мы проанализировали каждого студента дав им определенное задание на 

анализ дизайн-способности студентов. В процессе анализа выяснилось, что дизайн-

способности студентов разная. К примеру, не каждый студент может выполнить определенные 

дизайн-задания на отлично. Это объясняется тем, что каждый студент имеет разные 

дизайнерские способности.  

Для анализа проблемы дизайн–способности студентов мы разделили на две части. Первая 

часть имеет личностный характер, который как уже отмечалось у студентов разное. Вторая 

часть проблемы - это внешние проблемы, которые также препятствует на формирование 

дизайн-способности студентов. 

Нужно подчеркнуть то, что каждая проблема даётся одному или нескольким студентам. 

Приведенный нами список проблем не включает не только одного студента, но и других. Ведь 

способность это прежде всего индивидуальное качество личности.  

Первая часть проблемы, которая относится к личностью студента: ленивость студентов 

при учебе, страх, не хватает амбиции, не работают над своими приобретёнными знаниями, не 

развиваются в плане обучения самостоятельно,  иллюзия о том что дизайн это легко, не 

опытность, отрыв от практики, неумение понять данное задание по дизайну, нежелание 

обучаться, не подготовленность к учебному процессу, не имеют учебных пособий, не 

посещаемость, не имеют опыта работы с научными материалами, не знают иностранных 

языков (русский, английский), что приводят к неознакомлению работ зарубежных дизайнеров, 
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не умеют подробно анализировать, описать дизайн объектов мира, не знают достаточного 

количества выдающихся дизайнеров, не могут работать с письменными работами (курсовая, 

реферат, контрольная работа, дипломная работа), не могут устно описать свои проекты, 

неумение анализировать литературы, не умение работать с материалами, не знание принципа 

работы, не знание алгоритма выполнения работы. 

Вторая часть проблем дизайн-способности студентов, внешний фактор влияющий на 

формирование дизайн–способности студентов это; финансовая ограниченность, семейное 

положение (девушки после замужества – семья мужа не позволяют учиться, рождение ребенка 

в полном объёме, парни - вынужденная работа), нет поддержки от близких, не хватка 

литературных пособии по специальности на государственном языке (таджикском), отсутствие 

едино - стандартизированных учебников по дизайн–образованию, не хватает доступа к 

интернету, что значительно уменьшает обучение онлайн книг по специальности, не хватает 

зарубежного опыта, не хватка трудоустройства по специальности, не квалифицированность 

учителей, насмешка со стороны сокурсников, не имеют хорошего жилищного устройства, 

наличие элементов коррупции со стороны некоторых преподавателей. 

Описанные нами проблемы дизайн–способности студентов позволит к изучению и 

решению данной проблемы. Но этот список проблем дизайн–способности студентов, может 

быть увеличено или уменьшено в зависимости от количества и проблем студентов. Для анализа 

проблемы дизайн способности студента учитывалось то, что студент, это прежде всего 

личность, а личность, имеет свой индивидуальный характер. Из ходя из этого проблема дизайн-

способности студентов будет разного характера, которая действует на компоненты 

дизайнерских способностей студентов.  

Таким образом, для решения проблем дизайн-способности у студентов необходимо 

использовать педагогические, развивающие и интерактивные методы в развитии способностей 

студентов, в процессе дизайнерского обучения использовать развивающие, интерактивные 

методы обучение. В процессе обучения и выполнения задач нужно поощрять студентов чувства 

интуиции, веру в своих способностях, развивать воображение, создать своё «Я» (не эгоизм), 

формировать умение решать задачи самостоятельно, способность открывать новые методы 

решения задач и т.д. 

Каждая задача по дизайн-дисциплине должна включать несколько вариантов, чтобы 

студент смог решать их по мере своих способностей. Это позволит развивать дизайн- 

способности студентов не зависимо от их умения, но и избежать критики.  

Из ходя, из этого в процессе решения перечень проблем по дизайн-способности у 

студентов нужно учитывать не только студента как объекта, но и Вузов как субъект. Хотя 

приведённые нами рекомендации не решают всех перечисленных проблем, все же они дают 

избежать, некоторые ошибки при появлении данных проблем.  
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ТАҲЛИЛИ МУШКИЛОТИ ДИЗАЙН-ҚОБИЛИЯТИ ДОНИШҶӮЕН 
 

Дар ин мақола масоили дизайн – яке аз намудҳои навини санъат, ки тамоми муҳити атрофро фаро 

гирифта, онро зебову хуштарҳ мегардонад, баррасӣ шудааст. 

Дизайн тамоми салоҳиятҳои санъат ва донишҳои техникиро талаб намуда, предмети он 

хусусиятҳои максимали бехатарӣ дар вақти истифодаро дорад. 

Донишҷӯ доимо вазифаи муайянро дар таҳсил иҷро намуда, ҳар як фаъолияти он раванди басо 

мушкил ба ҳисоб меравад, ки аз донишҷӯ тамоми салоҳиятҳои шахсиро талаб менамояд. Дар иҷрои ин 

фаъолиятҳо донишҷӯ маҳоратҳои зиёдро торафт дар худ инкишоф медиҳад. 

Масъалаи дизайн-қобилият бисёр мушкил ташаккул ёфта, барои ташаккулёбии он ду омил 

шахсияти донишҷӯ ва омили беруна таъсир мерасонад. 

Ҳамин тариқ, барои ҳалли масъалаи дизайн–қобилияти донишҷӯён бояд аз усулҳои ташаккулдиҳӣ 

ва интерактивии педагогиро истифода бурд. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙН-СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

В данной статье говорится о дизайне, которой является новым видом искусстве, и охватывает весь 

окружающий мир, делая его прекрасным и удобным. 

Дизайн требует к себе все компетенции искусства и технического знания, а предмет дизайн 

должен имеет то и другое с эстетическим видом, с максимальной безопасностью при использовании. 

Студент как личность всегда выполняет определённые действия в процессе обучение каждое его 

действие весьма сложный процесс, который требует к себе все компетенции личности студента. 

Выполняя эти действие, студент набирает все больше навыков выполнения к данной деятельности. 

Проблема дизайн способности развивает достаточно сложным образом, на его формирование все 

же действует личность студента и внешный фактор – ВУЗ – а то и логично что на проблему дизайн – 

способности студентов действует данные факторы. 

Таким образом, для решения проблемы дизайн – способности у студентов необходимо 

использовать педагогические, развивающие и интерактивные методы в развитии способности студентов 

в процессе дизайнерского обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дизайн, способность, дизайн-способность, задатки, анализ, студент как 

личность. 
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF DESIGN - ABILITY OF STUDENTS 
 

This article talks about design, which is a new kind of art, and covers the whole world, making it 

beautiful and convenient. 

Design requires all the skills of art and technical knowledge, and the subject of design should have both 

with an aesthetic appearance, with maximum safety in use. 

The student as a person always performs certain actions in the learning process each of his actions is a 

very complex process that requires all the competencies of the student's personality. By performing these 

actions, the student gains more and more skills to perform this activity. 

The problem of design ability develops in a rather complex way, but its formation is still influenced by 

the student's personality and the external factor – HEI– and it is logical that these factors affect the problem of 

students' design ability. 

Thus, to solve the problem of design - abilities in students, it is necessary to use pedagogical, developing 

and interactive methods in developing the ability of students in the process of design learning. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Каршиева Г.Г., Сафарова З.М. Хамидова А.Р. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Знание иностранного языка необходимо каждому человеку. Английский язык - это язык 

международного общения. Язык выступает как средство познания картин мира, приобщения к 

ценностям, созданным другими народами. Одновременно язык - это ключ для открытия 

уникальности и своеобразия собственной народной самобытности и исторических достижений 

представителей других культур. Чтобы быть востребованным специалистом и чувствовать себя 

уверенно в современном мире человеку становится все более необходимо владеть 

иностранными языками. Современная школа Республики Таджикистан ставит изучение 

иностранных языков наравне с основными предметами. 

 Это требует преподавание иностранного языка на должном уровне. Изменившаяся 

ситуация создает все возрастающую потребность общества в квалифицированных 

преподавателях. Существуют различные технологии и методики преподавания иностранного 

языка в школе и ВУЗах. Но какой бы ни была методика, с какой бы возрастной группой ни 

работал преподаватель иностранного языка, на каком бы этапе обучения ни находились его 

ученики, без игровых заданий не обойтись. 

На раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из основных задач учителя – 

сделать этот предмет интересным и любимым. В младшем школьном возрасте дети очень 

эмоциональны и подвижны, их внимание отличается непроизвольностью и неустойчивостью. 

Важно учитывать в процессе обучения психологические особенности детей этого возраста. Как 

правило, младшие школьники обращают внимание в первую очередь на то, что вызывает их 

непосредственный интерес. А игра, как известно, - основной вид деятельности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. Она служит своеобразным «общим языком» для 

всех ребят. Использование игры как одного из приемов обучения иностранному языку 

значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и доступнее детям. Тем более, 

игровые технологии отвечают гуманизации педагогического процесса. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом 

уровне, но и будничные шаги по изучению английского языка. Занимательность условного 

мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 

запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность 

игрового действия активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой 

положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в 

новой ситуации, то есть усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную 

практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Для ребенка в игре предоставляется возможность представить себя в роли взрослого, 

копировать увиденные когда-либо действия и тем самым, приобретая определенные навыки, 

которые могут пригодиться ему в будущем. Дети анализируют определенные ситуации в играх, 

делают выводы, предопределяя свои действия в схожих ситуациях в будущем. Игра 

одновременно считается – развивающим деятельностью, принцип, метод и форма 

жизнедеятельности, зона развития, сотворчества с взрослыми, посредник между миром ребенка 

и миром взрослого. Вместе с тем, игра – это в каком-то смысле работа, где у каждого ребенка 

есть свои обязательства. В игровой роль ещё можно использовать различные костюмы и 

разнообразные образы с помощью этих костюм.  

Игра – реальная и вечная ценность культуры досуга, социальной практики людей в 

целом. Она на равных стоит рядом с трудом, познанием, общением, творчеством, являясь их 

корреспондентом. Игры учат детей философии осмысления сложностей, противоречий, 

трагедий жизни, учат, не уступая им, видеть светлое и радостное, подниматься над 

неурядицами, жить с пользой и празднично. Сравнительный анализ указывает нам, что 

основные отличия игровых технологий от других методик обучения состоят в следующем: 

игровая деятельность включает в себя общение, познание и труд в разнообразных формах и 

комбинациях; игровые методы помогают активно усваивать знания, умения и навыки общения; 

игровые технологии создают в учебном процессе предметное и социальное содержание 

будущей профессиональной деятельности и моделируют систему отношений. Современная 
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школа нуждается в методах обучения [1, c. 95], которые могут не только качественно обучать, 

но и развивать потенциал личности [9, c. 93]. Сегодня мы в поиске новых форм, методов и 

приемов обучения английского языка. Современное обучение направлено на подготовку 

учащихся для активного осваивания социальных перемен. 

Эти задачи можно решить с помощью игровой технологии обучения [7, c. 42]. В игре 

способности любого человека проявляются в полной мере. Игра – это особое занятие, 

требующее напряжения эмоциональных и умственных сил и принятие решения – как 

поступить, что сказать, как выиграть? Огромное желание решить эти вопросы обостряет 

мыслительную деятельность играющих и при этом говорят на иностранном языке, то игра 

открывает богатые возможности. Игра как отдых и развлечение способна перерасти в обучение, 

в творчество, в модель человеческих отношений. И учитывая вышесказанное, заметим, что 

использование игрового метода намного повышает эффективность обучения иностранному 

языку.  

К изучению иностранного языка с использованием занимательных и игровых материалов 

представлены в научных исследованиях многих ученых (И.Л. Бим, С.Т. Занько, С.С. Полат, 

Е.И. Пассов, В.М. Филатов и др.). В практике преподавания иностранных языков используются 

учебные пособия, методические разработки и разнообразные игры. Играя в лингвистическую 

игру, ученик концентрируют свое внимание над конкретными задачами и результатом их 

деятельности будет обогащение нового словарного запаса. 

 Д.Б. Эльконин трактует игру как одну из ведущих форм развития психических функций и 

способов познания учащимся [12, c. 214]. Благодаря знаковой природе игра предоставляет 

практически неограниченную возможность для создания вымышленных ситуаций, проблем, 

казусов, конфликтов - всего, что требует вербальной и невербальной активности и что 

совершенно необходимо для развития навыков межкультурной коммуникации. 

Применение игры способствует коммуникативно-деятельному характеру обучения, 

психологической направленности уроков на развитие речемыслительной деятельности 

учащихся средствами изучаемого языка, оптимизации интеллектуальной активности учащихся 

в учебном процессе, комплексности обучения, интенсификации его и развитию групповых 

форм работы. Очевидно, что формирование речевых навыков и умений должно идти в 

условиях, максимально приближенных к тем, какие могут встретиться при естественной 

коммуникации, а сам процесс обучения должен строиться на решении системы 

коммуникативных задач посредством языкового материала. Средством педагогического 

управления учебной деятельностью являются коммуникативные задания, при помощи которых 

преподаватель приглашает и вовлекает учащихся в творческую деятельность. 

Превосходство игры над другими средствами обучения обнаруживается в том, что она 

способна обеспечить не только индивидуальную, но и парную, групповую и коллективную 

форму работы на занятии, что позволяет каждому обучаемому максимально эффективно 

использовать учебное время. 

Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, проигрывая их 

неоднократно в своем вымышленном мире. Дает психологическую устойчивость. Снимает 

уровень тревожности. Вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремленность в 

выполнении поставленной цели. Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие 

выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в 

процессе обучения. Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и действенных сил. Игра всегда предполагает принятие решения - как 

поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную 

деятельность играющих. В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, 

слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 

сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предмета. Чувство 

равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий - всё это даёт 

возможность преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова 

чужого языка. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения - «оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». Игра может занимать 

от 3-5 минут до 20-25 минут урока. Она может быть использована в качестве тренировочного 

упражнения при закреплении, при повторении пройденного материала, при введении нового 

материала. Игры могут быть использованы на различных этапах урока. Главное правило - 

соблюдение чувства меры, иначе теряется свежесть эмоционального воздействия игры, а 
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учащиеся утомляются. 

Знакомясь с той или иной игрой, необходимо хорошо понять её движущую пружину. Если 

она построена на театрализации, надо позаботиться о деталях костюма и реквизита - они 

сделают игру более полноценной и убедительной. Если же это небольшая игровая зарисовка, то 

всё зависит от эмоциональности учителя. Многое важно учесть при подготовке игры, и тогда 

мы получим тот результат, который планировали при выборе игры. Правильное, хорошо 

организованное применение игры на уроках иностранного языка крайне необходимо и важно, 

чтобы хоть как-то упростить овладения этим сложным предметом. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: игра - это неотъемлемая 

составляющая педагогического процесса. Игровая деятельность актуальна на любом уроке, и 

просто необходима на таком уроке как иностранный язык, в силу его особенностей. Она помогает 

учителю разнообразить, украсить урок, а ребенку раскрыться и с удовольствием поддаться 

обучению. Игра очень обширна как понятие, ее место на уроке, особенно на младшей ступени 

обучения очень важно. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
  

  Статья посвящена одной из основных и актуальных проблем методу игровых технологии и его 

обучения на уроках английского языка. Речь идет о методах и видах игр на уроке, роль игры при 

изучении английского языка. В данной статье предлагаются методы использования игры на уроках для 

развития речевой деятельности учеников. Правильное, хорошо организованное применение игры на 

уроках иностранного языка крайне необходимо и важно, чтобы обучить детей английскому языку.  
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GAMING TECHNOLOGIES AND TEACHING THEM IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

The article is devoted to one of the main and current problems in the method of game technology and its 

training in English language lessons. We are talking about the methods and types of games in the lesson, the role 

of the game in learning English. This article suggests how to use the game in lessons to develop the speech 

activities of students. A proper, well-organized application of the game in foreign language lessons is essential 

and important in order to teach children English. 

KEY WORDS: dedicate, relevant, game, method, learning, development, speech, use. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Qarshieva Guljahon Gulmurodovna, teacher of 

department of the practical course of the English language of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 

900-13-47-45. 

Safarova Zubaida Mirzodjonovna, lecturer of the Department of Methods of Teaching Foreign Languages 

of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 905-40-22-62. 

Khamidova Anisa Rashidbekovna, teacher of department of the practical course of the English language 

of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 909-55-36-99. 

 

УДК: 37.01.004.61. (575.3) 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Файзализода Б.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Доступность, гибкость и разнообразие видов дистанционного образования сыграет 

важную роль в обозримом будущем. Дистанционное образование наблюдается во многих 

государствах мира. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

широко применяются и в сфере нашего образования. Согласно соответствующей нормативной 

базе, основа которой заложена в Законе Республики Таджикистан (от 19.05.2009г. № 529), в 

непрерывном образовании реализуется учебный процесс, где используются современные 

информационные и телекоммуникационные технологии с осуществлением дистанционного 

обучения, в котором отсутствует непосредственный личный контакт преподавателя с 

учащимися [2]. 

В последние годы большое внимание уделяется дистанционному образованию. Этому 

вопросу, в частности, посвятили свои труды такие учёные, как Белоножко М.Л., Абрамовский 

А.Л., Кучепатова Л.Г., Хазраткулова А.В., Поздняков А.А. и др. К тому же, используя 

компьютерные технологии, активно применяя и организуя дистанционное образование, люди 

в большей степени не имеют чёткого представления об истории этого вида образования. В 

данной статье мы обобщённо расскажем об основных этапах формирования ДО и об 

особенностях его развития [3]. 

Прослеживая этапы формирования и развития ДО, мы выделяем свойства, которые 

характеризуют этот вид образования. В дистанционном обучении отсутствует возрастное 

ограничение для учащихся, и учащиеся получают различный уровень (начальное, среднее, 

высшее, дополнительное) образования [5]. В дистанционном образовании при изучении самых 

разных дисциплин применяются разнообразные методы, включающие переписку, радио, 

телевидение, Интернет и др. 

История дистанционного обучения, согласно суждению, многих учёных, состоит из трёх 

этапов. Первый этап дистанционного обучения начинается с 1728 года (300 лет тому назад). В 

этот год бостонская газета объявила, что набираются студенты для курсов, где учебный 

процесс проводится посредством почты. В Англии это произошло в 1840 году, ведь именно в 

этот год Исааком Питменом, который был изобретателем стенографической системы, для 

обучения учащихся была использована почтовая служба. Таким образом, регулярные 

почтовые службы стали причиной возникновения дистанционного образования. Именно в это 

время дистанционное образование было доступно всем. Часто рассылка уроков 

соответствовала цене посредством доставки почты, а это означает то, что для всех слоёв 

населения, которые имели разное общественное положение и разные доходы, было доступным 

образование. Однако, в то же время, в этих странах не повышались грамотность и 

образованность [4].  
В 90-е годы 19 века компания International Correspondence Schools, предоставляющая 

дистанционное обучение провела социальный опрос: почему при доступности этой формы 
обучения не повышается всеобщая образованность в стране. Оказалось, что многие студенты, 
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которые учились в упомянутой компании, не прошли даже треть курса обучения. Отсюда 
можно подытожить: чтобы успешно получить знания с дистанционным образованием, 
учащиеся в получении знаний должны быть достаточно самообразованы. К этому времени 
возникли железнодорожные сети, которые стали другой причиной развития ДО. 
Железнодорожными сетями учебные материалы быстро доставлялись многим учащимся, 
которые проживали в различных уголках континента. Дистанционное образование получило 
дальнейшее развитие и с появлением радио. 

В двадцатые годы ХХ века аудиторные занятия и печатные материалы дополнялись 
возникшими радио-курсами. Появление этого нового способа при обмене данных сделало 
проще и доступнее дистанционное образование. Студент прослушивал ту или иную лекцию в 
домашних условиях, но в то же время посредством почты получал немало учебных пособий. 
После появления радио многие студенты были охвачены дистанционным обучением. Вслед за 
радио появилось телевидение, и Айовский университет стал учредителем первого 
образовательного телеканала [6]. В последующие годы телекурсы получили свое широкое 
распространение. 

Следующий этап развития ДО связан с шестидесятыми годами прошлого века. В это 
время был основан Открытый университет в Англии. Это событие имело важное значение для 
всей образовательной системы, так как этот вуз – первый на планете университет с 
дистанционной формой образования и с осуществлением комплексного подхода к учебному 
процессу. Посредством учебных пособий, радиопередач и телепередач преподаватель в 
одностороннем порядке взаимодействовал со студентом, а двусторонний порядок 
взаимодействия со студентами произошёл посредством очных консультаций, переписок и 
краткосрочных курсов. 

Открытый университет как учебное заведение возник с целью обучения взрослых, 
работающих людей. Цель данного учебного заведения – объединение всех возможностей 
дистанционной формы обучения и существование в ряду других вузов. Идея такого вуза 
возникла в 1962 г. и получила свою реализацию в 1969 г. Именно в этот год был основан 
Открытый университет Англии. Данный университет – крупнейшее учебное заведение с 
дистанционной формой обучения [7]. Не только английские студенты, но и студенты всей 
планеты могут пользоваться возможностями, предоставляемыми университетом для 
получения высшего и последипломного образования. Мы имеем данные, согласно которым 
здесь учатся приблизительно 200 000 человек, а за всю историю существования этого вуза 
здесь обучались более 3 млн. человек. 

Такие вузы были открыты к тому времени и в некоторых государствах мира. Например, 
Франция сообщила о создании Национального центра дистанционной формы обучения, в 
котором 8000 человек осуществляют деятельность в 3000 учебных курсах. В данном центре 
задействованы технический и административный персонал государственной системы 
образования с 8 институтами, представляющие различные области специализации [10]. 

Испания сообщила в 1972 г. об основании Национального университета с 
дистанционной формой образования с 58 учебными центрами в Испании и 9 за чертой этого 
государства. В данном учебном заведении деятельность осуществляется посредством 
Интернет-конференций, а учебные центры – посредством очных встреч [9]. Другой крупный 
европейский центр с дистанционной формой обучения – Балтийский университет с 14 
странами, представляющими Балтийский регион. 

В 60-е годы ХХ века некоторые технические учебные заведения США занимались 
использованием спутникового телевидения, чтобы обеспечить доступ слушателя к каждому 
учебному курсу. В результате этого появился Национальный технологический университет 
(1984 г). Здесь слушатели, используя дистанционные технологии, изучают цикл инженерных 
дисциплин. Национальный технологический университет предложил академические 
программы с участием 40 американских университетов. 

1999 год ознаменовался годом создания в США Jones International University. Это 
первый дистанционный университет, получивший государственную аккредитацию. В 
создании университета огромную роль играли телеканалы, 30 американских вузов готовят для 
студентов цикл дистанционных курсов. 

В 1997 г. был открыт California Virtual University. В предложенном каталоге сайта есть 
700 онлайн-курсов, принадлежащих престижным калифорнийским учебным заведениям [6]. 

Другой интересный проект – Canadian Virtual University, который действует и сейчас. Он 
охватывает все ведущие канадские университеты. Данный ресурс предоставляет качественное 
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образование, которое доступно не только канадским студентам, но и студентам всей планеты. 
Ныне там обучаются 100 000 студентов. 

Среди всех проектов самый известный проект – проект Open-Course Ware. Его 
разработчиком стал Массачусетский технологический институт. В доступном виде институтам 
предоставляются опубликованные материалы для того или иного институтского курса [8]. 
Они, например, включают в себя план курса, лекционные конспекты, задания и 
экзаменационные вопросы. Присутствие студента обеспечивается видеозаписью лекции. 

На третьем этапе развития дистанционной формы обучения используются 
информационные и коммуникационные технологии, которые способствовали появлению 
новых возможностей. Основу некоторых методов составляют такие технологии, которые 
могут стать дополнителями первого и второго накопления дистанционной формы обучения и 
могут применяться без них. Однако они способствуют обеспечению наиболее удобного и 
эффективного взаимодействия преподавателя и учащегося. 

В начале нового этапа развития широко распространяются персональные компьютеры, 
имеющие графический интерфейс, посредством их воспроизводят мультимедийные данные с 
различными формами. Возникновение и применение компьютера в обучении становится 
причиной существенного расширения его возможностей. С этого момента многие стали 
пользоваться услугами компьютерного обучения. Затем появляются и развиваются 
компьютерные сети, и компьютерное обучение стало дополняться интернет-обучением, 
которое ныне наиболее популярно в дистанционной форме обучения. 

Эта популярность заключается в том, что ДО не в пример остальным технологиям, 
способствует экономии времени и средств, получению индивидуальных занятий и 
консультаций и т.д. ДО существует без ограничения, т.е. когда только необходимо получить 
нужную информацию в процессе обучения [1]. 

Говоря обо всех вышеперечисленных преимуществах нужно отметить, что они 
привлекательны для получения второй профессии или повышения квалификации. Они нужны 
в основном тем, кто занят работой и по разным причинам не может посещать занятия. По 
сравнению с заочной формой обучения в таком случае онлайн-обучения становятся более 
удобными. Используя интернет-обучение, не отрываясь от своей деятельности, можно 
контролировать знания. 

Сегодня в информационных и коммуникационных технологиях обучения нуждается и 
наше общество. Причина кроется в эффективном росте их применения. ДО осуществляется 
информационными технологиями, применяется в некоторых вузах, где студенты обучаются 
заочно. При использовании IT-технологии в обучении появляется новый термин, именуемый 
«электронным обучением». 

Ученик при прохождении электронных тестов и сдачи экзаменов пользуется 
видеоконференциями. К тому же, с помощью глобальной сети Интернета образовательные 
ресурсы становятся доступными во всех уголках планеты. В связи с этим, качественное 
образование становится доступным и для стран третьего мира [1]. По этой причине, 
информационные технологии широко используются в сфере образования, особенно в 
дистанционной форме обучения и это способствует повышению качества образования. 

Дистанционное образование развивается под влиянием самых разных факторов. Здесь 
решающая роль заключается в том, что сами люди имеют желание в получении образования. 
Сегодня требуется высококвалифицированная рабочая сила, постоянно повышается 
квалификация и конкурентоспособность на рынке труда и происходит профессиональное 
развитие и это делает обучение качественным и доступным с помощью дистанционного 
образования. 
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ДАВРАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон давраҳои ташаккул ва рушди таҳсилоти фосилавиро таҳлил намуда, 
аломатҳои хоси ин намуди таҳсилро тафсир кардаанд. Дар таҳсилоти фосилавӣ маҳдудияти синнусолӣ 
барои хонандагон мавҷуд нест, хонандагон сатҳи гуногуни таҳсилот (ибтидоӣ, миёна, олӣ ва иловагӣ)-
ро гиирифта метавонанд. Дар таҳсилоти фосилавӣ зимни омӯзиши фанҳои гуногун методҳое мавриди 
истифода қарор меёбанд, ки мукотиба радио, телевидения, интернет ва ғайраро дар бар мегиранд. 

Дар солҳои бистуми қарни ХХ машғулиятҳои авдуторӣ ва маводи чопӣ бо радио-курсҳо пурра 
мегаштанд. Пайдоиши ин тарз зимни маълумоти нав таҳсилоти фосилавиро осонтару дастрастар намуд. 
Баъд аз радио телевизор пайдо шуд. Дар солҳои баъдина курсҳои телевизионӣ васеътар тавсеа ёфтанд. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье авторы прослеживают этапы формирования и развития дистанционного 
обучения. Авторы выделяет свойства, которые характеризуют этот вид образования. В дистанционном 
обучении отсутствует возрастное ограничение для учащихся, и учащиеся получают различный уровень 
(начальное, среднее, высшее, дополнительное) образования. В дистанционном образовании при 
изучении самых разных дисциплин применяются разнообразные методы, включающие переписку, 
радио, телевидение, Интернет и др. 

В двадцатые годы ХХ века аудиторные занятия и печатные материалы дополнялись возникшими 
радио-курсами. Появление этого нового способа при обмене данных сделало проще и доступнее 
дистанционное образование. Вслед за радио появилось телевидение. В последующие годы теле-курсы 
получили свое широкое распространение. 
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MAIN STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING 
 

In this article, the author traces the stages of the formation and development of distance learning. The 
author identifies the properties that characterize this type of education. In distance learning there is no age limit 
for students, and students receive a different level (primary, secondary, higher, additional) education. In 
distance education in the study of various disciplines used a variety of methods, including correspondence, 
radio, television, the Internet, etc. 

In the twenties of the twentieth century, classroom training and printed materials were complemented by 
emerging radio courses. The emergence of this new method in the exchange of data has made distance 
education easier and more accessible. Following the radio, television appeared. In the following years, tele-
courses gained their wide distribution. 
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ИНКИШОФИ ЭҶОДКОРӢ ҲАМЧУН МУШКИЛОТИ ПСИХОЛОГӢ ВА ПЕДАГОГИИ 

ДОНИШҶӮЁН-ДИЗАЙНЕРОНИ МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ  
 

Таирова М.М. 

МДТ «Донишгоҳи  давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» 
 

Мафҳуми эҷодкорӣ ин эҷод намудан дар асоси анъана ва суннатҳои миллӣ, қонуну 

қоидаҳои нажодӣ, пеш аз ҳама, дар осори ҳунари миллӣ ифода меёбад ва тавассути офаридаҳои 

бошуурона сурат мегирад, яъне ба тасвири ашё дар матоъ ворид мегардад. Вале танҳо дар 

доираи корҳои анъанавӣ, яъне доираи маҳдуд, ҳунари халқӣ наметавонад ба таври озод амалӣ 

гардад, тағйир ёбад ва мақсади хешро дар мутобиқат бо талаботи ғояҳои эстетикии шахсӣ ба 

ҳамдигар пайваст намояд. Талабот ва шароити муосир барои дар ҳунарманди халқӣ дар асоси 

қоида ва меъёрҳои дониш, аз ҷумла бо усулҳои техникаи батик (рангубори матоъ) рушд ёфтани 

тафаккури бадеӣ, яъне дар натиҷаи фаъолияти раванди маънавии равонӣ сурат мегирад. 

Истифодаи неруи эҷодии санъати ороишӣ-амалии халқӣ чун яке аз қисматҳои фарҳанги миллӣ 

дар таълими бадеӣ таркиби муҳимми рушди ҷаҳонбинии насли наврас ва худмуайянкунии шахс 

маҳсуб меёбад.  

Эҷодиёт ҳамчун яке аз муҳимтарин шаклҳои маърифати фаъолияти зеҳнии донишҷӯён 

дар асоси қобилияти умумӣ муайян карда мешавад, ки татбиқи муваффақонаи доираи васеи 

чорабиниҳои эҷодиро таъмин мекунад; қобилиятҳои эҷодӣ дар санъати ороишӣ ва амалӣ 

ҳамчун қобилияти шахс дар иҷрои амалҳои эҷодӣ, ки ба ҷузъҳои зерин асос ёфтаанд, муайян 

карда мешавад: маърифатӣ (дониши пурра), ҳавасмандӣ (ҳавасмандкунии мусбат) ва фаъолияти 

эҷодӣ (санъати ороишӣ ва амалӣ). 

Ба ибораи дигар, намудҳои эҷодкорӣ ба намудҳои фаъолияти амалӣ ва рӯҳонӣ мувофиқат 

мекунанд. Муҳаққиқи омили эҷодии инсон ва зуҳуроти зиёиён Виталий Тепикин эҷодиёти 

санъатӣ, илмӣ, техникӣ, варзишӣ ва тактикӣ, инчунин эҷоди низомии тактикиро ҳамчун 

намудҳои мустақил муайян кардааст [7, с. 36]. 

Аввалин бор С. Л. Рубинштейн хусусиятҳои хоси эҷодиёти ихтироъкориро дуруст қайд 

кард: «Хусусияти ихтироъ, ки онро аз шаклҳои дигари фаъолияти зеҳнии эҷодӣ фарқ 

мекунонад, бояд объекти воқеӣ, механизм ё техникаро эҷод намояд, ки ягон масъалаи 

мушаххасро ҳал кунад. Ин асолати аслии кори эҷодии ихтироъкорро муайян мекунад: 

ихтироъкор бояд чизи навро дар заминаи воқеият, ба самти воқеии фаъолият дохил кунад. Ин 

аз ҳалли масъалаи назариявӣ хеле фарқ дорад, ки дар он бояд шумораи маҳдуди шартҳои 

абстракт интихобшуда ба назар гирифта шаванд. Ҳамзамон, воқеият таърихан тавассути 

фаъолияти инсон, технология миёнаравӣ карда мешавад: рушди таърихии тафаккури илмӣ дар 

он таҷассум ёфтааст. Аз ин рӯ, дар раванди ихтироъ бояд аз заминаи воқеият, ки ба он чизи 

наве лозим аст, гузарад ва заминаи дахлдори илмиро ба назар гирад. Ин самт ва хусусияти 

пайванди мухталифро дар раванди ихтироъ муайян мекунад» [6, с. 169]. 

Фаҳмидани табиати эҷодкорӣ аз баррасии хусусиятҳои психологӣ ва физиологии шахсият 

ҷудо нест. Мафҳуми эҷодкорӣ ибтидои шахсиро дар бар мегирад ва асосан ҳангоми татбиқ ба 

фаъолияти инсон истифода мешавад. 

Яке аз хусусиятҳои бунёдии шахсият эҷодкорист. Эҷодкорӣ ҳамчун қобилияти 

умумиинсонӣ барои эҷод кардан ҳисобида мешавад, бо сохтори мушаххаси шахсият муайян 

мегардад ва бо суръат ва дақиқии амалиётҳои ақлӣ, малакаҳои тафаккури мантиқӣ, 

ассотсиатсияҳои аслии шифоҳӣ, тафаккури эҷодӣ ва тасаввуроти тавсифшаванда арзёбӣ 

мегардад. 
Яке аз манбаъҳои муҳимми қобилияти эҷодӣ мушкилоти ҳавасмандкунӣ, сохтори 

ҳавасмандгардонии шахсият мебошад. Маълум аст, ки омили ҳамгирошудаи дохилии 
ҳавасмандкунӣ ва рафтори инсонӣ тамоюлоти шахс мебошад, ки эҳтиёҷот, манфиатҳо, 
хоҳишҳо, орзуҳо, идеалҳо ва эътиқодҳоро дар бар мегирад. Ҳавасмандкунии қобилиятҳои 
эҷодӣ (зарурати эҷодкорӣ) яке аз хусусиятҳои асосии шахсияти эҷодӣ мебошад, ки дар он 
ангезаҳои мустақиман ба мундариҷаи фаъолияти эҷодӣ алоқаманд, бартарӣ доранд. 

Аз ин нуқтаи назар, фаъолият тағйироти эҷодкорона дар воқеияти гирду атроф дар асоси 
захираи муайяни дониш, қобилият ва малакаи шахс мебошад.  

Мувофиқи принсипҳои С.Л. Рубинштейн [5, с. 27], ки дар ҷаҳони атроф тағйирот ворид 
мекунад, инсон худро тағйир медиҳад. Ҳамин тариқ, шахс фаъолияти худро дар эҷодиёт тағйир 
медиҳад. 
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Б. Ананйев чунин мешуморад, ки эҷодкорӣ ин як раванди объективикунонии олами 
ботинии инсон мебошад [1, с. 72; 2, с. 39]. Ифодаи эҷодӣ ифодаи кори ҷудонашавандаи тамоми 
шаклҳои ҳаёти инсон, зуҳуроти шахсияти ӯ мебошад. 

Дар шакли шадид робитаи байни шахсият ва эҷодкорро Н.А. Бердяев нишон медиҳад. 
Вай менависад: «Инсон модда нест, балки амали эҷодӣ аст» [3, с. 85]. 

Ба гуфтаи Э. Нойманн, ҳушёр функсияи эҷодӣ дорад, ки шаклҳояшро ба таври худкорона, 
ҳамон тавре ки табиат ба вуҷуд меорад, яъне аз атом ва булӯр то ҳаёти органикӣ ва системаҳои 
сайёраӣ ба таври худкор шаклҳоеро ба вуҷуд меорад, ки инсонро бо зебоии худ ба ҳайрат 
меорад. 

Архетипҳои ҳушдори коллективӣ аввалан сохторҳои бесамар мебошанд, ки дар санъат 
шакли намоёнро мегиранд [4, с. 123]. 

Ба гуфтаи Э. Нойманн, шумораи зиёди нависандагон ва рассомон дар архетипҳои модар 
бартарӣ доранд, ки паҳншавии он рамзи арзиши ҳалкунандаи ҷаҳони архетипалӣ дар маҷмӯъ 
таъсирест, ки метавонад ба сатҳи биопсихикӣ расад. Ғайр аз он, омили муайянкунандаи 
бартарияти архетипи модар муносибат бо модар мебошад, ки дар он нафси кӯдакон ва на 
калонсолон ҷойгир аст [4, с. 79]. 

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот Н.А. Ветлугина, O.P. Родинова, О.В. Дибина, Т.А. 
Тарасова унсурҳои ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ дар фаъолияти эҷодиро муайян кардаанд: 

1. Ҷузъи маърифати ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ бо тавсеаи дониш дар бораи фарҳанги 
миллии халқҳои гуногун дар санъат ва ҳунарҳо алоқаманд аст; 

2. Ҷузъи ҳавасмандгардонӣ-амалии ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ ҳамчун талаботи 
устувори дохилӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ, маҷмӯи ангезаҳои эҷодӣ, хоҳиши  ба даст овардани 
натиҷаҳои баланд дар санъати ороишӣ ва амалӣ тавсиф карда мешавад. Он вокуниши мусбат ба 
фаъолияти эҷодӣ, қобилияти идора кардани амалҳои шахсиро дар бар мегирад ва ташаккули 
таваҷҷуҳи донишҷӯён ба фолклор, хоҳиши омӯхтани анъанаҳои миллӣ, қобилияти баҳодиҳии 
худро ба маҳсулоти дубора нишон медиҳад. 

Ҳамин тавр, эҷодкорӣ фаъолиятест, ки дар натиҷаи он шахс асарҳои нави аслии аҳамияти 
ҷамъиятиро эҷод мекунад. Талабот ба фаъолияти эҷодӣ бо ниёзҳои иҷтимоӣ ба маҳсулоти 
мушаххаси нав муайян карда мешавад. Ин аст он чизе, ки боиси пайдоиши ғояҳои эҷодӣ, ҳадаф 
ва эҷоди нав шудааст.  

Шиносоии донишҷӯён бо он хислатҳои шахсиятро ба монанди хотираи таърихӣ, ҳувияти 
миллӣ ва фаъолияти эҷодӣ ташаккул медиҳад. 

Гузаронидани тадқиқот ва таҳлили мушкилоти ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ имкон 
медиҳад: 

1) муайян намудани мазмуни мафҳумҳои «эҷодӣ», «қобилияти эҷодӣ», «ташаккули 
қобилиятҳои эҷодии донишҷӯён»; 

2) муайян кардани он, ки яке аз воситаҳои пешбари ташаккули қобилияти эҷодии 
донишҷӯён санъати ороишӣ ва амалӣ дар асоси принсипҳои миллат мебошад; 

3) зинаҳои ташаккули қобилияти эҷодӣ ва пайдарпайии мақсадноки корҳои ташаккули 
онҳоро дар фаъолияти эҷодӣ муайян мекунад;  

4) аҳамияти санъат ва ҳунар ҳамчун омили муҳим дар ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ 
арзёбӣ гардад. 

Ҳамин тариқ, санъат ва ҳунармандӣ метавонад дар ҷараёни таълими касбии донишҷӯён 
барои фанҳои назариявӣ махсус бошад ва имкон медиҳад, ки бо эҷоди ин амал дар маҳсулоти 
мушаххас амалҳои эҷодӣ анҷом дода шаванд. 

Истифодаи неруи педагогии санъати ороишӣ ва амалӣ дар раванди педагогӣ метавонад ба 
тафаккури инсон ба таври назаррас таъсир расонад, зеро он принсипҳои бадеӣ, маърифатӣ ва 
меҳнатиро дар бар мегирад ва метавонад ҳамчун воситаи муҳимми ташаккули қобилиятҳои 
гуногуни эҷодии донишҷӯён ҳисобида шуда, ба рушди гуногуни онҳо мусоидат кунад. 
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ИНКИШОФИ ЭЧОДКОРӢ ҲАМЧУН МУШКИЛОТИ ПСИХОЛОГӢ ВА  
ПЕДАГОГИИ ДОНИШҶӮЁН-ДИЗАЙНЕРОНИ МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ  

 

Дар ин мақола кори файласуфон, равоншиносон ва устодони ватанӣ ва хориҷӣ, ки  барои омӯзиши 
кори эҷодкорӣ, аз он ҷумла санъат бахшида шудааст, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф қайд 
мекунад, ки роҳи асосии ташаккули тафаккури бадеӣ-тасвирӣ мунтазам ва мақсаднок бо санъат, дарки 
моҳияти маънавӣ ва эстетикии он аҳамияти бузург дорад. Рушди зеҳн комилан аз сатҳ ва сифати таълиму 
тарбия вобаста буда, таъсири ин омилҳо нақши фаъоли эҷодии омӯзгорро муайян мекунад. Баъзе 
психологҳо нақши шуурро дар раванди эҷоди бадеӣ бениҳоят зиёд мекунанд ва қудрати тафаккурро 
тасдиқ мекунанд.  
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В этой статье отмечается, что исследованию проблемы воображения и творчества, в том числе 
художественного, посвящены работы многих отечественных и зарубежных философов, психологов, 
педагогов. По мнению автора главный путь развития художественно-образного мышления заключается 
в систематических и целенаправленных встречах с искусством, в осознании его содержательного и 
эстетического смысла, огромной его ценности для человека (отношение к самому себе как потребителю 
и источнику духовных ценностей). Если предположить, что развитие интеллекта полностью зависит от 
уровня и качества образования и воспитания, то, естественно, роль этих факторов обусловливает 
активную творческую роль педагога.   
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THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL  
TASK OF STUDENTS OF DESIGNERS 

 

This article notes that the study of the problem of imagination and creativity, including artistic, is devoted 
to the work of many domestic and foreign philosophers, psychologists, teachers. According to the author, the 
main way to develop artistic-figurative thinking lies in systematic and purposeful meetings with art, in the 
realization of its meaningful and aesthetic meaning, its great value for man (attitude to oneself as a consumer and 
a source of spiritual values). Assuming that the development of intelligence depends entirely on the level and 
quality of education and education, then, of course, the role of these factors determines the active creative role of 
the teacher. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Ятимов А.Р. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Воспитание молодого поколения – многосторонний и сложный процесс, в котором 

большую роль играют общество, семья и школа. Каждый школьный предмет учит и 

воспитывает своеобразно. Но значительную роль в воспитании подрастающего поколения 

играет литература, которая обладает огромными возможностями эмоционального воздействия 

на учащихся. Художественное творчество основано на «способности людей заряжаться 

чувствами других людей». Отсюда воспитательная целенаправленность литературы, её умение 

заряжая силой примера, воспитывать и утверждать высокие рейтинги. Однако для того, чтобы 

литература по-настоящему стало учебником смысла жизни для подрастающего поколения, 

школой нравственного и эстетического воспитания, необходимо очень корректное, умное и 

тонкое преподнесение её учащимся. Литература в школе не должна превращаться в сухое 

перечисление имен писателей, дат, произведений и всё такое. Вопрос о том, как же изучать 

литературу в школе, и составляет основное содержание методики преподавания литературы. 
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Методика преподавания литературы – это педагогическая наука о художественной 

литературе как учебном предмете, о путях её преподавания (деятельность учителя по 

управлению учебным процессом) и изучения (деятельность ученика по приобретению знаний, 

навыков и умений). Она определяет цель и задачи преподавания и изучения литературы в 

школе, содержание литературного образования, разрабатывает научные критерии отбора из 

богатейшей сокровищницы литературы, произведений для школьного изучения, научно 

доказывать структуру литературного образования учащихся на том или ином концентре 

обучения, в результате разрабатывается наиболее эффективные методические приёмы, 

посредством которых учащиеся познают ценность и богатство изученных литературно-

художественных произведений [1, с. 5-6]. 

Специфика предмета «Литература» требует более осторожного подхода к использованию 

наглядности при изучении литературно-художественных произведений. 

Педагогика считает наглядность одним из основных принципов, который помогает 

строить обучение на конкретность образов, непосредственно воспринимаемых учащимися. 

Наглядность активизирует работу воображения, рождает нужные ассоциации. Литература - 

являясь одним из видов искусства в силу своей образной природы при непосредственном 

восприятии (чтении) литературно-художественного текста сама рождает наглядные 

представления. Вовлечение тех или иных возможностей зрительной наглядности в этих 

условиях может привести к замене одного искусства другим, поскольку учащиеся будут 

воспринимать не словесно-художественный образ, а его живописную равнозначность (аналог). 

Обращение к зрительной наглядности в процессе преподавания русской литературы в 

национальной школе может быть представлено лишь в тех случаях, когда она порождает 

активность воображения, способствует вести учащихся в нужную ситуацию, давать 

представление не русским учащимся об особенностях русского быта, одежды, имущества и 

природы России. В практике русской школы все виды и визуальной и слуховой наглядности, 

чаще всего, используются при повторном прочтении, чтобы на образы, рождённые при 

непосредственном понимании художественного текста появляются относительно близкие 

художественные образы. 

В национальной школе проблема складывается иначе. При непосредственном восприятии 

литературно-художественного произведения образ отражающие национально-специфические 

явления, могут порождать в мыслях нерусских учащихся недостаточные и даже ложные 

художественные представления. Поэтому в ряде случаев обязательному чтению литературного 

произведения может предшествовать работа с различными видами зрительной наглядности, 

которая стимулирует предположение работать в соответствующем направлении, поддержать 

определённый эмоциональный настрой. Под принципом доступности в методике преподавания 

русской литературы подразумевается реальный учёт возрастных особенностей, манеры и 

личностные потенциалы учащихся, позволяющих не только постигать содержание 

произведения, но и вникать на те проблемы, которые в нём поставлены. В национальной школе 

содержание этого принципа расширяется: в него включается также учёт психологии 

восприятия иноязычного и инонационального произведения. 

В настоящее время не все нерусские учащиеся владеют русским языком в такой мере, 

чтобы суметь прочитать в подлиннике и осмыслить многочисленные творения русской 

классической литературы. Поэтому принцип доступности литературно-художественного 

произведения в методическом отношении выдвигается в национальной школе на одно из 

первых мест. В условиях национальной школы мы нередко соприкасаемся с эмоциональной 

восприимчивостью учащимися литературно-художественного произведения. Это заключается, 

прежде, всего, в языковой сложности предлагаемого для изучения художественного текста. 

Текст, в котором непонятно большинство слов не может быть душевно воспринята при чтении. 

Для преодоления эмоциональной восприимчивости можно использовать возможности 

зрительной и слуховой наглядности, но, главное, необходимо большое внимание уделять 

самому художественному слову. 

Рассматривая вопросы преподавания русской литературы в национальной школе, следует 

помнить и о совокупности основных принципов, и об особенностях преподавания предмета, 

заключающихся в том, что русская литература изучается в нерусской языковой и культурно-

исторической среде. Необходимо иметь в виду такие факторы, как недостаточное владение 

учащимися русским языком, которое оказывает большое воздействие на определение, как 

содержания, так и структуры предмета «Русская литература» в национальной школе. 
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Одновременно, изучение учащимися русской и родной литератур, что помогает предопределять 

задачи литературного образования с опорой на материал двух литератур, широко использовать 

методические возможности, заложенные в связах двух близких друг другу предметов, в 

особенности возможность переноса знаний и умений при изучении русской и родной литератур 

[1, с.7-9]. 

Значение изучения русской литературы не исчерпывается расширением знаний 

учащихся. Через изучение русской литературы приходит овладение русским языком как 

вторым языком. Именно в художественном произведении осознаётся русский язык в своих 

коммуникативных функциях, в своей жизненной реальности. При изучении русской 

литературы совершенствуется не только верное понимание словесного материала, но и 

правильное пользование им. Тем самым развивается ясное представление русского языкового 

мышления учащихся. 

 

 
 

Рисунок 1. Концепция методики преподавании литературы. 
 

Изучение (чтение) русской художественной литературы значительно облегчает 

учащимися чтение на русском языке нехудожественных текстов. Изучение русской литературы 

обогащает образное мышления учащихся. При этом учащиеся национальной школы постигают 

в какой-то мере, новую по сравнению с родной литературой эстетическую, систему, новые 

образы, способы изображения действительности – речевой, эмоциональной, эстетической [2, с. 

7]. 

Методика преподавания русской литературы в национальной школе тесно связана с со 

смежными науками: методикой преподавания родной литературы, литературоведением, 

языкознанием, педагогикой, психологией, эстетикой. Связь с методикой преподавания родной 

литературы осуществляется через установление общности основных принципов изучения 

художественного произведения, координацию процесса формирования теоретико – 

литературных понятий на родном и русском языках. Литературоведение даёт методисту и 

учителю материал для суждения о том, какие из литературных явлений и фактов прошлого и 

настоящего являются существенно-важными, какие второстепенными, какие проблемы 

поставил автор в своём произведении и как их разрешил. Авторы программ, учебников и 

методических пособий для учителей, намечая объём, последовательность и форму изложения 

учебного материала, прежде, всего основываются на достижениях науки о литературе. 

Литературоведение разрабатывает проблемы о сущности литературы, о её связи с 

жизнью, о её общественно-политическом значении, о творчестве отдельных писателей, об 

идейно-художественном содержании отдельного произведения. Иные задачи стоят перед 

методикой литературы. Как педагогическая наука, она определяет с какой целью следует 

изучать литературу в школе, каково должно быть содержание литературы как учебного 

предмета, какие методы и приёмы следует применить учителям, чтобы достичь наилучший 

образовательно-воспитательный результат. 

Опора на лингвистические научные дисциплины облегчает решение методических 

проблем, связанных с освоением неродного для учащихся языка художественных 

произведений. 

Первый главный вопрос, который возникает перед учителем русского языка и 

литературы национальной школы, это прежде всего вопрос о целях его работы. Каково 

воспитательно-образовательное значение его предмета? Какую роль играет русская литература 

в воплощении в жизнь общих задач, стоящих перед школой? Какова роль русской литературы в 

процессе развития русской речи учащихся национальной школе? Как решается нравственное и 

эстетическое воспитание школьников на уроках литературы? Как способствует оно их 

практической подготовке к жизни, к общественно-полезной и трудовой деятельности? 

Методика преподавания литературы в национальной школе имеют две 

концепции лингвистического плана 

восприятия учащимися языка писателя и 

его художественной функции 

освоения языковыми средствами изучаемых 
художественных произведений в целях 

развития речи учащихся 
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Наиважнейшей особенностью русской литературы является то, что она наряду с родной 

литературой, не только нравственно воспитывает человека нового формата, новой стадии, но и 

обогащает и развивает речь учащихся. Усвоение и понимание русской литературы имеет 

некоторые различительные аспекты в национальной школе в частности таджикской. Эти 

аспекты можно разделить на пять групп. 

Во-первых, русская литература изучается учащимися-таджиками в языковой среде, чужой 

от их родного языка. Чтобы образы художественного произведения были восприняты, понятны 

и закреплены в сознании учащихся во всей их идейно-нравственной и эстетической ценности, 

необходима особая словарно-фразеологическая работа над текстом, существенно 

различающаяся от аналогичной работы по родному языку. 

Во-вторых, произведения русской литературы отображают просвещённость, культуру, 

обычаи и нравы русского народа. Поэтому тексты нуждаются в дополнительных комментариях, 

которые должны помочь учащимися – национальных школ (таджикских) глубоко осмыслить 

связи литературного произведения с жизнью русского народа, одновременно с этим необходим 

также учёт культурно-исторических, национальных традиций родного для учащихся народа. 

В-третьих, продолжительная совместная жизнь многих братских народов в пределах 

сначала царской России (до Октябрьской революции), а затем в Союзе Советских 

Социалистических Республик содействовало образованию культурных и литературных связей 

между русским и другими народами в частности с таджиками. Раскрытие этих связей и 

взаимоотношений на уроках русской литературы является действенным средством для 

пробуждения интереса учащихся к учебному процессу, повышения воспитательного 

образовательного значения литературы. 

В-четвёртых, в учебной программе таджикской школы имеется родная литература, 

дисциплина, аналогичная по значению русской литературе. Это обязывает учителя русской 

литературы к слаженности своей работы с работой преподавателя родной литературы 

(устранения копирования, совместная организация внеклассных и внешкольных мероприятий, 

раскрытия связей и взаимоотношения русской и родной литератур, согласования планов 

письменных упражнений и пр.). 

В-пятых, произведения русской литературы в таджикской школе используются в 

довольно большом объёме, чем в русской школе как способ развития и обогащения русской 

речи [3, с. 44-51]. 

Повышения высокой эффективности преподавания русской литературы в таджикской 

школе, как и других национальных школах, неразрывно связано с необходимостью работы 

учителя – русиста в тесной взаимосвязанности с преподавателями родного языка и литературы. 

Взаимосвязанность является эффективным средством для формирования знаний, укрепления 

мастерства, умений, играет значительную роль в воспитании и обучении учащихся – таджиков. 

Согласованная деятельность преподавателей обеих дисциплин создаёт единое направление в 

преподавании, идейном, нравственном эстетическим развитии школьников, способствует 

формированию системы теоретико-литературных понятий, приучает разбираться в 

художественных особенностях искусства слова. 

Опыт работы методистов по преподаванию литературы в национальных школах 

показывает, что активное взаимодействие в работе учителей русской и родной литератур, это 

совокупный анализ изучаемого программного материала способствует более углублённому 

постижению произведений, совмещения знаний учащихся, их авторизации на уроках и во 

внеурочное время. Определённая форма в работе учителя русской и таджикской литератур, 

ядром которой является опора на имеющиеся знания, навыки, умения, приобретённые в 

процессе их изучения, использование русско-таджикских литературных контекстов, 

отождествлении героев произведений обеих литератур сопутствует умению разбираться в 

причинно-следственных связей между реальными событиями, описываемыми в произведениях, 

и имеет исключительно важное значение для выработки навыков анализа текста. 
Процесс восприятия русской литературы в таджикской школе в значительной мере 

осуществляется через изучения учащимися явления действительности, художественных 
образов родной литературы. Овладение навыками работы над литературно-художественным 
текстом, способность разбираться в идейном содержании произведений, в оценке героев – 
приобретается сначала на таджикском языке. При усвоении русской литературы необходимо 
базироваться на эти навыки, знания и способности. Возвышенные, высокоидейные и 
художественные ценности русской литературы сделали её мощным средством для воспитания 
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подрастающего поколения. Повышением плодотворного преподавания русской литературы в 
таджикской школе учитель добьётся при условии использования координации русской и 
родной литератур. Привлечение такого материала на уроках, внеклассных занятиях 
способствует стимулированию интереса учащихся к урокам по русской литературе, помогает 
решать задачи идейно – нравственного, интернационального и патриотического воспитания 
школьников. Учащиеся познают прогрессивное значение того или иного русского писателя в 
развитии многонациональной литературы, знакомятся с материалами, характеризующими 
глубокий интерес родной литературы учащихся, что имеет большое значение для воспитания 
чувства глубокого уважения как самому писателю, так и к русской литературы в целом [4, с. 
29-30]. 
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БАЪЗЕ РУКНҲОИ ТАЪЛИМИ АДАБИЁТИ РУС ДАР МАКТАБҲОИ МИЛЛӢ 
 

Дар мақола баъзе принсипҳои методикаи таълими адабиёти рус дар мактаби миллӣ таҳлил 
шудааст. 

Муаллиф қайд мекунад, ки методика ҳадафҳо ва вазифаҳои таълими адабиётро муайян мекунад, 
мазмуни мавзӯи омӯхташударо асоснок мекунад, усулҳо ва усулҳои фаъолияти омӯзгорон ва 
донишҷӯёнро дар раванди таълим таҳия менамояд. Методикаи таълими адабиёт дар мактаби миллӣ бо 
илмҳои методикаи таълими адабиёти ватанӣ, адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, педагогика, психология ва 
эстетика робитаи зич дорад. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В статье анализируется некоторые принципы методики преподавания литературы в национальной 
школе. 

