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Т.А. Шукурзод, Р.А. Курбонова 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ 
СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В историй педагогики на протяжении веков преобладала точка зрения, 

согласно которой умело готовит к жизни людей воспитатель, обладающий 

талантом. Основные условие успеха в работе - его специальные способности. 

Задача подготовки педагога - воспитателя заключается только в более 

глубоком и прочном развитии заложенных природой задатков. 

Однако, чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо 

познакомите», с ее историей. Впервые понятие способности ввел в науку 

Платон. Он~ считал, что человек родится с уже готовыми способностями и в 

дальнейшем изменить их не может. По Платону одни родятся со 

способностями к руководству, а другие - со способностями к 

ремесленничеству или земледелию и могут успешно заниматься только 

соответствующей профессией. 

Первые работы Платона положили начало расовым теориям - теориям 

0 неравенстве людей, живущих в мире, в отношении способностей и, стало 

быть, неравенстве прав, существующим в мире до сего дня. Авторы этих 

теорий умалчивают, что гениальный представитель человечества Платон в 

дальнейшем пересмотрел свою теорию и в последние годы своей жизни 

утверждал, что люди делятся между собой, как золото, серебро, медь и 

железо. Но при определенных обстоятельствах золото может стать серебром, 

а серебро золотом, впрочем, как все в природе переходит из одного в другое.
1
 

Проблемой способностей, как и психических явлений, занимался 

испанский врач Хуан Дуарте. Его концепция может быть выражена двумя 

словами - «дарования врождѐнны». По Дуарте, человек может овладеть 

только одним видом деятельности, его способности ограничены. 

Дуартовское убеждение в неизменности способностей надолго закрепилось в 

науке.
2
 

По - иному рассматривали способности средневековые философы - 

материалисты. Ф. Бэкон делил науки согласно трем основным особенностям 

человеческого разума: памяти’соответствует история, воображению - поэзия, 

рассудку - философия. Он справедливо считал, что нет такого умственного 

изъяна, который не мог бы быть исправлен надлежащими занятиями и одним 

из первых (правда, Авиценна говорил об этом- пятью веками раньше) 

выдвинул прогрессивное положение о воспитуемости способностей.
3
 

Чешский педагог Я.А. Коменский пошел дальше. Он ввел в науку 

термин дидактика, под которым понимал «искусство всех учить всему», 

утверждая, что это возможно и необходимо. Таким образом, Коменский не 

только отстаивал принципиальную возможность развития способностей, но

                     
1 Платон. Сочинение. - СПб , 1863. -T.3. 
1 ДуартеX. Исследование способностей к наукам,- М., 1960. * 
3 Бэкон Ф. Новая Атлантида.- М., 1953. 



 

 

доказывал, что это необходимо делать по отношению к каждому 

конкретному ребенку.
4
 

Все психические функции человека - результат его воспитания, считал 

К. Гельвеций. В книге «О человеке, его умственных способностях и его 

воспитании» он ярко и последовательно изложил архиважную для своего 

времени идею об умственном равенстве людей. Люди, по Гельвецию, 

родятся одинаковыми. В абсолютистской средневековой Франции философ 

утверждал, что сын короля ни чем не отличается от сына крестьянина. А 

если они становятся разными, то только потому, что получают разное 

воспитание. Это было пощечина дворянству того времени. Основная 

концепция Гельвеция - «Воспитание всемогуще».
5
  

Гельвеция тактично подправлял его современник Д. Дидро. По его 

мнению, воспитание может много, но оно не всемогуще, а задатки у людей 

разные, то есть они не родятся одинаковыми. Но в жизни не столь большую 

роль играют задатки, сколько личное стремление человека к 

самосовершенствованию. 

Нам кажется, что последнее утверждение Дидро более значимо в наши 

дни, чем тогда, когда эти слова были произнесены. До сего времени учителя 

нередко делят учеников на способных и неспособных, называя способными 

лучше подготовленных, а также быстрее схватывающих объяснение 

преподавателя сангвиников и холериков. Особенно часто это бывает в 

начальной школе. Забывают педагоги, что способности - это не только то, 

чем располагает молодой человек в данное время, но и то, что 

свидетельствует о возможности приобретения знаний, умений и навыков в 

дальнейшем. И не задумываются они над тем, что нередко слабоуспевающие 

школьники, став взрослыми, оставляют далеко позади школьных 

отличников. 

А.П. Чехов обычно получал за гимназические сочинение «тройки». В 

школе плохо учились И. Ньютон, Ч. Дарвин, У. Черчилль, В. Скотт, Д.И. 

Менделеев, А.Эйнштейн и многие другие величайшие умы человечества. 

Каждого настоящего педагога происшедшее с этими гениями должно 

заставить задуматься о перспективах работы даже с самыми слабыми 

учениками. Скрытые возможности человечества огромны. Сегодня не столь 

важно дать обучаемому определенный объем знаний, сколько необходимо 

пробудить у него любовь и склонность к предмету, приложение в занятиях, 

привычку к упорной и настойчивой работе над собой. 

Французский психолог А. Боне считал наличие и степень развития 

способностей основой воспитания и обучения и, в соответствии с этими 

взглядами ввел систему тестовых испытаний детей в широкую 

педагогическую практику.
6
 На этих же позициях стоял и немецкий психолог 

Э. Мейман,   считавший,   что успехи  в учебе - результат сформированных у

                     
4 Коменский Я.А.Великая дидактика. - М.., 1951. 
5 Гельвеций К. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. - М., 1968. 
6 Боне А. Современные идеи о детях. - М., 1910. 



 

ребенка способностей, а внешние условия лишь усиливают или ослабляют 
развитие наследственных задатков.
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Среди множества современных зарубежных психологов и педагогов и 
нет единства пониманию проблемы способностей. Однако большинство из 
них признают способности врожденными. Считают, что воспитание и среда 
могут только ускорить или замедлить то, что у человека есть от рождения, 
Признают возможность математического анализа способностей с помощью 
тестов. 

И это несмотря на то, что еще в самом начале XIX века Ш. Фурье и 
некоторые другие социалисты - утописты детально разработали планы 
будущего общества, в котором, по их мнению, всесторонне раскроются всѐ 
человеческие способности. Эти ученые понимали, что способности можно 
развивать, что они формируются в деятельности, в труде, что врожденных 
способностей не бывает. 

Большой вклад в изучении проблемы способностей внесли 
представители российской науки. Очень болезненно относился к этой 
проблеме В.Г. Белинский. Видимо, сказалось, что его в 1828 году исключили 
из университета с такой формулировкой: «По слабости здоровья и за 
отсутствием способностей к учению». Белинский считал, что главным 

образом влияет на формирование способностей среда. Влияет на этот 
процесс и воспитание, но кардинально изменить человека оно не может. С 
помощью прививки можно сделать так, говорил он, что дикая яблоня будет 
давать сладкие яблоки, но никакая прививка не может сделать так, чтобы  
дикая яблоня давала сладкие груши.

8
 

Еще более определенно по этому поводу высказывался Н.Г. 
Чернышевский. Тот факт, что Иван стал плотником, справедливо утверждал 
он, а  Петр - кузнецом, говорить только о том, что при одних 
обстоятельствах, бывших в жизни Ивана, человек становится плотником, а 
при других обстоятельствах, бывших в жизни Петра, - кузнецом. Точно 
также при одних обстоятельствах человек становится добрым, а при других 
обстоятельствах - злым. И далее: «Люди отвыкают от дурного только тогда, 
когда сами желают отвыкнуть, привыкают к хорошему только тогда, когда 
сами понимают, что оно хорошо, и находят возможность усвоить его себе».

9
 

Таким образом, современная наука рассматривает один из самых 
сложных вопросов психологии - вопрос о происхождении способностей? 
Единого ответа на этот вопрос нет. Мнения по этому поводу противоречивы, 
а   нередко   и   диаметрально   противоположны.     Одна   точка   зрения 
«подтверждается» высказываниями типа: «Яблоко от яблони недалеко 
падает», другая - «Сотворив гения, природа обычно отдыхает на его детях», 

Первая точка зрения отстаивается, прост: раз трое из детей И.С. Баха 
стали известными музыкантами, значить отец передал им свои музыкальные 
способности.   И   таких   случаев   среди представителей каждой профессии  

                     

7 Мейман 3. Лекции по экспериментальной педагогике. - М., 1917. 

8Белинский В.Г. Очерк экспериментальной педагогики. - 2-е изд. - М., 1922. 

9Равич -Щербо И.В. О природных предпосылках индивидуальности. 

 
 



 

 

немало. Но ведь у Баха было 12 детей и все они в раннем возрасте получили п< 
блестящее музыкальное образование. А известными музыкантами стали трое та 

(Бах из Милана, Бах из Гале, Бах из Берлина), то есть 25% от общего числа. A 

по данным современной генетики 25 % людей в странах Европы от рождения 

имеют абсолютный музыкальный слух. Кроме того, у способных родителей с 

большой вероятностью создаются благоприятные условия для развития тех же 

способностей у детей. то 

А  вот  исследования   И.В.   Равич - Щербо   заставляют  задуматься. При  

сравнении      умственных     способностей      монозиготных      (однояйцовых) пр 

близнецов   и   просто   братьев   и   сестер оказалось, что у первых корреляция по 

(соотношение,   сходство   способностей)    0,7 - 0,8   в   то  время как у вторых ips 

различие   в   умственных способностях значительно больше (корреляция 0,4 - ра: 

05).
710

  Значит,    генетическая    предрасположенность   к высоким 

умственным те? 

способностям существует. да< 

Однако   не   менее   убедительна   другая   точка   зрения:    способности - зь 

результат среды и воспитания, они формируются при жизни. Учитель музыки KOI 

Химок  М.К.   Кравец   набирал детей, не принятых в музыкальную школу по язь 

причине   тугоухости,  и  воспитывал  из них профессиональных музыкантов. овл 

Тренер  Н.Ж. Булгаков создавала группу пловцов из бесперспективных ребят, раз 

не   принятых   в   секцию   ДЮСШ   по   плаванию,  и  через  три  месяца они бол 

догоняли по результатам своих более удачливых товарищей. - * 

Видимо,  на  формирование  способностей  влияет наследственность, но аб 

главным образом,  воспитание  и  среда и, конечно связанное с воспитанием,  

личное стремление человека к самосовершенствованию. 

Таким       образом,     существует     четыре     фактора,     влияющих     на ак 

формирование   способностей.   Прежде  всего,  это - задатки. Дидро был. прав: (гес 

люди   не   рождаются  одинаковыми.  Однако способности по наследству не люд! 

передаются.   К  генетически обусловленным системным признакам человека закг 

относятся  цвет волос,  глаз  и кожи; размеры тела (рост, окружность грудной тру; 

клетки,  соотношение  бедра  и голени, плеча и предплечья, фаланг пальцев и нео( 

др.) некоторые особенности нервной системы, на базе которых у человека во тру; 

взаимодействии  с  внешней  средой  формируется тот или иной тип высшей   

нервной    деятельности;    предрасположение    к    более    чем  20  тысячам 

заболеваниям.   Все   эти  признаки могут передаваться и через поколение, но сове 

они наследственные, дети получают их от родителей, от предков. стра 

Второй   фактор,    который  психологи считают основным, ведущим, - < 

воспитание. Оно способно творить чудеса, если начато вовремя. В 20-е годы спос 

французская    экспедиция   в   дебрях   Амазонки   в   Бразилии нашла племя, спос 

которое   жило   на   уровне  каменного  века. Оно не знало ни земледелия, ни люб] 

скотоводство. Один из основных продуктов питания-мед диких пчел. Племя 

назвали «медовой  цивилизацией».  Когда  экспедиция  покидала  племя, она 

забрала собою местную девочку. Ребенка, которому было несколько месяцев, зани 

привезли  в  Париж  и   отдали   на   воспитание   одинокой   женщине.  Она  с pe6ei 
                     
10 Анастази А.  Дифференциальная психология. - М., 1982. 



 

 

подлинно материнской лаской и заботой воспитывала девочку. В шесть лет 

та пошла в начальную школу, которую окончила первой по списку. Также 

была лучшей и в гимназии, с отличием окончила университет. Сейчас Мари 

Ивон - доктор наук, профессор этнографии Целенаправленное воспитание 

сформировало из дочери дикарей цивилизованного человека, ученого. 

Но следует еще раз подчеркнуть, что воспитание все сильно только в 

том случае, если начато вовремя. Как мы уже говорили, все люди по своим 

природным задаткам разнообразны, не равны. Но вовремя начатое и 

правильно поставленное воспитание способно из любого здорового человека 

подготовить высокоинтеллектуального, прекрасно развитого физически 

гражданина. Каких-либо межрасовых или межнациональных генетических 

различий в отношении поведения, психики или возможности формирование 

тех или иных способностей у людей нет. Голосовой аппарат новорожденного 

дает ему возможность со временем овладеть человеческой речью. А на каком 

языке он будет разговаривать, зависит только от воспитания и
:
 среды, в 

которую он попадет. Наследственной предрасположенности к какому- либо 

языку не существует, как не существует ее по отношению к возможности 

овладеть знаниями, умениями и навыками. Правда, этот процесс будет идти у 

разных детей с разной скоростью, в разных видах деятельности. У одних 

большие склонности к точным наукам, у других - к естественным, у третьих 

- к общественным, у четвертых - к гуманитарным. Один предпочитает 

работу с людьми, и она у него лучше получается, другой - кабинетную 

деятельность. Один любит работать с книгой, другой - с железом и т.п. 

Очевидно, что на формирование человека оказывает влияние и третий 

фактор - среда, в которой он живет. Причем среда естественная 

(географическая), социальная и домашняя. Естественная среда влияет на 

людей парадоксально. Тяжелые природные- и климатические условия 

закаляют личность, делают ее волевой, с детских лет приучая бороться с 

трудностями и преодолевать их. Прекрасные жизненные условия, отсутствие 

необходимости строить фундаментальные жилища, шить теплую одежду, с 

трудом производить продукты питания ослабляют человека, затрудняют 

процесс его цивилизации. 

Главный вид среды - среда социальная. При всех недостатках 

советской власти доступ к образованию был открыт каждому ребенку. В 

стране небыло тупиковых школ.Окончив среднее учебное заведение, можно 

было поступать в любой вуз. Были созданы условия для развития 

способностей каждого гражданина. И мир воочию увидел на то, что 

способны «кухаркины дети». При наличии условий для занятий детей 

любимым делом выдающиеся педагоги творят чудеса. Там, где этих условий 

нет, задатки чахнут, не формируются в способности. 

Конечно, нельзя игнорировать домашнюю среду. В семье, где все 

занимаются музыкой, чаще всего будет знатоком и любителем музыки и 

ребенок. Поколения, как сказал философ, делятся не по возрастным, а по 

социальным признакам. Основная масса молодежи идет по пути родителей в 

том,  что  связано  с  отношением  к  государству,  к решению  общественных



 

 

проблем, к выбору специальности. Вот почему в семье литераторов часто  

вырастает писатель, а в семье спортсменов - спортсмен. Хотя нередко тот и 

другой потенциально меньше подходят к выполнению этих функций, чем их 

товарищи, выросшие в других семьях. 

Но  среда не прямо изменяет отношение человека к окружающему миру, а 

через призму деятельности, через спектр его уже сложившихся взглядов, 

опыта. Социальные влияния, приходящие извне, постоянно взаимодействуют 

с нравственным миром молодого человека, изменяя его отношение к 

действительности, уровень воспитанности. Школьник не просто усваивает, 

например, элементы общественной морали, он выбирает из множества 

разнообразных влияний те, что укрепляют его уже сформировавшееся 

мировоззрение, не противоречат уже имеющемуся у него жизненному опыту. 

Вот почему правильное воспитание необходимо начинать вовремя. Тем 

более, еояи упущено время, пропущена так называемая сенситивная зона, 

возрастной период, когда наиболее успешно формируются те или иные 

качества, заполнить пробел в воспитанности или знаниях двигательном 

опыте почти невозможно. Дети, вскормленные животным и прожившие с 

ними первые годы жизни, стать людьми уже не могут. 

Четвертый фактор — личное стремление к самосовершенствованию. Работая с 

молодыми людьми, необходимо убеждать их, что труд может 

компенсировать недостатки телосложения, низкий рост, замедленную 

реакцию, недостаток знаний и т.п. Личное стремление к 

самосовершенствованию может преодолеть недостатки воспитания, 

неблагополучную среду, неудачно сложившиеся обстоятельства жизни. 

Достаточно  вспомнить,  что Ломоносов был сыном рыбака - помора, Мольер 

-дворцового обойщика, Рембрандт - мельника. А.М.Горький, который рос и 

воспитывался в «обстановке звериной вражды и свинцовой мерзости», стал 

величайшем писателем. 
  

Т.А.Шукурзод, Р.А. Қурбонова 
 

ХУСУСИЯТҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАВСИФИ  

ИНКИШОФИ ИСТЕЪДОДИ ХОНАНДАГОН 

 
Дар мақолаи мазкур баъзе хусусиятҳои назариявии тавсифи инкишофи 
хонандагон бо мисолҳои равшан инъикос ѐфтааст. Ҳамчунин дар бораи 
имкониятҳои васеъ ва ниҳони инсонк дар ҷараѐни таълим ва нақши 
омӯзгор аз ҳаѐти донишмандони маъруф мисолҳои равшан оварда 
шудааст. Мақола бо чаҳор фактори муҳимме, ки дар ташаккулѐбии 
истеъдоди хонандагон таъсири зиѐд мерасонад, ҷамъбаст шудааст: 
нубуѓият;  тарбия;  муҳити   зист  ва  саъю   кӯшиши  шахск  ба 
худтакмилдиҳиеу худщиноск.  



 

 

T.A.Shukurzod, R.A.Kurbonova 

 

THEORETICAL PECULIARITIES OF THE SCHOOLCHILDREN 

ABILITIES’ DEVELOPMENT 

 

The article discusses some theoretical peculiarities of the schoolchildren 

abilities’ development by providing good examples. Also it speaks about extensive 

hidden possibilities of people in the course of education and the role of a teacher, 

were provided examples from the lives of well-known scientists. The article is 

summarized with four important factors, which effect greatly the development оf 

schoolchildren abilities, which are: puberty, education, environment and personal 

aim for self-education and self-analysis. 
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ТАЪЛИМИ ТАФРИҚА BA МАВҚЕИ ОН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

 
Дар шароити пешрафти имрӯзаи тамадцуни башарй, 

социбистиқлол гаштану ба арсаи умумиҷацонк баромадани Тоҷикистон 
дар соцаи маориф низ чун дигар соцацои зиндагк минбаъд побанди усулу 
қолабцои кӯцнаи кор будан нашояд. 

Инро ацли ҷомеа беш аз пеш хубтару бецтар дарк мекунанду 
таваҷҷӯцашон ба усулцои наву замонавии таълим, аз ҷумла ба мактабцои 
шакли нав зиѐдтар мегардад. Ин аст, ки бо тақозои давр дар ҷумцурк 
теъдоди мактабцои шакли нав чун литсейцо, гимназияцо, колллеҷцо, 
мактабцои хусуск, синфцо ва таълимгоццои тафриқавк беш аз пеш 
меафзояд, таълими цамгиро ва дигар усулцои пешқадам ба худ торафт 
роци васеътар мекушоянд. Зеро мусаллам аст, ки оянда аз чунин 
мактабцои шакли нав ва пешқадаму замонавии таълим мебошад. 

Мувофиқи консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон зинаи дуюм 
барои цама хонандагон цатмй нест. Вай мувофиқи хоциш буда, пурра 
таълими тафриқаро дар назар дорад. Мақсади таълими тафриқа ошкор 
намудани қобилияти умумк -ва фардии хонандагон дар омӯхтани фанцои 
алоцида мебошад. Яъне, таълим мувофиқи қобилият, майлу хоциш ва аз 
рӯи соцацои ҷудогонаи илм тафриқа карда мешавад, ки мо онро тамоил 
меномем. Ба таври дигар, тамоил самти таълим аст, ки бацри чуқуртар 
омӯхтани гурӯци фанцои бо цам наздик мусоидат мекунад. 

Вобаста ба ин талабот таълими тафриқавии математикаро аз рӯи 
тамоили физикаю математика муоина месозем. 

Пеш аз цама муаллим вазифадор аст, ки қобилияти математикии 
цар як хонандаро кашф намояд, ба хонандагоне, ки қобилияти махсуси 
математики доранд, супоришцои фардк дицад, иштироки онцоро дар 
машғӯлиятцои факултативй, мацфилцои математики, олимпиада ва 
дигар   чорабиницои   математики   таъмин   намояд,  ба онцо адабиѐти  



 

 

 

иловагї   тавсия    дињад  ва   ѓ.Хулоса,  шогирдонро  њанўз   аз  курсии   мактабї 
сар карда, ба љустуљўњои илмїтадќиќотї њидоят намояд. 
Барои амиќ ва мушаххас намудани таълими тафриќа равияи математики 
тамоили номбурдаро муфассалтар дида мебароем. 
1.Зери  истилоњи  таълими  тафриќавї созмон додани гуруњњои устувор ва 
ѐ муваќќатие дар назар дошта мешавад, ки аз њамдигар бо ин ѐ он аломат 
(вобаста ба мазмун, дараљаи талабот, майлу раѓбат, шакли таълим ва 
ѓайра) фарќ менамоянд. Ба зергуруњњи таълимї људо кардани гуруњ дар 
асосњои ихтиѐрї ба амал бароварда мешавад. Ин чунин маъно дорад, ки 
тафриқанамок вобаста ба хусусиятцои фардии хонандагон, шавқу рағбати 
онцо созмон дода мешавад. Яъне, ба хонанда имконият дода мешавад, ки 
предмета таълимк ва ѐ дараљаи таълимро вобаста ба қобилияташ интихоб 
намояд.  Ва маълум, ки таълим  додани цамақидаю цаммаслакон ба 
самаранокии кори муаллим мусоидат менамояд. 
2.  Маълум  аст,  ки дар цар як ноцияи мамлакат хонандагони истеъди 
махсуси математики дошта (истеъдодцои модарзод) мавҷуданд. 
Тафриқанамок имкон медицад, ки ин истеъдодцо хеле барвақт муайян 
карда  шаванд ва  машғулиятцои  математики ба онцо муттасил 
гузаронида шавад. 
3. Дар хонандагон машъали илми математикиро бояд афрӯхт. Омилњои 
гуногуни машъалафрӯзк маълуманд: масъалацои цазломезу шавқовар, 
асарцои  дилошӯби математики, таъсири омӯзгору волидайнњо 
цамсинфону  шахсони  маъруф.  Аз  ин  рӯ,  сари  чанд  вақт  даъват 
кардани  олимони  соцаи  математика  ба  мактаб  дар  кори  тайѐри 
касбии математикони оянда сацми босазое хоцад гузошт. 
4. Хусусияти  аҷоиби  фанни  математика  аз  он  иборат  аст, ки 
мактаббача 
. ..баробари дарѐфтани халли ягон масъала, аз паи цал кардани масъалаи  
дуюм, сеюм ва ғайра мегардад ва ба хулосае меояд, ки сирри ницонии 
математикаро  ҷӯяду  дарѐбад.   Вазифаи   муаллим аз он иборат аст, ки 
цар  гуна   чунин имкониятцоро ботадриҷ омӯзад, машқцои 
индивидуалиро  вобаста   ба   талаботи   чунин  хонандагон дуруст 
интицоб намояд. 
5. Маълум,  ки  хонандагони. гурӯццои алоцида (цатто дар дохили худи 
цамон як гурӯци кори) ба дараҷаи донишашон аз цам фарқ мекунанд. 
Бинобар ин, машқу масъалацои ба кори мустақилона тавсия карда 
мешударо   ботадриҷ   фардй  кунонидан лозим асг. Ин чунин маъно 
дорад, ки цар хонанда супориши ба худ мувофиқро дарѐбаду аз паи 
ҷустуҷӯи цалли он гардад. Супоришцои мустақилонаи хонандагони 
пурдон пай дар пай мураккабтар гардонида мешавад, дар айни замон 
хонандагони сустхонро аз мадди назар на бояд дур сохт, баробари 
фардикунонии   супоришцо   сари  вақт ба онцо кӯмак расонидани 
муаллим   зарур  шуда мемонад.   Дараҷаи кӯмакрасонии муаллим низ 
бояд  гуногун бошад ба яке нишондоди умумй, ба дигаре тавсияи 
конкретй,  ба   сеюмй - маълумотнома,  ба чорумй реҷаи цал, ба панҷумк 
-  сохтани     расм, ба    шашумй    огози   кор  ва  цоказо. Ёрии муаллим то 



 

 

хадде   бошад,   ки дар кушоииш кор ба ҳар кадоме мадад раеонида 
тавонад.  
6. Яке аз шартцои зарурии тафриқакунонии таълим ин вариантнокии 
мазмун ва шакли он мебошад. Ин ва ѐ он қонунияти математикиро бо 
тарзцои гуногун ташаккул додан мумкин аст. Вазифаи муаллим аз он 
иборат аст, ки дар ҷорк кардани ин ва ѐ он қонунияти математики 
хусусияти  мацал,  забону маданияти гуфтор ва шевацои кунунии онро 
ба инобат гирад. Вобаста ба хусусият ва мавқеи мактаб вариантцои 
ҷорк кардани қонуниятцои математикк низ бояд гуногун шаванд. 
Вариантцоро худи хонандагон мустақилона интихоб карда мегиранд. 
Дар   баъзе  цолатцо вариантцоро худи муаллим низ пешницод 
менамояд. Аз тарзи комплексии истифода бурдани вариантцо набояд 
фаромӯш кард. Маҷмӯи вариантцои имконпазири ягон масъала 
пешницод карда туда, аз хонандагон талаб карда мешавад, ки онцо 
масъаларо аз варианта соддаи он cap карда ботадриҷ цал намоянд. 

7. Ҷараѐни тафриқанамок аз муаллим талаб менамояд, ки васоитцои 
таълимиро   худ мустақилона интихоб намояд. Дар шароити имрӯза 
ғайр   аз китоби дарсии анъанавк боз якчанд васоити таълимии 
озмоишй амал мекунад. Чунин васоит боз- зиѐдтар хоцанд шуд. 
Китобцои   дарсию  методк ва цатто худи муаллифон низ 
тоҷикзабонанд. Аз маҷмӯи васоити мавҷуда ҷудо карда гирифтани 
китоби дилхоц чандон кори осон нест. Дар хотир бояд дошт, ки аз 
васоити таълимк ба таври комплексй истифода бурдан ба фоидаи кор 
аст. Дар ҷараѐни кори таълим ба муаллим имконият дода мешавад, ки 
худи цамон як фасли китоби дарсй ва цатто бандцои алоцидаи онро аз 
якчанд васоити мавҷуда истифода бурда омӯзонад, вақте ки ин ба 
манфиати кор аст.  

8. Шароити  имрӯза  аз мактаб ва муаллим талаб менамояд, ки мусобиқа 
ва конкурсцои математикиро хеле барвақттар - аз синфцои V - VI огоз 
намоем. Мақсад аз он иборат аст, ки истеъдодцои математикк на дар 
синфцои боло, балки барвақттар муайян карда шаванд, то ки ба чунин 
ҷавонони лаѐқатнок кори муттасили математикиро мураттаб сохтан 
имконпазир гардад. Дар цар як мацфили математики созмон додани 
мусобиқацои математикк на фақат дар ҷудо карда гирифтани 
хонандагони қобилиятнок, балки дар инкишофи минбаъдаи ин фан 
сацми босазо мегузорад. Чунин   саволцо  ба  монандй: “Кй  дар  як  даре 

аз ҳама  зиѐдтар  масъала  ҳал  мекунад?”,  “Кй   аз   ҳама   тезтар  ҳалли 

беҳтари масъаларо меѐбад?”, “Кй тезтар ва моҳирона кор мекунад?” ба 
озмунцои минбаъдаи математикии хонандагон асоси боэътимод 
мегузоранд. 

9. Ҷудо кардани синф ва мактаби равняй математикк дошта воситаи 
бецтарини   тафриқаронк ба шумор меравад. Инро таҷрибаи 
мактабцои  гуногунй мамлакат собит менамояд. Аз ин рӯ, ривоҷ 
додани синфу мактабцои махсуси математикк тақозои замон аст. 
Самтцои нишондодашудаи тамоили номбурдаро ҷамъбаст карда, ба 
хулосаи  зерин  омадая мумкин аст. Барой он ки талаба аз фаъолияти 



 

 

математикии  худ шод  гардад,  супориши  ба  ӯ таклиф карда  мешуда 
бояд  барои  вай  ба  қадри  цол бошад, вале на он қадаре, ки халли он 
зацмати   аз  будаш  зиѐдро ба амал оварад. Ба ин фадат ба 
тафриқаронии таълим муяссар гаштан мумкин асг. Омўзгор  
хусусиятцои фардии хонандагонро (дараҷаи доннши суръати 
дарсцазмкунй, қобилияти корк, хусусияти душворк ва ѓайра) дониста 
вариантцои  заруриро  цам  барои  гурӯццои  корк  ва њам барои 
хонандагони  алоцида  муайян карда метавонад. Мо карточкањои 
дорой   масъалацои дараҷацои душвориашон гувогунро истифода 
бурда, имконият пайдо кардем, ки кори байни гуруњњои алоњидаро ба 
максад мувофиқ ва самарабахш ташкил намоем.  Дар айни њол, чунон 
ки  кори таҷрибавй нишон дод, барои истифодаи бештар аз 5 - 6 
варианта масъалацои дараҷаи душвориашон гуногун зарурате нест. 