Автор отмечает, что методика определяет цели и задачи преподавания русской литературы, 
обосновывает содержание изучаемого предмета, разрабатывает методы и приёмы деятельности учителя и 
учащихся в учебном процессе. Методика преподавания литературы в национальной школе тесно связана 
со смежными науками методикой преподавания родной литературы, литературоведением, языкознанием, 
педагогикой, психологией, эстетикой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая наука, образовательный процесс, художественное 
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SOME PRINCIPLES OF TEACHING RUSSIAN LITERATURE AT THE NATIONAL SCHOOL 
 

The article analyzes some principles of the methodology of teaching literature at the national school. 
The author notes that the methodology determines the goals and objectives of teaching Russian literature, 

justifies the content of the subject being studied, develops methods and techniques for the activities of teachers 
and students in the educational process. The methodology of teaching literature at the national school is closely 
connected with the related sciences by the methodology of teaching native literature, literary criticism, 
linguistics, pedagogy, psychology, aesthetics. 
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ИСТИФОДАИ МЕТОДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ДАРСҲОИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ 
 

Алиева М.Н., Ашрафова М.М. 
МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 

 

Яке аз самтҳои асосии таҳаввулоти инноватсионии таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
имрӯз фаъолияти илмии муҳассилин маҳсуб меёбад. Талабот ба ташаккули малакаҳои 
таҳқиқотии муҳассилинро баҳогузорӣ кардан хеле мушкил аст. Ин намуна ба истифодаи 
технологияҳои нав дар раванди таълим, ки ба усулҳои анъанавӣ асос ёфтааст, раванди 
таълимро самаранок мегардонад ва самаранокии донишҳои ҳосилшударо баланд мебардорад. 
Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ қисми ҷудонопазири машғулиятҳои 
қариб ҳамаи фанҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёна мегардад. 

Рушди илму техника, воридшавии васеи технологияҳои инноватсионӣ ба соҳаҳои нави 
фаъолияти илмӣ ва амалӣ аз муассисаҳои таҳсилоти миёна талаботи навро тақозо мекунад. Дар 
айни замон, муҳим аст, ки ба муҳассилин на танҳо барои ҳалли масъалаҳои татбиқшаванда 
дониши муайяне дода шавад, балки ба онҳо додани имкони дарк кардани принсипҳои 
тафаккури математикӣ, ки истифодаи оқилонаи онҳоро дар омӯзиши зуҳуроти воқеӣ фароҳам 
меорад, муҳим аст. Дар навбати аввал амсилаҳои нави методологӣ ва ташкили ҳамкории 
хонандагон бо технологияҳои иттилоотӣ ба назар мерасанд. 

«Ҳадафи омӯзгор омӯзонидани хонандагони муассисаҳои таълимӣ мебошад, ки онҳо бо 
истифодаи технологияҳои нави педагогӣ ва иттилоотӣ омӯхтанро ёд мегиранд. Тавре таҷриба 
нишон медиҳад, технологияҳои нави таълимиро танҳо дар амалия аз худ кардан мумкин аст» 
[3, с. 45]. 

Дар марҳалаи кунунии рушди таълими мактабӣ, масъалаи омода намудани 
хатмкунандагон, ки технологияҳои компютериро хуб медонанд, бо дарназардошти суръати 
баланди рушд ва такмили илму техника, зарурати ҷомеа барои одамоне, ки қодиранд дар муҳит 
зуд сайр кунанд, мустақилона фикр кунанд ва аз стереотипҳо озод бошанд, аҳамияти хоса 
пайдо мекунад. «Истифодаи ин технологияҳо дар таълими санъати тасвирӣ инчунин бо 
зарурати ҳаллу фасли масоили пайдо кардани роҳҳо ва воситаҳои фаъолсозии завқи донишии 
хонандагон, инкишоф додани қобилияти эҷодӣ ва ҳавасмандкунии фаъолияти зеҳнӣ маънидод 
карда мешавад» [2, с. 423]. 

Оид ба хусусиятҳои синнусолии хонандагони синфҳои ибтидоӣ М.Н. Алиева чунин қайд 
кардааст: «Бо назардошти он, ки синну соли мактаби ибтидоӣ давраи азхудкунӣ ва ҷамъкунии 
дониш мебошад, маҳз дар ин ҷо асоси психологии фаъолият баста мешавад. Ин як давраи 
рушди фаъоли хаёлот ва тахайюлот, тафаккури эҷодӣ, тарбияи кунҷковӣ, ташаккули қобилияти 
мушоҳида ва таҳлили зуҳурот мебошад. Дар ин давра кӯдакон ба муқоиса омӯхтан, натиҷаҳоро 
ҷамъбаст кардан, хулоса баровардан, амалияро баҳо додан, фаъол ва ташаббускор буданро ёд 
мегиранд» [1, с. 168]. 

Ҳадафи асосӣ, ки қаблан ҳамчун ташаккули пояҳои шахсияти ҳамаҷониба ҳамоҳанг ва 
рушдёбанда муайян карда шуда буд, тарбияи шахсоне, ки асосҳои илмро доро мебошанд, ҳоло 
ҳамчун таъкид ба тарбияи шахсияти фаъоли эҷодкор, огоҳ аз мушкилоти глобалии башарият, 
омода аст дар ҳалли онҳо ба таври қобили қабул иштирок кунад.  

Масъалаи тайёрии мақсаднок ба фаъолияти эҷодии хонандагон мураккаб ва бисёрҷониба 
аст. Ин ба он вобаста аст, ки фаъолияти эҷодӣ бо бисёр паҳлуҳои ҷараёни таълим алоқаманд аст 
ва дар як вақт ҳамчун ҳадаф – дар нақшаи ташаккули шахсият ва ҳамчун натиҷаи муайяни 
ташкили фаъолияти таълимии хонандагон ва ҳамзамон ҳамчун воситаи баланд бардоштани 
самаранокии ҷараёни таълим амал мекунад. 

Технологияҳои компютерӣ ва интернетӣ як қатор воситаҳо ва усулҳои анъанавии кори 
педагогиро мукаммал менамоянд. Ҳангоми нав кардани мундариҷаи таълим ва аз худ кардани 
шаклҳои нави ташкили раванди таълимӣ, нақши омӯзгор ҳамчун иштирокчии дигар воқеияти 
педагогӣ низ сифатан тағйир меёбад: на тарҷумони дониш, балки ташкилотчӣ, роҳбар ва 
шарики ҷараёни таълим, ки ҳамчун муколамаи хонанда бо воқеияти донишбунёд сохта шудааст 
[2, с. 4]. 

Интерактивӣ (аз забони англисӣ, interact – якҷоя амал кардан) маънои қобилияти ҳамкорӣ 
кардан ё дар ҳолати муколама буданро дорад. Аз ин рӯ, омӯзиши интерактивӣ, ин пеш аз ҳама, 
омӯзиши муколамавӣ мебошад [5, с. 26]. Муколама инчунин бо усулҳои анъанавии таълим 
имконпазир аст, аммо танҳо дар натиҷаи ҳамкории «омӯзгор-хонанда» ва ё «омӯзгор-гурӯҳи 
хонандагон (аудитория)» амалӣ мегардад. Илова бар ин, дар таълими интерактивӣ муколама 
дар самти фаъолияти муштараки «хонанда-хонанда» (кор бо ҷуфт), «хонанда-гурӯҳи 
хонандагон» (кор дар гурӯҳҳо), «хонанда-аудитория» ё «гурӯҳи хонандагон - аудитория» 
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(муаррифии кор дар гурӯҳҳо), «хонанда-компютер», «хонанда - асари бадеӣ» ва ғайра ба роҳ 
монда мешавад.  

Технологияи интерактивӣ мувофиқи андешаи В.В. Гузеев як намуди мубодилаи 
иттилооти хонандагон бо муҳити иттилоотии иҳоташаванда мебошад [4, с. 135]. Барномаҳои 
компютерии муосир интерактивӣ буда, бо корбарон робитаи худро дар назар доранд ва ба ӯ 
имконият медиҳанд, ки роҳи ташкили ҷараёни иттилоотро муайян кунад, миқдори воридоти 
маълумотро барои коркарди он кумак кунад. 

Хонандаи муосир дар ҷаҳони нишонаҳо ва аломатҳои технологӣ, дар ҷаҳони фарҳанги 
электронӣ зиндагӣ мекунад. Дар муҳити кӯдакон таъсири технологияҳои рақамӣ ва иттилоотӣ 
дар марҳилаи кунунӣ махсусан назаррас аст. Зеро бо ёрии компютер, талабот ба муоширати 
байни кӯдакон зиёд мешавад. Бозиҳои компютерӣ муоширатро тақвият медиҳанд ва вазъияти 
комёбиро фароҳам меоваранд. 

Муошират бо истифода аз телефонҳои мобилӣ ва интернет ба кӯдакон имкон медиҳад, ки 
инкишоф ёфта, якҷоягии гурӯҳиро бо нақши сохтории он ҳангоми набудани мулоқотҳои шахсӣ 
ҷонибдорӣ намоянд. Кӯдакон ба осонӣ малакаҳои корбариро дар кор бо компютери шахсӣ 
меомӯзанд ва онро одатан ҳамчун бозичаҳои ҷолиб меноманд ва ба имкониятҳои визуалие, ки 
дар назди онҳо кушодаанд, таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. 

Таълим додани кӯдак аз айёми наврасӣ ба «муҳити рақамӣ», сайр кардан дар он, ба 
малакаҳои «хондан», коркард ва таҳлили маълумоте, ки аз манбаъҳои мухталиф гирифта 
шудааст, ба таври танқидӣ шарҳ додани он яке аз вазифаҳои муҳимтарини мактаби муосир 
мебошад. Санъати тасвирӣ - фанни мураккабест, ки дар бораи таркиб, таносуб, нуқтаи назар 
маълумот медиҳад. 

Вазифаи муассисаи таҳсилоти умумии муосир ташаккули қобилияти амал кардан ва 
муваффақ шудан дар ҷомеаи муосири рушдёбанда мебошад. Аз ин рӯ, месазад андеша намуд, 
ки чӣ гуна раванди таълимро босамар гардонид. Мушкилоти асосии муассисаи таълимӣ ин 
гузариш аз усули иттилоотии таълим ба усули таълими иттилоотӣ ба фаъолияти фаъоли эҷодии 
тамоми ҷомеаи педагогӣ, яъне ҳайати омӯзгорон, хонандагон ва падару модарон мебошад [7, с. 
13]. 

Навоварии педагогӣ ин қасдан тағйир додани хусусияти сифатӣ ё миқдорӣ дар амалияи 
таълим бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим мебошад. Аён аст, ки ҳалли масъалаҳои 
педагогӣ бо усулҳои куҳна ғайриимкон аст. Барои ҳалли ин мушкилот дар мактаби муосир 
технологияҳои сершумори инноватсионӣ истифода бурда мешаванд: усули лоиҳа, омӯзиш дар 
ҳамкорӣ, таълими мухталиф, «ҷузвдони хонанда», омӯзиши модулӣ ва ғайра, инчунин татбиқи 
ин навовариҳоро бе технологияи мултимедӣ тасаввур кардан душвор аст. Имконияти якҷоя 
кардани маводи назариявӣ ва намоишӣ (филмҳо, видеоҳо, мусиқӣ, намоишҳо барои дарсҳо) 
мавҷуд аст. Азбаски дарсҳои санъат ва меҳнат ба силсилаи визуалӣ асос ёфтаанд, истифодаи 
имкониятҳои таҷҳизоти мултимедӣ омӯзгорро ба дарс омода месозад, ки аксар вақт дар он 
воситаҳои аёнӣ истифода мешавад. Ба дунёи санъат ғӯтавар шавед, аз нақши рассом, дизайнер, 
меъмор боздид кунед, бе зарурат маводеро, ки баъзан барои кӯдакон дастрас нестанд, талаб 
накунед. 

Шаклҳои интерактивии таълим ба муносибатҳои мутақобилаи хонандагон ва омӯзгор 
асос ёфтаанд. Ҷорисозии ТИК ҷараёни таълимро муносиб мекунад, шаклҳои анъанавии 
пешниҳоди иттилоотро тағйир медиҳад, осонӣ ва роҳатро фароҳам меорад. Аксҳо ва видеоҳои 
рақамишуда барои таҳия ва коркарди муаррифиномаҳои дарсҳо замина мегузоранд. 
Барномаҳои таълимии компютерӣ ба таври бозӣ пешниҳод менамояд, ки боздид аз осорхонаҳо, 
намоишгоҳҳои рассомон ба роҳ монда шавад, зеро ин тадбир имкон фароҳам меоварад, ки 
шогирдон бо нозукиҳои санъати мусаввирӣ, меъморӣ ва муҷассамасозӣ ошноӣ пайдо намоянд. 

Захираҳои Интернет имкон медиҳанд, ки ҷойҳои ҷолибтарини сайёра «муаррифӣ» 
гардида, ба саволҳои гуногуни мавриди таваҷҷуҳи онҳо ҷавоб пайдо карда шавад. Дар замони 
навин таълим ва тарбияи муосири хонандагонро бе истифодаи технологияи иттилоотии 
коммуникатсионӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Маълум аст, ки компютер барои фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва қобилияти 
кофӣ ба омӯзгорон имконият медиҳад. Инчунин, технологияҳои иттилоотии татбиқшаванда 
хеле самаранок мебошанд, зеро онҳо бо технологияҳои дахлдори педагогӣ моҳирона ҳамҷоя 
мешаванд ва ба мо имкон медиҳанд, ки аз мактаби авторитарӣ ба педагогикаи ҳамкорӣ гузарем, 
вақте омӯзгор ва хонанда бо захираҳои иттилоотӣ шарикона бо нақши пешбари омӯзгор қарор 
мегиранд. Ин шаклҳо имконият медиҳанд, ки амалҳо, натиҷаҳо ва оқибати онҳо зуд баҳо дода 
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шавад, инчунин дар бораи зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба дастгирии методии 
раванди таълим маълумоти пурра ба даст оранд.  

Н.А. Волгина қайд мекунад, ки «...омӯзиши интерактивӣ бар асоси алоқа асос ёфта, дар 
асоси муқаррар намудани таҷрибаи мусбат ё тавсия додани тағйирот дар роҳи мусбати созанда 
бо ёрии арзёбии маҷмӯии мобайнии натиҷаҳои омӯзиш, ки ба омӯзиши интерактивӣ 
хусусиятҳои таълими барномарезӣ медиҳад» [3, с. 65]. 

Технологияи иттилоотӣ ба омӯзгор имконият медиҳад, ки маводи эҳсосиро ба таври 
рамзӣ пешниҳод кунад ва инчунин муносибатҳои якдигарфаҳмиро ба роҳ монда, ба рушди 
таълими мактаб такони иловагӣ бахшад. Онҳо ба зиёд шудани захираҳои омӯзишӣ кӯмак 
мерасонанд ва ба хонандагон имконият медиҳанд, ки дар сатҳи баланд таҳсил намоянд. Дар 
ҷараёни омӯзиши мавзӯъ ё бахш хонандагон вазифаҳои эҷодӣ дар компютерро дар шакли 
слайдҳо иҷро мекунанд ва ин раванд ба онҳо имкон медиҳад, ки бо шаклҳои  гуногуни тасвир 
озмоиш намуда, намудҳои гуногуни маълумоти маҷозиро таҳлил намоянд. 

Яке аз вазифаҳои таълими бадеӣ инкишофи ҳамаҷонибаи шахсият, қобилиятҳои эҷодӣ, 
малакаҳои мустақилонаи таҳсилот ва фароҳам овардани шароит барои худшиносии он 
мебошад. Истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими санъати тасвирӣ аҳамияти амалии 
маводи омӯхташударо нишон медиҳад, ки ба кӯдакон имкон медиҳад, то воқеъбинона, хаёлот 
ва қобилияти эҷодкориашонро нишон диҳанд [6, с. 833]. 

Истифодаи технологияҳои интерактивӣ барои хонанда замина фароҳам месозад, ки аз 
имкониятҳои васеи усулҳои санъати тасвирӣ амиқтар истифода барад. Имкониятҳои махсус 
барои ҳамкорӣ дар таълими санъати тасвирӣ ташкили робита ҳам бо санъати классикӣ ва ҳам 
тамоюлҳои эстетикаи санъати муосир ба ҳисоб меравад.  

Ҳамин тариқ, самаранокии истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ дар раванди таълим, аз ҷумла мунтазам такмил додани дониш, малака ва 
қобилияти устодони санъати тасвирӣ дар соҳаи воситаҳо, коркард, истифода ва интиқоли 
маълумоти таълимӣ, эҷодӣ ва дигар маълумот тавассути компютерҳо, Интернет ва дигар 
воситаҳои техникӣ яке аз омилҳои муҳим дар баланд бардоштани самаранокии кори 
омӯзгорони санъат ва меҳнат маҳсуб меёбад. 
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ИСТИФОДАИ МЕТОДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ДАРСҲОИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ 
  

Дар ин мақола оид ба асосҳои истифодаи самараноки методҳои инноватсионӣ дар дарсҳои санъат 
ва меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ сухан меравад. Муаллифон қайд мекунанд, ки натиҷаҳои таҳқиқоти 
гузаронидашудаи педагогиро таҳлил намуда, хулоса кардан мумкин аст, ки истифодаи ин усул ба рушди 
маърифатии хонандагон ва самаранокии омӯзиши маводи таълимӣ таъсири мусбат мерасонад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

В данной статье рассматриваются особенности использования эффективных и инновационных 
методов на уроках изобразительного искусства и технологии. Авторами подчеркивается, что результаты 
проведенного педагогического исследования позволяют сделать вывод о том, что применение данного 
метода положительно влияют на развитие познавательной активности учащихся и эффективности 
усвоения изучаемого материала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: использование, метод, инновационные методы, урок изобразительного 
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USING INNOVATIVE TEACHING METHODS IN VISUAL ARTS AND TECHNOLOGY CLASSES 
 

This article discusses the features of using effective and innovative methods in art and technology 
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ИГРА – ДИТЯ ТРУДА  
 

Джумаева К.Т. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава. 
 

Игра является интересным явлением жизни. Деятельность как будто бесполезная, но 
нужная. Игровую деятельность следует понимать всесторонне. Это клубные занятия, 
спортивные соревнования, театральные представления. Игровые действия охватывают всю 
жизнь ребёнка, его взаимоотношение с взрослыми: совместный труд, совместное чтение, 
слушание музыки, посещение цирка, театра, зоопарка. Очень важно чтоб эти игры были 
целесообразны, развивали память, воображение, расширяли кругозор. Не все игры полезны для 
детей. При помощи игр нужно привлечь детей к полезным делам, к труду, тогда мы можем 
достичь хорошего результата в процессе воспитании. Необходимо во время игры практиковать 
действия, построенные на «чистом долге».  

 Для человека игра - это дитя труда. Игра связана с действительностью с воздействием на 
мир. По словам С.Л. Рубинштейна «Игра человека - порождение деятельности, посредством 
которой человек преобразует действительность и изменяет мир. Суть человеческой игры – в 
способности отображая, преображает действительность» [6, с. 23]. Самое всеобщее и 
центральное значение игры — это влияние на мир. Все потребности ребёнка проявляется в 
игре. Она может стать причиной стремлением к труду. Чтобы играть в метро надо смастерить 
вагончики, приготовить билеты. Не надо ставить компромисс, прямые требования. Например, 
«Этот забор мы должны покрасить. Мы обязаны это сделать» Или «Ямы для столбиков мы 
должны выкопать, иначе завтра соревнования не состоятся». Без «должен» нет воспитания. 
Только требование должно быть инструментировано по-разному. Имеется связь между трудом 
и игрой. В начале детей заинтересовывает не сам процесс самообслуживания, а игровой образ. 
Через игру дети изучают навык, приобретают уверенность движений. Игра для школьника - это 
способ изучения окружающего мира. Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала. 
Игры имеют большое образовательное значение, требующие соблюдения правил. Чтобы они не 
были скучными, надо их преобразовать. Необходимо вводить в игры пение, танцы, 
маршировку. Очень важно дать детям простор детской активности. Важно, чтобы дети сами 
придумывали игры, ставили себе цели. В процессе игры ребёнок научится преодолевать 
трудности, познаёт окружающее, ищет выхода из положения. Такие игры вырабатывают у 
детей – организаторов, умеющих упорно стремиться к цели, увлекать за собой других. Учитель 
в данном случае должен владеть педагогической интуицией, который помогает ему стать 
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желанным руководителем. В процессе игры осуществляются реальные трудовые действия. 
«Игра - дитя труда» - считает Вундт Б.В. [1, с. 145].  

 Нет ни одной игры, которая не имела бы себе идеала в одной из форм серьёзного труда. 
Дети спешат выполнить работу, чтобы вновь начать игру. Всё это проявляет влияние на 
развитие кругозора детей, обогащает словарь. Труд по оценке врачей, биологическая 
необходимость. А.С. Макаренко в своих научных трудах отметил: «Игра имеет важное 
значение в жизни ребёнка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, 
служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 
воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре» [4, c 373].  

Человек ориентируется в условиях труда посредствам психических процессов. Игра как 
бы соединяет познавательную трудовую, творческую активность. Воспитание в игре трудовых 
умений эффективен потому, что игра и труд, неразрывно связаны между собой. Педагог должен 
использовать все методы для оказания педагогического влияния на детей в игре. Она является 
одним из эффективных средств умственного развития ребёнка. В игре они приобретают 
определённые знания и навыки. Игра является средством самореализации и самовыражения.  

По мнению немецкого педагога Ф. Фрёбеля: «Игра есть высшая ступень детского 
развития, человека этого периода (детства до начала отрочества) ведь она есть произвольное 
изображение его собственной необходимости и потребности. Далее он отмечает, что игра самое 
чистое и самое духовное проявление человека на этой ступени и в то же время она является 
прообразом всей человеческой жизни, внутренний, сокровенной естественной жизни как в 
человеке, так и во всех вещах; поэтому игра порождает радость, свободу, довольство, покой в 
себе и около себя, мир с миром. Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из него. 
Именно в игре развивается и проявляется весь человек в своих тончайших задатках, в своём 
внутреннем чувстве [7, с. 77-78]. Я.А. Коменский писал, что дети охотно всегда чем - нибудь 
занимаются, так как их живая кровь не может оставаться в покое. Пусть они будут теми 
муравьями, которые всегда заняты; что – нибудь катают, тащат, несут, перекладывают, нужно 
только помогать детям, чтобы всё, что происходит, происходило разумно [2, с. 133]. 

 Примеры некоторых игр и игровых приёмов, которые можно провести на уроках 
русского языка с целю необходимости труда, расширения знаний о трудовых процессах.  

 Игра «Угадай профессию» 
Учитель показывает детям предметную картинку. Дети называют профессию человека, в 

труде которого этот предмет используется или является результатом его труда. 
Хлеб – хлебороб. Сад – садовод. Пчела – пчеловод. Ведро и швабра – уборщица. Касса – 

кассир. Краска и кисть – моляр. Молот и наковальня – кузнец. Огнетушитель – пожарник. 
Шприц – медсестра. 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 
Игровые действия: 
 Больной идёт в регистратуру, берёт талон, идёт к врачу на приём. Врач принимает 

больного, внимательно выслушивает его жалобы, задаёт вопросы, прослушивает 
фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает 
рецепт, врач подписывает. Больной идёт в процедурный кабинет. Медсестра делает укол, 
перевязывает ранки, смазывает мазью. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. 

 Игра «Кем быть»? 
Учитель беседует с детьми о людях разных профессий. Показывает детям картинки, дети 

выбирают понравившуюся профессию, рассказывают о ней подробно и интересно. Говорят, кем 
хотели бы быть, когда вырастут. 

 Игра «Исправь ошибку». 
Дети должны находить и исправить ошибки в действиях людей различных профессий. 
Повар лечит, а врач готовит. Дворник продаёт, а продавец подметает. Учитель 

подстрагивает, а парикмахер проверяет тетради. Музыкальный руководитель стирает, а прачка 
поёт с детьми песни. 

Игра «Пантомима». 
Ребята делятся на две команды. Они по очереди загадывают друг другу с помощью 

пантомимы названия каких – нибудь профессий, изображая действия, характерные для 
работников этой профессии. Задача другой команды – угадать, какая профессия задумана.  

Такие игры являются неотъемлемым средством знакомства детей с профессиями 
взрослых.  
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Игра находит себе простор в творческом труде. Труд, в какой - то мере заключает в себе 
игру, не переставая быть трудом. Игра – опыт формирования. В процессе игры ребёнок 
развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он играет потому, что 
развивается и развивается потому, что играет. Игра для ребёнка является школой жизни. 
Связанность игры и труда определяется тем, что между ними есть общее и разное. А.С. 
Макаренко отметил, что в игре, как и в труде, есть рабочее усилия, игра без активной 
деятельности – всегда плохая игра [4, с. 375]. Она оказывает влияние на познавательное 
развитие детей, вызывает необходимость обогащение знаний. Она учит целенаправленно и 
последовательно воспроизвести знания и реализовать их в игровых действиях, в правилах.  

Теорию, согласно которой игра связана с трудом совершенствовал Р.В. Плеханов. Игра, 
по его мнению, является порождением труда, возникая как бы из подражания трудовым 
процессом [5, с. 107].  

 Английский педагог, автор пособий по воспитанию детей Ле Шан Э утверждал, что ни 
один ребёнок не рождается с интуицией желанием выполнять обязанности, которые кажутся 
ему скучным и надоевшим. Надо научить ребёнка к мысли, что только труд помогает 
исполнению желаний. Важно, чтобы дети знали: жизнь полноценна тогда, когда человек умеет 
трудиться [3, с. 234]. Труд является незаменимым способом воспитания. Воспитания должно 
формировать в человеке привычку и любовь к труду. Формирование в детях любовь к труду 
является воспитательным тогда, когда принесёт воспитательные результаты. Итак, игра – 
многогранное средство воспитания детей. С помощью игры возможно не только формирование 
и развитие воображения, творческого мышления, личностных качеств, но и исправления, уже 
имеющихся несоответствие, отрицательных свойств личности. Так и трудовая деятельность, 
содержавшая конкретные умения, навыки, не травмирующие для психики ребёнка, а наоборот 
легко, достаточно прочно с удовольствием усваивается при её слиянии с игрой,  

 Именно посредством игровых элементов трудовая деятельность в школьном возрасте 
усваивается как интересное, занимательное занятие. Труд влияет на мировоззрение, 
формирование, и развитие психики человека 

Игра и труд являются общим средством воспитания. Имеют воспитательное средство, 
которое помогает в полной мере раннему развитию детей. Игра и труд развивают мышления и 
фантазии ребёнка. Они неразрывно связаны между собой. Задача педагога применять все 
возможные средства для оказания педагогического влияния на детей в игре. Игра обогащает 
интерес к трудовой деятельности. Имеет большое значение для развитие дружеского 
коллектива, для воспитания самостоятельности, хорошего отношения к труду, для 
восстановления некоторых отклонений в поведении отдельных детей. Игра оказывает влияние 
на психическое развитие ребёнка, на становление его личности. А.С. Макаренко писал: «Каков 
ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 
будущего деятеля происходит прежде всего в игре» [4, с. 77]. 
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БОЗӢ – МЕҲНАТИ АТФОЛ 
 

Дар мақола сухан дар бораи бозӣ, ки яке аз омилҳои асосии фаъолияти ҷисмию зеҳнӣ дар 
инкишофи ҳамаҷонибаи кӯдак муҳим аст, сухан меравад. Ба воситаи бозӣ хонанда саъю кӯшиш 
менамояд мушкилиҳоро бартараф созад. Бозӣ ва меҳнат тафаккур ва тахайюли кӯдакро инкишоф 
медиҳад. Омӯзгор бояд ба воситаи гузаронидани бозӣ дар раванди дарс хонандагонро дар рӯҳияи 
меҳнатдӯстӣ тарбия намояд. Маҳз бозӣ метавонад барои таъсири олами атроф ва бедор намудани ҳисси 
меҳнатдӯстӣ хидмат намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолият, раванд, меҳнат, одоби педагогӣ, инкишоф, натиҷа, таъсир, 
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ИГРА – ДИТЯ ТРУДА 
 

В статье даётся характеристика игровой деятельности, которая развивается в детские годы. Игра 
рождает стремление переносить любые трудности. Играя, ребёнок познаёт мир, людей. Игра и труд 
развивают мышление и фантазии ребёнка. Педагог должен при помощи проведения игры во время урока 
воспитывать у них интерес к трудовой деятельности. Именно игра может стать способом 
стимулирования к труду.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельность, процесс, труд, педагогический такт, развитие, результат, 
воздействие, мировоззрение, мышление, способность. 
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GAME – CHILD OF LABOR 
 

The article describes playing activities that develop in childhood. The game gives rise to the desire to 
endure any difficulties. Playing, the child knows the world, people. Game and labor develop the thinking and 
fantasies of a child. The teacher should, using the game during the lesson, educate them about their interest in 
work. It is the game that can become a way of stimulating labor. 

KEY WORDS: activity, process, labor, pedagogical tact, development, result, impact, worldview, 
thinking, ability. 
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МАРҲАЛАҲОИ ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ПЛИТАҲОИ ЧӮБӢ-ТАРОШАВӢ ВА 

КОРКАРДИ ОН 
 

Неъматов Л.Х. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Дар раванди истеҳсоли асбобу ҷиҳози хона ва дуредгарӣ, ниммасолеҳҳо, ки асосашон 
дарахт мебошад, васеъ истифода бурда мешаванд: фанерҳои ширешкардашуда, пӯсткандашуда 
ва қабатҳои тунуки рандашуда, тахтаҳои яклухти аз нахҳои дарахт ва тарошаҳои дарахт 
сохташуда, пластикҳои чӯбӣ (ДВП, ДСП) ва ғайра.  

Фанерҳои одии ширешкардашуда масолеҳи бисёрқабатае мебошанд, ки қабатҳояш аз як 
навъи дарахт ё гуногун ва нахҳои қабатҳояш дар таҳти кунҷи рост ҷойгиршудаи бо ширеш 
часпонидашуда иборат аст. Фанерро аз масолеҳи чӯбии мустаҳкамии якхеладошта месозанд, ки 
дар ҳамаи равишҳо кам каҷ мешавад, кам мекафад ва осон қат мешавад. Онро барои сохтани 
асбобу бисоти хона истифода мебаранд [3, с. 35]. 

Плитаҳои чӯбӣ-тарошавӣ ин аслан омехтаи пешрандаи майда, ки бо ҳам ширеш ва 
фишурдашуда мебошад. Солҳои 40-ум дар Аврупо талабот ба маводи конструксионӣ барои 
ороиши дохилии бино ва истеҳсоли мебел пайдо шуд. Он вақт фанерро истифода мебурданд, ки 
он бисёр қимат ва камёб гашта буд. 

Муҳандисони аврупоӣ ба ихтирои маводи нав шурӯъ карданд ва ин кор ба муҳандиси 
немис Макс Химмелхебер соли 1932 муяссар гардид. Барои коркарди технология якчанд сол 
паси сар шуд ва охири солҳои 40-ум дар шаҳри Бремен якумин маротиба истеҳсоли тиҷоратии  
плитаҳои чӯбӣ-тарошавӣ ба роҳ монда шуд [2, с. 56]. 

Ихтироъкори плитаи чӯбӣ-тарошавӣ Макс Химмелхебер аст. Химмелхебер якумин шуда 
барои сохтани плитаи чӯбӣ-тарошавӣ қатрони фенолиро истифода бурд. Дар он солҳо 
тарошамайдаҳои чӯб  аз ҳад зиёд буда, дар ҳамаи корхонаҳои коркарди чӯб мушощида мешуд. 

Баъди якчанд соли истеҳсоли плитаҳои чӯбӣ-тарошавӣ тахтаҳои он 3-қабата буда, тарафи 
берунии плита аррамайдаи санавбар, тӯс, сӯзанбарг, роздор, тарафи дохилӣ бошад, аз 
аррамайдаҳои дарахтони дағалтар иборат буд.  

Технологияи истеҳсоли плитаҳои чӯбӣ-тарошавӣ. Истеҳсоли плитаи чӯбӣ-тарошавӣ аз 
якчанд давраҳо иборат мебошад: гирифтани (қабули) тарошамайдаҳои чӯб; хушккунии он ва ба 
навъҳо ҷудо кардан; пайваст ва омехтани тарошамайдаҳои чӯб бо ширеш; қабули қолин, 
фишориши гарм ва хунуккунӣ; сӯфтакунӣ, буриш ва банду баст. 

Барои ин ҳамаи ашёи хоми нодаркори чӯбӣ, ҳама намуди партовҳои аррамайда ба кор 

меояд. Барои тайёр кардани тарошамайдаҳо чӯб аз пӯстлох тоза карда шуда, қисмҳои якметра 

бурида ва барои коркарди гидрометрӣ дар ҳавзи махсуси оби гарм, ҷойгир карда мешавад. Баъд 

ғӯлачаҳоро ба қисмҳои нимметра мебуранд ва онҳоро ба дӯкони пешрандаи бо нахи чӯбӣ 

параллелибуранда мефиристанд. Аксаран плитаҳои чӯбӣ-тарошавии 3-қабата истеҳсол 

мешаванд, ки қабати миёнаи он то  66 % бо тарошаҳои калонтар пур карда шудааст. Ду қабати 
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болоӣ бошад аз тарошаҳои нисбатан майдатар иборатанд. Баъди омодашавӣ тарошамайда ба 

осиёи болғагӣ меравад, ки дар он ҷо онро майда ва суфта мекунанд.   

Тарошамайдаҳои чӯб аз он ҷо ба транспортери пневматикӣ ворид гардида, ба хушккунак 

меравад. Сипас тарошамайдаҳои чӯби тар бо бел омехта шуда, дар зери тӯр ҳамвор мегарданд 

ва бо ҳавои гарм хушк шуда, аз нахи тӯрмонанд мегузаранд. 

Дар натиҷа намии тарошаҳои чӯб кам шуда, то 5% мерасад. Ҳиссачаҳои хушккардашудаи 

тарошамайдаҳоро ҳавои гарм боло мебардорад ва дар дастгоҳи сиклонӣ омехта месозад. Дар он 

ҷо тарошамайдаҳои аз андозаи зарурӣ калон ҷудо шуда, аз нав ба осиёб баргашта, он ҷо 

такроран майда карда мешавад. 

Омехта намудани пешранда бо ширеш ва ташаккули қолин. Барои тайёр кардани плитаи 

чӯбӣ-тарошавӣ ба сифати ширеш қатрони мочевиноформалдегӣ истифода мегардад, ки он дар 

об ҳалшаванда мебошад.Такшини хушки он нисбатан ба вазни пешрандаи хушк аз 6 то 12 

фоизро ташкил медиҳад. 

Тарошамайдаи хушкшуда бо воситаи ченкунак ба камераи аралашкунанда ва маҳлули 

часпанда дода мешавад. Барои босифат ва баробар молидани ширеш, он ба тарошамайда бо 

истифодаи ҳавои тазъиқӣ (фишурда) пошида мешавад.  

Гирифтани қолин, фишуриш ва хунуккунӣ. Тарошамайдаи ширешмолидашуда ба муҳити 

фишори хунуки ларзанда ворид гардида, ҳангоми аз он баромадан дар рӯи тасмаи оҳанини 

конвейер аллакай қолини (варақ)-и ба шакл даровардашуда мебарояд. Чунин фишори хунук 

чорто мебошад. Дар фишори якум қабати поёни қолин, ки аз пешрандаи майда иборат аст, 

шакл мегирад, дар ду қабати дигар, ки миёна буда, дар он пешрандаи калон ва қабати чаҳорум, 

ки фишори ларзанда аст, шаклгирииқабати охирини болоии плитаи пешрандавӣ ба охир 

мерасад. Баъд қолини композитӣ ба муҳити фишори аввали зичкунанда дохил мешавад ва дар 

натиҷа ғафсии композит 2-3 маротиба кам мешавад. Пеш аз ба муҳити фишори (пресс)-и гарм 

гузаштан, қолини плитаи чӯбӣ-тарошавӣ пешакӣ бо об тар карда мешавад, сипас дар фишори 

наздикии 140 г/м3) ва то 750С дар камераи гармкунандаи зичиаш баланд гарм карда мешавад. 

Дар давраи охирин, дар фишори гидравликӣ қолини композитӣ то 1500С дар фишори наздикии 

20 кг/см3 гарм карда мешавад. Дар натиҷаи мувофиқати ҳарорати баланд ва фишор оби ба 

қолин пошидашуда тез ба буғ мубаддал мегардад ё ин ки зарбаи буғӣ ба амал меояд ва буғ ба 

қабати дохили плитаи чӯбӣ-тарошавӣ мегузарад ва онҳоро гарм карда, вақти таҳти фишор 

буданро камтар менамояд [1, c. 55]. 

Тахтаҳои аз тарошаҳои чӯб сохташуда масолеҳҳои варақии аз нахҳои чӯб тайёршуда 

мебошанд, ки онҳоро бо роҳҳои гуногун: тар, хушк, нимхушк ва нам истеҳсол мекунанд. 

Дар замони муосир ин гуна тахтаҳои навъи М-4, М-12, М-20 ( М-мулоим), нимсахт ПТ-

100, сахт Т-350 ва Т-400, беҳад сахт СТ-500, инчунин ДВП-ҳои бо масолеҳҳои локу ранг 

рӯпӯшкарда низ истеҳсол карда мешаванд. 

Аз рӯйи зичӣ ДСП ба плитаҳои зичиашон миёна, калон, аз ҳад калон; аз рӯйи коркарди 

рӯяи ДСП: суфтакардашуда ва суфтакарданашуда; аз рӯйи коркарди зоҳирӣ: рӯпӯшшуда ва 

рӯпӯшнашуда тақсим мешаванд. Рӯпӯшкунии плитаҳо бо ёрии қабатҳои тунуки чӯб, коғаз, 

пластикҳои коғазӣ ва пардаҳои сунъӣ анҷом дода мешаванд. Мувофиқи стандарти амалкунанда 

аз ДСП-и пресскунии ҳамвор, навъҳои зерин истеҳсол карда мешаванд: П-1 (бисёрқабатаҳои П-

1М ва сеқабата П-1Т), П-2 (якқабатаи П-2 (якқабата П-20 ва сеқабата П-2Т). П-3 (сеқабатаи П-

3Т). Плитаҳои навъҳои П-2 ба гурӯҳи А-суфтакардашуда ва Б-суфтакарданашуда тақсим 

мешаванд. 

Айни замон, инчунин плитаҳои пресскунии экструзионии яклухт (ЭС) ва ковокиҳои зиёд-

дошта (ЭМ) истеҳсол мешаванд. 

Таҷҳизоти технологии замонавӣ барои истеҳсоли плитаҳои дарозиашон - 5500, 3500, 

2660, 2500 ва паҳноиашон - 1830, 1750,1500, 1200, аз рӯи ғафсӣ - 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм имкон 

медиҳад. 

Технологияи истеҳсоли плитаҳои чӯбӣ-тарошавии ламинатнок. 

Дар асл плитаҳои чӯбӣ-тарошавии ламинатшуда ин плитаи тахтаю тарошавии рӯяш бо 

коғаз пӯшидашуда  мебошад. Бартарии асосии плитаи чӯбӣ-тарошавии ламинатшуда ин ҳосил 

намудани плитаи ороишдодашуда, ки дигар ба ягон ороиш муҳтоҷ нест. Лекин раванди 

ламинаткунӣ одӣ нест ва аз якчанд давра иборат аст:  

- тайёр намудани рӯи плитаи чӯбӣ-тарошавӣ;  

- тайёр намудани коғаз; ташкили пакетҳо;  

- ламинаткунии плитаи чӯбӣ-тарошавӣ зери фишор.  
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Тайёр намудани рӯи плитаҳои пешрандаи чӯбӣ. Барои ҳама тарафҳоро ҳамвор кардан як 

қабат шпаклёвка молида мешавад, то молидан ва баъди молидан суфта карда мешавад. Барои 

ламинаткунӣ ғафсии плитаҳо бояд аз 0,65 то 0,7 г/см3 бошад. Плитаҳои аз ин борик баъди 

ламинат бисёр фишурда мешавад, ки алоқаи мустаҳкамии онро байни пуршавандаҳо вайрон 

мекунад ва устувориаш кам мешавад. 

Барои ба дағалнокии даркорӣ (аз 16 то 63 мкм) ноил шудан рӯи плитаҳо дар дастгоҳ 

суфта карда мешавад. Агар рӯи плита аз меъёр бисёр дағал бошад, ба қабати берунаи он 

заррачаҳои пешранда ва чанг ҳамроҳ карда мешавад.  

Коғаз барои ламинат ва тайёр намудани он. Ламинати плитаи чӯбӣ-тарошавӣ аз чунин 

намуди коғазҳо истеҳсол мешаванд:  

- сулфатнок (зиччиаш аз 80 то 150 г/м3) барои асос, ба сифати қабати дохилӣ барои сатҳи 

беруна ва асосӣ на барои сатҳи беруна;  

- сулфитнок (зиччӣ аз 126 то 170 г/м3), барои рӯпӯши ороиши қабати берунӣ, ки якранг ё 

бо ранги дарахт ранг карда шудааст.  

Плитаҳои бо локу ранг коркардшуда ду навъ истеҳсол карда мешаванд: А-бо расмҳои 

чопии декоративӣ ва Б - рӯпӯши якранга. Инчунин ДВП-ҳое истеҳсол карда мешаванд, ки бо 

пардаҳои сунъӣ ва тақлидӣ дар шаклҳои навъҳои дарахтони арзишдошта рӯпӯш карда 

мешаванд. Стандарти давлатӣ андозаи зеринро дар назар дорад: дарозӣ - 1200, 2050, 2350, 2500, 

2700, 3000, 3600, 5500мм, бар - 1000, 1200, 1220, 1600, 1700, 1800, 1830, 2140 мм. Бештар бо 

андозаҳои 1200х2700 ва 1700х2700 мм, истеҳсол карда мешаванд [4. c.78]. 

Аз ин лиҳоз, мақсади асосӣ ин кам кардани партовҳои чӯбӣ, нигоҳ доштани муҳити 

атроф ва гирифтани даромади иловагӣ аз боқимондаҳои чӯб буда, ин намуди ниммасолеҳ барои 

сохтани мебелҳои замонавӣ барои ошхона, барои меҳмонхона, мизу курсиҳо, роҳаткурсиҳо 

мусоидат менамояд. Ҷиҳати иқтисодии масолеҳи мазкур нисбат ба дигар масолеҳ ба монанди 

чӯб арзиши паст дошта, зарурати амалиёти технологии рангмолиро талаб намекунад.  
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МАРҲИЛАҲОИ ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ПЛИТАҲОИ ЧӮБӢ-ТАРОШАВӢ  

ВА КОРКАРДИ ОН 
 

Дар ин мақола тарихи пайдоиш ва марҳилаҳои тараққиёти плитаҳои чӯбӣ-тарошавӣ баррасӣ 

шудааст. Муаллиф қайд мекунад, ки литаҳои чӯбӣ-тарошавӣ дар раванди истеҳсоли асбобу ҷиҳози хона 

ва дуредгарӣ, ниммасолеҳҳо, ки асосашон дарахт мебошад, васеъ истифода бурда мешаванд. Афзалияти 

масолеҳи мазкур, дар он зоҳир мегардад, ки ҷиҳати иқтисодии масолеҳ нисбат ба дигар масолеҳ, ба 

монанди чӯб арзиши паст дошта, зарурати амалиёти технологии рангмолиро талаб намекунад. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПОЯВЛЕНИЕ ДСП И ИХ ОБРАБОТКА 
 

В данной статье приведены сведения об исторических этапах появления и обработке ДСП. 

Автор отмечает, что ДСП широко применяются в процессе изготовления мебели и плотницких 

работ, полуфабрикатов у которых основы является дерево. Преимущество ДСП заключается в том, что, 

во-первых, обходится дёшево, во-вторых не требует исполнения операции окраски.  
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HISTORICAL STAGES OF WLP (wood-layered plastic) DEVELOPMENT AND  

THEIR PROCESSING 
 

This article provides information about the historical stages of the appearance and processing of WLP. 

The author notes that WLPs are widely used in the manufacture of furniture and carpentry works, the 

semi-finished products of which are wood. The advantage of WLP is that, firstly, it is cheap, and secondly, it 

does not require a painting operation. 

In the inclusion of the public domain in the processing of particleboard. 

DLP is packed with a large number of furniture and interior items, which are easy to navigate. The first 

step is to make sure that the work is done in the right direction, as well as the work of the operating system. 

KEYWORDS: chipboard, production process, carpentry tools, wooden plates, laminated chip board. 
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ДИДАКТИКӢ ДАР ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ 

ХОНАНДАГОН ОИД БА ҲОДИСАҲОИ ФИЗИКӢ 
 

Лутфияи Ҷӯрахон 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Омӯзгорони фанни физика доир ба ташкили кори мустақилонаи хонандагон ҷараёни ҳар 

як дарсро раванди ягонаи ташаккул ёфтани донишҳои нав, санҷиши дониш, маҳорат ва 

малакаҳои амалии хонандагон дониста, шаклу намудҳои гуногуни корҳои мустақилонаи 

хонандагонро истифода мебаранд. 

Л.И. Заякина кори мустақилонаро аз намудҳои мухталифи фаъолияти индивидуалӣ ва ё 

гурӯҳҳои хонандагон дар машғулиятҳои дарсӣ ва фориғаздарсӣ бо роҳбарии омӯзгор ва гоҳо бе 

иштироки ӯ мешуморад 2, с. 25-30. Азбаски кори мустақилона қисми таркибии таълимро 

ташкил менамояд, пас асоси ҳар гуна кори мустақилонаро фаъолиятнокии мустақилияти худи 

хонандагон мураттаб месозад 6, с. 140-141.  

Маълум, ки шахс барои эҷодкорона истифода бурдани донишҳо бояд предмети таълимро 

амиқ ва ҳаматарафа донад. Ҳалли ин масъала ба ташкили самараноки корҳои мустақилонаи 

хонандагон зич алоқаманд мебошад 1, с. 33-34.  

М.Н. Скаткин қайд менамояд, ки муаллими ҷавон баъди хатми мактаби олӣ дар дарси худ 

ҳамон шаклу методҳоеро истифода мебарад, ки ба онҳо шинос аст, ба суханони дигар, омӯзгор 

толибилмонашро ҳамон тавре меомӯзонад, ки худашро омӯзонида буданд.  

Маводи дидактикӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муҳимтарин омили ҷалби 

толибилмон ба шумор меравад, чунки нақши он ҳамчун воситаи таъминкунандаи 

муносибатҳои фардӣ ва индивидуалӣ дар таълими ҳама фанҳо, бахусус фанҳои дақиқ, зиёд 

мебошад 4, с. 264-265. 

То охири асри 18 ҳодисаҳои электрикӣ сифатан омӯхта мешуданд. Тараққиёти илм ва 

ченкунии бузургиҳои физикӣ баъди аз тарафи Ш. Кулон (соли 1785) кашф шудани қонуни 

таъсири мутақобили зарядҳои электрикии нуқтавӣ сар шуд.   

Бо ёрии ҳамин асбоб Кулон таҷрибаро бо саққоҳои гуногунном зарядноккардашуда 

санҷида, ба хулосае омад, ки формулаи 𝐹 =
1

𝑟2 дар ин маврид ҳам дуруст аст, яъне Кулон 

муқаррар кард, ки: қувваи таъсири мутақобилаи ду заряди нуқтавӣ ба ҳосили зарби бузургиҳои 

зарядҳо мутаносиби роста буда, ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа аст 5, с. 

16-17. Ба шакли математикӣ қонуни Кулон ба тариқи зайл навишта мешавад:  

 𝐹 = 𝐾
𝑞1 𝑞2

𝜀𝑟2 ;                                                                        (1) 

ё ки дар намуди векторӣ:  

 𝐹 = 𝐾
𝑞1 𝑞2

𝜀𝑟2 ∙
𝑟

𝑟
;                                                                   (2) 

Дар ин ҷо к – коэффитсиенти мутаносибӣ, 𝑘 = 9 ∙ 109 𝐻∙𝑀2

𝐾л2  ; ба интихоби системаи 

воҳидҳо вобаста аст. Барои муҳити дилхоҳ қонуни Кулон ин тавр навишта мешавад:  

𝐹 = 𝐾
𝑞1 𝑞2

𝜀𝑟2  ;  

дар ин ҷо: 𝜀 - нуфузпазирии диэлектрикии муҳит 3, с. 160-162.  

Хулоса, қонуни Кулон барои диапазони масофаи аз 10−3см то якчанд километр татбиқ 

мешавад. Агар дар асоси қонуни Кулон фарз кунем, ки дар ҷаҳон ду заряд мавҷуд бошанд, он 
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гоҳ ягон гуна таҷриба гузаронидан мумкин набуд ва мо фақат исбот карда метавонистем, ки 

𝐹 ≈
1

𝑟2  аст.  

Фарз мекунем, ки се заряд дода шудааст, он гоҳ:  
 

 
Аз ин ҷо қувваи q1 таъсиркунандаро чен кардан мумкин аст, агар заряди q2 аз q1 дар 

масофаи 10 см ҷойгир бошад, аммо q3 дар масофаи калон аз масофаи q1 ва q2 ҷойгир аст. Акнун 

ҷои заряди q2 ва q3 – ро иваз мекунем:  
 

 
Бузургии векториеро шадидияти майдони электрикӣ меноманд, ки ададан ба нисбати 

қувваи таъсири майдон бар бузургии ин заряд баробар аст:   

 �⃗� =
𝐹 

𝑞
                                                                           (3)  

Қувваи дар системаи байналхалқӣ (СБ) бо нютонҳо ва заряд бо кулонҳо чен карда 

мешаванд. Бинобар ин, мувофиқи формулаи (3) воҳиди шадидияти майдони электрикӣ 
Н

Кл
 

мешавад, вале азбаски нютон воҳиди механикӣ аст, бинобар ин, ба сифати чунин воҳид 

(
Н

Кл
=

Н∙м

Кл∙м
=

Ҷ

Кл∙м
=

В∙Кл

Кл∙м
=

В

м
) 1В/м – ро истифода мебаранд.  

Аз формулаи (3) дида мешавад, ки ба заряди 𝑞 аз тарафи майдони электрикӣ қувваи 𝐹 =

�⃗� 𝑞 таъсир мекунад.  

Аз рӯи тақсимоти додашудаи зарядҳо ёфтани шадидияти майдон, аз рӯи майдони 

додашуда ёфтани тақсимоти зарядҳо ва қувваҳои дар майдон додашуда, ёфтани тақсимоти 

зарядҳо ва ёфтани қувваҳои дар майдон таъсиркунанда масъалаҳои асосии электростатикаанд. 

Шадидияти майдони электрикии заряди нуқтагӣ дар масофаи r ба 𝐸 =
𝐹

𝑞0
=

𝑞

4𝜋𝜀0𝜀𝑟2баробар аст, 

яъне шадидияти майдони электрикии заряди нуқтагӣ бо квадрати масофа мутаносибан кам 

мешавад. Шадидияти умумии майдон �⃗� = �⃗� 1 + �⃗� 2 =
𝐹

𝑞0
 мешавад 5, с. 18-19.  

 

Барои аёният ҳалли масъалаҳоро пешниҳод кардан мумкин аст: 

1. Дар парафин зарядҳои 20 нКл ва 90 нКл воқеъ мебошанд, ки масофаи байни онҳо 0,09 

м аст. Қувваи таъсири байни ҳамдигарии онҳоро муайян кунед. 
  

Д. ш. аст:    Ҳал: 

𝑞1 = 20нКл = 20 ∙ 10−9Кл  Аз формулаи қонуни Кулон истифода бурда,  

𝑞2 = 90нКл = 90 ∙ 10−9Кл  қувваи таъсиркунандаро меёбем:  

𝑟 = 0,09м = 9 ∙ 10−2м   𝐹 = К
𝑞1∙ 𝑞2

𝑟2 = 9 ∙ 109 20∙10−9∙90∙10−9

(9∙10−2)2
=

16200∙10−9

9∙10−4 = 

𝐹 =?    = 200 ∙ 10−9 ∙ 104 = 200 ∙ 10−5 = 2 ∙ 10−3Н = 2мН. 

К = 9 ∙ 10−9 Н∙м2

Кл
;       Ҷавоб: 2 мН. 

 

Масъалаҳои зеринро барои кори мустақилона пешниҳод менамоем. 

1. Қувваи таъсири мутақобили ду заряди ҳар яке 10 нКл, ки аз ҳамдигар дар масофаи 3 см 

воқеъанд, чӣ қадар аст? Ҷавоб: 1 мН. 
2. Ду саққои аз якдигар 10 см дуристода зарядҳои якхелаи манфӣ дошта, бо қувваи 0,23 

мН ба ҳамдигар таъсир мерасонанд. Адади электронҳои «барзиёди» ҳар як саққоро ёбед. 

Ҷавоб: n = 1011. 
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ИСТИФОДАИ МАВОДИ ДИДАКТИКӢ ДОИР БА ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ 

ХОНАНДАГОН ОИД БА ҲОДИСАҲОИ ФИЗИКӢ 
 

Кори мустақилона ҳамчун воситаи ҷалби индивидуалӣ, гурӯҳӣ ва оммавии хонандагон дар 

ҷараёни дарс ва берун аз он барои аз худ намудани дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагон ба ҳисоб 

меравад. Муаллиф дар мақолаи худ ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии ташкил ва гузаронидани корҳои 

мустақилонаро аз нуқтаи назари олимони хориҷӣ ва ватанӣ пешниҳод намуда, барои инкишофи ин навъ 

фаъолият дар татбиқи методикаи хусусӣ кӯшиш намудааст. Диққати асосӣ дар мақола ба омода 

намудани мутахассисони ҷавон равона гардидааст. Зеро дар мавриди наомӯзонидани ин гурӯҳи корӣ 

муассиса наметавонад ба комёбиҳои назаррас муяссар шавад. Яъне, дар мақола масъулияти муассисаҳои 

олӣ дар омода сохтани мутахассисони варзида возеҳ нишон дода шудааст. Мақола аз ҷиҳати илмӣ, 

методӣ, педагогию психологӣ асоснок буда, барои хонандагон, мутахассисони ҷавон ва онҳое, ки ба фан 

рағбат доранд, тавсия мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: маводи дидактикӣ, корҳои индивидуалӣ ва гурӯҳӣ, мустақилият ва эҷодкорӣ, 

фаъолиятнокӣ, самаранокии таълим, қувваи таъсири байниҳамдигарии байни зарядҳо, шадидияти 

майдони электрикӣ, заряди нуқтагӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Лутфияи Ҷурахон, ассистенти кафедраи физика, 

методикаи таълими физика ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Тел.:  (+992) 987-26-93-09. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ФИЗИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 
 

Самостоятельная работа студентов и учашихся средней школы как средства их привлечения в 

индивидуальных, групповых семейных занятий, и в процессе учебного занятия и вне его является 

средством для углубленное освоение основы физические науки. Этот вид занятий непосредственно 

приводить к самостоятельности и творческого подхода учащихся и студентов в учебном процесе. 

Автор в своей работе предлагает теоретические и практические аспекты развития и проведения 

самостоятельной работы учащихся и студентов учитывая, идеи современных зарубежных и отечествен-

ных ученых, также останавливается на применение и внедрение в учебном процессе собственную 

методику. Основное внимание уделяется подготовки молодых специалистов, в противном случае 

молодые специалисты не могут достичь успеха, т.е. в статье повышается ответственности Вузов и 

средних школ в подготовке молодых специалистов.  

Данная работа с точки зрения научное изложения, теоретическое и практическое применения, 

дидактические аспекты представляет интерес не только для молодых специалистов, учащихся средней 

школы, но и широкий круг заинтересованных людей в этой области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактические материалы, индивидуальные и групповые, самостоятель-

ность и творческий подход, эффективность учебного процесса, силы взаимодействия между 

электрическими зарядами, точечные заряды, напряженность электрического поля. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Лутфияи Джурахон, ассистент кафедры физики, методики 

преподавания физики КГУ имени Абуабдуллох Рудаки. Тел.: (+992) 987-26-93-09. 
 

THE USE OF DIDACTIC MATERIALS FOR ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF 

STUDENTS ON PHYSICAL EVENTS 
 

Independent work of students and pupils of secondary school as a means of attracting them to individual, 

group family lessons, both in the course of the educational lesson and outside it, is a means for in-depth 

mastering of the basis of physical science. This type of classes can lead directly to the independence and 

creativity of students and students in the educational process. 

The author in his work offers theoretical and practical aspects of the development and conduct of 

independent work of pupils and students, taking into account the ideas of modern foreign and domestic 

scientists, also dwells on the application and implementation of his own methodology in the educational process. 

The main attention is paid to the training of young specialists, otherwise young specialists cannot achieve 

success, that is, the article increases the responsibility of universities and secondary schools in training young 

specialists. 
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From the point of view of scientific presentation, theoretical and practical application, didactic aspects, 

this work is of interest not only for young professionals, secondary school students, but also for a wide range of 

interested people in this area. 

KEY WORDS: didactic materials, individual and group, independence and creative approach, 

effectiveness of the educational process, forces of interaction between electric charges, point charges, electric 

field strength. 
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ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ФАННИ 

САНЪАТИ ТАСВИРӢ 
 

Алиева М.Н., Темирова М.Н. 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» 
 

Технологияҳои педагогии фардӣ, бисёрфунксионалӣ, ки вазифаи рушдро иҷро мекунанд, 

дар муқоиса бо технологияҳои қаблан бартаридошта ба вазифаи иттилоотӣ, ки ба ҷанбаҳои 

методологӣ, мустақими касбӣ, педагогӣ ва қисман психологии омӯзгори оянда асос ёфтаанд, 

равона карда шудаанд. 

Дар сарчашмаҳои луғатӣ ва адабиёти педагогӣ истилоҳҳои зиёде мавҷуданд, ки 

технологияҳои педагогиро тавсиф мекунанд: технологияи таълим, технологияи таълимӣ, 

технологияи анъанавӣ, технологияи барномарезии таълим, технологияи таълимии ба муаммо 

асосёфта ва технологияи муаллифӣ.  

Дар ибтидо бисёр омӯзгорон дар байни мафҳумҳои технологияи педагогӣ ва технологияи 

таълим фарқ намегузоштанд. Истилоҳи технологияи педагогӣ танҳо дар робита ба таълим 

истифода мешуд ва худи технология ҳамчун таълим бо ёрии воситаҳои техникӣ фаҳмида 

мешуд. Имрӯз технологияи педагогӣ ҳамчун низоми пайдарпайи амалҳои омӯзгор, ки ба ҳалли 

вазифаҳои педагогӣ алоқаманданд ё ҳамчун амалияи низоммандӣ ва пайдарпай дар амалияи 

раванди қаблан тарроҳишуда фаҳмида мешавад. 

Олими рус В.И. Андреев чунин мешуморад, ки «...технологияи педагогӣ ин як низоми 

таҳия ва татбиқи амалии қонунҳои педагогӣ мебошад, ки ба ин технология, мақсадҳо, принсип, 

мундариҷа, шакл, усул ва воситаҳои таълиму тарбия мувофиқ аст, ки сатҳи кофии самаранокии 

онҳоро аз ҷумла, ҳангоми таҷдиди минбаъда ва нусхабардорӣ кафолат медиҳанд» мебошад [2, 

с.75]. 

Таърифи технологияи педагогӣ, ки соли 1979 аз ҷониби Ассотсиатсияи коммуникатсия ва 

технологияҳои педагогӣ дар ИМА расман қабул шудааст, боиси таваҷҷуҳ аст: «Технологияи 

педагогӣ як раванди мураккаб ва ҳамгироӣ мебошад, ки инсоният, ғояҳо, воситаҳо ва усулҳои 

ташкили фаъолиятро барои таҳлили мушкилот ва идоракунии ҳалли мушкилот, тамоми 

паҳлӯҳои азхудкунии донишҳоро фаро мегирад» [2, с. 214]. 

Ҳамин тариқ, технологияи педагогӣ тарҳрезии дақиқи илмӣ ва таҷдиди дақиқи амалҳои 

педагогӣ ба ҳисоб рафта, муваффақиятро таъмин мекунад. Инчунин бояд ба он диққат дода 

шавад, ки мафҳуми «технологияи педагогӣ» ба усулҳои кор дар соҳаи таълим ва тарбия дахл 

дорад. Аз ҳамин лиҳоз, мафҳуми технологияи педагогӣ назар ба мафҳумҳои технологияи 

таълимӣ ва технологияи тарбиявӣ васеътар аст. 

 «Татбиқи амалии технологияҳои педагогӣ имконпазирии донишҷӯёнро дар мавзӯъ барои 

вақти тӯлонӣ даровардани давраи таълим нишон медиҳад. Давраи таълимӣ ҳамчун мафҳуми 

амалҳои донишҷӯ фаҳмида мешавад, ки дар ниҳоят ба ассимилятсияи мундариҷаи муайян бо 

нишондиҳандаҳои пешакӣ оварда мерасонад» [7, с. 221]. 

Хусусияти бисёрҷонибаи вазифаҳои таълимӣ дар заминаи ташаккули нави иҷтимоию 

иқтисодӣ боиси ташаккули амсилаҳои нав гардид, ки самтҳои афзалиятноки такмили таҳсилот 

муайян карда шаванд; хизматрасонии таълимиро мувофиқи талаботи васеи муассисаҳои 

таълимӣ, омӯзгорон ва мутахассисон пешниҳод намоянд; ташкили низоми муттасил ва 

ҳамгироёнаро дар шароити ислоҳот ва рушди таҳсилоти касбӣ имкон медиҳанд. 

Сохтор ва мундариҷаи технологияҳои инноватсионии педагогии санъати тасвирӣ бо 

дарназардошти он тартиб дода мешаванд, ки самаранокии таълим дар муассисаи таълимии 

касбӣ ҳам аз рӯи сатҳи таълим ва ҳам самти арзиши он муайян карда мешавад. Бо 

дарназардошти хусусиятҳои кори педагогӣ, омӯзгорони санъати тасвирӣ на танҳо манбаи 

иттилооти таълимӣ, маърифатӣ ва ахлоқӣ, ташкилкунандагони фаъолият ва иртиботи 

донишҷӯён, балки интиқолдиҳандагони фарҳанг низ мебошанд. 
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Вазифаҳои асосии технологияҳои инноватсионии санъати тасвирӣ иборатанд аз: 
1. Ташхис - муайян кардани майл ва қобилияти омӯзгорон, муайян кардани сатҳи омодагӣ 

ва хусусиятҳои психологии онҳо бо мақсади таъмини самаранокии таълим; 
2. Ҷубронпулӣ - рафъи норасоиҳо дар рушди фанни таълимӣ бо мақсади самаранок ба роҳ 

мондани ҷараёни таълими касбӣ; 
3. Мутобиқшавӣ - рушди фарҳанги иттилоотӣ, омӯзиши усулҳои худмаблағгузорӣ ва 

ғайра; 
4. Маърифатӣ - қонеъгардонии иттилоот, ниёзҳои касбӣ ва зеҳнии шахс; 
5. Пешгӯӣ - ошкор кардани неруи эҷодии донишҷӯён, муайян кардани қобилият ва 

омодагии онҳо ба фаъолияти инноватсионии касбӣ ва омӯзгорӣ. 
Сифатҳои аз ҷиҳати касбӣ муҳим доштани омӯзгори санъати тасвирӣ аз ҷониби олимон 

тӯли солҳои дароз баррасӣ мешуданд ва мундариҷаи салоҳияти касбиро муайян намуда, 
шароити педагогӣ, психологӣ ва иҷтимоии ташаккули онро муайян мекарданд. Касби омӯзгор 
ҳам дигаргун ва ҳам роҳбарикунанда буда, барои он ки рушди шахсият идора карда шавад, 
бояд омӯзгор соҳибмаърифат бошад.  

Аз ҳамин лиҳоз, мафҳуми салоҳияти касбии омӯзгор омодагии назариявӣ ва амалии 
худро барои амалисозии корҳои таълимӣ ифода намуда, касбияти ӯро тавсиф мекунад. 

Салоҳияти шахсӣ ин маҳорати усулҳои худшиносии шахсӣ ва рушди худ, воситаҳои 
муқовимат ба деформатсияи касбии шахс ба ҳисоб меравад. 

Мафҳуми «салоҳияти шахсӣ» аз нигоҳи олими рус К. Ангеловский «азхудкунии усулҳои 
худшиносӣ ва рушди фардият дар доираи касб, омодагӣ ба рушди касбӣ, қобилияти 
худмуҳофизаткунӣ, риоя накардани пиршавии касбӣ, қобилияти оқилона ташкил кардани кори 
худ бидуни сарбории вақт ва қувва» мебошад [3, с. 63]. 

«Салоҳияти касбии омӯзгори фанни санъати тасвирӣ ташаккули дониш ва малакаҳои 
касбӣ, фаннӣ ва педагогӣ, доштани малакаҳои муоширати байнишахсӣ, омодагӣ ба эҷод ва 
ғайраҳоро дар назар дорад. Самтгирии арзишӣ, ки барои омӯзгори фанни санъати тасвирӣ 
маънои шахсии худро дорад, услуби шахсии фаъолияти худро моҳиятан тавсиф намуда, сифати 
ҳамкорӣ бо донишҷӯёнро муайян мекунад. Муносибатҳои ахлоқӣ дар ташаккули мушкилот ва 
мушаххас намудани роҳҳои ҳалли онҳо аҳамияти муҳим доранд» [9, с. 47]. 

Ғояҳои бунёдии технологияҳои инноватсионии педагогӣ: татбиқи таълими сатҳҳои 
гуногун, махсусгардонидашуда ва гуногунҷабҳа; ҳамбастагӣ (муаммо, методологӣ, истилоҳи 
терминологӣ дар мундариҷаи бахш) ва фардият (фардияти маводи таълимӣ) равишҳои 
низоммандӣ, инфиродӣ, фаъолият ба таълим; ташаккули намудҳои тафаккури мантиқӣ, 
аксиологӣ, эҷодӣ ва касбӣ-педагогии тафаккури донишҷӯён ба ҳисоб меравад. 

Дар робита ба ин, аввалин самти инноватсионии рушди назарияи педагогӣ бояд бозгашти 
асосҳои классикии табииро мутобиқи педагогикаи Я.А. Коменский эътироф намояд. Тамоми 
назарияи педагогиро дар асоси он, ки инсоният хусусиятҳои гуногуни табиӣ дорад ва он самт, 
ҷараён ва натиҷаҳои раванди педагогӣ, хусусиятҳои гуногуни табииро муайян мекунад, бояд 
барқарор кард. 

Я.А. Коменский ин принсипро чунин қайд кардааст: «Азбаски алафҳо, дарахтҳо, 
ҳайвонҳо хусусиятҳои гуногуни табиӣ доранд  ба онҳо чунин муносибат кардан лозим аст. Бо 
дигарон дигаргуна ва бо мақсадҳои якхела қобилиятҳои табиии дар одамонбударо истифода 
бурдан мумкин нест. Ҳар ҷое ки қобилиятҳо ба даст оварда мешавад, ба он ҷо набояд тела дод. 
Мубориза бо табиат беҳуда аст ... Ва агар ҳеҷ яке аз муҳассилин маҷбур нашавад, ки бар зидди 
иродаи худ кор кунад, пас ҳеҷ чиз муҳассилинро нафрат намекунад ва қудрати ақлро нарм 
намекунад; ҳама дар он чизе, ки ғаризаи пинҳонӣ ба худ ҷалб мекунад, пеш мераванд ва дар 
ҷои худ ба Худо ва ҷомеаи инсонӣ хидмат хоҳанд кард»  [4, с. 300]. 

«Доштани иқтидори инноватсионӣ бо ҷанбаҳои асосии зерин алоқаманд аст: қобилияти 
эҷодӣ барои тавлид ва истеҳсоли тахайюлот ва ғояҳои нав ва (чизи асосӣ таҳия ва амсиласозии 
онҳо дар шаклҳои тактикӣ, шаклҳои фаъолият, рушди фарҳангӣ ва эстетикӣ, ки рушди зеҳнӣ ва 
эҳсосиро дар назар дорад) сатҳи саводнокии фарҳангии омӯзгор, шаффофияти шахсият ба чизи 
нави аз худаш фарқкунанда, ки ба «сабукӣ, тағйирпазирӣ ва фикрронии возеҳӣ» [5, с. 25]. 

Имрӯз аксари омӯзгорони санъати тасвирӣ технологияҳои муосир ва усулҳои 
инноватсионии таълимро барои ноил шудан ба натиҷаҳои таълимӣ истифода мебаранд. Ба ин 
усулҳо шаклҳои фаъол ва интерактивии таълим мансубанд. Ашхоси фаъол мавқеи фаъоли 
донишҷӯро нисбати омӯзгор ва онҳое, ки бо ӯ таҳсил мекунанд, пешбинӣ мекунанд. Дар 
раванди машғулиятҳо китобҳои дарсӣ, ноутбукҳо, компютер истифода мешаванд, ки онҳо 
воситаҳои инфиродии таълим ҳисоб мешаванд. Ба туфайли усулҳои интерактивӣ дар ҳамкорӣ 
бо донишҷӯёни дигар донишҳои самарабахш ғун мешаванд. Чунин усулҳо ба шаклҳои 
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коллективии омӯзиш мансубанд, ки дар давоми он як гурӯҳ донишҷӯён маводи таҳқиқи худро 
кор мекунанд ва ҳар кадоми онҳо барои кори анҷомдодашуда масъуланд. 

Ҳамин тариқ, технологияҳои инноватсионӣ бо амиқсозӣ, такмил ва навсозии донишу 
малака вобаста ба фан алоқаманданд. Онҳо ба соҳаи технологияҳои нави иттилоотӣ барои 
таълим, омӯзгорони соҳаҳои гуманитарӣ ва фарҳангӣ, барои омӯзгорони фанҳои махсус 
пешбинӣ шудаанд. 
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ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ  
ФАННИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ 

 

Дар ин мақола оид ба татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар машғулиятҳои фанни санъати 
тасвирӣ сухан рафта, қайд мегардад, ки технологияҳои инноватсионӣ бо амиқсозӣ, такмил ва навсозии 
донишу малака вобаста ба фан алоқаманданд. Онҳо ба соҳаи технологияҳои нави иттилоотӣ барои 
таълим, барои омӯзгорони фанҳои махсус пешбинӣ шудаанд. 
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НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ МАТЕМАТИКА 
 

Абдуллоев И. К., Абдуллоев Т. К. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯзҳо гузаронидани ислоҳот дар системаи маорифи ҷумҳурӣ тарбияи шахси аз ҳама 
ҷиҳат рушдёфтаро дар назар дорад. Дар раванди таълим алоқамандии байнифаннӣ хеле муҳим 
мебошад. Ин алоқамандӣ ба ташаккули мафҳумҳои алоҳида дар дохили фан, пурратар ва 
васеътар фаҳмидани фанҳо мусоидат менамояд.  Проблемаи алоқамандии байнифаннӣ ҳангоми 
таълим муҳим аст, зеро рушди илму техника ва пешравии иҷтимоӣ бойшавии мазмун ва 
мундариҷаи таълими ҳар як фанро тақозо менамояд [1, с. 49]. 

Истифодаи компютерҳо дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон дастрасӣ ба манбаъҳои 
боэътимоди иттилоотро таъмин, одамонро аз иҷрои корҳои дилгиркунанда озод мекунад. Дар 
натиҷа қувваи пешбарандаи инкишофи ҷомеа на истеҳсоли маҳсулоти моддӣ, балки маҳсулоти 
иттилоотӣ мегардад. Маҳсулоти моддӣ бошад, маҳз тавассути иттилоот паҳн мешаванд. Дар 
ҷомеаи иттилоотӣ на танҳо истиҳсолот тағйир меёбад, балки тамоми тарзи зиндагонӣ, системаи 
арзишҳо дигаргун мешавад. Ҷомеаи иттилоотӣ бар ивази ҷомеаи саноатӣ ва ҷомеаи саноатӣ бар 
ивази ҷомеаи кишоварзӣ рӯи кор омадаанд.  

Санҷиши вазъи таълими математика ва информатика дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи 
умумии ҷумҳурӣ нишон дод, ки солҳои охир сифати таълими ин фанҳо қадре баланд ва 
дараҷаи дарсазхудкунии хонандагон низ як андоза беҳтар гардидааст. Хонандагон талаботи 
асосии барномаю китобҳои дарсии навро ба тарзи кифоя медонанд. Истифодаи техникаи 
муосир дар дарс низ салоҳияти худро дорад. Яке аз чунин воситаҳои ҳозиразамон истифодаи 
компютер ва тахтаи электронӣ дар раванди таълим ба ҳисоб меравад. Имрӯзҳо тахтаи 
электронӣ, чӣ дар донишгоҳҳо ва чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ зиёд ба чашм 
мерасанд. Аксар омӯзгорон дар дарсҳояшон аз технологияҳои нав ва таҷрибаи пешқадами 
ҳамкасбони худ истифода бурда, ҳамеша кӯшиш мекунанд, ки шогирдонро бо донишҳои амиқу 
пухта мусаллаҳ намоянд. Истифодаи корҳои мустақилонаи гуногуншаклу гуногунмазмун ба 
муаллимон имкон додааст, ки ҷараёни таълимро фаъолу рангинтар намуда, ба самаранокии ҳар 
як лаҳзаи дарс муваффақ гарданд. Вале бояд қайд намуд, ки дар синфҳои поёнӣ ба инкишофи 
мафҳумҳои такягоҳии математикӣ ва информатикии хонандагон диққати ҷиддӣ дода 
намешавад. Натиҷаи ҳамин аст, ки хонандагон мафҳумҳои асосии математикӣ ва 
информатикиро сарсарӣ дониста, ба мазмуни асосии ин мафҳумҳо дар синфҳои болоӣ кам 
сарфаҳм мераванд. Яъне донишҳои ибтидоии аз математика дар синфҳои поёнӣ гирифтаи 
хонандагон барои омӯзиши курси системаноки математика ва информатика пойдевори асосӣ 
шуда наметавонанд. Дар синфҳои болоӣ аксар мавридҳо моҳияти мафҳумҳои математикӣ ва 
робитаи дохилии байни онҳо нокушода мемонад. Хонандагон донишҳои назариявиро дар ҳалли 
масъалаҳои амалӣ истифода бурда наметавонанд. Яке аз сабабҳои ба вуҷуд омадани ин 
камбудиҳо дар он аст, ки аксар омӯзгорон аз корҳои мустақилонаи хонандагон самаранок 
истифода намебаранд. 

Қайд намудан лозим аст, ки курси мукаммали омӯзиши компютерӣ низ яке аз фанҳои 
асосие мебошад, ки ба хонандагон методологияи гирифтани дониш дар бораи ҷаҳон ва дар 
бораи худ, рушди самарабахши малакаҳои таҳсилоти умумӣ ва усулҳои фаъолияти зеҳниро дар 
асоси усулҳои илми информатсионӣ, рушди малакаҳои фаъолияти иттилоотӣ ва таълимиро дар 
асоси воситаҳои технологияи иттилоотӣ таъмин менамояд [2, с. 32]. Якҷоя бо математика, 
физика, химия, биология курси информатика барои ҷаҳонбинии илмҳои табиӣ таҳкурсӣ 
мегузорад. Фанни информатика ҳам дар сатҳи консептуалӣ ва ҳам дар сатҳи лавозимот 
шумораи зиёди афзоянда ва афзоишёбанда доранд. Теъдоди зиёди муқаррароти таҳиянамудаи 
илми информатика ҳамчун эҷод ва истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 
яке аз дастовардҳои муҳимми технологии тамаддуни муосир ҳисобида мешаванд. 

Натиҷаҳои объективӣ дар соҳаи фаъолияти маърифатӣ мантиқи дохилии рушди мавзӯъро 
аз равандҳои иттилоотӣ тавассути василаи донишашон – амсиласозӣ бо алгоритмҳо ва 
технологияҳои иттилоотӣ инъикос мекунанд. Дар ин пайдарпаӣ, аз ҷумла, як амали мураккаби 
мантиқӣ ташкил карда мешавад. Омӯзгори технологияи иттилоотӣ бояд ба як сохтори ҳолатҳои 
нави педагогӣ, вазифаҳои наве, ки барои истифодаи усулҳои умумии фаъолият ва эҷоди 
маҳсулоти шахсии хонандагон дар азхудкунии дониш равона карда шудаанд, ворид шавад. Ба 
тағйир додани усулҳои таълими информатика диққати махсус бояд дод, ки ҳам ба ташаккули 
фанҳо ва ҳам мета-субъект ва инфиродӣ нигаронида шудааст. Ягон маҳорат бе таваҷҷуҳи 
доимӣ ташаккул намеёбад. Ҳавасмандии маърифатӣ яке аз омилҳои муҳимми густариши 
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фаъолияти таълимӣ мебошад. Танҳо дар ин сурат, таълим як ҷараёни фаъоли шахсии муҳиме 
мешавад, ки ба он худи хонанда таваҷҷуҳ дорад. Муҳтавои маводи таълимӣ ва шакле, ки он ба 
хонанда пешкаш карда мешавад, бояд нуқтаи назари ҳамаҷонибаи ҷаҳон ва нақши шахсро дар 
он ташкил кунанд, то маълумоти гирифташудаи шахс барои онҳо аҳамиятнок гардад. 

Дар фаъолияти педагогӣ, дар баробари усулҳои анъанавӣ, истифодаи технологияи 
иттилоотӣ барои таълим бо мақсади фароҳам овардани шароит барои интихоби роҳи 
инфиродии таълимӣ барои ҳар як хонанда, саъй кардан ва илҳом бахшидан ба хонандагон 
барои қонеъ кардани шавқи маърифатии онҳо зарур аст. Бинобар ин, вазифаи асосӣ фароҳам 
овардани шароит барои ташаккули ҳавасмандӣ дар байни хонандагон, рушди қобилияти онҳо 
ва баланд бардоштани самаранокии таълим мебошад. Ҷараёни ташкили таълими хонандагон бо 
истифодаи технологияи иттилоотӣ имкон медиҳад ҷолиб кардани ин раванд, аз як тараф, бо 
назардошти навоварӣ ва ғайриоддӣ будани ин шакли кор барои хонандагон ва аз тарафи дигар, 
бо истифодаи имкониятҳои мултимедиявии компютерҳои муосир шаклҳои дарси шавқовар ва 
пурқувват фароҳам оварда шавад. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ҳавасмандиро барои омӯзиш, аз ҷумла омӯзиши 
математика меафзояд. Технологияи компютерӣ ба шахсияти хонанда равона шудааст ва онҳо ба 
маҷбуркунӣ асос намеёбанд, он бо эҳтиром ба мустақилияти хонанда иваз карда мешавад [3, с. 
81]. Технологияҳои иттилоотӣ ба мо имкон медиҳад, ки озодии эҷодии иштирокчиёни раванди 
педагогиро таъмин намоем. Омӯзгор ҳангоми таълим зарурати ба кори мустақилона ташаккул 
додани ӯро меомӯзонад. 

Дарс шакли асосии ташкили таълим мебошад. Аз ин рӯ, бояд дар он ҳама ҷузъиёт андеша 
карда шавад, то онҳо пайрави якдигар шаванд, хонандагон фаҳманд, ки чаро онҳо дар дарс кор 
мекунанд. Технологияи иттилоотиро дар намудҳои гуногуни дарсҳои риёзӣ ва инчунин дар 
марҳалаҳои гуногуни дарс истифода бурдан мумкин аст, зеро истифодаи он дар ҳар як дарси 
математика имконнопазир аст. Дар гузаронидани дарсҳои риёзӣ муаррифии мултимедиявӣ 
истифода шуда, принсипҳои дастрасӣ ва возеҳият татбиқ карда мешаванд.  

Ҳангоми омӯзиши мавзӯи нав, бо истифода аз пешниҳоди мултимедиявӣ маърӯза кардан 
мумкин аст ва ин ба хонандагон имконият медиҳад, ки дар бораи ҷиҳатҳои муҳимми иттилооти 
пешниҳодшуда таваҷҷуҳ намоянд. Масалан, ҳангоми омӯзиши мавзӯи «Графики функсияи 
квадратӣ» хонандагон дар бораи намуди график фарзияҳо мегузоранд ва сипас озмоиши 
ҳисоббарорӣ мегузаронанд, ки натиҷаи он фарзияҳои пешниҳодшударо тасдиқ ва ё инкор 
мекунанд. Омӯзгор метавонад имконияти компютерро барои мунтазам санҷидани дурустии 
кори хонагии хонандагони синф истифода барад. Зеро ҳангоми санҷиши кори хонагӣ, одатан 
вақти зиёд барои тавлиди нақшаҳои дар тахтабуда ва он лаҳзаҳое, ки боиси мушкилот шудаанд, 
сарф мешавад. Бо ёрии компютер бошад онро ба зудӣ ва осонӣ ба иҷро расондан мумкин аст. 
Презентатсияҳо низ барои истифода дар чорабиниҳои беруназсинфӣ, дар мусобиқаҳо ва 
бозиҳои гуногуни фаннӣ қулай мебошанд. Ин намоиши акс ва асарҳои олимони математика ва 
ҳикоя дар бораи кашфиёти онҳо, инчунин тасвири истифодаи амалии теоремаҳо дар ҳаёт 
мебошад.  

Ҳангоми дар омӯзиши ҳамаи фанҳои таълимӣ ҷорӣ намудани компютер, малакаҳои ба 
ном «саводнокии комютерии хонандагон» хусусияти умумитаълимӣ мегирад. Ташаккули 
муносибати нав ба фаҳмиши мақсадҳои омӯзишии фанни технологияи иттилоотӣ, пеш аз ҳама, 
ба вазифаҳои умумитаълимии ин фан ва имкониятҳои потенсиалии он дар ҳалли масъалҳои 
муҳимтарини таълим, тарбия ва рушди зеҳнии мактаббачагон алоқаманд аст.  

Ҳамин тавр, дар ҷомеаи имрӯза омӯзиши фанҳои математика ва информатика  муҳиманд, 
зеро ин фанҳо базавӣ мебошанд: онҳо ба ташаккули шахсияти комил мусоидат менамоянд, 
фикрронии мантиқии хонандаро рушд медиҳанд, дар сохти фикронии илмӣ, технологияи 
бомуваффақияти он асос мегузорад ва на танҳо ҳангоми омӯзиши фанҳои дигар, инчунин дар 
тамоми фаъолияти касбӣ истифода бурда мешавад. 
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НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ МАТЕМАТИКА 
 

Дар ин мақола масъалаҳои истифодабарии технологияи иттилоотӣ дар таълими фанни математика 
ва паҳлуҳои гуногуни ин раванд баён карда шудааст. Қайд мегардад, ки истифодаи технологияи 
иттилоотӣ ба таъмин намудани дониши мустаҳками хонандагон аз фанни математика мусоидат карда, 
шавқу завқи хонандагонро ба омӯзиши фанни математика ва информатика хеле зиёд мегардонад.  

КАЛИДВОЖАҲО: робита, информатика, компютер, математика, технологияи иттилоотӣ, 
методика, раванди таълим, алоқамандии байнифаннӣ, тахтаи электронӣ.  

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Абдуллоев Имомалӣ Комилҷонович, докторант 
PhD-и кафедраи методикаи таълими математика ва информатикаи ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: 
(+992) 93-838-66-44; е-mail: imomali_abdulloev93@mail.ru 

Абдуллоев Тоҷиддин Комилҷонович, магистранти кафедраи методикаи таълими математика ва 
информатикаи ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 915-31-03-13; е-mail: atk29@bk.ru 
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MATHEMATICS EDUCATION 
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ҲАМГИРОИИ ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ ВА АСОСҲОИ  

МЕТОДОЛОГИИ ТАТБИҚИ ОН 
 

Сафаралӣ Умарзода  

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Умаров А.А. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 

Дар соҳаи илми табиатшиносӣ тӯли солҳои зиёд давраи тафовути илмҳо идома дошт, ки 

дар он мавзӯъҳои таҳқиқоти илмӣ ҷудо карда мешуданд. Маҳдудияти объектҳои дониш ба ҳар 

як илм имкон дод, ки онҳоро бештар ё камтар муфассал омӯзад, вале ба сохтори дохилӣ ва 

қонунҳои муҳим, бидуни пайгирии таъсири мутақобилаи мақомот ба ҳамдигар, равандҳо ва 

зуҳуроти табиӣ, ки дар байни мақомот ва зуҳуроти табиӣ воқеан вуҷуд доранд. Дар тӯли зиёд 

ин ихтилоф монеаҳое эҷод кард, ки илмҳои табиатро аз ҳам ҷудо карданд, рушди пешрафти 

онҳоро ба таъхир андохтанд, аммо ҳамзамон заминаҳои объективии наздикшавии донишҳои 

илмии табиатро барои пайдоиши ибтидои ҳамгироии илмҳо ба вуҷуд оварданд. Давраи 

бартарии тафриқавии донишҳои илмӣ бесамар набуд. Вай барои пешрафти минбаъдаи илмҳои 

табиӣ заминаи мустаҳкаме фароҳам овард, то ҷамъоварии миқдори зиёди маводи воқеии 

илмиро таъмин кунад, ки барои омӯзиши амиқи он зарур буд. 

Аз нимаи дуюми асри XIX самти таҳқиқоти илмии табиат ба таври назаррас тағйир ёфт. 

Объекти ҷудогонаи донишҳои илмӣ тадриҷан ба объектҳои маъмули корҳои илмию таҳқиқотии 

олимон - мутахассисони соҳаҳои гуногуни илмҳои табиӣ, ки мехоҳанд ба қонунҳои дохилии 
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мақомоти табиат ворид шуда, равандҳои тағирот, рушд ва инчунин зуҳуроти робитаҳои 

мутақобиларо муайян кунанд, табдил меёбанд. Муносибати нави олимон ба мавзӯи донишҳои 

илмӣ ба он оварда расонд ва монеаҳое, ки илмро аз ҳам ҷудо карданд, тадриҷан қувват,  

инчунин тобиши худро аз даст доданд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар баробари тамоюлҳои 

тафовут дар илмҳои табиӣ, тамоюли нав – муттаҳидкунии илмҳо пайдо гардид. Баъдтар, дар 

ҳамгироии илмҳои табиат дигаргуниҳои сифатан нав ва мураккаб ба вуҷуд омаданд, ки боиси 

пайдоиши бисёр илмҳо гардиданд ва мундариҷаи онҳо, мафҳумҳо, қонунҳо, назарияҳои се ё 

чор илмҳои табиатро дар сатҳи баландтар ҷамъ оварда, илмҳои синтетикӣ номидаанд: 

биохимия, биофизика, биологияи молекулавӣ, кибернетика, информатика. Ин илмҳо ҳамгироии 

амиқи дониш дар бораи табиат мебошанд, ки воридшавии олимонро ба қонунҳои ягонаи табиат 

таъмин менамояд. Агар шумо бо ҳолати ҳозираи илми табиатшиносӣ нигаред, дарк мекунед, ки 

он ҳамчун системаи мураккаби илмҳо пайдо шуда, дар он бисёр фанҳои илмӣ фаъолият 

мекунанд. Аксари онҳо пайваста мутақобила буда, дорои объектҳои умумии донишҳои илмӣ 

мебошанд. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки илмҳои физикаи муосир ҳар як қадамро ҳангоми пешрафт бо 

математика мепайвандад ва баръакс, бисёр ғояҳо ва мафҳумҳои физикӣ ба мундариҷаи як қатор 

илмҳои математикӣ дохил карда мешаванд. Бояд қайд кард, ки сабаби асосии комёбиҳои бузург 

дар илмҳои табиат ин воридшавии торафт афзояндаи онҳо ба диалектикаи табиат, ҳангоми 

ифшои робитаҳо ва вобастагии мухталифи он, исботи он аст, ки табиат комилан муттаҳид ва 

ҳамзамон гуногун аст. Дастовардҳои илмҳои ҳозиразамони табиат, ки аҳамияти умумии 

таълимӣ доранд, танҳо моликияти олимон буда наметавонанд. Моҳият ва нақши амалии ин 

дастовардҳо бояд дар сатҳи хонандагон ва донишҷӯён фаҳмонда шаванд ва  ба онҳо фаҳмо 

бошанд. 

Дар мактаби миёна асосҳои илмҳои табиатшиносӣ таълим дода мешаванд, ки ин фанҳои 

таълимиро на танҳо бо усулҳои таълим ва омӯзиш, балки бо мундариҷа ва ҷойгиршавӣ дар 

барномаи таълимии мактабҳо ба як системаи ягонаи илмҳои табиӣ ҳамоҳанг кардан лозим аст. 

Курсҳои мактабии физика, математика, биология, химия бояд пояҳои нави илми муосирро 

ташкил диҳанд. Бо назардошти ҳамин гуна шароит, онҳо метавонанд ба маърифати  хонандагон 

табиатро ҳамчун ҷузъи ягона ва ҷудонашаванда пешниҳод кунанд. Азхудкунии мундариҷаи 

таълимии фанҳои  табиатшиносӣ ба донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад, агар ин кор ҳангоми 

иҷрои робитаҳои байнисоҳавӣ ҳамчун шарти зарурии таълимӣ ва дидактикӣ амалӣ гардонда 

шавад. 

Бо робитаҳои байнисоҳавӣ мо маънои инъикоси мундариҷаи фанҳои таълимии он 

пайвастагиҳои диалектикиеро, ки табиатан объективона амал мекунанд ва аз ҷониби илмҳои 

муосир эътироф карда мешаванд, дар назар дорем. Робитаҳои байнисоҳавиро мо ҳамчун 

эквиваленти робитаҳои байниилмӣ дида мебароем. Мафҳуми «Робитаҳои байнисоҳавӣ» дар 

маънои васеъи абстракт аст, аммо онро метавон дар шакли тарҳҳои умумӣ мушаххас кард: 

графика, харитаҳо ва дигар нишондиҳандаҳои моддии онҳо, ки бояд ҳамчун амсилаи робитаҳои 

байнисоҳавӣ дида бароем. 

Нисбат ба  раванди таълим робитаҳои  байнисоҳавӣ ҳамчун як ҳолати дидактикӣ амал 

мекунад, ки ба баланд шудани хусусияти илмӣ ва дастрасии таълим, афзоиши назарраси 

фаъолияти маърифати донишҷӯён, баланд бардоштани сифати дониши онҳо мусоидат намуда, 

имкон медиҳад, ки ақидаҳои илмӣ ва материалистии хонандагон инкишоф дода шаванд.     

Робитаҳои  байнисоҳавӣ инчунин  ҷанбаи ташкилӣ дорад. Татбиқи онҳо имкон медиҳад, ки бо 

сарфаи вақт  сохтори маводи таълимии ҷараёни таълим дар маҷмӯъ муайян карда шавад. 

Таваҷҷуҳи илмӣ ба татбиқи робитаҳои  байнисоҳавӣ хеле фаъол аст. Садҳо мақолаҳо дар 

маҷаллаҳо нашр шуданд, даҳҳо рисолаҳои номзадӣ ва ҳатто рисолаҳои докторӣ дифоъ карда 

шуданд. Муаллифони ин асарҳо дар бархӯрд бо принсипҳои муҳим барои шарҳи худи 

мушкилот ҳам дар маҷмӯъ ва ҳам ҷузъҳои он мухолифанд. Муаллифони баъзе мақолаҳо ва 

рисолаҳои магистрӣ бар он ақидаанд, ки робитаҳои байнисоҳавӣ шарти дидактикӣ нест, балки 

принсипи дидактика мебошад. Бояд қайд кард, ки ҳеҷ кас ин масъаларо тадқиқ накардааст. 

Аммо, омӯзиши таҷрибавии амали робитаҳои байнисоҳавӣ дар курсҳои физика, химия, 

биология ва математика нишон медиҳад, ки аз рӯи моҳият ва вазифаҳои худ, робитаҳои 

байнисоҳавӣ набояд ба принсипҳои таълим дода шаванд, яъне эътироф кунанд, ки онҳо яке аз 

принсипҳои асосии роҳнамоии назарияи педагогӣ мебошанд, ки ба онҳо  ба тамоми раванди 

таълим дар ҳама фанҳо марбутанд. 



146 

 

Мо боварӣ дорем, ки новобаста аз гуногунрангии вазифаҳои худ, робитаҳои 

байнисоҳавии умумияти таъсир ба раванди педагогиро доро нестанд. Ба ақидаи мо, робитаҳои    

байнисоҳавӣ ҳамчун як ҷузъи зарурӣ ба мундариҷаи принсипи дидактикии таълими системавӣ 

дохил карда шудаанд. 

Тавсифи муфассали иртиботи байнисоҳавӣ дар педагогика аз тарафи олимони пешбар 

Н.И. Болдырев, Н.К. Бонгарев, B.P. Есинов, Ф.Ф. Шоҳзода пешниҳод шудааст. Шарҳи 

дақиқтари робитаҳои байнисоҳавӣ ҳамчун ҷузъи принсипи таълими системавӣ дар китоби 

дарсии муаллиф T.A. Илина «Педагогика» (зери таҳрири Г.И. Шукина), дода шудааст. Сарфи 

назар аз тавсифи мухтасари функсияҳои робитаҳои байнисоҳавӣ, дар он яқинан гуфта шудааст, 

ки робитаҳои байнисоҳавӣ принсипи дидактика нестанд. 

Азбаски робитаҳои байнисоҳавӣ дар вазифаҳои худ хусусиятҳои гуногун доранд, онҳо 

бояд гурӯҳбандӣ карда шаванд. Мо таснифи робитаҳои байнисоҳавиро аз рӯи меъёрҳои вақт 

риоя мекунем, зеро онҳо пайдарҳамии вақтро инъикос мекунанд ва вобаста ба ҳамин робитаҳои 

ҳамроҳӣ,  қаблӣ ва ояндадор фарқ  кунонида мешавад. Ин се намуди робитаҳои хронологиро бо 

давомнокии вақт аз ҳамдигар  фарқ мекунанд. Робитаҳои ҳамроҳӣ  кӯтоҳмуддат: 1-2 соли 

таҳсил, қаблӣ: 2-3 соли таҳсил, ояндадор: 4-6 сол мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки чунин як омили мураккаби дидактикӣ, ба монанди робитаҳои  

байнисоҳавӣ наметавонад танҳо бо татбиқи вақт тавсиф карда шавад. Бисёре аз муаллифон 

робитаҳои  байнисоҳавиро,  инчунин аз рӯи критерияҳои информатсионӣ,  ки мундариҷаи 

фанҳои таълимӣ муайян мекунанд, фарқ менамоянд. Маълум аст, ки мундариҷаи фанҳои 

таълимӣ далелҳои илмӣ, мафҳумҳо ва назарияҳоро дар бар мегиранд. Онҳо мундариҷаи маводи 

таълимиро ташкил медиҳанд, ки онро хонандагон дар синф аз худ мекунанд. Далелҳо 

дастгирии зарурии консепсияҳо нестанд; мафҳумҳо асоси хулосаҳои назариявӣ ва умумиро 

муайян мекунанд. 

Мутобиқан, се намуди робитаҳои байнисоҳавӣ мавҷуданд: воқеӣ, консептуалӣ,  

назариявӣ. Ин намудҳои муносибатҳо инҳоро муайян мекунанд: а) дарки амиқ ва васеи 

донишомӯзон  дар бораи мафҳумҳои воқеӣ; б) ташаккули самараноки мафҳумҳои илмӣ; в) 

азхудкунии огоҳонаи назарияҳо, ки ба мундариҷаи ҳар як фанни табииӣ омӯхта,  дохил 

шудаанд. 

Бояд қайд кард, ки робитаҳои  байнисоҳавӣ низ ҷанбаи сохторӣ доранд. Истифодаи онҳо 

имкон медиҳад, ки сохтори нақшаи  таълимӣ ва барномаҳои таълимӣ бо сарфаи вақт муайян 

карда шавад, албатта  ба такмилдиҳии тамоми таълими илми табиатшиносӣ мусоидат мекунад. 

Баъзе муаллифон бар он ақидаанд, ки робитаҳои  байнисоҳавӣ як мукотибаи муваққатии 

элементҳои мундариҷаи  маводи таълимӣ мебошад. Масалан, агар мафҳуми сохтори 

молекулавӣ ва атомии моддаҳо ба мундариҷаи барномаи физика дар синфи 7 ва барномаи 

химия дар синфи 8 дохил карда шуда бошад, пас ин робитаҳои  байнисоҳавӣ аст. Ин ақида  

хато аст, зеро чунин тасодуфҳо эпизодикӣ мебошанд ва ба рушди мунтазами дониши 

консептуалӣ мувофиқат намекунанд. 

Як қатор робитаҳои  байнисоҳавӣ  дар вазъи кунунии курсҳои физика, химия, биология 

ба ташаккули як қатор консепсияҳои фундаменталии илмҳои табиӣ мусоидат мекунанд. 

Масалан, мафҳуми сохтор ва хосиятҳои моддаҳои гуногун пайдарҳам ва пурра инкишоф 

меёбад, зеро онҳо дар дарсҳои физика (7), химия (8), биология (9) ташаккул ёфтаанд. 

Интихоби усули амсиласозӣ барои таҳқиқи функсияҳо ва самти робитаҳои  байнисоҳавии 

илмҳои табиӣ муайян карда шудааст - аввалан, бояд пешрафти муосири илмҳои табиатшиносӣ - 

физика, химия, биологияро ба назар гирифт; дуюм, бояд ба раванди ҳамгироии донишҳои илмӣ, 

ки илмҳои нав  бунёд кардаанд; сеюм, татбиқ намудани талаботи асосии муносибати системавӣ 

ба омӯзиши масъалаҳои илмиро  ба ҳисоб гиранд, инчунин шарҳи муосири мафҳуми «бо 

система», ки бе онҳо ҳалли бомуваффақияти проблемаҳои робитаҳои байнисоҳавии илмҳои 

табиӣ ғайриимкон аст. 

Айни замон, амсиласозӣ ва муносибати систематикӣ ба илмҳои асосӣ аз ҷониби олимон - 

омӯзгорон васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳо бомуваффақият татбиқ карда мешаванд, агар 

объекти таҳқиқшуда системаи мураккабе бошад, ки намудҳои гуногуни алоқаро бо муҳити 

беруна дар бар гирад ва муносибати ҳамаҷонибаи байнисоҳавӣ ва дониши худро таъмин 

намояд. Дар воқеияти педагогӣ чунин объектҳо хеле зиёданд ва баъзеи онҳо танҳо қисман 

омӯзонида мешаванд. Имконияти барқарор кардани робитаҳои  байнисоҳавӣ тавассути бисёр 

таҳқиқоти физиологӣ, психологӣ ва дидактикии И.М. Сеченов, И.К. Павлов, Б.Г. Ананиев Д. ва 

ғайра собит шудааст. 
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Асоси методологии татбиқ намудани робитаҳои байнисоҳавӣ дар раванди таълим 

функсияҳои ҳамаҷонибаи омӯзиши падидаҳо ва равандҳо мебошад. Ин аз падидаҳои 

объективии тарафайни  байниҳамдигар  бармеояд ва  гуногунии хусусиятҳои ҳар як объект ва 

падидаҳоро муайян мекунад. Аз ин рӯ, арзиши донишҳое, ки дар соҳаҳои гуногун гирифта 

шудаанд, бояд дар системаи миёнаи илмӣ бо ҳам алоқаманд бошанд.  

Муносибатҳои байналхалқӣ барои ташаккули низоми арзишҳо ва малакаҳои касбии 

умумӣ, ҷаҳонбинии илмӣ замина мегузоранд. Муносибатҳои байналмилалӣ манфиатҳои 

маърифати донишҷӯёнро васеъ мекунанд, фаъолияти фикрро дар он ҳавасманд мекунанд ва ба 

азхудшавии ҳамаҷонибаи амиқи маводи таҳқиқшаванда мусоидат мекунанд. 
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ҲАМГИРОИИ ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ ВА АСОСҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАТБИҚИ ОН 
 

Муаллиф дар ин мақола мавзӯи ҷолиберо пайгирӣ намудааст. Ӯ доир ба рушди илмҳои 

табиатшиносӣ ва дигар паҳлӯҳои он сухан меронад. Ӯ инчунин, иброз медорад, ки тӯли солҳои зиёд 

давраи тафовути илмҳо идома дошта, дар он мавзӯъҳои таҳқиқоти илмӣ ба гурӯҳҳо ҷудо карда 

мешуданд. Аз нимаи дуюми асри XIX самти таҳқиқоти илмии табиатшиносӣ ба таври назаррас тағйир 

ёфт. Объекти ҷудогонаи донишҳои илмӣ тадриҷан ба объектҳои маъмули корҳои илмию таҳқиқотии 

олимон - мутахассисони соҳаҳои гуногуни илмҳои табиӣ, ки мехоҳанд ба қонунҳои дохилии мақомоти 

табиат ворид шуда, равандҳои тағйирот, рушд ва инчунин зуҳуроти робитаҳои мутақобиларо муайян 

кунанд, табдил меёбанд. Муносибати нави олимон ба мавзӯи донишҳои илмӣ ба он оварда расонд ва 

монеаҳои илмро аз ҳам ҷудокунанда тадриҷан қувват, инчунин тобиши худро аз даст доданд.  

Муаллифи мақола ба ин масъала жарфтар диққат дода, қайд мекунад, ки дар мактаби миёна 

асосҳои илмҳои табиатшиносӣ таълим дода мешаванд. Зарур аст, ки фанҳои таълимиро на танҳо бо 

усулҳои таълим ва омӯзиш, балки бо мундариҷа ва ҷойгиршавӣ дар барномаи таълимии мактабҳо ба як 

системаи ягонаи илмҳои табиӣ ҳамоҳанг кардан лозим аст. Ҳамчунин доир ба паҳлуҳои дигари мавзӯи 

мазкур аз ин мақола метавон маълумоти дақиқи илмӣ пайдо намуд. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Сафаралӣ Умарзода, унвонҷӯи кафедраи 

психологияи идоракунӣ ва сотсиологияи идоракунии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Е-mail: safarali1992@bk.ru 

Умаров Ашур Авалович, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири кафедраи физикаи умумии 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Е-mail: umarov.ashur@mail.ru 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

В своей статье автор развивает интересную тему. Он рассказывает об истории естествознания и 

других ее аспектах. Автор констатирует, что на протяжении многих лет был период дифференциации 

наук, когда темы научных исследований были разделены на группы. Со второй половины XIX века 

направление научных исследований в природе существенно изменилось. Отдельные объекты научного 

познания постепенно становятся общими объектами научных исследований ученых - специалистов в 

различных областях естествознания, которые хотят проникнуть во внутренние законы природы и 

определить процессы изменения, развития, а также явления взаимодействия. К этому привел новый 

подход ученых к предмету научного знания, и барьеры, разделявшие науку, постепенно утратили свою 

силу и тон. 

Автор статьи уделяет этому вопросу больше внимания и говорит, что в старшей школе 

преподаются основы естествознания, которые необходимо интегрировать не только с методами 

обучения, но и с содержанием и размещением в школьной программе в единую систему естествознания. 

Точную научную информацию по другим аспектам этого предмета также можно найти в этой статье.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сафарали Умарзода, соискатель кафедры психологии управления и 

социологии управления Академии государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан. Е-mail: safarali1992@bk.ru 

Умаров Ашур Авалович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой общей 
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INTEGRATION OF NATURAL SCIENCES AND THE BASIS  

METHODOLOGY OF ITS APPLICATION 
 

The author, in his article develops an interesting topic. He talks about the history of natural sciences and 

its other aspects. The author states that for many years there was a period of differentiation of sciences, when the 

topics of scientific research were divided into groups. Since the second half of the XIX century, the direction of 

scientific research in nature has changed significantly. Individual objects of scientific knowledge are gradually 

becoming the common objects of scientific research of scientists - specialists in various fields of natural science 

who want to penetrate into the internal laws of nature and determine the processes of change, development, as 

well as the phenomena of interaction. A new approach of scientists to the subject of scientific knowledge led to 

this, and the barriers that separated science gradually lost their strength and tone. 

The author of the article pays more attention to this issue and says that the basics of natural sciences are 

taught in high school, which must be integrated not only with teaching methods, but also with the content and 

placement in the school curriculum into a single system of natural sciences. Accurate scientific information on 

other aspects of the subject can also be found in this article. 
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ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                               ЭКОНОМИКА 

 

МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ, ТАМОЮЛ ВА РОҲҲОИ ПАСТ НАМУДАНИ ОН  

ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Садриддинов Н.Т., Садриддинов У.Н. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Маълум аст, ки айни замон мавзӯи муҳоҷирати меҳнатӣ ва мушкилоти марбут ба он аз 

масъалаҳои муҳимми ҷомеа маҳсуб ёфта, дорои паҳлуҳои равшан ва тира мебошад. Раванди 

муҳоҷирати меҳнатӣ, хусусан дар даврони муосири ҷаҳонишавӣ, ба яке аз падидаи муқаррарӣ 

табдил ёфтааст ва ҳар сол миллионҳо нафар сокинони як минтақа ба минтақаи дигари сайёра 

муҳоҷир мешаванд. 

«Ба ҳисоби миёна имрӯз зиёда аз 200 млн. нафар мардуми сайёра дар муҳоҷирати 

меҳнатӣ қарор доранд. Тибқи маълумоти мавҷуда маблағе, ки муҳоҷирони меҳнатӣ соли 2017 

ба мамлакатҳои худ фиристодаанд 6134 млрд. доллари амрикоиро ташкил кардааст» [1, с. 3]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин раванд истисно нест ва бо дарназардошти зарурат 

имкониятҳои зиндагӣ, ҳамасола даҳҳо ҳазор нафар шаҳрвандон, аз ҷумла ҷавонони мо ба 

муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд ва аз ин ҷост, ки ҷанбаҳои мухталифи масъалаи муҳоҷирати 

меҳнатӣ мавриди таваҷҷуҳи пайвастаи Ҳукумати Тоҷикистон қарор доранд.  

Мувофиқи маълумоти оморӣ соли 2019 шумораи шаҳрвандонамон, ки берун аз кишвар 

фаъолияти меҳнатӣ доранд, қариб 60% кам шудааст, ки ин натиҷаи рушди иқтисодиёт ва 

ташкили ҷойҳои корӣ дар дохили кишвар мебошад. 

Шумораи аз ҳама зиёди муҳоҷирони меҳнатӣ 1 млн., яъне 100 ҳаз. нафар ба соли 2010 

рост меояд. Соли 2019 ин рақам 486 ҳазор нафарро ташкил дода бошад ҳам, вале ин 

нишондиҳанда ҳоло ҳам қонеъкунанда нест [2, с. 11]. 

Мувофиқи маълумоти дурнамои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, теъдоди мутлақи 

аҳолии кишвар то соли 2025 ба 12,1 млн., соли 2050 ба18,7 млн. ва соли 2060 ба 21,1 млн. нафар 

мерасад. Тамоюлҳои дар боло зикршуда, мувофиқан, теъдоди аҳолии қобили меҳнатро зиёд 

мекунанд. Агар ба назар гирифта шавад, ки тақрибан 47-50 фоизи аҳолиро захираҳои меҳнатии 

ҷамъият ташкил медиҳад, он гоҳ теъдоди захираҳои меҳнатӣ тахминан дар соли 2025 ба 5,8 

млн. нафар; дар соли 2050 ба 9 млн. нафар ва дар соли 2060 ба 10 млн. нафар мерасад. 

Мувофиқи ҳисоботи Раёсати масоили иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ «Дурнамои аҳолии 

ҷаҳон - 2019: тамоюлҳои асосӣ (World Population Prospects 2019: Highlights)» хабар дода 

мешавад, ки аҳолии Тоҷикистон то соли 2095 ба беш аз 18,7 млн. нафар хоҳад расид, ки ин 

нишондод нисбат ба соли 2019 як баробар зиёд мебошад. Аҳолии мамлакат соли 2019 беш аз 

9,29 млн. нафар буда, 0,12 дарсади аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳад. Аз рӯи шумораи аҳолӣ 

Тоҷикистон миёни кишварҳои ҷаҳон дар зинаи 96 қарор дошта, суръати афзоиши аҳолии он дар 

соли 2019 2,03 дарсад мебошад. 

Дар асоси пешгӯиҳо Тоҷикистон то соли 2050 аз рӯи шумораи аҳолӣ миёни кишварҳои 

ҷаҳон ба зинаи 82-юм ва соли 2095 ба зинаи 78-ум мебарояд. Мутобиқи пешгӯиҳои демографӣ 

ҳамагӣ дар 9 кишвар – Ҳиндустон, Нигерия, Покистон, Ҷумҳурии демократии Конго, Эфиопия, 

Танзания, Индонезия ва ИМА то соли 2050 афзоиши назарраси аҳолӣ ба чашм мерасанд. 

Ҳамзамон таъкид мешавад, ки то соли 2027 Ҳиндустон яке аз кишварҳои сермаҳсултарини дунё 

гардида, аз рӯи ин нишондод аз Чин пеш мегузарад. 

Аҳолии Осиёи Марказӣ (Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва 

Ӯзбекистон), ки ҳоло беш аз 72,85 млн. нафар ё 0,94 дарсади аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳад 

то соли 2050 ба беш аз 94,4 млн. ва то соли 2095 ба зиёда аз 100,5 млн. нафар мерасад [3, с. 14]. 

Ин гувоҳи он аст, ки масъалаи худидоракунии бозори меҳнат ва такмилу танзими арзёбии 

оқибатҳои иҷтимоиву иқтисодии бекорӣ бо тарзҳои коҳиш додан дар шароити иқтисоди бозорӣ 

ба таври кофӣ на фақат дар Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон то ҳол пурра омӯхта 

нашудааст. 

Таҳия ва истифодаи усулҳои илман асоснок барои ҳалли масъалаҳои бозори меҳнат, 

коҳиш додани бекорӣ ва дарёфти захираҳою имконияти ташкили ҷойҳои нави корӣ дар 

ҷумҳурӣ боиси баландшавии сатҳи некӯаҳволии мардум мегардад. Ҳамзамон як қатор 

заминаҳои назариявӣ, методӣ ва амалӣ барои паст кардани сатҳи бекорӣ дар шароити бозори 

минтақавӣ таҳия карда нашудааст, ки дар чунин шароит омӯхтани маъалаи паст намудани 
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сатҳи бекорӣ ва бо ҷойҳои кории дорои шароити арзанда таъмин намудани аҳолӣ басо муҳим 

аст. 

Барои Тоҷикистони муосир, пеш аз ҳама, муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ, асосан қувваи 

кории беихтисос хос аст. Маҷрои асосии муҳоҷират аз Тоҷикистон ба кишварҳои ИДМ, 

хусусан ба Русия, Қазоқистон ва Украина нигаронида шудааст. Мувофиқи муълумот, ин 

нишондиҳанда аз 250 то 500 ҳазор нафар ва бештар аз онро ташкил медиҳад. 

Бо ақидаи муҳаққиқ Нодири Қодир, сабабҳои асосии иқтисодие, ки асоси муҳоҷирати 

хориҷии меҳнатро ташкил медиҳад, аз инҳо иборатанд: 

1. Набудани миқдори кифояи ҷойи корӣ; 

2. Сатҳи пасти даромадҳо ва музди ками меҳнат; 

3. Дурнамои номуайян барои гирифтани ихтисоси зарурӣ; 

4. Муҳити номувофиқи иқтисодӣ, ки қобилияти мувофиқи соҳибкории одамонро талаб 

карда тавонад; 

5. Ҳолати коррупсионии тамоми соҳаҳои фаъолият; 

6. Хешутаборчигӣ ва маҳалгароӣ дар ташкилоту муассисаҳо ва идораҳои давлатӣ; 

7. Ношоистасолорӣ ҳангоми интихоб ё қабули кадрҳо ба кор ва ғайраҳо. 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 афзалиятҳои 

асосии рушди кишварро муайян карда, барои татбиқи онҳо гузаронидани маҷмӯи ислоҳот ва 

амалӣ намудани тадбирҳои мушаххасро пешбинӣ менамояд. Ба афзалиятҳо: 1) мукаммал 

намудани низоми маориф ва илм; 2) таъмини саломатии аҳолӣ бо дарназардошти баланд 

бардоштани сифати зиндагӣ; 3) коҳиш додани нобаробариҳо аз рӯи аломатҳои гендерӣ, маъюбӣ 

ва синнусолӣ дар самтҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ; 4) таъмин намудани механизмҳои 

самараноки зиддикоррупсионӣ; 5) таъмини амнияти озуқаворӣ ва ғизо; 6) такмил додани 

низоми  идоракунии самаранок; 7) таҳким додани низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 8) пешгирии 

хавфҳои эҳтимолӣ; 9) энергетикаи боэътимод, экология ва идоракунии равандҳои демографӣ; 

10) фароҳам овардани шароити мусоид барои инкишофи шуғли пурмаҳсул 4, с. 5. 

Воқеияти ҷумҳурӣ дар мавҷуд будани бозори меҳнатии иборат аз се бахш маҳсуб меёбад, 

ки ҳақиқатан ба ҳиссаҳои баробар шуғли расмӣ, шуғли ғайрирасмӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ 

(ҳаддалимкон ғайрирасмӣ ва назоратнашаванда)-ро ташаккул медиҳад. Зарурати афзоиши 

миқдории шуғли устувори пурмаҳсул ва маҳсулнокии меҳнат, таъмини ҳифзи иҷтимоии 

самарабахш барои Тоҷикистон ҳадафи асосии рушд дар соҳаи меҳнат дар давраи дарозмуҳлат 

хоҳад шуд. Дар Стратегияи мазкур мафҳуми шуғли пурмаҳсул дар асоси талаботи «Конвенсияи 

СБМ дар бораи мусоидат ба шуғл ва ҳифз аз бекорӣ» муайян, таҳлил ва пешниҳод шудаст. 

Ҳамзамон, шуғли пурмаҳсул масъалаҳои пайвасти суръати рушди иқтисодӣ ва паст кардани 

сатҳи камбизоатӣ, масъалаҳои ҳифзи манфиат ва ҳуқуқҳои кормандонро ҳамчун омили муҳиму 

самаранок дар роҳи баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишвар дар бар мегирад. 