Ҳамин тариқ, агар цар талаба ба қадри цол супориш гирад ва 
душворицои ба амаломадаро бартараф кунад, дониш нав њосил намояд 
пас дар баробари муваффақиятцои афзун гардонидани дониш дар ў 
нисбат ба фанни математика шавқу цаваси устувор  пайдо мешавад, ки 
инро аз рӯи кайфияти цоли талаба, аз рӯи муносибати ӯ ба кор пай 
бурдан осон аст. 

Фикру  дархостцои хонандагонро дойр ба супоришњои тафриќавї ва 
натиҷаи санҷиши сифати донишазхудкунии талабагонро љамъбаст 
намуда, ба хулоса омадем, ки бе шубца ин тамоили методї баѓоят 
таъсирнок аст, зеро талабагон материали таълимиро хеле осон ва 
мустацкам дар ѐд медоранд, аз ӯхдаи цалли масъалањою исботи 
теоремацои барномавй ва тадбиқи амалии онцо дилпурова мебароянд, ба 
бештар қатък асоснок кардани цалли машқу масъалацо мекӯшанд, дар  
интихоби материали программавк бештар далелнок будани онро paвшан  
мебинанд. 

Шарифов Дж. 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
В данной статье рассматриваемся дифференцированное обучение и 

его роль в процессе обучении. Автор статьи в 9 пунктах показывает 
преимущество дифференцированное обучение и его роль в процессе 
обучении на примере преподавании математики. 

 
Sharifov J. 

 
DIFFERENTIATED EDUCATION AND ITS ROLE IN THE EDUCATH 

PROCESS 
 
The  article discusses the differentiated education and its role in the educa 

process.   The   author   of  the article shows in 9 points the advantages of 

differentiated education and its role in the education process using as the 

example teaching of mathematics. 



 

 

А. Паҳлавонов, Ф. Паҳлавоновa 
 

ТАШВИҚОТЧИИ ШӮЪЛАВАРИ МАКТАБ 

(Бахшида ба 130-солагии устод Садридцин Айнк) 
 

Дойр ба фаъолият ва ақидацои педагогии Садриддин Айнк 
рисолацо ва мақолацои зиѐди илмк ба табъ расидаанд. Мехоцем ин ҷо 
кори тадқиқотчй А.Ганиев81 ва яке аз муаллифи ин сатрцоро махсус 
ѐдовар шавем.2 Вале аввалин тадқиқотчии ақидацои педагогии устоД 
Айнк шодравон Маъруфчон Орифк мацсуб меѐбад. Ӯ цанӯз дар охири 
солцои 40-ум ва ибтидои солцои 50-уми қарни XX оид ба фаъолият ва 
ақидацои педагогии устод ду мақола ифшо намуда, бо ин ба пажӯциши 
минбаъдаи фаъолият ва ақидацои педагогии вай асое мегузорад.3 Пас аз 
ин мақолацо тадқиқотцои зиѐди илмк ба майдон омаданд, ки онцо дар 
муқадцимаи китоби дарсии «Зарурияти диния»-и ӯ аз тарафи 
адабиѐтшиноси маъруф Абдулцай Саидзодаи Муцаммадамин4 гирд 
оварда шудаанд. Мо тацлили цаматарафаи ин тадқиқотцои илмиро дар 
ин мақолаи цаҷман на чандон калон зарур надонистем. Зеро ин масъала 
пажӯциши алоцидаро талаб мекунад. 

Ин ҷо диққати Шумо хонандагони арҷмандро мехоцем ба цалли 
як масъалаи муцими педагоги, ки тамоми системаи ақидацои педагогии 
ӯ бо хатти сурхе аз асарцои адабию педагоги ва таърихии вай 
мегузарад, ҷалб намоем. 

Устод Айнк аз ибтидои фаъолияти адабк, педагога ва 
ҷамъиятиаш цамчун ташвиқотчии мактаб ба майдон мебарояд. У цанӯз 
аз ибтидои қадам ба мактаби ибтидоии назди масҷиди деца гузоштан ва 
бо таъсири падари сахтгиру ғамхораш нисбат ба мактаб мецру 
муцаббат пайдо мекунад. 

Айнк цамон вақтцо, махсусан цангоми дар мактаби духтаронаи 
децаашон хондан цамчун бачаи закк ва мушоцидакор мекӯшид, ки ба 
тарзи тадрис ва таълими мактаб шинос гардад, омӯзгори хубро аз 
наздик шинохта гирад, ба толибилмони он як-як цамсӯцбат шавад. Дар 
цама мактабцои кӯцна, аз ҷумла мактаби духтарона, ки устод таълим 
мегирифт, синну соли хонандагон ба цисоб гирифта намешуд. Қутбия ва 
Ҳабиба ном духтароне, ки бо Айнк дар ин мактаб якҷоя таълим 
мегирифтанд, синну солашон ба бист мерасид. Тацсили ин духтарони 
қадрас ва зебо,шеърхонии Хабибаи баболиғрасида шавқу цаваси Айнии 
хурдсолро ба мактаб дучанд зиѐд карданд,дар ӯ нисбат ба мактаб мецру 

                     
1 Ғаниев А. Педагогическая деятельность и педагогические влгляды Садриддина Айнй. Автореф. 
дисс. на соиск.учен.степ. канд. педнаук,-Ашхабад, 1961.- 26с. 
2 Пацлавонов А. Фаъолияти педагогии Айнй. Дар китоби «Афкори педагоги дар 

Тоҷикистон баъди Инқилоб»,-Кӯлоб 1991.-с.6-35 
3 Орифй М. Баъзе ақидацои педагогии Садриддин Айнй. Дар китоби «Бо ѐрии муаллими 

ғоибонахон»,- Сталинобод, 1949.-е. 237-256; Орифй М.; Куинова П. Айнй- педагог,- «Мактаби 
Совета, 1958, №4.-с.16-23 
4Айнй С. Зарурйиѐти диния,- Душанбе, 2000.- с. 33- 39 
 

 

 



 

 

муцаббат ба вуҷуд оварданд. Ин цисси муцаббат махсусан цднгхи 
мадрасаи Мири Араби Бухоро ба тацсил омаданаш боз цдм нн* меѐбад. 
Ҳамин муцаббати бепоѐни ӯ ба мактаб буд, ки баъди з Мадраса боз рӯ ба 
мактаб овард, вале мактабе, ки тавонад царчн i саводи бачагонро 
барорад, хондану навиштанро якҷоя таълим л Зеро устод Айнк дар 
таълим машаққатцои мактабу мадрасадои за хешро кашидаю омӯхта, аз 
онхо бо худ сабақ гирифта буд. 

Аз ин ҷост, ки ӯ дар «Ёддоштцо»-яш дар бораи усулн то тадриси 
мактабу мадрасацои Бухоро бо царорат сухая меровад i чанд мавзӯи он 
ба мисли «Дар рӯзцои мактабхонк», «Баъ мактабхонк», «Аввалин 
ѐдцоштцоям дар бораи Бухоро ва мадрас амсоли инцоро ба цалли цамин 
масъала мебахшад. Махсусан ногуя усули таълим ва тадрис устодро 
бештар ба риққат оварда буд. «1 нишон додааст Айнк,-мактабро тамом 
кардам. Лекин цднӯз с надоштам, чизцоеро, ки дар мактаб хонда будам, 
хонда мегавони аммо китоби нахондаамро ва чизцои хондаамро аз 
китоби дигар х наметавонистам».95 

Як талаботи устод Айнй нисбат ба мактабцои ибтидой дар њамин 
буд, ки ба шогирдон хондан ва навиштан, бехатою бурро хондан ва зебо 
навиштанро баробар таълим дицанд. Мактаби ибтадоии давраи 
тоинқилобй бошад, ин вазифацоро ба иҷро расонида наметавонист. 
Аммо ӯ цама вақт дар дил орзуи ташкили чунин мактабро мепарварид ва 
худ мекӯшид ба касе, ки цамчун хайрхоц ѐрк расонад, ба вай пеш аз њама 
хондану навиштан ва фацмида бехато хонданро баробар ѐд дихад, то ба 
қавли худаш монанд ба Пираки мактабхон танцо «нусхабардор» 
нашавад. Ба ақидаи устод Айнк мактаби ибтидой ба толибилмон бояд 
пеш аз цама фацмида хонданро таълим дицад. Он гоц толибилм  дар 
хондан шавқ пайдо мекунад ва хонданро тез ѐд мегирад. Дар мактаби 
ибтидой ба машқ цам цамчун методи асосии таълим бояд ахамияти 
даркорк дода шавад.Зеро машқ дар хубтар саводнок гардидан ва хушхат 
шудани бачагон ѐрии калон мерасонад. Дар натиҷаи ба Пирак машќ 
кунондан омӯзонидан «ӯ дар ду моц хонда метавонистагй шуд ва хатњои 
хонотари дигарро цам оциста-оциста»6 хондан гирифт. Аз нуќтаи назари 
Айнк мактаб ба маънои аслиаш бояд макони омӯзишу парвариш ва љои 
тайѐр намудани инсон ба цаѐти мустақил бошад.   Яъне мактаб на танњо 
ба шогирдони цеял донишу малакацои зарурй, балки алоқамандона ба он 
макони омӯхтани одобу ахлоқи накӯ цам хизмат кунад. Омӯзонидани 
илму дониш ва одобу ахлоқ аз вазифацои асосии мактаб аст. Соли 1909 
дар «Тацсибуссибиѐн» ном китоби дарсиаш барцақ изцори ақида дошта 
дуруст қайд намуда буд, ки «Мактаб ҷои ѐд гирифтани илм ва љои ѐд 
гирифтани одоб аст».7 Пас ба гуфти Айнк агар инсон таълиму тарбияи 
мактабро  нагирифта,  илму  дониш  ва одобу ахлоқ наомӯхта бошад 
шахси комил нест, дар ҷамъият мавкеъ ва ҷои худро намеѐбад, дар њаѐт

                     
5 Айнй С. Ёддоштҳо.-Дз'шанбе, 1990.- с.92 
6Ҳамон ҷо.-с. 203 
7Айнй С. Таҳзибуссибѐн.- 1994,- с. 10 
 

 



 

 

ба  мушкилицои  зиѐд рӯ ба рӯ мешавад. Аз ин рӯ, талаботи дигаре, ки 
устод  бацри баланд бардоштани мавқеи мактаб гузоштааст, ин мутасил 
роц сӯи мактаб паймудан, бе дермонк хондан, бе одобк накардан, 
сарҷамъона  ва  ахдона  ба мутоила машғул шудан мебошад. Агар, мо 
гуфта  буд  ӯ,  дар мактаб беодобк кунем. аз он гурезем, цеч гоц социби 
илму маърифат ва одобу ахлоқ намегардем. Ба ақидаи ӯ одамро мацз 
мактаб  одам  мекунад.  Чи  хеле, ки дида мешавад, устод Айнк дар 
ибтидои қарни XX мавқеи мактабро баланд мебардорад, ки ин дар он 
шароити таърихй қимати калон дошт. Зеро имрӯз цам на цама ҷавонони 
тоҷик нақши мактабро дар тайѐр намудани одами социбмаърифату 
боахлоқ   ва  маданк  дуруст дарк мекунанд ва бо шавқ ба мактаб 
мераванд. Барои цамин Айнк бачагонеро, ки аз мактаб қафо намемонанд 
аз бачагони нағзтарину хубтарини миллат медонад ва ба ин восита дар 
онхо нисбат ба мактаб эътиқод ба вуҷуд меорад. Бе сабаб нест, ки якчанд 
мавзӯи   китоби  дарсии «Тацзибуссибиѐн»-ашро ба масъалаи нақши 
мактаб дар ташаккули сифатцои ахлоқй ва рӯцию ақлонии толибилмон 
мебахшад. Ҳикояхои «Мактаб», «Саволу ҷавоб», «Ацмадҷони 
социбмаърифат», «Х,икоят дар қоидаи мактаб», «Маснавй дар васфи 
мактаб», «Мактаб чи гуна бошад» мацз барои рӯ ба мактаб овардани 
бачагони тоҷик цамчун маводи таълимк пешкаш карда шудаанд. Шавқу 
цаваси устод Айниро махсусан мактабцои усули нав бедор карда буд. 
Бартарии мактабцои усули навро нисбат ба мактабцои кӯцнаи анъанавк 
дида, бачагони синни мактаби ва цатто калонсолони бесаводмондаи 
тоҷикро  ба  мактабцои усули нав даъват мекард. Зеро нафъи мактабцои 
нав дар фурсати кам нафъи зиѐд додан маълум ба чашми цама намоѐн 
буд».108 Барои цамин Айнй худ рӯ ба мактабцои усули нав овард ва цар 
қадар,  ки  дар  ин  навъи мактабцо муаллимй кард ва таҷриба андӯхт, 
ақида ва назари ӯ нисбат ба мактаб тагйир ѐфт ва дар назди бунѐдгарони 
мактаб талаботцои нав ба нав гузошт. У цанӯз цамон соли 1909 талаботи 
дар чи гуна ҷой сохтани мактабро нишон дода, вобаста ба цамин қайд 
карда буд, ки мактаб бояд дар «ҷойи васеи хушцаво бино ѐфта бошад. 
Фазояш  софу  покиза  бошад. Заминаш бе рутубату бетаафун (бебӯй - 
А.,Ф. П) бошад».9 Дар цақиқат ин яке аз талаботцои асосии педагогию 
психологии дар чй гуна макон сохтани мактаб аст, ки он дар вақти бино 
кардани мактаб ба цисоб гирифта мешавад. Ин ақидаи педагогии Айнк 
имрӯз цам ацамияти худро гум накардааст. Зеро як қисм биноцои сохтаи 
мактабцои шӯравй ва имрӯз сохтаи сохтмончиѐни мо ҷавобгӯи ин 
талаботцо  нестанд  ва  ѐ дар назди роццои мошингард ѐ дар назди 
корхонаю заводцо ва ѐ дар ҷойцои пасти камбар сохта шудаанд. 

Дар шеърцои «Замзамаи дабистон», «Мактаб». «Боз мактаб» ва 
«Сацаргоцон»,  ки дар «Тацзибуссибиѐн» омадаанд, мацз ба хотири 
ташвиқу тарғиби васеи мактаб эҷод шудаанд. Дар шеъри «Замзамаи 
дабистон» пас аз он ки шоир қимати цама асбобу анҷоми хонишро дар 
саводнок  гардидани  хонанда  бо  лафзи  шоирона ва хеле моцирона ва бо 
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мароми  дуруст  фацмонда медицад, дар нйцоди мактаббача мецри хондан 
ва  андӯхтани  илму  дониш  шӯъла  мезанад ва дар ӯ нисбат ба мактаб 
завқи эстетикй пайдо мешавад. 

Ақидацои  педагоги ва маорифпарварии ӯ махсусан аз солхои 1910 
cap карда боз цам инкишоф ѐфтанд. Зеро дар шароити муносибатцои 
инқироз ѐфтаистодаи феодалк қуввацои истецсолкунандаи сохти 
капиталиста рӯ ба инкишоф ницоданд.  

Талабот  ба   саводнокк,  социби маълумоти ибтидой гардидани 
халки мазлум боз цам меафзояд. Барои цамин устод Айнк цамчун 
намояндаи пешқадами афкори педагогии ибтидои карни XX барои аз 
ҷацолат   ва   нодонк рацо бахшидани мардуми зацматкашида то 
метавонист мавқеи мактабцои усули нави таълимро баланд мебардошт. 

Акнун ба мавқеи мактаб аз рӯи манфиатцои омма бацо додани 
мешавад.   Аз   нуқтаи назари устод танцо мактаб қодир аст ба наели 
наврас дониш дицад, чашми одамро кушояд, назари ӯро ба олам, ба 
цаводис ва воқеацои гирду атроф, ба ҷамъият дигар кунад.  

«Дар чашми биниш нур аст дониш, дар ҷисми дониш ҷон аст 
мактаб»1110 гуфта таъкид кардани устод Айнк цам ба маънои ќимат ва 
ацамияти мактаб дар цаѐти царрӯзаи инсон аст. Тацсил дар мактаб ба 
ақидаи Айнк ацамияти дигар цам дорад. Хондан ва илм андӯхтан шахсро 
аз бекорк, оворагардк боз медорад, одами бекор бошад, дар чашми 
дигарон  бад менамояд, цеҷ кас ӯро нек намебинад, аз ӯ цама рӯ 
мегардонад.  Сабаби бекорию беодобии цар як фарди ҷомеа аз нахондан 
cap мезанад. Барои цамин шоир ҷавононро ба хондан ва илм андӯхтан 
даъват мекунад ва зарари бекорию нодониро ба онхо фацмонда мегӯяд: 

Биѐед, эй шарикон, даре хонем, 
Ба бекорию нодонк намонем. 
Ба олам цар касе бекор гардад,  
Ба чашми ацли олам хор гардад.11  

Дар шароити таърихии қарни XX устод Айнй дуруст гуфта буд, ки 
агар мо тоҷикон нахонем, рӯ ба мактаб наорем, ҷахлу нодонк бар мо 
ғалаба мекунад, он гоц мо мутей дасти дигарон мегардем, цамчун ашхоси 
бедониш цуқуқцои худро дар ҷамъият фацмида намегирем. Аз рӯи 
нишондоди  Айнй  мо  бояд дастҷамъона, якҷоя шуда рӯ ба Мактаб, ба 
илму дониш биѐрем, то цамаамон босавод, хирадманд ва доно шавем, 
ватанамонро ободу зебо гардонем. Дар «Таърихи инқилоби Бухоро» ном 
асараш бачагони синни мактаби ва ҷавонони аз мактабцо дур мондаи ин 
давраи таърихиро даъват мекард, ки ба мактабцои_усули нав рӯ биѐранд, 
то царчй тезтар хондан ва навиштанро ѐд гиранд. У дар ин асар аз хусуси 
қимат  ва  ацамияти  мактабцои  усули нав маълумоти пурра медицад, то 
дар ницоди хар як фарди бедордил нисбат ба мактаб муцаббат ба вуҷуд 
биояд. Аз ин ҷост, ки ӯ дар ибтидои қарни XX яке аз сарсупурдагони 
мактабцои  усули  нав  ва иштирокчии фаъоли царчй тезтар кушодани 
чунин мактабцо ба майдон мебарояд. Барои цамин вай дар бацсу 
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мунозирацои  равшанфикрони  ибтидои  асри  XX  иштирок мекард ва оид 
ба масъалаи омӯхтани таҷрибаи ин мактабцо маълумотцо ҷамъ меовард. 

Ба ақидаи Айнй набудани мактаб, мактабе, ки чашми фарзандони 
халқро  кушояд, дараҷаи қобилияти ақлии онцоро инкишоф дицад, дар 
онцо сифатцои неки ахлоқиро парварад ва умуман мактабе, ки ба ояндаи 
халқу миллат манфиат расонида наметавонад, аз ин дида барои миллату 
давлат хорию забунк нест. Халқе, ки ба инкишофи мактабаш умед 
намебандад, вай оянда надорад. Мақсади асосии устод Айнк аз ташвиқу 
тарғиби мактабцои усули нав «ба авлоди ватан ва фарзандони мусулмон 
чизцои динк ва дӯнявиро омӯзондан» иборат буд. Ин ақидаи педагогии ӯ 
дар  Айнк  камолоти фаъолияти эҷодй, шоирй ва педагогии вай, дар 
замони авҷ гирифтани зиддият дар байни мактабцои кӯцна ва мактабцой 
усули нави акнун бунѐд ѐфта истода ба вуҷуд омада, пас аз инқилоби 
Октябр боз цам инкишоф ѐфтаанд. Ин аст, ки шавқу цаваси ӯ ба кори 
мактаб ва дар он дуруст ба роц мондани кори таълиму тарбия боз цам 
меафзояд. 

Бо мақсади ба ѐрии мактабцои усули нав ба халқ хизмат расондан, 
аъзои фаъоли фирқаи ҷадид ва ҷавонбухориѐн гашт ва цатто вазифаи 
коргузории  ин  ташкилотро  барои  цамин ба ӯхда гирифт. Ӯ худ аз ин 
хусус навиштааст, ки «яке аз онцое, ки ба цамаи ин корцо мубошир 
(коргузор П.А.) шуда мегашт, нависандаи ин сатрцо Садриддин Айнк 
буд».12. У ба аъзогии ҷамъияти «Тарбияи атфол», ки 1915 ташкил карда 
шуд, аз рӯи шавқу цаваси ба мактаб доштааш низ дохил шуда, барои ба 
мактабцои усули нав ҷалб намудани фарзандони халқ талошцои боз цам 
бештар намуд. 

Талабагоне, ки барои тацсил ба Истамбул аз тарафи ин ҷамъият 
фиристода мешуданд, цамаҷониба дастгирк менамуд ба иштирокчии 
фаъоли ба таври васеъ кушодани ин навъи мактабцо гардид. Ин ҷо 
цаминро цам бояд тазаккур дод, ки ташвиқотчии шӯълавари мактабцои 
усули нав гардидани устод Айнк сабабцои воқек цам дошт.   Дар Бухоро, 
ки маркази фарцанг ва тамадцуни мардуми тоҷик буд, рӯзномаю 
маҷаллацои «Тарҷумон», «Ҳаблулматин», «Чецранамо», «Парвариш» 
барин  матбуоти  даврк аз Ҳиндустон, Миср, Истамбул ва дигар давлатцо 
ва кишварцои мутараққк ба туркию тоҷикй ворид мешуд, устод Айнк 
цамчун  донандаи  бецтарин  гурӯци ин забонцо онцоро мутолиа менамуд, 
аз  инкишоф ва тараққиѐти мактабу маорифи ин кишварцо воқиф мегашт 
ва  дар  қиѐс  ба  мактабу мадрасацои Бухорои шариф ба хулосае меомад, 
ки сабаби асосии цамагуна дарду иллати халқи мазлумаш дар ногувории 
таълиму тадриси мактабу мадрасацои кӯцна мебошад. «Наводир-ул- 
вақоеъ»-и Ацмади Дониш ва «Саѐцатнома»-и Иброцимбек цам ин ҷо ба 
бедоршавии  фикрии  Айнй бетаъсир намонданд. Ғояи кушодани 
мактабцои  усули  нав  дар байни мусулмонони Русия аз соли 1883 cap 
шуда,  то  соли  1908  идома  ѐфтааст. Аз рӯи нишондоди Айнй танцо баъд 
аз он, ки инқилоби буржуазии рус шикает хӯрд, дар байни мусулмонони 
дохили Русия ва равшанфикрони Бухоро масъалаи ислоцоти мактаб 
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ҷиддитар ба миѐн гузошта пкуд. Айнк, ки худ хатмкардаи Мадраса буд, ба 
тарафдории  царчй  тезтар  ислоњ даровардани мактаб цамовоз гардида, дар 
ницоди  ӯ  ва  цамфикроваш  тоза  кушодани  мактаби  усули нав аланга 
задан  гирифт.  Худи  ӯ  дар нн бора иброз медорад, ки «Дар дили цар чори 
мо (яъне Ҳомидхоҷа, Мутам, Ҳамдк ва худи ман) фақат як чиз буд: 
муцаббат ва ишқи ислоц»-и мактаб.13 

Барои цамин устод Айнк ташвиқотчк ва омӯзгори асил барои 
омӯхтани  таҷрибаи  мактаби  усули  нави  таълим  ба  Самарканд сафар 
кард  ва  ба  мактаби  Шакурк  рафт, ба усули тоза ва нави таълими он 
шинос  гардид,  аз  натиҷаи  имтицони   шогирдони  ин мактаб воқиф гашт 
ва  цамин, ки ба Бухоро баргашт, бо цамроцонаш дар фикри кушодани 
чунин як мактаби замонавк шуд ва дар цавлии Абдулвоцид Мунзим ном 
шарикдарсаш мактаб кушоданд. 

«Ман, - навиштааст устод Айнй, - дар моци май дар Самарканд дар 
мактаби Шакурк гузаронида шудани имтицони умумиро шунида, ману 
Ацмадҷои-махдум (Ҳамдк) ба он ҷо рафта, дац рӯз истода ба қадри 
иқтидорамон маълумот ҷамъ карда ба Бухоро баргаштем ва 
дастовардцоямонро дар мактаби худ татбиқ намудем»14. Абдулвоцид 
Мунзимро дар ибтидо муаллим таъин намуданд. Вале онцо аз ҷумла 
Абдулвоцид  Мунзим  цоло  цам пурра аз ин усули тоза хабардор набуд. 
Мо,  -  қайд  намудааст Айнк, - дар истифодаи ин усул мушкилй 
мекашидем. Он гоц ман барои аз наздик омӯхтани таҷрибаи мактабцои 
усули нав ба назди Мулло Нозим ном тотор, ки аз таҷрибаи ин мактабцо 
огацй  дошт,  рафтам.  У маро ба назди мактабдор ва омӯзгори 
таҷрибадида Холид Бурнешев, ки дар Бухоро мактаби тотории усули нав 
дошт, фиристод. «Вакге, ки - навиштааст устод Айнй, - ин хабарро аз ӯ 
шунидам, чун муфлисе, ки хазинаи бекароне ѐфтааст, хурсанд шудам ва 
рост  ба  он  мактаб  рафтам»15. Бурнашев, нақл менамояд устод Айнк, 
маро ба синфхонацо даровард, аз равиши даре ва тарзи таълим андак 
хабардор сохт ва китоби дарей цам тӯцфа кард. 

Рӯзи дигар Абдулвоцид Мунзим ва Ацмадҷон Махдумро цам ба он 
мактаб бурда бо муаллими он мактаб - Абдурацмон шинос кардам. Дар 
натиҷаи ин омӯзиш ва шиносой дар мактаби мо низом даромад. Барои 
пурра омӯхтани таҷрибаи ин мактаб «Ман цар рӯз ба мактаби тоторцо 
рафта, таълими царрӯзаи дарсро дида, маълумоти гирифтаамро бо 
машварати бародаронам татбиқ мекунонидем»16. 

Дар  натиҷаи ин кӯшишцои барзиѐд мактаби усули тоза кушодаи 
онцо  шӯцрати  калон  пайдо карда.  Падарон  фарзандони худро ба 
мактаби ташкилнамудаи онцо меоварданд. Кушодани чунин як мактаб ба 
ақидаи  ӯ  «як  инқилоб  дар  роци  ба  даст  овардани илм» ба цисоб 
мерафт. Ҳамин қимат ва ацамияти мактаби онцоро дар бедории фикрй 
дида, бо вуҷуди дар назди ацли уламои Бухоро имтицон супурдани 
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шогирдонаш бар зидди Мунзим цамчун мактабдор мубориза бархост. Бо 
иғвои як гурӯц муллоцои мустабид ва қозикалон на танцо мактаб баста 
шуд, балки Мунзим маҷбур шуд, ки муддате чанд пинцон шуда гардад. 

Пас  аз  баста  шудани  мактаби Мунзиму Айнк шӯцрати усули тоза 
ва  тарзи  таълиму  тадриси  он  диққати волидонро ба андозае чалб кард, 
ки  мардум бачагони худро ба мактаби усули нави тотории Холид 
Бурнашев бурда супориданд. Тарафдорони амир ва як қисм уламон 
мустабид аз бедории фикрк тарсида, ба мактаби усули нави тоторк 
рафтани бачагони ғайри тоторро цам манъ карданд. 

Бо вуҷуди .ин талабот ба кушодани чунин мактабцо рӯз то рӯз 
меафзуд. Аз рӯи нишондоди устод Айнй дар натиҷаи зиѐд шудани 
тарафдорони ин мактабцо дар Бухоро ва ноцияцои гирду атрофи он ба 
таври пинцонй цам бошад, боз чандин мактабцои дигар кушода шуд. 
Мактаби  махфии  дар  хонацои Мукаммал-махдум ва Гиѐс-махдум, 
мактаби  хусусии Абулқосим дар гузари Моркуш дар цавлии Латифхоҷа 
дар шацрцои Қаршк ва Шацрисабз кушода аз қабили чунин мактабцои 
усули тозаи таълим буданд, ки устод Айнк аз фаъолияти онцо хуб огац буд. 
Хабардор  будани  Садриддин Айнк аз вазъи ин мактабцо шацодат 
медицад,  ки ӯ то кадом андоза цамеша дар фикри кушодану тараққй 
додани теъдоди мактабцои усули нав будааст. 

Китобцои дарсии  «Тартилқуръон»  (1908),  «Тацсибуссибѐн»  (1909) 
ва  «Заруриѐти  диния» (1914)  тартиб  додай устод Айнк цам бо мақсади 
дар мӯцлати муайян царчй тезтар саводнок гардидану таъсис додани 
мактабцои  усули нави таълим буд. Дар давраи цукмронии амир Олимхон 
аз  миѐнацои  соли  1914  cap карда ин мактабцо аз нав баста шуданд. Вале 
аз соли 1915 бошад, аз тарафи ҷавонбухориѐн пинцонй боз чунин навъи 
мактабцо рӯ ба фаъолият ницоданд. Устод Айнк цамчун ташвиқотчии 
шӯълавари мактаб дар тамоми ҷамъомадцо ва ҷамъиятцои махфию 
ниммахфие, ки масъалаи ислоцоти мактабро ба миѐн мегузоштанд, 
иштирок мекард, ба дигарон мулоцизацояшро баѐн менамуд, марому 
мақсади  мактабцои  усули  тозаи  таълимро  фацмонда медод, дар паи 
царчй пештар саводнок гардидани фарзандони халқи зацматкаш мегашт. 