Мафҳуми шуғли пурмаҳсул фаъолиятеро ифода менамояд, ки ба даст овардани даромадро дар 

шакли музди меҳнат ё ин ки фоида аз соҳибкорӣ дар раванди истеҳсоли молҳо, пешниҳоди 

ҳизматрасониҳо ва ғайра таъмин мекунад. Таъмини шуғли пурмаҳсул ба афзоиши истеъмолот, 

пасандозҳо ва сармоягузориҳо мусоидат мекунад. Шумораи аҳолии қобили меҳнат соли 2030 ба 

6,8 млн. нафар хоҳад расид. Шумораи умумии аҳолии ба шуғл машғулбуда дар соли 2030 бояд 

то 70 фоизи аҳолии қобили меҳнат зиёд гардад. Дур шудан аз бартарияти ҳиссаи шуғл дар 

соҳаи кишоварзӣ бояд қисми муҳимми ислоҳот дар соҳаи шуғл ва афзоиши маҳсулнокии 

меҳнат гардад ва бо таҷдиди сохтории бахши воқеӣ алоқаманд бошад (аз рӯи сенарияи 

индустриалӣ ё индустриалию иноватсионӣ). Ҳиссаи аҳолии дар соҳаи хизматрасонӣ 

машғулбуда бояд аз 27,6 фоиз то 60 фоиз, дар саноат аз 3,3 фоиз то 15-20 фоиз афзоиш ёбад. Ин 

маънои онро дорад, ки тақрибан 70 фоиз афзоиши захираҳои меҳнатӣ дар деҳоти ҷумҳурӣ дар 

давоми солҳои 2016-2030 дар соҳаҳои саноат, иҷтимоӣ ва таҳсил дар макотиби таҳсилоти касбӣ 

фаро гирифта мешаванд. Шуғли расмӣ бояд аз 40 фоиз то 70 фоиз аз шумораи умумии аҳолии 

машғулбуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш ёбад 5, с. 78.  

Таҳияи амсилаи нави рушд барои ташкили ҷойҳои зиёди нави кории пурмаҳсул, афзоиши 

шуғли расмӣ ва бахши расмии иқтисодиёт шароит фароҳам меоварад. Таъмини шуғли 

пурмаҳсул дар соҳаҳои ба содирот нигаронидашуда, ки метавонанд ба дигар соҳаҳо ва умуман 

ба иқтисодиёт, масалан дар саноати бофандагӣ ва озуқаворӣ, кимиёвӣ ва мошинсозӣ, 

хизматрасонии нақлиёт ва алоқа, сайёҳӣ, маориф ва тандурустӣ таъсири назарраси 

афзоишёбанда расонад, муҳим мебошад. Нуктаҳои муҳимми институтсионалии афзоиш дар ин 
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ҳолат метавонанд барномаҳои мақсадноки минтақавии мусоидат ба шуғл, барномаҳои 

самарабахши кутоҳмуҳлати шуғл, бахусус барои ҷавонон ва занон, мусоидат ба бозомӯзии 

муҳоҷирон, ташаккул додани марказҳои шуғл бо истифодаи технологияҳои қарордоди иҷтимоӣ 

бошанд. 

Албатта ҳаллу фасли маъалаҳои дар боло нишондодашуда, бе ҳалли баъзе мушкилот 

ғайриимконпазир аст. 

Мушкилоти асосӣ: 

- номутобиқатӣ байни суръати афзоиши аҳолии қобили меҳнат ва нокифоягии ташкили 

ҷойҳои кории сазовор; 

- ҳаҷми бузурги шуғл дар бахши ғайрирасмӣ ва сатҳи пасти музди меҳнат дар бахши 

расмӣ; 

- нобаробариҳои хусусияти гендеридошта дар бахши шуғл ва зиёдшавии ҳаҷми 

истифодаи меҳнати кӯдакон; 

- мавҷуд набудани мувозинат байни бозори хизматрасониҳои таълимӣ ва бозори меҳнат; 

- сифати пасти маълумот ва малакаҳои қувваи корӣ, бахусус дар байни занон ва аҳолии 

деҳот; 

- вобастагии баланд аз вазъи бозори меҳнатӣ як ё ду кишвари хориҷӣ; 

- сатҳи баланди муҳоҷирати меҳнатӣ боиси аз кишвар рафтани кадрҳои соҳибихтисос 

мегардад. 

Дар соҳаи сиёсати шуғли пурмаҳсул афзалиятҳои зерин муайян шудаанд: 

1) мусоидат ба ташкил намудани ҷойҳои кории пурмаҳсул; 

2) ташкили бозори меҳнати рақобатпазири дохилӣ; 

3) баланд бардоштани боздеҳи маълумоти касбӣ; 

4) зиёд намудани ҳиссаи шуғли расмӣ дар иқтисодиёт; 

5) диверсификатсияи муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ. 

Ба сифати самтҳои асосии фаъолият дар соҳаи рушди бозори меҳнат ва шуғл тадбирҳои 

зерин муайян шудаанд. Дар самти мусоидат ба ташкили ҷойҳои кории пурмаҳсул:  

- дастгирии соҳибкории хурд ва миёна барои ташкил намудани шуғл дар соҳаҳои 

инноватсионии аз ҷиҳати технологӣ баланд, дар соҳаи иҷтимоӣ, аз ҷумла бо назардошти 

имкониятҳои ҷавонон ва занон; 

- таҳияи як қатор тадбирҳои ҳавасмандкунанда ва имкониятҳо барои шуғли пурмаҳсули 

шахсони маъюб; 

- тадбирҳои байнисоҳавӣ, ки ба рушди иқтидори миллии арзёбӣ ва пешгӯии бозори 

меҳнат (аз ҷумла аз рӯи минтақаҳо), низоми кӯчонидани аҳолӣ ва ҷойгиркунии истеҳсолот, 

ҳавасмандгардонии инкишофи шабакаҳои алоқаи нақлиёти маҳаллӣ равона шудаанд, ки ба 

ташкили истеҳсолот ва ҷойҳои кории нав, бахусус дар минтақаҳои дорои сатҳи баланди аҳолии 

бешуғл ва камбизоат мусоидат мекунад. 

Дар самти ташкили бозори меҳнатии дохилии рақобатпазир: 

- ҷорӣ намудани воситаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва принсипҳои 

маблағгузории барномавии мақсадноки барномаҳои ҳудудии мусоидат ба шуғл; 

- баланд бардоштани сифати муҳити рақобатпазир тавассути муносибгардонии 

имтиёзҳои соҳавӣ ва бартариятҳо; 

- ташаккули низоми миллии мусоидат ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат; 

- инкишофи инфрасохтори бозори меҳнат; 

- ташкили барномаҳои махсус, ки ба беҳтар намудани имкониятҳои шуғли шахсони 

дорои мушкилоти махсус (занон, шахсони маъюб, муҳоҷирони ба ватан бозгаштаи дорои 

тахассуси нокифоя) равона шудаанд; 

- таҳкимдиҳии механизмҳои дастгирии иҷтимоии бекорон.  

Дар самти баланд бардоштани боздеҳи маълумоти касбӣ: 

- ташаккул додани муҳити рақобатпазир, аз ҷумла дар инкишофи муассисаҳои таълимӣ; 

- рушди низоми маълумоти техникӣ ва муҳандисӣ; 

- таҳияи барнома ва механизмҳои арзёбии дараҷаи тахассуси мутахассисон (низоми 

миллии харитасозии салоҳиятҳо); 

- ташаккул додани механизмҳои устувори таъмини ҷавонон (хатмкунандагони 

муассисаҳои таълимӣ ба низомҳои мусоидат ба шуғл) ҷустуҷӯи кор.  

Дар самти баланд бардоштани ҳиссаи шуғли расмӣ дар иқтисодиёт: 



152 

 

- андешидани як зумра тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ оид ба фаъолияти соҳибкории 

қонунӣ, аз ҷумла ташаккули низоми устувори дастгирии андозии фаъолияти меҳнатии қонунӣ; 

- амалҳои байнисоҳавӣ, ки ба беҳсозии муҳити соҳибкорӣ равона шудаанд, аз ҷумла дар 

самти рушди заминаи меъёрии ҳуқуқӣ барои ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибмулкон ва қувваи кории 

кироя, рушди низоми «фармоиши давлатӣ» ва масъулияти иҷтимоии бизнес. 

Дар самти диверсификатсияи муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ: 

- таъсис додани низоми тайёрии пешакии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо, бо 

назардошти таъминоти ҳуқуқӣ ва иттилоотӣ, омӯзиши кутоҳмуҳлати касбӣ ва забон дар 

заминаи марказҳои захиравӣ; 

- рушди барномаҳои муҳоҷирати меҳнатии қонунӣ ва аз нигоҳи иҷтимоӣ ҳифзшуда. 

Амалисозии тадбирҳои пешбинишуда оид ба мусоидати шуғл, ки шуғли пурмаҳсул ва 

шароитҳоро барои рушди сармояи инсонӣ таъмин менамояд, ба натиҷаҳои зерин оварда 

мерасонад: 

- мувозинати шумора ва сифати аҳолии қобили меҳнат ва ҷойҳои корӣ таъмин гардида, 

шумораи аҳолии бекор (бекор ва ғайрифаъол) кам карда мешавад; 

- сатҳи шуғл байни мардон ва занон дар соҳаҳои дорои имконияти рушд баланд бардошта 

мешавад; 

- механизми таҳлил ва дурнамои бозори меҳнат таҳким ёфта, маълумот дар бораи бозори 

меҳнат ҳамасола на кам аз ду маротиба нав карда мешавад; 

- низоми миллии мусоидат ба афзоиши устувори ҳосилнокии меҳнат ташкил гардид; 

- коҳишдиҳии нобаробарии ҳудудии шуғл таъмин гардида, фишори муҳоҷирати дохилӣ 

кам карда мешавад; 

- шуғли шахсони дорои имкониятҳои маҳдуд беҳтар мегардад (шахсони маъюб, 

волидайни дорои кӯдаки маъюб, занони танҳо, шахси синну соли пеш аз нафақа, муҳоҷирони 

бозгаштаи дорои тахассуси нокифоя); 

- сатҳи бекорӣ дар байни ҷавонон коҳиш меёбад; 

- коҳишёбии пайдарпайи шуғли ғайрирасмӣ таъмин гардида, дар натиҷа ҳиссаи шуғли 

расмӣ то 70 фоиз аз шумораи умумии аҳолии машғулбуда расонида мешавад; 

- соли 2030 аз шумораи аҳолии машғулбуда на кам аз 50 фоиз занону мардон дорои 

маълумоти касбӣ мешаванд; 

- сатҳи шуғли маъюбон соли 2030 на кам аз 15 фоиз аз шумораи умумии маъюбонро 

ташкил медиҳад; 

- иттилоотнокӣ ва омодагии касбӣ нисбат ба кор дар бозорҳои берунаи меҳнат беҳтар 

карда мешавад; 

- дараҷаи ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо баланд бардошта 

мешавад. 

Муҳоҷирати хориҷии меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан характери 

ғайрирасмӣ дорад. Вале дар солҳои охир кӯшиши дуруст ба роҳ мондани назорати давлатии ин 

раванд амалӣ карда мешавад. Ба андешаи доктори илмҳои иқтисодӣ, академики АИ ҶТ Р.К. 

Раҳимов, сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ 

асоснок кардани мақсадҳои асосӣ, вазифаҳои ҷорӣ ва дурнамои муҳоҷирати хориҷии меҳнатиро 

бо назардошти анъанаҳо, урфу одатҳо, хусусиятҳои миллӣ ва таърихии аҳолии Тоҷикистон дар 

назар дорад. Дар ин замина дар давраи гузариш қарор доштани иқтисодиёти ҷумҳуриро ба 

назар гирифта, се мақсади асосии чунин сиёсат: иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва стратегиро ҷудо кардан 

мумкин аст. 

 Ба мақсадҳои иқтисодӣ дар сиёсат, оид ба муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ шомил 

мешаванд: 

1. Паст кардани сатҳи бекорӣ: 

2. Зиёд кардани ҳиссаи музди кор дар даромадҳои пули аҳолӣ ва МММ: 

3. Истифодаи даромадҳо аз муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ ба мақсади зиёд кардани 

сармоягузорӣ ва шуғл: 

4. Баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва фарҳангии қувваи корӣ бо истифода аз барномаҳои 

тайёрии касбии муҳоҷирон дар мамлакатҳои хориҷӣ: 

5. Афзоиши ҳаҷми пасандози пули муҳоҷирон: 

Ба мақсадҳои иҷтимоӣ дар сиёсат оид ба муҳоҷирати берунии меҳнатӣ дохил мешаванд: 

1. Тайёр кардани кадрҳои касбӣ аз ҳисоби муҳоҷирон; 
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2. Ба вуҷуд овардани механизми таъсиррасонӣ ба мамлакати қабулкунандаи қувваи корӣ 

барои ташкили шароити муътадили меҳнат ба воситаи созишномаи дутарафа барои муҳоҷирон; 

3. Ҳимояи иҷтимоии муҳоҷирон дар хориҷа ва созмон додани барномаҳои ҳатмӣ оид ба 

таъмини шуғл баъди баргашта омадани муҳоҷирон ба ҷумҳурӣ. 

Ба мақсадҳои стратегӣ дар сиёсат оид ба муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ ворид мешаванд: 

1. Бартараф кардани афзоиши муҳоҷирати ғайрирасмӣ; 

2. Дар оянда ҳавасманд кардани содироти қувваи кори ихтисоснок; 

3. Омода кардани барномаҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддати муҳоҷирати хориҷии 

меҳнатӣ ва пайваст нашудани он ба стратегияи кам кардани бенавоӣ (қашоқшавӣ); 

4. Дар доираи созишномаи дутарафа зиёд кардани (диверсификатсия)-и минтақаҳои 

Русия, ҳамчун макони асосии муҳоҷирати қувваи корӣ аз Тоҷикистон. 

Бояд гуфт, ки саҳми Ташкилоти байналмилалии меҳнат дар масъалаи танзими 

муносибатҳои меҳнатӣ ва густариши шарикии иҷтимоӣ байни ҳукуматҳо, иттифоқҳои касаба ва 

корфармоён назаррас буда, санадҳои қабулкардаи он дар шакли конвенсия ва тавсияҳо ба 

танзими одилонаи муносибатҳои меҳнатӣ мусоидат менамоянд. 

То ин муддат аз ҷониби Тоҷикистон 51 конвенсия ва 22 тавсияи Ташкилоти 

байналмилалии меҳнат пазируфта шудааст. Дар кишвари мо дар самти муносибатҳои меҳнатӣ 

давра ба давра санадҳое қабул карда шудаанд, ки ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ буда, 

бевосита барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоӣ, меҳнати шоиста ва таъмини шароити 

бехатару мусоиди корӣ равона гардидаанд ва ин иқдом минбаъд низ идома дода мешавад. 

Ҳадафи ҳукумати мамлакат дар ин самт дар баробари ҳаллу фасли масъалаҳои бурду 

боши муҳоҷирати меҳнатӣ, ба роҳ мондани ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳо ба беҳбудии вазъи онҳо, 

фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳарчи васеътар ба шуғл фаро гирифтани аҳолӣ дар 

дохили кишвар мебошад. Хусусан бо назардошти иқомати аксари муҳоҷирони меҳнатӣ дар 

қаламрави Русия масъалаи ба танзим даровардани раванди муҳоҷирати меҳнатӣ инчунин ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия аз мавзӯъҳои муҳимми музокироту 

гуфтушунидҳо бо роҳбарони олии Федератсияи Россия мебошад. Маълум аст, ки татбиқи ин 

ҳадафҳо дар қаламрави Россия 5 намояндагии дипломативу консулӣ ва илова бар ин, 

намояндагиҳои вазорату идораҳои марбутаро ифтитоҳ кард, ки онҳо хизмати шаҳрвандони 

Тоҷикистонро ба ҷо оваранд. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки бо шарофати ҷидду ҷаҳди пайгиронаи Ҳукумати Тоҷикистон 

шароити буду бош ва фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони мо дар Федератсияи Россия рӯз ба рӯз 

беҳтар гардонида мешавад. Аз ҷумла муҳлати бақайдгириро махсус зикр бояд кард, ки аз 7 то 

15 рӯз тамдид карда шуд. Ҳамчунин маъсалаи бо шиносномаҳои биометрии хориҷӣ таъмин 

намудани муҳоҷирони меҳнатӣ ҳаллу фасл гардид ва имрӯз шаҳрвандони мо аз ин ҷиҳат азият 

намекашанд. Илова бар ин, бо саъю кӯшишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 

барои шаҳрвандони мо дар Федератсияи Россия «Авфи муҳоҷиратӣ» гузаронида шуд, ки дар 

натиҷа беш аз 100 ҳазор нафар шаҳрвандони кишвари мо аз рӯйхати ихроҷшудагон аз Россия 

берун карда шуданд, ба имконияти сафар кардан ба ин кишварро аз нав ба даст оварданд. 

Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақил ба сифати шарики боэътимоди иҷтимоии 

Ҳукумат дар асоси Конститутсия, Кодекси меҳнат, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

иттифоқҳои касаба» ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ фаъолият мекунад. Моҳи майи соли 

2019-ум 1 миллиону 180 ҳазор нафар ё 51,1 фоизи шумораи умумии аҳолии дорои шуғл дар 

рӯйхати кироякорон дар корхонаҳои ҳамаи шаклҳои моликият қарор дошт 6, с. 3. 

Бо дарназардошти рушди иқтисодиёти кишвар, ба вуҷуд омадани муносибатҳои нави 

меҳнатӣ, тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоӣ ва роҳандозӣ намудани дигар тадбирҳои иловагӣ 

соли 2016 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул гардид, ки раванди 

муносибатҳои меҳнатӣ бояд бо риоя ва дар доираи ин санад ба танзим дароварда шаванд. 

Кодекси меҳнат бо мақсади дар санадҳои қонунгузорӣ ва санадҳои дигари меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври илова муқаррар намудани шароити меҳнат, шуғл ва 

кафолати иҷтимоӣ бастани созишнома ва шартномаҳои коллективиро пешбинӣ менамояд. 

Дар ин росто, «Созишномаи генералӣ байни ҳукумат, Федератсияи иттифоқҳои касабаи 

мустақил ва Иттиҳодияи корфармоён барои солҳои 2018-2020» мавриди амал қарор дорад. 

Қабули Созишномаи генералӣ бори дигар собит намуд, ки ҳифзи манфиатҳои меҳнатии 

кормандон, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани ҳифзи 

иҷтимоии кормандон, коҳиш ёфтани сатҳи бекорӣ, сол ба сол зиёд шудани музди меҳнат ва 
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татбиқи босуботи сиёсати иҷтимоӣ доимо дар маркази фаъолияти Ҳукумати мамлакат қарор 

дошта, барои амалӣ намудани ҳадафҳои зикршуда тадбирҳои судманд андешида мешаванд. 

Мутобиқи маълумоти Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, то якуми июни соли 2019 дар 

кишвар зиёда аз 91 ҳазор корхона бо шаклҳои гуногуни моликият вуҷуд дошта, аз ин шумора 

беш аз 20 ҳазор корхона ҳуқуқи бастани шартномаро дорад. Ҳоло қариб 13400 корхона 

шартномаи коллективӣ дорад, ки 67 фоизи шумораи умумиро ташкил медиҳад. 

То 1 июни соли 2020 бошад дар ҷумҳурӣ 86 663 адад корхона новобаста аз шакли 

моликият арзи вуҷуд дошта, аз ин шумора 18295 адад фаъол буда, 17060 корхона бо шартнома 

ва созишнома фаро гирифта шудаанд, ки 93,2 фоизро ташкил медиҳанд. 

Бо мақсади татбиқи «Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

то соли 2020» «Барномаи маҷмӯии паст кардани сатҳи шуғли ба қайд гирифтанашуда 

(ғайрирасмӣ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017» амалӣ гардид. Амалӣ 

гардонидани сиёсати давлат дар соҳаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ, ба шуғли расмӣ ҷалб 

намудани аҳолии қобили меҳнат, таъмини кафолатҳои меҳнатии кормандон, баҳисобгирии 

дақиқи омории қувваи корӣ, ғанӣ гардонидани буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва дар ин замина 

баланд бардоштани ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон ҳадафи асосии барномаи мазкур мебошад. 

Тибқи маълумоти омори расмӣ музди миёнаи меҳнат ба ҳолатии 1 июни 2020 1368,9 

сомониро ташкил дода, нисбат ба аввали соли 2019 2,5% зиёд шудааст. Бо мақсади рушди 

низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ ба 

нафақахӯрон ва таъмини устувории низоми молиявии суғуртавии иҷтимоӣ ва нафақа як қатор 

силсила корҳо ба анҷом расонида шудааст. 

Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ки соли 2013 1 млрд. 683 млн. сомониро ташкил 

карда буд, соли 2020 дар ҳаҷми 3,2 млрд. сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки дар муқоиса бо соли 

2013 қариб 2 баробар зиёд мебошад.  

Ҳоло дар мамлакат 700 ҳазор нафар нафақахӯрон, аз ҷумла 148 ҳазор нафар маъюбон, 5 

ҳаз. 277 нафар ятимони кулл ва 74 ҳазор ятимон зери сарпарастии давлат қарор доранд. Соли 

2019 аз ҳисоби буҷети давлат муассисаҳои пиронсолон ва маъюбон беш аз 36 млн. сомонӣ 

маблағгузорӣ шудаанд, ки ба ҳар як нафар 22 ҳазору 600 сомонӣ рост меояд. Ҳаҷми 

маблағгузорӣ ба чунин муассисаҳо дар давоми 10 соли охир 3,2 баробар афзоиш ёфтааст. Илова 

бар ин, танҳо соли 2019 ҳаҷми кӯмакпулиҳо аз ҳисоби буҷети давлат барои шаҳрвандони 

имконияташон маҳдуд беш аз 132 млн. сомониро ташкил намуд.  

Ҳамин тариқ, хусусиятҳои гузариш ба муносибатҳои бозорӣ ва бартарияти нисбии 

Тоҷикистон дар захираҳои меҳнатӣ, зарурати коркарди сиёсати муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ 

ва барои бомуваффақият татбиқнамоии он танзими фаъоли объективонаи давлатиро талаб 

мекунад. 

Барои ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегӣ дар 15 соли оянда нигоҳ доштани суботи 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодию иҷтимоӣ, ташкили ҷойҳои нави кории дараҷаи баланди 

истеҳсолӣ ва фароҳамсозии замина ҷиҳати таҳким бахшидани иқтидори содиротии мамлакат 

пешбинӣ гардидаанд. 

Дар баробари андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии 

мазкур ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ тадриҷан зиёд гардида, замина 

барои ба гурӯҳи давлатҳои миёна ворид гардидани Тоҷикистон фароҳам меояд. Сатҳи 

камбизоатӣ ду маротиба коҳиш ёфта, ҳиссаи табақаи миёна аз 22 фоизи ҳозира то 50 фоиз дар 

оянда расонида мешавад. 

Дар ин муддат саҳми соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд гардида, сохтори 

содирот аз содироти ашёи хом ба содироти молу маҳсулот табдил меёбад.  

Рушди босуботи иқтисодӣ фаъолияти устувории бонкҳо ва корхонаҳову муассисаҳои 

молиявиро талаб менамояд. Аз ин лиҳоз, тибқи супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон зарур аст, ки ҷиҳати тақвият додани устувории молиявӣ ва рақобатпазирии 

бонкҳо, ташкилотҳои молиявӣ ва корхонаву муассисаҳои давлатӣ ислоҳоти соҳа амалӣ шавад. 

Сиёсати монитарию қарзӣ яке аз ҷузъҳои асосии сиёсати иқтисодии давлат ба шумор 

меравад. Чуноне ки мушоҳида мешавад, стратегияи мазкур рушди устувори давлатро дар назар 

дорад. Вақте ки фаъолияти иқтисодӣ дар кишвар зиёд мешавад, албатта, ба вазъи молиявӣ 

бетаъсир намемонад. Имрӯз сохтори бонкӣ дучори мушкилот аст ва ин аз он шаҳодат медиҳад, 

ки мо дар татбиқи стратегияи қаблӣ ба яке аз нишондиҳандаҳо – диверсификатсияи иқтисодиёт 

ба таври лозимӣ ноил шуда натавонистем. Ҳоло ҳам кишвари мо вобастагии хешро аз омилҳои 
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беруна нигоҳ медорад. Мутаассифона, маблағҳои аз хориҷ воридшаванда ин вобастагиро пурра 

таъмин карда натавонистанд. Ин таъсири хешро ба низоми монитарӣ ва қарзӣ низ расонид. 

Бояд таъкид кард, ки сохтори таркибии низоми бонкии кишвар сол ба сол такмил ёфта 

истода аст. То охири моҳи сентябри соли 2020 дар мамлакат дар маҷмӯъ 71 адад ташкилоти 

қарзии молиявӣ, аз ҷумла 17 адад бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 20 адад ташкилоти 

амонатии қарзии хурд, 5 адад ташкилоти қарзии хурд ва 28 адад фонди қарзии хурд фаъолият 

менамоянд. Ҳамзамон дар сохтори низомии кишвар 7 бонк бо иштироки сармояи хориҷӣ 

фаъолият намуда истодаанд, ки барои ҷалби сармояи хориҷӣ ба мақсади дастгирии соҳибкорӣ 

фаъолияти босамар анҷом медиҳанд. Яке аз мушкилоти низоми бонкӣ барои сармоягузорӣ ба 

соҳибкорӣ, айни замон, сатҳи пасти сармоякунонии бонкҳо аз ҷониби саҳмдорон мебошад, ки 

дар натиҷа бонкҳо қудрати додани қарзҳои калон ва имтиёзноки дарозмуддатро надоранд. 

Бинобар ин, аксари бонкҳо дар доираи лоиҳаҳои институтҳои бонуфузи байналмилалӣ бо 

истифода аз механизми маблағгузории хурд ба додани қарзҳои хурду миёна машғуланд. 

Бо вуҷуди ин, бонкҳо ҳамкориҳои судмандро бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ 

ҷиҳати ҷалби маблағҳои дарозмуҳлат мунтазам ба роҳ монда истодаанд, ки ин маблағҳо ба 

воситаи низоми бонкии кишвар ба соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории истеҳсолӣ равона карда 

мешавад. 

Дар ин замина аз ҳисоби барномаҳои Бонки Исломии Рушд 6,1 млн. долл. ИМА барои 

маблағгузории хурд, аз ҳисоби Бонки Осиёи Рушд 3,6 млн. долл. ИМА барои рушди 

маблағгузориҳои хурд дар кишвар ва аз ҳисоби Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 58,0 млн. 

долл. ИМА барои дастгирии маблағгузории хурд, маблағгузории соҳаҳои савдо, кишоварзӣ ва 

соҳибкории хурду миёна ҷалб гардиданд. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ проблемаҳои умумиҷаҳонӣ, ба монанди тағйирёбии иқлим, 

таҳдидҳои экологӣ, ҷангу мухолифатҳои дохиливу байни миллатҳо, таҳдиду хатарҳои равияҳои 

экстремистиву террористӣ боиси пастравии рушди иқтисодиёт гардида, ба сатҳи зиндагии 

инсон таъсири манфӣ мерасонанд. Буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ ҳар давлатро водор менамояд, ки 

барои мунтазам рушд ёфтани иқтисодиёти кишвараш принсипҳои умумиэътирофгардидаро ба 

роҳбарӣ гирифта, консепсияву стратегияҳои тараққиёти иқтисодиёти миллӣ ва иҷтимоии 

давлати худро коркард ва фаъолияти идоракуниро вобаста ба он роҳандозӣ намояд. 

Новобаста аз таъсири буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ ва вазъи мураккаби молиявӣ, рушди 

иқтисодиёт, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолиро 

Ҳукумати Тоҷикистон вазифаи асосӣ мешуморад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар 

таъкид намуданд, ки «муҳайё намудани шароити ҳар чӣ беҳтари зиндагӣ барои сокинони 

кишвар ҳадафи олитарини фаъолияти Президент ва Ҳукумат мебошад».  
«Аз ин лиҳоз, – қайд менамояд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, – 

роҳбарони ҳамаи сохтору мақомоти марказиву маҳаллӣ, корхонаву муассисаҳо, ҷомеаву 

шаҳрвандӣ, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ, соҳибкорону тоҷирон ва 

умуман ҳар як фарди ватандӯсту бонангу номусро зарур аст, ки барои ташкил кардани ҷойҳои 

корӣ талош намоянд»  . 

Ба ин мақсад, мо бояд то ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ фаъолияти худро боз 

ҳам беҳтар карда, бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо барои сокинони кишвар ҳар сол 

на кам аз 100 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис диҳем ва бо ҳамин роҳ шиддати муҳоҷирати 

меҳнатиро паст намоем. 
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МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ, ТАМОЮЛ ВА РОҲҲОИ ПАСТ КАРДАНИ ОН ДАР  

ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ  
 

Дар ин мақола оқибатҳои бекорӣ ва роҳҳои коҳиш додани онҳо дар асоси тамоюли рушд ва вазъи 

ҷанбаҳои назариявию амалии татқиқоти бекорӣ дар заминаҳои таҳкими робитаҳои бозорӣ муайян карда 

шудааст. Татқиқот хусусияти махсус ва фаҳмондани мушкилоти бекории аҳолӣ бо назардошти системаи 

идоракунии бозори меҳнат дар шароити кунуниро дар бар гирифта, татбиқи Стратегияи миллии рушди 

Тоҷикистонро барои давраи то соли 2030 пешбинӣ менамояд. Ба ақидаи муаллифон механизмҳои 

пешниҳодшуда, барои паст кардани сатҳи бекорӣ ба кормандони хадамоти шуғли аҳолӣ имкон медиҳад, 

ки сатҳи мавҷударо муайян ва интихоби амсилаҳои самарабахшро ба оқибатҳои иҷтимою демографӣ, 

иқтисодӣ ва бекорию ҳалли масъалаҳои марбутаро ба он ба даст оваранд. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

В данной статье рассматриваются последствия безработицы и пути сокращения, и выявленно 

тенденции развития и состояния теоретико-практических углубленная рыночных отношений. В ходе 

исследования выявлены спецефические особенности и уточнены проблемы безработицы населения с 

учётом существующей системы управления рынка труда республики, охватывающие интересы 

производственных субъектов экономики в процессе потребления рабочей силы, свидетельствующие о 

новой тенденции в управлении производством, развитие экономических отношений, реализации 

национальной стратегии развития экономики Таджикистана на период до 2030 года. Предложенный 

механизм снижения безработицы, позволяет сотрудникам службы занятости населения оценить 

существующий уровень и выбрать рационалные модели влияния на социально-демографические, 

экономические и последствие безработицы вносит значительный вклад в решении проблемы 

продуктивной занятости населения Республики Таджикистана.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграция, тенденция, потенциал, продуктивность, качество и количество, 

причины, последствия, прогнозы, стратегия. 
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LABOR MIGRATION, TRENDS AND WAYS TO REDUCE IT IN THE CONTEXT OF  

ECONOMIC GLOBALIZATION 
 

This article examines the consequences of unemployment and ways to reduce, and reveals trends in the 

development and state of theoretical and practical in-depth market relations. During the study, special features 

were identified and the problems of unemployment of the population were clarified taking into account the 

existing system of labor market management of the republic, covering the interests of industrial entities of the 

economy in the process of labor consumption, indicating a new trend in production management, the 

development of economic relations, and the implementation of the national strategy for the development of the 

economy of Tajikistan for the period until 2030. The proposed mechanism for reducing unemployment allows 

employees of the employment service to assess the existing level and choose rational models of influence on 

socio-demographic, economic and consequences of unemployment makes a significant contribution to solving 

the problem of productive employment of the population of the Republic of Tajikistan. 
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АҲАМИЯТИ ИҚТИСОДИИ ОБҲОИ ШИФОБАХШ ДАР РУШДИ ТУРИЗМИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Каримова Г.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муҳити табиии Тоҷикистон хеле хубу дилрабо аст, ки ҳамаҷониба омӯхтани обҳои 

шифобахши он аҳамияти калони иқтисодӣ дорад. Қариб дар ҳамаи ноҳияҳои кишвари мо 

чашмаҳои гуногуни обҳои минералӣ вуҷуд доранд.  

Олимон муайян кардаанд, ки обҳои минералии Тоҷикистон тамоми хусусиятҳои 

табобатиро доранд. Танҳо дар солҳои охир захираҳои табиӣ ва сарватҳои зеризаминии 

Тоҷикистонро ноҳия ба ноҳия омӯхта, дар бораи чашмаҳои обҳои минералӣ ҳам маълумоти 

гуногуни илмӣ гирд оварда шудаанд. Дар натиҷа маълум гардид, ки аксарияти чашмаҳои 

Тоҷикистон барои ташкил кардани шифохонаҳо, хонаҳои истироҳативу санаторияҳо ва умуман 

барои рушди туризм дар Тоҷикистон мусоид мебошанд.   

Дар Тоҷикистон чи тавре медонем, зиёда аз 200 чашмаҳои шифобахш мавҷуд аст. Дар 

ояндаи наздик мутахассисони соҳаи махсусгардонидашудаи ҷумҳурӣ бояд ба ин соҳаи муҳим 

аҳамияти зарурӣ диҳанд. 

Таркиби обҳои минералӣ аз муҳити географии маҳалҳо вобастагӣ дошта, асосан аз ҳамаи 

моддаҳои фоидаовар бой мебошанд ва хусусан дар таркиби онҳо ҷинсҳои куҳӣ дида мешаванд. 

Дар шароити ҳозира таркиби химиявии обҳои шифобахш муфассалтар омӯхта шаванд, зеро дар 

таркиби онҳо намакҳои гуногун муайян карда шудаанд, ки барои табобати аҳолӣ аҳамияти 

калони тиббӣ ва иқтисодӣ доранд. Чашмаҳое, ки дар таркибашон гази карбонат мавҷуд аст, 

хусусиятҳои табобатии хеле зиёд доранд. Масалан, чашмаҳои шифобахши Хоҷасангхок ва 

Гармчашма дар таркибашон гази табиӣ доранд аз ҳамин қабиланд. Дар ҷумҳурӣ чашмаҳое 

ҳастанд, ки дар таркибашон радон ва кислотаи силикат доранд. Ба ин қатор обҳои Хоҷа 

Обигарм ва Обигарм мисол шуда метавонанд. Шифохонаҳои Хоҷа Обигарм, Шоҳамбарӣ, 

Шаҳристон ва Гармчашма натанҳо дар ҷумҳурӣ, балки берун аз ҳудуди он маълуму машҳур 

мебошанд.  

Агар ҳудуди Тоҷикистонро бо дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ муқоиса кунем аз ҷиҳати 

миқдор, таркиби обҳои шифобахш чашмаҳои Тоҷикистон на ин ки дар Осиёи Марказӣ, балки 

дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. Дар шароити ҳозира дар 

ҳудуди Тоҷикистон сол то сол кашфи чашмаҳои минералӣ афзуда истодааст.  

Мувофиқи татқиқоти илмӣ дар ҳудуди Тоҷикистон зиёда аз 200 чашмаҳои минералӣ 

мавҷуданд. Чашмаҳои минералӣ вобаста бо гуногунии релефи маҳал нобаробар ҷтақсим шуда, 

аксарияти онҳо дар мавзеъҳои кӯҳии Тоҷикистон ҷойгир мебошанд.  

Дар доманакӯҳҳои Ҳисор ва махсусан ҳавзаи дарёи Варзоб, шохобҳои чапи дарёи 

Кофарниҳон, дараи Алмосӣ, Қаратоғ дар ҷанубу ғарби ҷумҳурӣ дар ноҳияҳои Қубодиён, Вахш, 

Данғара, Кӯлоб ва қисми марказию шарқи Тоҷикистон бошад, чашмаҳои минералӣ аксар дар 

Помири ғарбӣ, инчунин дар ҳавзаи дарёи Хингоб ва дар Помири шарқӣ бошад, дар ҳавзаи 

дарёи Мурғоб дида мешаванд. Хуб мешуд, ки мутахассисони ҷумҳурӣ, хусусиятҳои ин 

чашмаҳоро омӯхта, истифодаи пурраи онҳоро ба роҳ монанд. 

Чашмаҳои минералии Тоҷикистон дар таркибашон на танҳо моддаҳои гуногуни кимиёвӣ, 

балки аксарияти онҳо ҳарорати баланд низ доранд, ки ин хусусияти табобатии онҳоро зиёд 

мекунад. Гармии оби аксари чунин чашмаҳо то 95-97 дараҷа мерасад. Албатта, чунин хусусият, 

пеш аз ҳама, ба сохтори геологӣ ва мавқеи географии онҳо вобаста аст.  

Тадқиқоти илмӣ доир ба муайян кардани хусусиятҳои шифобахшии чашмаҳои 

Тоҷикистон сол то сол суръати тоза мегирад. Алҳол таркиби обҳои чашмаҳои Хоҷа Обигарм, 

Шоҳамбарӣ, Гармчашма то андозаи пурра омӯхта шуданд, аммо чашмҳои дигари шифобахш 

солҳои охир ба таври бояду шояд омӯхта, ҷиҳатҳои шифобахшию иқтисодии онҳо муайян 

карда ашудаанд. 

Ҳар як ноҳияи Тоҷикистон ва дараҳои он барои сохтани санатория ё хонаҳои истироҳатӣ 

шароити мусоид дорад. Дар шароити имрӯза мувофиқи тараққиёт ва ҷойгиркунии қувваҳои 

истеҳсолкунада аксар чашмаҳое, ки ба марказҳои аҳолинишин наздиканд, бо пуррагӣ омӯхта 

шуда, аз ҷиҳати иқтисодӣ бояд асоснок карда шаванд. Хусусан, он чашмаҳое, ки дар дараҳои 

Варзоб, Кофарниҳон, Алмосӣ, Қаратоғ, ки ба пойтахти ҷумҳурӣ наздик мебошанд, бояд ба 

пуррагӣ омӯхта шаванд. Ин гуна ҷойҳо дар шимоли ҷумҳурӣ то як андоза пурра истифода шуда 

истодаанд.  
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Дарёчаҳои Саррез, Яшикӯл, Зоркӯл, Рангкӯл ва Шӯркӯл, ки дар Бадахшон ҷой 
гирифтаанд, манзараҳои зебои нотакрор доранд. Минтақа аз чашмаҳои маъдани шифобахш 
саршор аст. Оби ҷӯшони Ҷилондӣ, ки дар баландии 3400-3600 м воқеъ аст, барои бемориҳои 
артрит, устухон ва узвҳои марбут ба ҳаракати инсон дармонбахш аст.  

Обҳои Гармчашма, Авч ва Ямгун барои бемориҳои чашм, пӯст, бемориҳои занона, узвҳои 
ҳаракат, асаб, ҷигар, мушакҳо, дастгоҳи ҳозима, гурда ва ғайра шифобахшанд. Ин обҳо дар 
сурати омода будани инфрасохтори биноҳои замонавӣ ва сатҳи баланди хизматрасонӣ, 
метавонанд ҳар сол садҳо ҳазор мизоҷро аз сар то сари олам барои барқарорсозии саломатӣ ва 
истироҳати экзотикӣ ҷалб намоянд.  

Дар ин ҷода соҳибкорони ватанӣ саҳми муносиб гузошта метавонанд. Онҳо метавонанд 
корхонаҳои истеҳсолии обҳои маъданиро бино намуда, аҳолиамонро бо оби тозаву фоидаовар 
таъмин созанд, то ки аз хориҷи кишвар ҳар гуна обҳои рангаю моддаҳои кимиёвии зарарасон 
бо маблағҳои гарон ба ҷумҳурӣ ворид нагардад, балки имкон муҳайё мешавад, ки қисми зиёди 
обҳои ватаниро ба мамлакатҳои хориҷӣ содир намуда, сатҳи иқтисодиёти ҷумҳуриамонро 
баланд бардорем.  
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АҲАМИЯТИ ИҚТИСОДИИ ОБҲОИ ШИФОБАХШ ДАР РУШДИ  
ТУРИЗМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар ин мақола оид ба истифодабарии чашмаҳои обҳои минералӣ ва рушди туризм дар ҷумҳурӣ 
маълумоти гуногуни илмӣ пешниҳод гардида, аз ҷумла муаллиф қайд менамояд, ки аксарият чашмаҳои 
Тоҷикистон барои ташкил кардани шифохонаҳо, хонаҳои истироҳативу санаторияҳо ва умуман барои 
рушди туризм хеле ҳам мувофиқ мебошанд.  

Ба андешаи муаллифи мақола обҳои шифобахш дар сурати омода будани инфрасохтори биноҳои 
замонавӣ ва сатҳи баланди хизматрасонӣ, метавонанд ҳар сол садҳо ҳазор мизоҷро аз сар то сари олам 
барои барқарорсозии саломатӣ ва истироҳати экзотикӣ ҷалб намоянд.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ВОД В РАЗВИТИИ  
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В этой статье предлагаются различные научные сведения об использовании родника минеральных 
вод и их значении в развитии туризма страны. В частности, автор отмечает, что многие родники 
Таджикистана могут способствовать созданию лечебниц, курортов и санаторий и в целом развитию 
туризма в нашей стране. 

Автор статьи полагает, что лечебные воды в случае существования современных зданий и 
высокого уровня обслуживания могут для восстановленя своего здоровья и экзотического отдыха. 
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THE ECONOMIC IMPORTANCE OF THERAPEUTIC WATER IN DEVELOPMENT 
TOURISM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

This article provides various scientific information on the use of the mineral water spring and its 
importance in the development of tourism in the country. In particular, the author notes that many springs of 
Tajikistan can contribute to the creation of hospitals, resorts and sanatoriums and in general to the development 
of tourism in our country. 

The author of the article believes that medical waters in the event of the existence of modern buildings 
and a high level of service can be used to restore their health and exotic rest. 

KEY WORDS: springs of Tajikistan, medicinal waters, mineral waters, healing springs, sanatoriums, 
domestic entrepreneurs, foreign and domestic investments. 

 INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Karimova Gulbarg Mirzoevna, candidate of pedagogical 
science, associate professor of the department of management of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: 
(+992) 919-52-18-36; e-mail: gulbarg1976@mail.ru 



159 

 

ИНФРАСОХТОРИ САЙЁҲӢ – ОМИЛИ ТАШАККУЛДИҲАНДАИ ҶОЛИБИЯТИ СОҲА 
 

Ҷабборов А.А., Алиева М.Н. 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 
 

Рушди инфрасохтори сайёҳӣ ҳоло барои баланд бардоштани рақобатпазирии самтҳои 

туристӣ аҳамиятнокии муҳим пайдо карда, ба ҳаҷми гардиши сайёҳӣ ва нишондиҳандаҳои 

иқтисодии на танҳо соҳаи сайёҳӣ, балки ба тамоми минтақа таъсир расонида истодааст. 

Афзоиши фаъолнокии сайёҳӣ дар минтақаҳо дар рушди инфрасохтори сайёҳӣ ҷорӣ 

кардани тағйирот ва беҳтар кардани ҷузъи сифатии онро тақозо менамояд. Дар навбати худ, ин 

амал гузаронидани тадқиқоти амиқи илмӣ талаб, намунаҳо ва муайян кардани тамоюлҳои 

асосии рушди ҳам бозори сайёҳӣ ва ҳам ҷузъҳои алоҳидаи он, бахусус инфрасохторро талаб 

мекунад. Дар ташкили бартарии рақобатпазири ҷойҳои туристӣ донишҳои илмӣ, маориф -

ҳамчун омилҳои рушди истеҳсолот ва ташаккули неруи инноватсионии ҷойҳои туристӣ 

аҳамияти бузург доранд. 

Гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ ба афзоиши даромади аҳолӣ, пешрафти техникӣ 

мусоидат намуд, ки ин ба рушди соҳаҳои хизматрасонӣ, нақлиёт ва алоқаи байни фарҳангҳо 

таъсир расонида, ба ташаккули инфрасохтори муассисаҳои хизматрасонии сайёҳӣ, такмил 

додани инфрасохтори нақлиёт, афзоиши ҷараёни сайёҳӣ шароит муҳайё намуд. Ҳамаи ин ба 

рушди соҳаи сайёҳӣ оварда расонида, ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод, ки дар соҳаи хизматрасонӣ 

ҷои аввалро ишғол намояд. Дар марҳилаи кунунӣ, дар раванди ташаккулёбии намудҳои 

мухталифи соҳаи туризм, равандҳои ҳамгироӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва технологияҳои 

инноватсионӣ, омӯзиши илмии қонунҳои танзимкунандаи самтҳои сайёҳӣ, ки барои баланд 

бардоштани рақобатпазирӣ (ҷолибият)-и на танҳо самтҳо, балки муассисаҳое, ки 

хизматрасонии туристиро ба ҷо меоранд, аҳамияти муҳим доранд. Ин ҳама дар ҳаҷми гардиши 

сайёҳӣ ва нишондиҳандаҳои иқтисодии рушди минтақа инъикоси худро меёбанд. Дар солҳои 

охир ба ташаккул ва рушди сайёҳӣ диққати зиёд дода мешавад. Соҳаи сайёҳӣ як ҷузъи хеле 

фоиданоки иқтисодиёт мебошад, ки дар робита бо самаранокии сармоягузорӣ бо соҳаҳои 

истихроҷи нафту газ қобили муқоиса аст. Дар соҳаи туризм манфиатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, 

муносибатҳои байналмилалӣ, фарҳанг, нақлиёт, амният, тиҷорати меҳмонхона ва ғайра бо ҳам 

зич алоқаманд мебошанд. 

Айни замон ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ дар сатҳҳои мухталифи давлатӣ диққат дода 

шуда, санадҳои меъёрию-ҳуқуқӣ дар сатҳҳои гуногун баррасӣ ва қабул шуда истодаанд. 
Боиси сарбаландиву сарфарозист, ки масъалаи мазкур дар мадди аввали назари 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, айни замон ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ таваҷҷуҳи 

хоса зоҳир шуда, ин соҳа дар сатҳҳои мухталифи ҳукумати ҷумҳурӣ баррасӣ мешавад. 
Оид ба эълон гардидани соли 2018 – Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи 

Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин баён гардидааст: «...Бо мақсади 

тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги 

миллӣ дар арсаи байналмилалӣ дар кишвар эълон шудани соли 2018 – Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ хеле бамаврид аст. Зеро табиат ва иқлими Тоҷикистон барои ба роҳ мондани 

хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он заминаи мусоид фароҳам 

овардааст. Танҳо зарур аст, ки дар мамлакат инфрасохтори муосир бунёд ва сифати 

хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷорӣ карда шавад». 

Инчунин бо мақсади  вусъат бахшидан ва бо дарназардошти зарурати инкишоф ёфтани 

инфрасохтории деҳот, дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021-ро 

солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунаҳои мардумӣ эълон намуд. 

Дар амал татбиқ намудани нуктаҳои зикрнамудаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми 

самтҳои хоҷагии халқ метавонад мақому манзалати Тоҷикистони азизамонро дар арсаи 

байналмилалӣ боло бардорад, сатҳ ва сифати зиндагии халқи меҳнатдӯсти моро беҳтар 

гардонад. 

Дар робита ба ин, дар ин ҷо мафҳуми истилоҳи «туризм»  ва таъсири омилҳои гуногуни 

иқтисодии онро ба таври муфассал баррасӣ менамоем.  

Олими рус Гуляев В.Г. чунин ақида дорад: «Таъсири самараи фузунсозии туризм дар 

иқтисоди бозоргонӣ аз он иборат аст, ки афзоиши сармоягузорӣ ба зиёдшавии даромади миллӣ 
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оварда мерасонад, нисбат ба дигар намудҳои фаъолият назаррас аст, зеро он вусъатдиҳандаи 

ибтидоии 32 соҳаи ҳамбастаи иқтисодиёт мебошад» [2, с. 144]. Дар сарчашмаҳои мухталиф 

таърифи зиёди истилоҳи «туризм» мавҷуд аст, аз ин лиҳоз, додани таърифи кӯтоҳ ва пурраи он 

мушкил аст, зеро намудҳои гуногуни зуҳурот ва вазифаҳои аз ҷониби он иҷрокунанда 

мавҷуданд. 

Туризм ин ҳиҷрати муваққатии шаҳрвандон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 

бешаҳрванд аз ҷои истиқомати доимӣ бо мақсадҳои тиббӣ-муолиҷавӣ, истироҳатию фароғатӣ, 

таълимӣ, варзишӣ, касбӣ, тиҷоратӣ, мазҳабӣ ва дигар мақсадҳои бо фаъолияти марбут 

алоқаманд барои гирифтани даромад аз манбаъҳо дар кишвари будубоши муваққатӣ мебошад. 

Афзоиши сайёҳии оммавӣ воридкунии тағйиротро ба рушди инфрасохтори туристӣ дар 

минтақаҳо тақозо мекунад. Дар адабиёти иқтисодӣ, аз сабаби мураккабӣ ва номуайянии 

мафҳуми инфрасохтор то ҳол таърифи ягонаи аз ҷониби умум қабулшудаи ин истилоҳ вуҷуд 

надорад. 

Дар луғати калимаҳои хориҷӣ истилоҳи инфрасохтор - (аз лотинии infra зери + structura 

сохтор) ҷузъҳои сохтори умумии ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсӣ мебошанд, ки хусусияти тобеият, 

ёрирасон доранд ва фаъолияти мӯътадили низоми иқтисодиро дар маҷмӯъ таъмин мекунанд. 

Масалан, «ба инфрасохтори иқтисодӣ нақлиёт ва алоқа, таҳсилот ва омодагии касбӣ, манзил ва 

хоҷагии коммуналӣ, ки аз вазъи онҳо истеҳсолоти иҷтимоӣ вобастагӣ дорад, дар бар мегирад» 

[8, с. 201]. 

Дар луғати энсиклопедии ҷуғрофӣ калимаи инфрасохтор маҷмӯи биноҳо, иншоот, 

системаҳо ва хидматҳо мебошад, ки барои таъмини истеҳсолот ва зиндагонии мардум заруранд 

[1, с. 189]. Дар луғати энсиклопедӣ - (аз лотинӣ infra - дар поён ва structura - сохтор) 

инфрасохтор маҷмӯи биноҳо, иншоот ва хидматҳо барои таъмини истеҳсоли моддӣ ва ҳаёти 

ҳамарӯзаи одамон таъриф карда шудааст. Инчунин, ба истилоҳи мазкур инфрасохтори саноатӣ 

(алоқа, нақлиёт, анборҳо, иншоотҳои энергетикӣ ва обтаъминкунӣ, хадамоти бонкӣ ва 

иттилоотӣ) ва инфрасохтори иҷтимоӣ (мактабҳо, беморхонаҳо, мағозаҳо, театрҳо, варзишгоҳҳо 

ва ғайра) дохил мешаванд. Бидуни инфрасохтори рушдёфта, иқтисоди муосир ва зиндагии 

мӯътадили мардум тасаввурнопазир аст [9, с. 505]. 

Олими дигари рус В.Н. Федоров инфрасохторро чунин таъриф медиҳад: «Инфрасохтор 

як воҳиди сохтории системавӣ мебошад, ки фаъолияташ ба фароҳам овардани шароити 

одитарин ва оқилона барои фаъолияти системаи хизматрасонии олӣ, инчунин нигоҳ доштани 

рушди устувор ва самарабахши он нигаронида шудааст» [10, с. 15]. 

В.Р. Гуляев аҳамияти рушди инфрасохтори туристиро чунин муайян мекунад: «Туризм 

ҳамчун як навъи махсуси хизматрасонӣ ба иқтисодиёт ва соҳаи иҷтимоӣ таъсири мустақим ва 

ғайримустақим мерасонад. Таъсири мустақими сайёҳӣ ба иқтисодиёти кишвар дар саҳми он ба 

даромади буҷаҳои сатҳҳои мухталиф тавассути андозҳо, инчунин ташаккули маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ ифода мешавад. Таъсири мустақими сайёҳӣ ба соҳаи иҷтимоӣ аз 

нишондиҳандаҳои баланд бардоштани сифати захираҳои меҳнатӣ тавассути истироҳат ва 

барқарорсозӣ, инчунин шумораи ҷойҳои кории таъсисдодашуда дар корхонаҳои сайёҳӣ ифода 

мегардад» [3, с. 136]. 
Ҳамин тариқ, хулоса карда гуфтан мумкин аст, ки инфрасохтор  асос, таҳкурсӣ, сохтори 

дохилии системаи иқтисодӣ буда, мафҳуми инфрасохтор вобаста ба соҳаи хизмати 

расонидашаванда, доираи фаъолияти иҷтимоию иқтисодӣ, навъи хизматрасониҳои пешниҳод-

шуда, миқёси амалиёт ва ғайра баррасӣ карда мешавад. 

М. Морозов дар монографияи худ тавсифи чандон пурраи намудҳои инфрасохторро 

пешниҳод мекунад. «Инфрасохтори ғайриоддӣ барои ягон намуди туризм ҷузъҳои анъанавии 

инфрасохторро, ки барои тамоми намудҳои сайёҳӣ, аз ҷумла воситаҳои нақлиёт (тайёраҳо, 

қатораҳо, автобусҳо ва ғайра), иншооти ҷойгиршавӣ (меҳмонхонаҳо, мотелҳо, иншооти 

манзили хусусӣ ва ғайра), иншооти хӯрокворӣ хосанд, дар бар мегирад» [4, с. 79-80].  

Хусусияти инфрасохтори сайёҳӣ дар он аст, ки он аз рӯи таркиб барои намудҳои 

гуногуни соҳаи сайёҳӣ ба таври назаррас фарқ карда, талабот ба он комилан ба ҳам муқобил 

буда метавонад. Муҳимтарин масъала дар он аст, ки инфрасохтор бояд ҷолиб, ба таври 

назаррас маъруф ва барои сайёҳони эҳтимолӣ, меҳмонон диққатҷалбкунанда бошад. Ин танҳо 

ҳамон вақт дуруст сурат мегирад, ки барои пешрафт ва ҷойгиркунии хизматрасонии сайёҳӣ 

чораҳои махсус таҳия карда мешавад ва минтақаи интихобшуда ба самти сайёҳӣ мувофиқ 

бошад.  
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Мафҳуми маконӣ, самт (дестинатсия)-и сайёҳӣ эътибори илмӣ гирифта, дар асарҳои 

бисёр олимони русу хориҷӣ, ки падидаи сайёҳиро меомӯзанд, васеъ истифода бурда мешавад. 

Калимаи «дестинатсия» дар тарҷума аз англисӣ маънои «макони ҷойгиршавӣ», «макони 

таъинот»-ро дорад. Бидуни таҳлили таҷрибаи омӯзиши мафҳуми «дестинатсия» аз ҷониби 

олимони мухталифи ватаниву хориҷӣ фаҳмиши ин мафҳум душвор аст. 

Ба андешаи М.А. Морозов «дестинатсия ин ҳудудест, ки дорои ҷозибаи муайян аст ва 

маҷмӯи муайяни хизматрасониҳоеро пешниҳод мекунад, ки ба ниёзҳои сайёҳ мувофиқ буда, 

талаботи ӯро ба нақлиёт, шабгузаронӣ, ғизохӯрӣ ва фароғат қонеъ мекунад» [5, с. 95]. А.Ю. 

Рябуха дестинатсияро чунин муайян кардааст: «маҳал ё иморатҳои дорои иқтидори сайёҳӣ» [6, 

с. 41]. T.A. Себекин «макони муайяне, ки сарҳади воқеӣ ё мушаххаскунанда дорад, ба мисли 

кишвар, вилоят, ҷазира, шаҳр ва ғайра, ки аз ҷониби сайёҳон бо мақсади мушаххас ба онҳо 

ташриф оварда мешавад» [7, с.  10]. 

Баъди таҳлили мафҳуми «макони сайёҳӣ» маълум мешавад, ки онро олимони мухталиф 

зери мазмуни гуногун тафсир медиҳанд. Ба фикри шахсии мо, рушди самараноки самтҳои 

сайёҳӣ асосан ба рушд ва рақобатпазирии корхонаҳову муассисаҳои дар як минтақаи муайян 

ҷойгирбуда алоқаманд аст. Тағйирот дар муҳити зист назорати мунтазам, интихоби усулҳои 

банақшагирии стратегӣ, омӯзиши равандҳои дар як макони муайян баамаломадаро талаб 

мекунад. Гуфтан мумкин аст, ки чӣ қадаре ки рақобатпазирии дестинатсия баланд бошад, 

ҳамон қадар ба он сайёҳон бештар ташриф меоранд ва ин, дар навбати худ, вазъи иқтисодии ин 

қаламравро беҳтар мекунад, некуаҳволӣ ва сифати зиндагии аҳолии маҳаллиро афзоиш 

медиҳад ва ба рушди иқтисодӣ мусоидат мекунад. 
Рушди туризм бештар ба самаранокии танзими давлатӣ ва дастгирии соҳибкорӣ вобаста 

аст. Истифодаи неруи аз ҷиҳати илмӣ асосёфта, анъанаҳои меҳмоннавозии мардуми тоҷик ва 

таҷрибаи ҷаҳонӣ имкон медиҳад, ки марказҳо ва осоишгоҳҳо дар сатҳи муосир эҳтиёҷотро ба 

хизматрасониҳои сайёҳии шаҳрвандони беруниву хориҷӣ қонеъ кунанд. Барои рушди 

босуръати инфрасохтори сайёҳӣ шароит фароҳам оварда мешавад, ки афзоиши босуръати 

гардиши дохилӣ ва берунии сайёҳиро таъмин менамояд ва инчунин ба рушди 

хизматрасониҳои марбута ва соҳаҳои бо иқтисодиёт алоқаманд таъсирбахш мебошад. 

Мо инфрасохтори сайёҳиро таҳлил карда, чунин хулоса менамоем, ки он ба рушди 

манбаъҳои туристӣ, ки боиси фароҳам овардани шароит барои фаъолияти корхонаҳои соҳаи 

сайёҳӣ, ташаккул ва рушди ҷойҳои (дестинатсия) сайёҳӣ мегардад, мусоидат менамояд. 
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ИНФРАСОХТОРИ САЙЁҲӢ – ОМИЛИ ТАШАККУЛДИҲАНДАИ ҶОЛИБИЯТИ СОҲА 
 

Дар ин мақола оид ба инфрасохтори сайёҳӣ ҳамчун омили ташаккулдиҳандаи ҷолибияти соҳа 
сухан рафта, қайд мегардад, ки чӣ қадаре ки рақобатпазирии сатм (дестинатсия) баланд бошад, ҳамон 
қадар бештар сайёҳон ташриф меоранд ва вазъи иқтисодии кишвар беҳтар шуда, некуаҳволӣ ва сифати 
зиндагии аҳолӣ афзоиш намуда, ба рушди иқтисодӣ мусоидат мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: инфрасохтор, сайёҳӣ, ҷолибият, соҳа, хизматрасонӣ, минтақа, рушди 
иқтисодӣ, самаранокӣ. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАЦИЙ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ОДКБ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Стулов С.В. 

Вольский военный институт материального обеспечения  
 

Одной из отличительных особенностей современного этапа развития мирового сообщест-
ва являются многочисленные вооруженные конфликты. Они затрагивают интересы многих 
стран, народов и международное сообщество не может оставаться безучастным к этой 
устойчивой тенденции. Проблемы предотвращения и урегулирования конфликтов и кризисов 
выдвигаются на передний план. 

За весь послевоенный период произошло 480 конфликтов, в результате которых погибло 
20 млн. человек и пострадало более 60 млн. человек. Впервые за последние полвека на Европу 
распространилась зона региональных конфликтов. В ее центре разразился опаснейший 
Югославский кризис. Остроконфликтные ситуации возникли после распада СССР: армяно-
азербайджанский, грузино-абхазский, грузино-осетинский. Не урегулированы отношения 
Молдавии с Приднестровьем [1]. 

В этих условиях главным механизмом, способным обеспечить переход к миру, является 
Организация Объединенных наций. Средства мирного разрешения споров должны быть 
основным арсеналом этой Организации. 

Сегодняшние реалии таковы, что большинство стран наряду с дипломатическими, поли-
тическими, экономическими и другими способами разрешения конфликтов значительное место 
отводят использование военных средств. Основную роль в этом играют миротворческие 
операции. Политическая нестабильность в ряде государств, возникновение реальной угрозы 
межнациональных и межгосударственных конфликтов, способных перерасти в крупно-
масштабные вооруженные столкновения, поставили перед международным сообществом 
серьезную проблему ликвидации и предотвращения конфликтов и предопределили необходи-
мость создания глобальной системы мер международной безопасности в виде миротворческой 
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деятельности. При этом наряду с традиционными возникли новые задачи – разъединения 
конфликтующих сторон, их сдерживание от силового воздействия на основе применения 
вооруженного контингента миротворческих сил, действующего под эгидой ООН, ОБСЕ, СНГ. 
Вовлечение вооруженных сил в миротворчество становится ключевым фактором в создании 
системы коллективной безопасности, укреплении мира, перестройка политических, 
экономических и законодательных институтов в государствах, принимающих участие в 
подобных операциях. Миротворчество превращается в важную часть широкомасштабного 
политического процесса, направленного на предотвращение и разрешение кризисов, установ-
ление мира и обеспечение долгосрочного решения международных проблем. 

Наряду с возрастанием роли миротворческих операций расширяется и спектр задач, 
которые приходится решать в ходе их подготовки и проведения. До начала 90-х годов такие 
задачи сводились фактически к наблюдению за обстановкой в районе конфликта, а 
миротворческие силы выступили в роли посредников. С начала 90-х годов появляется новый 
тип миротворческих операций. Это обусловлено, прежде всего, изменением самой природы 
конфликтов, которые перестали носить только межгосударственный характер, и стали 
возникать внутри самих государств (Сомали, Руанда, бывшая Югославия). Соответственно 
уменьшается число классических операций, проводимых контингентами центральных 
государств. Изменяется и сам характер операций и миссий, увеличивается их количество. Они 
имеют тенденцию превращения из сугубо военных в многофункциональные с расширением 
круга задач по способам, формам и характеру применения войск, по организации 
взаимодействия, тыловому обеспечению.  

В складывающихся условиях деятельность ОДКБ в миротворческих операциях 
способствует укреплению мира, международной и региональной безопасности и стабильности.  

Генеральная Ассамблея ООН 2 декабря 2003 года своим решением приняла резолюцию о 
предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Это означает, что 
ОДКБ превратилась в полнокровную международную организацию и в соответствии с главой 8 
Устава ООН признана в качестве регионального объединения по безопасности. Его международно-
правовой статус по существу сравнялся со статусом НАТО [2]. 

Основой участия ОДКБ в миротворческих операциях являются нормы международного 
права: Устав ООН, решения Совета Безопасности и его военно-штабного комитета, резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, а также Устав содружества независимых государств и 
Соглашение глав государств СНГ о Группах военных наблюдателей и коллективных силах по 
поддержанию мира. В основных руководящих документов ОДКБ указано, что организация 
считает возможным применять вооруженные силы для проведения операций по поддержанию 
или восстановлению мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН или 
международными обязательствами [3]. 

К настоящему времени Содружеством принят ряд документов, определяющих в 
совокупности механизм и важнейшие конкретные детали миротворческих операций. Их можно 
разделить на три группы. 

К первой относятся положения принятого в январе 1993 года Устава СНГ, в котором 
установлены принципиальные подходы к разрешению споров и предотвращению конфликтов 
между государствами-участниками Содружества. 

Вторая группа документов посвящена конкретным вопросам формирования и 
деятельности сил по поддержанию мира в СНГ. 20 марта 1992 года в Киеве на совещании 
высших руководителей государств-участников СНГ было подписано соглашение о Группах 
военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ. 

15 мая 1992 года в Ташкенте был заключен договор о Коллективной безопасности стран 
СНГ. Договор подписали: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В 
последующем к ним присоединились Азербайджан (24 сентября 1993 г.), Грузия (9 декабря 
1993 г.), Белоруссия (3 января 1994 г.). Отказались от участия в Договоре Молдавия, 
Туркменистан, Украина. 

Участники Договора взяли на себя обязательства воздерживаться от применения силы, 
разрешать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами, не 
вступать в военные союзы, оказывать необходимую военную помощь в порядке реализации 
прав на коллективную самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН. Кроме того, Договор 
включал три протокола: о статусе Групп военных наблюдателей и Коллективных силах по 
поддержанию мира в СНГ; о временном формировании и задействовании. Групп военных 
наблюдателей и Коллективных сил в зоне конфликтов между государствами СНГ, а также 
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протокол о комплектовании, структуре, материально-техническом и финансовом обеспечении 
этих групп и сил [4]. 

24 сентября 1993 года было подписано Соглашение о Коллективных силах по 
поддержанию мира, определен статус объединенного командования и схема финансирования. 
На основе данного Соглашения в этот день принято решение о формировании Коллективных 
миротворческих сил в республике Таджикистан [5]. 

В настоящее время миротворческие силы ОДКБ в составе более 3500 военнослужащих 
уже сформированы и совершенствуют свою выучку в ходе плановой боевой подготовки. 
Предназначение миротворческих сил – участие, в случае возникновения необходимости, в 
операциях по поддержанию мира в зоне ответственности ОДКБ, либо за ее пределами – по 
мандату Совета безопасности ООН. Они должны пройти предварительную специальную 
подготовку. 

Военнослужащие, направляемые для участия в миротворческой деятельности, 
комплектуются на добровольной основе, и только те, кто проходит военную службу по 
контракту. 

19 января 1996 года на встрече высшего руководства стран СНГ были приняты 
Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на территории СНГ и Положение о 
коллективных силах по поддержанию мира в СНГ. 

Третья группа устанавливает механизм принятия решений о проведении конкретных 
операций по поддержанию мира на территории Содружества, а также включает документы, 
позволяющие регулярно продлевать мандаты операций по поддержанию мира. 

Как известно, Устав ООН, запретив прибегать к войне как к средству разрешения 
международных споров и осуществления внешней политики, создал систему коллективной 
безопасности в рамках ООН. На Совет Безопасности ООН, который действует от имени всех ее 
членов, возложена главная ответственность за поддержание мира и безопасности, и все члены 
ООН приняли обязательство выполнять решения Совета. Запрещение войны, создание системы 
коллективной безопасности, наряду с признанием права на самооборону, явились 
колоссальным достижением человечества, тысячелетняя история которого признавала 
законность войн для разрешения споров и осуществления внешней политики. 

За более чем 50-летнюю историю своего существования ООН, хотя не в том объеме, 
каком этого ожидали, сыграла положительную роль в уменьшении количества вооруженных 
конфликтов. Особенно эффективно развивались «операции по поддержанию мира», которые 
явились иным видом деятельности, чем принудительные меры, предусмотренный главой 7 
Устава ООН.  

Эти операции способствовали прекращению конфликтов, снижению числа жертв и 
разрушений в ходе вооруженных столкновений как между государствами, так и во внутренних 
вооруженных конфликтах. Учитывая тенденцию увеличения вооруженных конфликтов в 
последние десятилетия, принятый закон имеет большое значение.  

Миротворческие силы ОДКБ могут быть задействованы в разрешении вооруженного 
конфликта на основе межгосударственных соглашений в следующих случаях: 

1. Как третья нейтральная сторона – посредник (Приднестровский регион Республики 
Молдова, Южная Осетия, Грузия). 

2. В составе коллективных миротворческих сил СНГ (Республика Таджикистан). 
3. В составе Коллективных сил по поддержанию мира (Абхазия). 
4. Под эгидой ООН, ОБСЕ, других региональных организаций (бывшая Югославия). 

Общее руководство миротворческими операциями, проводимыми на территории СНГ, 
осуществляется Советом глав государств – участников СНГ в сочетании с контролем со 
стороны ООН или ОБСЕ. 

Миротворческие операции, проводимые на основе двухсторонних соглашений – 
специально создаваемыми объединенными (смешанными) контрольными комиссиями. 

В любых случаях в письменном виде должен быть выработан четкий мандат, 
обозначающий цели операции, ее ожидаемую продолжительность, ответственных за ее 
выполнение и их полномочия. Например, такой мандат имеют Коллективные силы по 
поддержанию мира в Абхазии и Коллективные миротворческие силы в Таджикистане [6]. 

Необходимым условием проведения миротворческой операции является согласие сторон. 
ОДКБ исходит из того, что миротворческие силы могут быть развернуты и действовать только 
после предварительного подписания международным органом и конфликтующими сторонами 
соответствующего соглашения или получения от последних четких гарантий, что они согласны 
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с введением в зону конфликта миротворческих сил и не намерены оказывать им 
противодействие. Развертывание этих сил, как правило, должно происходить после 
стабилизации обстановки и при наличии у сторон политической воли к разрешению конфликта 
мирными средствами. 

Развертывание миротворческой деятельности на территории стран СНГ начинается 
только после выдачи мандата Советом глав государств – участников СНГ. О принятом решении 
Совет глав государств Содружества информирует Совет Безопасности ООН и председателя 
ОБСЕ. 

Непосредственным мотивом для вовлечения ОДКБ в миротворческую операцию на 
территории стран СНГ является обращение к ней других государств с просьбой об оказании 
содействия в урегулировании конфликтов. 

Управление и контроль при проведении миротворческих операций на территории стран – 
участников СНГ несколько отличается от общепринятой международной практики. 

В состав миротворческих сил должны входить воинские контингенты от различных стран 
СНГ. В последнее время складывается практика неучастия в миротворческих операциях, 
заинтересованных в разрешении конфликта стран. Такое положение в новых реалиях не может 
считаться нормой. При этом договоренности о составе сил имеют свою специфику по 
сравнению с практикой ООН. Например, соглашением о принципах урегулирования конфликта 
в Южной Осетии, подписанным 24 июня 1992 года Российской Федерацией и Республикой 
Грузия, была образована Смешанная контрольная комиссия в составе представителей Северной 
и Южной Осетии, Грузии и России. При комиссии с согласия сторон были созданы Смешанные 
силы по поддержанию мира, а также Смешанные группы наблюдателей, размещенные по 
периметрам зоны безопасности. Разработка механизма применения этих сил была возложена на 
Смешанную контрольную комиссию. В результате предпринятых в Южной Осетии мер 
удалось развести враждующие стороны, стабилизировать обстановку, а затем и перейти к 
поиску путей ее практического урегулирования. 

Международные нормы регулируют и использование силы в миротворческих операциях. 
Международные миротворческие силы должны иметь на вооружении только стрелковое 
оружие, легкую боевую технику и прибегать к использованию силы лишь в порядке 
самообороны, которая трактуется, как противодействие вооруженным попыткам 
воспрепятствовать осуществлению мандата международных сил. 

Важным принципом использования международных миротворческих сил является 
беспристрастность – как отказ от действий, которые могут нанести ущерб правам, положению 
или интересам сторон, участвующих в конфликте. 

Нормы международного права требуют максимальной открытости и гласности при 
проведении операции по поддержанию мира. Должно быть обеспечено единое (военное и 
политическое) руководство операцией и постоянная координация политических и военных 
действий. 

Выполнение этих принципов и требований считается важным условием как успеха 
миротворческий операции, так и признания правомерности тех или иных акций, которые 
проводятся группами стран, имеющих мандат ООН, ОБСЕ или иных международных 
организаций. Роль ОДКБ как авторитетной миротворческой силы все более признается в мире. 
В специальных решениях по Абхазии и Таджикистану Совет Безопасности ООН приветствовал 
действия России по урегулированию конфликтов в этих регионах. В кругах ООН отмечается, 
что миротворчество ОДКБ обогащает международную практику операций по поддержанию 
мира. 

Необходимо отметить, что в России и Республике Таджикистан как государств-
участников ОДКБ накоплен определенный опыт проведения миротворческих операций, однако 
многое требует осмысления, анализа и разработки теоретических основ. В первую очередь, 
необходимо обосновать и разработать механизм бесперебойного и всестороннего обеспечения 
контингента миротворческих сил, в том числе и в тыловом отношении, который можно было 
бы применить к любому региону мира. 

Таким образом, миротворческие операции должны проводиться с соблюдением всех 
норм международного права и строгом соответствии Устава ООН при наличии резолюции 
Совета Безопасности, четко регламентирующей задачи Миротворческих сил ОДКБ. Данные 
операции способствую повышению военно-экономической безопасности государств-
участников ОДКБ. 
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ҶАНБАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ АМАЛИЁТИ НЕРУҲОИ МУСОЛИҲАТОМЕЗИ СПАД  
ҲАМЧУН САМТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ АМНИЯТИ ҲАРБӢ-ИҚТИСОДӢ 

 

Дар мақола ҷанбаҳои методологии амалиёти неруҳои мусолиҳатомези Созмони аҳдномаи амнияти 
дастаҷамъӣ баррасӣ гардидааст. Ба туфайли таҳқиқот хусусиятҳои фаъолияти ин қувваҳо муайян карда 
шудаанд. Тибқи хулосаи муаллифи мақола, амалиётҳои сулҳхоҳона ба баланд шудани амнияти ҳарбӣ-
иқтисодии давлатҳои аъзои СПАД мусодат менамоянд. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАЦИЙ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ОДКБ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В статье рассмотрены методологические аспекты операций миротворческих сил Организации 
Договора о коллективной безопасности. В результате сформулированы особенности деятельности 
данных сил. По заключению авторов статьи, данные миротворческие операции способствую повышению 
военно-экономической безопасности государств-участников ОДКБ. 
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СУҒУРТА ҲАМЧУН УСУЛИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 

ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Баротзода Ш.М., Саидаҳмадова Ш.С.   

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав     
 

Таъмини устувории истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зарурати риоя ва истифодаи 

принсипҳои асосии таҳқиқоти хавфу хатарҳои сармоягузориро ба миён меорад, зеро ки татбиқи 

онҳо ба ташаккули системаи тадбирҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ барои паст кардани таъсири 

манфии омилҳои хавфу хатар дар натиҷаи фаъолияти истеҳсолӣ ва молиявии корхонаҳои 

кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард. 
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Айни ҳол дар вилояти Хатлон сатҳи пасти таъмини молиявии корхонаҳои кишоварзӣ 

мушоҳида мешавад, ки дар натиҷа фаъолияти ками сармоягузории он ба вуҷуд меояд. Афзоиши 

минбаъдаи ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити захираҳои молиявии 

маҳдуд, ташкили фазои мусоиди сармоягузорӣ ва низоми самарабахши идоракунӣ талаб 

менамояд, ки барои коҳиш додани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ равона шуданд. 

Дар айни замон дар сохтор ва манбаъҳои маблағгузории сармояи асосӣ дар хоҷагиҳои 

вилояти Хатлон тағйироти назаррас эҳсос мешавад (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1  

Таркиб ва сохтори сарчашмаҳои сармоягузорӣ дар сармояи асосии корхонаҳои кишоварзии  

вилояти Хатлон (дар маҷмӯъ%)[4, с. 18] 
 

Намудҳои сарчашма 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Воситаҳои худӣ дар умум  57,8 64,6 69,1 70,4 55,3 50,3 49,3 

Аз он: 

- хурдашавӣ 14,2 18,0 22,1 23,1 21,0 19,1 18,3 

- фоида  23,6 22,6 17,0 10,2 14,1 10,0 9,2 

- дигар сарчашмаҳо 20,0 24,0 30,0 37,1 20,2 21,2 21,8 

Қарз ва дигар воситаҳои ҷалбшаванда дар умум  42,2 35,4 30,9 29,6 44,7 49,7 50,7 

Ҳамагӣ: 100 100 100 100 100 100 100 
 

Тавре ки аз маълумоти ҷадвали 1 мушоҳида  мешавад, ҳаҷми воситаҳои худии корхонаи 

кишоварзии вилояти Хатлон солҳои 2010-2016 тамоюли пастшавӣ дошта, аз 57,8 то ба 49,3 

фоиз расидааст. Ин ба пастшавии сатҳи даромаднокии хоҷагиҳо, ки баҳри сармоягузорӣ равона 

гардидааст, вобаста буда, он аз 23,6% то ба 9,2% кам шудааст. Дар робита ба ин, ҳаҷми 

маблағҳои қарзӣ ва дигар воситаҳои ҷалбшаванда аз 42,2 то 50,7 фоиз афзудааст. 

Дар асл, вазъияти молиявии корхонаҳои кишоварзии вилоят ноустувор аст. Дар давраи 

солҳои 2010-2016 шумораи корхонаҳои кишоварзии зараровар аз 22 то 102 адад зиёд шудаанд. 

Ҳаҷми талафот дар соли 2016 1123,5 ҳазор сомониро ташкил дод. Дар давраи таҳлилшуда 

шумораи корхонаҳои фоиданок ва даромади онҳо паст шуд. Ҳаҷми уҳдадориҳои қарзии 

корхонаҳои кишоварзӣ низ ташвишовар ба назар мерасанд (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2  

Вазъи молиявии корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон [5, с. 266] 
 

Нишондиҳанда 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Шумораи корхонаҳои 

кишоварзии  зарардида, адад 
22 28 91 100 98 98 102 

Ҳаҷми зарар, ҳаз. сомонӣ  1787,7 4672,8 16415,5 23429,2 3672,2 986,9 1123,5 

Шумораи корхонаҳои 

кишоварзии фоиданок 
8 11 25 8 6 5 5 

Ҳаҷми фоида, ҳаз. cомонӣ 826,7 2261,8 1693,9 1424,8 338,4 267,9 198,3 

Уҳдадориҳои қарзии 

корхонаҳои кишоварзӣ ҳаз. 

сомонӣ 

66478,1 103891,8 152686,1 53990,8 19769,5 28063,9 29034,2 

 

Ҳамин тариқ, соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар муқоиса бо дигар соҳаҳои 

иқтисодиёт, ҳангоми мавҷуд будани хавфу хатарҳои молиявӣ - эҳтимолияти талафоти воситаҳо 

аҳдҳои гуногуни молиявӣ ва гузаронидани амалиётҳои молиявии исботшуда доранд. Махсусан, 

пасту баландшавии нархҳо дар бозорҳои маҳсулоти кишоварзӣ, мубодилаи нобаробар байни 

маҳсулоти кишоварзӣ бо дигар соҳаҳои иқтисодиёт, ба хатари пасту баландшавии даромад ва 

шароитҳои такрористеҳолии корхонаҳо оварда мерасонад. Ин ҳолатҳо ба коҳиш ёфтани ҷалби 

сармоягузорӣ ва баланд шудани сатҳи хавфу хатарҳои сармоягузорӣ боис мегарданд. Аз ин рӯ, 

корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити  афзоиши номуайянии иқтисоди бозорӣ бояд усул ва 

механизмҳои гуногуни кам кардани сатҳи хавфу хатарҳои сармоягузориро омӯхта, истифода 

намоянд. 
Яке аз тадбирҳои асосии идоракунии хавфу хатарҳои корхонаҳои кишоварзӣ дар 

таҷрибаи ҷаҳонӣ ин суғуртакунӣ мебошад. Роҳбарони хоҷагидорӣ ва сармоягузорон эътироф 
менамоянд, ки суғуртаи хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ҷалби сармоягузориро афзоиш медиҳад. 
Ба ибораи дигар, суғуртаи сармоягузорӣ барои сармоягузор аз таъсири натиҷаҳои манфии 
иқтисодӣ эътимоди махсусро пайдо менамояд. Суғуртаи сармоягузориҳо, ҳам ба корхонаҳои 
ватанӣ ва ҳам сармоягузориҳои хориҷӣ ба муҳити боварӣ барои сармоягузорон табдил меёбад. 
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Низоми суғуртаи сармоягузорӣ суғуртаи хавфу хатарҳои сиёсии сармоягузор, хавфу хатарҳои  
молиявӣ, хатарҳои сохтмону васлкунӣ, объектҳои ғайриманқул, хавфу хатари иҷро накардани 
шартномаҳо ва ғайраро дар бар мегирад. Бинобар ин, суғурта яке аз усулҳои асосии паст 
намудан ва безарарсозии таъсири хавфу хатарҳост. Тақвияти ҳимояи сармоягузорӣ бевосита ба 
рушди бозори хизматрасонии молиявӣ рост меояд. Омӯзиши талаботи сармоягузорон, 
корхонаҳои гуногун ва ширкатҳои суғурта дар бозори молиявӣ як қатор хизматрасониҳоро 
пешниҳод месозад, ки имконияти татбиқи бехатарии лоиҳаро таъмин менамояд. Бояд қайд 
кард, ки дар шароити нави иқтисодӣ, барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти ҳамаи субъектҳои 
хоҷагидорӣ, аз ҷумла корхонаҳои кишоварзӣ, дар паст намудани хавфу хатарҳои сармоягузорӣ 
агентҳои сершумори бозори суғуртавӣ хизмат мерасонанд. 

Корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити номуайянӣ, дарк намудани оқибатҳои манфии хавфу 
хатарҳои сармоягузорӣ, ба бозори хизматрасонии суғурта (агенти ин бозор) муроҷиат намуда, 
барои суғуртаи намудҳои муайяни маҳсулот талабот пешниҳод мекунанд. Дар асоси таҳлили 
бозори суғурта, корхонаҳои кишоварзӣ барои ташкили ҳимояи умумӣ тадбирҳо меандешанд. 
Ташкили маҷмӯи ҳимояи суғуртавӣ, аз ҷумла хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ба принсипҳои 
асосии зерин асос меёбад: 

а) мутобиқ намудани параметрҳои низоми ҳимояи суғуртавӣ бо назардошти маблағи 
хароҷот барои таъмини маҷмӯи ҳимояҳои суғуртавӣ; 

б) кам кардани хароҷотҳои ҳимояи суғуртавӣ тавассути мониторинг, коркарди иттилооти 
бевосита дар объектҳои суғурташуда; 

в) кӯшиши пардохти ҷуброни пурраи талафот ҳангоми ҳодисаҳои суғуртавӣ. 
Масъалаи таъмини ҳимояи суғуртавии маҷмӯиро таҳлил намуда, корхонаҳо ба тадбирҳои 

ба таъмини ҳимояи равандҳои сармоягузорӣ ва фаъолияти молиявӣ равонашуда сару кор 
мегиранд. Дар ин ҳолат корхонаҳо имконияти ҳамаи намудҳои суғурта, аз суғуртаи стандартии 
хавфи сӯхтор сар карда то суғуртаи хатарҳои сармоягузорӣ ва инноватсиониро доранд. Ин 
муқаррарот бо санадҳои қонунгузорӣ муайян карда мешаванд. Масалан, дар моддаи 4 (соҳаҳо, 
таснифот ва намудҳои суғурта) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғурта» 
дар ҳайати суғуртаи умумӣ, азнавсуғуртакунӣ, суғуртаи амвол аз зарар, суғуртаи қарз, суғуртаи 
ипотекӣ, кафолати суғуртавӣ, суғурта аз зарари молиявӣ ва ғайра нишон дода шудаанд. Дар 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи муштарак», ҳамчунин хавфу хатарҳои 
тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ, яъне хатари ба даст наовардани фоидаи аз фаъолият пешбинишуда, ки 
ба вайрон кардани уҳдадориҳои агентҳо – соҳибкорон ва ё вобаста ба ҳолатҳои ба соҳибкорӣ 
алоқаманднабуда марбутанд, нишон дода шудаанд [3, с. 495]. 

Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ корхонаҳои кишоварзӣ дар олами хатарҳои марбут 
ба истеҳсол, тиҷорат, сохтмон, молиявӣ, илмӣ ва техникӣ фаъолият мекунанд. Ҳимояи 
суғуртавӣ аз рӯи гурӯҳҳои асосии зерини хатарҳо амалӣ гардонида мешавад, ки онҳо дар 
ниҳояти кор сатҳи хавфу хатарҳои сармоягузориро кам менамоянд: 

1. Хатарҳои тиҷоратӣ, аз ҷумла хавфу хатарҳои иҷро накардани шартномаҳо барои 
таъминоти молу воситаҳои сармоягузорӣ ва хавфҳое, ки бо тағйирёбии вазъи бозорӣ, 
эътимоднокии шарикони тиҷоратӣ алоқаманданд; 

2. Хавфу хатарҳои офатҳои табиӣ барои ҳамаи намудҳои захираҳои сармоягузорӣ 
(намудҳои хатарноктарин); 

3. Хавфу хатарҳои мушаххаси ба иҷрои баъзе фаъолиятҳо вобастабуда, масалан, хавфҳои 
технологӣ (таҷҳизоти техникӣ) ё хавфҳои марбут ба талафоти ҷанҷолбарангез ва бепарвоии 
кормандон дар иҷрои вазифаҳои онҳо; 

4. Хавфу хатарҳои паст кардани даромад, бинобар сабаби қатъ гардидани фаъолият 
вобаста ба садамаҳо ё дигар мушкилот (суғуртаи талафот аз истеҳсолот), хавфҳои 
боздошташуда дар натиҷаи ҳолатҳои пешбининамудаи шартнома; 

5. Хавфу хатарҳое, ки бо дороиҳои ғайримоддии субъекти хоҷагидорӣ - суғуртаи 
моликияти зеҳнӣ, хавфу хатарҳои инноватсионӣ алоқаманданд [6, с. 13]. 

Яке аз омилҳои муҳими хатарҳои марбут ба татбиқи сармоягузорӣ хавфу хатари маҳрум 
намудани ҳуқуқҳои воқеии сармоягузор ба объекти сармоягузорӣ ё амволи ғайриманқул дар 
давоми сармоягузорӣ, инчунин маҳрумият аз ҳуқуқи моликият дар асоси шартномаҳои марбут 
ба истифода, ихтиёрдорӣ ё ихтиёрдории молу мулки ғайриманқул мебошад. Зарари ба 
моликияти сармоягузор расонидашуда метавонад ба арзиши худи объекти сармоягузорӣ, 
даромади аздастрафта, ки ба талафоти объекти сармоягузорӣ алоқаманд аст ва ин амалӣ 
кардани лоиҳаҳаи сармоягузориро ғайриимкон мегардонад, баробар бошад [2, с. 203]. 

Замоне, ки корхонаҳои кишоварзӣ лоиҳаи сармоягузориро таҳия ва татбиқи онро оғоз 
менамоянд, масалан, азхудкунии заминҳои нав, бунёди иншооти истеҳсолӣ, маҷмӯи 
амалиётҳои суғуртавӣ, лоиҳаҳоро метавон ба марҳилаҳои зерин тақсим намуд [1, с. 12]: 
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1. Суғуртаи хавфу хатарҳои фаъолияти сармоягузорӣ дар марҳилаи қаблӣ, масалан, 
суғуртаи масъулияти касбии таҳиягарони бизнес-лоиҳаҳо. 

2. Хавфу хатарҳои суғуртавии фаъолият дар марҳилаи сармоягузорӣ: суғуртаи 
автомобилҳои боркаш, суғуртаи хавфу хатарҳои гуногуни сохтмонӣ, суғуртаи хавфу хатарҳои 
пардохт нашудани маблағ аз рӯи шартнома ва ғайра; 

3. Хавфу хатарҳои суғуртавии фаъолият дар марҳилаи истеҳсолӣ: намудҳои гуногуни 
суғуртаи амвол, суғуртаи хавфу хатарҳои экологӣ ва дигар намудҳои суғуртаи масъулият, 
талафоти суғурта ҳангоми боздоштани истеҳсолот ва ғайра. 

Тавре ки маълум аст, суғуртаи равандҳои истеҳсолот ё таъсиси сармояи асосӣ, асосан 
амвол, ба ҷуброни зарари моддӣ аз лоиҳаи ба вуҷуд омадани хавфу хатарҳо равона карда 
шудааст. Дар натиҷа истифодаи тарзи бартарӣ ба хавфу хатарҳои инконпазир, ки ҳамчун 
ҳодисаи ногувори мушкил идорашаванда баррасӣ мегардад, пешбинӣ менамояд. Ин муносибат 
асосан усули танзими хавфу хатарҳои субъектҳои соҳаи соҳибкории аграрӣ-кишоварзӣ 
мебошад. Дар баробари ин, хавфу хатарҳои суғуртавӣ ҳатман чораҳои мушаххасро барои 
коҳиш додани имконпазирии рӯйдодҳои суғурта, ки дар натиҷа ҳодисаҳои манфиро ба миён 
меоранд, дар бар мегиранд. 

Суғурта яке аз усули самаранок барои паст кардани хавфу хатари корхона ҳангоми 
татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ (корҳои сохтмонӣ ва 
насбкунӣ, ҳифзи арзишҳои моддӣ аз хавфу хатарҳои нобудшавӣ, зарар дар натиҷаи сӯхтор, 
обхезӣ, офатҳои табиӣ, амалҳои ғайриқонунии шахсони сеюм, аз ҷумла таъсири хавфу 
хатарҳои техникӣ), инчунин коҳиш додани таъсири офатҳои табиӣ ба муҳити зист ва ғайра, яке 
аз усулҳои самаранок мебошад [7, с. 198]. 

Ин гурӯҳи хавфу хатарҳо, инчунин хавфу хатарҳои ба фаро расидани уҳдадории суғурта 
барои ҷуброни зарари ба шахсони сеюм дар рафти корҳои сохтмону насбкунӣ, гузаронидани 
санҷишҳо ҳангоми ба кор андохтани таҷҳизот, инчунин хатарҳои молиявии худи 
суғурташаванда, ки пайдоиши он боиси қатъ гардидани корҳои сохтмонӣ ва насбкунӣ гардид, 
масалан, дар натиҷаи сӯхтор ва дигар ҳолатҳои фавқулодда, ё сари вақт бурда нарасонидани 
таҷҳизот ба сохтмон ва дигар сабабҳо алоқаманд ва пешбинишударо дар бар мегирад. 

Бояд қайд кард, ки айни замон суғуртаи хавфу хатарҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ дар 
бозори дохилӣ рушд наёфтааст. Маҳсулоти суғуртавӣ барои суғуртаи хавфу хатарҳои молиявӣ, 
ки аз ҷониби суғуртакунандагони ватанӣ асосан барои бонкҳо ҳамчун истеъмолкунандагони ин 
хидматҳо (суғуртаи ҳамаҷонибаи хатарҳои бонкӣ, суғуртаи хавфи қарзӣ ва ғайра) таҳия ва 
пешниҳод шудаанд. Барномаҳои суғурта барои хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ва инноватсионӣ, 
ки дар раванди фаъолияти азнавсозии корхонаҳои кишоварзӣ, айни замон, ба таври назаррас 
инкишоф наёфтааст. Бо вуҷуди ин, ба андешаи мо, ин гуна барномаҳо як қисми муҳимми 
идоракунии хавфу хатари суғуртаи корхонаҳо мебошанд ва ширкатҳои суғуртаи ватанӣ дар 
ояндаи наздик фаъолияти худро бояд ба ин бахш, равона созанд. 
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СУҒУРТА ҲАМЧУН УСУЛИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР 
КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 

 

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи суғурта ҳамчун усули идоракунии хавфу хатарҳои 
сармоягузорӣ дар корхонаҳои кишоварзиро мавриди таҳлил қарор додаанд. Қайд шудааст, ки айни ҳол 
дар вилояти Хатлон сатҳи пасти таъмини молиявии корхонаҳои кишоварзӣ мушоҳида мешавад, ки дар 
натиҷа фаъолияти ками сармоягузории он ба вуҷуд меояд. Афзоиши минбаъдаи ҳавасмандгардонии 
фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити захираҳои молиявии маҳдуд, ташкили фазои мусоиди 
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сармоягузорӣ ва низоми самарабахши идоракунӣ талаб менамояд, ки барои коҳиш додани хавфу 
хатарҳои сармоягузорӣ равона шуданд. 
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климата и эффективной системы управления, направленной на снижение инвестиционных рисков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страхование, риск, инвестиции, риск, экономика, анализ, 

сельскохозяйственные предприятия, управление, финансовые ресурсы. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Баротзода Шарифхон Маҳмадхон, кандидат экономических наук, 

ст. преподаватель кафедры менеджмент БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 900-33-33-10; е-mail: 

sharifkhon88@bk.ru 
Саидахмадова Шарифамо Самадовна, преподаватель кафедры экономики и управления туризмом 

БГУ имени Носири Хусрава. Тел.: (+992) 917-74-33-88; е-mail: saydahmadova_71@mail.ru 
 

INSURANCE AS A METHOD OF RISK MANAGEMENT OF INVESTMENTS  

IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

The authors in their article analyze the problem of insurance as a method of managing the risks of 

investments in agricultural enterprises. It was noted that currently in Khatlon there is a low level of financing of 

agricultural enterprises, resulting in low investment activity. Further stimulation of investment activities in the 

context of limited financial resources requires the creation of a favorable investment climate and an effective 

management system aimed at reducing investment risks. 

KEY WORDS: insurance, risk, investment, risk, economics, analysis, agricultural enterprises, 

management, financial resources.  
INFORMATION ABOUT AUTHORS: Barotzoda Sharifkhon Mahmadkhon, candidate of economic 

sciences, senior lecturer of the department of management of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 

900-33-33-10; е- mail: sharifkhon88@bk.ru 
Saidahmadova Sharifamo Samadovna, teacher of the department of economics and tourism management 

of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 917-74-33-88; е-mail: saydahmadova_71@mail.ru 
  

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
 

Курбонов А.А. 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

В условиях рыночных отношений существенно изменилась организация 

инвестиционного процесса на рынке автотранспортных услуг (РАТУ). Рыночно-

ориентированная система планирование организации финансирования капвложений заменила 

планово-распределительную систему и сформированы новые каналы привлечения и 

использования финансовых ресурсов. При этом введены существенные изменения в 

действующие нормативно-правовые основы этого важного процесса в республике. Значительно 

увеличились объемы прямых инвестиций со стороны частных инвесторов и зарубежных 

инвесторов. Положительным результатом рыночных преобразований стал положительный 

опыт, который приобрели работники транспортной отрасли и финансового сектора в 

планирование и организации финансирования его развития [1-5]. При этом важным считаем 

исследование взаимосвязи методов и форм финансирования инвестиций и их применения их в 

РАТУ.  При этом существующая взаимосвязь между методами и формами инвестирования в 

реальный сектор экономики имеет следующий вид (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Взаимосвязь методов и форм финансирования инвестиций. 
 

Анализ рисунка 1 показывает, что следует выделить следующие методы финансирования 

на рынке автотранспортных услуг, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Методы финансирования инвестиций 
 

№ 
 пп 

Наименование 
метода 

Содержание метода финансирования 

1. Самофинанси-
рование 

Используется при реализации небольших инвестиционных проектов. 
Инвестиционные ресурсы источников этого метода ограничены, в чем 
заключается недостаток самофинансирования. Поэтому крупные 
инвестиционные проекты, как правило, финансируются не только за счет 
собственных источников, но и заемных. Сейчас у автотранспортных 
предприятий  возможность финансирования инвестиционного проекта по 
обновлению транспортных средств за счет собственных ресурсов 
отсутствует. 

2. Акционерное 
финансирование 

Применение данного метода в основном для 
финансирования крупных инвестиционных проектов объясняется тем, что 
расходы, связанные с проведением эмиссии, перекрывается большими 
объемами привлеченных средств; выплаты за пользование привлеченными 
ресурсами не носят безусловный характер, а выплачиваются в зависимости 
от финансового результата АО; использование привлеченных 
инвестиционных ресурсов не ограничено по срокам. 

3. Акционерный 
капитал 

Это собственный капитал предприятия. За счет его увеличения можно 
эффективно профинансировать проекты, связанные с обновлением парка 
транспортных средств.  

4. Кредитное 
финансирование 

Он выступает в следующих формах: банковский кредит; облигационные 
займы; привлечение заемных средств населения (для организаций 
потребительской кооперации). Из всех существующих форм банковского 
кредитования реальных инвестиций в случае с финансированием 
инвестиционного проекта по приобретению основных средств ПАТП 
наиболее приемлемой формой является срочный кредит - предоставление 
кредита на определенный срок и последующее его погашение. Основная 
проблема необходимость предоставления банку адекватного обеспечения 
(соответствующих гарантий или налога имущества). 
Важной формой обеспечения кредитов - залог основных активов, т.е. 
технологического оборудования и недвижимости. При финансировании 
инвестиционных проектов практически всегда передается в залог то 
оборудование, которое приобретается, на кредитные деньги.  Кредитование 
под залог недвижимости банку также невыгодно. В случае 
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неплатежеспособности должника удовлетворение требований банка 
кредитора будет произведено из выручки от реализации заложенной 
недвижимости. Считается, что ипотечное кредитование - это относительно 
низко рискованная банковская операция.  
В связи с тем, что транспортные услуги относятся к услугам социально-
значимым, и в случае возникновения в сфере оказания этих услуг проблем 
решающая важную роль отводится государству. Наиболее приемлемым для 
всех вариантом банковского кредитования является непосредственное 
задействование государства в схеме кредитования предприятия. Банковское 
финансирование инвестиционных проектов проводится при условии выдачи 
кредитов под госгарантии. 
Облигационный заем является одним из признанных и традиционных в 
мировой практике источников привлечения финансовых ресурсов, 
необходимых для производственно-технического развития, реализации 
крупных проектов. Однако в хозяйственной практике данный финансовый 
инструмент не получил должного развития: рисковые корпоративные 
бумаги с длинными сроками погашения, достаточными для проведения 
технической реконструкции и перевооружения, но нет гарантий 
правительства, не нашли спроса на рынке.  
Источником финансирования инвестиций при использовании механизма 
государственном поддержки могут быть как государственные финансовые 
средства (бюджетные ресурсы), так и частные инвестиции (частный 
капитал). 

5. Государствен-
ное 

финансирование 

Выделяют такие виды государственного финансирования: 

 финансирование в рамках государственных адресных инвестиционных 
программ; 

 финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов 
путем предоставления на возвратной и платной основе средств, 
аккумулированных в бюджете развития;  

   финансирование в рамках целевых инвестиционных программ; 

   финансирование проектов в рамках государственных внешних 
заимствований. 

6. Лизинг Возникновение лизинга было обусловлено потребностью в инвестициях в 
условиях НТП и невозможностью их полного удовлетворения за счет 
традиционных методов финансирования – использования собственных, 
заемных и других средств. 
Использование данного способа привлечения инвестиционных ресурсов 
имеет ряд преимуществ перед обыкновенным кредитом. 1. В отличие от 
инвестиционного кредита в случае финансового лизинга на себестоимость 
продукции, услуг могут быть отнесены не только проценты, но и основные 
платежи.2. В Таджикистане приобретаемое в лизинг имущество не ставится 
на баланс лизингополучателя, что снижает размер налога на имущество 
предприятия. 3. Лизинговые операции дают возможность получить и 
использовать основные фонды задолго до момента их полной оплаты. 
Схема лизинговой сделки вполне приемлема для финансирования 
инвестиций, необходимых АТП для обновления подвижного состава, и 
очень часто сейчас используется на практике. Причем модификации 
лизинговой схемы могут быть самыми различными. 

7. Смешанное 
финансирование 

Смешанная форма финансирования инвестиционных проектов состоит в 
том, что при их реализации используются различные источники и формы 
привлечения финансовых средств. К смешанной форме относятся: 
- совместное финансирование инвестиционных объектов из средств 
республиканского, областного и местных бюджетов; 
- участие республиканского, областного и местных бюджетов в 
финансировании инвестиционных проектов, в реализуемых акционерными 
обществами на правах совладения собственностью создаваемых или 
реконструируемых предприятий, объектов; 
- реализация инвестиционных проектов с привлечением средств 
внебюджетных фондов, иностранных инвесторов и т.п. 
Государственное участие республиканского, областного и местных 
бюджетов осуществляется, как правило, в рамках инвестиционных 
программ. Целевые инвестиционные программы являются достаточно 
эффективным инструментом государственного воздействия на активизацию 
инвестиционной деятельности в стране в целом и  на развитие территорий и 
отраслей экономики в общегосударственных интересах. 
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8. Проектное 
финансирование 

 

Это финансирование инвестиционных проектов, при котором источником 
обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, 
требуемые проектом. Специфика состоит в том, что оценка затрат и доходов 
осуществляется с учетом распределения риска между участниками проекта. 
Кроме того, проектное финансирование предусматривает привлечения 
долгосрочного заемного финансирования для крупных проектов, 
посредством финансового инжиниринга, основанный на займе под 
денежные потоки, создаваемые только самим проектом, и является сложным 
организационным и финансовым мероприятием по финансированию 
и контролю исполнения проекта его участниками. 
Проектное финансирование - относительно новая финансовая дисциплина, 
которая за последние годы получила широкое распространение в развитых 
странах мира и последние 10 лет стала активно применяться в Республике 
Таджикистан. Он  имеет свои определенные преимущества, тем оно 
и отличается от других форм финансирования. Основным его 
преимуществом является то, что позволяет сконцентрировать значительные 
денежные ресурсы на решении конкретной хоззадачи,  снижая риск 
благодаря значительному числу участников соглашения. 
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На основе анализа данных таблицҷ 1 нами установлено, что выделенные методы 
финансирования инвестиций рационально используются в практике автотранспортных 
предприятий на основе разработки инвестиционных проектов. Например, опыт показывает, что 
в частности в инвестиционных проектах особое внимание уделяется обновлению парка 
транспортных средств в функционирующих автотранспортных предприятиях в различных 
территориях республики. Это, прежде всего, связано с тем, что основным средством для 
осуществления грузовых и пассажирских перевозок считается подвижной состав. 

Анализ показывает, что для финансирования инвестиционных проектов на рынке 
автотранспортных услуг используются различные инвестиционные ресурсы, которых 
представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Виды инвестиционных ресурсов используемых на рынке автотранспортных услуг 
 

На наш взгляд, для финансирования инвестиций целесообразно использовать различные 
методы, формы и источники, но при этом следует знать, что каждый источник финансирования 
имеет свою цену и определенную величину инвестиционного риска. 

https://csrjournal.com/18277-smeshannoe-finansirovanie-put-k-ustojchivosti-mira.html
http://www.pmsoft.ru/knowledgebase/articles/teoriya-upravleniyaproektami/%20proektnoe-finansirovanie/
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На основе рассмотрения всех существующих сейчас методов и способов привлечения 
инвестиционных ресурсов, а также анализа источников финансирования в разрезе каждой 
рассмотренной формы, выявление положительных и отрицательных сторон использования 
приведенных схемы финансирования и наконец, оценка существующих видов мобилизации 
средств инвесторов с точки зрения их применимости в сфере грузовых и пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования позволили выявить наиболее 
эффективные схемы финансирования с учетом требования данного этапа развития рынка 
автотранспортных услуг. 

В целом, полученные результаты указывают на то, что наиболее вероятными 
источниками финансирования инвестиционной деятельности в области автомобильных 
перевозок, в том числе и в социальном секторе пассажирских автомобильных перевозок 
являются: кредиты коммерческих банков; основные средства, получаемые по лизингу; 
бюджетные средства (государственные инвестиции) и другие. 

На наш взгляд, к возможным вариантам применения на рынке автотранспортных услуг 
методов привлечения инвестиций следует отнести: 

1. Банковское кредитование под государственные гарантии; 
2. Лизинговые схемы; 

3. Государственное финансирование (в том числе смешанное государственно-
коммерческое финансирование); 

4.  Государственную поддержку инвестиционной деятельности в виде предоставления 
инвесторам налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов и др. 

Таким образом, проведенные исследования относительно источников и методов 
финансирования инвестиционных проектов на рынке транспортных услуг позволяет 
произвести их выбор, а также оценить их эффективность использования в современных 
условиях с целью удовлетворения рустующего спроса экономики и населения, обеспечивая 
развитию грузовых и пассажирских перевозок внутри страны и международных сообщениях. 
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МАНБАҲО ВА УСУЛҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ЛОИҲАҲОИ ИНВЕСТИСИОНӢ ДАР  
БОЗОРИ ХИЗМАТИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ 

 

 Дар ин мақола асосҳои назариявии истифодаи манбаъҳо ва усулҳои маблағгузории лоиҳаҳои 
инвестисионӣ дар бозори хизматрасонии нақлиётӣ баррасӣ гардидааст. Ба таносуби усулҳо ва шаклҳои 
маблағгузории сармоягузорӣ диққати махсус дода шуда, чунин усулҳо ба монанди худмаблағгузорӣ, 
маблағгузории саҳҳомӣ, сармояи саҳҳомӣ, маблағгузории қарзӣ ва давлатӣ, лизинг, маблағгузории 
омехта ва лоиҳавӣ дар бозори хизматрасонии нақлиёти автомобилӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. 
Намудҳои захираҳои сармоягузорӣ, ки дар бозори хизматрасонии нақлиёти автомобилӣ истифода 
мешаванд, омӯхта шудааст. Муқаррар шудааст, ки усулҳои зерини ҷалби сармоягузорӣ барои истифода 
дар бозори хизматрасонии нақлиёти автомобилӣ имконпазиранд: қарздиҳии бонкӣ бо кафолати давлатӣ; 
схемаҳои лизинг; маблағгузории давлатӣ (аз ҷумла маблағгузории омехтаи ҳукуматӣ-тиҷорӣ); дастгирии 
давлатии фаъолияти сармоягузорӣ дар шакли таъмини сармоягузорон бо имтиёзҳои андоз ва имтиёзҳои 
андози сармоягузорӣ ва ғайра. Қайд мешавад, ки манбаъҳо ва усулҳои маблағгузории лоиҳаҳои 
инвеститсионӣ дар бозори хизматрасонии нақлиёт имкон медиҳанд, ки онҳо интихоб карда, инчунин 
самаранокии онҳо дар шароити муосир бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи афзояндаи иқтисодиёт ва 
аҳолӣ, таъмини рушди бор ва интиқоли мусофирон дар дохили кишвар ва хориҷа таъмин карда шавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: манбаъҳо, усулҳои маблағгузорӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бозори 
хизматрасонии нақлиёти автомобилӣ, маблағгузории давлатӣ, лизинг, маблағгузории лоиҳаҳо 
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ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
РЫНКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

  

В статье рассмотрены теоретические основы использования источников и методов 
финансирования инвестиционных проектов на рынке транспортных услуг. Особое место уделено 
рассмотрению взаимосвязей методов и форм финансирования инвестиций. Рассмотрены такие методы 
как самофинансирование, акционерное финансирование, акционерный капитал, кредитное и 
государственное финансирование, лизинг, смешанное и проектное финансирование на рынке 
автотранспортных услуг. Исследованы виды инвестиционных ресурсов используемых на рынке 
автотранспортных услуг. Установлено, что к возможным к применению на рынке автотранспортных 
услуг методов привлечения инвестиций мы относим: банковское кредитование под государственные 
гарантии; лизинговые схемы; государственное финансирование (в том числе смешанное государственно-
коммерческое финансирование);  государственную поддержку инвестиционной деятельности в виде 
предоставления инвесторам налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов и др. Отмечено, что 
источники и методы финансирования инвестиционных проектов на рынке транспортных услуг позволяет 
произвести их выбор, а также оценить их эффективность использования в современных условиях с 
целью удовлетворения рустующего спроса экономики и населения, обеспечивая  развитию грузовых и 
пассажирских перевозок внутри страны и международных сообщениях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: источники, методы финансирования, инвестиционные проекты, рынок 
автотранспортных услуг, государственное финансирование, лизинг, проектное финансирование 
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SOURCES AND METHODS OF FINANCING INVESTMENT PROJECTS ON THE MARKET OF 
AUTOTRANSPORTATION SERVICES 

 

The article discusses the theoretical foundations for the use of sources and methods of financing 
investment projects in the transport services market. Particular attention is paid to the consideration of the 
relationship between methods and forms of investment financing. Such methods as self-financing, equity 
financing, equity capital, credit and government financing, leasing, mixed and project financing in the market of 
motor transport services are considered. The types of investment resources used in the market of motor transport 
services have been investigated. It has been established that we include among the methods of attracting 
investments that are possible for the use in the market of motor transport services: bank lending under 
government guarantees; leasing schemes; government funding (including mixed government-commercial 
financing); state support for investment activities in the form providing investors with tax incentives and 
investment tax credits, etc. It is noted that the sources and methods of financing investment projects in the 
transport services market make it possible to select them, as well as assess their efficiency in modern conditions 
in order to meet the growing demand of the economy and the population, ensuring the development of freight 
and passenger traffic domestically and internationally. 

KEY WORDS: sources, methods of financing, investment projects, market of motor transport services, 
government financing, leasing, project financing 
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ҲОЛАТИ КУНУНИИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА 

АРЗЁБИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ   
 

Саидаҳмадова Ш.С., Баротзода Ш.М.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав    
        

Барои таъмини рушди устувори корхонаҳои кишоварзӣ ва навсозии он, захираҳои 
назарраси сармоягузорӣ заруранд. Дар шароити муосир, корхонаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ ва 
минтақаҳои он барои ҷалби сармоягузорӣ имкониятҳои зиёд доранд. Бо вуҷуди иҷораи ками 
истифодаи заминҳои кишоварзӣ, мавҷуд будани қувваи кории арзон дар минтақаҳои деҳоти 
кишвар, ҳаҷми калон, шароити мусоиди экологӣ ва ғайра, ҷалби сармоягузорӣ ба субъектҳои 
хоҷагидорӣ ба иқтисодиёти аграрӣ бо хатарҳо алоқаманд мебошад. Одатан омилҳои зерин 
хавфу хатарҳои сармоягузориро муайян месозанд: 

-  фоидаовар набудани аксари корхонаҳои кишоварзӣ; 
-  сатҳи пасти даромаднокии соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ; 
-  хусусиятҳои дарозмуддатии сармоягузориҳо; 
-  сатҳи пасти таъмини молиявии хоҷагидориҳо; 
-  завқи ками кормандон ва ҳайати роҳбарикунандаи корхонаҳои кишоварзӣ; 
- нокомии мақомоти маҳаллӣ ва ҳайати роҳбарикунандаи хоҷагидорӣ барои таҳияи 

барномаҳои сармоягузорӣ, ҷалби сармоягузориҳои хусусӣ ва давлатӣ; 
- табиати мавсимии маҳсулоти кишоварзӣ; 
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- вобастагии истеҳсоли кишоварзӣ аз шароитҳои табиӣ ва иқлимӣ; 

- номукаммалии  санадҳои меъёрии қонунгузории суғурта дар соҳаи истеҳсолоти 

кишоварзӣ; 

- мушкилоти мавҷуда дар соҳаи қонунгузории замин. 

Омилҳои дар боло зикршударо метавон барои арзёбии хатарҳо дар бобати ҷалби 

сармоягузории корхонаҳои кишоварзӣ асосӣ шуморид. Мо сатҳи ҷалби сармоягузории 

корхонаҳои кишоварзии  дар вилояти Хатлонбударо бо ин мақсад мавриди таҳқиқ қарор додем, 

ки яке аз минтақаҳои калонтарини агарарӣ-индустриалии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

амалияи вилоят, заминҳои кишоварзии обёришаванда, аз ҷумла зироатҳои сабзавот, ғалладона, 

картошка, хӯроки чорво, рушди боғдорӣ, инчунин меваҳои ситрусӣ, токпарварӣ, анҷирпарварӣ, 

зироатҳои саноати қаннодӣ ва ғайраҳо парвариш карда мешаванд. Вилояти Хатлон нисбат ба 

дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дорои фазои мусоиди сармоягузорӣ мебошад, ки дар ҷадвали 1 

нишон дода шудааст.  

Ҷадвали 1 

Матритсаи таҳлили SWOT-и фазои сармоягузорӣ дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии 

вилояти Хатлон 
 

Паҳлуҳои пурқувват (S) Паҳлуҳои камқувват (W) 

 - мавзеҳои хуби ҷуғрофӣ; 
 - шароити мусоиди табиӣ ва иқлимӣ 
барои рушди ҳамаи соҳаҳои кишоварзӣ; 
- мавҷудияти рушди ҳамаи намудҳои 
нақлиёт (заминӣ, ҳавоӣ, роҳи оҳан); 
- нисбатан қувваи кории арзон; 
 - захира ва канданиҳои фоиданок, 
инфраструктура, хароҷоти манзилӣ 
барои кормандон нисбатан арзон;  
- ба қадри кофи ташкил намудани низоми 
самараноки дастгирии сармоягузорӣ; 
- ташкили базаи маълумот оид ба 
минтақаҳои озоди сармоягузорӣ. 

- ғайриқаноатбахш будани вазъияти молиявии аксарияти 
корхонаҳои кишоварзӣ ки боиси коҳиши заминаи молиявии 
манбаъҳои маблағгузории худӣ ва ҷалби қарзҳои 
дарозмуддати бонкӣ мегарданд; 
- фарқияти ҳудудҳо ва минтақаҳои вилоят тибқи 
шароити иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 
- сатҳи баланди монополияи истеҳсолоти коркарди ашёи 
хоми кишоварзӣ, таҷҳизоти техногении аз ҷиҳати моддӣ 
истеҳсолшаванда ва хроникӣ истеҳсолшудаи ин соҳаҳо; 
- рушди нокифояи бозори замин (ипотека, иҷораи замин); 
- номукаммалии низоми муносибатҳои иқтисодӣ байни 
соҳаҳои надзик ба КАС ва сарбаста набудани занҷираи 
озуқаворӣ.  

Имкониятҳои вилоят (O) Хатарҳо  (хавфу хатарҳои сармоягузорӣ) (T) 

- гузаронидани муаррифии фаъолона дар 
ҷумҳурӣ ва минтақаҳо барои ҷалби 
сармоягузорон; 
 - таъсиси фонди сармоягузории 
минтақавӣ; 
 -мавҷудияти дастгирии сармоягузорӣ ва 
стратегияи минтақавии сармоягузорӣ; 
- ҷустуҷӯи шарикон ва бозорҳои фурӯши 
маҳсулот;  
- шароитҳои мусоиди табиии иқтисодӣ 
барои рушди соҳаҳои кишоварзӣ; 
- дастрасии таҷҳизоти муосир ва 
технологияи навин барои соҳаҳо;   
- мавҷуд ва мустаҳкамии қонунгузорӣ, 
барномаҳо ва сиёсати аграрии давлатӣ 
дар рушди соҳаи кишоварзӣ. 