Ҳамин эътиқоди устод нисбат ба мавқеи мактаб дар бедории фикрк 
буд, ки ӯ баъди инқилоби октябр ба ташвиқу тарғиби васеи гояцои 
маорифу  мактаби  сотсиалистй  пардохт,  дар Самарканд, пеш аз цама рӯ 
ба мактаб оварда, касби омӯзгориро пеша сохт ва ба таълифи китобцои 
дарсй шурӯъ намуда, мардумро ба андӯхтани илму дониш даъват кард. 
Устод Айнк, қайд менамояд Абдулқодир Маниѐзов, «аз соли 1918 cap 
карда чанд сол дар системаи маорифи халқ кор мекунад, дар мактабцои 
навтаъсиси советк даре медицад, китобцои дарск ва таълимк менависад, 
инчунин дар шеърцои худ оммаро ба илму дониш даъват мекунад»17. 
Фаъолияти педагогии ӯ дар яке аз мактабцои шацри Самарканд царчанд 
цамагй як-якунимсол давом кард, вале бо танаффусцо то охири солцои 
бистуми қарни XX идома ѐфта, дар курсцои кӯтоцмудцати муаллим- 
тайѐркунк  ва  курсцои  баланд  бардоштани  ихтисоси  омӯзгорони ин 
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шацри     бостонї,    дар    тайѐр    намудани    кадрцои    педагоги    сацми    муносиб 
гузошта омад. 

Дар як қатор шеърцои дар васфи мактаб ба забони ӯзбекй аз чумла 
«Дорулмуаллимин  марши» (1919),  «Мактаб  марши» (1919), «Мактаб 
шарқиси»  (1920) эҷоднамудааш ӯ цамчун тарғибкунандаи мактабцои 
давраи Шуравк ба майдон мебарояд, қиммат ва ацамияти дар мактабцои 
навкушодаи  Советк тацсил карданро фацмонда медицад. Дар мақолацое 
ки сацифацои маҷаллацои «Мецнаткашлар товуши» махсусан «Шӯълаи 
инқилоб» нашр мекунонд, устод Айнк цамчун пуштибон, цимоятгар ва 
ташвиқотчии шӯълавари ин таълимгоци бонуфуз ва коргаци тайѐр 
намудани инсон ба цаѐт мебаромад. Мақолацои публисистии устод 
«Бачагонро   тарбия  ва  муцофизат намоед» (1921), «Танвири афкор» 
(1919), «Сайф ва қалам» (1920), «Акнун навбати қалам аст» (1920), «Дар 
роци  барцам  додани бесаводй» (1921), «Масъалаи маориф ва китоб» 
(1921),  «Ҳафтаи  атфол  чист?» (1921), «Ба атфоли хурдсол ѐрмандк 
намоед» 1921), ки дар вақт вақташ ба нашр мерасиданд дар ташаккули 
афкори педагогии халқи тоҷик нақши боризе гузоштанд. 

Тахдили мухтасари асару мақолацои таърихй, публисистк ва 
китобцои дарсии устод Айнк шацодат медицанд, ки нақш ва мавқеи ӯ дар 
ташвиқу тарғиби мактаб цамчун корхонаи ба цаѐт тайѐр намудани инсон 
хеле бузург аст ва месазад, ки ӯро имрӯз цам аз аввалин поягузорони 
мактабцои тоҷик номид. 

А. Пахлавонов, Ф. Пахлавонова 

ИСКРЕННЫЙ ПРОПАГАНДИСТ ШКОЛЫ 
(Посвящено 130-летию Садриддина Айнй) 

В   данной статье речь идет об основоположнике современной 

таджикской  литературы  - Садриддине Айнй, стороннике нового типа 

советских школ. Краткий анализ исторических, публицистических и научных 

статей  С. Айнй  свидельствует о том, что его можно считать 

основоположником нового типа таджикских школ. 

A.Pahlavonov, F.Pahlavonova 

REAL PROPAGANDIST OF THE SCHOOL  

(Devoted to the 130th anniversary of Sadriddin Ayni) 

The article is about the founder of the modem Tajik literature - Sadriddin Ayni, 

supporter of the new type of Soviet schools. Short analysis of the historical, 

journalistic, and research articles of S.Ayni proves that he may be considered the 

founder of the new types of Taj ik schools. 
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ГИРИФТАНИ ОФТОБ ВА МОҲ АЗ НАЗАРИ  

АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ 
 

Дар садсолацои миѐна илми нуҷум бо риѐзиѐт цамқадамк намуда, 
хело инкишоф ефта буд. Ба хусус дар садсолацои IX - XIII нуҷум дар 
Осиѐи Марказк макони рушди худро пайдо намуд. Аз ин сарзамин 
мунаҷимони барҷаста баромада оиди гунбази фалак ва ходисацои дар он 
ба амал омада мушоцидацо менамуданду фикру ақидацои худро баѐн 
менамуданд. Ҳодисацои гирифтани Офтобу Моц ва дигар ҷирмцои  
осмонй аз назари цеҷ мунаҷҷим берун намемонад. Аз ин лицоз 
мунаҷимони асримиѐнагии Осиѐи Марказк низ онро мавриди мусоидат 
ва тадқиқот қарор доданд. 

Абурайцони Берунй гирифтани офтобу моцро дар «Китоб-ут- 
тацфим ли авоили саноат-ит-танҷим» ба тариқи зайл шарц додааст. 

Чй чиз аст кусуфи Қамар? 
Чун Замин ҷисме аст тира ва торик, ки басар бар вай нагузарад ва 

цамеша рӯшноии Офтоб бар вай афтода аз як сӯ, ночора, ба дигар сӯ, 
баробари ӯро соя бувад, қиѐс бар ҷисмцои касиф ва тира, ки миѐни чароғ 
буванду миѐни пойдеворцо, ки рӯшноии он чароғ бар вай цамеафтад. 
Валекин Замин кура аст, пас сояи ӯ гирд аст ва бар минтақат-ул-буруҷ ба 
муқобила баробарии Офтоб афтода. Ва чун Қамарро ба вақти истиқбол 
аз минтақат-ул-буруҷ арз набувад сӯи шимол ѐ ҷануб, гузаштани ӯ ба 
зарурат бар доираи сояи Замин бувад. Ва миѐни ӯ ва миѐни Офтоб Замин 
андарояд ва он рӯшноиро бибарад, ки аз Офтоб бад-ӯ цамерасад, пас 
Қамар ба лавни хеш бимонад берушной. Ва он гирифтани ӯ бувад. Ва 
чун ба вақти истиқбол Қамарро арз бувад, агар хурд бувад, кусуф ба 
андозаи ӯ бувад. Ва агар бузург бувад, кусуф набувад.1 

Чй тавре ки аз ин гуфтацо бармеояд, ибрози фикр ва ҷамъбасти 
ақидаи Абурайцони Берунй оиди гирифтани Моц аз шарци 
цайатшиносони муосир қариб тафовуте надорад. Ҳаким афтодани сояи 
Заминро дар болои Моц ва ба сояи Замин дохил шудани онро бо қиѐс 
намудани чароғ, девор ва ҷисми паси девор фацмондааст. Ин дар цолате 
аст, ки Офтоб ва Замин дар кунҷи байни эклиптика ва экватор муқобили 
цам меафтанд. Мавриди муқобил, яъне дар давраи муайян дар нуқтацои 
муқобили қутр афтидани Офтоб, Замин ва Моц, агар моц пурра бошад 
пацной (арз) дошта бошад ва хурд бошад, кусуф мешавад, яъне Моц 
мегирад ва агар бузург бошад, ба қавли цаким, кусуф намешавад. 

Пас, Раъс ва Занабро ба кусуф чй асар ва чй кор? 
Арзи Қамар ба андозаи дурй бувад аз ин ду уқца. Ва чун яке аз 

эшон ба ҷойгоци истиқбол бошад, ѐ бад- ӯ наздик ба камтар аз дувоздац 
дараҷа Қамарро ѐ цеч набувад, ѐ агар бувад, андакмоя. Ва ин ӯро ба 
минтақа   наздик  орад   ва   наздикии   ӯ   ба   вақти истиқбол ӯро цама, ѐ 

                     
1 Абурайҳони Берунй. Китоб-ут-тафҳим. - Душанбе: Дониш, 1973. - С. 127. 



 

 

пораеро аз ӯ ба соя андарорад. Ва-з ин ҷицат Қамарро кусуф набувад, то 
Раъс, ѐ Занаб наздики Офтоб набошанд.2 

Мавриди гирифтани Моц, цангоми пуррагии Моц ин ду монеа (соя, 

гирец) дар назди Офтоб мебошад. Агар ин ду монеа яктоаш дувоздањ 

дараҷа  камтар  бошад ѐ ба дувоздац дараҷа баробар бошад, Моцро ягон 

соя намепӯшонад, агар пӯшонад цам қисми ночизашро мепӯшонад. 

Гирифтани  Моц цамон вақт ба амал меояд, ки агар ѐ дум ѐ сари соя 

мавриди будани Моц дар назди Офтоб бошад. 

Чанд гуна аст кусуфи Қамар? 

Кусуфи Қамар ба порае аз тани ӯ бошад, ѐ ба цама тани ӯ бувад. Ва 

он-к ба цама тани ӯ бувад, ѐ ӯро дар он цоли гирифтагй макс бошад, ай 

диранги  муддате,  ѐ  набувад, валекин чун рӯшноии ӯ сипарй шавад ва 

сиѐцй тамом, оғозад зуд кушодан.3 

Дар ин бора Ҳаким иброз медорад, ки гирифтани Моц ѐ қисман 

мешавад ѐ пурра. Мавриди афтиши соя дар болои ҷисми Моц цангоми 

таваққуфи он ба амал меояд. Вақте, ки рӯи Моц пурра торик мешавад, 

кушодани  он cap мешавад. Ба ақидаи Ҳаким мавриди кусуф Моц дар 

цолати оромй аст, ки ин каме ба иштибоц меорад, зеро Моц ба цамаи 

ҷирмцои  мунир  дар  царакати  доимй   мебошад. Пас гирифтан яъне 

афтиши соя дар болои Моц каме ба таваққуф мешавад. 

Аз кадом сӯй бувад оғози кусуфи Қамар? 

Ҳаракати сояи Замин бар минтақат-ул-буруҷ цам чандон аст, ки 

рафтани Офтоб ва Қамар аз вай сабуктар. Пас Қамар он вақт, ки бадр 

бувад, бад-он доираи соя, ки ӯро торик кунад, хамерасад, ва ин ки чунин 

аст пайдо бошад, ки нахустин чизе, ки соя аз Қамар бибисовад, каронаи 

машриқй бувад. Пас оғози кусуф ба Қамар аз сӯи машриқ бошад мутлақ. 
Он гоц лахтаке бигардад аз ростии Машриқ сӯи шимол, ѐ ҷануб. Ва инро 

«инцироф» хонанд. Ва цар кй инро нек сурат бандад ба дил, донад, ки 

тамомии кусуфи Қамар аз сӯи Мағриб бувад ва оғози кушодан аз сӯи 

Машриқ. Ва охир кушодан ва пок шудан аз сӯи Мағриб.4 

Ҳаким дар ин баѐния мефармояд, ки сояи Замин чй қадаре, ки ба 

эклиптика наздик наояд, царакати Офтоб ва Моц ба сӯи эклиптика 

наздиктар   аст.  Барои  цамин цам Моци пурра ба сояе, ки ӯро фаро 

мегирад тезтар мерасад ва дохили ӯ мегардад. Аввалин чизе, ки сояро аз 

Моц  месовад ин камари Машриқ аст. Маълум мешавад, ки оғози 

гирифтани Моц аз Шарқ мебошад. Баъди вақти муайян Моц сӯи шимол ѐ 

ҷануб  тамоил  кунад  дар  ин  маврид  интицои гирифтани Моц аз ғарб 

пайдо мешавад. Ин цодисаро «инцироф» ѐ ив аз кардани гашт меноманд. 

Ҳаким таъкид менамояд, ки цар ки нек мушоцида намояд мефацмад, ки 

пурра гирифтани Моц аз тарафи ғарб буда, оғози кушоданаш аз тарафи 

шарќ ва тамоми кушодашавиаш аз тарафи ғарб мебошад. 
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 Чанд аст вақтҳои кусуфи Қамар? 

Агар кусуфро макс набувад ѐ тамом нагирад, ӯро се вақт бувад: 

Нахустин  бад-ул-кусуф  ва  оғози падид омадани гирифтагй ва пайдо 

шудани рахна андар нури Қамар. Ва дуввум васат-ул-кусуф, миѐнаи ӯ, ки 

торикк ба ғояти хеш расад ва он 6а. цақиқат ба вақти истиқбол аст. Ва 

саввум  тамом-ул-инҷило  ва  кушода  шудани  ӯ.  Ва  гар кусуфро макс 

бувад,  ӯро  панҷ  вақт аст: Нахустин оғози гирифтан. Ва дуввум тамом 

шудан андар торикй ва низ ӯро «ибтидои макс» хонанд. Ва саввум васати 

кусуф ва низ цам миѐнаи макс аст. Ва чацорум охири макс ва аввали 

кушодан. Ва панҷум тамоми инҷило ва пок шудан. Ва ин суратцо, ки мо 

бикардем, сурат бастани он андар дил осон кунад (расми 1 а, б, в).185  

Берунй  дар ин қисмат гирифтани Моцро мавриди қисман гирифтан 

ва  пурра  гирифтан ба қисмцо ҷудо менамояд. Агар Моц пурра нагирад 

яъне  таваққуфи  сояи  афтанда  набошад гирифтани он аз се вақт иборат 

асу.  Аввал,  ки  онро  Ҳаким  бад-ул-кусуф   номидааст  ин ибтидои 

гирифтан  ва  дар рӯшнои Моц пайдо шудан ин хати сиѐц аст, рахнаи нур 

ном дорад. Дуйум, ӯро Ҳаким васат-ул-кусуф мегӯяд, миѐнаи гирифтан 

мебошад,  ки торикй пурра мешавад ва мавриди дар як хат қарор 

гирифтани  Офтоб,  Замин  ва  Моц  аст. Сеюм Ҳаким онро тамом-ул- 

инҷило  меномад, ки ин охири гирифтан ва рахнашавии торикй, 

кушодашавй мебошад. Агар гирифтани Моц пурра бошад ва торикй 

ботаваққуф бошад, гирифтани Моц ба панҷ вақт тақсим мешавад. Аввал 

ибтидои гирифтан. Дуюм пурра ба торикй фурӯ рафтан онро Ҳаким 

«ибтидои   макс» яъне саршавии таваққуф гуфтааст. Сеюм миѐнаи 

гирифтан ки Берунй онро миѐнаи макс яъне байни таваққуф (дар ин ҷо 

таваққуфи   соя   дар  назар дошта шудааст) номидааст. Чацорум охири 

макс  интицои  тавақкуф ва саршавии кушодан. Панҷум тамоми инҷило 

яъне  пурра  равшан  шудан  мебошад. Ҳаким раванди гирифтани Моцро 

дар расмцои 1 (а, б, в) нишон додаст. 

Кусуфи Қамар ба шаҳрҳо мухолиф бувад ѐ на? 

Ок-ч,  бар  Қамар  цамерасад  аз  кусуф, чизе аст бар тани ӯ. Пас цар 

кй ӯро бинад, андозаи ӯ бар як цол бувад ва ба якии он аз замон. Валекин 

чун соати шаби ба кусуф гузашта, мухталиф аст ба шацрцо ва миқцори 

Қамар ва тулӯъ бар ӯ мухталиф, ба шацре ин соат камтар бувад ва шацре 

бештар ва ба шацре бинанд ва ба шацре набинанд. Зеро ки аввали шаб 

наздики цамагон ба яке вақт нест, магар ки ба иттифоқ афтад.6 

 Абурайцони Берунй ба ин савол ҷавоби зайл медицад: 

Азбаски  шаби гирифтани Моц дар цар нуқтаи замин цар хел аст, аз 

ин лицоз дар цама ҷо гирифтани ӯ якмаром нест. Мувофиқи андоза дар 

баъзе  шацру  ноцияцо  қисми  зиѐд, дар дигар ҷойцо камтар мушоцида 

шуда, дар баъзе ҷойцо умуман гирифтани Моц зуцур намекунад. 

                     
5 Ҳамон ҷо, с. 127. 
6Ҳамон ҷо, с. 129 
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Чист кусуфи Шаме? 

Қамар  ба охири тозй бомдодон борик бувад в-аз Офтоб сӯи 

Мағриб. Ва боз цам бад-он борикй падид ояд шабонгац, чун моци тозй 

дигар нав гардад в-аз Офтоб сӯи Машриқ шавад. Ва то аз Мағриб Офтоб 

ба Машриқ шавад, ночора, бар вай бигузарад. Ин гузашта агар бар он 

ницод бувад, ки миѐни Офтоб ва миѐни басари мо бошад, ӯро аз мо 

бипӯшонад, ѐ цама, ѐ порае. Пас он сиѐции кусуф, ки бар Офтоб дида ояд, 

он тани Қамар аст ба лавни хеш, ки Офтобро аз мо бипӯшонад.7 

Шарци ҷавоби Абурайцони Берунй чунин аст: Моц дар охирй моци 

тозй  ба  вақти  субцидам  борик,  яъне цилол мебошад ва аз Офтоб дар 

Ғарб аст. Шабона низ цамон цилол дар осмон пайдо мешавад ва ба вақти 

моци нав даромадан, аз Офтоб дар тарафи Шарқ ҷойгир мешавад. 

Мавриди аз Ғарб ба Шарқ гузаштан Офтоб ногузир аст, ки аз бари моц 

мегузарад.   Агар  ин гузаштан чунон мувофиқат кунад, ки дар байни 

чашми мо ва Офтоб Моц пайдо шавад Офтобро пурра ѐ қисман 

мепӯшонад. Сиѐцие, ки болои Офтобро мепӯшонад сояи кураи моц аст. 

Кусуфи Шаме низ ба шаҳрҳо мухолиф бувад ѐ на? 

Мухталиф бувад аз ду гуна: Яке цамон, ки дар боби кусуфи Қамар 

гуфтем  аз  ҷицати баромадан ва оғози рӯз. Ва дуввум ихтилофро 

«ихтилофи манзар» хонанд, ай он-к аз дидор цамеафтад. Зеро ки он-к 

цамепӯшонад, наздик аст ба басар ва он-к цамепӯшида шавад, дур аст аз 

басар.  Ва  он-ч  бад-ӯ  цамерасад аз кусуф, ба зоти ӯ нест, валекин ба 

басари мо мерасад. Пас вақтцои ӯ ба шацрцо низ ба яке он набувад 

биайницй,  валекин ба вақтцои мухталиф бувад. Ва он-ч дида ояд аз 

андозаи кусуфаш цам, ба шацрцо мухталиф бувад. Ба яке нима ва ба яке 

тамом ва ба яке ду барх ва ба яке худ нагирад. 

Гирифтани Офтобро Абурайцони Берунй дар ҷавоби саволи 

гузоштаи худ чунин шарц медицад: Гирифтани Офтоб низ дар шацрцо 

гуногун  мебошад. Ин ихтилофот ду намуд аст: якум он чй барои 

гирифтани Моц гуфта шуда буд, нисбати баромадан ва оғози рӯз. 

Ихтилофи дуюмро цаким Берунй «ихтилофи манзар» номидааст, ки ин 

мухолиф  ба  ҷои  назорат  аст, (Манзар ин ҷоест, ки объект мушоцида 

карда  мешавад),  зеро  ки аз чашм нопадид мешавад. Он чизе ки 

мепӯшонад  (сояи  Моц  дар  назар  дошта мешавад) ба чашм наздик буда 

он чй пӯшонида мешавад (Офтоб дар назар дошта мешавад) аз чашм дур 

аст.  Он  чизе,  ки  ба  гирифтани Офтоб тааллуқ дорад хоси ӯ нест лекин 

дар чашми мо мерасад, намоѐн мешавад. 

Аз ин ҷо хул оса мебарояд, ки гирифтани Офтоб дар цар нуқтаи 

замин  шацру  навоцй як хел нест. Андозацои кусуф низ гуногун Буда. дар 

як ҷо ним кусуф дар як ҷои дигар кусуфи пурра дар як ҷо умуман Офтоб 

намегирад. Ин равандро Берунй дар расмцои зерин нигоштааст.  

                     
7 Ҳамон ҷо, с. 129. 



 

 

 

 

Расми 2. 

Ин ихтилофи манзар чи гуна бувад ? 

Ихтилофи  манзар  дидори  яке  чиз  бувад  биайниҳӣ ба як вақт андар 
ду  ҷои  мухталиф,  чун  ҷои  нигарисган  бад-ӯ  мухталиф  бошад. Пас Қамар 
ки  қиѐси  нигарисган  бад-ӯ аз марказӣ Замин кунанд, ба ҷое дида ояд аз 
фалак, ҷуз он ҷое, ки рӯи Замин дида ояд в-аз ин ҷиҳат чун иҷтимои ӯ бо 
Офтоб (қиѐс) аз марказӣ Замин кунанд, ӯро «иҷтимои маҳсуб» хонанд, ай 
башуморкарда.  Ва   чун  ба  қиѐси  рӯи  Замин  кунанд, ӯро  «маръй»  хонанд 
ай  бадидор.  Ва  ин  ду  иҷтимоъро  вақт  яке  набувад.  Валекин  гоҳ маръї 
пеш  аз  маҳсуб  бувад  ва  гоҳ  аз  пас.  Чун ҷойгоҳи нигарисган бад-ӯ аз 
шаҳрҳо  мухталиф  аст,  гоҳ  Қамар  ҳамаи Офтобро бипӯшонад ҷое ва ба 
дигар  ҷой  порае  ва  дигар  ҷой ҳеҷ на. Ва ин сурат донистани онро ocoн 
кунад (расми 3). 

Ҳаким ихтилофи манзар гуфта, дар ин ҷо саробро дар назар дорад 
Мушоҳидаҳоро   як   ҷо  намуда  «ҷамъи  ҳисобҳо»,  «иҷтимои  маҳсуб) 
номида,  ҳолати  ошкорро  «маръи» мегӯяд, яъне ҳодисаи ошкор аст 
гирифтани  Офтоб  намоѐн  мебошад.  Дар  ҳар  ду  ҳолат ҳам як чиз ошкор 
аст,  вале   маконҳои   мушоҳида  фарқ   дорад.   Ихтилофи манзар дар 
ҳақиқати  баѐни  Берунй   ин  айнан  як чизро дар ду ҷойҳои гуногун дар як 
вақт мебинанд. Масалан, Моҳ аз рӯи Замин дар як ҷой (координатаҳои 
муайян) дида шавад, аз фалак дар ҷои дигар дида мешавад. 

Дар ин бахш калимай «биайниҳӣ» истифода шудааст, ки маънои 
«ҳамон як чиз» - ро дорад.  
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Чанданд вақтҳои кусуфи Офтоб? 
Се вақт. Зеро ки ӯро максе науфтад, чунон-к ҳисро пайдо бошад, 

валекин нахустин вақти ӯ оғози гирифтан ва дуввум миѐнаи ӯ ва саввум 
пок шудан.19 

Оғози гирифтани Офтоб аз кадом сӯ бошад? 
Гирандаи ӯ Қамар аст. Ва рафтани Қамар аз рафтани ӯ сабуктар. 

Пас аз сӯи Мағриб бад-ӯ ҳамерасад. Ва нахустин ба сӯдани ӯ Офтобро аз 
ин сӯ бувад. Пас оғози кусуфи Офтоб аз сӯи Мағриб бошад тамоми 
кушодан аз сӯи Машриқ ба хилофи ҳоли кусуфи Қамар, ки гуфтем. Ва 
агар ба инҳироф аз ин ду сӯ лахтаке бигардад, пок аз он берун наѐяд.20 

Дар ин ҷо Берунй дар қиѐси мушоҳидаҳо мегӯяд, ки гирифтани 
Офтоб бар акси гирифтани Моҳ буда, покшавиаш низ ҳамон тавр аст. 
Самти пӯшонидан ва самти покшавии Офтоб аз Моҳ фарқ дорад. 

Мавриди каме ғалаѐн (инҳироф) покшавии Офтоб дертар давом 
хоҳад кард. 

Пас чаро кусуфи Офтоб ба ҳар иҷтмимое набувад  
ва Қамар, ночора, зери ӯ ҳамегузарад? 

-Зеро ки Офтобро кусуф (набувад), то Қамар ба иҷтимои беарз 
набувад, ѐ камарз, ки бар ин ниҳод гузари ӯ миѐни Офтоб ва миѐни басар 
бувад. В-аз ин ҷиҳат иҷТимоъро шарт карда ҳамояд наздикии яке аз ду 
уқца, то арзи Қамар чунон бошад, ки гуфтем. Ва чун уқца аз иҷтимоъ дур 
бошад, арзи Қамар бузург гардад в-аз он роҳ, ки бар ӯ Офтобро 
битавонад пӯшонидан сӯи Шимол, ѐ Ҷануб, дуртар шавад ва кусуф 
набувад. Ва ҳол ба истиқбол ҳамчунин аст, ки ба ҳар истиқболе кусуфи 
Қамар набувад. Зеро ки ҳамеша уқца ба ҷои истиқбол наздик бувад. Ва
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чун дур шавад, бузургии арзи Қамар бад-он андоза шавад, ки гузари ӯ аз 
сояи Замин дур бувад.21 

Берунй дар ин қисмат мефармояд: гирифтани Офтоб дар ҳолате 
мешавад, ки агар мавриди гузаштани Моҳ байни Офтоб ва мушоҳида 
(Берунйдар ин ҷо басар гуфта чашми бинандаро дар назар дорад) меояд. 

Гирифтани Офтоб дар ҳар гузаштани Моҳ аз зери он рӯй 
намедиҳад фақат он вақт рӯй медиҳад, ки Моҳ бар паҳноии зиѐд ѐ 
камтарро дошта бошад. Дар ду маврид (уқца дар ин ҷо ба маънои гирењ 
истифода мешавад) Абурайҳони Берунй гирифтани Моҳро таъкид 
менамояд. У мегӯяд, ки агар масофа дур бошад (аз ҳисоби кардаи 
пешакй) бари Қамар зиѐд мешавад ва дар роҳи сояафтӣ мешавад, агар аз 
ин роҳ ба тарафи Шимол ѐ Ҷануб дуртар равад ҳодисаи гирифтани 
Офтоб ба амал намеояд. Мавриди рӯ ба рӯ омадан низ ҳамин ҳолат рӯй 
дода гирифтани Қамар намешавад. Чунки гиреҳ (буриши роҳ) ба ҷои рў 
63, рӯ омадан наздик нест ин дуршавй боиси афзудани бари Қамар шуда 
то аз сояи Замин дур шудани он идома меѐбад. 

Кусуф ҷуз Офтоб ва Моҳтобро афтад ѐ на? 
Қамар ҳама Офтоб ва Моҳтобро ва гурӯҳе аз собитаро кусуф кунад 

ва бипӯшонад, чун роҳи гузари ӯ наздики эшон бувад. Ва гирифтан аз 
сӯи Машриқ бувад ва пайдо шудан аз сӯи Мағриб чунон-к пиндорй, ки 
аз вай ҳамезояд ва берун оянд. Ва ин чизе аст, ки бисѐр бор афтад, 
валекин мардумон ба шаб аз ӯ ғофил бошанд. Ва ковокиби мутаҳайира 
мар якдигарро ва гурӯҳе аз собита бштӯшонад, чун бар роҳи эшон 
бошад, то ду кавкаби мутаҳайир, ѐ яке мутаҳайир ва дигар собит яке 
гарданд ба дидор. Ва Офтоб эшонро бо рӯшноии худ бипӯшонад. Ва чун 
нопайдо шуд хоҳй кусуф бош хоҳй нокусуф. Валекин ситора ба Офтоб 
асар накардааст, то вай порае бипӯшидй. 

Ҳаким Абурайҳони Берунй дар ин бахш гирифтани дигар ҷирмҳои 
мунири осмониро ба ғайр аз Офтоб ва Моҳ мумкин меҳисобад ба шарте, 
ки роҳи гузари Қамар аз болои онҳо рост ояд. Ба ғайр аз Офтоб, Моҳ ва 
дигар ҷирмҳои Мӯййри дар ҳаракат буда мувофиқи мушоҳидаҳо собита 
* яъне ором низ кусуф Доранд (гирифта мешаванд). 

Оғози гирифтан аз Машриқ cap шуда бар Мағриб ба охир мерасад. 
Дар ин ҷо Абурайҳони Берунй гирифтан ва тозашавии ҷирми 

мунирро ба мавлуд ҳам шабеҳ кардааст. «аз сӯи Мағриб чунон-к 
пиндорй, ки аз вай ҳамезоянд ва берун ояд». Ғирифтани ҷирмҳои мунир 
хело зиѐд аст вале бо сабаби шабона ба амал омадани онҳо одамон аз 
дидани онҳо ғофил, яъне бехабар мемонанд. Гирифтани ду ситораҳои 
дар ҳаракат буда ѐ як ситораи ҳаракатноки як ситораи ором як вақт ба 
амал омаданашон мумкин аст. Офтоб метавонад онҳоро ба нури худ 
пӯшонад аз ин лиҳоз вақти нопадид шуданашон ду фикр пеш меояд, ки 
ҳам гирифтан ва нагйрифтан мебошад. Вале то ҳоло ҳодисаи аз тарафи 
ситора пӯшонидани Офтоб мушоҳида нашудааст, ки маълум аст. 
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Аз назари илми ҳайатшиносии муосир бояд гуфт, ки дар ҳама 
ҳолатҳои кусуф (гирифт)-и Офтоб, Моҳ тадриҷан ба мадорй он дохил 
мешавад ва то баромадан аз он, ин ѐ он қисми мадори Офтобро 
мепӯшонад. 