- вазъияти хавфу хатар ва таваррум, нохуб намудани 
шароитҳои фаъолияти сармоягузорӣ, инчунин кам 
кардани қобилияти харидории аҳолӣ ва талабот ба ғизо;  
- сатҳи пасти рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ; 
-хавфу хатарҳои табиӣ-иқлимӣ ва экологӣ. Вобаста аз 
фаъолияти соҳаҳо дар омилҳои табиӣ - иқлимӣ ва экологӣ 
коҳиш ёфтани ҷалби сармоягузорӣ; 
- имкониятҳои маҳдуд барои гузоштани замин ба гарав, 
кам кардани ҷалби захираҳои молиявӣ барои сармоягузорӣ 
бо мураккаб будани бақайдгирии соҳибмулкони  қитъаҳои 
замин. Муносибатҳои танзимнашавандаи иҷораи замин 
дар соҳаи кишоварзӣ, ки боиси вайрон намудани низоми 
заминдории минтақавӣ дар соҳаи ниҳолшинонӣ ва 
якказироат; 
- хавфу хатарҳои инстутсионалӣ. Рушди нокифояи фазои 
инистутсионалӣ, рушди сусти ҳамкории баланд ва 
ҳамгироии агротехникӣ барои паст кардани сатҳи 
ҷавобгӯии иқтисодиёт ба сармоягузорӣ. 

 

Сарчашмаи асосии сармоягузориҳо дар корхонаҳои кишоварзӣ асосан захираҳои худӣ ва 

қарзҳои бонкӣ мебошанд. Фаъолияти сармоягузории корхонаҳои кишоварзӣ барои хариди 

техникаи кишоварзӣ, парвариши чорво, инчунин баланд бардоштани сифати замин равона 

карда шудааст. Хоҷагиҳои алоҳида бошанд, фаъолияти худро барои васеъ кардани иқтидорҳои 

истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ равона намудаанд. Дар вилояти Хатлон беш аз 

57219 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият доранд. Зиёда аз 67% майдони кишти хоҷагидоронро 

майдонҳои кишти пахта ишғол намудааст. Бояд қайд кард, ки хоҷагидории минтақаи Вахш дар 

вилоят хеле назаррас мебошад. Дар асоси баҳодиҳии фаъолияти молиявӣ - иқтисодии ин 

хоҷагиҳо дар минтақаи Вахши вилояти Хатлон, ки ба истеҳсоли нахи пахта машғуланд, сатҳи 

ҷалби сармоягузории онро гурӯҳбандӣ намудем. Хоҷагиҳои фермерии гурӯҳи якум (сатҳи 

даромаднокӣ то 25%) дорои ҷалби зиёдтари сармоягузорӣ мебошанд. Аз сатҳи миёнаи 
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даромаднокӣ 20%, ҳамаи хоҷагиҳои гурӯҳ бо фоида кор мекунанд. Ҳиссаи фоидаи онҳо дар 

фоидаи умумии хоҷагӣ 33,3 фоизро ташкил медиҳад. Бештар аз 67% кумакҳои молиявии 

давлатӣ ҷудо карда шудааст. Хоҷагиҳои фермерии ин гурӯҳҳо мунтазам фаъолияти 

сармоягузориро анҷом медиҳанд, ки зиёда аз 66,3 фоизи ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба 

ҳисоб мераванд. Маблағҳои худии хоҷагиҳо зиёда аз 63% сармоягузориҳои асосӣ ташкил 

медиҳанд. 

Ҷадвали 2 

Гурӯҳи хоҷагиҳои пахтакор дар вилояти Хатлон дар сатҳи ҷалби сармоягузорӣ [7, с. 12] 
 

Нишондиҳандаҳо 

Гурӯҳи якум, сатҳи 

даромаднокӣ то 

25% 

Гурӯҳи дуюм 

сатҳи даромаднокӣ 

то 15% 

Гурӯҳи сеюм, 

сатҳи даромаднокӣ 

то 5% 

Шумораи хоҷагиҳои фермерӣ дар гурӯҳ  45 90 180 

Иқтидори фоидаи хоҷагиҳо аз ҳаҷми 

умумии фоида  
33,3 40,1 26,6 

Намудҳои устувории молиявӣ 1 2 3 

Ҳиссаи сармоягузориҳо дар сохтори 

фондҳои сармоягузории  ноҳия 
66,3 23,4 10,3 

Ҳиссаи ҷалбшавандаи сармоягузориҳои 

қарзӣ ва ҳаҷми умумии қарзҳо  
92,1 7,9 0 

Даромаднокии миёнаи истеҳсолот аз 

рӯи гурӯҳҳо  

20 

 
12 2 

Фаъолии роҳбарон Баланд Миёна Паст 

Дастгирии давлатӣ   Баланд Миёна Паст 

Сатҳи хавфу хатарҳои сармоягузорӣ Паст Миёна Баланд 
 

Тавре ки аз таҳлилҳои гузаронидашуда аён мегардад, аз 315 хоҷагиҳои фермерии 

нисбатан калонҳаҷм (майдони кишти 10-15 гектар) -и минтақаи Вахши вилояти Хатлон танҳо 

хоҷагиҳои гурӯҳи якум имкон доранд, ки қарзҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддатро ба даст оранд. 

Хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар ин гурӯҳ паст ва сатҳи миёнаи даромаднокӣ 20% буда, 

баргардонидани талафоти сармоягузориро таъмин хоҳад кард. Гурӯҳи дуюм ва сеюми 

хоҷагиҳои фермерӣ, ки 270 хоҷагиҳоро дар бар мегиранд, дар маҷмӯъ ҷалби миёнаи 

сармоягузориро доранд. Онҳо ба 2 ё 3 намуди суботи молиявӣ алоқаманданд. Ҳарчанд, ки 

гурӯҳҳои ин хоҷагиҳо фаъолиятро бо фоида анҷом медиҳанд, бо вуҷуди ин, ҳаҷми фоидаи онҳо 

(арзиши онҳо кам аст) сарчашмаи сармоягузории худро маҳдуд мекунад ва наметавонад 

қарзҳои бонкиро ҷалб намояд. Ҳоло он ки фоизи қарзҳои бонкӣ аз сатҳи даромаднокии ин 

хоҷагиҳо баландтар аст. Аз ин рӯ, сарфи назар аз фаъолнокии баланди хоҷагиҳо ва хоҳиши 

иҷрои барномаҳои инноватсионӣ, ҳиссаи сармоягузориҳои қарзии ҷалбшаванда дар ҳаҷми 

умумии қарзҳо хеле паст мебошад. Хавфу хатари сармоягузорӣ дар ин гурӯҳ баланд аст. Дар 

гурӯҳи сеюми хоҷагиҳо, ки зиёда аз 180 хоҷагиҳои фермериро фаро мегирад, даромаднокӣ 2% -

ро ташкил медиҳад. Ин андозаи даромаднокӣ сатҳи дилхоҳи такрористеҳсолкунӣ, баргардонии 

талафоти маблағҳои сармоягузориро кафолат дода наметавонад. Аз ин рӯ, бо мақсади паст 

кардани хавфу хатарҳо, зарурати зиёдкунии дастгирии хоҷагиҳо аз ҷониби давлат дар самти 

таъмини кафолатҳо ҳангоми гирифтани қарзҳои бонк, ҷуброни фоизи бонк ва ғайра ба миён 

меояд. 

Қисми зиёди хоҷагиҳои фермерии вилояти Хатлон натиҷаи фаъолиятро манфӣ, 

истеҳсолотро бефоида ҷамъбаст менамоянд, ки ин ҳолат барои ҷалби қарзҳои бонкӣ 

мушкилотро ба вуҷуд меорад[1,16]. Реструктуризатсияи қарздорӣ, тағйироти шаклҳои ташкилӣ 

– ҳуқуқӣ самараи кӯтоҳмуддат дода бошад ҳам, лекин ҷалби сармоягузориро баланд бардошта 

наметавонад. Барои ин корхонаҳо асосан зарурати таҳияи барномаҳои гуногун ва ҳал намудани 

чунин масъалаҳо пеш меояд. 

- беҳтар намудани вазъи молиявии хољагиҳои фермерӣ тавассути таљдиди ќарзҳо, 

ҳамгироӣ, таҳкими ихтисос, диверсификатсияи истеҳсолот, дастгирии давлатӣ ва ѓайра; 

-  ҳавасманд намудани кормандон ва роҳбарони хоҷагидорӣ оид ба ҷалби бештари 

сармоягузорӣ; 

- таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, фаъолсозии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ дар ҷалби сармояи хориҷӣ бо мақсади дастгирии хоҷагиҳо дар ташаккули манбаъҳои 

худии сармоягузорӣ ба иқтисодиёти ноҳияҳо ворид намудани барномаҳои давлатии 

сармоягузорӣ. 
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Ҷалби сармоягузорӣ бо маҷмӯи омилҳои гуногуни пешгӯишаванда, рӯйхат ва таъсири он 

вобаста аз ҳайати сармоягузорон, хусусиятҳои соҳа, сиёсати сармоягузории давлат дар минтақа 

ва ғайраҳо метавонад фарқ кунад. Омилҳои объективии боздорандаи фаъолияти сармоягузорӣ, 

махсусан дар соҳаи кишоварзӣ, ки гардиши ҳаракати сармоягузориро суст менамояд, омили 

табиӣ-иқлимӣ мебошад. Дар ҳалли проблемаи фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ва 

хавфу хатарҳои маблағгузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ 

мавқеи асосиро ишғол менамояд. Он аз унсурҳои зиёди таркибӣ ташаккул меёбад, ки омилҳои 

хавфу хатар ном гирифта, пеш аз ҳама, аз омилҳои молиявӣ вобастаанд, ки шиддатнокии буҷаи 

минтақа ва даромаднокии он, барои сармоягузорон, дастрас будани қарз, рушди низоми бонкӣ 

– қарздиҳӣ, сатҳи сармоягузории аҳолиро дар муассисаҳои молиявӣ, даромади корхонаҳои 

КАС ва сатҳи даромаднокии онҳоро инъикос менамояд. Қарзҳои бонк яке аз манбаъҳои 

муҳимтарини сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошанд. Бо вуҷуди ин, ҳамаи он қарзҳое, 

ки ба корхонаҳои кишоварзӣ пешниҳод карда мешавад,  қарзҳои кӯтоҳмуддат мебошанд. Дар 

давраи солҳои 2010-2016, ҳаҷми маблағҳои қарзӣ дар иқтисодиёти вилояти Хатлон аз 344,3 

млн.сом то 987,4 млн. Сомонӣ  баробар буд. Бо вуҷуди ин, ҳаҷми он дар соҳаи кишоварзӣ аз 

74,5 то 42,1 млн. баробар мебошад, ки иқтидори он аз 21,6 то 4,2% коҳиш ёфтааст. 

Ҷадвали 3 

Динамикаи сармоягузориҳои қарзӣ дар корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон, млн. Сомонӣ 
 

Нишондиҳандаҳо 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дар умум, млн.сом 344,3 418,3 549,5 778,8 1128,3 1079,7 987,4 

аз ҷумла        

соҳаи кишоварзӣ, млн.сом 74,5 68,9 52,0 42,4 26,5 54,7 42,1 

Бо % 21,6 16,4 9,4 5,4 2,3 5,06 4,2 
 

Тавре, ки дар боло зикр гардид, бо сабабҳои ноустувории молиявӣ корхонаҳои кишоварзӣ 

наметавонанд қарзҳои бонкиро соҳиб гарданд. Сармоягузорон барои сармоягузории соҳаи 

кишоварзӣ майл надоранд. Зеро кишоварзӣ ба таъсири омилҳои дохилӣ ва берунии хавфу хатар 

мубтало гашта, яке аз соҳаи хатарноктарин дар КАС ба шумор меравад[6,201]. Сабаб дар он 

аст, ки натиҷаҳои фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ на танҳо аз рӯи миқдор ва сифати 

истифодаи омилҳои истеҳсолӣ (меҳнат, техникаву технология), инчунин бо рафтори 

мақсадноки ташкили истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ки бо дараљаи баланди хавфу хатар 

вобаста аст, муайян карда мешавад, ки ин омил боиси коҳиш ёфтани ҷалби сармоягузорӣ 

гардида истодааст. Дар фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ хавфу хатарҳои берунӣ ва дохилии 

соҳавӣ мавҷуданд. Хавфу хатарҳои берунӣ ба омилҳои нархгузорӣ, сиёсӣ, табиӣ вобаста 

мебошанд, ки ин барои субъектҳои хоҷагидорӣ ҳолати идоранашаванда ба ҳисоб меравад. 

Хавфу хатарҳои дохилӣ ҳолати истеҳсолӣ (техника ва технология), молиявӣ ва 

пардохтнопазирии субъектҳои хоҷагидорӣ ҳисоб меёбанд, ки он идоранашавандаанд. Ба вуҷуд 

омадани ин намуди хавфу хатарҳо ба ташаккули натиҷаи молиявии корхонаҳои кишоварзӣ 

таъсири манфӣ расонда боиси камшавии фоида аз фурӯши маҳсулот мегарданд. Дар баробари 

ин, чи тавре таҳқиқот нишон медиҳад, талафоти бештари фоида дар мавриди риоя нашудани 

қоидаҳои агротехникии беҳтаргардонӣ ва такрористеҳсолкунии маҳсулнокии қитъаҳои замин 

(истифодаи киштгардон) ва ба дараҷаи кофӣ ба зироатҳо надодани ғизои минералӣ, ки 

маҳсулнокии майдонҳои кишт ва ҳосилнокиро паст менамояд ба вуҷуд меоянд. Аз ин рӯ, 

мавҷудияти сатҳи баланди хавфу хатарҳои истеҳсолӣ, сабаби коҳиш ёфтани ҷалби 

сармоягузорӣ дар соҳаи кишорварзӣ мегардад. 

Нишондиҳандаи асосии сифатии соҳаи растанипарварӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ 

ҳосилнокии он ба ҳисоб меравад. Ин нишондиҳанда диққати сармоягузоронро бештар ҷалб 

мекунад. Зеро дар ниҳояти кор онҳо аз сармояи гузошташуда ва амалигардонии 

интенсификатсияи истеҳсолот дараҷаи максималии даромад аз истеҳсолот ва фурӯши 

маҳсулоти кишоварзиро, ки аз сатҳи ҳосилнокӣ вобаста аст назаррас мебошад. Дар робита ба 

ин, мо динамикаи сатҳи ҳосилнокии зироатҳои асосии кишоварзӣ - ғалладона, пахта сабзавот ва 

полезиҳоро дар давоми 10 соли охир, ки ба таври анъанавӣ дар вилоят парвариш карда 

мешаванд, мавриди таҳлил қарор додем. Дар хоҷагиҳои фермерии вилояти Хатлон 

нишондиҳандаҳои ҳосили зироатҳои кишоварзӣ, дар ҷадвали 4 ва 5 оварда шудааст. Баҳодиҳии 

устувории қатори динамикии ҳосилнокӣ ва сатҳи хавфу хатар талафоти ҳосилро бо ёрии зариби 

вариатсия, ки аз назарияи оморӣ маълум аст, гузаронидем. Зариби вариатсия ифодаи фоизӣ (ва 
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ё ҳиссавии) нисбати миёнаи майлкунии квадратӣ бар миёнаи арифметикӣ мебошад: V = / х

100.  Дар ин ҷо х .- қимати миёнаи ҳодисаи таҳқиқшаванда ва,  - миёнаи квадратии 

майлкунӣ[2,154] мебошад, ки аз рӯи формулаи L=
 

1

2







n

qq
 муайян карда мешавад. 

Ҷадвали 4 
 

Нишондиҳандаҳои сатҳи хавфу хатарҳои истеҳсолӣ ҳангоми парвариши ғалладонаву пахта 

дар хоҷагиҳои фермерии вилояти Хатлон дар солҳои 2007-2016 [8,с. 15] 
 

 
Солҳо 

Парвариши ғаладонна Парвариши пахта 

Ҳосилнокӣ 
сен/га 

Майлкунии 
хаттӣ 

Квадрати 
майлкунии хаттӣ 

Ҳосилнокӣ 
сен/га 

Майлкунии 
хаттӣ 

Квадрати 
майлкунии хаттӣ 

2007 19,6 - 9,2 84,64 16,1 -3,2 10,24 

2008 19,7 -9,1 82,81 16,0 -3,3 10,89 

2009 28,0 -0,8 0,64 18,9 -0,4 0,16 

2010 26,6 -2,2 4,84 20,1 0,8 0,64 

2011 26,6 -2,2 4,84 21,5 2,2 4,84 

2012 29,2 -0,4 0,16 22,0 2,7 7,29 

2013 34,0 5,2 27,04 21,6 0,9 0,81 

2014 34,5 1,2 1,44 22,5 3,2 10,24 

2015 35,0 6,2 38,44 17,3 -2 4,0 

2016 35,1 6,3 39,69 16,9 -2,4 5,76 

Ба ҳисоби миёна 28,8 0 ∑281,54 19,3 0 ∑54,87 
 

Барои парвариши ғалладона : L =  √
281,54

10
=5,3. 

Аз ин рӯ, зариби вариатсия V =5,3/28,8 = 0,184 ва ё 18,4 %. Вариатсия дар дараҷаи 

нишондодашуда 18,4 % сатҳи эҳтимолият ва ё хавфу хатари талафоти ҳосилро аз ҳисоби 

пастшавии ҳосилнокӣ нишон медиҳад.  

Барои парвариши пахта:√
54,87

10
= 2,34. 

Зариби вариатсия V = 2,34/19,3 = 0,121 ва ё 12,1 %. Эҳтимолияти талафоти ҳосилнокии 

пахта ба 12,1% баробар мешавад. 

Ҷадвали 5  

Нишондиҳандаҳои сатҳи хавфу хатари истеҳсолӣ дар парвариши сабзавоту полезиҳо дар 

хоҷагиҳои фермерии вилояти Хатлон дар солҳои 2007 -2016 [5, с. 253] 
 

Солҳо 
Сабзавот Полезиҳо 

Ҳосилнокӣ 
с/га 

Майлкунии 
хаттӣ 

Квадрати 
майлкунии хаттӣ 

Ҳосилнокӣ 
с/га 

Майлкунии 
хаттӣ 

Квадрати 
майлкунии хаттӣ 

2007 148,9 - 51,5 2652,25 192,0 -44,89 2015,11 

2008 160,9 - 39,5 1560,25 201,2 -35,69 1273,77 

2009 177,4 -23,1 533,61 218,6 -18,29 334,52 

2010 178,3 - 22,1 488,41 226,9 9,99 99,80 

2011 185,6 -14,8 219,04 227,7 -9,19 84,45 

2012 195,1 -5,3 28,09 236,4 -0,49 0,240 

2013 216,3 16,3 265,69 248,9 12,01 144,24 

2014 235,4 35.0 1225,0 268,9 32,01 1024,64 

2015 250,8 50,4 2540,16 268,4 31,51 992,88 

2016 255,7 55,3 3058,09 279,9 43,01 1849,86 

Ба ҳисоби 
миёна 

200,4 0 ∑6972,3 236,89 0 7819,51 

  

Ҳисобҳои мо эҳтимолияти талафоти ҳосилнокиро чунин нишон медиҳад:   

Барои сабзавотҳо: L = √
6972,3

10
 = 26,4. 

V =  26,4/200,4 = 0,132 ё ин ки 13,2 %. 

Барои полезиҳо: L =  √
7819,51

10
   = 27,96. 

V = 27,96/236,89 = 0,118 ё ин ки 11,8 %. 
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Ҷадвали 6  

Нишондиҳандаҳои арзиши  миёна ва эҳтимолияти талафоти ҳосилнокии он дар корхонаҳои 

кишоварзии вилояти Хатлон 
 

Зироатҳо Арзиши миёна 
Лапишҳои миёнаи 

муррабаъ 
Зариби  

тағйирёбанда 
Эҳтимолияти талафоти  

ҳосилнокӣ бо,% 

Ғалладона 28,8 5,3 0,184 18,4 

Пахта 19,3 2,34 0,121 12,1 

Сабзавот 200,4 26,4 0,131 13,2 

Полезӣ  236,89  27,96 0,118 11,8 
  

Ҳамин тариқ, маълум гардид, ки аз ҳама бештар зироатҳои ғалладона ба хавфу хатари 
истеҳсолӣ мувоҷеҳ мегарданд, зеро зариби вариатсионии онҳо калонтарин (18,4%) мебошад. 
Арзёбии сатҳи хавфу хатарҳои корхонаҳои кишоварзӣ, инчунин таҳияи қабули қарорҳо барои 
паст намудани оқибатҳои хавфу хатар ва ҷуброни он сармоягузоронро бештар ҳавасманд 
мегардонад. Ҳамагуна чорабиниҳо оид ба идоракунии хавфу хатарро метавон ба чунин 
гурӯҳҳо, аз ҷумла тадбирҳо барои коҳиш додани хавфу хатар, ҷуброни хавфу хатар ва 
пешгирии хавфу хатар ҷудо намоем[3,79]. Дасткашӣ аз амалигардонии лоиҳаҳои хатаровар яке 
аз усулҳои оддӣ вале тадбирӣ ниҳоӣ ва ё раҳоӣ аз хавфу хатар маҳсуб меёбад. Усули зикршуда 
имкон медиҳад, ки аз хавфу хатар эмин бошем, вале дар айни замон ин дасткашӣ аз фоида низ 
мебошад, ки ба туфайли фурӯши маҳсулот ба даст меояд. Дар ин ҳолат, яке аз усулҳои мақбули 
ҷуброни хавфу хатар, ин бештар қабул намудани мониторинги муҳити бозорӣ мебошад. 
Мониторинг суръатбахшии иттилооти ҷорӣ бо мақсади танзим кардани қарорҳои идоракунӣ 
мебошад. 

Барои идора кардани хавфу хатарҳои нархгузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ аз усулҳои 
хедҷеркунонӣ, диверсификатсияи истеҳсолот ё ҷуброни он дар асоси вазъияти бозор истифода 
кардан мумкин аст. 

Татбиқи тадбирҳои ташкилӣ – технологии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (интихоби 
навъҳои мутобиқшавӣ, ҷорӣ намудани зироатҳои ғалладонагӣ, истифодаи техника ва 
технологияи захиравӣ, технологияи мониторинги миқдори амалиётҳои агротехникӣ ва ғайра) 
баҳри рафъи хавфу хатарҳо равона шуда, ҳамчун усули кам кардани хавфу хатарҳои истеҳсолӣ 
ва сармоягузорӣ амал менамояд. 

Ҳамин тариқ мувофиқи таҳлили гузаронидашуда хоҷагиҳои фермерӣ, барои идоракунии 
хавфу хатарҳои ба истеҳсолот таҳдидкунанда ва сармоягузорӣ  бояд як қатор тадбирҳои  ба 
афзоиши ҳосили зироат ва коҳиши талафоти ғалладона вобастаро таҳия намоянд. Бо мақсади 
паст кардани сатҳи хавфу хатарҳо ҳангоми истеҳсоли ғалладона дар хоҷагӣ, истифодаи 
методҳои идоракунии хавфу хатарҳо, инчунин такмил додани технологияи парвариши ин 
зироат ва сармоягузорӣ дар истифодаи навъҳои сермаҳсули истеҳсоли ғалладона зарур аст. Ин,  
дар ниҳояти кор ба афзоиши ҳосилнокии зироат ва имконияти ба даст овардани даромадҳои 
иловагӣ мусоидат хоҳад кард. 
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ҲОЛАТИ КУНУНИИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ  
ВА АРЗЁБИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ  

     

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи ҳолати кунунии ҷалби сармоягузориҳои корхонаҳои 
кишоварзӣ ва арзёбии хавфу хатарҳои сармоягузориро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додаанд. Қайд 
намудаанд, ки  барои таъмини рушди устувори корхонаҳои кишоварзӣ ва навсозии он, захираҳои 
назарраси сармоягузорӣ заруранд. Дар шароити муосир, корхонаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои 
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он барои ҷалби сармоягузорӣ имкониятҳои зиёд доранд. Бо вуҷуди иҷораи ками истифодаи заминҳои 
кишоварзӣ, мавҷуд будани қувваи кории арзон дар минтақаҳои деҳоти кишвар, ҳаҷми калон, шароити 
мусоиди экологӣ ва ғайра, ҷалби сармоягузорӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ ба иқтисодиёти аграрӣ бо 
хатарҳо алоқаманд мебошад.  Инчунин муаллифон 57219 хоҷагиҳои деҳқонӣ вилояти Хатлон мавриди 
таҳлил қарор додаанд.  Таҳлилҳо нишон додааст, ки зиёда аз 67% майдони кишти хоҷагидоронро 
майдонҳои кишти пахта ишғол намудааст. Дар асоси баҳодиҳии фаъолияти молиявӣ - иқтисодии ин 
хоҷагиҳо дар минтақаи Вахши вилояти Хатлон, ки ба истеҳсоли нахи пахта машғуланд, сатҳи ҷалби 
сармоягузории онро гурӯҳбандӣ намудаанд. Хоҷагиҳои фермерии гурӯҳи якум (сатҳи даромаднокӣ то 
25%) дорои ҷалби зиёдтари сармоягузорӣ мебошанд. Аз сатҳи миёнаи даромаднокӣ 20%, ҳамаи 
хоҷагиҳои гурӯҳ бо фоида кор мекунанд. Ҳиссаи фоидаи онҳо дар фоидаи умумии хоҷагӣ 33,3 фоизро 
ташкил медиҳад.  
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

В своей статье авторы анализируют и обсуждают текущее состояние инвестиций в 
сельскохозяйственные предприятия и оценку инвестиционных рисков и рисков. Было отмечено, что для 
обеспечения устойчивого развития и модернизации сельскохозяйственных предприятий необходимы 
значительные инвестиционные ресурсы. В современных условиях сельскохозяйственные предприятия 
республики и ее регионов имеют много возможностей для привлечения инвестиций. Несмотря на низкую 
аренду сельскохозяйственных земель, наличие дешевой рабочей силы в сельских районах страны, 
большой объем, благоприятные экологические условия и т. Д., Привлечение инвестиций в аграрную 
экономику связано с рисками. Авторы также проанализировали 57, 219 дехканских хозяйств в 
Хатлонской области. Анализ показал, что более 67% посевных площадей занимают фермеры. На 
основании оценки финансово-хозяйственной деятельности этих хозяйств Вахшской области Хатлонской 
области, которые занимаются производством хлопкового волокна, уровень инвестиций сгруппирован. 
Хозяйства первой группы (уровень дохода до 25%) имеют наибольшую инвестиционную 
привлекательность. При среднем уровне дохода 20% все фермерские хозяйства работают с прибылью. 
Их доля в общей прибыли хозяйства составляет 33,3%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, сельскохозяйственные предприятия, риск, финансы, 
экономика, оценка, анализ, привлечение инвестиций 
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CURRENT STATUS OF ATTRACTING INVESTMENTS FROM AGRICULTURAL ENTERPRISES 
AND RISK ASSESSMENT OF INVESTMENTS 

 

In their article, the authors analyze and discuss the current state of investment in agricultural enterprises 
and the assessment of investment risks and risks. It was noted that in order to ensure the sustainable development 
and modernization of agricultural enterprises, significant investment resources are needed. In modern conditions, 
agricultural enterprises of the republic and its regions have a lot of opportunities to attract investment. Despite 
the low lease of agricultural land, the availability of cheap labor in rural areas of the country, the large volume, 
favorable environmental conditions, etc., the attraction of investment in the agricultural economy is associated 
with risks. The authors also analyzed 57,219 dehkan farms in Khatlon. The analysis showed that more than 67% 
of the area under cotton was occupied by farmers. Based on the assessment of financial and economic activity of 
these farms in the Vakhsh region of Khatlon region, which are engaged in the production of cotton fiber, the 
level of investment is grouped. The farms of the first group (income level up to 25%) have the largest investment 
attraction. From the average income level of 20%, all group farms operate at a profit. Their share in the total 
profit of the farm is 33.3%. 
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УДК.: 630.9.303.4  

САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ СОҲАИ ПАРАНДАПАРВАРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
  

Ҳакимов З.Ҷ. 

Институти иқтисодиёти кишоварзии АИКТ 
 

Дар шароити муосири иқтисодӣ танҳо як соҳаи бомуваффақияти фаъолияткунанда, ки 

қодир аст вазъиятро дар бозори озуқавории кишвар дар муддати кӯтоҳ ба эътидол барорад ва 

вазъиятро дар бозори озуқаворӣ беҳтар намояд соҳаи парандапарварӣ мебошад, зеро чун соҳаи 

зудинкишофёбанда, бо суръати баланди рушдкунанда ва маҳсулнокии баланд, доштани 

хароҷоти нисбатан пасти меҳнат ва воситаҳои моддӣ барои истеҳсоли як воҳиди маҳсулот 

бартарии фарқкунанда дорад. 

Аз ҷумлаи самтҳои асосии рушди соҳаи парандапарварӣ инҳо мебошанд: 

- зиёд намудани истеҳсоли хӯрока барои паранда ва ташкил намудани технологияи 

коркард, ҷамъоварии дигар намудҳои хӯрок, зиёд кардани маҳсулнокии парандагон, ки 

имкон медиҳад рушди дараҷаи интенсивнокии хӯрокадиҳии паранда таъмин гардад;  

- дар асоси ба таркиби ратсиони хӯрока ворид намудани ҳиссаи ғалладонагӣ ва 

консентратҳои сафедавӣ бо баҳисобгирии микро- ва макроэлементҳо, бо препаратҳои 

табобатӣ ва профилактикӣ баргардонии онҳо; 

- болоравии маҳсулнокии паранда бо истифодаи васеи иқтидори генетикии парандагон, 

хӯрокадиҳии босамари он ва бо чӯҷаҳои навъҳои гуногун пурра намудани он , вобаста бо 

шароити бо технологияи нигоҳдорӣ мувофиқ парвариш кардани парандагон;  

- зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти парандапарварӣ, истеҳсоли якҷояи соҳавӣ дар 

баробари амудии технологияи махсусе, ки якҷоя амалӣ меардад;  

- рушди тамоми комплекси агросаноатии аз рушди саноат пешрафта оид ба беҳтар 

намудани хизматрасонии парандапарварон, таъмини истеҳсолии онҳо, коркарди маҳсулоти 

парандпарварӣ; 

- ташкили таҳқиқоти илмӣ барои қаноатбахш намудани эҳтиёҷоти таҷрибаи 

парандапарварӣ, якҷоя намудани равандҳои истеҳсолот бо роҳи коркарди технологияи 

захирасарфакунӣ ва амалӣ намудани онҳо дар истеҳсолот [1, с. 32-33]. 

Бояд қайд кард, ки рушди минбаъдаи парандапарвариро асосан аз ҳисоби 

интенсификатсияи соҳаҳои хурд-хурди зудтараққикунандаи сердаромади дар ҳайати 

хоҷагиҳои калони ҷамоавӣ мавҷудбуда, инчунин ҳавасмандгардонии шаклҳои муосири 

хоҷагидорӣ амалӣ гардонидан мумкин аст. Ба ин мақсад танҳо дар шароите ноил шудан 

мумкин аст, ки агар дар хоҷагиҳои давлатӣ ва кооперативӣ хӯрокаҳои зарурии хушсифат, 

таҷҳизоти технологӣ ва дигар захираҳои моддии нархашон дастрас мавҷуд бошад.  

Дар парандапарварӣ истифода шудани технологияи захирасарфакунӣ, беҳтаргардонии 

хӯрокадиҳӣ ва воситаҳои навкунӣ, саноати хӯрокадиҳӣ ва муносиб кардани ратсиони хӯрока , 

барпо намудан ва рушди ояндаи комплексҳои маҳсулоти гӯштию тухмӣ ба истеҳсоли 

маҳсулот суръат мебахшад. Қобили зикр аст, ки ба даст овардани натиҷаи омилҳои дар боло 

овардашуда, ба туфайли баландшавии самаранокии истеҳсоли маҳсулоти парандпарварӣ дар 

сурати ҷудо кардани воситаҳои зарурии буҷетӣ, имтиёзҳои андозсупорӣ, таъмин намудан бо 

маҳсулоти зарурӣ ва ғайра имконпазир аст [2, с. 4-6]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки усули захирасарфакунӣ бояд дар ҳамаи соҳаҳои ташкил 

ва технологияи парвариши паранда, беҳтаркунии сохтор ва навъҳои паранда, рушди 

интегратсионии истеҳсолот ва фаъолияти тиҷоратӣ ҷорӣ карда шавад. Дар ин асос бо боварӣ 

метавон гуфт, ки танҳо ҷорӣ намудани технологияи захирасарфакунӣ имкон медиҳад, ки 

парандаҳои гӯшту тухмдеҳ аз буҳрони баамаломада бароварда шаванд. 

Аз ин рӯ, дар шароити имрӯзаи бозорӣ ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ фаъолияти худро 

дар асоси ҳисоби хоҷагидорӣ ба роҳ мондаанд. Бинобар ин, барои ноил шудан ба фаъолияти 

самараноки хоҷагидорӣ, корхонаҳои кишоварзӣ маҳсулоти худро бо нархи дар бозор 

муқарраргардида ба фурӯш мебароранд. 

Илова бар ин, самтҳои бонуфузи парандпарварӣ аз хусусиятҳои хоси мамлакатамон -

камзаминӣ, гуногунрангии иқлим, ки дар он минтақаҳои субтропикӣ аз якдигар бо 

шароитҳои хоку иқлим фарқ менамоянд, вобаста мебошад. 

Бояд қайд кард, ки гуногуншаклии ҷуғрофӣ, беҳамто будани маҳалҳои агроиқлимӣ 

зарурати коркарди барномаи илмӣ-техникии мувофиқро бо дарназардошти иқтидорҳои 
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биоиқлимӣ тақозо менамояд. Ин барнома бояд ба мақсад ва масъалаҳои васеъ намудани 

истеҳоли маҳсулот ва таъмини истиқлолияти иқтисодии ҷумҳурӣ ҷавобгӯ бошад [3, с. 72-80]. 

Зикр намудан бамаврид аст, ки маҳдуд будани пойгоҳи моддӣ-техникӣ ба хоҷагиҳои 

деҳқонӣ имкон намедиҳад, ки амалиётҳои калони молиявиро ба роҳ монанд. Аз ин рӯ, дар 

раванди гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ, зарур аст дар баробари коркард, амалӣ 

кардани таҳқиқоти илмӣ-генетикӣ, қувваи асосӣ ба ҳалли масъалаҳои технологии шаклҳои 

хурд ва миёнаи хоҷагӣ равона карда шавад. 

Қайд кардан муҳим аст, ки нақши илм дар истеҳсолоти ба талаботи иқтисоди 

бозоргонӣ ҷавобгӯ мебошад, хеле калон аст. Дар ин асос аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шартномаҳои байнидавлатӣ оид ба ҳамкориҳои илмӣ-техникӣ (тайёр кардан ва 

такмили ихтисоси кадрҳои илмӣ, харидани технологияҳои навтарин ва ахборот) ба сифати 

мушовир-экперт ба таври васеъ ҷалб кардани олимон баста шудаанд. 

Низоми пурмаҳсули дар асоси технологияи захирасарфакунӣ ба роҳ мондашудаи 

хоҷагидории соҳаҳои парандапарварӣ имкон медиҳад, ки арзиши аслии маҳсулот коҳиш 

ёфта, даромаднокии истеҳсолот боло равад, ки ин барои таъмини такрористеҳсолкунии васеи 

соҳа хеле зарур аст (30-40%), таъмин гардад. 

Бинобар ин, барои дар оянда пеш бурдани фаъолияти соҳа, дар асоси шаклҳои гуногун 

ва ё ягонаи хусусӣ, бунёд намудани иттиҳодияҳо ва ё низоми ҳамгироии оид ба истеҳсоли 

маҳсулот, коркард ва фурӯши он зарур аст. Чунин иттиҳодияҳо имкон медиҳанд, ки 

равандҳои ташаккул ва тақсимоти фоида дар асоси манфиатҳои иқтисодии умумии тарафҳо 

бо дарназардошти хароҷоти ҳар зинаи истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот амалӣ гардонида 

шаванд. Дар ин асос ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои навъҳои паранда ва қобилияти ба 

дигаргуниҳои шароити муҳити атроф ҷавоб дода тавонистани онҳо хеле муҳим мебошад. 

Бояд қайд кард, ки тамоми тадбирҳо оид ба зиёд намудани баромади маҳсулот, беҳтар 

шудани сифати он, паст намудани арзиши аслии воҳиди маҳсулоти истеҳсолгардида 

андешидашуда, баҳри таъминоти некуаҳволии аҳолӣ равона гардидаанд [4, с. 72-77]. 

Омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои зиёде, ки дар онҳо соҳаи парандапарварӣ рушд 

ёфтааст, нишон медиҳад, ки дар онҳо ба ташкили пойгоҳи илмӣ-амалӣ диққати асосӣ дода 

мешавад ва он барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва муайян кардани ояндаи рушди соҳа 

равона шудаанд. Дар ин мамлакатҳо илми амалӣ ҳамчун омили таъсирбахши 

танзимкунандаи равандҳои ҳаётан муҳимми истеҳсолӣ, экологӣ ва ғайра ҳисобида шуда, ба 

он аҳамияти махсус дода мешавад. Ин соҳаҳо, ба мушкилоти гузариш ба муносибаҳои 

бозоргонӣ нигоҳ накарда, асосан иқтидори моддӣ ва кадрии худро нигоҳ доштаанд.  

Дар консепсияи технологияи захирасарфакунӣ барои муассисаҳои илмии ҷумҳурӣ 

самтҳои асосии корҳои таҳқиқотӣ, ҳавасмандии иқтисодии дар амал ҷорӣ кардани натиҷаи 

бадастовардаи онҳо муайян карда шудааст. Бо вуҷуди ин, дар оянда дастгирии давлатӣ бояд 

ба болоравии сатҳи муассисаҳои илмии соҳа, роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳои 

парандпарварӣ дар бобати коркард ва татбиқ намудани барнома ва чорабиниҳо бо мақсади 

рушди устувории соҳа дар асоси дастовардҳои илмӣ ва техникӣ мусоидат намуда, ин 

самтҳоро дар бар гирад. 

Танҳо ба чунин роҳи рушди истеҳсолот парандапарварӣ ба он ноил шудааст, ки дар он 

барои зиёд шудани маҳсулоти истеҳсолӣ ва пур кардани бозори озуқавории ҷумҳурӣ 

иқтидори кифоякунанда мавҷуд бошад. Ҳалли бомуваффақияти муаммоҳои ҷамъшуда, ба 

туфайли номутобиқ будани иқтидори истеҳсолӣ ва технологӣ ба талаботи соҳа дар бобати 

васеъ, намудани истеҳсолот боз ҳам душвотар мегардад. Барои ҳамин ҳам технологияи 

захирасарфакунӣ дар қисми ками кооперативҳои калони истеҳсолӣ ва хоҷагиҳои гурӯҳии 

деҳқонӣ (фермерӣ) истифода бурда мешавад [5, с.  55-56]. 

Бояд қайд кард, ки дар вақташ тақсимоти колхозу совхозҳо асоси сиёсати давлатӣ дар 

бобати ташаккули иқтисодиёти серсоҳа маҳсуб меёфт, аз ин рӯ, он на хусусияти иқтисодӣ 

балки хусусияти сиёсӣ дошт. 

Дар бисёр маврид он ба таҳаввулоти рушди соҳаи мавҷуда, ки ба тамоюли 

байналмилалии рушди корхонаҳои калони истеҳсоли мол хос аст, муқобил мебошад 

(масалан, дар ИМА солҳои охир тамоюли калон кардани хоҷагиҳои фермерӣ гузашта 

истодааст). 

Таҳлили истифодаи технологияи захирасарфакунӣ дар соҳаи парандпарварии ҷумҳурӣ 

нишон медиҳад, ки он бе мавҷудияти натиҷаҳои чашмрас дар ин самт тавсиф мегардад. Дар 

бисёр мавридҳо онҳо самараи иқтисодӣ намеоранд ва ё то молистеҳсолкунандаи ниҳоӣ 
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рафта намерасад, ки ин дар навбати аввал бинобар мавҷуд будани муаммоҳои муҳим дар 

занҷири «захираҳои молиявӣ – захираҳои воқеӣ – захираҳои бозор – истеҳсолоти 

кишоварзӣ» боиси боздошти рушд мегардад. Мавҷуд набудани ҳавасмандии коргарон ба 

меҳнат, ки онҳо дар пешбурди усулҳои нави истеҳсолот иштирок менамоянд, имкон 

намедиҳад, ки онҳо захираҳои ғуншудроа барои ҳалли вазифаҳои пешбинишуда сафарбар 

намоянд. Зеро, ташаббусҳои шахсии соҳибкорон, ки барои васеъ намудани миқёси 

азхудкунии навоварӣ дар истеҳсолот зарур мебошанд, ба пуррагӣ амалӣ карда намешавад. 

Дуюм, нарасидани захираҳои давлатӣ ва норасоии назарраси маблағҳои худӣ дар 

субъектҳои хоҷагидорӣ ба ташкили маблағгузориҳои зарурӣ ва фоизҳои инвеститсионии 

соҳа таъсири манфӣ мерасонад. Барои ҳамин ҳам то ҳанӯз механизми самарабахши дар 

истеҳсолот амалишавии дастовардҳои илмӣ ташкил нашудааст. 
 

 

 
 

Расми 1. Унсурҳои асосии технологияи захирасарфакунӣ. 
 

Сеюм, ба миқдори муайян истифодаи зеҳнии сармояи соҳа, ки дар маҷмӯъ дар асоси 

худ нигоҳ дошта мешавад, истифода нашудааст. Дар ин ҷо сатҳи илмӣ-техникии иқтидори 

соҳа аз сатҳи ҷаҳонӣ дар тамоми дигаркунии базаи технологӣ ақиб мемонад, ки ноаён ба 

гузаронидани гардиш ба тарзи нави технологии истеҳсолот таъсир мерасонад.  

Таҷибаи мамлакатҳое, ки дорои соҳаи парандапарварии рушдёфта мебошанд, нишон 

медиҳанд, ки равнақи самарабахши кори селексионӣ яке аз омилҳои муҳимми усули 

захирасарфакунии рушди соҳа ба ҳисоб меравад [6, с. 57-60]. Ин кор дар мамлакатҳои 

қайдшуда маҷмӯи тадбирҳои ташкилӣ-хоҷагӣ ва илмӣ-таҳқиқотро оид ба такмили сифатҳои 

парандаро фаро мегирад. Бинобар ин, бо мақсади афзунгардонии маҳсулнокии паранда дар 

алоқамандӣ бо дигар омилҳо истифода бурдани сифатҳои ирсӣ дар аксар хоҷагиҳои 

парандпарварии ИМА, Европаи ғарбӣ, Исроил ва мамлакатҳои дигар имконият медиҳад, ки 

аз ҳар сар паранда дар як сол ба ҳисоби миёна то 290 дона тухм гирифта мешавад.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар соҳаи парандапарварии кишвар аз сабаби риоя 

нашудани талаботи технологияи захирасарфакунии парвариши паранда ҳар сол аз ҳар як сар 

паранда то 230 ва аз ин камтар тухм гирифта мешавад, ки ин дар миқёси ҷумҳурӣ дар соли 

2017 337,1 млн. донаро ташкил медиҳад [7, с. 88-96]. Ба андешаи мо, усулҳои ҳамин 

технологияи захирасарфакунии парвариши чорво дар бандҳои дар расми 1 нишон дода 

шудаанд.  

Аз расм маълум мегардад, ки дар байни нишондиҳандаҳои истифодаи ду технология 

фарқияти куллӣ мавҷуд мебошад. Чунончи, ҳангоми истифодаи технологияи навин ҷиҳати 

муайян намудани шароити рефлексионии парандагон ва мутобиқати онҳо дараҷаи 

маҳсулнокии меҳнат нисбат ба фаъолити корҳои одӣ 2 маротиба баландтар аст. Дар 

баробари ин, хароҷоти воситаҳои пулию молии барои истеҳсоли 1000 дона тухм ва 1 сентнер 

гӯшти парандасарфшуда, дар мавриди истифодаи технологияи дуюм 18,0-21,2 фоиз кам 

мегардад. 

Унсурҳои технологияи захирасарфакунии интенсивии парвариши паранда 

Парвариши маҳсулнокии парнда дар 

минтақаҳо 

Истифодаи усулҳои муосири парвариш 

ва нигоҳубини паранда 

 

Истифодаи воситаҳои самаранокиашон 

баланди пешгирӣ аз бемориҳо 

 

Муайянкунии навъҳои нави мурғони 

тухмдеҳ ва гӯштӣ 

 

Самаранокии хӯрокдиҳӣ ва гирифтани 

маҳсулоти муайяншуда 

 

Самаранокии хӯрокдиҳӣ ва гирифтани 

маҳсулоти муайяншуда 

 

Самаранокии хӯрокдиҳӣ ва гирифтани 

маҳсулоти муайяншуда 

 

Самаранокии хӯрокдиҳӣ ва гирифтани 

маҳсулоти муайяншуда 
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Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки унсури муҳимми технологияи захирасарфакунии дар 

мурғони тухмӣ истифодашаванда дар ҳамаи равандҳои истеҳсолӣ ҷорӣ кардани 

механиконии комплексӣ ба шумор меравад [8, с. 121-123]. 

Хулоса. Ҳамин тавр, ба хулоса омадан мумкин аст, ки стратегияи ба даст овардани 

парвариши устувори соҳаи парандапарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бозор 

нақш ва аҳамияти муҳимми технологияҳои навро тақвият дод. Ҳавасмандии ширкатҳо 

(ширкатҳои парандапарварӣ) дар амалисозии интихоби дурусти шаклҳо, роҳҳои ташкили 

меҳнат ва истеҳсолот на танҳо ба самаранокии иқтисодӣ, балки иҷтимоӣ низ таъсири мусбат 

расонанд, ки дар шароити афзоиши меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

метавонанд ҳамчун мушкилоти асосӣ тасниф карда шавад. 
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САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ СОҲАИ ПАРАНДАПАРВАРӢ ДАР  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола самтҳои асосии рушди соҳаи парандапарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 

гардидааст. Соҳаи парандапарварӣ яке аз соҳаҳои муҳимми кишоварзӣ мебошад. Муайян гардидааст, ки 

соҳаи паррандапарварӣ дар байни соҳаҳои бо истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ машғулбуда, аз ҳама 

зудинкишофёбанда мебошад ва маҳсулоти хӯроквории арзишнок – гӯшти парҳезӣ ва тухм истеҳсол 

намуда, ҷузъи ҷудонашавандаи сохтори амнияти озуқавории соҳа дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад. Талаботи 

зарурӣ барои ноил шудан ба сатҳи баланди рушди соҳаи парандапарварӣ асосҳои илмии он дар шароити 

муосир мебошад. Ин инъикоси дурусти вазъияти табиӣ, иқтисодӣ, демографӣ ва дигар шароити соҳаро 

ҳамчун омилҳои махсус ва рушди ҳаёти иҷтимоию иқтисодии деҳот пешбинӣ менамояд. 

Дар мақола яке аз самтҳои асосии баланд бардоштани маҳсулнокии парандагон, ки таъмин 

намудани онҳо бо хӯрокаи аз ҷиҳати илмӣ асоснок кардашуда мебошад, инчунин масъалаҳои идоракунӣ 

оид ба афзоиш ва рушд, ки барои тағйир додани навъҳои паранда ба навъҳои хушзот, дуруст ва оқилона 

ба роҳ мондани хӯрокаҳои серғизо пешниҳод гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: самтҳои асосӣ, рушди соҳаи парандапарварӣ, гӯшти парҳезӣ, тухм, маҳсулоти 

гӯштӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье рассматривается основные направления развитие птицеводческие отрасли в 

Республике Таджикистан. Птицеводство является одной из важных отраслей сельского хозяйства. 

Определены птицеводства, как отраслей производящих мясо самое скороспелое, дающие ценные продукты 

питания - диетическое мясо и яйца, которые являются неотъемлемыми элементами структуры 

продовольственной безопасности республики. Необходимым требованиям, предъявляемым к вопросам 

достижения высокого уровня развития птицеводства, является ее научное обоснование в территориальном 

разрезе. Это предполагает адекватные отражения природных, экономических, демографических и других 

условий республики как особых факторов развития социально-экономической жизни сельской местности. 



186 

 

Предложены основные направления повышения продуктивности птиц являющиеся научно-обоснованное 

их кормление, вопросы управления ростом и развитием и организации рационального откорма как важными для 

сельскохозяйственной практики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: основные направления, развитие птицеводческие отрасли, диетические 

мясо, мясо птицы, обеспечение продовольственной безопасности.  
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MAIN DIRECTIONS OF POULTRY INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE  

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article discusses the main areas of development of the poultry industry in the Republic of Tajikistan. 

Poultry farming is one of the important branches of agriculture. Poultry farming has been defined as the sectors 

that produce the earliest horny meat and provide valuable food products - dietary meat and eggs, which are 

integral elements of the republic’s food security structure. The necessary requirements for achieving a high level 

of poultry development is its scientific substantiation in a territorial context. This suggests adequate reflection of 

the natural, economic, demographic and other conditions of the republic as special factors in the development of 

the socio-economic life of the countryside. 

The main directions of increasing the productivity of birds that are scientifically based on their feeding, 

issues of managing growth and development and the organization of rational feeding as important for 

agricultural practice are proposed. 

KEY WORDS: main directions, development of poultry industry, dietary meat, poultry meat, ensuring 

food security. 
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НАҚШИ МАРКЕТИНГ ДАР ИДОРАКУНИИ СОҲАИ АГРАРӢ 
 

Сатторов У.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки кишвари аграрӣ ба ҳисоб меравад, ташкили маркетинг дар 

ин самт яке аз масъалаҳои мубрами соҳаи иқтисодиёт мебошад. 

Маълум аст, ки бо ҳама сабабҳои мухталифе, ки боиси буҳрон дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ мегардад, яке аз сабабҳои асосӣ коҳиши якбораи назоратшавандаи равандҳои ҷорӣ 

мебошад. 

Азхудкунии механизмҳои бозор ва гузариши ҷомеа ба шароити нави иқтисодӣ ва 

иҷтимоии фаъолият дахлдорро дар системаи идоракунии истеҳсолот тағийроти тақозо мекунад, 

аз ин рӯ, функсияҳои идоракунии он ба таҷдиди назар ва иловаҳо ниёз дорад. Дар ин самт 

маркетинг дар мадди аввал меистад ва дар шароити муосир, он ҳамчун яке аз унсурҳои 

муҳимми механизми бозории менеҷмент, дар фаъолияти ҳар як корхона, новобаста аз шакли 

ташкилию ҳуқуқӣ, тахассус ва ҳаҷм, ҷои махсусро мегирад. 
Солҳои охир дар назди аксар корхонаҳои кишоварзӣ вазифа гузошта шудааст, ки самтҳои 

рушди худро муайян намуда, вазъи мӯътадили иқтисодиро барои давраи дарозмуддат таъмин 
кунанд. 

Ҳангоми банақшагирии рушди фаъолияти корхонаҳои аграрӣ ҳолатҳои зерин бояд 
муайян карда шаванд:  

- таҳлили вазъи кунунӣ - муайянкунии ҳадафҳои ҷорӣ; 
- мушаххас намудани ҳадафҳои маркетинг - интихоби стратегияи маркетинг; 
- таҳияи нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати назорати иҷроиш [4, с.135]. 
Дар ин рӯйхат, ҷойгоҳи муҳимро таҳлили вазъи кунунӣ ишғол мекунад, ки онро ба 

якчанд марҳила тақсим кардан мумкин аст: 
- таъин кардани иқтисодиёт ба боби баёни таснифот барои муайян кардани методологияи 

мушаххаси ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилоот; 
- тавсифи омилҳои дохилии дар корхона амалкунанда (маҳсулоти истеҳсолшуда, 

механизми иқтисодӣ, маҳдудиятҳои мақсаднок ва захиравӣ); 
- тавсифи омилҳои STEP (омилҳои иҷтимоӣ, технологӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ)-и муҳити 

беруна, ки ба фаъолияти корхона таъсири дарозмуддат доранд; 
- тавсифи муҳити рақобат, аз ҷумла бозорҳо (маҳаллӣ, ноҳиявӣ, минтақавӣ), 

истеъмолкунандагон (инфиродӣ ва яклухт), таъминкунандагон, рақибони асосӣ; 



187 

 

- таҳлили иттилооте, ки дар марҳилаҳои қаблӣ ба даст омадааст, бо истифода аз таҳлили 
қавӣ ва суст, имконот ва таҳдидҳо, пешгӯии рушди бозорҳо, муқоисаи каналҳои тақсимот [5, с. 
78]. 

Дар оянда, пас аз гузоштани ҳадафҳои маркетингӣ ва интихоби стратегия, бояд нақшаи 
муфассали амалиёт, аз ҷумла блокҳои истеҳсолот, фурӯш, таблиғ, таълими кадрҳо, нақшаи 
бизнес ва пешгӯии молиявии фаъолият бояд пурра таҳия карда шавад.  

Самти фаъолияти маркетинг дар комплекси агросаноатӣ бо дараҷаи таъминоти аҳолӣ бо 
озуқаворӣ муайян карда мешавад. Дар шароити норасоии маҳсулот (талабот аз пешниҳод 
зиёдтар аст) нишони асосӣ афзоиши талабот аст; бо пур шудани бозор бо моли навъҳои 
гуногун, рушди самти қонекунии талаботи истеъмолкунандагон зарур аст. 

Ташкили фаъолияти маркетингӣ дар сохтори идоракунии корхонаи аграрӣ, интихоби 
мутахассисони мувофиқи тахассусӣ дар он, тақсими вазифаҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳо дар байни 
кормандони хадамот, фароҳам овардани шароит барои кори самаранок ва ҳамкорӣ бо дигар 
хадамоти корхона мусоидат мекунад.  

Ҳангоми маркетинг дар бозори ғалладона (ба мисли дар тамоми соҳаи кишоварзӣ) чунин 
корҳо амалӣ мегарданд: 

- ба самаранокии ниҳоӣ на танҳо технологияи истеҳсол ва коркарди маҳсулот, балки 
шароити хок ва иқлим низ таъсир мерасонад, ки дараҷаи истеҳсолот ва хавфи соҳибкориро 
меафзояд; 

- ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда афзуда, барои нигоҳдории махсуси муҷаҳҳаз ва амнияти 
нақлиёт ниёз доранд; 

- назорат ва нигоҳдории сифати маҳсулот аксар вақт мушкил мешавад, ки он захираҳои 
зиёди молиявиро талаб мекунад; 

- тағйирёбии ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, ки бо шароити обу ҳаво низ вобастагӣ 
дошта, аксар истеҳсолкунандагон онро ба нархҳо ва сиёсати ҳукумат дар самти агросаноат 
мутобиқ месозанд; 

- ноустувории иқтисодии корхонаҳо ва нархҳои нисбатан пасти маҳсулот мавҷуданд; 
- истеҳсолкунандагони мол дар соҳаи кишоварзӣ барои назорат ва идоракунии ҳаракати 

маҳсулот имконияти камтар доранд [3, с. 69]. 
Системаи танзими муносибатҳои иқтисодӣ зерсистемаҳои танзими молиявию пулӣ, 

буҷетӣ, кредитӣ, андоз ва нархро дар бар мегирад, ки ҳадафи асосии онҳо нигоҳ доштани 
тавозуни талабот ва пешниҳод, истеъмол ва ҷамъоварӣ, мол ва пешниҳоди пул мебошад. 

Давлат бо ёрии тадбирҳои қонунгузорӣ, маъмурӣ ва буҷетӣ-молиявӣ ба нархҳо тавре 
таъсир мерасонад, ки ба рушди устувори системаи иқтисодӣ дар маҷмӯъ мусоидат мекунанд, 
яъне то ки нархҳои даврии равандҳои такрористеҳсолкунӣ тавассути нархҳо баробар карда 
шаванд [2, с. 23]. 

Самаранокии усулҳои гуногун аз интихоби дурусти шароити истифодаи онҳо вобаста аст, 
масалан, усули танзими нарх, ки тавассути сатҳи даромаднокӣ ба хароҷоти истеҳсолӣ дар 
кишвар васеъ паҳн шудааст, дар амалияи ҷаҳонӣ амалан истифода намешавад. Ин ҳолат 
корхонаҳоро барои коҳиш додани хароҷот ҳавасманд намекунад. Дар хориҷа сатҳи нархҳо 
тавассути маҳдуд кардани имкониятҳои ба даст овардани даромаднокии зиёд аз сармояи 
гузошташуда танзим карда мешавад. 