А.Ш.Комили, Х.О.Рахмонов 

СОЛНЕЧНОЕ И ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИИ 
АБУРАЙХОНА БЕРУНИ 

В данной статье рассматривается один из интереснейших 

астрономических явлений - солнечное и лунное затмение с точки зрении 

одного из крупнейшего средневекового персидско-таджикского 

энциклопедиста Абурайхона Берунй (973-1048). Следует отметить, что его 

объяснение этих явлений по существу не отличается от современных 

интерпретаций, с учетом того, что он высказал эти мнении 1000 лет назад. 

Нам думается, что это имеет большой историко-научный и философско- 

методологический интерес. 

A.Sh.Komili, Kh.O.Rahmonov 

LUNAR AND SOLAR ECLIPSES FROM THE POINT OF VIEW OF 
ABURAYHON BERUNI 

The article considers one of the most interesting of astronomy phenomena - 

solar and lunar eclipses from the point of view of one of the most prominent 

medieval Persian and Tajik person of encyclopedic knowledge, Aburayhon Вeruni 

(973-1048). It should be mentioned that his explanation of these phenomena, 

basically, is not different from the modem interpretations, taking into account, that 

he expressed his ideas a thousand years ago. We think that it is veiy important and 

interesting from the point of view of history, science, philosophy, and 

methodology. 

 

Абдураҳимов Қ.С., Сидиқова 3. 

МУҲИТИ ИЛМӢ, ФАРҲАНГЙ ВА МАЪНАВИИ ЗАМОНИ 
НОСИРИ ХУСРАВ 

Дар  замоне,  ки Носири Ҳусрав (асри XI) зиндагӣ кардааст, аз 
мавқеи сиѐсй, иҷтимои ва иқтисодӣ яке аз давраҳои пурошӯбу ноороми 
таърихи Мовароуннаҳру Хуросон ба шумор меравад.Аз оҳирҳои асри X 
оғоз карда, минбаъд дар асри XI, он тағйироте, ки дар дохили кишвар ба 
вуқӯъ пайвастанд, сабабгори асосии аз байн рафтани давлати сулолаи 
Сомонониѐн, ба Мовароуннаҳр соҳиб шудани Қарохониҳо  ва ба 
тасарруфи   ғазнавиѐн  гузаштани  Хуросон  гашт.  Бояд ҳаминро таъкид 



 

 

намоем,  ки  дар  натиҷаи  сиѐсати  пешгирифтаи  ғазнавиѐн хочагии халќ рў 
ба таназзул ниҳода, иқтисодиѐти кишвар суст ва ха роб гашт. Бинобар ин, 
тараққиѐти   илм,   фарҳанг  ва  маданияти   халқхои  Осиѐи Миена коста 
шуда, то як дараҷа боздошта шуд. 

Давлате, ки ғазнавиѐн бо сардории Суягон Махмуд ташкил 
карданд,  дар  он  замон  ба яке аз давлатҳои пурқувваттарини ҷаҳони 
исломй мубадцал шуд. Лашкаркашиҳои беохири Султон Маҳмуд, агар як 
тараф  барои  ғазнавиѐн  ғаниматҳои бешумор меовард, аз тарафи дигар 
халқи заҳматкашро гирифтори мушкилоти зиѐд мекард, чунки қабл аз  
истилои ҳар  як  кишваре  ҳокимони  вилоят аз мардум боҷ ва андозњои 
гарон  ҷамъ  карда,  молу  мулки онҳоро ба тороҷ мебурданд. Аз чунин 
аҳвол  мардум  рӯҳафтода  шуда,  даст аз корҳои юшюварзй боз дошта ба 
ҳар  сӯ  парокандаву  парешон  мешуд  ва ин мӯҷиби пасгравии истеҳсолот 
ва бӯҳрони иқтисодй мегардид. 

Сиѐсате,  ки  Султон  Маҳмуд  дар давлатдории худ пеш гирифта буд 
аз тарафи халифаи Бағдод пуштибонӣ меѐфт, зеро роҳи таассуби диниро 
пеш гирифта, дар зери шиори ғазовот бар звдди низоми феодалӣ, ки дар 
афкори бидъатомези қарматиѐн, исмоилиѐн, шииѐн ва равияву ҷараѐнҳои 
мавҷуда ифода меѐфт, муборизаи опггинопазир бурда, эшонро саркуб 
мекард. Дар хусуси сиѐсати пешгирифтаи Султон Махмуд, Гардезӣ дар 
поѐни шарҳи фишурдае, ки аз лашкаркашии Рай дарак медиҳанд, чунин 
навиштааст: 

«Чунин хабар овардаанд амир Маҳмудро, ки андар шаҳри Рай ва 
навоҳии он мардумони суннимазҳаб ва қаромита бисѐранд. Бифармуд, то 
касеро, ки бад-ин мазҳаб муттаҳам буданд,  ҳозир  карданд  ва  бисѐр касро 
аз   ахди  ин  мазҳаб  бикушт ва баъзеро бибастӣ ва сӯи Хуросон 
бифиристод, то мурдан андар  қалъаҳо  ва  ҳабсҳои  ӯ  буданд...   Ва фатњи 
Рай андар ҷумодиюлаввали санаи 420 буд».22 

Сарчашмаҳои таърихй аз он хабар медиҳанд, ки Султон Маҳмуд ба 
ғайри  он  куштор,  зулму  ситам ва бедодгариҳое, ки ба сари мардум 
оварда буд, фармон медод, ки китобхонаҳоро ба коми оташ диҳанд. 
Масалан, дар бораи сӯзондани китобхонаи Рай дар «Таърихи Байҳақї» 
чунин оварда шудааст: «Ман ин китобхонаро дидам ва феҳристи ин 

китобҳоро, ки дар даҳ ҷилд буд, ба даст овардам. Ҳақиқат он, ки Султон 
Маҳмуд ба Рай даромад, ба вай хабар доданд, ки ин ҳама китобҳои 
рофизиѐн ва мулҳидон  аст  ва  ӯ  аз миѐни онҳо он чи динй буд, ҷудо кард 
ва фармуд бисӯзонанд».23 

Султон  Маҳмуд  бо  мақсади  васеъ  намудани  ҳудуди   салтанат ва 
ба даст овардани сарватҳои мамлакатҳои ҳамсоя аз Ҳиндустон то 
Чағониѐну  Хоразм ва дар марзҳои Эрони кунунй то Исфаҳон ва Райро 
зери тасарруфи худ даровард. Албатта, дар рафти ин лашкаркашиҳову 
ғоратгариҳо пеш аз ҳама, мардуми оддӣ зери зулму ситам монда, илм 
маориф, фарҳангу маданият ва ахлоқу маънавиѐти ҷомеа харобу кост,

                     
22 Арабзода Н. Ҷаҳони андешаи Носири Хусрав,- Душанбе, 2003.- С. 12. 
23Ҳамонҷо.-С.12-13. 



 

 

мегашт. Носири Хусрав дар «Девонулашъор»-и хеш дар хусуси 
лашкаркашиҳову ғоратгариҳои Махмуда Сабуктегин чунин овардааст:        
         Нигаҳ кунед, ки дар дасти ину он чу ҳарос, 

Ба чанд гуна бидидед мар Хуросонро. 
Ба мулки Турк чаро ғарраед ѐд кунед, 
Ҷалолу давлати Махмуду Зобулистонро. 

           Куҷост он, ки Фаридуниѐн зи ҳайбати ӯ  
          Зи дасти хеш бидонанд Гузгононро. 

Чу Ҳинд ба суми асп турк вайрон кард, 
Ба пои пилон биспурд хоки Хатлонро. 
Касе чун ӯ ба ҷаҳон дигаре надод нишон, 
Ҳаме ба сандон андар нишонд пайконро. 
Чу Систон зи халифи Рай зи розиѐн бистод, 
В-аз авҷи кайвон cap барафрошт айвонро. 
Сиѐсати горатгаронае, ки Махмуда Сабуктегин пеша карда буд, аз 

ҷониби   халифаи  Багдод  ҳаматарафа  дастгирӣ меѐфт, зеро ӯ роҳи 
таассуби диниро пеш гирифта, таҳти шиори газавот, пеш аз ҳама, ба 
манфияти давлати худ ва сиѐсати хилофат мубориза мебурд. Аз ин рӯ, 
халифаи Бағдод ба лашкаркашиҳо, бедодгарӣ ва зулму ситами Маҳмуди 
Сабуктегин нигоҳ накарда, ба ӯ унвонҳои нав ба навро такдим мекард. 

Ҳаминро таъкид кардан ҷоиз аст, ки ғазнавиѐн дар фароварди 
ҳокимиятрониашон   қариб,  ки   мунтазам машғули ҷангҳои дохилй 
буданд.   Ин   ҷангҳои дохилй ва хориҷие, ки cap то сари кишвар 
ҳукмфармо шуда буд, соҳаи кишоварзиро хароб мекард, хоҷагиҳои 
мардумро   аз пешравй боздошта, аз кор мебароварданд ва роҳҳои 
тиҷорати   дохиливу  хориҷиро зери хавфу хатар мегузбштанд. Ҳамин 
тариқ, дар мамлакат истисмор ва беқонуниятӣ рӯз аз рӯз авҷ мегирифт, 
аҳволи мардум бошад вазнин мешуд. Сар то сари кишвар гуруснагй ва 
қашшоқӣ ба вуҷуд омада, хамаи ин ба норозигӣ ва ҷунбишҳои гурӯҳҳои 
мардуми меҳнаткаш оварда мерасонд. 

Вазъи сиѐсие, ки дар давлати Ғазнавиѐн ба миѐн омад, на танҳо ба 
иқгисодиѐт зарари калон расонид, балки ба пешрафти илм, фарҳанг ва 
маданият низ таъсири харобиовар расонид. Дар иН хусус, Бобоҷон 
Ғафуров, таърихшиноси маъруфи тоҷик дар асари худ «Тоҷикон» чунин 
овардааст:  «тараққиѐти  илм ва маданияти халқҳои Осиѐи Миѐна, 
пешрафти  забони  дари  ва адабиѐти тоҷик дар натиҷаи ҷангҳои пай дар 
пай ва задухӯрдҳои дохилй то як дараҷа брздошта шуд».24 

Бояд таъкид кард, ки сиѐсати ҷангҷӯѐнаи пешгирифтаи Маҳмуди 
Ғазнавӣ сабабгори он гашт, ки ин сиѐсати дохилй ва хориҷии давлати 
газнавиѐнро халқ ҳимоят накард. Бинобар ин, ҳукмронии сулолаи 
ғазнавиѐн   оҳиста-оҳиста   аз  сари  қудрат рӯ ба нестӣ ниҳод. Аз сари 
давлат  рафтани ғазнавиѐн ва ҳукмрон гаштани сулолаи салҷуқиѐн ба 
мардум ягон беҳбудии иқтисодию иҷтимои наовард. Ҳарчанд ки баъд аз 
сари Султон Маҳмуд сиѐсати ӯро писараш Масъуд идома дода бошад 

                     
5 Ғафуров Б. Точикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миѐна. Китоби якум.- Душанбе, 1998.- 
С. 582. 



 

 

ҳам, аммо пеши роҳи рӯ ба таназзул ниҳодани ҳукмронии ғазнавиѐнро 
боздоштан ба ӯ муяссар нагашт. Он муҳорибаи барои ғазнавиѐн 
тақцирсоз, ки дар Дандонакон ба амал омад, ҳукмронии эшонро дар 
сарзамини Хуросон ба пуррагй аз байн бурд. 

Салҷуқиѐн аз соли 1040 ба сари ҳокимият омада, Гургон, 
Табаристон, Кирмон, Озарбойҷон, Хоразм ва қисмати Мовароуннаҳрро 
ба зери тасарруфи худ дароварда, дар интиҳои асри XI як империяи 
бузургро ташкил намуданд. Дар охирҳои асри XI империяе, ки сулолаи 
салҷуқиѐн таъсис доданд, Хуросон, Балх, Хоразм, Озарбойҷон, тамоми 
вилоятҳои Эрон, Ироқи Араб ва Осиѐи Хурдро дар бар мегирифт. 

Салҷуқиѐн, баъд аз он ки ба сари ҳокимият омаданд, барои xaлќ 
ягон беҳбудии назаррас пешкаш карда натавонистанд. Баръакс, онҳо 
чун истилогар рафтор карда, ахлоқ, урфу одат, расму русум, анъана ва 
оинҳои мардуми таҳҷоиро поймол карданд. Онҳо, ки худ чи аз ҷиҳати 
забон ва чи аз ҷиҳати урфу одат, шеваи рӯзгор бегона аз мардуми бумї 
буданд, нафрати онҳоро ба вуҷуд меоварданд. 

Агар косибону пешаварон бар зидди ҷабру зулми салҷуқиѐн то   
ҳадди имкон мубориза мебурданд, заминдорону тоҷирони сарватманд ва 
аҳли уламо бошанд аз хидмати онҳо cap ниҳода дар ғорат кардани молу 
мулки халқ ѐрӣ мерасонданд. 

Чи тавре ки ба мо аѐн мегардад, Носири Хусрав дар замоне умр ба 
cap бурдааст, ки ситонидани хироҷи дандоншикан, фақирию бадбахтии 
зироаткорону аҳли ҳунар, ҷангҳои харобиовари дохилӣ, низои мазҳабї 
ва авҷ гирифтани таассуб хусусияти хоси иҷтимоии ин давраи таърихї 
гашта буд. Ҳамаи ин нобарорию харобиҳои иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва 
маънавиро Носири Хусрав бо чашмони худ дида, Дар эҷодиѐташ чунин 
овардааст: 

Феъли ҳама ҷавр гашту макру ҷафо, 
Қавли ҳама зарқу ваъда афсун шуд. 
Мулки ҷаҳон гар ба дасти девон буд, 
Боз кунун ҳолҳо ҳамедун шуд. 
Боз ҳумоюн чун чуғд гашт хирй, 
Чуғдаки шуму хирй ҳумоюн шуд. 
Сар ба фалак баркашид бехираде, 
Мардумиву сарварй дар оҳун шуд. 

Баъд аз он ки салҷуқиѐн Хуросонро ба тасарруфи худ дароварда ин 
сарзаминро ғорат, зеру забар карда, ҳама ҷоро ба харобазор табдил 
доданд, Носири Хусрав чун садҳо ватандӯсти асил дар ғарқи ғаму андуњ 
афтида буд. У ба тамоми ҳастии хеш дарк мекард, ки дар ватани азизи ў 
ки махзану макони илму адаб, ҳикмат ва бахту саодати ҳамдиѐрон буд 
акнун ҳама ба ^<маъдани девони нокас» ва «мулки деви малъун 
мубаддал гашт. У ғамгин аз он буд, ки дар ватани ӯ туркони кӯчии 
биѐбонгарди ғузу қипчоқ, янолу тегин, илеку пайғу соҳиби мулк, давлату 
савлат ва хону хотун гаштанду аммо мардуми соҳибватан аз ҳамаи ин 
маҳрум шуданд. Носири Хусрав дар ин бора дар девонаш бо сад сезу 
алам овардааст: 



 

 

Хоки Хуросон чу буд ҷои адаб 
Маъдани девони нокас акнун шуд. 
Ҳикматро хона буд Балху кунун  
Хонааш вайрону бахт ворун шуд. 
Мулки Сулаймон агар Хуросон буд, 
Чунки кунун мулки деви малъун шуд?.. 
Бандам эшон буданд туркон, пас  
Ҳол гаҳ эдуну гаҳ адун шуд. 
Бандаи туркон шуданд боз магар  
Ҳаҷми Хуросон наҳсу Маҷнун шуд. 
Чокари қипчоқ шуд Шариф зи дил, 
Ҳурраи у пешкори хотун шуд. 

Ҳамаи он сахтй ва бадбахтиҳое, ки туркон ба сари мардуми ин 
сарзамин оварда буданд, ба системаи таълиму тарбия ва афкори 
педагогии халқи тоҷику форс таъсири ниҳоят калон расонид. Қариб 
тамоми мактабу мадрасаҳо ва дигар марказҳои илмию фарҳангй дар 
натиҷаи ин мусибатҳо ба хок яксон карда шуданд. Китобхонаҳое, ки 
солиѐни дароз дар давраи ҳукмронии Сомониѐн таъсис дода, обод карда 
шуда буданд, ба коми оташ дода шуданд. 

Ҳамин тавр, ҳукмронони турк нисбати занону духтарон, пирону 
барҷомондагон бераҳмӣ ва ваҳшоният нишон дода, ободиҳоро вайрон 
мекарданд, дар натиҷа афкори сиѐсӣ рӯ ба таназзул меовард. Аз ҷониби 
дигар, бе инкишофи илму маърифат муттаҳид сохтану равнақ додани 
хаѐти иҷтимои аз имкон берун буд. Аммо бар хилофи ҳамаи ин, 
масъалаи мазкур дар ин замон дар ҳолати ниҳоят хароб қарор дошт. Ба 
ҳдмаи ин чунин далелҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки феодалҳо дар дарбори худ 
бо мақсади айшу ишрат ва вақтгузарони масхарабозҳо, хонандаву 
навозанда ва раққосаҳоро гирд оварда, барои ахди илму маърифат дари 
дарборро мебанданд. Ҳамаи ин ба он оварда расонида буд, ки аҳли илму 
маърифат дар қашшоқиву мӯҳтоҷӣ ба cap мебурданд. 

Тадқиқоти илмӣ ва омӯзиши осори мутафаккирони тоҷику форс аз 
он шаҳодат медиҳад, ки ба вазъи замони пурошӯби худ нигоҳ накарда, 
ахди илму адаб дар асарҳои хеш, на танҳо дар мавзӯи таълиму тарбияи 
наели ҷавон андешаҳои пурарзиш баѐн намуда, балки оиди роҳу усул ва 
шаклҳои гуногуни таълимдиҳӣ ва донишандӯзии омӯзгорону 
толибилмони мактабу мадрасаҳои давр фикру ақидаҳои пурқимате 
тавсия карданд, ки дар шароити кунунии ҷомеаи мо қимати педагогию 
психологии худро, натанҳо гум накардаанд, балки бештар афзудаанд. 

Ҳамин тариқ, Носири Хусрав, ба монанди дигар мутафаккирони 
тоҷику форс, ба ҷангу ҷидолҳои доимии дохиливу берунии давр, ки 
ҷаҳони маънавии замонро харобу ноқис мегардонид, нигоҳ накарда, аз 
худ осори илмии гаронбаҳое барои ояндагон мерос гузощтааст. Бинобар 
ин, Носири Хусрав дар бораи аз ин азобу шиканҷа ва ғуломй озод 
намудани халқи худ дар осораш ақидаҳои муҳим ва пурқимате баѐн 
кардааст. 

 



 

 

Ҳаѐти иқтисодии мамлакатро моҷароҳои сиѐсй ва ҷангҳои 
харобиовар ба таназзул оварда, боиси костагии илму фарҳанг ва 
харобии соҳаи кишоварзӣ ва куллан тағйир ѐфтани ахлоқ ва тарзи 
зиндагии мардум гардид. Ин ҳолати сиѐсию иҷтимой ва зиндагии 
мардум дар тасвири Носири Хусрав ба таври зайл ифода ѐфтааст: 

Бало рӯяд набот андар замине, 
Ки аҳлаш қавми Ҳомунанду Қорун. 
Наботи пурбало ғуз асту қипчоқ, 
Ки рустаст ба атрофи Ҷайҳун. 

Зарурият ба таъкид аст, ки нобаробариҳои иҷтимой сабабгори дар 
ҷомеа пайдо шудани равияҳо ва мазҳабҳои гуногуни динй гашт. 
Албатта, онҳо манфиати гурӯҳҳои мухталифро ҳимоя мекарданд, зеро 
дар ин замон, вақте ки таъсири дин дар байни мардум хеле пурзӯр буд, 
ҳама гурӯҳҳо, ҳаракатҳои ҷамъиятй ва сиѐсй маҷбур буданд, ки шакли 
диниеро ба худ қабул намоянд. Чунки ба ин ѐ он равия ѐ мазҳаб лозим 
меомад, ки манфиатҳои ин ѐ он табақаи мардумро ба худи вай дар 
пероҳани динй нишон диҳад. Наҳзати исмоилия, ки Носири Хусрав ба ў 
мансубият дошт, дар ҳамин чаҳорчӯбаи иҷгимоиву сиѐсй баҳри ҳифзи 
манфиатҳои хеш ғояи маънавии худро амалй мекард. Оиди ин масъала 
Фарҳод Дафтарй дар китобаш «Мухтасаре дар таърихи исмоилия» хеле 
хуб ва возеҳу равшан чунин гуфтааст: «Даъвати исмоилй низ дар 
чаҳорчӯби вижагиҳои ҳаѐти маънавию сиѐсии ҷамъият ба сурати як 
ҷунбиши эътирозии иҷтимоию динии зидци аббосиѐн ва низоми 
ҳукумати онон, аз ҷумла табақоти мумтози шаҳрй ва дастгоҳи 
мутамаркази идории давлат даромада буд. Доъиѐни исмоилй шикоѐт ва 
норизоиятиҳои маҳаллиро низ дастмояи кори худ месохтанд.Бар пояи як 
як чунин стратегияи хуб тарроҳишудае паѐми сиѐсии давлати исмоилй 
дар дар манотиѐи мухталиф инкишоф ѐфт».254 

Асоси таълимоти наҳзати исмоилияро ақидаҳои худоҷӯѐна, яъне 
ваҳцати вуҷуд, ягонагии олам ва кулли мавҷудот ташкил менамояд. Аз 
ин рӯ, дар осори Носири Хусрав ва ҳамзамонони ӯ масъалаҳои ахлоқу 
одоби ҷамъиятй мақоми махсус дошта, зулму золимй, фитнаангезй, 
риѐкориго дурӯягй, бадкорй, бадандешй, чоплусию дурӯғгӯй ва дигар 
хислатҳои шарри ҳокимону сарватмандони давр зери танқид гирифта 
шудааст. 

Зикр бояд намуд, ки дар замони Носири Хусрав таълимоти ҷараѐни 
исмоилия ба мафкураи иҷтимоию сиѐсии мардуми кишварҳои Шарқ, 
Осиѐи Марказй ва Осиѐи Хурд таъсири калон расонида, дар байни 
ҳунармандони шаҳру мардуми заҳматкаш бештар паҳн гашт. Ин муҳити 
маънавӣ, албатта, ба ҷаҳонбинй ва ташаккулу инкишофи ақидаҳои 
илмию фарҳангй ва адабию маънавии Носири Хусрав бетаъсир намонд. 
Бинобар ин, асоси ҷаҳонбинии Носири Хусравро, ки яке аз 
намояндагони барҷастаи ҷараѐни исмоилия ба шумор мерафт, ақидаҳои 
динй, ирфонй ва маърифатпарварӣ ташкил мекарданд.  

                     
4 Фарҳод Дафтарй. Мухтасаре дар таърихи исмоилия.-С.58. 



 

 

Вохӯриҳо, сӯҳбату мулоқотҳое, ки Носири Хусрав дар давоми 
сафарҳояш (мусофирати ҳафтсола ба Эронзамин, Арабистон, Осиѐи 
Хурд, Ҳалаб, Тароблис, Шом, Сурия, Фаластин, Миср, Тунис, Судон ва 
ғайра) ба намоядагони халқҳои гуногун ба анҷом расонида буд, ҳамчун 
усул ва воситаи пурмаҳсули тадқиқу таҳқиқ ва омӯзиши анъана, урфу 
одат, расму оин ва тарзи зиндагии мардумон аз наздик шиносой пайдо 
кардааст, ки боиси бою ғанӣ гардидани ҷаҳони маънавию фарҳангии ӯ 
гаштааст. Ҳамаи ин мутафаккирро ба он водор сохт, ки ӯ дар асарҳои 
безаволи хеш масъалаҳои одаму одамгарй, ватандӯстӣ, дӯстӣ, поктинатӣ, 
ростқавлӣ, меҳнатдӯстй, касбомӯзй, ҳурмату эҳтироми устодону 
калонсолон, ба бечорагону бенавоѐн дасти ҳиммат дароз кардан барин 
хислатҳои неки инсониро асоси афкори педагогии худ қарор диҳад. 

Чй тавре ба мо аѐн гашт, дар замоне, ки Носири Хусрав умр ба cap 
бурдааст, истисмори халқ аз тарафи ҳукуматдорони давр ниҳоят афзуда, 
бадюи ҷ^нбишҳои деҳқонон сабабгор гашта буд, дар барбобари ин 
ҳаракатҳои, гуногуни динй низ васеъ паҳн шуда буд. Аз ҷумла, шакли 
мухолифие, ки ҷараѐни исмоилиѐн ба худ гирифта буд, сабабгори он 
гашт, қисмати мардуми норозиро дар зери таъсири худаш гирад. 
Бинобар ин, ҷараѐни исмоилия дар оғози фаъолияти сиѐсии худ 
характери ҷараѐни демократии зиддифеодалӣ дошта, ҳамзамон 
манфиатҳои иҷтимоии гурӯҳҳои меҳнатии аҳолиро ҳифз менамуд. 
Носири Хусрав низ ба мақсади ҳифзи манфиатҳои иҷтимоии мардуми 
заҳматкаш фаъолияти худро бо ҷунбишҳои деҳқонй, ки дар ҳамон замон 
бештар дар зери пардаи ҷараѐни исмоилй ва қарматй амал мекард, 
пайваст карда буд. 

Тазаккур бояд дод, ки бо назардошти хабарҳои сарчашмаҳои 
таърихи наҳзати исмоилия фаъолияти худро аз миѐнаи асри VIII огоз 
карда бошад ҳам, аммо дар асри XI дар таълимоти исмоилиѐн аз 
унсурҳои демократа ва зидцифеодалии замон cap шудани вай тақрибан 
нишоне намонда буд. Носири Хусрав бошад, фаъолияти худро маҳз ба 
хотири ҳамин ғояҳои халкдӯстона ба ин ҷараѐн пайваста буд, вале 
мутаассифона, мутафаккир бинобар сабаби махдудияти таърихй барои 
мубориза баҳри озодй ва истиқолияти халқи худ роҳи дигаре ѐфта 
натавонист. 

Ҳаминро бояд зикр кард, ки мубориза ва ҷангҳое, ки дар байни 
ҳукуматдорони, чи сулолаи ғазнавиѐн ва чи сулолаи салҷуқиѐн дар 
Мовароуннаҳр ва Хуросон ба амал омада буд, ба сурати пешравии илму 
маърифат ва фарҳангу маданияти халқи ин сарзамин мамонияти сахт 
мерасонид. Аммо дар баробари ин, дар ҳамин давра, дар раванди 
муттаҳид шудани ин сарзамин то як дараҷа имконият пайдо шуд, ки 
муносибатҳои фикрию ақлй ривоҷ ѐбанд, марказӣ илмию адабй таъсис 
дода шаванд ва дар ин марказҳо намояндагони илму адаб баҳри рушду 
нумӯи илму маориф ва фарҳангу маънавиѐти халқи тоҷик муттаҳид 
гардавд. 

Таърихшиноси маъруфи тоҷик Ғафуров Б. F. дар асари бузурги худ 
«Тоҷикон» дар ин хусус чунин навиштааст: «...ба як марказ муттаҳид



 

 

гардидани тамоми хоки Хуросон, Чағониѐн, Тахористон, қисми асосии 
Эрон ва шимоли Ҳиндустон барои равнақи илму фан ва адабиѐт аз нав 
баъзе шароит ва имкониятҳо фароҳам овард».265 

Бояд таъкид намуд, ки ба ҳамаи ҷангу ҷидол, низоъҳои мазҳабӣ, 
зидциятҳои дохилӣ ва тамоми дигар душвориҳои замона нигоҳ накарда, 
халқи тоҷик дар қарнҳои XI-XII як гурӯҳ олимон, шоирон ва 
файласуфони бузурги оламшумулро додааст, ки бо эҷодиѐт ва 
кашфиѐтҳои илмии худ ҳар кадоми- онҳо дар тамаддуни башарӣ саҳми 
арзандаи хоси хешро гузоштаанд: Абӯалй ибни Сино, Асадии Тусй, 
Носири Хусрав,’ У мари Хайѐм, Абӯнасри Форобй, Адиб Собири 
Тирмизй ва дигарон. 

Чй тавре аѐн гашт* вазъи сиѐсй, иқтисодй ва иҷтимоии асрҳои XI- 
XII дар маҷмӯъ ба ҳаѐти реалии мардум таъсири калон расонида, дар 
баробари ба вуҷуд овардани монеаҳою мушкилиҳо, ҳамзамон дар ривоҷу 
равнақ ва рушду нумӯи илм, фарҳанг ва маънавиѐти ҷомеа шароитҳои 
муайянеро низ ба миѐн овардааст. 

Мусаллам аст, ки ин муҳити сиѐсй, иқтисодй ва иҷтимоии ба вуқӯъ 
пайвастаи замон ба ҷаҳонбинй ва дунѐи маънавии Носири Хусрав 
бетаъсир намонд. 

Абдурахимов К.С., Сидикова З.К. 

НАУЧНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ДУХОВНЫЙ МИР ЭПОХИ НОСИРА 

ХУСРАВА 

Авторы на основе исторических источников, определяя состояние 
эпохи с экономической, политической и социальной позиции 
анализируют развитие науки и культуры периода XI века. Данная статья 
посвящена научному анализу влияния этой исторической эпохи на 
развитие и формирования мировоззрения, и педагогических взглядов 
великого таджикского мыслителя Носира Хусрава. 

 
THE SCIENTIFIC, CULTURAL AND MORAL WORLD  

OF EPOCH OF NOSIR KHUSRAV 
 

The authors analyze the scientific development and culture of the period of 
the XI century in the base of historic sources determining the condition of the 
epoch with economical, political and social position. 

The given article is devoted to the scientific analyses and the influences of 
this historical epoch in the development of ideology forming and pedagogical 
points of view of Nosiri Khusrav. 

                     
5 Гафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миѐна. Китоби якум,- Душанбе, 1998,- С. 

582. 



 

 

Ҳасани Муродиён 
 

ОМЎЗИШИ XATЛOH АЗ НИГОҲИ ҲОҶЙ ҲУСАЙН 
 
 

Дар байни таълйфоти Ҳоҷй Ҳусайни Хатлонй достони «Комде ва 
Мадан» нақши муҳим дорад ва махсусан кишвари Хатлон дар дебочаи 
ин асар хеле ҷолиб ва хонданбоб тасвир шудааст. 

Ҳоҷй Ҳусайн дар бахши ифтитоҳии достони «Комде ва Мадан» 
сараввал дар ситоиши каломи мавзун сухан мегӯяд. Баъд аз он инони 
суханро ҷониби Хатлон мегардонад ва хонандаро аз мавҷудияти 
кишваре бо номи Хатлон огоҳ месозад: ' 

Арши суханро бидиҳам бартарй, 
Фарши хирадро бикунам доварй. 
Аз сифати хубии маъмурае, 
В- аз гуҳари шоҳиди мастурае. 
Рафти сухан бар сари Хатлон бувад, 
Ҳубби Ватан гӯшаи имон бувад.271 

  Воқеан шоир бо овардани байти охирин хонандаро ҳушдор 
медиҳад, ки Хатлон ватани уст ва аз ҳадиси набавй «Ҳуббулватани 
минал имони», яъне дуст доштани Ватан аз имон аст, ѐдовар мегардад. 

Ҳоҷй дар яке аз ғазалҳояш низ ба ин ишорат намуда мегӯяд: 
Гӯшаи танги Ватан «ҳасни ҳасин»-и хатар аст, 
Шарар аз санг ҷаҳад, мурдани у осон аст2 

Бо ин байт шоир гуфтанист, ки ман дар Ватан бо мушкилй рӯз 
мегузаронам. Бо вуҷуди ин бақои ман дар Ватанам аст. Мисли шарорае, 
ки аз санг ҷаҳидаву мемирад, ман аз Ватан дур мемирам. 

Дар  бораи  сарнавишти  Хатлон  аз  олимону адибони Юнони 
қадим- Птоломею Плиния cap карда, то муаллифони осори адабии 
тоҷикй қайдҳо кардаанд. 

Марбут ба ин Ҳоҷй Ҳусайн низ оид ба пайдоиши Хатлон дахл 
намуда, қайд мекунад, ки Худо биҳиште дар рӯйи олам офарид ва ба он 
Хатлон ном ниҳод: 

Худо чун вазъи таркиби башар кард, 
Кароматномааш маншур cap кард. 
Ба ҷойи истиқомат кард мӯҳтоҷ, 
Биҳишташ бурду бозаш кард ихроҷ. 
Ҷаҳоноро баҳри ӯ барбаст ойин, 
Дар он вайрона фармудаш, ки биншин, 
Замин аз юмни пойи он муборак, 
Ба ободй баромад пою торак. 
Билоду қаряҳо гардид маъмур, 
Чу гардун бурҷҳо манзилгаҳи нур. 

                    Зи хубй чун биҳишт аз рӯйи эъҷоз, 

                     
1 Муҳаммадҳусайни Ҳоҷй. Асарҳои мунтахаб.- Душанбе: Нашр. давл. Тоҷ., 1962.-c.25 8 
2 Ҳамок ҷо.-с.43 



 

 

                  Намудй ҳар яке бар дигаре ноз. 
Аз ӯ шуд мунтахаб сабзиназоре, 
Ҷаҳони дигаре, боғу баҳоре. 
Замин чун бар фалак н-ояд мубоҳй, 
Ки Хатлон халқ кард аз вай илоҳй. 
Чу Хатлон хиттае кам офарида, 
Ки фирдавсе ба олам офарида.283  

Баромади калимаи «Хатлон»-ро аз вожаи «Хатл» донистаанд, ки 
маънои «базриқутуно»-ро дорад ва он гиѐҳест дар гузашта ҳамчун 
масолеҳи доруворй корбаст мешудааст. Воқеан бо гиѐҳ робита доштани 
вожаи «Хатл» бесабаб нест, зеро ки Хатлон сарзамини кӯҳистон буда, 
табиати зебо, гиѐҳҳои шифобахш ва меваҷоти лазиз дорад. Ҳоҷй Ҳусайн 
низ ба ин ишорат намуда мегӯяд: 

Ба домони ғубораш боғу бӯстон, 
Ба души хорзораш сунбулистон. 
Назокат ҳар куҷо бошад дар у ҷамъ. 
Зи хошокаш намоѐн бурқаи шамъ. 
Агар хоре ба пойи у расида, 
Чу шамъаш аз гиребон гул дамида. 
Аз он беш аст дар вай боғу гулшан, 
Ба пирй мерасу натвон шумурдан... 
Зи бори мева шохи паҳну борик, 
Чу пирон хам шуда бо саҷца наздик.  
Саховатмашрабе густурдааш хон, 
Ба ҳам барчида неъматҳои алвон. 
Тамаъ бар неъматаш чун осмон кард, 
Забони косалесй каҳкашон кард. 
Кӯҳистонаш хазири ахзаринпуш, 
Равон аст осмоне бар сари душ.4  

Дар  аксарияти  фарҳангу  сарчашмаҳо  гуфтаанд, ки мардуми 
Хатлон хушсурату бофарҳанг мебошанд. Ҳоҷй Ҳусайн низ дар хусуси 
макони аҳли фазлу дониш ва бузургони илму адаб будани Хатлонзамин 
мегӯяд: 

Макони фазлу арбоби ҳунар уст, 
Қумоши илмро печида дар пуст. 
Ҳаме айни камолу ҳол то қол, 
Ба хокаш медамад чун сабза ҳар сол. 
Ба хоки он замини хулдмонанд, 
Бузургони қадимй хуфтагонанд.5  

Шоир покдоманй ва зебоии бонувони хатлониро ба тариқи зайл 
қаламдод намудааст: 

 

                     
3 Муҳаммадҳусайни Ҳоҷй. Асарҳои мунтахаб.- Душанбе: Нашр. давл. Тоҷ., 1962. -с.259 
4Ҳамон ҷо - с.260 
5Ҳамон ҷо.-с.261 



 

 

Ба иффат чун занони покдоман, 

Зи хуни лола марҷон то ба доман. 

Ба хубонаш макун нисбат, ки бинй, 

Хиҷолат маҳвашони Руму чинй. 

Паризодони аз ноз офарида, 

Зи шухиҳои эъҷоз офарида. 

Ба тори зулфашон дандони шона, 
Рассад, дил мекушояд дона-дона. 

Ба рӯйи сабза аз нозукравонй, 

Бароянд дар либоси арғувонй.  

Биборад аз замин то осмон ранг, 

Кузаҳ аз шаш ҷиҳат созад аѐн ранг.6  

Ҳоҷй Ҳусайн ҳунармандии хатлониѐнро низ чунин тавсиф менамояд: 
Бубинй санъати дасти худой, 

Дар ин ҷо гар тафарруҷ менамой. 

Ки карда нақшҳо дар гавҳари санг: 

Мулавван байза, хумраъ, мухталиф ранг.7  

Дарвоқеъ сабаби ба Хатлон лашкар кашидани чи Искандару чи Асад 

ибни Абдуллоҳ ва чи Алпарслони Салҷуқй-диѐри раҳзани ҳуш будани ин 
макон аст.Ҳатто ба ақидаи Ҳоҷй Ҳусайн Худованд Ҳазрати Одамро аз 

гили ин диѐр сохтааст: 

Аз он шуд ин диѐри раҳзани ҳуш, 

Малоҳат дар кафи хокаш ҳамоғуш. 

Ҳавояш чун гулоби инбисот аст, 

Димоғи дилхушй дар ин бисот аст, 
Чу бахти рӯкушову фоли фирӯз, 

Маҳаш иди сиѐму рӯзи наврӯз... 

Гулистони Ирам пинҳон ба хокаш, 

Шадоди орзуҳо ҷонҳалокаш, 

Биҳиште, лек одам гашта сокин, 

Латофатманзиле рашки амокин. 
Зи хокаш қодаби одам кашида, 

Ки аз ҷаннат ба ин ҷо орамида.8  

Ҳоҷй Ҳусайн бо назардошти тамоми боигариҳояш Хатлонро аз 

Хутан, Хито, Бадахшон, Фарангистон, Ҳинду Кашмир ва Исфаҳон 

болотар мегузорад: 
Зи дунѐ вусъати у ҳаст берун, 
Ба домонаш работе ҳафт гардун. 
Хутан бар оҳувони ӯ чарогоҳ, 
Хито бар галлабононаш ду хиргоҳ. 

                     
6 Муҳаммадҳусайни Ҳоҷй. Асарҳои мунтахаб.- Душанбе: Нашр. давл. Тоҷ., 1962. -с.260 
4Ҳамон ҷо - с.260-61 
5Ҳамон ҷо.-с.260 



 

 

Бадахшон худ зи рашки кӯҳсораш, 
Ба доман лаъли хунин ашквораш. 
Ба доғаш баски рафта дар табу тоб, 
Фарангистон нишаста дар лаби об. 
Магу дар пеши ӯ аз Ҳинду Кашмир. 
Гунаҳ бошад, забонро дар адаб гир. 
Зи гарди домани мижгонсиѐҳон, 
Кашида сурма дар чашми Сифоҳон.299  

Ҳоҷй обҳои мусаффо, чашмасорони Хатлонзамин ва атрофи онро бо 
шуру шавқ васф менамояд:  

Зулолаш софий Кавсар гирифта, 
Чу маъшуқаш замин дар бар гирифта. 
Канори ҳавзу тарфи чашмасораш, 
Сафохези Ҳалаб оинадораш.  
Зи борон аз латофатинтисобй, 
Зи вай сад гуна табхоли ҳубобй. 
Хушо сайри тамошои баҳораш, 
Канори ҳавзу дашту лолазораш. 
Навои булбулонаш шох бар шох, 
Асарсанҷе, ки созад кӯҳ сӯрох.10  

Роҷеъ ба макони намак будани Хатлон Ҳоҷй Ҳусайн чунин мегӯяд: 
Намояд росиѐти ин щутуркор, 
Қатори бахтиѐн, аммо намакбор.11  

Абурайҳони Берунй дар «Китобулҷавоҳир» ном асараш зикр 
намудааст, ки дар ҳудуди Хатлонзамин кӯҳе бо номи Маҳатон вуҷуд 
дорад. Ин кӯҳ дорой намаки сафед, сурх, зард ва сабз будааст, ки он аз 
ҷиҳати тамъ беҳтарин намаки олам ба шумор мерафтааст. Эҳтимол ин 
кӯҳи намаки Хоҷа Мӯъмини ҳозира бошад.12 

Ба ҳамин тариқ, Ҳоҷй Ҳусайни Хатлонй дар достони «Комде ва 
Мадан», ки дар пайравии достони ҳамноми Мирзо Абдулқодири Бедил 
эҷод шудааст, дар муқаддимаи достон аз тасвири манзараҳои нотакрори 
Ҳиндустон сарфи назар намуда, зодбумаш-Хатлонзаминро ба ин 
кишвари афсонавй муқобил гузоштааст ва ба васфи он чун як фарди 
меҳанпараст забони гуфтор кушудааст. 

 
Хасан Муродиѐн 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХАТЛОН С ТОЧКИ ЗРЕНИИ ХОДЖИ ХУСАЙН 
 

В данной статье рассматривается вступительная часть одного из 
произведений известного таджикского поэта Ходжи Хусайн Хатлонй «Комде и 
Мадан». Поэт своего произведению написал в подражании другого 
средневекокового таджикского поэта и философа Мирзо Абдулкодира Бедиля по 
этим названием. Автор охарактеризует свою Рожину - Хатлон. 

                     
9 Муҳаммадҳусайни Ҳоҷй. Асарҳои мунтахаб.- Душанбе: Нашр. давл. Тоҷ., 1962. -с.261 
10Ҳамон ҷо,-с.261 
11 Ҳамон ҷо.-с.260 
12А. Девонақулов. Асрори номҳои кишзар,- Душанбе: Ирфон, 1989. 



 

 

Hasan Murodyon 

 

KHATLON STUDIES FROM THE POINT OF VIEW OF HOJI HUSAYN 

 
The article considers the introductory part of one of the works of the well- 

known Tajik poet Hoja Husayn Khatloni ―Komde and Madan‖. The poet wrote his 
iwjfk in imitation of the work of other medieval  Tajik poet and philosopher   Mirzo 
Abdulkodir   Bedil;  which  had  the same title. The author characterizes his 
otherland — Khatlon. 

Хуҷаби Каримова 

 РОҶЕЪ БА АНДЕШАҲОИ АХЛОҚИИ РӮДАКЙ 

 

Масъалаи ахлоқ дар таърихи адабу фарҳанги бостонии тоҷик аз 
звмонҳои хеле қадим яке аз масъалаҳои умдаву асосии фалсафаи зиндагӣ 
ва эҷоди бадей ба шумор мерафт, Ҳанӯз дар ѐдгории бостони ниѐгони мо 
-«Авесто» бузургии инсонҳои нерӯманду тавоно, диловару зебо ва 
њамчунин ситоиши некиву накӯкории одамон ва муборизаи онон бар 
эидди зиштиву торикӣ ба қалам омадааст. Зимнан бояд гуфт, ки анъанаи 
панду андарзгӯй дар адабиѐти тоҷику форс қадимӣ буда, ҳанӯз ба 
забонҳои форсии қадим ва паҳлавй суруда шудани як қатор 
андарзномаҳо аз қабили «Пандномаи Бузарҷмеҳр», «Пандномаи 
Анӯшервон» ва «Хирадномаҳо» маълум аст. 

Ҳамин тарик, бесабаб нест, ки эҷодиѐти одамушшуарои порсигӯѐн, 
сардафтари адабиѐти тоҷику форс Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад 
Рӯдакии Самаркандй (858-941) саршори эҳсосоти инсонпарварона буда, 
асрҳост, ки чун таронаи муҳаббат ва садоқат нафақат ба халқи худ, 
балки ба тамоми инсониятимутамаддин сад о медиҳанд. 

Рӯдакй маъниву мақсади асосии зиндагии инсонро пеш ва беш аз 
хама дар некиву накӯкорй мебинад. Бинобар ақидаи шоир, инсон дар 
умри гузарон, ки ҳар лаҳзаи он бебозгашт аст, бояд аз худ танҳо некиро 
рўзгор монад ва бесабаб нест, ки ҳамин матлаби инсондӯстонаи худро 
бо образҳои ҳаѐтиву заминй хеле содцаву дйлнишин бо услуби саҳли 
мумтанеъ чунин баѐн кардааст: 

 
Ин ҷаҳонро нигар бо нагими хирад, 
Не бад-он нагим, к-андар ӯ нигарӣ. 
Ҳамчу дарѐст в-аз накӯкорй, 
Киштие соз то бад-он гузарӣ.1 
 

Устод Рӯдакй дар бораи ситоиши инсон аз суннатҳои фарҳангии 
гузаштаи ниѐгони эронинажоди худ илҳом гирифта, дар зери таъсири 
фалсафаи  Зардушти  Спитама  бар  тавсифи  некию  накӯкорй  диққати 
                     
1 Шеьри Рӯдакй (Мураттиб, муаллифи сарсухан ва тавзехот Расул Ҳодизода). - Душанбе: 
Девапггич, 2003.-c.39 



 

 

махсус медиҳад. У барҳақ донистани афзалияти некиро бар бадї аз 
сифати барозандаи инсон ҳисобида, некиро на танҳо аз хислатњои 
ҳамида медонад, балки ҳамчун дониш ва тансиҳатӣ аз воситаҳои асосии 
зиндагии хуши инсони озода мешуморад: 

Чаҳор чиз мар озодаро зи гам бихарад: 
Тани дурусту хӯи неку номи пеку хирад.302 
Ашъори боқимондаи Рӯдакӣ пур аз тасвири инсони накукору 

тарғиби ғояҳои инсонпарварй ва башардӯстӣ аст. Рӯдакй ба қудрату 
тавоноии инсон ва нерӯи эҷодкори он боварии комил дорад, зеро дар 
замоне, ки бархе аз зимомдорони давр инсонро беиродаву ољиз 
мешуморданд, ӯ эҳтирому бузургдошти инсонро талқин намуда 
паҳлӯҳои гуногуни олами ботинии ӯро тасвир мекард ва роҳу василањои 
рушду ташаккули инсони накӯкорро нишон медод. Шоир таъкид 
менамояд, ки ҷаҳон дар назари аввал орому ҳамвор аст, лекин дар acл он 
пур аз тазодҳои шадиди зиндагист ва аз моҳияти онҳо танҳо шахсе 
метавонад огоҳ шавад, ки дили бедор дошта, фаъолу қавиирода  ва 
дурбину некбин бошад. Ҳамин андешаҳои худро ӯ файласуфона чунин 
сарводасароӣ намудааст: 

 
Ин ҷаҳон пок хобкирдор аст, 
Он шиносад, ки дил-ш бедор аст. 
Некии ӯ ба ҷойгоҳи бад аст, 
Шодии ӯ ба ҷои тимор аст.3 

 
Бино бар ақидаи шоир барои расидан ба мақсад инсон бояд ба 

танбаливу фориғболй роҳ надода, меҳнати боазму субот ва душворро 
пеш гирад: 

 
Ту аз фаргул бояд дур бошӣ, 
Шавӣ дунболи кору ҷон харошӣ.4 

 
Ў мақоми илму донишро дар ҳаѐти инсон хеле баланд медонад ва 

таъкид мекунад, ки инсон ба дониш эҳтиѐҷи калон дорад, ки маҳз дониш 
мушкилкушои ҳама гуна душвориҳои ҳаѐт буда, ҳамеша раҳнамоии 
зиндагист: 

 
То ҷаҳон буд аз сари одам фароз, 
Кас набуд аз рози дониш бениѐз. 
Мардумони бихрад андар ҳар замон, 
Рози донишро ба ҳар гуна забон. 
Гирд карданду гиромӣ доштанд. 
То ба санг андар ҳаме бингоштанд:

                     
2 Шеъри Рӯдакӣ (Мураттиб, муаллифи сарсухан ва тавзеҳот Расул Ҳодизода). - Душанбе: 

Деваштич, 2003.-c.44. 
3Ҳамон ҶО.-С.35. 
4Абӯабдуллохи Рӯдакӣ. Шеърхо (Мураттибон Каххори Расулиѐн, Ассо Мусоев). ” Душанбе: 
Адиб. 2007.-c.61. 



 

 

Дониш андар дкл троги равшан аст  

В-аз ҳам бад бар тани ту ҷавшан аст.5 
 

Ҳамин ақидаро шоир ба тарзи дигар таъкид менамояд, ки дониш аз 

аз тамоми ганҷҳои олам афзалтару пурарзиштар мебошад: 
 

Ҳеҷ ганце нест аз фарҳанг беҳ, 

То тавонӣ рае туву ин ганҷ неҳ.316 
 

Гуфтан мумкин аст, ки ситоишу бузургдошти ақлу дониш аз мавқеи 

инсондӯстии   шоир   cap  мезанад. Зеро, дар ҳақиқат, муқтадириву 

тавоноии инсон дар мубориза бар зидди ҷаҳолату зулмот ва зиштиву 

нобасомониҳо маҳз тавассути ақлу дониш ифода меѐбад. 

Маҳз ҳамин тамоил аз Рӯдакй cap карда, минбаъд дар осори аксари 

шоирони   номдори  мо  ба  тарзҳои гуногуну мазмуни якхела баѐн 

мегардад. Масалан, ҳаким Фирдавсии Туей, низ тавоноиро аз доноӣ 

м^цонад'ва донишро мояи ҳастии инсон қаламдод мекунад: 
 

Ҳар он тс, ки дониш фаромӯш кунад, 

Забонро зи гуфтор хомӯш кунад. 
 

Ва ѐ Шайх Саъдии Шерозӣ бошад, ночиз будани давлату сарватро 

дар қиѐс бо илм чунин баѐн сохтааст: 
 

Банӣ-одам аз илм ѐбад комол, 

На аз ҳагммату ҷоҳу молу манол. 
 

Рӯдакй бино бар андешаҳо ва мушоҳидаҳояш барҳақ қайд менамояд, 

ки инсон маҳз дар зиндагии рӯзмарра ташаккул ѐфта, дар натиҷаи бархӯрд 

бо ҳодисаҳои гуногуни рӯзгор аз неку бад огоҳй меѐбад. Ҳамин ҳодисаҳои 

мухталифи рӯзгор аст, ки инсонро обутоб дода, ба набардҳои тоза ва 

душвориҳои оянда тобовар мекунад, омӯзгори асосии ӯ ба шумор меравад. 

Шоир, ки худ гармиву сардиҳои зиндагиро ҳис карда, талхиву шириниҳои 

онро чашида, аз пастиву баландиҳои ҳаѐт гузашта ба дараҷаи камолот 

расида буд, сабақҳои рӯзгорро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад ва ҳамеша аз 

сабақҳои зиндагй баҳравар шуданро ҷолибона тарғиб менамояд: 
 

Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, 

Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. 
 

Рӯдакй барҳақ фармудааст, ки ҳеҷ омӯзгоре дар тарбияву ташаккули 

инсон  ҷои ҳаѐтро гирифта наметавонад, зеро воқеияти ҳаѐт басо 

серпаҳлӯву  беҳудуд  буда,  танҳо шахсе аз санҷишу душвориҳои он ба 

осонй мегузарад, ки аз рӯйдодҳои он сабақ омӯхта тавонад: 

                     
5 Абӯабдуллохи Рӯдакй. Шеърхо (Мураттибон Каххори Расулиѐн, Ассо Мусоев). - Душанбе: Адиб, 

2007.-c.50. 

6Ҷамилаи Ҷамол. Андар шинохти Рӯдакй. -Душанбе: Эҷод, 2007.-е. 15. 



 

 

Ҳар ки н-омухт аз гузашати рузгор, 
Низ н-омӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. 
 
Аз ашъори боқимондаи шоир дарк кардан мумкин аст, ки ӯ ҳамеша 

бо мардум буда, ҷалолу ҳашамати дарбор ҳам натавонистааст, ки ӯро аз 

зиндагии мардуми оддӣ дур созад. Маҳз бад-ин сабаб ӯ ҳар як рӯйдоди 
зиндагиро панди нонавиштае барои ташаккули инсон медонад: 

 
Замона панде озодвор дод маро, 
Замона чун нигарӣ, сарбасар ҳама панд аст. 

«Ба рӯзи неки касон, - гуфт, -гам махӯр зинҳор, 
Басо касо, ки ба рӯзи ту орзӯманд аст». 
Замона гуфт маро: «Хашми хеш дор нигоҳ, 
Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст». 
 
Рӯдакӣ аз панду андарз чун василаи тарбияву ташаккули шахе xeле 

устодона истифода карда, дар байтҳои ҷудогонаи ахлоқии худ ба корҳои 
неку  ҳамида  раҳнамун  сохтани  одамонро  матлаби   асосии онњо 
донистааст. Масалан, шоир беҳтар будани хомӯширо нисбат ба пургӯии 

беҷо ба ин тариқ таъкид мекунад: 
 
Баски бар гуфта пушаймон будаам, 
Баски бар ногуфта шодон будаам. 
 
Рӯдакӣ дуруст қайд менамояд, ки инсони росткор ҳамеша осудаву 

хотирҷамъ   буда,  парешониву  пушаймонй  надорад, зеро ростиву 
росткорй безавол буда, дар ниҳояти кор ба кас шодиву нишот меорад: 

 
Ҳар к-ӯ биравад рост, нишастаст ба шодӣ  

В-он к-ӯ наравад рост, ҳама мурда ҳамедиш. 
 
Инсон бояд ба каси дигар ҳеҷ гоҳ бадиро раво набинад, дар акси ҳол 

ба ивази он албатта, худ бадӣ хоҳад дид: 
 
Чӣ хуш гуфт он мард бо он хадеш: 

«Макун бад ба кас, гар нахоҳӣ ба хеш». 
 

Ҷолиби диққат аст, ки Ҳаким Умари Хайѐми Нишопурй (1048-1131) 
баъди 2 асри Рӯдакӣ ҳамин ақидаро тақвият дода чунин гуфта буд: 

 
Бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад нарасад, 
Як бад накунад, то ба худаш сад нарасад.  
Ман неки ту хоҳаму ту хоҳй бади ман, 
Ҳеҷ нек ба туву ба ман бад нарасад. 
 

Рӯдакӣ ҳамЧунин магрури молу сарват нашудан, бадгӯиву бадкорї 
накардан, ба касони дигар хасад наварзиданро пандомезона талқин 
менамояд.  У  ҳирсу  тамаъро  низ  аз хислатҳои бади инсонӣ шуморида 
онро сабабгори пайдоиши бадгӯиву бухлу ҳасад ва дигар хислатҳои зишт 

медонад.   Бад-ин   минвол   дурй   ҷустан  аз  ин  хислатҳои  зишт  ва  пеша  



 

 

кардани қаноатро у аз шартҳои асосии зиндагии озодонаи инсон 

меҳисобад: 

 
Бо дода қаноат куну бо дод бизӣ, 
Дар банди такаллуф машав, озод бизӣ.  
Дар беҳ зи худӣ назар макун, гусса махӯр,  
Дар кам зи худӣ назар куну шод бизӣ. 
 

Беҳуда нест, ки суханварони маъруфи ҳар давру замон дӯстиро васф 
намуда,  душманиро  маҳкум  карда,  таъкид кардаанд, ки зиндагии инсон 
бе дӯстй маъниву сафое надорад, Рӯдакй низ фараҳу шодиро ҳангоми 
боздиди дӯстонро хуштарин лаҳзаи умри инсон шуморида, лаҳзаҳои 
фироқи ононро талхтарин гоҳҳои ҳаѐт мешуморад: 

 
Ҳеҷ шоди нест андар ин цаҳон,  
Бартар аз дидори рӯи дӯстон. 
Ҳеҷ талхи нест бар дил талхтар,  
Аз фироқи дӯстони пурҳунар. 
 
Ҳамин гуна байтҳои ҳикматомези шоир, ки ба услуби саҳли 

мумтанеъ  басе  соддаву  латиф,  равону  возеҳ ва нишонрасу дилнишин 
зҷод шудаанд, имрӯз ба ҳукми зарбулмасалу мақол даромада, дар байни 
халқ вирди забони хурду калон гаштаанд. 

Ҳамин тариқ, бояд гуфт ки дар таълимоти ахлоқии Рӯдакй мақоми 
таълиму  тарбия  ва  омӯзиш  баланд  аст ва шоир нащпи муассири 
тарбияро дар ташаккули инсон эътироф мекунад. 

 
Худжаби Каримова 

 
 ОБ ЭТИЧЕСКОМ ВЗГЛЯДЕ РУДАКИ 

 

В данной статье рассматривается этические взгляды 

основоположника таджикско-персидской классической литературы Абу 

Абдаллах Рудаки (858-941). Автор приводит также такие стихи поэта, что 
вошли в обиходную жизнь современного таджикского общества в 

качестве пословиц и крылатых слов. 
 
 

Khujabi Karimova 
 

ABOUT RUDAKI’S ETHICAL POINT OF VIEW 
 

The article considers the ethical views of the founder of the Tajik and 

Persian classical literature Abu Abdullohi Rudaki (858-941). The author 

exemplifies such poems of the poet, which entered the life of the modem Tajik 

society as proverbs and household words.  



 

 

Р. Тағоймуродов  
 

АБӮАБДУЛЛОҲИ РЎДАКЙ В А ЖАНРИ РУБОЙ 
 

Сарфи назар аз он ки аз ҷиҳати миқдор апгьори то ба рӯзгори мо 

расидаи сардафтари адабиѐти классикии форс-тоҷик, устод Абӯабдуллоҳи 

Рӯдакӣ дар муқоиса бо он ҳақиқат, ки муаллифони таъриху сарчашмаҳои 

адабии гузашта таъкидан арзѐбй кардаанд, хеле кам аст, ҳамин миқдори 

андак аз лиҳози фарогирии мавзӯот, вусъати назар, салосати маънй, ҳусни 

баѐн, сабки таълиф, ҳунари шоирй, саноеи бадей, корбурди анвои адабй ва 

амсоли инҳо домани густурдае дорад. Ба тарзи дигар гӯем, осори устод 

Рӯдакӣ ойинаи тамомнамои давраи ниҳоят муҳиму пурмоҷарои таърихии 

миллати озодазода ва гавҳари пурҷилои маданияту фарҳанги натанҳо форс- 

тоҷик, балки тамоми машриқзамину башарият аст, зеро дар ашъори ӯ 

андешаҳои пешқадами давр, бахусус инсондӯстй, нафрат ба зулму ситам, 

адолатпарварй,ситоиши хирад, тавсифи илму ҳунар, ишқу муҳаббат, ватану 

ватандорй, панду насиҳат, нукоти ҳикматомез ва монанди инҳо, ки дар 

онҳо беҳтарин хислатҳои одамиро тарғиб, кирдори ношоистаро маҳкум 

кардааст, ниҳоят зиѐд ва қобили мулоҳизаанд. 