Дар ҳама кишварҳое, ки иқтисоди бозории омехта, кушода ва ё иҷтимоӣ доранд, 
ҳукуматҳо ва мақомоти қонунбарор сиёсати пешгирии болоравии нархи молҳо ва хидматҳо, 
баланд бардоштани музди меҳнат ва пардохтҳои иҷтимоиро доранд. Масалан, дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳукумат нархи захираҳои энергетикӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, намудҳои 
муҳимтарини мошинҳо, таҷҳизот ва хизматрасонии маиширо назорат мекунад. Ин имкон 
медиҳад, ки болоравии нархҳо нигоҳ дошта шавад, дар ин ҷо манъ кардани он ғайриимкон аст 
ва дар сурати пайдо шудани молҳо ва хидматҳои нав нархгузории нав ба амал меояд. Аз ин рӯ, 
тавре ки Кейнс пешниҳод кард, афзоиши директивӣ (мустақим)-и музди меҳнат ва кумакҳои 
иҷтимоӣ иҷро карда мешавад [6, с. 340]. Дар ин асос меъёрҳои кафолатноки музди меҳнат 
тибқи қонун муқаррар карда мешавад ва дигар тадбирҳо ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи 
иҷтимоии аҳолӣ андешида мешаванд.  

Сиёсати афзалиятнокии музди меҳнат ва пардохтҳои иҷтимоӣ дар давраи дарозмуддат 
барои ҳалли масъалаҳои шуғли аҳолӣ, баланд бардоштани некӯаҳволӣ ва такрористеҳсолкунии 
онҳо шароити мусоид фароҳам меорад.  

Иқтисоди бозаргонии ба иҷтимоиёт нигаронидашуда системаест, ки ба принсипи 
тақсимот аз рӯи кор, инчунин ба рақобат асос ёфтааст; он кӯшиш мекунад, ки ҳамчун дастгирӣ 
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барои онҳое хидмат кунад, ки новобаста аз сабабҳои гуногун, чунончи аз сабаби он ки онҳо 
хеле ҷавонанд ё хеле пиранд, ё беморанд, ё бо хоҳиши худ кор карда наметавонанд ё ба 
вазъияти душвор дучор шудаанд. Ҷамъият ва давлат бояд бо онҳо ҳамбастагӣ нишон диҳанд ва 
ба онҳо кумак расонанд. 

Ҳамин тавр, такмил додани равандҳои маркетинг яке аз воситаҳои асосии баланд 
бардоштани самаранокии ҳам истеҳсолот ва ҳам истеъмолкунанда мебошад. Ин, пеш аз ҳама, 
ба афзоиши рақобати истеҳсолкунандагони хориҷӣ ва инчунин рушди баланди динамикии 
муҳити соҳибкорӣ вобаста аст. Аз ин рӯ, дар назди роҳбарони корхонаҳои кишоварзӣ вазифаи 
муҳим - ташаккули механизми такмил додани равандҳои бизнес, аз ҷумла маркетинг, гузошта 
шудааст ва ин имкон медиҳад, ки дар шароити номуайянӣ системаи идоракуниро ба тағйирёбии 
муҳити беруна мутобиқ карда, самаранокии истеҳсолот ва рақобатпазирии онро таъмин намояд. 
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НАҚШИ МАРКЕТИНГ ДАР ИДОРАКУНИИ СОҲАИ АГРАРӢ 
 

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи асосҳои назариявии рушд ва таснифоти нақши маркетинг дар 
идоракуниро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудаст, ки солҳои охир дар назди аксар корхонаҳои 
кишоварзӣ вазифа гузошта шудаст, ки самтҳои рушди худро муайян намуда, вазъи мӯътадили 
иқтисодиро барои давраи дарозмуддат таъмин кунанд. Инчунин муаллиф дар натиҷаи таҳқиқот ба 
хулосае омадааст, ки такмил додани равандҳои маркетинг яке аз воситаҳои асосии баланд бардоштани 
самаранокии ҳам истеҳсолот ва ҳам истеъмолкунанда мебошад. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛЬЮ 
 

Автор в своей статье подвергает анализу проблему теоретических основ развития аграрной 

отрасли и роль маркетинга в ее управлении. Отмечается, что в последние годы перед многими 

сельхозпредприятиями ставится следующая задача: определить направления своего развития, обеспечить 

стабильное состояние экономики на долгосрочный период. Также автор в результате исследования 

приходит к выводу о том, что совершенствование процессов маркетинга является одним из основных 
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ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ, ИҚТИСОДИЮ ИҶТИМОӢ ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА 

ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Фозилов Р.Ш. 

Донишгоҳи давлати Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Корхонаҳои соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, ки манбаъҳои обро ба таври муштарак 

истифода мебаранд, маҷмӯи комплексии чорабиниҳои истифодаи самараноки захираҳои оби 

энергетикиро ташкил медиҳанд. Аз ин ҷост, ки амалисозии истифодаи оқилонаи захираҳои 

обию энергетикии фонди захираҳои об, истеҳсолоти хоҷагии об, иншооти маҷрои 

таъминкунандаи танзим ва тақсимоти минтақавии ҷараёни об, барқарорсозии манбаъҳои об, 

иншоотҳои гидротехникӣ, иншооти ҳимоякунанда аз таъсири зараровари об, гурӯҳи иншооти 

обистифодабарии технологию биологӣ ва иҷтимоӣ, инчунин тозакунию хориҷ кардани обҳои 

партобшавандаро дар бар мегирад. Соҳаҳои низоми истифодаи захираҳои обию энергетикӣ 

бошад аз рӯи вазифа ба унсурҳои таъминкунанда, истеъмолкунанда ва истифодабарандаи об 

тақсим карда мешаванд [2, с. 3].  

Истеъмолкунандагони муҳимтарини захираҳои об зироаткории обӣ (обёрикунонӣ), 

обрасонии обҳои ошомиданию хоҷагӣ ва соҳаи саноат мебошад. Истифодабарандаи асосии об 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи тавлиди неруи барқи обӣ (гидроэнергетика) ба ҳисоб меравад. 

Инҳо муҳимтарин унсурҳои таркибии захираҳои обию энергетикӣ ба ҳисоб рафта, метавонанд 

дар ояндаи наздик стратегияи рушди миллии Тоҷикистонро муайян намоянд.  

Истифодаи захираҳои об дар 10-15 соли наздик ва минбаъда аз ноил гаштан ба рушди 

устувори иқтисодӣ, вазъи демографӣ, ташаккул ва татбиқи системаи стандартҳои ҳаёт ва 

беҳбудии тадриҷии вазъи моддии аҳолӣ, рушди тамоми соҳаҳои иқтисод вобаста мебошад.  

Бояд қайд намуд, ки солҳои охир сохтмони обанборҳо дар ҳамвориҳо, аз қабили 

обанбори Қайроқум боиси аз миён рафтани заминҳои арзишноки кишоварзӣ, тезутунд 

гардидани муҳити экологӣ, бад шудани вазъи гирифтани об вилояти Суғд пеш омад. Аз ин рӯ, 

минбаъд обанборҳо ва неругоҳҳои барқӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ тавре бояд сохта шаванд, ки аз 

истифода баромадани заминҳои кишоварзӣ, кӯчонидани аҳолии аз минтақаҳои зериобмонанда 

ва оқибатҳои экологӣ хеле кам рӯй диҳанд [3, с. 3-4].  

 Тоҷикистон ба сохтмони иншооти гидротехникӣ дар қаламрави давлатҳои ҳамсоя, ки ба 

захираҳои об, иқтисодиёт ва экологияи давлати мо таъсир мерасонанд, мусоидат мекунад. 

Иншооти гидротехникӣ барои иқтисодиёт ва таъмини муҳити зисти аҳолии кишвар 

аҳамияти муҳим доранд. Аз байни онҳо иншооти аз нуқтаи назари устувории обрасонӣ, 

таъмини қувваи барқ, ҳифзи аҳолӣ, объектҳо ва заминҳо аз обхезӣ, селу зериобмонӣ, ки бештар 

осебпазир ва ба иқтисоду фаъолияти ҳаётии мавзӯъҳои васеи ҷумҳурӣ таъсиррасонанда бояд 

зери назар гирифта шавад. Ба ин қабил иншооти гидротехникӣ сарбандҳои обанборҳо, хусусан 

обанборҳои бузурги таъиноти комплексӣ (Норак, Қайроқум ва ғайра), селпартоҳо, истгоҳҳои 

обкаш, нақбҳои обёрӣ, каналҳои магистралии дар хок фурӯраванда ва дар нишебии теппаҳо 

сохташуда, иншооти обгирандаи бесaрбанд, заҳбурҳои пӯшида, қубурҳои оби нӯшокии 

магистралӣ ва гурӯҳи системаҳои обёрии чарогоҳҳо ва ғайра дохил мешаванд 6, с. 63-64.  

Истифодаи об дар соҳаи хоҷагии об аз ду давраи асосӣ: банақшагирӣ ва ислоҳи нақшаҳои 

оперативӣ «аз поён ба боло», аз рӯи тартиби идора бо назардошти ҳаҷми оби манбаъҳо иборат 

аст. Татбиқи нақшаи истифодаи об дараҷаи самаранокии истифодаи захираҳои oбро муайян 

мекунад. Аз ин рӯ, такмили таъминоти методӣ, техникӣ ва ташкилии нақшаҳои истифодаи 

захираҳои об зарур мебошад. Хубтару беҳтар мебуд, агар барои татбиқи истифодаи меъёрии об 

дар хоҷагиҳо ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ баҳисобгирии қатъии обро ба роҳ 

монанд. Зарур аст, ки таъсиси ассотсиатсияҳо ва дигар ташкилотҳои обистифодабарандагон (ба 

мисли Ассотсиатсияи обистифодабарандагон, Агентии беҳдошти замин ва ғайра) бо мақсади 

муқаpрар намудани механизми дақиқи иқтисодии истифодаи нақшавии пулакии об ва минбаъд 

ба онҳо додани шабакаҳои дохилихоҷагӣ барои истифодаи доимӣ тезонида шавад [4, с. 33-34].  

Яке аз самтҳои дигари истифодаи самараноки захираҳои об ин иқтидорҳои рекреатсионӣ 

ва манзараҳои табиии вобаста ба захираҳои об мебошад. Ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 

иқтидори рекреатсионӣ (зиёда аз 5 %) мебошад, ки аз он 2567 км квадратиаш (қариб 2 %) дар 

зери об қарор дорад. Дар ҷумҳурӣ 162 ёдгории манзаравии табиӣ муайян гардидааст. Бештар аз 

200 чашмаи маъданӣ ба қайд гирифтa шудааст, 18 кӯли лойқаи шифобахш ва намакин кашф 

шудааст ва садҳо ҳазор гектар минтaқаи рекреатсионии кӯҳӣ муайян гардидааст.  
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Барои баланд бардоштани самаранокии рекреатсионӣ ва истифодаи комплексии 

объектҳои об тартиб додани нақшаи умумии истифодаи махзанҳои об бо мақсади рекреатсия ва 

бунёди обанборҳои махсус барои истироҳат бо назардошти захиракунии минтақаҳои дахлдор 

дар оянда барои онҳо зарур аст [10, с. 284].  

Истеҳсоли саноатии оби нӯшокӣ, маъданӣ ва шифобахш низ як омили муҳимми ба рушди 

истифодаи самараноки захираҳои обию энергетикӣ мусоидаткунанда ба ҳисоб хоҳад рафт. Бояд 

қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тoҷикистон барои истеҳсоли саноатии оби нӯшокӣ, маъданӣ ва 

шифобахш захираи бузург дорад. Дар сурати дуруст ба роҳ мондани кор дар ин соҳа, ҷалби 

сармояи дохилию хориҷӣ ва таъсиси корхонаҳои муштарак, саҳҳомӣ ва дигар шаклҳои 

корхонаҳо, пурра таъмин кардани бозори дохилӣ бо оби нӯшокии ба зарф рехташудаи 

истеҳсоли худӣ (ватанӣ) ва то ҳадди имкон зиёд намудани ҳаҷми содироти он имконпазир 

мегардад.  

Яке аз муаммоҳои доғи рӯз дар минтақаи Осиёи Марказӣ, ки ҷумҳурии мо низ шомили он 

аст, ин нестшавӣ ва буҳрони баҳри Арал мебошад. Нисбати баҳри Арал ҳаминро гуфтанием, ки 

ҷумҳурии мо дар ҳама чорабиниҳои пешгирии хавфи экологии ин минтақа фаъолона иштирок 

мекунад. Вале мувофиқи ақидаи баъзе коршиносон, қисмати асосии баҳри Арал ва оқибатҳои 

он аз ҳисоби ғайриоқилона истифода бурдани захираҳои об Ӯзбекистону Туркманистон ба амал 

омадааст. Масалан, агар аз ҳаҷми оби дарёи Ому танҳо 20 фоизи он дар қаламрави ҷумҳурӣ 

истифода шавад, пас 80 фоизи он берун аз ҳудуди Тоҷикистон сарф мегардад. Дар баъзе солҳо 

ҳатто ягон қатра об ба баҳри Арал нарасидааст. Ҳол он ки аз ҳисоби ин обҳо баъди обёрӣ ва 

партофтани обҳои коллекторӣ-дренажӣ дар Ӯзбекистон ва Туркманистон чандин кӯлҳои сунъӣ 

пайдо шудаанд. Ҳатто дар Туркманистон солҳои наздик сохтани баҳри сунъӣ бо дарозии қариб 

1400 м дар назар дошта шудааст. Сарфи об дар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ яке аз беҳтарин 

роҳи наҷоти баҳри Арал мебошад. Ҳоло дар давлатҳои мутараққии пахтакор (Иёлоти 

Муттаҳидаи Америка ва Исроил) дар мавсими пахтакорӣ ба ҳар як гектар 5-6 ҳазор м3 об сарф 

шуда, ҳосилнокии ҳар як гектар 50-55 сентнерро ташкил медиҳад. Дар Ҷумҳуриҳои Осиёи 

Марказӣ ин нишондиҳанда ба ҳар як гектар 13-15 ҳаз. м3 расида, ҳосилнокӣ ҳамагӣ 15-20 

сентнерро ташкил мекунад. Хоҷагиҳои хурде ҳастанд, ки ҳангоми обёрии пахтазор дар як 

гектар то 18-19 ҳаз. м3 об сарф мекунанд. Чунин вазъият хеле ташвишовар аст ва он дар оянда 

садди роҳи ҳалли бисёр мушкилот мегардад. 

Аҳолии бештар аз 50-миллионаи Осиёи Марказӣ дар давоми сеяки охири асри ХХ дар 

ҳавзаи баҳри Арал бо буҳрони экологие рӯ ба рӯ гардид, ки ҷомеаи ҷаҳон онро ҳамчун офати 

умумибашарии аср эътироф кардааст. Дар давоми солҳои 1960-1990 масоҳати калони замин дар 

минтақа обёрӣ карда шуд. Дар натиҷа майдони он қариб ду баробар афзуд аз ва 4,3 ба 8,2 

миллион гектар расид (аз ҷумла дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон – 4,3, Туркманистон – 1,7, 

Қазоқистон – 0,8 ва Тоҷикистон 3 миллион гектар замини нав кушода шуд [7, с. 312-313].  

Бояд зикр кард, ки Тоҷикистону Қирғизистон дорои захираҳои фаровони об буда, бо 

вуҷуди аз баҳри Арал дур будани мавқеи ҷойгиршавиашон худро аз ҳалли масъалаҳои ин офати 

табиӣ канор нагирифта, дар мубориза ба он ҳамсафи кишварҳои ҳамсоя мебошад. 

Тоҷикистон яке аз ташаббускорон ва таъсисдиҳандагони фонди байналмилалии наҷоти 

Арал мебошад ва ҳар сол 0,1 фоизи қисми даромади буҷети худро ба ҳисоби он мегузаронад.  

Оби ҳавзаи баҳри Арал асосан дар қаламрави Тоҷикистон (64 километри мукааб ё 55,4%) 

ва Қирғизистон (29,3 километри мукааб ё 25,3%) ташаккул ёфтааст, вале ҳаҷми зиёди оби 

дарёҳои минтақаро кишварҳои Қазоқистон (15,29 километри мукааб ё 11,4%), Туркманистон 

(27,07 километри мукааб ё 20,26%) ва Ӯзбекистон (71,69 километри мукааб ё 53,64%) истифода 

менамоянд. Аз он ки оби дарёҳои Ому ва Сир ба баҳри Арал рафта намерасад, масоҳати калони 

баҳр хушк гардида, шамол миллионҳо тонна намакро ба масофаи дур пош медиҳад. 

Мувофиқи маълумоти маркази байналмилалии тадқиқи офатҳои табиӣ, дар давоми 25 

соли охир дар ҷаҳон зиёда аз 9 ҳазор офати табиӣ рӯх додааст, ки онҳо боиси ҳалокати қариб 2 

миллион нафар одам гардида, ба маблағи бештар аз як триллион доллари америкоӣ зарари 

моддӣ расонидаанд. Мутахассисон ҳисоб кардаанд, ки қариб 90 фоизи чунин офатҳои табиӣ, аз 

се ду ҳиссаи шумораи умумии қурбониён ва 75 фоизи зарари онҳо бо сабабҳои метеорологӣ ва 

гидрологӣ ба миён омада, мустақиман ба об вобаста мебошанд [8, с 148-150]. 

93 фоизи қаламрави Тоҷикистон аз кӯҳҳо иборат аст, аз ин рӯ, ба он офатҳои табиӣ 

бештар таҳдид менамояд, ки ба об марбутанд. Обхезӣ, камобӣ, сел, фуромадани ярч, жола ва 

фурӯ рехтани миқдори зиёди сангу хок ҳар сол ба иқтисодиёти Тоҷикистон зарари калон 
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мерасонад ва мутаассифона, бар асари ин офатҳо талафоти ҷонӣ низ рӯй медиҳад. Шумораи 

одамоне, ки дар натиҷаи сел ва обхезиҳо ҳалок шудаанд, дар давоми даҳ соли охир аз 300 нафар 

ҳам гузаштааст.  

Дар Осиёи Марказӣ бештар аз 90 фоизи об барои обёрӣ истифода мегардад, дар айни 

замон коэффитсиенти муфиди фаъолияти шабакаҳои ирригатсионӣ ҳамагӣ ба 50% баробар 

буда, қисмати боқимондаашро талафоти ғайриистеҳсолии об ташкил медиҳад [9, с. 518].  

Бинобар ин, истифодаи технологияҳои навтарини обёрӣ ва усулҳои замонавии он, 

инчунин парвариши навъҳои нави тухмӣ, ки барои оқилона истифода намудани об шароит 

муҳайё менамояд, ба андешаи мутахассисон, вазифаи муҳимтарини сохторҳои давлатию 

ҷамъиятӣ, бахши хусусӣ ва муассисаҳои тадқиқоти илмӣ мебошад. Тоҷикистон баъди пош 

хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва пас аз ба даст овардани истиқлолият дар зарфи 17 соли охир 

қариб 50 фоизи масоҳати кишти зироатҳои серталаби об пахтаро кам кард [5, с. 516].  

Бисёр муҳим аст, андозае, ки ҳар сол мувофиқи нақшаи ҷомеаи истифодаи захираҳои оби 

дарёҳои Сир ва Ому аз ҷониби комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии масъалаҳои об тасдиқ 

карда мешавад, бояд то баҳри Арал рафта расад. Илова бар ин, соли гузашта дар минтақаи 

Осиёи Марказӣ хушксолӣ ба амал омад, ки оқибатҳои онро мо дар нарасидани баъзе навъҳои 

озуқа ва боло рафтани нархҳо эҳсос мегардад. 

Афзоиши гӯшношуниди демографии аҳолии Осиёи Марказӣ ҳамзамон ба камбудии 

захираҳои об тағйироти баамаломадаи иқлим ва ба таври зарурӣ танзим намудани маҷрои 

дарёҳо ва қабл аз ҳама, Амударё, мушкилоти обро дар ин минтақаи сернуфуз боз ҳам мураккаб 

мегардонад [1, с. 25-28].  

Умуман дар назар дошта шудааст, ки бо сохтану истифода додани НОБ-ҳои ба нақша 

гирифташуда то соли 2020-2021 истеҳсоли қувваи барқ дар ҷумҳурӣ метавонад то 57 млрд. кВт. 

соат расонида шавад. Ин имконият медиҳад на танҳо истиқлолияти пурраи энергетикиро ба 

даст дарорем, балки содироти қувваи барқро ба давлатҳои ҳамсояи ҷануб ба мисли Ҷумҳурии 

Исломии Афғoнистан ва Пoкистон ба роҳ монем. 

Ҷоннок намудани фаъолгардонии ҷалби сармоягузориҳо ба рушди «иқтисодиёти сабз». 

Ин мафҳум, чунин низоми иқтисодиро дар бар мегирад, ки технологияи аз ҷиҳати экологӣ тоза 

ва аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок бояд асоси рушди босуботи кишоварзиро таъмин намояд, ки 

ҳам рушди иқтисодӣ ва ҳам бехатарии муҳити атрофро таъмин карда тавонад. Дар соҳаи 

истифодаи захираҳои обию ирригатсионӣ бошад, ин ҷараён ба воситаи амалисозии маҷмӯи 

чорабиниҳо ба мисли гузаштан ба технологияи ҳифзи захираҳо ва энергия равонагардида (ҷорӣ 

намудани усулҳои нави обёрӣ ба мисли қатрагӣ, боронӣ, зерихокӣ), амалӣ намудани 

чорабиниҳои муҳофизати растаниҳо бо истифода аз усули агробиологӣ, пешгирӣ намудани 

сарчашмаи ифлосшавии захираҳои об, таъмини аҳолӣ бо оби тоза ва аз ҷиҳати санитарӣ 

ҷавобгӯй ва ғайраҳо амалӣ карда мешавад. 

Тибқи нишондиҳандаҳои СММ қисми зиёди оби кураи Заминро соҳаи кишоварзӣ 

истифода мебарад. Дар сурати афзоиши рӯзафзуни аҳолӣ миқдори озуқа аз бисёр ҷиҳат ба 

мавҷудияти об вобаста аст.  

Омили дигаре, ки метавонад ба рушди гидроэнергетика мусоидат намояд, ин ба назар 

гирифтани аҳамияти минтақавии сохтани обанборҳои калон мебошад (захира намудани об, 

такшин шудани лоиқа ва ба ин васила нигоҳ доштани тозагии он ва истифодаи он дар мавриди 

зарурӣ). 

Ҳамин тавр, бо назардошти ҳамаи он баҳое, ки ба вазъи ҳозира ва дурнамои пешрафти 

захираҳои обию энергетикии ҷумҳурӣ додем, чунин хулосагузорӣ намудан мумкин аст, ки дар 

ҷумҳурӣ имконияти зина ба зина тараққӣ додани гидроэнергетика мавҷуд аст. 

Фикрҳо ва пешниҳодоти баррасишуда имкон медиҳад, ки равнақи зарурии ҳамаи соҳаҳои 

энергетикаи Тоҷикистон асосноку баробар таъмин гардад. Албатта, барои амалӣ намудани 

ҳадафҳои дарпешистода ва татбиқи он ҷидду ҷаҳди зиёд, вақт ва ҳатман дастгирии бузурги 

молиявӣ аз тарафи давлат лозим аст. Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, амалисозии чунин 

пешниҳодҳо воқеӣ аст ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки дар ҳолати ҳалли 

комплексии чорабиниҳои дар боло овардашуда дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи сазоворро ишғол 

карда, дар ояндаи наздик на танҳо истиқлолияти пурраи энергетикиро таъмин созад, балки 

инчунин яке аз содиркунандаи бузурги захираҳои гидроэнергетикӣ дар минтақаи Осиёи 

Марказӣ ва дар миқёси ҷумҳуриҳои ҳамсояи наздик (Афғонистон, Покистон ва ғайра) гардад 

[11, с. 80-83].  
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ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ, ИҚТИСОДИЮ ИҶТИМОӢ ВА ТАЪСИРИ ОНҲО БА ИСТИФОДАИ  

ЗАХИРАҲОИ ОБИЮ ИРРИГАТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи пайдоиши об, ташаккули оби кӯлу дарёҳо, каналу заҳбурҳо ва 
обҳои зеризаминӣ маълумоти мушаххас додааст. Ӯ, аз ҷумла ба нақши иншооти гидротехникӣ дар рушди 
иқтисодиёти ҷумҳурӣ аҳамияти хосса додааст. Мавсуф қайд менамояд, ки ба чунини иншооти 
гидротехникӣ сарбандҳои обанборҳо, хусусан обанборҳои бузурги таъиноти комплексӣ (Норак, 
Қайроққум ва ғайра), нақбҳои обёрӣ каналҳои магистралӣ ва ғайра мансуб мебошанд.   

Дар мақола, инчунин масъалаи наҷоти баҳри Арал, ки ба буҳрони экологӣ рӯ ба рӯ шудааст, 
сарфаи оби нӯшокӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ, истифодаи технологияҳои навтарини обёрӣ ва усулҳои 
замонавии он, корбурди захираҳои обию ирригатсионӣ, муҳофизати растаниҳо бо истифода аз усули 
агробиологӣ, пешгирӣ намудани сарчашмаҳои ифлосшавии захираҳои об, таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, 
рушд додани соҳаҳои энергетикӣ, пеш аз ҳама, гидроэнергетика мавриди таҳлилу тадқиқ қарор ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАХО: омилҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, иншооти гидротехникӣ, нақбҳои 
обёрӣ, каналҳои магистралӣ, технологияҳои навтарини обёрӣ, таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, 
сарчашмаҳои ифлосшавии захираҳои об. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-ИРРИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В этой статье автор даёт подробные сведения о возникновении воды, о запасах воды озер и рек, о 
состоянии вод в каналах и сбросах, а также о подземных водах. Он, в частности уделяет особое внимание 
роли гидротехнических сооружений в развитии экономики республики. К таким гидротехническим 
сооружениям автор относит плотины водохранилищ, особенно большие водохранилища комплексного 
назначения (Нурек, Кайркум и другие), ирригационные тунели, магистральные каналы и другие. 

В статье также подвергнуты анализу и исследованию проблемы спасения Аральского моря, 
которое испытывает экологический кризис, экономии питьевой воды в центральноазиатском регионе, 
использования новейших ирригационных технологий и их современные методы использования водных 
ресурсов, защиты растений с использованием агробиологического приёма, предупреждения источников 
заражения водных ресурсов, обеспечения населения питьевой водой, развития энергетических сфер, 
прежде всего гидроэнергетики и другие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологические, экономические и социальные факторы, гидротехнические 
сооружения, ирригационные туннели, магистральные каналы, новейшие ирригационные технологии, 
обеспечение населения питьевой водой, источники загрязнения водных ресурсов. 
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ECOLOGICAL, ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE USE OF WATER 

IRRIGATION RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In this article, the author gives detailed information about the occurrence of water, about the water’s reserves of 

lakes and rivers, about the state of water in channels and discharges, as well as about groundwater. In particular, he 

pays special attention to the role of hydraulic structures in the development of the republic's economy. The author 

considers dams of reservoirs to such hydraulic structures, especially large reservoirs of a complex purpose (Nurek, 

Kairkum and others), irrigation tunnels, main canals and others. 

The article also analyzes and studies the problem of saving the Aral Sea, which is experiencing an ecological 

crisis, saving drinking water in the Central Asian region, using the latest irrigation technologies and their modern 

methods of using water resources, protecting plants using an agrobiological method, preventing sources of 

contamination of water resources, ensuring population with drinking water, the development of energy sectors, 

primarily hydropower and others. 

KEY WORDS: ecological, economic and social factors, hydraulic structures, irrigation tunnels, main canals, 

the latest irrigation technologies, provision of the population with drinking water, sources of water pollution. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Нурмахмадов З.М. 

Таджикский государственный университет коммерции  
 

Решение проблем экономического и социального развития, выхода из кризиса означает 

ускоренное создание нового, ориентированного на реальный рынок сектора экономики стран 

СНГ, который является фундаментом реструктуризации воспроизводственных процессов. 

Новый сектор возникает, как правило, благодаря активности хозяйственных лидеров на базе 

имеющегося производства продуктов повышенного спроса при эффективном использовании 

финансовых и инвестиционных потоков. По оценкам экспертов, реструктурированные секторы 

экономики в странах СНГ составляют от 3 до 20% их общего объема, поэтому их влияния на 

социально-экономическое развитие в целом еще недостаточно. Однако эти секторы активны, 

самодостаточны, высокоэффективны и при стабильном развитии могут через 5-7 лет 

обеспечить до половины платежеспособного спроса населения [3]. 

В условиях рыночной трансформации интеграционное сотрудничество стран СНГ играет 

особую роль в системе социально-экономического развития. В этом аспекте совпадают цели 

экономической политики стран СНГ по структурным изменениям в экономике, поддержке 

приоритетных отраслей и направлений хозяйственной деятельности на базе реконструкции 

производства, внедрения новой техники и технологий. Поэтому необходима научно 

обоснованная и взаимоувязанная программа государственных приоритетов в отраслях 

экономики и социальной сферы стран СНГ, что требует прямой государственной поддержки. 

Так, реформирование социальной сферы должно быть направлено на решение задачи 

обеспечения социальной защиты населения, в первую очередь наиболее уязвимых ее слоев. 

Взвешенные, скоординированные меры особенно важны при реформировании образования, 

здравоохранения и системы пенсионного обеспечения, а также для государственной поддержки 

занятости населения, создания рынка жилья, модернизации и ремонта систем 

теплоэнергоснабжения населения. 

Проблемы устойчивого развития стран СНГ включают реструктуризацию ряда 

промышленных отраслей и комплексов, действующих транспортных систем, реализацию 

перспективных программ энергосбережения, финансирование АПК и поддержку 

предпринимательских структур. 

Стратегия экономической интеграции стран СНГ включает такие важные направления, 

как:  

- переход к конкурентной экономической среде;  

- развитие инфраструктуры рынка и институциональные преобразования; 

- внедрение методов экономического регулирования рынка; 

- оптимальное использование налоговой системы, кредитов, таможенных пошлин и 

других стимуляторов;  
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- совершенствование денежно-кредитной политики;  

- реализацию возможностей финансовых рынков и структурной динамики 

капиталопотоков. 

Экономика СССР развивалась как высоко интегрированный комплекс, где отдельные 

части были очень тесно связаны друг с другом, хотя внутрисоюзное разделение труда не всегда 

было оправданным с точки зрения развития производительных сил. У большинства бывших 

советских республик (кроме стран Балтии, взявших четкий курс на вступление в ЕС) сразу 

возникли тенденции к взаимной интеграции. На первом этапе они проявлялись в попытках 

ослабить дезинтеграционные процессы в прежнем едином экономическом пространстве, в 

первую очередь в тех отраслях, где распад сказывался особенно неблагоприятно (транспорт, 

связь, поставки энергоносителей и т.п.).  

Интеграционные процессы в СНГ связаны, прежде всего, с Россией, так как она - 

естественное ядро Содружества. Из всех постсоветских республик на неё приходилось свыше 

трех четвертей территории, почти половина населения и более двух третей ВВП. 

Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве порождаются как общими 

для всех регионов мира, так и специфическими факторами, среди которых можно отметить: 

- сложившееся ранее в СССР разделение труда, которое за короткий срок невозможно 

полностью изменить. В большинстве случаев это и нецелесообразно, поскольку оно было 

экономически обусловленным; 

- длительное совместное проживание народов в пределах одного государства, создавшее 

плотную «ткань отношений» в разнообразных областях и формах (из-за смешанного населения, 

смешанных браков, совместного исторического прошлого, элементов общего культурного 

пространства, отсутствия языкового барьера, заинтересованности в свободном перемещении 

людей и т.п.). Конфликтность межнациональных и межконфессиональных отношений в целом 

была невысокой. Отсюда - желание широких масс населения в странах СНГ сохранить 

достаточно тесные взаимные связи; 

- технологическую взаимозависимость предприятий, строившихся по общим стандартам, 

единые технические нормы и одинаковый характер подготовки персонала на этих 

предприятиях; 
- место, отведенное бывшим республикам СССР в мире. С конца 1990-х годов для 

правящих кругов стран СНГ стало очевидным, что надежды на помощь развитых государств 
оказались завышенными. Одновременно жесткая конкуренция на мировых рынках, особенно в 
секторе готовых изделий, оставляла странам СНГ мало шансов на успех, а явно недостаточный 
экономический, политический и военный вес этих стран (кроме России) не давал им 
дополнительных аргументов в борьбе за приемлемое место в мировой хозяйственной системе. 
В результате росла привлекательность рынков партнеров по Содружеству, прежде всего 
наиболее емкого – российского; 

- постепенное осознание значительной частью политических и предпринимательских 
кругов России геополитического значения для страны отношений на постсоветском 
пространстве. В 1990-е годы эти круги были озабочены почти исключительно отношениями с 
Западом. 

В то же время на интеграционные процессы воздействовали и негативные факторы: 
- стремление правящих кругов в бывших советских республиках упрочить недавно 

полученный суверенитет, укрепить свою государственность. Это рассматривалось ими как 
безусловный приоритет, и соображения экономической целесообразности отступали на второй 
план, если интеграционные меры воспринимались как ограничение суверенитета (хотя всякая 
интеграция, даже самая умеренная, предполагает добровольное ограничение суверенитета в 
определенных областях); 

- недостаточно высокий уровень экономического развития бывших советских республик. 
Чем более развитой является экономика, тем шире база для международного разделения труда, 
тем больше объективные возможности для углубления взаимных связей. Уровень 
экономического развития ставит определённые рамки масштабам интеграционных процессов. 
Свою прежнюю специализацию в рамках СССР многие страны СНГ считали для себя 
невыгодной и не хотели «возврата в прошлое», а поиск нового места в системе мировой 
экономики требовал времени и целенаправленных усилий, в том числе диверсификации 
внешнеэкономических связей. Все это тормозило интеграцию внутри СНГ; 
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- различия в характере системных реформ. Это создавало трудности в налаживании 
партнерских связей, особенно между частными предприятиями, поскольку возникали 
несоответствия по части их прав и обязанностей в разных странах; 

- отношение бывших советских республик к интеграции, которое определялось не 
столько экономическими, сколько политическими и даже этническими причинами. Так, с 
самого начала прибалтийские страны были против участия в каких-либо структурах СНГ. У 
них доминировало стремление максимально дистанцироваться от России и как можно скорее 
«войти в Европу», несмотря на объективную потребность в поддержании и развитии 
экономических связей со странами СНГ. Сдержанное отношение к интеграции отмечалось со 
стороны Украины (руководство которой провозгласило курс на «присоединение к Европе»), 
Грузии (из-за проблем с сепаратистскими движениями), Туркменистана и Узбекистана (где 
установились жесткие авторитарные режимы). Большую заинтересованность проявляли 
Белоруссия, Молдавия, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан. Многие из них 
рассматривали СНГ, прежде всего, как механизм «цивилизованного развода», стремясь при 
этом минимизировать неизбежные потери от нарушения сложившихся связей. Задача реального 
сближения стран СНГ отодвигались на второй план. Отсюда и неудовлетворительное 
выполнение многих принятых решений. Некоторые страны пытались использовать СНГ для 
достижения своих политических целей; 

- наконец, сначала скрытое, а затем открытое противодействие со стороны Запада 
(прежде всего США), с неодобрением встречавшего любые интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве и рассматривавшего их как попытки «воссоздания СССР». 
Учитывая финансовую и политическую зависимость многих стран СНГ от Запада, это не могло 
не препятствовать их взаимному сближению. 

Значение отдельных факторов (как положительных, так и отрицательных) с течением 
времени меняется. Кроме того, развиваются новые важные процессы. В частности, сужается 
оставленная в наследство от СССР объективная база разделения труда между новыми 
государствами, население постсоветских республик начинает все больше склоняться к 
суверенному существованию. В то же время, например, существенно возросла интегрирующая 
роль массовой трудовой миграции населения многих стран СНГ в Россию и крупномасштабных 
переводов части заработанных мигрантами средств в свои страны. В целом, доминировавшие в 
1990-е годы центробежные тенденции начали уравновешиваться в ряде случаев 
центростремительными. 

Главным достижением СНГ в торгово-экономической области следует считать создание в 
основном зоны свободой торговли, хотя здесь пока ещё существуют некоторые ограничения. 

Ответ на вопрос о потенциале СНГ во многом зависит от того, что понимать под 
экономической интеграцией. Над некоторыми экономистами, не верящими в будущее 
интеграции постсоветских государств, как нам кажется, довлеет «магия Европейского союза». 
Успехи ЕС настолько доминируют в их сознании, что исходные условия, формы, масштабы и 
последствия европейской интеграции выступают в качестве универсальных императивов. 
Интеграция других типов для них вообще не являются таковой - просто экономические связи и 
не более. Действительная интеграция, по их мнению, возможна лишь на базе развитой 
обрабатывающей промышленности. 

На наш взгляд, экономическую интеграцию следует понимать шире. Это постоянные 
многосторонние экономические связи между группой стран, базирующиеся на устойчивом и 
глубоком международном разделении труда, оказывающие серьёзное влияние на экономику и 
сопровождающиеся в конечном счёте появлением какой-то институциональной и 
организационной надстройки, которая может быть как развитой, так и весьма слабой. 

При таком подходе интеграционными можно считать не только интенсивные отношения 
между находящимися на примерно одинаковом  и достаточно высоком уровне развития 
государствами Европы (хотя и в Евросоюзе различия, скажем, между Германией, Болгарией и 
Венгрией ничуть не меньше, чем между Россией, Казахстаном и Белоруссией), но и, например, 
отношения между Великобританией, Малайзией и Индией в колониальную эпоху и даже 
отношения между нынешним российским Дальним Востоком и соседними регионами Китая. В 
первом примере торговля состояла в обмене сырья и продовольствия на промышленные 
изделия и осуществлялась в рамках зависимых политических отношений, но она была весьма 
масштабна, базировалась на устойчивом международном разделении труда и являлась важной 
частью экономики этих государств. Следует ли таким отношениям отказывать в статусе 
интеграционных? И как тогда расценивать отношения, например, между США и Мексикой, 
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которые тоже имеют иной характер, нежели в Евросоюзе, но явно выходят за рамки обычной 
международной торговли? 

Говоря о перспективах интеграции в СНГ, необходимо учитывать специфику периода, 
наступившего после распада СССР: повсеместное сильнейшее падение производства, 
политическую неустойчивость многих режимов, сложности с рыночными реформами, 
неустоявшуюся внешнеполитическую ориентацию. Нередко упускается из виду влияние 
движения мировых цен на подсчёты доли торговли в рамках СНГ, падение которой выступает 
как главное доказательство «бесперспективности» Содружества. Сильнейший рост мировых 
цен на сырьё и топливо, экспорт которого из стран СНГ был переориентирован на рынки 
третьих стран, способствовал уменьшению доли взаимной торговли, где топливо и сырьё 
имеют несколько меньший удельный вес. Многие эти процессы постепенно нормализуются, и 
уже в 2006 и 2007 гг. рост торговли в рамках СНГ опережал расширение торговли с третьими 
странами. Постепенно базисные факторы начинают играть всё большую роль [6]. Так, страны 
Центральной Азии ещё долгое время будут заинтересованы в получении казахстанского зерна, 
а Россия - в массированных закупках бокситов, хрома, каменного угля и железной руды в 
Казахстане и хлопка в Центрально-азиатском регионе. Немало государств - членов СНГ 
заинтересованы в серьёзном расширении взаимных поставок газа, нефти и нефтепродуктов. 
Уже упоминалась многомиллионная трудовая миграция, можно вычленить и другие 
перспективные области взаимного экономического, гуманитарного и политического 
сотрудничества. 

А как же машины, оборудование, готовые изделия - главные области роста 
международной торговли в последние десятилетия? Здесь перспективы стран СНГ 
действительно скромнее, но они всё же имеются и будут расширяться по мере экономического 
развития. Более низкий в целом технический уровень этой продукции по сравнению с 
продукцией развитых стран не является абсолютным препятствием для интенсификации 
обмена ею - в конце концов, на продукцию высоких технологий приходится меньшая часть 
мировой торговли готовыми изделиями. 

Разумеется, в СНГ ещё будут потери. Отдаление от Содружества некоторых государств 
едва ли обратимо. Однако большинство членов СНГ, скорее всего, станут на путь усиления 
взаимного сотрудничества - при условии соответствующей политики России. 

Перед всеми странами СНГ стоит задача целенаправленной модернизации экономики, 
которая позволит им приблизиться к группе высокоразвитых стран мира. Иными словами, 
реализация модели догоняющего развития возможна лишь при условии непрерывной и 
последовательной модернизации, под которой нами понимаются изменения национальной 
экономики, приводящие к повышению её технологического уровня, прогрессивным 
структурным сдвигам и росту конкурентоспособности. Эти изменения происходят в результате, 
как технологического обновления действующего производственного потенциала, так и 
внедрения новых для стран технологий, организации управления и бизнес-решений, выпуска 
новых продуктов и выхода на новые рынки. 

Рассматриваемые страны заметно различаются по глубине рыночной трансформации, 
которая, по сути, тождественна их политической, социальной и экономической модернизации. 
Но при этом за прошедшие после обретения независимости годы они были схожи в 
направленности структурных изменений в экономике, которые выражались в увеличении доли 
сырьевых товаров и полуфабрикатов в экспорте и росте доли товаров высокой степени 
обработки в импорте. Такая в целом негативная трансформация произошла под влиянием как 
низкой конкурентоспособности - советского экономического наследия, так и «селекции» 
рынка, который устраняет производства с низкой рентабельностью и высокими рисками. В 
этих условиях определённые преимущества имели страны, которые постепенно входили в 
рыночные реформы и не спешили открывать свои рынки. 

Но независимо от этого, все постсоветские страны сталкиваются с однотипными 
проблемами, которые связаны с поиском оптимальной модели развития в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов, слаборазвитой инфраструктуры и жёсткой 
международной конкуренции на рынках товаров как традиционной, так и новой для них 
специализации. 

Для решения этих проблем в странах принимаются национальные программы и стратегии 

развития, нацеленные на экономическую модернизацию. По содержанию они имеют много 

общего, поскольку предусматривают обеспечение устойчивого и сбалансированного развития, 

рост инвестиций, развитие инновационной сферы и положительные структурные изменения в 
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экономике. В то же время страны заметно отличаются подходами к их реализации. Если, 

например, в Беларуси и на Украине - до смены власти в феврале 2014 г., был выбран курс на 

переход к инновационной модели экономики и на радикальную перестройку экономической 

структуры, то в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане упор фактически делается на 

развитие традиционных сырьевых отраслей и на диверсификацию экономики. В Азербайджане 

провозглашён курс на развитие ненефтяного сектора: на создание новых высокотехнологичных 

промышленных предприятий и на диверсификацию национальной экономики. Армения, 

Молдавия, Киргизия и Таджикистан, не обладающие значительными внутренними рынками, 

запасами минерального топлива и производительными экономиками, стремятся к переходу к 

менее энергоёмкой экономике и к более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В 

Армении, Беларуси, Молдавии и Казахстане в качестве одного из драйверов экономического 

роста рассматриваются информационно-коммуникационные технологии - ИКТ. 

Различия стран в подходах к осуществлению модернизации объясняются, с одной 

стороны, достигнутым уровнем экономического развития, а с другой - структурными 

особенностями национальной экономики. Нами выделены страны с преобладанием в 

экономике сферы услуг и сельского хозяйства - Армения, Грузия, Молдавия, Киргизия и 

Таджикистан. Но для этих аграрно-сервисных стран нужны разные модели индустриализации: 

для первых трёх речь идёт о новой индустриализации, построенной на новых технологиях и 

аутсорсинге, для последних двух актуально продолжение начатой в советское время 

индустриализации, осуществляемой на основе имеющихся минеральных ресурсов. Для 

моносырьевых - Азербайджан и Туркменистан и полисырьевых - Казахстан и Узбекистан 

модернизация связана с диверсификацией экономики, повышением доли производств с 

высокой добавленной стоимостью. Для промышленно развитых – Беларуси и Украины, 

которые с 1991 г. переживают деиндустриализацию, актуальна новая индустриализация, 

предполагающая переход на новую технологическую основу и новую, международную 

специализацию. 

В 2000 г., когда начался восстановительный рост, страны находились на разных уровнях 

производства валового продукта. Так, ВВП на душу населения Таджикистана, Киргизии, 

Молдавии и Узбекистана составлял менее 2 тыс. долл. Аналогичный показатель Азербайджана, 

Грузии, Армении и Туркменистана колебался в интервале 2-4 тыс. долл., а Беларуси и Украины 

находился в пределах 4-6 тыс. долл. Россия и Казахстан опережали все остальные страны 

региона по этому показателю, составляющему 11,2 и 8,2 тыс. долл. на человека соответственно, 

и находились выше среднемирового уровня в 7,9 тыс. долл. Данный показатель несёт в себе 

общую информацию о финансовом потенциале для осуществления модернизации экономики. 

При этом страны сырьевого типа, как показали итоги 2000-2015 гг., имели значительно 

большие возможности для экономического развития, чем страны иных типов экономики. Они 

развивались как на доходы, получаемые от экспорта, так и на заёмные средства, которые в те 

годы активно шли в сырьевой сектор. Но после падения мировых цен на углеводороды их 

возможности самостоятельно поддерживать развитие заметно сузились. 

Тем не менее, расстановка стран за 2000-2015 гг. по ВВП на душу населения существенно 

изменилась в пользу стран - экспортёров нефти и газа. Во главе списка в 2015 г. по-прежнему 

находились РФ и Казахстан примерно с 26 тыс. долл. на одного жителя. В следующую группу 

попали Азербайджан, Беларусь и Туркменистан с ВВП на душу населения в пределах 16-18 

тыс. долл. Третью группу с показателем 8-10 тыс. долл. составляли Грузия, Армения и 

Украина, а четвертую - 3-6 тыс. долл. - Узбекистан, Молдавия, Киргизия и Таджикистан. 

Причем страны первой и второй группы превышали среднемировой уровень ВВП на душу 

населения в 15,5 тыс. долл. 

Следует отметить, что в принятой в 2011 г. Программе инновационного развития 

Республики Таджикистан на 2011-2015 гг. отмечалась важность сотрудничества со странами 

СНГ в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - 

участников СНГ на период до 2020 г. и предполагалось участие в мероприятиях 

Межгосударственной программы. 

Практика взаимного сотрудничества показывает, что оно является значимым фактором 

модернизации экономик стран-участниц и «проводником» модернизационных импульсов от 

одних стран СНГ к другим. Однако пока эти импульсы распространяются преимущественно от 

России, как экономически и технологически наиболее развитой постсоветской страны, на 

которую приходится около 70% общего ВВП и около половины населения Содружества. 
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ДУРНАМО ВА ТАШАККУЛИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ҲАМГИРОИИ ИҚТИСОДӢ ДАР 
ШАРОИТИ МУНОСИБАТҲОИ БОЗОРӢ 

 

Дар мақола стратегияи ҳамгироии иқтисодии кишварҳои ИДМ баррасӣ мешавад. Муаллиф исбот 
кардааст, ки татбиқи амсилаи рушди сайёҳӣ танҳо дар ҳолати навсозии пайваста ва пай дар пай 
имконпазир аст, ки мо тағйирот дар иқтисодиёти миллиро дар назар дорем, ки боиси болоравии сатҳи 
технологии он, тағйирёбии прогрессивии сохторӣ ва афзоиши рақобатпазирӣ мегардад ва чунин 
мешуморад, ки дар назди ҳамаи кишварҳои ИДМ вазифаи навсозии мақсаднок гузошта шудааст 
иқтисодиёте, ки ба онҳо имкон медиҳад то ба гурӯҳи кишварҳои хеле пешрафтаи ҷаҳон наздик шаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҳамгироии минтақавӣ, ИДМ, стратегияи миллӣ, рушди ҳамгироии иқтисодӣ, 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье рассматривается стратегия экономической интеграции стран СНГ. Автором доказано, что 
реализация модели догоняющего развития возможна лишь при условии непрерывной и 
последовательной модернизации, под которой нами понимаются изменения национальной экономики, 
приводящие к повышению её технологического уровня, прогрессивным структурным сдвигам и росту 
конкурентоспособности и считает, что перед всеми странами СНГ стоит задача целенаправленной 
модернизации экономики, которая позволит им приблизиться к группе высокоразвитых стран мира. 
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The article discusses the strategy of economic integration of the CIS countries. The author has proved that 
the implementation of the catch-up development model is possible only under the condition of continuous and 
consistent modernization, by which we mean changes in the national economy leading to an increase in its 
technological level, progressive structural shifts and an increase in competitiveness, and believes that all CIS 
countries face the task of purposeful modernization an economy that will allow them to get closer to the group of 
highly developed countries of the world. 
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ТАСНИФОТИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТ 
 

Толибов Д.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯз мафҳуми сармоягузорӣ хеле маълум ва актуалӣ гардидааст. Махсусан, ба масъалаи 

мафҳуми лоиҳаи сармоягузорӣ ва раванди сармоягузори диққати олимон ҷалб шудааст. 

Мафҳуми раванди сармоягузорӣ бо он алоқаманд аст, ки сармоягузор чӣ хел дар вақти 

интихоби коғаз ҳаҷм ва муҳлати гузоштани он қарор қабул мекунад. Барои муайян намудани ин 

мафҳумҳо, пеш аз хама, бояд худи мафҳуми сармоягузорӣ таҳқиқ карда шавад. 

Ба андешаи муҳаққиқ Саидмуродов Ш.М. шарти асоси тараққиёти иқтисодиёт 

фаъолнокии босуботи сармояузорӣ ҳисоб меёбад, ки бо роҳи васеъ кардани ҳаҷми манобеи 

сармоявии азхудшуда ва истифодаи самараноки он дар сохторҳои пешбари истеҳсолоти моддӣ 

ва  соҳаи иҷтимоӣ  дастрас карда мешавад [5, с. 275]. 

Сармоягузорӣ қобилияти истеҳсолиро пурзӯр намуда, ҷои рақобатноки мамлакатро дар 

бозори ҷаҳон муайян мекунад. Агар мамлакатҳои тараққикардаро ба назар гирем, онҳо дар 

марҳалаҳои сабзиши иктисодӣ фаъолияти сармоягузориро тезонидаанд. Яъне тезонидани 

фаъолияти сармоягузорӣ барои пешравии иқтисодӣ саҳми бузурге мегузорад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои сармоягузорӣ яке аз масъалаи муҳимми ҳалталаб 

мебошад ва дар шароити дигаргуниҳо ва гузариш ба сохтори  нави иқтисоди бозорӣ ҷоришавии 

он  ҳамчун як омили пешравии  иқтисодӣ  баромад мекунад [4, с. 322]. Сармоягузорӣ 

масъалаҳои норасоии моддии дохилиро пур карда метавонад. Инчунин, дар баробари  сармояи 

хориҷии технологияи нав, таҷрибаи истеҳсолӣ ва идора, дониши техникӣ, қувваи кории 

баландихтисос ворид гашта метавонад, ки дар хоҷагидории ҷумҳурӣ аҳамияти ҳалкунанда 

дорад. 

Амалигардонии лоиҳаҳои истеҳсолӣ ва илмию техникии сармоягузорӣ, пеш аз ҳама, 

шарти ҳатмии гул-гулшукуфии мамлакат, иқтисодиёти миллӣ ва иқтисодиёти минтақаҳо 

мебошад. Чи тавре, ки қайд шуд, танҳо амалӣ гардонидани лоиҳаҳои номбурда барои сифатан 

нав кардани фондҳои асосии истеҳсолоти молҳои ҳархела ва расонидани ҳаргуна хизматҳо, 

тартиб додани арзиши азнавсозмондодашуда шароит фароҳам меорад. Вобаста ба ҳамин, мо 

дар ҷадвали 1, таснифоти лоиҳаҳои сармоягузориро гурӯҳбандӣ намудем.  

Ҷадвали 1 

Таснифоти лоиҳаҳои сармоягузорӣ [3, с. 214] 
 

№ Намуди лоиҳаҳо Маълумоти мухтассар оид ба лоиҳаҳо 

1 
Лоиҳаҳои 
истеҳсолии 
сармоягузорӣ   

Барои ҳар гуна соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ, ҳамчунин соҳаҳои манзилсозӣ, 
иҷтимоию маишӣ ва ғаӣра сармоягузории маблағҳоро ба офаридани фондҳои 
нав, васеъ кардан, нав кардан ва ё азнавсозии фондҳои асосӣ ва иқтидорҳои 
истеҳсолӣ дар назар доранд. 

2 
Лоиҳаҳои илмию 
техникии 
сармоягузорӣ 

Ба кор кардану офаридани  маҳсулоти наву самаранокиаш баланди хусусияти 
навдошта, мошинҳо, таҷҳизот ва технологияҳои наву самаранокиашон баланд 
нигаронида шудаанд. Кор кардан ва амалигардонии лоиҳаҳои илмию техникӣ ва 
истеҳсолӣ аксар вақт бо ҳамдигар алоқаманданд. Амалигардонии лоиҳаҳои 
истеҳсолӣ давоми амалигардонии лоиҳаҳои илмию техникӣ ва амалӣ 
гардонидани ҳарду лоиҳа ҳамчунин дар як вақт гузаронида шуданаш мумкин 
аст. 

3 
Лоиҳаҳои 
тиҷоратии 
сармоягузорӣ 

Дар натиҷаи харидорӣ кардан, фурӯхтан ва аз нав фурӯхтани ягон хел 
маҳсулот, молҳо ва хизматҳо ба даст овардани фоида барои маблағгузориҳои 
иҷрошавандаи сармоягузорӣ мебошад. 
Аз сабаби он ки арзиши аз нав офаридашуда берун аз истеҳсолоти моддӣ ба 
вуҷуд намеояду танҳо аз нав тақсим карда мешавад, пас самаранокии лоиҳаҳои 
сармоягузории тиҷоратӣ натиҷаи тағӣир ёфтани аз навтақсимкунии арзиши 
аз нав офаридашуда (арзиши аз нав офаридашуда қисман дар амалиётҳои 
боркашонӣ, борфарорӣ ва ғаӣра ба миён меояд) мебошад. Агар даромад, фоидаи 
бадастомада манбаи таъминоти молиявии лоиҳаҳои сармоягузории истеҳсолӣ 
ва ё илмию техникӣ шаванд, фоидаи амалӣ гардонидани лоиҳаҳои тиҷоратии 
сармоягузорӣ метавонад тартибдиҳандаи сармоя гардад. 

4 
Лоиҳаҳои 
сармоягузории 
молиявӣ 

Бо харидорӣ намудан, ташаккул додани портфели коғазҳои қиматнок ва 
фурӯши онҳо, харидан ва амалӣ гардонидани уҳдадориҳои қарзии молиявӣ, 
ҳамчунин бо барориш ва фурӯши коғазҳои қиматнок алоқаманданд. 
Дар ҳолати аввал сармоягузор - харидор ва дорандаи коғазҳои қиматнок ба онҳо 
ҳақҳои саҳм мегирад ва сармояи молиявии худро зиёд мекунад. Амалӣ 



200 

 

гардонидани лоиҳаҳои истеҳсолӣ манбаи зиёд шудани сармоя мебошад. 
       Дар ҳолати дуюм сармоягузор - харидор ва амалигардонандаи уҳдадориҳои 
молиявӣ сармояи молиявии худро зиёд мекунад. Дар ин ҳолат афзуншавии 
сармояи умумӣ дар иқтисодиёти миллӣ рӯй надода, дар соҳаи гардиши молиявӣ 
аз нав тақсим карда шудани он ҷой дорад. 
Дар ҳолати сеюм амалигардонии лоиҳаи молиявии сармоягузорӣ бевосита 
алоқаманд аст ва қисми таркибии амалигардонии лоиҳаи истеҳсолии 
сармоягузорӣ мебошад. Сармоягузор лоиҳаи оид ба барориш ва фурӯши коғазҳои 
қиматнокро амалӣ гардонида истода масъалаи таъмини молиявии лоиҳаи 
истеҳсолию сармоягузориро ҳалл мекунад. 

5 
Лоиҳаҳои 
экологии 
сармоягузорӣ 

Лоиҳаҳое дахл доранд, ки объектҳои сохташудаи ҳифзи табиат ва ё 
параметрҳои беҳтар кардашудаи истеҳсолот, корхонаҳои амал- кардаистода, 
хадамоти истифодаи оид ба партовҳои зараровари ба атмосфера 
баровардашуда ва таъсиррасониҳо ба табиат натиҷаи онҳо мебошанд. 

6 
Лоиҳаҳои иҷти-
моию иқтисодии 
сармоягузорӣ 

Ноил шудан ба мақсади муҳимми ҷамъиятӣ, аз ҷумла беҳтаршавии ҳолати 
тандурустӣ, маориф, фарҳанг дар мамлакат ва минтақаҳо натиҷаи амалӣ 
гардонидани 

 

Муаллиф дар асоси адабиёти 3 таҳия намудааст. 
 