Ба иттифоқи назари кулли муҳаққиқони аҳволу осори Рӯдакӣ ӯ аз 

хурдй  зеҳни буррову хотираи қавие доштааст, ки дар ҳаштсолагй 

«Қуръон»-ро пурра ҳифз карда, ба шоирй пардохтааст, овози фораму 

хушоянди вай боис гардида, ки ӯ ба ромишгарону хунѐгарони варзидаву 

чирадаст ошной пайдо карда, баъди чанд мудцати дар мақоми шогирдй 

қарор  доштан,  ба  дараҷаи  устодӣ  дастрасй пайдо мекунад, саранҷом бо 

як  ҷаҳон фазилату ҳуш ва дастовези ҳунару санъат ба даргоҳи амирони 

Оли Сомон пазируфта шуда, маҷолиси Сомониѐн, махсусан Наср ибни 

Аҳмадро, ба қироати ашъори марғуб, навозиши чангу уду барбат ғарқи 

завқу  лаззат  ва  ҳайрат мегардонад. Маҳз ҳамин нерӯву тавоноии ҳунарй 

ва  истеъдоди атоии Рӯдакиро дар шеъру шоирй ба эътибор гирифта, 

вазири  донишманди   Сомониѐн - Абулфазли  Балъамй ӯро дар Арабу 

Аҷам беназир мешуморад. 

Дарвоқеъ, Рӯдакӣ дар гуфтани анвои шеър қудрату маҳорати 

чашмгире  дошта,  дар тавсифи аҳвол, тасвири манзараҳои табиат ва 

ифшои сувари хаѐл бисѐр чирадаст будааст, ки тавсифоту ташбеҳоти дар 

ниҳояти камол қарордоштаи ӯ то имрӯз латофату тозагии худро аз даст 

надодааст.   Ҳамин  аст,  ки Унсурй барин шоири қодирсухану 

нодирагуфтор дар асри XI ба ғазалҳои устод Рӯдакӣ ғибта мехӯрад ва аз 

рӯи самимияту ихлос содиқона иқрор мешвад, ки: 

 

Ғазал рӯдакивор некӯ бувад, 

Ғазалҳои ман рӯдакивор нест, 

Агарчи бикӯшам ба борик ваҳм, 

Бад-ин парда-андар маро бор нест.



 

Мутаассифона, аз ғазалҳои шоир намунаи зиѐд дар даст надорем. 

Илова бар ғазал, устод Рӯдакй дар қасидасарой низ саъйи балеғе ба 

тақдим расонидааст, ки намунаҳои беҳтарини ин жанри адабй қасидаҳои 

комили «Шикоят аз пирй» ва «Модари май» мебошанд. Ғайр аз 

қасидасарой назми маснавй ҳам дар эҷодиѐти Рӯдакй мақоми махсус 

дорад. Маснавиҳои «Калила ва Димна», «Синбоднома» ва «Даврони 

офтоб», ки аз онҳо ба ҷуз чанд абѐти парокандае боқй намондааст, 
баѐнгари ҳунари сухангустарй ва қудрати офарандагии устод Рӯдакист. 

Дигар аз осори сардастаи шоирони форс-тоҷик қитъаот, рубоиѐт ва 

манзумаҳое боқй мондаанд, ки онҳо аз чанд абѐте, байтҳои алоҳидае ва 

ҳатто мисрае иборатанд. 

Азбаски ин мухтасар бо зарфияти маҳдуди хеш, ҳавсалаи бардошту 

баррасии ҳама паҳлуҳои осори ин корвонсолори шоирони куҳанро ба 
таври муфассал надорад, моро лозим омад, ки пиромуни як масъала, ба 

вижа мавзӯи «Рӯдакй ва жанри рубой» ба таври иҷмолй изҳори ақида 

намоем ва' назари худро зимни андешаҳои муҳаққиқони ватаниву 

бурунмарзй, ки дойр ба назарияи рубой ва ҷойгоҳи рубой дар осори 

Рӯдакй тадқиқот доранд, иброз до рем. 

Рубой яке аз жанрҳои қадимтарин ва маъмули адабиѐти хаттиву 
даҳонии халқи тоҷик ба шумор меравад. Маънии луғавии рубой 

чаҳортой ва чаҳоргонй буда, ҳамчун истилоҳи адабиѐтшиносй шеъреро 

мегӯянд, ки дорой чаҳор ҷузъ ѐ мйсроъ аст ва рубой дар осори қудамо 

гоҳе дубайтй хонда мешавад. Аз назари сохтор қофия дар рубой бар 

асоси тасреи байти аввал ва пайравии мисрои охир ба қофияи байти 

аввал буда, корбурди қофия дар мисрои сеюм ихтиѐрй аст. Маъмулан 
сохти қофияи рубой а а б а мебошад. Агар мисрои сеюм дар рубой аз 

қофия озод бошад, он рубоиро хасй ва агар мисрои сеюм низ муқаффо 

бошад, яъне а а а а бошад, онро рубоии мусарраъ ѐ худ рубоии тарона 

меноманд. " 

Роҷеъ ба маншаъ, хостгоҳ ва авзони рубой дар миѐни 

адабиѐтшиносонва шарқшиносон ихгилофи назар вуҷуд дорад. Масалан, 
Шамси Қайси Розй (асри XIII) дар китоби мӯътабари худ «Алмӯьҷам» 

пайдо шудани рубой ва вазни онро ба устод Рӯдакй нисбат медиҳад. 

Чунончи: «Ва яке аз мутақадцимони шуарои аҷам, пиндорам Рӯдакй, аз 

навъи ахраму ахраби баҳр (баҳри ҳазаҷ Р.Т.) вазне тахриҷ кардааст, ки 

онровазни рубой хонанд.Алҳақ, вазне мақбул ва шеъре мустализу (лазиз) 

матбӯъст ва аз ин ҷиҳат, ағлаб нуфусу нафисро бад-он рағбат аст ва 
бештар тибои солимро бад-он майл. Ва гӯянд сабаби истихроҷи ин вазн 

он будааст, ки рӯзе аз айѐми аъѐд (идҳо) бар сабили тамошо дар баъзе аз 

мутаназзиҳоти(ҷойҳоисайру тамощо)Ғазнин бармегашт ва ба ҳар навъ аз 

аҷноси мардум бармегузашт ва тоифае аҳли табъро дид гирди муалъабаи 

ҷамъи кӯдакон истода кӯдаке диддаҳ-понздаҳсола гуфторе малеҳу забоне 

фасеҳ, табъи мавзуну ҳаракоте матбӯь.. .Гирдаконе чанд аз каф ба кӯз 
меандохт ва дар азфу рафъ (пастиву баландй) худро аз ишорати мардум 



 

 

ғофил месохт.,то як боре дар андохтани гирдаконе аз кӯз берун афтбд ва 

ба қаҳқаре ҳам ба ҷойгаҳ бозғалтид. Кӯдак аз сари закон табъ ва сафои 

қариҳат гуфт: 

Ғалтон-ғалтон ҳамеравад то буни кӯз. 
Шоирро ин калимот вазне мақбулу назме матбӯъ омад. Ба қавонини арӯз 
муроҷиат кард ва онро аз мутафарриоти баҳри ҳазаҷ берун овард ва ба 
воситаи он кӯдак бар ин шеър шуур ѐфт...» (Алмӯьҷам.-Душанбе,  1991.- 
С. 95-96). 

Агар ба мантиқи ин ҳикоят ба таври жарф назар андозем, 
дармеѐбем,  ки  рубой  шеъре аст, ки вазни он аз сурудаҳои мардум 
маншаъ пазируфтааст. Ба замми ин, рубоиро бо далели он ки бо мусиқй 
пайванди зич дораду вазнаш малҳуну хушоянд ва хунѐист, яъне дар 
шаҷараҳои ахрабу ахрами баҳри ҳазаҷ суруда мешавад, бидуни шакку 
тардидметавоназашъорисуннатиипешазисломиифорс-тоҷик донист. Роҷеъ 
ба маншаи рубой донишманди маъруфи эронӣ, адабиѐтшиноси варзида 
Шафеии Кадканй чунин назар дорад: 

«Рубой навъе шеъри эронии холис буда, ки Солҳои қабл аз таваллуди 
Рӯдакӣдармаҷомеисӯфиябоонсамоъ мекарданд, рубой дар истилоҳи сӯфия 
бештар бар шеърҳои фулклорй, ѐ шеърҳое, ки гӯяндагонаш ношинохта 
буданд, итлоқ мешудааст ва ғолибан сурудаи мардуми ошиқпешаву 
кӯчабозор будааст». (Мусиқии шеър.-Теҳрон, 1358.- С. 477). 

Ховаршиноси шинохта Ян Рипка оид ба вазни рубой чунин ақида 
дорад: «Теъдоди буҳури бисѐр зиѐд ва ҳамаи онҳо, ҷуз рубой, муқтабис аз 
арӯзи арабй аст», (Таърихи адабиѐти Эрон. Тарҷумаи Кайхусрави 
Кишоварзй.-Теҳрон, 1370. - С. 155). 

Ҳамин муаллиф ҷои дигар дар ҳамин китоб ба истиноди шарҳу 
тафсирҳое, ки бар китоби «Ҳафоистиюн»-и арӯздони юнонй навишташуда 
мегӯяд, ки «юнониѐн он вазни арӯзй , ки арконаш аз мустафъилу (- - v у ) 
ташкил шудааст, «парсикус» (форсй - Р.Т.) меномиданд, зеро достонҳои 
эронй дар ин вазн суруда мешудааст». (Ян Рипка, 1370,96). 

Бо назардошти ба эътибор гирифтани нуқтаи назари арӯздони юнонй 
(мутавалид ба соли дуюми мелодй Р.Т.) қадимати рубой ва вазни он ба 
Юнонй қадим мерасад, зеро рукни мустафъилу (- -vv) дар сурати мукаррар 
омадан (- - v v / - - w /“ - v v / - j  воқеан ҳам асоси вазни рубоиро ташкил 
медиҳад.Масалан,ҳаминмисраирубоии Рӯдакӣ (Ҷуз ҳодиса ҳаргиз талабам 
кас накунад). 

Бо вуҷуди он ки аксари адабиѐтшиносони ватаниву бурунмарзй ва 
ховаршиносон роҷеъ ба маншаи форсй-тоҷикй доштани рубой иттифоқи 
назар доранд,мутаассифона, иддаеаз шарқшиносон, ба иллати бехабариву 
ноогоҳйаз асолати рубойву хостгоҳи он тахмину гумонҳои беасосеро ироа 
медоранд.Азҷумла, ховаршинос Т.Ковалский барон ақидааст,ки гӯѐ рубой 
сараввал дар миѐни қавмҳои туркизабон пайдо шуда, баъдан ба адабиѐти 
дигар халқҳо интиқол ѐфтааст. Ё худ Ф. Майер бар ин гумон аст, ки рубой 
дар адабиѐти араб пештар пайдо шуда, сониян, ба адабиѐти дигар ақвом 
гузаштааст.Аммомо боқатъият таъкид месозем, ки эҳтимолоти Ковалский



 

Т. ва Майер'Ф. дар ҳеҷ санаде дар давраҳои қабл ба даст наѐмадааст. Зоҳиран 

эҳтимойи Ковалскйй Т. аз он ҷо cap задааст, ки ӯ як навъй шеъри шабеҳи 

рубоиро, ки аз он дар истилоҳ «Ҳойку» ном мебаранду дар Чину Туркистон 

корбурди зиѐд дорад, иштибоҳан рубой пиндопггааст. 

  Ҳақиқат он аст, ки рубой яке аз жанрҳои қадимтарину соҳибистиқлоли 

ҷинси ғиноии адабиѐти форс-тоҷик аст, ки хостгоҳаш эҷодиѐти даҳонии халқ 

мебошад. Рубой аз адабиѐти форс-тоҷик баромада, ба адабиѐти дигар ақвом, 

аз ҷумла, нахуст ба адабиѐти араб, пас он ба адабиѐти қавмҳои туркизабон ва 

дертар ба адабиѐти халқҳои славян ворид шуда, мунтаҳо ба адабиѐти ин 

халқҳО нақши муассире гузоштааст. 

 Рубой ҳамчун жанри мустақили адабй аз анвои дигари шеъри форсй -  

тоҷикй на танҳо аз лиҳози сохтори шаклй, аз ҷумла миқцори мисраъҳо, вазну  

қофия  ва дигар лузуми шеърй фарқ мекунад, балки боз бо мазмуну 

мундариҷаи ғоявй ва як қатор мухтассоту қонуниятҳои дохилии хеш аз дигар 

жанрҳо тафовут дорад ва аз офарандаи хеш истеъдоду маҳорат, завқу салиқа, 

тафаккуру ҷаҳонбинй ва дониши ҳамаҷиҳата фарогирро тақозо мекунад. Дар 

рубой ифода гардидани ягон масъалаи муҳими зиндагй, эҳсосот, ҳаяҷон, 

ҳолат, воқеаву ҳодисот, панду андарз, ҳикмат ва амсоли инҳо, ки дар натиҷаи 

он мақсади муайяну рафтори ибратангезе ба даст меояд, шарти асосй аст. 

Барой муассиру дилпазир таҷассум ѐфтани ин масоил нақши вазн, қофия, 

радиф, риояи таносуби мантиқй, робитаи байни мисраъҳо хеле бузург аст. 

Илова  бар инҳо, дар сохтори рубой ба эътибор гирифтани оҳангу мусиқй 

амри ҳатмй ба шумор меравад. 

Рубой, бо вуҷуди зарфияти маҳдуд доштанаш, як асари мустақилу 

мукаммал  маҳсуб  мешавад, чунки дар он ҳар як мисраъ мақоми махсус 

дошта, аз лиҳози оҳангу ифода қонуниятҳои худро дороет. Масалан, байти 

аввали рубой, ки муқаддима ва оғози фикри гӯянда аст, бо оҳанги орому паст 

хонда мешавад, миераи сеюм, ки ифодакунандаи ҳиссиѐту ҳаяҷон, ҳайрату 

тааҷҷуби муаллиф, баѐни андешаҳои фалсафию ҳикмат аст, бо оҳанги 

нисбатан  баланд хонда мешавад. Дар ин миероъ, ки аксаран аз қофия озод 

аст, шоир имкон пайдо мекунад, ки диққати асосиро ба пухтагиву рехтагй ва 

барҷастагии маънй равона кунад. Мисрои ниҳоии рубой хусусияти 

ҷамъбасткунандагй дошта, тамоми мақсаду маром ва ҳадафи муаллиф дар 

шакли дастаҷамъона матраҳу хулоса мегардад. Оҳанги қироати ин миероъ 

ннсбатан пасту гӯшнавоз ва муассир аст. 

Ҳамин ҷиҳати рубоиро ба эътибор гирифта, ҳанӯз Соиб дар як ғазалаш 

чунин гуфтааст: 

Аз рубой байти охир меЗанад нохун ба дйл, 

Хатти пушти лаб ба чашми мо зи абрӯ хуштар аст. 

Аз он чи дар қисмати таърихи пайдоиш ва назарияи рубой гуфта шуд, 

шълум гардйд, ки ин жанри адабй дар миѐни анвои дигари назми форсй- 

гороей  таърихи  қадима дорад ва ягона жанре мебошад, ки истиқлоли 

сштории худро дар тӯли асрҳои зиѐд аз даст надода, дар шакли матбӯъ, 

■шрину дилкаш, хушоянду малҳун боқй мондааст ва ягона жанре ҳаст, ки 

■стиқлоли вазни худро то кунун ҳифз карда, ба ягон жанри дигар муяссар



 

 

нагардидааст, ки вазни онро комилан тасарруф кунад. Аммо дар сохтори 

шаклиирубой  баъзетағйироти ҷузъй аз қабили рубоиѐти мустазод, рубоиѐти 

мавқуф, рубоиѐти мусалсал , тарзи қофияи а а б б  ва ғайра дида мешавад, ки 

ин тағйирот натанҳо муваффақият пайдо накардаанд, балки ба шукӯҳу 

азамати рубоии суннатй нуқсоне ворид карда натавонистанд. 

Мувофиқи омӯзип1у пажӯҳиши муҳаққиқон дар таърихи адаби форсй- 

тоҷикй рубой, аз назари мӯҳтаво, се гуна арзѐбй гардидааст, ки иборатанд аз 

рубоиѐти  ошиқона,  ѐ рубоиѐти қадим, рубоиѐти сӯфиѐна ва рубоиѐти 

фалсафй. Рубоиѐти ошиқона ѐ қадим дар ашъори шоирони давраи аввалу 

дувум,  дар  ҳавзаҳои Шарқу Хуросон ва Озорбойҷон ѐфт мешавад ва 

рубоиѐти устод Рӯдакӣ ба ҳамин гурӯҳи якум мансуб аст. 

Аксар муҳаққиқон роҷеъ ба он ки жанри рубой (рубоии китобй Р.Т.) 

дар охири асри ҳаштум ва нимаи дуюми асри IX, яъне қабл аз валодати 

Рӯдакӣ, ривоҷ доштааст, иттифоқи назар доранд. Ин андешаро осори 

боқимондаи шоирони қабл аз Рӯдакӣ, аз ҷумла Шаҳиди Балхй, Абӯшакури 

Балхй, Имораи Марвазй, Соней Балхй ва дигарон, ки дар жанри рубой 

табъозмой кардаанд, мубарҳан месозад. (Ниг. Ба Ашъори ҳамасрони Рӯдакй.- 

Сталинобод, 1958.-С.36, 80, 83, 90 ва ғ). Вале устод Рӯдакӣ дар таърихи 

адабиѐти форсй-тоҷикй яке аз аввалин шоироне мебошад, ки рубоиро 

устодона ва бо риояи тамоми мухтассоташ суруда, дар чаҳор мисраъ ж олам 

маъниро ҷой додааст ва ба қавле агар «Рӯдакӣ дар фардбайти алоҳидае 

миниѐтурҳои  манзум офарида бошад, майдони шоирй дар чаҳор мисраъ 

барои ӯ тамоман кофй буд, ки дар ҳаҷми он драма эҷод кунад». Ин нукта бар 

он далолат мекунад, ки ҳар як рубоии устод Рӯдакӣ бозтоби як саҳнаи 

густурдаи фалсафай ҳаѐт дар мавзӯьҳои гуногуни зиндагй, бахусус самимият, 

садоқат, ҳиммат, маърифат, ҳикмат, дӯстй, рафоқат, ишқ, ҷавонй,ҳусн, зебой, 

васл, ҳиҷрон, хуш гузаронидани умр, васфи манзараҳои табиат, баҳор, шароб, 

тарғиби одаму одамгарй, мардиву мардонагй, шикоят аз рӯзгор ва монанди 

инҳо мебошад. 

Боиси таассуф аст, ки на ҳамаи сурудаҳои Рӯдакӣ дар жанри рубой то 

ба замони мо расидааст,  лекин  он миқдори андаке, ки имрӯз дастрас аст, 

гувоҳ бар он аст, ки Рӯдакӣ ба ин навъи адабй дилбастагии махсус доштааст. 

Шояд  овози гӯшнавозу дилписанд, нағмаи пуршӯру хушоянди чангу барбат 

ва тавъам шудани каломи мавзун бо садои марғуладору оҳанги марғуби 

Рӯдакӣ боис шуда бошад, ки равонии лафз, латофати маънй, мазомини тоза, 

тасвироти  нодир, саноеи бадеии дилнишин ва амсоли инҳо дар рубоиѐташ 

хеле муассир ба зеҳн мехӯрад. 

Тибқи омӯзишу пажӯҳиш ва баррасй муҳаққиқон айнй замон бештар аз 

40 рубоиро ба қалами Рӯдакӣ мансуб медонанд.Донишманди эронй Саид 

Нафисй теъдоди рубоиѐти устод Рӯдакиро 43-то (аз ҷумла 7 рубоии нопурра) 

қаламдод карда, ба моли Рӯдакӣ будани баъзеи онҳо шубҳаомез мегӯяд: 

«Бештари ин рубоиҳо дар сафинаҳо ва китобҳои мутааххирон омадааст ва ба 

ҳамин ҷиҳат дар интихоби онҳо ба Рӯдакӣ шак дорам». (Муҳити зиндагй ва 

аҳволу ашъори Рӯдакй.-Теҳрон, 1313.- С.518). 

 



 

 

Дар китоби тозанашри «Ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакй», ки ба 

ифтихори 1150-солагии устод Рӯдакй соли 2007 аз ҷониби Расул Ҳодизода ва 

Алии  Муҳаммадии  Хуросонй таҳия шудааст, миқдори рубоиҳо ҳамагй 35 

адад аст, ки китоби мазкур сарчашмаи намунаҳо дар ин мақола қарор хоҳад 

гирифт. т 

Шеваи шеъри Рӯдакй, махсусан рубоиѐти ӯ, мубтанй бар содагии 

маънй ва равонии лафз аст, чунончи ба таъбири худаш « Лафз ҳам хубу ба 

маънй осон ». Ин нукта дар ашъори Рӯдакй ҳукми қонунро дошта, устод онро 

ҳеҷ гоҳ поймол накардааст. Барой собит сохтани ин муддао ба рубоиѐти устод 

муроҷиат мекунем.  

Вақте Рӯдакй аз ишқу дарду ғами он сухан мегӯяд, ба гӯш садои қалби  

як ошиқи маҳҷуру ҳирмонзада мерасад, ки аз нозу бепарвоиҳои маъшуқа ба 

чунин ҳол гирифтор шудааст, чунончи: 

Ҷойе, ки гузаргоҳи дили маҳзун аст, 

Он ҷо ду ҳазор найза боло хун аст. 

Лайлисифатон зи ҳоли мо бехабаранд, 

Маҷнун донад, ки ҳоли Маҷнун чун аст. 

ва ѐ: 

Бо он ки дилам аз ғами ҳиҷрон хун аст, 

Шодй ба ғами туам зи ғам афзун аст. 

Андеша кунам ҳар шабу гӯям: - Ё раб, 

Ҳиҷрон-ш чунин аст, висолаш чун аст?! 

Ё худ: 

Дил хаставу бастаи мусалсалмӯест, 

Хунганггаву куштаи бути ҳиндуест. 

Суде надиҳад насиҳатат, эй воиз, 

Ин хонахароб турфа якпаҳлуест. 

Бо вуҷуди он ки Рӯдакй як тан аз шоирони тавонгару сарватманд дар 

даргоҳи Сомониѐн қабулу нуфуз ва аз обрӯю эҳтироми хосу ом бархӯрдор буд, 

гоҳе аз шиква садо баланд мекунад: 

Ҷуз ҳодиса ҳаргиз тапабам кас накунад, 

Як пурсиши гарм ҷуз табам кас накунад. 

В-ар ҷон ба лаб оядам ба ҷуз мардуми чашм, 

Як қатраи об бар лабам кас накунад. 

Ваѐ: 

Дар манзили ғам фиканда мафраш моем, 

В-аз оби ду дида дил пуроташ моем . 

Олам чу ситам кунад, ситамкаш моем, 

Дастихуши рӯзгори нох(в)аш моем! 

Рӯдакй дар сурудани рубой истеъдоду маҳорати камназир дошта, дар 

тавсифи аҳвол ва таҷассуми манозир дорой қудрати шигифт аст. Ташбеҳоту 

тавсифоти ӯ дар ниҳояти камол қарор дорад. Масалан, дар рубоии зерин, 

бидуни истифодаи феъл, симои маъшуқаро чунин ба тасвир мегирад: 

Рӯят дарѐи ҳусну лаълат марҷон, 

Зулфат анбар, садаф даҳан, дур дандон.



 

Абрӯ кинггию чини пешонй мавҷ, 

Гирдоби бало ғабғабу чашматтӯфон. 

Чи хеле ки қаблан ѐдовар шудем, устод Рудакй иқтидори сохтани 

драмаи манзумро дар ҳаҷми чаҳор мисраи рубой дорад. Дар рубоии зерин 

ҳаракатҳоиошиқу маъшуқ, бо ҳама назокату дилписандй ва ҳаяҷон таҷассум 

ѐфта, гуфтугӯи онҳо ба воситаи санъати суолу ҷавоб ифода гардидааст: 

Омад бари ман. Кй? Ер! Кай? Вақти саҳар. 

Тарсанда. Зи кй? Зи хаем. Хасмаш кй? Падар. 

Додам-ш ду бӯса. Бар куҷо? Бар лаби тар. 

       Лаб буд? На! Чй буд? Ақиқ! Чун буд? Чу шакар.  

Рубоиѐти Рудакй бо назардошти ба эътибор гирифтани мазмун, ғоя, 

оҳангнокй, шаклу сабк, воситаҳои тасвир, мавзунй, забон ва амсоли инҳо ба 

рубоиѐти шифоҳии халқи тоҷик қаробат дорад. Панду андарзҳои устод ба 

ҳукми зарбулмасалу мақол даромада, имрӯз дар забони мардум ҷорист. 

 Намунаҳои рубоиѐти Рӯдакӣ моро ба хулосае овард, ки ӯро аз устодони 

назми рубой дар адабиѐти форсу тоҷик донем. 

Ҳамин тариқ, он чи ки пиромуни рубоиѐти устод Рӯдакӣ дар ин 

мухтасар ба таври иҷмолй баѐн. шуд, мақоли «мупгг - намунаи хирвор»-ро 

мемонад. Баррасии ҳамаҷониба ва муайян кардани хусусиятҳои мушаххаси 

рубоиѐти Одамупннуаро таҳқиқоти густурда ва арзишмандеро тақозо 

мекунад, ки он кори оянда аст. 
Р. Тагоймуродов 

 
АБУАБДУЛЛАХ РУДАКИ И ЖАНР РУБАИ (ЧЕТВЕРОСТИШИЕ) 

 

В данной статье с научной позиции анализируется рубаи 

(четверостишие) как литературный жанр и источник возникновения метрики 

данного жанра и таджикской поэзии вообще. А также автором акцентируется 

внимание на такие вопросы, как истории возикновении, распространение 

жанра с таджикской литуратуры на литературы других народов и неимеющие 

отношения с арабской .метрики, роль и вклад основоположника таджикской 

классической литературы А. Рудакй в развитии и формирования этого 

древнего жанра таджикской литературы.  
 

R. Tagoimurodov 
 

ABUABDULLOH RUDAKI AND THE GENRE OF RUBAI 
(FOUR LINE POEM) 

 

In the given article the rubai is analysed as literary genre and the source of 

metrie’s rise of the given genre and Tajik poetry generally from the scientific point 

of view. And also the author accepts attention to such questions, like the history of 

rising, spreading genre from the Tajik literature to other peoples literature and 

having no relation with Arabic marries, role and contribution of the founder of 

Tajik classic literature A, Rudaki in the development and the formation of this 

ancient genre of the Tajik literature. 



Сатторов АЗ., Равшанова Г.Э,, Нижзбокиев С 

 

 

Сатторов А.Э., Равшанова Г.Э., Ниёзбокиева С. 

 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В «ДУХОВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ» ЗАКАРИЙА АР-РАЗИ 

 

Выдающийся представитель ученых средневекового мусульманского 

Ренессанса, персидско-таджикский ученый-энциклопедист Абу Бакр Мухаммад 

ибн Закарийа ибн Яхйа ар-Рази (865-925) основными научными 

специальностями, которых считают философия и медицина, внес заметный 

вклад также в развитии физико-математических наук. Его считают один из 

основателей  химической  науки,  который  вопросам химии посвятил 22 работ. 

А  в  физике  (науке  о природе) его перу принадлежит более тридцати; 

трактатов. Наряду с научными исследованиями различных отраслей наук, он 

уделил особое внимание нравственно-этическому воспитанию общества. 

/ В * этом направлении им были написаны такие работы, как 

«Наслаждение», «Философский образ жизни», «Признаки благополучия и 

счастья»,  «Духовная  медицина»  и  др. Среди этих работ особое место 

занимает, естественно, его «Духовная медицина», написанная 903—905 гг., 

согласно  ее  автора,  по  поручению  и  по просьбе эмира г. Рея времен 

правления Саманидов Мансура ибн Исхака и она наряду с обобщением 

достижений  античной  и  средневековой  этической  мысли содержит 

результаты автора по нравственно-этическим проблемам. 

Согласно средневековому представлению, существуют два вида 

медицины – физическая  медицина  и духовная  медицина:  физическая 

медицина - это наука о профилактике и лечения болезней человеческих тел, а 

духовная медицина - как  отмечае т ар-Рази,  наука об «исправлении нравов 

души и духовных качеств». 

Закарийа   ар-Рази  пишет: «.. .Я разделил эту книгу на двадцать 

разделов. 

Первый раздел о достоинстве разума и восхвалении его; 

Второй раздел о сдерживании страсти и обуздании ее, и об основных 

суждениях мудрого Платона по этому поводу. 

Третий раздел об общих суждениях, предпосланных в отдельности 

рассказу о дурных признаках души. 

Четвертый раздел о необходимости знания человеком своих пороков. 

Пятый раздел о любви ,привязанности и общих мыслях о наслаждении. 

Шестой раздел о неприятии тщеславия. 

Седьмой раздел о неприятии зависти. 

Восьмой раздел о неприятии чрезмерного и чреватого вредом гнева. 

Девятый раздел об отвержении лжи. 

Десятый раздел об отвержении скупости. 

Одиннадцатый раздел об устранении вреда бесплодных раздумий. 

Двенадцатый раздел об избавлении от печали. 

Тринадцатый раздел о неприятии обжорства. 

Четырнадцатый раздел о неприятии увлечения винопитием.



 

Пятнадцатый раздел о неприятии распущенности в сношениях. 

Шестнадцатый раздел о неприятии бездумной увлеченности, 

бессмысленных привычек, склонности к пустым Забавам и фанатичности в 

вероучении. 

Семнадцатый раздел о мере расходов и потребностей. 

Восемнадцатый раздел о неприятии усилий и борьбы за получение 

титулов,   мирских степеней и о различии между тем, что соответствует 

страсти, и тем, что соответствует разуму. 

Девятнадцатый раздел о благородном поведении. 

Двадцатый раздел о страхе перед смертью». 

Само  перечисление одних названий разделов этой книги 

свидетельствует о широком рассмотрении ар-Рази проблем человеческого 

бытия и здесь он предлагает свои предложения по их преодолению. 

В  первую  очередь,  он высокое место уделяет человеческому разуму и 

по этому поводу пишет: «Благодаря разуму мы обрели преимущество над 

неразумными животными и даже владеем ими, управляем ими, укрощаем их, 

заставляем их трудиться на нас там, где они могут приносить нам и себе 

пользу. Разумом мы познали все то, что нас возвышает, улучшает и делает 

приятной нашу жизнь, (посредством его) добываемся своей цели и своего 

желаемого».32 Восхваляя разума, ар-Рази утверждает о том, что все наши 

действия обязательно должны подчиняться разуму, т.е., управлять волей с 

помощью разума и начать действия после размышления. Он отмечает, что 

разумный человек всегда должен обладать стойким самообладанием , даже 

при несчастьях и для подтверждения своих мыслей он приводит следующие 

строки средневекового арабского поэта Махмуда Варрака (ум. 845 г.): 

Разумный человек представляет в своей душе 

Несчастья до того, как они обрушатся на него. 

Но если они и падут на него внезапно, то не напугают. 

Ибо он заблаговременно представлял их в своей душе. 

Он понимает, что несчастью этому будет все же конец, 

И он станет тем, кем был вначале. 

 

Отводя разуму достойное место, ар-Рази пишет: «Я же скажу: воистину 

разум указывает, избирает и изыскивает вещь наиболее достойную, наиболее 

предпочтительную и приятную, и наиболее полезную в смысле результатов и 

последствий...»332 и критикуя такие качества людей, как тщеславие, зависть, 

ложь,  скупость,  обжорства  и  др., он рекомендует им умеренность в 

увлечении еде,    винопитие    и    в    половых    отношениях,   отмечая    что, 

чрезмерность в последнем  «ослабляет  зрение, изнуряет, истощает и 

изнашивает тело, ускоряет наступление старости, дряхление и увядание, 

вредно воздействует на мозг и нервы, отнимает силы и уничтожает их ...»3 

                     

 
2 Абу Бакр Ар-Рази, Духовная медицина.- Душанбе: «Ирфон», 1990.-С.23-24. 
3 Там же.-С, 68. 

 



 

 

т.е.,  предлагает  такую человеческую деятельность «дабы наши души не 

обрели склонности к излишествам». 

Восхваляя благородный образ жизни, ар-Рази особенно отмечает такие 

качество  людей,  как  справедливость, скромность и пишет: «Мы говорим: 

если человек будет проявлять справедливость и скромность, будет менее 

придирчив  к  людям,  менее упрям и назойлив с ними, то он в большой 

степени будет уважаем ими. Если же добавить к этому благородство, 

искренность  и  сострадание  по отношению к ним, то без сомнения заслужит 

их любовь.  Но  именно те два качества справедливость и скромность и есть 

два плода добродетельного и благородного образа жизни».344 

В  шестом  разделе «О неприятии тщеславия» ар-Рази утверждает, что- 

«В воображении тщеславного и высокомерного человека лучше его вещи нет 

других вещей».5 

Таким образом, Закарийа ар-Рази в своей работе «Духовной медицине» 

нравственно-этическим вопросам уделяет особое внимание, и следует 

отметить, чТо его взгляды не устарели, и ныне являются очень полезными в 

вопросе воспитания молодого поколения. 

 

 
Сатторов А.Э., Равшанова Г.Э., Ниѐзбоқиев С. 

 
 

МАСЪАЛАҲОИ АХЛОҚИЮ ТАРБИЯВЙ ДАР  

«ТИББИ РУҲОНИ»-И ЗАКАРИЁИ РОЗЙ 

 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои ахлоқию тарбиявӣ дар асари «Тибби 

рӯҳонӣ»-и энсиклопедисти асримиѐнагии тоҷику форс Абубакр Муҳаммад 

ибн Закариѐ ибн Яҳѐи Розӣ (865-925) мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Муаллифон собит намудаанд, ки Закариѐи Розӣ дар мероси гаронбаҳои худ 

ба таълиму тарбият диққати махсус додаст. 

 
Sattorov А.Е., Ravshanova G.E., Niyozbokiev S.  

 
 

THE GOOD BREEDING AND EDUCATIONAL PROBLEMS IN “TIBBI 
RUHONI” BY ZAKARIYOYIROZI 

 

The article is devoted to the breeding and educational problems in ‚Tibbi 

Ruhoni‛ by medieval Persian and Tajik person of encyclopaedic knowledge, 

Abubakr Muhammad ibni Zakariyoyi ibni Yahyoi Rozi (865-925). The authors 

proved that Zakariyoyi Rozi paid special attention in his valuable works to the 

problems of education and good breeding. 

 

 

                     
4
 Там же.- С. 83. 

5
 Закариѐи Рози. Мунтахаби осор. - Душанбе: Адиб, 1989. - С.74 
 



 

 

Садриддинов Н.Т. 
 

БАЪЗЕ САМТҲОИ ИНКИШОФИ ИЛМ ВА МАОРИФ  

ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА 
 

Ислоҳоти иқтисодй ва самарабахшии онро бе инкишофи илм 
таъмин намудан мушкил аст.  Инро  таҷрибаи  аҳолии  ҳар  як  мамлакати 
рӯ ба тараққй оварда исбот менамояд, ки онҳо тавонистанд на танҳо 
душвориҳои зиндагиро бартараф намоянд, балки бо мӯъҷизоти худ дар 
соҳаи тараққиѐти иқтисодию иҷтимой оламро ба ҳайрат оранд. Мисоли 
равшани  ин Япония,  Германия,  Кореяи Ҷанубй Тайван, Гонконг 
Сингапур ва дигар мамлакатҳо шуда метавонанд.  

Хусусияти муҳимтарини мамлакатҳои рӯ ба тараққии иқтисодї 

оварда дар он аст, ки онҳо ба инкишофи системаи илму маориф диққати 

аввалиндараҷа медиҳанд. Масалан, дар Германия ба пешрафта 

манфиатнокйи аҳолй ҳанӯз дар асри XVI диққати махсус додаанд. Дар ин 

давра аз тарафи давлат қарор дода шуд, ки дар мамлакат барои ҳама 

гирифтани маълумотӣ ибтидоии умумй ҳатмй бошад ва барои ин 

шароитҳои зарурй муҳайѐ карда шуда буданд, Тадқиқотчиѐн қайд 

мекунанд, ки дар он вақт  нисбат  ба  дигар  мамлакатҳо  дар  Германия 

кори маълумотгирй бештар такмил ѐфта буд. 

Кори маълумотгирй дар Англия вазифаи шахсии ҳар як фарди 

алоҳидаи ҷамъият ҳисоб мешуд ва ба мактабу донишгоҳҳои xycycї 

нигаронида шуда буд. 

Дар айни замон дар чунин таълимгоҳҳои хусусй асосан щахсони 

доро хонда метавонанд.  Дар  натиҷаи  он  Англия  дар ибтидои асри XX 

дар кори инкишоф додани маълумотнокйи аҳолии мамлакат қафо монд 

Масалан, соли 1913 дар Англия 9 ҳазор ва дар Германия бошад 60 ҳазор 

донишҷӯ дар донишгоҳҳо таҳсил мекарданд. Дар Англия ва Уэлс якҷоя 

ҳамагй ба 350 мутахассиси соҳаҳои гуногун дипломҳо доданд, дар 

Германия бошад ҳар сол 3 ҳазор муҳандисони дипломдор тайѐр карда 

мешуданд.351 

Дар ИМ А бошад, аз нимаи асри 19 масъалаи ҳатман гирифтани 

маълумотӣ умумй васеъ ҷорй гашт ва ҳоло ИМА ҳамчун Германия ба 

системаи маълумотгирий ҳамаро фарогиранда гузаштааст. 

Дар Япония модели гирифтани ҳатмии маълумотӣ умумй ҷорї 

карда шуд. Ҳукумати мамлакат аз ИМА ва Аврупо муаллимонро даъват 

мекард, ки ба японҳо идеяҳо, методҳо ва технологияи навро омӯзонданд. 

Ҳанӯз соли 1925 дар Япония 99,4 фоизи наврасон ба мактабҳо ҷалб карда 

шуда   буданд   ва  соли 1977 аллакай 93 фоизи японҳо маълумотнок 

буданд.2 Ҳозир ҳам дар Япония ба кори илму маориф диққати 

аввалиндараҷа дода мешавад ва мардуми Японияро ба мамлакат» бузурги 

илмию техникй табдил додаанд. Онҳо бо боварии пурра изҳор 

                     
1  Рауфй М. Бо ваҳдат ба бозор. - Душанбе: Дониш, 2006. - с. 134-135. 

2Ҳамон ҷо.-с. 135. 
 



 

 

менамоянд, ки маҳз илму маърифат асоси пешравй дар ҳамаи соҳаҳои ҳаѐти 
ҷамъият мебошанд ва дар ҳақиқат таҷрибаи худи Япония ва дигар 
мамлакатҳои тараққикардаи дунѐ инро исбот менамояд. 

Мамлакатҳои навиндустриалй, ки баъди ҷанги дуюми ҷаҳон аз 
системаи мустамликадорй озод шуда, истиқлолиятро ба даст оварданд, 
барои таъмини тараққиѐти иҷтимоию иқтисодии мамлакати худ дар 
навбати аввал ба равнақ додани маърифатнокии аҳолй диққати махсус 
доданд. Масалан, дар Тайван ҳар соле ҳазорҳо ҷавононро ба хориҷа ба 
хондан мефиристанд ва аз онҳо ҳамагй 20 фоизашон ба ватани худ 
бармегарданд.   Вале   ҳукумати Тайван барои тайѐр кардани 
мутахассисони баландихтисоси ҳозиразамон ба ин 20 фоиз мутахассиси 
баргашта маблағ ҷудо карда, ҳамаи хароҷотҳои мамлакатро чандин 
маротиба пӯшонида, боз фонда мегиранд. Аз ин ҷост, ки тайваниҳо агар 

солҳои 50-ум ба ҳар сари аҳолй 50 доллари амрикой маҳсулот 
М9баровЈрданд, ҳозир бошад 6 ҳазор долларй, яъне қариб  100 баробар 
зиѐд маҳсулот мебароранд, ки то солҳои наздик истеҳсоли маҳсулотро ба 
ҳар сари аҳолй ба 13 ҳазор доллари америкой расонанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки тадқиқоти илмй ба ду гурӯҳи калон 
ҷудо мешаванд: тадқиқоти фундаменталй ва тадқиқотҳои бевосита 
аҳамияти амалидошта.   Ба   тадқиқотҳои фундаменталй асосан 
муассисаҳои илмии Академияи илмҳо ва лабораторияҳои проблемавии 
мактабҳои олй машғуланд. Дар солҳои Ҳокимияти Шӯравй фаъолияти 
чунин  тадқиқот  аз  тарафи  Комитети  давлатии СССР оид ба илму 
техника ба нақша гирифта мешуд ва маблағгузорй ҳам характери 
муттамарказонидашударо дошт, зеро Акдемияи илмҳо ва мактабҳои олй 
муассисаҳои  ҷумҳуриявй  ва  ѐ иттифоқй ҳисоб мешуданд.  Онҳо дар як 
вақт қисми таркибии вазорату иттифоқ буданд. 

Ҳозир корбарй бо ҳамаи муассисаҳои илмй дар худи ҳамон ҷо 
мегузарад. Бинобар ин вақти он расидааст, ки органҳои дахлдори 
идоракунандаи  ин соҳаҳо кори ба тартибории фаъолияташонро мувофиқ 
ба талаботи кишвар дар шароити иқтисодиѐти бозорй ба ҷо оранд. 

Дар ин ҷо, дар навбати аввал бояд органҳои давлатй масъалаҳои 
стратегй ва ҷории мамлакатро муайян намоянд ва мувофиқан дар назди 
муассисаҳои илмй-тадқиқотй вазифа гузоранд.  Дар ин асос кори 
муассисаҳо ба нақша гирифта шуда, барои иҷрои кор маблағҳои зарурй 
ҷудо карда мешаванд. Аз дигар сӯ, корҳо ки бо ташаббуси худи олимон 
иҷро мегарданд, бо органҳои давлатй мувофиқа карда мешавад ва барои 
иҷрои онҳо аз ҷониби давлат маблағ ҷудо кардан лозим аст. 

Бояд хотиррасон намоем, ки дар шароити иқтисодиѐти бозорй 
байни  давлат  ва  иҷрокунандагони кор муносибатҳои бозоргонй ҷой 
дошта метавонанд. Давлат ба сифати харидор ва тадқиқотчиѐну дигар 
жормандони муассисаҳои илмй ҳамчун фурӯшандагони натиҷаҳои 
жорашон муносибат менамоянд. Дар ин ҷо ҳар коргар маҳсули меҳнати 
худро чун моли тайѐр мефурӯшад ва давлат арзиши молро ба назар 
гирифта,  ҳаққи  меҳнатро  муайян  менамояд.  Воқеан,  қайд кардан лозим 
аст, ки дар шароити муносибатҳои бозоргонй ҳамагуна эҳтиѐҷоти 



 

 

одамонро қонеъгардонанда мол аст ва хариду фурӯш  мешавад.  Бинобар 
ин маҳсули меҳнати кормандони интеллектуалй мол, ҳисоб шуда, 
коргарони  ин  соҳа  бояд  натиҷаи  кори  худро  чун истеҳсолкунанда 
мувофиқи   шарту  талаботи харидорон-истеъмолкунандагон тайѐр 
намоянд, яъне мувофиқи эҳтиѐҷот ва қобилияти харидории 
истеъмолкунандагон  арзону хушсифат бароранд.  Даромади коргарон на 
аз  ҳисоби  баланд  бардоштани нархи фурӯши маҳсулот, балки  дар 
натиҷаи зиѐд кардани иҷрои корҳо мефзояд, ки чунин рафтор хоси бозор 
аст. 

Таҷрибаи кишварҳои мутараққй исбот менамояд, ки танҳо дар 

натиҷаи васеъ истифода бурдани навтарин комѐбиҳои илму техникањои 

муосир, баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии одамон пешравии 

ҷамъиятро таъмин намудан мумкин аст. 

Дар солҳои 90-ум дар натиҷаи воқеъаҳои ба ҳама маълум соҳањои 

илмй  дар  Тоҷикистон  хело  ҳам зарар диданд. Онҳо асосан аз ҳисоби 

буҷаи давлатй амал мекарданд. Вале дар натиҷаи пастравии иқтисодиѐт 

ҳолати молиявии мамлакат бад шуда, ба маблағҷудокунии давлат барои 

тараққиѐти соҳаҳои буҷавй нисбат ба ҳаҷми зарурй кам шуд. 

Дар соли 2005 сарфи назар аз мушкилоти иқтисодй  давлат 

эҳтиѐҷоти муассисаҳои илмию тадқиқотиро ба маблағи аз 85 то 100 фоиз 

қонеъ гардонд. Зеро бе дастовардҳо ва кашфиѐтҳои илмй пешрафти 

истеҳсолотро таъмин намудан имкон надорад. Вале вазъи корҳои илмию 

тадқиқотии Академияи илмҳои Тоҷикистон ва Академияи кишоварзй ва 

кишоварзї  мувофиқи  талаботи  имрӯза нест. Саноат, кишоварзї ва 

умуман шаҳрвандони кишвар натиҷаҳои илмиро интизоранд, ки мењнати 

ҳамарӯзаи онҳоро сабук намояд, самаранокии .истеҳсолотро афзун 

гардонад. Ба маънии пуррааш имрӯз тадқиқоти амалие, ки ба пешрафти 

истеҳсолот,  беҳтар  гардидани шароити иҷтимоии аҳолй мусоидат 

намоянд, вуҷуд  надоранд.  Институтҳои тадқиқотй мавзӯъҳои зиѐди 

илмиро ба нақша мегиранд, вале ба дараҷаи даркорй онҳоро ба субот 

нарасонида, бо рӯякй анҷом додани  онҳо  қаноат  мекунанд.   Ҳамин аст, 

ки олимон натиҷаҳои тадқиқотҳои илмии худро ба бозори бароварда 

наметавонанд,  яъне  натиҷаҳои  кори онҳо натанҳо талаботи бозори 

беруна,  балки  талаботи   бозори   дохилиро низ қонеъ намегардонад. 

Вақти он расидааст, ки дар ин масъалаҳо диққати ҷиддй дода шавад. 

Буҷаи соҳаи маориф сол ба сол беҳтар гашта, барои таъмин 

намудани рушди соҳа мусоидат менамояд. Агар дар соли 2002 ба соњаи 

маориф аз буҷаи давлатй 86 млн. сомонй ҷудо шуда бошад, дар соли 2003 

он ба 111 млн.  сомонй ва соли 2004 ба беш аз 161 млн. сомонй расонида 

шудааст. Дар соли 2008 барои рушди соҳаи маориф 604,4 млн. сомонї бо 

афзоиши 41 фоиз равона мегардад. Бояд қайд кард, ки як маркази 

ҳамоҳангсозй тайѐр намудани мутахассисон дар донишгоҳҳои давлатњои 

дигар  то кунун вуҷуд надорад363.  Бинобар  ин, барои ҳамоҳангсозии 

                     
3 Паѐми  Президента ҶТ Эмомалӣ  Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ. Рӯзкомаи «Омӯзгор»  аз 2  

майи соли 2008. №18. 



 

 

раванди тайѐр намудани мутахассисон дар хориҷи кишвар аз ҳисоби 

намояндагони ҳукумат, вазорату идораҳои салоҳиятдор бояд комиссияи 

байни  идоравй  оид  ба  интихоби довталабон таъсис дода шавад. 

Ҳамчунин интихоби довталабон бояд аз рӯи ихтисосҳое сурат гирад, ки 

иқтисодиѐти миллй ба он эҳтиѐҷ дорад. 

Дар  таъмини  сифати  дониш ҳеҷ омил ба кадрҳои омӯзгори 

баробар шуда наметавонад. Аз ин хотир Президента мамлакатамон 

масъалаи кадрҳои педагоги, тарбия ва такмили ихтисоси онҳоро ҷиддй 

таъкид карданд. Айнй замон дар мактабҳои таҳсилоти миѐнаи умумй 

кадрҳои омӯзгорй, махсусан аз фанҳои забонҳои хориҷй, физика, химия 

намерасанд.  Ба   замми   ин 43%-и хатмкардагони мактабҳои олии 

омӯзгорй бо сабабҳои гуногун ба ҷои корй ҳозир намешаванд. Боиси 

таассуф  аст,  ки  шароити  зиндагии  муаллимон, мавқеъ ва мақоми онҳо 

дар ҷомеа дар аксарият ноҳияҳо ба масъалаи дараҷаи аввал қарор 

наѐфтааст. Дар робита ба ин масъалаи муҳим тамоми мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо зарур аст, ки таъкидҳои 

сардори давлатамонро дастури фаъолияти хеш қарор Дода, масъалаи бо 

кадрҳои баландихтисос таъмин намудани мактабҳои тобеъияти худро ба 

таври  мусбат  ҳал  намоянд.  Ин дар сурате амалй мешавад, ки ҳар як 

шаҳру ноҳия ва ҳатто мактабҳои алоҳида барномаи махсуси ояндабинии 

тарбияи  кадрҳоро дошта бошанд. Кадрҳои омӯзгорй на ба тарзи 

таваккалй, балки тибқи нақша ва барномаи илман дуруст тартибдода 

тарбия карда шаванд. Роҳбарони ботаҷриба ин гуна кадрҳоро ҳанӯз аз 

курсии  талабагй меҷӯянд. Аз ҳамон синну сол маълум мешавад, ки як 

қисми хонандагон қобилияти омӯзгорй доранд. Аз ҳисоби ҳамин гуна 

талабаҳо  дар  синфҳои болой равияҳои омӯзгорй тартиб дода,  ба тарбия 

ва пешравии онҳо диққати махсус додан ба нафъи кор аст. 

Дар  баробари  ин,  проблемаҳои  ҳалталаби соҳаи илму маориф 

хело  зиѐданд.  Пеш аз ҳама, сифати таълиму тарбия ва мазмуну 

мундариҷаи таҳсилот ба дараҷаи кофй тағйир наѐфта истодааст. 

Президента   кишварамон   дар  паѐми  имсолаашон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карданд, ки маблағгузорй ба соҳаи 

маориф зиѐд мешавад, ҳар сол даҳҳо муассисаҳои нави таълимӣ бунѐд 

мегарданд. «Бо вуҷуди ин тадбирҳои андешидашуда,- изҳори нигаронй 

карданд сардори давлат,- имрӯз сифати таълим ҳатто дар муассисаҳои 

таълимии  номдор  ба  талаботи  давру  замон ҷавобгӯ нест» Вазифа 

гузошта   мешавад , ки  Вазорати  маориф, пеш аз ҳама ба масъалаи 

«Баланд бардоштани сифати таълим, ворид шудан ба фазой ҷаҳонии 

таҳсилот» машғул шавад. Вақти он расидааст, ки аз нишондиҳандаҳои 

миқцорй ба сифатй гузарем. Чуноне, ки Президенти Академияи илмҳои 

педагогии назди Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло 

Лутфуллоев қайд менамояд, аз таъкиди Президенти кишвар бармеояд, ки 

масъалаи  сифати дониш ва таҳсилот ташвишовар мебошад.4  Раванди 

                     
4 Маҳмадулло Лутфуллоез. «Масъалаи мубрам : Сафхтн дониш ва таҳсилот». Рузномаи «Ҷумҳурият» аз 

20.05.2008, №61.(2i418).  



 

 

тайѐр  намудани  мутахассисон  дар хориҷи кишвар аз ҳисоби 

намояндагони ҳукумат, вазорату идораҳои салоҳиятдор бояд комиссияи 

байни  идоравй  оид  ба  интихоби довталабон таъсис дода шавад. 

Ҳамчунин интихоби довталабон бояд аз рӯи ихтисосҳое сурат гирад, ки 

иқтисодиѐти миллй ба он эҳтиѐҷ дорад. 

 Дар  таъмини  сифати  дониш  ҳеҷ  омил  ба кадрҳои омӯзгорй 

баробар шуда наметавонад. Аз ин хотир Президента мамлакатамон 

масъалаи кадрҳои педагога, тарбия ва такмили ихтисоси онҳоро ҷиддй 

таъкид карданд. Айни замон дар мактабҳои таҳсилоти миѐнаи умумй 

кадрҳои омӯзгорй, махсусан аз фанҳои забонҳои хориҷй, физика, химия 

намерасанд.  Ба   замми  ин  43%-и хатмкардагони мактабҳои олии 

омӯзгорй бо сабабҳои гуногун ба ҷои корй ҳозир намешаванд. Боиси 

таассуф   аст,  ки   шароити зиндагии муаллимон, мавқеъ ва мақоми онҳо 

дар ҷомеа дар аксарият ноҳияҳо ба масъалаи дараҷаи аввал қарор 

наѐфтааст. Дар робита ба ин масъалаи муҳим тамоми мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо зарур аст, ки таъкидҳои 

сардори давлатамонро дастури фаъолияти хеш қарор дода, масъалаи бо 

кадрҳои баландихтисос таъмин намудани мактабҳои тобеъияти худро ба 

таври  мусбат  ҳал  намоянд.  Ин дар сурате амалй мешавад, ки ҳар як 

шаҳру ноҳия ва ҳатто мактабҳои алоҳида барномаи махсуси ояндабинии 

тарбияи кадрҳоро дошта бошанд. Кадрҳои омӯзгорй на ба  тарзи 

таваккалй, балки тибқй нақша ва барномаи илман дуруст тартибдода 

тарбия карда шаванд. Роҳбарони ботаҷриба ин гуна кадрҳоро ҳанӯз аз 

курсии талабагй меҷӯянд. Аз ҳамон синну сол маълум мешарад,  ки як 

қисми хонандагон қобилияти омӯзгорй доранд. Аз ҳисоби ҳамин гуна 

талабаҳо дар синфҳои болой равияҳои омӯзгорй  тартиб  дода,  ба тарбия 

ва пешравии онҳо диққати махсус додан ба нафъи кор аст. 

Дар  баробари  ин,  проблемаҳои  ҳалталаби  соҳаи илму маориф 

хело  зиѐданд.  Пеш  аз  ҳама,  сифати таълиму тарбия ва мазмуну 

мундариҷаи таҳсилот ба дараҷаи кофй тағйир наѐфта истодааст. 

Президенти  кишварамон  дар  паѐми  имсолаашон  ба  Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карданд, ки маблағгузорй ба соҳаи 

маориф зиѐд мешавад, ҳар сол даҳҳо муассисаҳои нави таълимй бунѐд 

мегарданд. «Бо вуҷуди ин тадбирҳои андешидашуда,- изҳори нигаронӣ 

карданд сардори давлат,- имрӯз сифати таълим ҳатто дар муассисаҳои 

таълимии  номдор  ба  талаботи  давру  замон  ҷавобгӯ  нест»   Вазифа 

гузошта  мешавад,  ки  Вазорати   маориф,   пеш аз ҳама ба масъалаи 

«Баланд бардоштани сифати таълим, ворид шудан ба фазой ҷаҳонии 

таҳсилот» машғул шавад. Вақги он расидааст, ки аз нишондиҳандаҳои 

миқцорй ба сифатй гузарем. Чуноне, ки Президенти Академияи илмҳои 

педагогии назди Вазорати доорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло 

Лутфуллоев қайд менамояд, азтаъжиди Президенти кишвар бармеояд, ки 

масъалаи сифати дониш ва таҳдакт ташвишовар мебошад.4 

                     
4 Маҳмадулло Лутфуллоез. «Масъалаи мубрам : Сафхтн дониш ва таҳсилот». Рузномаи 

«Ҷумҳурият» аз 20.05.2008, №61.(2i418). 



 

 

1. Тағйири ҷидции асосҳои иқтисодии маблағгузории мактаб ва 
шарту шароити маош, яъне ҳаққи заҳмати омӯзгор. 
2. Коркарди механизм ѐ тарзҳои идораи давлатию ҷамъиятии мактаб.  
 Олимони соҳаи педагогика ва мутахассисон дар ҷумҳурй таи 14-15 
соли охир бобати мазмуни таҳсилот корҳои зиѐдеро анҷом доданд. 
Натиҷаи ин корҳо дар нақшаҳои таълим, барномаҳои таълим, китобҳои 
дарсй ва аз ҳама муҳим стандартҳои таълимии силсилаи фанҳои 
ҷамъиятию гуманйтарй ва дақиқ ҷамъбаст карда шудаанд. Стандартҳо 
имконият медиҳанд, ки ба ҳамон мақсадҳо бирасем. 
Бо кадом роҳҳо? 

1. Бо роҳи ҷорй намудани таълими ҳамгиро. 

2. Баланд бардоштани сифати таҳсилоти умумй бо роҳи ҷорй 
намудани синфҳои равия (тафриқа) дар зинаи асосй ва умумй. 

3. Ба шахсу шахсият нигаронидани мазмуни таҳсилот. 
4J Мустаҳкам намудани самти тарбиявй ва иҷтимоию инсонгароии 
мазмуни таҳсилот, ки ба арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандй, демократй 
ҳуқуқбуунѐд ва дунявй нигаронида мешавад. 

5. Таъмини интихоби озод ва нусханокии таҳсилот аз ҷониби 
субъектони раванди маълумот (талабаҳо ва падару модарони онҳо, 
омӯзгорон, тарбиягирандагон, донишҷӯѐн, муассисаҳои хадамоти 
таҳсилот). 

6. Мустаҳкам намудани нақши фанҳои дақиқ ва силсилаи фанҳое, ки 
ба манфиати ҳаѐти иҷтимоии талабагон бештар хизмат менамоянд: 
иқтисодиѐт, таърих, ҳуқуқ, адабиѐт, забонҳои модарй ва хориҷй. 

7. Таъмини саводи умумии имлой ва компютерй. 

8. Фарогирии бештари ҳонандагон ба варзиш ва дигар машғулиятҳои 
фориғ аз синфу мактаб.1 

Сифати таълим, дараҷаи дониш ва маҳорати хонандагону 
донишҷӯѐн  нисбат ба талаботи замона ниҳоят ақиб мемонад. Дар 
кишвар ҳанӯз ҳам нақша ва барномаҳои нави муосир дар ҳамаи сатҳҳои 
соҳаи маориф таҳия нагардидаанд. Мавҷуд набудани адабиѐт ва маводи 
методии замонавй вазъи соҳаи маорифро боз ҳам мушкилтар 
мегардонад. То ҳанӯз китобҳои дарсй ба забонҳои тоҷикй ва русй 
камчин мебошанд. 