Дар  чунин шароити сармоягузорӣ  ва вазни умумии ҷалби сармояи  хориҷӣ дар ҷаҳон 

барои  давлатҳои рӯбатараққӣ ҳоҷате ҳам нест, то ки сармояи самаранок ва фоидаоварро  ба 

иқтисодиёти худ ҷалб намояд [1, с. 65]. Аз ин рӯ,  ҷорӣ намудани  сиёсати  босамари ҷалби 

сармояи хориҷӣ дар ин давлатҳо вазифаи муҳим ва мушкили ҳукумати онҳо буда, вақт ва 

қувваю иқтидори  бузургро талаб мекунад.  

  Як тарафи ҷалбкунандаи давлатҳои рӯбатараққӣ барои  сармоягузорон захираи нисбатан 

зиёди манобеъҳои гуногуни азхуднашудаи арзон ва қувваи  кории нисбатан арзон дар ин 

давлатҳо буда, бисёр ҷойҳои холигӣ ва истифоданашуда дар бозори  дохилии онҳо дида 

мешавад. Маҳз ҳамин тарафи  ҷалбкунанда ба сармоягузоронро мақсади забт намудани ин  

соҳаҳоро ҳидоят мекунад. Аз ин рӯ, давлатҳои рӯбатараққӣ имконияти  пурраи интихоб 

намудани шакли намуди сармояи воридшавандаро надоранд ва баръакс нисбати онҳо  

имтиёзҳои гуногунро ҷорӣ менамоянд. 

Дар давлатҳои тараққикарда бошад, шароит дигаргуна аст. Сармоягузорон мақсади 

фоиданок гузоштани воситаҳои озоди худро доранд, то ки фоидаи максималии худро гирифта 

тавонанд [2, с. 13]. 

Қабулкунандагони сармоя бошад, ҳаракат мекунанд, ки сармояро арзонтар, дар 

шароитҳои имтиёзнок ва ҳатто бебозгашт қабул намоянд. Гуфтан ҷоиз аст, ки дар ин давлатҳо 

ҷалбкунандагони сармоя сармояи воридшавандаро интихоб менамоянд. Чунин вазъият танҳо 

дар шумораи ками давлатҳои рӯбатараққӣ дар ҳолатҳои муайян ба назар мерасад. 

Ба ҳамин хотир, аз ҷиҳати марзӣ он минтақаҳо барои ташкили корхонаҳои муштараки 

аввалиндараҷа мебошад ва дорои иқтидорҳои  захираҳои табиӣ, сарчашмаи ҳаҷми калони ашёи 

хоҷагии қишлоқ, махсусгардонии истеҳсолӣ, инфрассохтори тараққиёфта ва қувваи кории 

ихтисоснок мебошанд ва ҳамин имкониятҳо истифодаи максималии қобилияти вуҷуддоштаи 

иҷтимоию иқтисодии ҷумҳуриро таъмин месозад. 

Ҳангоми ташкили минтақаҳои ҳамкории муштарак бояд чунин омилҳоро ба назар 

гирифт: ҷараёни тези сармояи хориҷӣ, дастрасӣ ба технологияҳои пешқадам, иштироки фаъол 

дар доираи робитаҳои муосири ҷаҳонӣ, ташкили намудҳои нави истеҳсолоти саноатӣ, зиёд 

гардонидани қобилияти содиротии минтақаҳо, ҳаҷми маҳсулоти таӣёр ва даромадҳои асъорӣ. 

Дар баробари ин, ҳангоми ташкили минтақаҳои соҳибкории муштарак оқибатҳои зерини 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва экологиро бояд ба назар гирифт: 

1. Зиёд гардонидани вобастагии технологӣ аз сармояи хориҷӣ, маҳдудияти робитаҳои 

хоҷагидорӣ бо иқтисодиёти миллӣ ва паҳншавии самараноки технологӣ, махсусгардонии танги 

истеҳсолот. 

2. Таркибдиҳандаи асосии минтақаҳои соҳибкории муштарак, инфрасохторҳои 

тараққикардаи истеҳсолӣ-иҷтимоӣ, бизнеси (марказҳои ахборот), бонкҳо ва ғаӣра мебошанд. 

Ин сармоягузории калонро аз давлати қабулкунанда талаб мекунад, ки ин қарзҳо барои рушди 

марзҳои ақибмонда равона гардидаанд.  

3. Махсусан оқибатҳои иҷтимоӣ ва сиёсиро ба назар гирифтан шарт аст. Дараҷаи 

нисбатан баланд дар «минтақа» ҷудошавии иҷтимоӣ ва ногувориро ба вуҷуд меорад. Фарқият 

дар пардохт ва дараҷаи зиндагӣ дар аввал баӣни мутахассисони ихтисоснок; дуюм, байни 
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коргарони ба корхонаи муштарак қабулшуда ва аҳолии боқимондаи «минтақа»; сеюм байни 

истиқоматкунандагони «минтақа» ва ноҳияҳои ба он наздик ба вуҷуд меоянд. Инчунин 

хусусиятҳои миллиро низ бояд ба назар гирифт, зеро хориҷиёни омада мутахассисон ва 

шахсони дигар миллатҳо мебошанд. 
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ТАСНИФОТИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТ 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи таснифоти лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва нақши он дар 
иқтисодиётро мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки сармоягузори қобилияти 
истеҳсолиро пурзӯр намуда  ҷои рақобатноки мамлакатро дар бозори ҷаҳон муайян мекунад. Агар 
мамлакатҳои тараққикардаро ба назар гирем, онҳо дар марҳилаҳои сабзиши иктисодӣ фаъолияти 
сармоягузориро тезониданд. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Автор в своей статье исследует и анализирует вопрос классификации инвестиционных проектов и 
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CLASSIFICATION OF INVESTMENT PROJECTS AND THEIR ROLE IN THE ECONOMY 
 

In his article, the author studies and analyzes the issue of classification of investment projects and their 
role in the economy. He notes that the investor will strengthen production capacities and determine the country's 
competitiveness in the world market. If we look at the developed countries, they have accelerated their 
investment activities during the period of economic growth. 
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КОНСЕПСИЯИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР 

КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Холов Т.А., Баротзода Ш.М.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
   

Маълум аст, ки хатарҳои сармоягузорӣ ба фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои кишоварзӣ 

ба таври асоснок ва ғайриасоснок таъсир мерасонанд. Мавҷуд будани хатари сармоягузорӣ ва 

зарурати муайян намудани он, роҳбарони хоҷагидориро водор менамояд, ки барои пешгирӣ 

кардани хатарҳое, ки ба рушди корхона монеа мешаванд, стратегияи муносиб қабул намоянд. 

Сарфи назар аз гуногунии заминаи методологӣ, усулҳои маъмултарини идоракунии хатарҳо ба 

се консепсия асос меёбанд: кам кардани хатар, хатари қабулшаванда ва хатар ҳамчун захира. 

Ин мафҳумҳои зикршуда хусусияти таъсири хатарро дар натиҷаи қабули қарорҳо муайян 
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мекунанд. Консепсияи якуме, ки таҳқиқоти мо ба он бахшида шудааст, консепсияи кам кардани 

хатар мебошад [4, с. 201]. Ин консепсия хатарро ҳамчун падидаи манфӣ арзёбӣ намуда, 

мувофиқи идоракунии он дар самти пайдо намудани маълумот оид ба то ҳадди аққали 

имконпазир ё пурра коҳиш додани сатҳи хатар мутобиқат мекунад. Бояд қайд кард, ки пешгирӣ 

накардани хатар, инчунин ҷуброн накардани он, на танҳо барои гирифтани натиҷаҳои 

кафолатнок, балки ба паст шудани имконият ва гирифтани даромад низ таъсири зиёди манфӣ 

мерасонад. Чунин дастури идоракунии хавфу хатар агар барои корхонаҳои кишоварзӣ,  хатар 

ҳолати фалокатовар дошта бошад, метавонад ҳолати таъсирбахш ҳисобида шавад. Ҳамин 

тариқ, баъзе муаллифон чунин андеша доранд, ки паст намудани сатҳи хатар метавонад дар 

бисёр ҳолатҳо ҳамчун ҳадаф баррасӣ шавад, аммо ин ҳадафи аслии ғайриимкон аст, яъне, дар 

асл, дараҷаи хатар метавонад на ба сифр, балки баробари баъзе арзишҳое, ки арзёбӣ мешаванд, 

қабул карда шавад» [1, с. 56]. 

 
Расми 1. Консепсияи хавфу хатари сармоягузорӣ дар корхонаҳои истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ. 

 

Дар робита бо консепсияи хавфи қабулшаванда ва доираи он, хавфу хатар низ ҳамчун 

падидаи манфӣ мушоҳида мешавад. Моҳияти ин консепсия аз пайдо намудани маълумот оид ба 

сатҳи хавфу хатар иборат буда, барои баъзе роҳбарон ҳангоми қабули қарорҳо аҳамияти муҳим 

дорад. Ин консепсия аз консепсияи паст намудани хатар бо он фарқ мекунад, ки дар рафти он 

ба идоракунии хатар муносибати оқилона карда мешавад. Хароҷоти тадбирҳои зиддихатарӣ бо 

андозаи талафоти эҳтимолӣ ва оқибатҳои қарорҳои қабулшуда муқоиса карда мешавад. Ин 

консепсия одатан дар робита ба рушди идоракунии хатари иқтисодии корхонаҳои истеҳсолӣ 

таҳия мешавад. Консепсияи хатари қабулшуда, бешубҳа, пешрафти назаррас дар назария ва 

амалияи ташкили идоракунии хатар дар корхонаҳои истеҳсолӣ мебошад. 

Ногуфта намонад, ки дарки нодуруст ва зарурати идоракунии хатар дар доираи 

консепсияи идоракунии хатар ҳамчун захираҳо тағйир меёбад. 

Тағйироти дар боло зикршудаи муҳити берунаи фаъолияти корхонаҳо зарурати ба вуҷуд 

овардани парадигмаи нави фаъолияти иқтисодӣ мебошад, ки бевосита ба хусусияти нави 

муносибатҳои байни сохторҳо ва шарикони корхонаҳо бо хавфу хатар ва номуайянӣ, инчунин 

дарки хатар ҳамчун сарчашма ва идоракунии дахлдори ин навъи захираҳо, алоқаманд аст. 

Хусусиятҳое, ки хатарро ҳамчун захираҳои муайян тасниф мекунанд, инҳоянд: маҳдудиятҳои 

макон ва замон; аломатҳои сифатӣ ва миқдорӣ; қобилияти истифода бурдан; хусусияти 

байнисоҳавӣ. Хатар ба ҳамаи омилҳои истеҳсолот, аз ҷумла соҳибмулк, арзиш (нарх), шумораи 

маҳдуд хос аст ва ба натиҷаи ниҳоӣ оварда мерасонад [2, с. 12]. Дар консепсияи идоракунии 

хавфу хатар дар марҳалаи таҳлил ҳамчун сарчашма, намуди махсуси хавфи иқтисодӣ ҷудо 

карда мешавад, ки онро хавфу хатарҳои ҳаммонанд ном мебаранд. Татбиқи он ба даст овардани 
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фоидаҳои иловагӣ ба корхона мебошад. Таъсири он ба маҳдудияти муайян, ки баъдтар 

афзоиши минбаъдаи ин сатҳ боиси оқибатҳои манфӣ мегардад ва идоракунии хавфи захиравӣ 

яъне дар сатҳи муайян нигоҳ доштани он мебошад. Ҳамин тариқ, хусусияти идоракунии хатар 

аз он иборат аст, ки афзоиши он ба андозаи арзиши самаранокии он оварда мерасонад. 

Масалан, интихоби лоиҳаи сармоягузории хатарнок метавонад ба даромаднокии баланд, аммо 

афзоиши минбаъдаи сатҳи хатар ба натиҷаҳои манфӣ ва билохира паст шудани арзиши 

меъёрии самаранокӣ оварда расонад. Бинобар ин, дар идоракунии захираҳо, монанди хатарҳо, 

бояд барои нигоҳ доштан (ё ба даст овардани он) дар сатҳи муносиб тадбирҳо андешида 

шаванд. Идоракунии хатар дар низоми мураккаби иқтисодӣ (дар сатҳи корхона) бояд бо 

назардошти нуқтаи назари комплексӣ таъмин карда шавад. Ин усул ба он ишора мекунад, ки 

маҷмӯи омилҳои хавф бояд аз рӯи намудҳои хавф мутобиқи шаклҳои хатар тарҳбандӣ карда 

шаванд, то ин ки барои ҳар як намуди хавф вобаста аз хусусиятҳои ошкоршавии омилҳои ин  

хатарҳо, то ҳадди аққал коҳиш додани сатҳи хатар ва арзиши қобили қабул ё нигоҳ доштани ин 

хатар дар сатҳи оптималӣ аз се консепсияи идоракунӣ яке интихоб карда шавад [3, с. 115]. 

Дар баробари ин, зарур аст, ки дар бораи имкониятҳо ва оқибатҳои манфӣ ва мусбати 

нишон додани хатар иттилооти дастрас мавҷуд бошад ва ба хатарҳои захиравӣ, идоракунии 

муносиб, ки даромаднокии ҳадди аксарро таъмин менамояд, диққати махсус дода шавад. 

Ба андешаи мо ин консепсияҳо, на дар алоҳидагӣ, балки дар ҳамбастагӣ амал мекунанд. 

Ҳадафи асосии ҳар як корхона паст намудани хатар мебошад. Бинобар ин, дар доираи 

консепсияи коҳиш додани хатар, консепсияи хатари эҳтимолӣ ва хавф ҳамчун захира вуҷуд 

дорад. Зеро ки андешидани чораҳо ҷиҳати кам кардани хатари сармоягузорӣ омили муҳим ё 

захиравӣ барои рушди истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад.  
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КОНСЕПСИЯИ ИДОРАКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР 

КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Муаллифон дар ин мақола масъалаи консепсияи идоракунии хавфу хатарҳои сармоягузорӣ дар 

корхонаҳои кишоварзиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додаанд. Қайд мегардад, ки сарфи назар аз 

гуногунии заминаи методологӣ, усулҳои маъмултарини идоракунии хатарҳо ба се консепсия асос 

меёбанд: кам кардани хатар, хатари қабулшаванда ва хатар ҳамчун захира. Ин мафҳумҳои зикршуда 

хусусияти таъсири хатарро дар натиҷаи қабули қарорҳо муайян мекунанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, консепсия, хатар, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, корхона, истеҳсолот, 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВЛОЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

В своей статье авторы анализируют и обсуждают концепцию управления рисками инвестиций в 

агропредприятия. Было отмечено, что, несмотря на разнообразие методологической базы, наиболее 

распространенные методы управления рисками основаны на трех концепциях: снижение риска, 

приемлемый риск и риск как ресурс. Эти концепции определяют характер воздействия риска в 

результате принятия решений. 
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THE CONCEPT OF RISK MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN  

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
  

In their article, the authors analyze and discuss the concept of risk management of investments in 

agricultural enterprises. It was noted that despite the diversity of the methodological framework, the most 

common methods of risk management are based on three concepts: risk reduction, acceptable risk, and risk as a 

resource. These concepts determine the nature of the impact of risk as a result of decision-making. 
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ТАҲЛИЛИ ДИНАМИКАИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Сайфиддинзода С.С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар низоми  давлатдории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари таъсиси давлати демократӣ, 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, инчунин ташкили  низоми иқтисодии рушдёбанда, яъне низоме, ки ба 

таҳкими пояҳои Истиқлолияти давлатӣ мусоид бошад ва барои пайвастани иқтисодиёти кишвар 

ба низоми ҷаҳонии иқтисод роҳ кушояд,  яке аз самтҳои бунёдгузор ва сиёсати фаъоли 

давлатдории Пешвои миллат ба шумор меравад. 

Гуфтан бамаврид аст, ки марҳилаи гузариш аз як низоми иқтисодиву иҷтимоӣ ба низоми 

нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба кишварҳои дигар бамаротиб сангин ва душвор буд, 

зеро он бо сар задани ҷанги шаҳрвандӣ вобастагӣ дошт. Илова бар ин, таърихи рушди инсоният 

гувоҳӣ медиҳад, ки низоъҳои ҳарбӣ дар қаламрави ин ё он мамлакат ба вайроншавии асосҳои 

иқтисодии ҷамъият ва пайдошавии муаммоҳои бисёри мушкилҳалшаванда оварда мерасонанд. 

Агар ҳамин мушкилиҳои иқтисодиро дар сатҳи макроиқтисодӣ назар кунем онҳо дар шакли 

пастшавии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ,  беқурбшавии асъорӣ миллӣ, сатҳи баланди 

бекорӣ, паст шудани сатҳи зиндагӣ, рушди иқтисодиёти пинҳонӣ, ҷинояткорӣ ва ҳолатҳои 

дигари қонуншиканиҳо дар ҷамъият зоҳир мегарданд. 

Хушбахтона, дар партави сиёсати муваффақонаи Пешвои миллат дар иқтисодиёти 

Тоҷикистон дигаргуниҳои куллӣ ба миён омаданд ва як силсила мушкилоту монеаҳои мавҷуда 

бартараф, корҳои азими бунёдкориву созандагӣ ва ислоҳоти амиқи иқтисодиву иҷтимоӣ оғоз 

гардиданд ва таҳкурсии давлати соҳибихтиёр гузошта шуд. Ҳамин нишондиҳандаи 

мустаҳкамии низоми давлатдориии Пешвои миллат аст, ки ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ сол то сол таносуби афзоиш ва рушди устуворро касб намудааст, ки маълумоти ҷадвали 

1 овардашуда гувоҳи он аст.  

Ҷадвали 1 

Динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар солҳои 2013-2019 [1, с. 8,10] 
 

Нишондиҳанда 
Солҳо 

Муқоиса нисбат ба соли 

2013 ба соли 2019 бо % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ 
40524,5 45605,2 48401,6 54471,1 61093,6 68844 77354 190 

Афзоиши воқеии 

ММД (бо фоиз) 
7,4 6,7 6,0 6,9 7,1 7,3 7,5 101,3 

ММД ба сари аҳолӣ 4965,57 5498,75 5662,73 6230,82 6883,8 7597,4 8355,4 168,2 

Музди меҳнати 

миёнамоҳонаи 

номиналӣ 

(сомонӣ) 

697,76 883,97 879,21 960,17 1312,65 1331,02 1357,01 194,4 

Сатҳи бекорӣ 2,4 2,4 2,2 2,4 2,1 2,0 1,8 0,6 

Сатҳи камбизоатӣ 38,3 38,9 31,0 31,6 29,5 29,1 26,3 8,7 
 

Муаллиф: Дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ 2018. – №12(181). – С. 8-10, 2019. – №12(293). – С. 9-10. 
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Тавре таҳлили маълумоти ҷадвал нишон медиҳад дар солҳои 2013-2019 ҳаҷми воқеии 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш 1,9 маротиба афзуда, суръати миёнаи солонаи рушди он ба 7,5 

фоиз баробар гардид ва ин нишондиҳанда аз ҳисоби зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ ба андозаи 13,4 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 7,1 фоиз, гардиши савдо 8 фоиз ва 

хизматрасониҳои пулакӣ 1,6 фоиз таъмин карда шудааст. 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар як сокини мамлакат 1,7 баробар ва музди меҳнати 

миёнаи як корманд 1,9 баробар афзоиш ёфтааст. 

Таҳқиқгари ватанӣ Султонзода И.М. дар рисолаи илмии худ дар доираи амсилаи трендӣ, 

дурнамои ММД-ро, ки омили асосии рушди иқтсодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 

меравад, ҳисоб карда, хулоса намудааст, ки агар суръати афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ ба 7,1 баробар бошад, он гоҳ ҳаҷми ММД дар соли 2025 ба 115,1 млрд. сомон баробар 

мешавад [5, с. 88], яъне агар нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2019 муқоиса намоем 37,8 млрд. 

сомонӣ зиёдшавии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мушоҳида мегардад. 

Илова бар ин, зиёдашавии ҳамин омил ва нишондиҳандаҳои иқтисодӣ аст, ки дар солҳои 

2013-2020 дар ҷумҳурӣ зиёда аз як миллион ҷойи корӣ таъсис дода шуда, шумораи 

шаҳрвандоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, аз 1 миллиону 100 ҳазор то 460 ҳазор 

нафар, яъне дуюним баробар кам шудааст [4].  

Пӯшида нест, ки таъмин намудани аҳолии қобили меҳнат бо ҷои кори доимӣ яке аз 

вазифаҳои мураккаб дар назди давлат мебошад. Таҷриба нишон дод, ки сиёсати пешгирифтаи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт 

натиҷаи хуб дошта, ба ҳар як шаҳрванд имконияти кор ва фаъолият фароҳам оварда шуда 

истодааст. 

Дар натиҷаи амалӣ гардидани ҳамин талошҳо, сатҳи камбизоатӣ аз 38,3 фоизи соли 2013 

то 26,3 фоиз дар соли 2019, яъне 8,7 фоиз паст шуда, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон аз 73 то 

75 сол боло рафт.  

Дигар дастовардҳои муҳим дар зарфи 7-соли охир ин соҳаи энергетика мебошад. Зеро 

Пешвои миллат хуб дарк намудаанд, ки  энергетика яке аз соҳаҳои калидии иқтисодиёт ба 

ҳисоб рафта, рушди соҳаҳои саноат ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ маҳз аз рушди ин соҳа 

вобастагии зич дорад. Инчунин бо истифода аз мавҷуд будани иқтидори бузурги истеҳсоли 

қувваи барқ дар ҷумҳурӣ Пешвои миллат ба амалисозии лоиҳаҳои  муҳим дар соҳаи энергетика 

шуруъ намуданд, ки муҳимтарини онҳо ба истифода додани 2 агрегати аввали НБО Роғун ва 

садҳо неругоҳҳои хурди барқӣ мебошанд. Дар баробари ин, ҷиҳати расидан ба истиқлолияти 

энергетикӣ ҳамасола аз ҳисоби буҷети давлат ва дигар сарчашмаҳо ҳаҷми сармоягузориро дар 

ин соҳа зиёд намуданд. Маҳз ҳамин иқдом буд, ки ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ тадриҷан 

афзоиш ёфта ба 19,5 млрд. квт дар соли 2018 омада расид, ки нисбат ба соли 2013  14,0 фоиз 

зиёд мебошад [2, с. 484].  
 

 
Таҳияи муаллиф: Дар асоси маълумоти омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, 

2019. – 484 с.  
 

Бахши дигари ислоҳоти иқтисодиро ислоҳоти низоми бонкӣ ташкил медиҳад. Ислоҳот 

дар ин самт ташаккули низоми бонкии дусатҳа ва зуҳури бонкҳои тиҷоратиро ба бор овард. 

Танҳо дар соли 2019 аз ҷониби бонкҳо ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ба маблағи 9,7 

миллиард сомонӣ қарз пешниҳод шудааст, ки ин рақам нисбат ба соли 2013-ум 29,3 фоиз зиёд 

мебошад [1, с. 39]. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ряд 1 17,1 16,5 17,2 17,2 18,1 19,5

15

16

17

18

19

20

Истеҳсол нерӯи барқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2018 бо 

млрд. кВт
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Таҳияи муаллиф: Дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ, 2018. – №12(181). – С. 35, 2019.                         

– №12(293). – С. 39. 
 

Муҳаққиқи ватанӣ Саидмуродов Л.Ҳ қайд менамояд, ки гарчанд аз рӯи самтҳои калидии 

афзалиятноки Стратегияи милии рушди Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 пешравии 

назаррас ба даст омада бошад ҳам, бо вуҷуди ин масъалаҳои баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи сарватҳои миллӣ, таъмини амнияти энергетикӣ ва озукаворӣ, суботи экологӣ, 

таҳкимбахшии диверсификатсияи фаъолияти иктисодӣ, таъмини рақобатпазирии иктисодиёти 

миллӣ ва дастгирии соҳаи соҳибкории истеҳсолӣ фаъолсозии минбаъдаро тақозо мекунанд [3, 

с. 8]. 

Имрӯз кишвари мо дар марҳилаи нави рушд қарор дорад. Ба ҳамин хотир бо супориши 

сарвари давлат Консепсияи рушди кишвар то давраи соли 2050 ва Стратегияи рушди миллӣ дар 

давраи то соли 2030 таҳия шуд, ки асоси воқеии ин ҳуҷҷатро рушди минбъадаи иқтисодиёти 

бозаргонӣ дар заминаи рушди соҳибкорӣ ташкил мекунад. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо қайд карданд, ки мо бояд дарк намоем, 

ки танҳо иқтидори иқтисодии кишварамон бояд ҳамчун заминаи моддии таъмини амнияти 

миллӣ арзёбӣ гардад. Чунки дар даҳсолаи наздик давра (сикл)-и нави технологӣ, иқтисодӣ ва 

сиёсии хоҷагии ҷаҳонӣ оғоз меёбад, ки он суръати афзоиши иқтисодии ҷаҳониро то нимаи асри 

XXI тадриҷан суст мегардонад. Барои дарки дурусти ин раванд мо бояд омода бошем ва аз 

ҳозир самтҳои амсилаи афзоиши ояндаро нишон дода, хусусиятхои сифатии онро муайян карда 

тавонем. 

Вобаста ба ҳамин гуфтаҳо ҷиҳати дастрасӣ ба мақсадҳои дар Стратегияи миллии рушд 

барои давраи то соли 2030 дарҷшуда се принсипи рушди оянда муайян карда шудааст: ҳимоявӣ 

(паст намудани осебпазирии рушди оянда), саноатӣ (баланд намудани самаранокии истифодаи 

захираҳои миллӣ), инноватсионӣ (инкишоф дар асоси ҷорӣ намудани навоварӣ дар тамоми 

соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҳаёти кишвар). Дар асоси ин се принсип се сенарияи рушд таҳия 

шудааст: инертсионӣ, саноатӣ ва саноатӣ - инноватсионӣ. Дар асоси далелҳо оид ба суръати 

инкишофи иқтисодии ММД, ки дар СМР барои давраи то соли 2030 оварда шудааст, баъзе 

андешаҳоро пешниҳод менамоем. 

Агар суръати афзоишро дар сатҳи сенарияи инертсионӣ (6,0% дар 1 сол) нигоҳ дорем, 

барои дучанд намудани истеҳсолоти ММД бояд 12 сол интизор шавем (яъне то соли 2030), агар 

аз рӯи сенарияи индустриалӣ (7% дар сол) амал намоем, 10 сол лозим мешавад (соли 2028). Дар 

ин давра тамоюли демографӣ дар кишвар (афзоиши миёнаи солонаи аҳолӣ айни ҳол дар 

Тоҷикистон қариб 2,1%) ва тараққиёт дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ин сатҳи инкишофро ночиз месозад. 

Сенарияи индустриалию инноватсионӣ (9% дар сол) нисбат ба ду сенарияи зикргардида беҳтар 

мебошад, яъне пас аз 7 сол (соли 2025) истеҳсолоти ММД-ро дучанд намудан мумкин аст. Вале 

ин ҳам нисбатан вақти зиёдро талаб менамояд. Бинобар ин, масъалаи баланд намудани суръати 

афзоиши иқтисодиётро дар доираи 12-15% гузоштан зарур аст, танҳо дар ин ҳолат раванди 

беҳтаршавии нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ду маротиба афзоиш меёбад. Ба андешаи мо, барои 

амалигардонии ин масъала Тоҷикистон дорои захираҳои хуби обию энергетикӣ, кишоварзӣ, 

саноатӣ, табиӣ, меҳнатӣ  ва  иқтидори кифояи иқтисодӣ мебошад. 

Барои ба гардиши иқтисодӣ ҷалб намудани қисми истифоданашавандаи иқтидори 

истеҳсолотӣ, табиӣ, меҳнатӣ ва тамоми иқтидори моддии кишвар айни ҳол самтҳои асосии 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ряд 1 7 530 991 9 783 195 11 341 660 9 930 049 8 608 079 8 741 361 9 789 509
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стратегӣ дар соҳаи амалигардонии ислоҳоти иқтисодӣ бояд чунин бошад: мукаммалгардонии 

омодасозии кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯ ба бозори меҳнати дохилӣ ва байналмилалӣ, ҷорӣ 

намудани истеҳсолоти воридотивазкунанда ва содиротӣ, саноатикунонии рушди устувори 

мамлакат, афзоиши рушди истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ, навкунии фондҳои асосии истеҳсолӣ 

ва ҷорӣ намудани инноватсия дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, ташаккули сохтори 

инкишофёфтаи истеҳсолӣ ва мустаҳкам намудани базаи моддӣ. 

Ҳами тариқ, аз ба андешаи мо, ба эътибор гирифтани самтҳои зикршуда дар омода 

намудани сиёсати иқтисодӣ имконият медиҳад, ки ба таҳдидҳои ҷаҳонишавӣ, буҳронҳои 

иқтисодии минтақавӣ ва шароитҳои номусоиди иқтисодиёти бозор омода бошем. 
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ТАҲЛИЛИ ДИНАМИКАИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДӢ ДАР  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

 

Муаллиф дар мақолаи худ саҳми Пешвои миллатро дар рушди иқтисоди миллӣ мавриди таҳлил 
қарор додааст. Муаллиф қайд намудааст, ки бо ташабусси Пешвои миллат дар иқтисодиёти Тоҷикистон 
дигаргуниҳои куллӣ ба миён омаданд ва як силсила мушкилоту монеаҳои мавҷуда бартараф, корҳои 
азими бунёдкориву созандагӣ ва ислоҳоти амиқи иқтисодиву иҷтимоӣ амалӣ шудааст.  Таҳлилҳо нишон 
додаанд, ки солҳои 2013-2019 ҳаҷми воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш 1,9 маротиба афзуда, суръати 
миёнаи солонаи рушди он ба 7,5 фоиз баробар гардид ва ин нишондиҳанда аз ҳисоби зиёд шудани ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 13,4 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 7,1 фоиз, гардиши савдо 8 
фоиз ва хизматрасониҳои пулакӣ 1,6 фоиз таъмин карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: Пешвои миллат, иқтисод, иқтисоди миллӣ, энергетика, камбизоатӣ, ММД, 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В  

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Автор в своей статье анализирует роль Лидера нации в развитие национальной экономики. Автор 
отмечает, что по инициативе Лидера нации экономика Таджикистана претерпела радикальные изменения 
и устранен ряд существующих проблем и препятствий, проведена большая созидательная работа, 
проведены глубокие экономические и социальные реформы. Анализ показывает, что в 2013-2019 годах 
реальный ВВП увеличился более чем в 1,9 раза, среднегодовые темпы роста достигли 7,5%, и этот 
показатель обусловлен увеличением промышленного производства на 13,4%. сельскохозяйственная 
продукция обеспечена на 7,1%, товарооборот - на 8%, платные услуги - на 1,6%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лидер нации, экономика, национальная экономика, энергетика, бедность, 
ВВП, кредит, банковское дело, сельское хозяйство, предпринимательство, производство, 
промышленность. 
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ANALYSIS OF DYNAMICS OF MACROECONOMIC INDICATORS IN 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

The author analyzes the role of the Leader of the nation in the development of the national economy. The 
author notes that at the initiative of the Leader of the nation Tajikistan's economy has undergone a radical change 
and eliminated a number of existing problems and obstacles, done a lot of creative work done by deep economic 
and social reforms. The analysis shows that in 2013-2019, real GDP increased by more than 1.9 times, the 
average annual growth rate reached 7.5%, and this indicator is due to an increase in industrial production by 
13.4%. agricultural products are provided by 7.1%, trade turnover - by 8%, paid services - by 1.6%. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ – ПОЯИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САРФАИ 

ЭНЕРГИЯ ДАР ЧОРВОДОРӢ 
 

Куватов М.А. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар пояи хоҷагии «Саодат»-и ноҳияи Хуросон дар давраи зимистонаи нигоҳдории 
ҳайвонот, таҷрибаи илмию иқтисодӣ оид ба самаранокии парвариши чорвои ҷавон аз силосҳои 
ҷуворимакка, ки бо истифодаи технологияҳои гуногун омода шудаанд, гузаронида шуд. Дар 
давраи таҷриба маълум шуд, ки ҳайвонҳои аз гилеми полимерӣ силосҳои ҷуворимакка гирифта 
нисбат ба ҳайвонҳое, ки аз даруни чоҳ чунин хӯрок дода мешуд, дар як рӯз 744 г ё 4,6% зиёдтар 
вазн гирифтаанд. Хароҷоти  хӯрока барои 1 кг афзоиши вазн дар ҳайвоноти хоҷагӣ 6,3 воҳиди 
хӯрока ва дар хоҷагии таҷрибавӣ - 5,8 воҳиди хӯрокаро ташкил дод, ки ин дар муқоиса 7,9% 
камтар аст. Дар ҳамон ферма таҷрибаи илмию иқтисодӣ оид ба парвариши говҳои ҷӯшо 
гузаронида шуд. Ҳангоми таҷриба, ҳисоби миёнаи шабонарӯзии шири модаговҳо дар гурӯҳи 
назоратӣ 17,5 кг шир ва таҷрибавӣ - 20,1 кг, равғаннокӣ дар ҳарду гурӯҳҳо - 4,1% буд. Ратсиони 
ҳайвоноти назоратӣ ва таҷрибавӣ аз силосҳои ҷуворимакка ва 5 кг консентратҳо иборат буд. 
Хароҷоти хӯрока барои 1 кг шир  дар гурӯҳи назоратӣ 0,97 воҳиди хӯрока ва дар гурӯҳи 
таҷрибавӣ 0,92 воҳиди хӯрокаро ташкил дод, ки ин нисбатан 5,1% камтар аст. Самараи 
иқтисодии комплекси технологии мошинҳо барои ҷамъоварии хӯроки чорво дар лӯлаҳо ва 
борпечкунии он дар гилеми УПР-1, дар муқоиса бо чоҳҳо 9525 сомонӣ ва нисбат ба манораи 
БС-9,15 - 45937 сомониро ташкил дод. 

Комплекси технологӣ оид ба омода намудани хӯроки майда ва бастабандӣ ба лӯлаҳои 
УСМ-1, дар муқоиса бо чоҳҳо  28168 сомонӣ  ва нисбат ба манораҳо 182224 сомониро ташкил 
намуд. Ҷамъоварӣ ва нигоҳдории силосҳои ҷуворимакка дар гилеми полимерӣ ба таври илова 
ба 1 кг хӯрока дар миқдори намии табиӣ 15 кг протеини хом ва 50 воҳиди хӯрока ё 500 МДж 
энергияи мубодила медиҳад. Таъмини чорводорӣ бо чунин силос маҳсулнокӣ ва истифодаи 
моддаҳои ғизоиро 2-5,8% афзоиш дода, ба 14,9% зиёд шудани маҳсулнокии рӯзонаи шир ва 
4,6% зиёд намудани вазни зинда мусоидат карда, ҳамзамон хароҷоти хӯрок аз 5,1-7, 9% кам 
мешавад. 

Дар соҳаи чорводорӣ намудҳои гуногуни энергия: маҳсулоти моеъ, газ, сӯзишвории сахт 
ва қувваи барқ истифода мешаванд. Энергия дар ду самти асосӣ: механиконии равандҳои 
технологӣ ва эҷоди микроклимат масраф мешавад. Кори механиконидашуда аз ҷониби 
тракторҳое, ки бо маҳсулоти моеъ кор мекунанд ё мошинҳои электрикие, ки қувваи барқро 
истеъмол мекунанд, иҷро карда мешавад. Қувваи барқ ва намудҳои гуногуни сӯзишворӣ ва 
оташдонҳо барои тайёр кардани хӯрок, шустани мошинҳои ширдушӣ, микроклимат ва дигар 
тадбирҳои зоотехникӣ сарф карда мешаванд. 

Дар ҳуҷраҳои дорои иқлими оптималӣ маҳсулнокии ҳайвонот меафзояд, беморшавӣ 
коҳиш меёбад ва шароити кории чорводорон беҳтар мешавад. Истифодаи самараноки 
захираҳои сӯзишворию энергетикӣ дар иншооти кишоварзӣ бо роҳҳои зайл ба даст оварда 
мешавад: 

- иваз намудани дегҳои барқӣ ва гармидиҳӣ ба дастгоҳҳои гармидиҳии бо сӯзишвории 
маҳаллӣ коркунанда; 

- қисман ё пурра иваз намудани ангишт бо сӯзишвории маҳаллӣ; 
- ба сӯзишвории маҳаллӣ иваз намудани сӯзишвории дегхонаҳои фермаҳои чорвои калон 

барои омода кардани хӯрок барои гӯсолаҳо; 
- истифодаи техникаи хӯрокдиҳии сайёр ба ҷои сехҳои ғизодиҳии дар фермаҳои 

чорводорӣ васлшуда; 
- истифодаи зарфҳои сардкунандаи шир ва обгармкунакҳои гармкунандаи  шир ва об; 
- иваз намудани насосҳои вакуумӣ бо насосҳои ҳалқаи моеъ дар дастгоҳҳои ширдиҳии 

хоҷагиҳои ширӣ; 
- ба ҷои бо конвейер интиқол додани поруи ҳайвонот истифода бурдани булдозер;  
- ба ҷои лампаҳои гармидиҳӣ истифода намудани гармкунакҳои барқии фарш; 
- иваз намудани хатҳои бесамари гармидиҳӣ ва қубурҳои буғӣ тавассути дастгоҳҳои бо 

сӯзишвории маҳаллӣ коркунанда;  
- иваз кардани дегҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ камсамар ба дегҳои пурсамар;  
- ба реҷаи оби гарм интиқол додани буғҳо;  
- истифодаи агрегатҳои гармӣ ва газӣ, ки бо сӯзишвории маҳаллӣ кор мекунанд, барои 

гарм кардани биноҳои чорводорӣ; 
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- ҷорӣ намудани системаҳои иқлимӣ бо гармии ҳавои хориҷшуда;  
- ҷорӣ намудани чароғҳои каммасраф ва автоматикунонии равшанӣ; 
- автоматикунонии чоҳҳои артезианӣ ва манораҳои обӣ; 
- табдил додани сӯзишвории воситаҳои нақлиёт ба гази моеъ ё фишурда; 
- ҷорӣ намудани баҳисобгирӣ ва танзими энергияи гармӣ; 
- беҳсозии хатсайрҳои ҳаракат ва боркунии воситаҳои нақлиёт; 
- насби таҷҳизоти муосир барои хизматрасонӣ, танзими двигатсияҳои дохили сӯзишворӣ. 
Ҷорӣ намудани чораҳои пешниҳодшуда метавонад дар хоҷагии мазкур хароҷоти 

сӯзишвориро то 40-45 % ва қувваи барқро то  60-65 % коҳиш диҳад.  
Барои таҳияи чорабиниҳои ташкилӣ ва техникӣ оид ба сарфаи захираҳои сӯзишворию 

энергетикӣ,  бояд талафоти эҳтимолии гармиро донист, ки он метавонад бо тавозуни гармӣ дар 
шароити эҳтимолӣ муқаррар карда шавад. Ҳамин тавр, талафоти шабонарӯзии гармӣ дар 
оғилхона барои 400 сар, дар ҳарорати ҳавои 26 дараҷа 1564,0 ҳаз. кДж, аз ҳисоби партобҳои 
вентилятсия 65,5%, тавассути лифофаҳои бино 31,9% ва бухоршавии дарунӣ - 2,6% ба амал 
меояд. Онҳоро метавон аз ҳисоби қарорҳои оқилонаи банақшагирӣ  ва истифодаи гармии ҳавои 
хориҷшуда коҳиш дод. Барои кам кардани талафоти гармӣ тавассути иншооти пӯшидашудаи 
биноҳои чорводорӣ, онҳо хароҷоти гармиро кам мекунанд ва сатҳи муҳофизати гармиро баланд 
мебардоранд. Гузариш аз павилон ба бинои блок имкон медиҳад, ки майдони лифофаҳои 
сохтмонро 15-18% кам карда, талафоти гармиро то 34-40% паст намоем. Ҳамзамон, қобилияти 
таҷҳизоти гармидиҳиро коҳиш додан мумкин аст ва ин, дар навбати худ, имкон медиҳад, ки 
хароҷоти сармояи асосӣ то 13-15% ва хароҷоти амалиётӣ 16-20% кам карда шавад. Роҳҳои 
асосии кам кардани истеъмоли энергия барои нигоҳ доштани микроқлим ин истифодаи гармии 
ҳавои ихроҷшуда ва автоматикунонии таҷҳизоти гармкунӣ мебошанд. Дар марҳилаи таҳияи 
супоришҳои лоиҳавӣ ва лоиҳаҳои корӣ оид ба сохтмони иншооти нав ва таҷдиди иншооти 
мавҷуда ҳангоми интихоби қарорҳои банақшагирии фазо, роҳҳои имконпазири сарфаи энергия 
дар системаҳои таъмини барқ ва дар ҳар як самти истифодаи неруи барқ ва гармӣ бояд ба назар 
гирифта шаванд. Шабакаҳои таъмини барқ барои истеъмолкунандагони кишоварзӣ ба системаи 
энергетикии давлатӣ пайваст карда шудаанд. 

Ҳангоми ҳисоб кардан ва сохтани шабакаҳои барқӣ, мақсад ҳамеша кам кардани 
талафоти неруи барқ дар онҳо мебошад. Аммо, ин танҳо пас аз зиёд шудани қисмати симҳо 
(кабелҳо), яъне афзоиши истеъмоли металлҳои ранга ва арзиши сохтмони хатҳои интиқоли 
барқ имконпазир аст. Сатҳи талафот дар зеристгоҳҳои трансформаторӣ (ТП) бо миқдори 
соатҳои сарбории трансформаторҳои асосӣ муайян карда мешавад. Шартҳои асосии фаъолияти 
иқтисодии ТП ин саривақт қатъ кардан ва истифодаи оқилонаи сарбориҳои трансформаторҳо 
мебошад. 

Самтҳои асосии сарфи энергияро дар ноқилҳо дида мебароем: 
1. Кам кардани дарозии хатҳои баландшиддат (ВЛ) бо шиддати 10 ва 0,38 кВт аз ҳисоби 

сохтмони зеристгоҳҳои иловагии трансформатори 35-110/10 ва 10/0,4 кВт. Ба туфайли ин 
талафоти энергетикӣ дар шабакаи тақсимот 2-4 маротиба кам мешавад.  

1. Бо симҳои қисмати афзуда иваз намудани симҳои хатҳои барқии барзиёд талафоти 
барқро дар ин хатҳо 1,3-2,0 маротиба кам мекунад.  

2.  Кушодани ВЛ-и бо ҳам алоқаманд бо шиддати 10 кВ талафоти иловагии барқро аз 
ҷараёнҳои мавҷуда бартараф мекунад. 

4. Иваз намудани трансформаторҳои изофабори ТП 10/0,4 кВ бо трансформаторҳои 
қувваи баланд ва трансформаторҳои сарбориашон, инчунин қувваашон камтар, ки бо 
коэффитсиентҳои дахлдори изофабориҳои систематикӣ ва сарбории ҳадди аққал танзим карда 
мешаванд. Барои кам кардани талафоти энергетикӣ дар системаҳои барқ, агрегатҳои пурраи 
конденсатор дар шабакаҳои 0,38 кВАр истеҳсол карда мешаванд: навъи танзимнашавандаи УК- 
0,38 бо иқтидори 75 то 216 кВАр ва навъи танзимшаванда УКН(П)Н-0,38 бо қувваи 75 то 300 
кВАр бо контролери автоматии сохта ва шумораи қадамҳои танзим то 6. 

Ташкили корҳо оид ба кам кардани талафот дар системаҳои таъмини барқ ин 
амалиётҳоро дар  бар мегирад:  

- баҳисобгирӣ ва назорати истеъмоли энергия; 
- таҳияи баланси барқӣ барои мошинҳои алоҳида, агрегатҳо, хатҳои истеҳсолӣ, иншооти 

истеҳсолӣ, хоҷагиҳо, маҷмӯаҳо ва дар маҷмӯъ корхона;  
- кам кардани истеъмоли қувваи барқ; 
- таҳия ва татбиқи чорабиниҳо оид ба кам кардани талафоти энергетикӣ дар шабакаҳои 

барқ, зеристгоҳҳои трансформаторӣ ва истеъмолкунандагон. 
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 Барои татбиқи чорабиниҳо оид ба кам кардани талафоти неруи барқ нақшаҳои дақиқи 
шабакаи таъминоти барқ ва истеъмолкунандагон, ба ҳисоб гирифтани дифференсиалӣ ва 
дақиқи истеъмоли қувваи барқ аз ҷониби истеъмолкунандагон ва зеристгоҳҳо заруранд. Барои 
чунин ченкунӣ, бояд миқдори кофии асбобҳо (КИП), ки ба таври оқилона дар системаи 
барқтаъминкунӣ ҷойгиранд, пойгоҳи лаборатории худӣ, КИП барои андозагирии муназзами 
истеъмоли энергия дар нуқтаҳои мухталифи схемаҳои барқ, инчунин барои санҷиши тасодуфии 
таҷҳизот (андозагирии қувваи корӣ, нест кардани диаграммаҳои сарборӣ ва ғайра) лозим аст.  

Захираи назарраси коҳиш додани истеъмоли сӯзишвории моеъ барои эҳтиёҷоти 
гармидиҳӣ ва иҷозати он барои парки мошину тракторҳо табдил додани (аз рӯи имконият) 
дегҳои буғӣ ба сӯзишвории сахт ва газӣ мебошад.  Барои соҳаи кишоварзӣ, саноат истеҳсоли 
дегҳои нави буғиро, ки истеъмоли сӯзишвории камтарро доранд ва ба талаботи муосир оид ба 
автоматикунонии дастгоҳҳои гармидиҳӣ ҷавобгӯ мебошанд, бояд ба роҳ монд. Ба ҷои 
дегхонаҳои Д-721А ва КВ-300М, дегҳои  КТ-1500, КТ-1000, КТ-500 истеҳсол карда мешавад, 
истеҳсоли дегҳои КЖ-Ф-500, ки бо сӯзишвории моеъ кор мекунанд, аз худ карда мешавад. 
Сӯзишвории бренди нав метавонад истеъмоли сӯзишвориро барои эҳтиёҷоти гармидиҳӣ 10-
15% кам кунанд.  

Дастгоҳҳои гармогенератории ГТГ-2,5 бо сӯзишвории газӣ бо иқтидори гармии 230 кВт 
ва иқтидори гармии ҳадди ақал 1700 м3/соат кор мекунанд. Дегҳои буғии КГ-1500 бо иқтидори 
буғии 1500 кг/соат дар ҳолати номиналӣ 12,5 м3/соат гази табииро истеъмол мекунад. 
Таҷҳизоти хушконидани хӯрока ва ғалладона АВМ-0,65 РГ ва АВМ-1,5 РГ вобаста ба ҳолати 
корӣ мутаносибан 35-180 ва 70-470 м3/соат гази табииро истеъмол мекунанд. Ҳангоми табдил 
додани як агрегати орди алаф ба газ 250-300 кг сӯзишвории дизелиро барои 1 тонна маҳсулоти 
тайёр сарфа мекунад. Сарфаи энергия аз ҳолати таҷҳизоти гармидиҳӣ ба таври назаррас вобаста 
аст, зеро онҳо дар навбати худ аз сифати нигоҳдорӣ ва шароити кории неругоҳҳои гармидиҳӣ 
вобастаанд. Тозакунии дегҳо яке аз шартҳои асосии истифодаи самарабахш ва боэътимоди 
онҳо мебошад. Маълум аст, ки захираҳои ҳангоми истифодаи таҷҳизоти гармидиҳӣ 
ташаккулёфта (занг задан, сиёҳӣ) истеъмоли сӯзишворӣ барои як воҳиди гармии гирифташуда 
ба маротиб меафзояд. Тибқи баъзе гузоришҳо, бо ғафсии қабати сиёҳии 0,5; 1,0 ва 5,0 мм, 
талафоти  сӯзишворӣ мутаносибан 1,0-1,5; 2,0-3,0 ва 8,0-9,0% меафзояд. 

Айни замон, усули маъмултарини химиявии тоза кардани дегҳо ва 
гармимубодилакунандаҳо аз пасандозҳо вақти зиёдро талаб мекунанд, истифодаи реактивҳои 
гаронбаҳо ва аз ҷиҳати экологӣ зараровар ва хомӯш кардани таҷҳизотро талаб мекунад. Барои 
роҳ надодан ба ин камбудиҳо истифодаи импулсаторҳои электромагнитии ПЭ (ТУ РБ 
99009425.001-99),  ки дар таҷҳизоти корӣ дар тӯли тамоми давраи корӣ насб шудаанд, истифода 
бурдан мумкин аст. 

Принсипи кори пулсатори электромагнитии ПЭ ин аст, ки оби истифодашаванда бо 
майдонҳои магнитӣ пайваст мешавад ва дар ҷараёни гармӣ дар сатҳи интератомикӣ ларзишҳои 
магнитоструктивии қулайро ба вуҷуд оварда, ба ин тариқ, қасмоқи дег ҳангоми лаппиш тоза 
мешавад.  

Кофӣ будани вайронкунӣ ва пошхӯрии қасмоқ дар сатҳи болоравии фишори гармӣ то 
95% дар моҳи аввали кор кардани пулсатори электромагнитӣ ба вуҷуд меояд. Сифати хуби 
корҳои гармидиҳӣ дар қубурҳо ва гармкунакҳо инчунин талафоти энергияро пешгирӣ 
мекунанд. Қубури буғии изолятсия аз 4 то 20 ҳазор кДж/соат аз 1 м2 сатҳи худро аз даст 
медиҳад. Ҳама сатҳҳои гарм (зиёда аз 50°C) қубурҳо, обанборҳо, дастгоҳҳои ҳам дар берун ва 
ҳам дар дохили бино ҷойгирбуда, бояд гарминигоҳдор бошанд. Дар ҳолати изолятсия 
накардани 1 м2 ноқил  дар ҳарорати берунии қубури 100°C то 1,5 тонна, дар 80°C - то 0,5 тонна 
сӯзишвориро дар як сол талаф медиҳад. 

Гармӣ ҳангоми ихроҷ дар қубурҳо, арматураҳо, таҷҳизот гум мешавад. Ҳангоми фишори 
буғии Мпа дар сӯрохии 1 мм ва ҳарорати 250°C, 3,1 кг буғ дар як соат, 27 тонна буғ дар як сол ё 
2,5 тонна сӯзишвории шартӣ гум мешавад. Танзими дурусти системаи гармидиҳии комплекси 
чорводорӣ ва сектори манзилӣ то 3% энергияро барои гарм кардани онҳо сарфа мекунад.  

Мувофиқи маълумоти Институти электрификатсияи хоҷагии қишлоқи Русия, ҳангоми 
истифодаи неругоҳҳои барқи гармидиҳӣ ва беҳтар кардани хусусиятҳои муҳофизати гармии 
лифофаҳо танҳо беҳтар намудани нигоҳдории генераторҳои бо сӯзишвории моеъ коркунанда  
метавонад - 15%, генераторҳои буғии сӯзишвории сахтро - 20%, генераторҳои гармӣ - 
гармкунакҳои ҳавоӣ - 5%, хатҳои гармидиҳӣ ва шабакаҳои гармидиҳӣ - 10%, автоматикунонии 
шабакаҳои гармидиҳӣ имкон медиҳад, ки 4-5% захираҳои сӯзишворӣ ва энергия сарфа карда 
шаванд. Хусусиятҳои гармидиҳии муҳандисии хоҷагиҳои ширӣ - 3%, хоҷагиҳои хукҳои 
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репродуктивӣ - 7-8%, хоҷагиҳои хукпарварӣ - 2%, парандахонаҳо - 5-6% зиёд карда шаванд. 
Дастгоҳҳои гармидиҳӣ ва буғӣ системаи ғайримутамарказро имкон медиҳанд, оби гарм ва 
буғро ба ҷойҳои истифода наздиктар кунанд ва ба ин васила 5-12% сӯзишвориро сарфа кунанд. 

Дастгоҳҳои гармидиҳӣ ва буғӣ системаи ғайримутамарказро имкон медиҳанд, оби гарм 
ва буғро ба ҷойҳои истифода наздиктар кунанд ва ба ин васила 5-12% сӯзишвориро сарфа 
кунанд.  

Ба таври автоматӣ хомӯш кардани дастгоҳҳои нигоҳдории гармӣ дар вақти ғайрикорӣ 
шабакаро дар давоми соатҳои авҷи корӣ коҳиш медиҳад. Гузаронидани ферма барои 400 сар 
чорвои калони шохдор ба интиқоли ғайримарказ қобилияти шабакаҳои таъминоти гармиро аз 
2,5 то 1,2 кВт / соат дар як ҳайвон ва мутаносибан истеъмоли энергия аз 3417,5 то 1886 кВт / 
соат кам мекунад. Энергияи гармӣ дар соҳаи чорводорӣ барои гарм кардани хонаҳо ва оби гарм 
барои эҳтиёҷоти технологӣ сарф мешавад (шустушӯи таҷҳизоти шир, шустани пӯст) ва ғайра. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ – ПОЯИ БАЛАНД БАРДОШТА САРФАИ  

ЭНЕРГИЯ ДАР ЧОРВОДОРӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон дар мисоли хоҷагии «Саодат»-и ноҳияи Хуросон роҳҳои сарфаи 
энергияро дар соҳаи чорводорӣ таҳқиқ  намуда, қайд кардааст, ки дар ҳуҷраҳои дорои иқлими оптималӣ 
маҳсулнокии ҳайвонот меафзояд, беморшавӣ коҳиш меёбад ва шароити кории чорводорон беҳтар 
мешавад. Роҳҳои истифодаи самараноки захираҳои сӯзишворию энергетикӣ дар иншооти кишоварзро 
нишон дода шудааст, ки истифодаи онҳо хароҷотҳои энергияро дар соҳаи чорводорӣ кам менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: технология, сарфаи энергия, чорводорӣ, иқлими оптималӣ, истифодаи 
самаранок,  кишоварзӣ, агроклимат, маҳсулнокӣ, таҷрибаи илмӣ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

В этой статье автор исследует способы экономии энергии в животноводстве на примере фермы 
«Саодат» в Хуросонском районе, отмечая, что в помещениях с оптимальным климатом повышается 
продуктивность скота, снижается заболеваемость, улучшаются условия труда. Способы эффективного 
использования топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве показали, что их использование 
снижает затраты энергии в животноводстве. 
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USE OF NEW TECHNOLOGIES – HIGH LEVEL ENERGY SAVING IN LIVESTOCK 
 

In this article, the author explores ways to save energy in the livestock sector on the example of Saodat 
farm in Khuroson district, noting that in rooms with an optimal climate, livestock productivity increases, 
morbidity decreases, and working conditions improve. Ways of efficient use of fuel and energy resources in 
agricultural facilities have shown that their use reduces energy costs in the livestock sector. 
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 

 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар бар гирифта, 

соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 

10 саҳифаи чопӣ зиёд бошад. 

Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times New Roman 14, 

андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 3 см ва поёни 

саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи корӣ навишта 

мешавад. 

Дар дохили матн адабиёти иқтибосшуда тибқи муқаррарот нишон дода мешавад, масалан [4, с. 

18]. Дар поёни матн рӯйхати адабиёти истифодашуда оварда мешавад. Пас аз рӯйхати адабиёт мазмуни 

мухтасари мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ҳамчунин калидвожаҳо ба ин забонҳо (то 10 

калима) илова мегардад. 

Мақолаҳои илмие, ки ба идораи маҷалла ирсол мешаванд, бояд варақаи экспертӣ ва тақризи 

мутахассисони соҳаро дошта бошанд. 

Дар охири мақола ному насаб, ҷои кор, дараҷаву унвони илмӣ, суроға, рақами телефон, e-mail ва 

имзои муаллиф ҷой дода мешавад. 

 Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд ва ё мустақилона 

барои тақризи иловагӣ фиристонад. 

 Мақолаҳое, ки сатҳи илмии онҳо ҷавобгӯи талабот нест, ба нашр расонида намешаванд. 

 Аз аспирантон ва докторантони (phd) таҳсили рӯзона барои нашри мақола маблағ гирифта 

намешавад. 

Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, 

библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с распечаткой статьи 

сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times 

New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 

см), все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал 

инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках, например, [1, с. 23]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком «литература») в 

порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы. В конце 

резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и 

отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, ученого 

звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов и докторантов (phd) дневного обучения не 

взимается. 

Рукописи не возвращаются.  
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МУАССИСИ МАҶАЛЛА: 

 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

Суроға: 735140, вилояти Хатлон, ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67, бинои асосии донишгоҳ. 

 

НОШИР: 

 

Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷумаи МДТ «Донишгоҳи давлати Бохтар ба номи 

Носири Хусрав» 

Суроға: 735140, вилояти Хатлон, ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67, бинои асосии донишгоҳ, 

ошёнаи дуюм. 

 

Маҷалла дар Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷумаи МДТ «Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав» тарҳрезии компютерӣ ва саҳифабандӣ шуда, дар ҶДММ 

«Матбаа», бо суроғаи ш. Бохтар, кӯчаи Осимӣ, 22, нашр мегардад. 
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