Мутобиқи дурнамои теъдоди хонандагон дар системаи маълумоти 
миѐнаи умумй то соли 2015 метавонад то 40 фоиз афзоиш ѐбад. Бо чунин 
суръат соҳаи маорифи мавҷуда барои қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти 
афзояндаи кишвар ба кадрҳои соҳибихтисос қодир намебошад. Ҳоло дар 
бахши маориф норасоии шадиди синфхонаҳо эҳсос гардида, вазъи 
биноҳои муассисаҳои таълимӣ ғайриқаноатбахш аст. Мутобиқи арзѐбй 
айнй  замон, барои беш аз 600 ҳазор хонандагон ҷои нишаст намерасад, 
87 фоизи мактабҳои таҳсилоти умумй шароити дахлдори санитарй 
надоранд. Дар 26 фоизи мактабҳо системаи гармидиҳй, дар 24 фоизи 
мактабҳо хати об, дар 35 фоизи мактабҳо ташноб вуҷуд надорад. Дар 
муассисаҳои таҳсилоти умумй инчунин, технологияи муосири электронй, 
компютерҳо ва дастраси ба Интернет намерасад ва истифодаи онҳо низ 



 

 

аз  сабаби   нарасидани   мутахассисон  ва сари вақт интиқол надодани қувван 
барќ;   боз   ҳам    мушкилтар    мегардад.    Вобаста   ба  ин  бахши  маориф 
беш аз пеш ба пардохтҳои ғайрирасмӣ ва кӯмаки байналмилалй вобаста 
мегардад.   Сарфи  назар  аз  маҳцудиятҳои  маблағҳои  буҷетии 
ҷудошаванда, ҳангоми банақшагирй ва маблағгузорй афзалиятҳои 
маълумотӣ миѐнаи умумй нокифоя ба инобат гирифта мешавад. 

Дар соҳаи маориф то ҳол монеъаҳои зиѐди маъмурй мавҷуд буда, 
механизмҳои оқилонаи шарикии давлатию хусусй ва иҷтимой вуҷуд 
надоранд, ки иштироки бахши хусусиро дар фаъолияти вобаста ба 
таҳсилот, бахусу с таҳсилоти томактабй ва олии касбй бозмедорад. 

Мутобиқи мақсад ва афзалиятҳои миллй дар соҳаи маориф чунин 
афзалиятҳои дарозмудцат муайян гардидаанд:5 \ 

- Ислоҳоти институтсионалй ва иқтисодии системаи маориф. 

- Баланд бардоштани нерӯи бахши маориф оид ба хизматрасонй. 
Мутобиқи афзалиятҳои дарозмудцати бахши маориф дар сиѐсати 

бахшй оид самтҳои зерин фаъолият пешбинй гардидааст: 

1. Ислоҳоти институтсионалй ва иқтисодии системаи маориф: 
-- муқарар намудани стандарта кафолатноки таълимии ҳадци ақали аз 
нигоҳи молиявй асоснок ва мутобиқи он такмили қонунгузорй пешбинй 
гардидааст. 

Мустақилияти муассисаҳои таълимии ҳамаи сатҳҳо баланд 
бардошта мешавад. 

- оид ба хизматрасонии таълимй аз ҷониби бахшҳои хусусй, аз ҷумла 
тавассути соддагардонии расмиѐти давлатй(иҷозатномадиҳй, 
аттестатсия, аккредитатсия), пеш аз ҳама дар таҳсилоти томактабй, 
миѐнаи касбй ва олй тадбирҳо андешида мешаванд. 

- бо назардошти имкониятҳои молиявии давлат ва рушди демографй 
стандартхои ҳамаи сатҳҳои маориф таҷдиди назар гардида мӯҳтавои 
китобҳои дарсй ва воситаҳои таълимй нав карда мешаванд. Барои 
таъмини хонандагони мактабҳо ва онҳое, ки дар дигар зинаҳои маориф 
таҳсил мегиранд. аз ҷумла китобҳои дарсй ба забонҳои аҳолии аз нигоҳи 
этникй хурди кишвар таҳия ва нашр карда мешавад. 

- оид ба татбиқи як қатор барномаҳои зайл пешниҳод манзур мегардад: 
ҷорй намудани системаи ягонаи идоракунии маориф, пайваст кардани 
тамоми муассисаҳои таълимй ба шабакаи Интернет, ҷорй намудани 
технологияи кредитии таълим дар муассисаҳои олии таълимй, баланд 
бардоштани сатҳи иттилоотии хонандагон оид ба ҳуқуқи инсон, 
санитария, гигиена ва тарзи ҳаѐти солим, баланд бардоштани тахассуси 
омӯзгорон, бо дарназардошти имкониятҳои молиявй вобаста ба таълими 
тахассусй ва рушди маълумотӣ миѐнаи умумй бо дарназардошти 
эҳтиѐҷоти кадрии кишвар. Ба сифати яке аз тадбирҳои имконпазири 
мубориза алайҳи коррупсия дар назар дошта шудааст, ки мутобиқи 
мақсад будани давра ба давра гузаштан ба имтиҳони ягонаи давлатй 
мавриди омӯзиш қарор дода шавад. 

                     
5 Стратегиям миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015. -Душанбе, 2G07. -С. 45 



 

 

Аз сабаби нарасидани мутахассисон ва сари вақт интиқол надодани 
қувваи барқ боз ҳам мушкилтар мегардад. Вобаста ба ин бахши маориф 
беш аз пеш ба пардохтҳои ғайрирасмй ва кӯмаки байналмилалй вобаста 
мегардад. Сарфи назар аз маҳдудиятҳои маблағҳои буҷетии 
ҷудошаванда, ҳангоми банақшагирй ва маблағгузорй афзалиятҳои 
маълумоти миѐнаи умумй нокифоя ба инобат гирифта мешавад. 

Дар соҳаи маориф то ҳол монеъаҳои зиѐди маъмурй мавҷуд буда, 
механизмҳои оқилонаи шарикии давлатию хусусй ва иҷтимой вуҷуд 
надоранд, ки иштироки бахши ху су сиро дар фаъолияти вобаста ба 
таҳсилот, бахусус таҳсилоти томактабй ва олии касбй бозмедорад. 

Мутобиқи мақсад ва афзалиятҳои миллй дар соҳаи маориф чунин 
афзалиятҳои дарозмуддат муайян гардидаанд:5 

- Ислоҳоти институтсионалй ва иқтисодии системаи маориф. 

- Баланд бардоштани нерӯи бахши маориф оид ба хизматрасонй. 
Мутобиқи афзалиятҳои дарозмуддати бахши маориф дар сиѐсати 

бахшй оид самтҳои зерин фаъолият пешбинй гардидааст; 

2. Ислоҳоти институтсионалй ва иқтисодии системаи маориф: 

- муқарар намудани стандарта кафолатноки таълимии ҳадци ақали аз 
нигоҳи молиявй асоснок ва мутобиқи он такмили қонунгузорй пешбинй 
гардидааст. 

Мустақилияти муассисаҳои таълимии ҳамаи сатҳҳо баланд 
бардошта мешавад. 

- оид ба хизматрасонии таълимӣ аз ҷониби бахшҳои хусусй, аз ҷумла 
тавассути соддагардонии расмиѐти давлатй(иҷозатномадиҳй, 
аттестатсия, аккредитатсия), пеш аз ҳама дар таҳсилоти томактабй, 
миѐнаи касбй ва олй тадбирҳо андешида мешаванд. 

- бо назардошти имкониятҳои молиявии давлат ва рушди демографй 
стандартхои ҳамаи сатҳҳои маориф таҷдиди назар гардида мӯҳтавои 
китобҳои дарсй ва воситаҳои таълимӣ нав карда мешаванд. Барои 
[таъмини хонандагони мактабҳо ва онҳое, ки дар дигар зинаҳои маориф ! 
таҳсил мегиранд. аз ҷумла китобҳои дарсй ба забонҳои аҳолии аз нигоҳи 
этникй хурди кишвар таҳия ва нашр карда мешавад. 

- оид ба татбиқи як қатор барномаҳои зайл пешниҳод манзур мегардад: 
ҷорй намудани системаи ягонаи идоракунии маориф, пайваст кардани 
тамоми муассисаҳои таълимӣ ба шабакаи Интернет, ҷорй намудани 
технологияи кредитии таълим дар муассисаҳои олии таълимӣ, баланд 
бардоштани сатҳи иттилоотии хонандагон оид ба ҳуқуқи инсон, 
санитария, гигиена ва тарзи ҳаѐти солим, баланд бардоштани тахассуси 
омузгорон, бо дарназардошти имкониятҳои молиявй вобаста ба таълими 
тахассусй ва рушди маълумоти миѐнаи умумй бо дарназардошти 
эҳтиѐҷоти кадрии кишвар. Ба сифати яке аз тадбирҳои имконпазири 
мубориза алайҳи коррупсия дар назар дошта шудааст, ки мутобиқи 
маќсад будани давра ба давра гузаштан ба имтиҳони ягонаи давлатй 
фйди омӯзиш қарор дода шавад. 

                     
5 Стратегияи миллий рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015. -Душанбе, 2007. -С. 45. 
 



 

 

муассисаҳои таълимии томактабй, татбиқи барномаҳо оид ба таҳкими 

заминаи моддию техникии бахши маориф, ҷалби инвеститсияҳои 

ғайрибуҷетй ва рушди муассисаҳои таълимии томактабии хусусй ва 

ҷамъиятй пешбинй мегардад. 

Дар амал татбиқ намудани ин чорабиниҳо имконият медиҳанд, ки чунин 

натиҷаҳои пешакй ба даст ояд: 

- барои рушди бахши хусусй чунин шароити мусоид фароҳам оварда 
мешавад, ки хизматрасонии хушсифати таълимиро таъмин намояд( он то 
10 фоизи муассисаҳои мактаби таҳсилоти умумй, то 30 фоизи 

муаосисаҳои томактабй ва муассисаҳои олии таълимиро фаро мегирад). 

Ин ба зиѐд шудани буҷети муассисаҳои таҳсилоти давлатй мусоидат 

хоҳад кард. 

-- дар ҳамаи зинаҳои таҳсил стандартҳо, нақшаҳо ва барномаҳои 

таълимии муносибгардонидашуда ва такмилѐфта ҷорй карда мешаванд. 

- дар назар дошта шудааст, ки сатҳи саводнокии аҳолии аз 15 то 24-сола 

99,1 фоизро дар бар гирифта, ҳамзамон нобаробарии гендерй дар 

маълумотӣ миѐнаи умумй ва ҳамаи дигар зинаҳои таҳсил ним баробар 
рафъ мегардад. 

- ғайримуттамарказгардонии маблағгузории муассисаҳои таълимй, ҷорй 

намудани механизми маблағгузории сарикасй дар таҳсилоти миѐнаи 

умумй ва шаффофияти идоракунй дар бахши маориф ҳамзамон бо 

фаъолсозии ҷамоатҳои маҳаллй ва ҷалби падару модарон дар ҳалли 

проблемаҳои маориф сурат мегирад. 

- хонандагони мактабҳо бо адабиѐтҳо ва асбобу анҷоми зарурии мактаб 

100% таъмин гардида, 20-25 фоизи омӯзгорон ва дигар ‘ кормандони 

бахши маориф ҳар сол аз бозомӯзй ва такмили ихтисос мегузаранд, ба 

таҳсил фарогирии ҳамаи кӯдакони синни мактабй то 99 фоиз пешбинй 
гардидааст. 

- Ҳамзамон бо барқарорсозии мактабҳои мавҷуда ва дигар муассисаҳои 

таълимй боз ҳадди ақал 450 мактабҳои нав сохта мешавад. Ҳамаи 

мактабҳои  сохта ѐ барқароршуда бо таҷҳизоти зарурй, гармй, 

шароитҳои дахлдори санитарй таъмин карда мешаванд, сад фоиз 

мактабҳо бо оби нӯшокй таъмин хоҳапд шуд. 

- фарогирии кӯдакон, барои омодагии томактабй дар муассисаҳои 

таълимии томактабй ва мактабҳои гурӯҳҳои омодасозй то 40 фоиз 
расонида мешавад. 

- системаи иттилоотии идоракунии маориф ҷорй гардида, тақрибан 50 

фоизи мактабҳо ба шабакаи глобалии Интернет пайваст мешаванд. 

Дар шароити маҳцудияти имкониятҳои молиявии кишвар дар 

бахши илм, заминаи мавҷудаи моддй ва нерӯи нисбатан баланди кадрй 

ниҳоят ғайрисамарабахш истифода бурда мешавад. Оид ба самтҳои 

мухталифи илмҳои табии, тиббй, техникй, кишоварзй ва ҷамъиятй 

тадқиқотҳо анҷом дода мешаванд. 

Системаи институтсионалии илм ғайрисамарабахш, ғайри 

сарфакорона ва нисбат ба захираҳои мавҷудаи кишвар номутаносиб 



 

 

мебошад. Робита байни заминаи институтсионалии бахши илм ва 
заминаи институтсионалии бахши маориф ниҳоят суст аст. 

Мавҷуд набудани барномаҳои самараноки маҷмӯии илмию 
техникии ҷумҳуриявй боиси он гардидааст, ки коркардҳои илмй бе 
назардошти афзалиятҳо ва принсипҳои миллй пеш бурда шуда, онҳо бо 
кадрҳои зарурии дорой тахассуси баланд таъмин нагардидаанд. Нерӯи 
илмии кишвар ҳанӯз ба ҳалли проблемаҳои афзалиятноки рушди 
иҷтимоию иқтисодии кишвар самт нагирифтааст. 

Афзалиятҳои асосии рушди илм мувофиқи стратегияи 
дарозмудцат то солҳои 2015 бахшҳои зерин муайян карда шудаанд: 

- муносибгардонй, б о дарназардошти самтҳои афзалиятноки заминаи 
институтсионалй ва истифодаи самарабахши нерӯи мавҷудаи моддию 
техникй ва илмй. 

- рушди заминаи моддию техникии бахши илм ва ворид гардидани он 
ба равандҳои глобализатсия. 

- таъмиқи ҳамкориҳои байналмилалии илмй ва илмию техникй. 
Мутобиқи афзалиятҳои милии рушди Тоҷикистон ва самтҳои 

афзалиятҳои асосии рушди илм дар сиѐсати бахшй самтҳои зайли 
фаъолият пешбинй шудаанд: 

1. Муносибгардонй бо дарназардошти самтҳои афзалиятноки заминаи 

институтсионалй ва истфодаи самарабахши иқтидори мавҷудаи моддию 
техникй ва илмй: 
-- бо дарназардошти вазъи мавҷуда ва талаботи бахши воқеъии 
иқтисодиѐт оид ба таҳия ва тасдиқи консепсияи рушд ва барномаи 
ислоҳоти соҳаи илм тадбирҳо андешида мешаванд, ки пеш аз ҳама барои 
муносибгардонии заминаи институтсионалии илм нигаронида шудаанд. 
-- бо мақсади такмили мавзӯъҳои коркардҳои илмию тадқиқотии 
муассисаҳои илмй инвентаризатсия ва таҳлили онҳо дар назар дошта 
шудааст. Оид ба самтҳои афзалиятноки илм ва рушди иқтисодиѐт 
барномаҳои мақсадноки маҷмӯии илмй ва илмию техники таҳия карда 
мешавад. Инчунин, дақиқсозии самтҳои афзалиятноки тадқиқотҳои 
бунѐдй ва амалй, ки барои иқтисодиѐти кишвар аҳамияти муҳим доранд, 
анҷом дода мешаванд. Дар назар дошта шудааст,ки тақсимоти маблағҳо 
ва маблағгузории мавзӯъҳои илмй дар асоси озмун давра ба давра ҷорй 
намудани системаи қарордодии пардохти музди меҳнат дар соҳаи 
коркардҳои афзалиятноки илмию техникй ва таҷрибавию конструкторй 
сурат мегирад. 

2. Рушди заминаи моддию техникии бахши илм ва ворид шудани он ба 
раванди глобализатсионй: 
-- барқарор ва навсозии объектҳои илмй, биноҳои донишкадаҳои илмй, 
обсерваторияҳоиастрономй, стансияҳои зилзиласанҷй, боғҳои ботаникй, 
стансияҳои илмие, ки оид ба самт ва мавзӯъи афзалиятнок фаъолият 
мекунанд, анҷом дода мешавад. Ҳамчунин ба нақша гирифта шудааст, 
ки муассисаҳои илмй бо асбобу анҷоми муосир, дастгоҳҳои озмоишй, 
реактивҳо, маводу воситаҳои дигар ва асбобу анҷоми зкспедитсионй 
таъмин карда шаванд. Ҳамзамон, разанди ташаккули заминаи 



 

иттилоотй дар соҳаи илм, пайвастшавии муассисаҳои илмию тадқиқотй 

ба шабакаи Интернет идома хоҳад ѐфт. 

3. Таъмиқи ҳамкориҳои байналмилалии илмй ва илмию техникй: 5 

- Таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди ҳамкориҳои байналмилалии илмй 

ва илмию техникй бо назардошти самтҳои фаъолияти бахшҳо ва 

равандҳои глобализатсия пешбинй мегарданд. Оид ба фароҳам овардани 

шароит, барои иштироки фаъолонаи кормандони илмй дар озмунҳо 

ҷиҳати таҳияи лоиҳаҳо оид ба грантҳои давлатй, грантҳои созмонҳои 

байналмилалй ва фондҳо тадбирҳо андешида мешаванд. Дар амал татбиқ 

намудани  ин  самтҳо  имконият  медиҳанд ,  ки   натиҷаҳои  зайли 

пешакй ба даст оянд: 

- оид ба самтҳои афзалиятноки илм ва рушди ииқтисодиѐт барномаҳои 

маҷмӯии мақсадноки илмй ва илмию техникй бо дарназардошти 

дархостҳои воқеъии соҳаҳои иқтисодиѐт татбиқ мегарданд. 

- талаботи бозорй нисбат ба илм ва натиҷаҳои амалии воқеъии на камтар 

аз 50 фоизи лоиҳаҳои илмй ба даст меояд. 

- системаи озмунии грантҳои давлатй, байналмилалй барои 

навовариҳо,коркардҳо ва тавсияҳо оид ба рушди самтҳои афзалиятноки 

соҳаҳои иқтисодиѐт ҷорй карда мешавад, ки барои ҷалби нерӯи илмии 

кишвар ба раванди таъмини рушди иқтисодй мусоидат хоҳад кард. 

- муассисаҳои илмию тадқиқотй ба шабакаҳои Интернет пайваст 

гардида, заминаҳои иттилоотй ва марказҳои технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионй дар соҳаи илм таъсис дода мешаванд. 

 
Садридцинов Н.Т.  

 
НЕКТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В данной статье анализируется некоторые важнейшие направления 

развития науки и образования в современных рыночных условиях в 

Республике Таджикистан. 

 
Sadriddinov N.T. 

 
 SOME DIRECTIONS OF THE SCIENCE AND EDUCATION 

DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 
 

The article analyses some of the most important directions of science and 

education development in contemporary market conditions in the Republic of 

Tajikistan. 



 

 

ИСТИФОДАИ БАРНОМАҲОИ ОФИСЙ ДАР КУРСИ 
ИНФОРМАТИКА 

 

Яке аз мавзӯҳои асосй дар фанҳои сикли информатика ин 

барномаҳои офисӣ мебошад. Фанни ‚Технологияи информатсионй‛ дар 

мактабҳои таҳсилоти умумй ва ‚Информатика‛ дар коллеҷу мактабҳои 

олй дар асоси новобаста будан аз ин ѐ он системаи оператсионию 

маҳсулоти барномавии ширкатҳои алоҳида ба роҳ монда шудаанд. Ин ба 

барномаҳои офисй низ тааллуқ дорад. Ба ин нигоҳ накарда дар шароити 

ҳозира асосан системаи оператсионии Windows ва барномаҳои офисии 

он мавриди омӯзишу истифода қарор ѐфтаанд. Акнун омӯзишу 

истифодаи системаи оператсионии озодасоси Linux ва барномаҳои офсии 

он дар Ҷумҳурии мо отоз ѐфтааст вале он ба барномаҳои ширкати 

Microsoft рақобат карда натавониста истодааст. Новобаста аз ин 

интихоби платформа омузиш ва истифодаи барномаҳои офисӣ дар 

таълими информатика мавқеи марказиро менамоянд. 

Дар зинаҳои гуногуни таълими фанҳои сикли информатика 

барномаҳои офисии зерини Windows бештар истифода мешаванд: 

> MS Word 
> MS Excel 
> MS Power Point 

> MS Access 

Пеш аз омӯзиши барномаҳои офисӣ шиносой ва истифодаи 

барномаҳои стандартй махсусан MS Word Pad, MS Paint, Блокнот, 

Калкулятор заминаест барои омузиш ва истифодаи барномаҳои офисй. 

Ҳар як хонанда, донишҷӯ ва истифодабарандаи компютер бояд ба 

масъалаҳои зерин диққат диҳад: 

❖ Номбар кардани барномаҳои офисй 

❖ Фарқияти байни барномаҳои стандартй аз офисй 

❖ Функсияҳои асосии ҳар як барномаи офисй 

❖ Алоқамандии байниҳамдигарии барномаҳои офисй 

❖ Тадбиқи бевоситаи барномаҳои офисй дар амал 

❖ Ҳосил кардани малакаю маҳорати кор бо барномаҳои офисй 

❖ Шиносой бо барномаҳои офисии якчанд системаи оператсионй 
(Windows, Linux, ...,) 

-Барномаҳои амалии солҳои охир, аз ҷумла барномаҳои офисӣ аз 

солҳои пеш аз ҷиҳатҳои гуногун фарқ мекунанд. Яке аз фарқиятҳои



 

 

асосй ин алоқамандии байни онҳо мебошад. Масалан редактори матнй 

қисман кори редактори графикиро иҷро менамояд ва баръакс. Ҳамин хел 

алоқамандй дар ' байни редакторҳои матнй, ҷадвалҳои 

электронй,редакторҳои графикй ва ғайраҳо мавҷуданд. Иҷрои 

функсияҳои якдигар функсияи асосии барномаро руйпуш менамояд. Аз 

ин сабаб шогирдон ба фарқиятҳои асосии барномаҳои офисию дигар 

барномаҳо сарфаҳм намераванд. Гарчанде ки бо ин барномаҳо 

шиносонду озодона кор мекунанд. Пас функсияҳои асосии ҳаргуна 

барнома ва алалхусус барномаҳои офисиро гаштаю баргашта қайд 

намудан лозим аст: 

MS Word- редактори матнй 

MS Excel- ҷадвали электронй 

MS Access-барои кор бо базаи додашудаҳо 

MS Power Point - сохтани презентатсияҳо 

MS Coler Draw - редактори графикй 

MS Paint - Редактори графикй (барномаи стандарта) 

MS Word Pad -редактори матнй (барномаи стандарта) 

Ҳамин тавр ҳар як барномаро хоҳ стандартй ѐ офисй ва ѐ дигар хел 

барномаи амалй бошад, аз рӯи функсияи асоеиаш алоҳида баррасй бояд 

кард. 

Ҳангоми омӯзиши дигар системаҳои оператсионй низ таъкити 

функсияи асосии ин ѐ он барнома шарти асоситарин мебошад. Аз ҷумла 

барои системаи оператсионии озодасоси Linux: 

> W r i t e r -  редактори матнй 
> С а 1 с - ҷадвали электронй 
> D r a w -  редактори графики 
> I m p r e s s  - сохтани презентатсияҳо 

> Mozilla Firefox - роҳнамои (роҳбалади) Интернет ва  

ғайраҳо 

Ба омӯзиш ва истифодаи барномаҳои офисй диққати махсус додан 

сабаби дигаре низ дорад. Ин дар баробари дастраси умум буданашон боз 

имкониятҳои хеле калони онҳо мебошад. Дар ин ҷо на танҳо тадбиқи 

бевоситаи онҳо дар амал назар дошта мешавад, балки ‚Барномасози 

офисй‛ - ро дар назар дорем Барномасозии офисй қадами дигаре дар 

истифодаи компютер буда, самти алоҳидаи барномасозиро оғоз 

намудааст. Афзалиятҳои барномасозии офисй, ки дар амал тадбиқ шуда 

истодаанд: 

> - Системаи ҳуҷҷатҳои гуногуне, ки сохтани онҳо дар баробари 

барномасозҳо одамони касбу корашон гуногун ширкат меварзанд.



 

 

> - Имконияти  мутобиқкунии  ҳуҷҷат  барои  ҳалли  масъалаҳои  махсус 

(ба воситаи VBA, VBScript ва ғайра). 

> - Барномасоз  кори  худро  аз  аввал  (аз  сифр) cap накарда, ҳуҷҷати 

дастй сохташударо истифода мебарад. 

> - Барномасоз дар кори худ на танҳо аз воситаи забони барномасозӣ 

истифода  мебарад,  балки   объектҳои   гуногуну   тайѐри  муҳити 

офисро  истифода бурда, ба осонй масъалаҳои мураккабро ҳал 

менамояд. 

> - Барномасозии офисй воситаи беҳгарин барои таълими асосҳои 

информатикаи  амалй  дар  мактабу  коллеҷҳо,   донишгоҳу  

донишкадаҳо  мебошад.  Маҷмӯи  васеи   ҳуҷҷатҳои   намудашон 

гуногун,   забони  барномасозӣ,  базаи  додашудаҳо,  воситаҳои 

графикии тасвири информатсия, таҷҳизотҳои гуногун- статистикй, 

мантиқй, оптимизатсионй, - ҳамаи ин қисми ҷудо нашавандаи 

барномасозии офисй мебошад. 

 
Адурахимов А.О.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОФИС В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 
В статье рассматривается использование программы Microsoft Ofiss 

в курсе информатики. 
 
 

Abdurahimov А.О. 
 

 USE OF OFFICE SOFTWARE IN THE COMPUTER COURSE  
TEACHING 

 
The article considers the use of Microsoft Office software in the computer 

teaching. 
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  ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Наряду с обеспечением осмысленной преемственности обучения и 

воспитания указывается на необходимость оптимально учитывать при этом и 

особенности национальных учебных заведенний. Одним из важных каналов 

реализации практической направленности обучения вычислением в 

общеобразовательной школе является решение задач, связанных с трудовой 

практикой школьников. 



 

 

Особенностью национальных общеобразовательных школ в 

Республике Таджикистан является широкое участие ’ школьников 

вырашивании и сборе хлопка, другой сельхозпродукции. Задачи связанные с 

этой тематикой полезны учащимся и других республик Средней Азии. 

Учащиеся должны знать какой труд вкладывается для того, чтобы обеспечить 

наше государство важным сырьѐм из которого, в часности, шьѐтся одежда. В 

сельском хозяйстве много практического материала для обучения 

школьников. С другой стороны у учащихся формируется широкий круг 

математических знаний и умений, овладение которыми окажется полезным в 

будущей практической деятельности учащихся в сельскохозяйственном 

производстве. Например, на основании математического расчета всхожести 

семян определяется их хозяйственная годность, что необходимо в свою 

очередь для вычисления нормы высева. Весь этот цикл расчетов для 

планирования необходимого количества семян. Рассмотрение на уроках 

математики таких примеров из сельскохозяйственной практики не вызывает 

особых затруднений, но обеспечивает мотивацию на лучшее усвоение 

учебного материала и повышает вычислительную культуру учащихся. 

Ряд тем школьного курса математики имеет непосредственное 

приложение в сельскохозяйственном производстве. Это «Числовые 

выражения», «Линейное уравнение с одной переменной», «Проценты», 

«Вычисления по формулам», «Пониятия о функции», «Системы уравнений», 

«Приблеженные вычисления», «Квадратные уравнения» и прочие. 

Хотя в настоящее время большой объѐм сельскохозяственных работ 

выполняется с помощью машин, но ещѐ во многих областях 

сельскогохозяйства используется ручной труд и возникает необходимость в 

помощи учащейся молодѐжи. Например, в условиях хлопководческой 

республики, в особенности там, где выращивается тонковолокнистый хлопок, 

требуется ручной труд. 

С целью повышения эффективности обучения школьников математике 

путѐм усиления связи обучения с жизнью необходимо нижеследующее: 

а) учитель должен глубоко изучать производственную деятельность 

предприятий, окружающих школу, с целью осуществления практического 

взаимодействия снами. 

б) организовать лабораторные работы по математике на материалах работы в 

сельскохозяйственном производстве. 

в) находить способы осуществления связи обучения с жизнью при 

формировании навыков измерений и вычислений по математике. 

г) связывать обучение математике с трудовой деятельностью в внекласно - 

внешкольной работе учащихся. 

д) в соотвествии с требованиями реформы школы уделяться внимание 

организации и проведению практических занятий при изучении всех 

предметов, в том числе и математики. 

По материалам работ, которые выполняют ученики при окзании 

помощи колхозам и совхозам, можно составить ряд задач для учащихся 4-5 

классов. Приведем примеры таких задач.  



 

 

Задача 1. 
Ученикам  поручили  сделать  разрядку  двух  рядов хлопчатника, 

длина  которых  250  м, из каждого куста предлагается вырвать по 2 
растения:   Сколько  растений  хлопчатника  будет  вырвано,  если  
расстояние между двумя кустами 20 см ? 

Для решения этой задачи необходимо составить такое выражение: 

(2500:20) • 2 = 250 м = 2500 см. 

На примерах-такого типа задач можно составить общую формулу: 

( a : h ) - n  — с  (1), где 

а - длина рядов 
b - росстояние между кустами хлопчатника п - число вырванных растений 
хлопчатника из каждого куста с - количество всех вырванных растений 
хлопчатника. 

Это выражение можно записать и так: 
                                                      a 

—  n = с  или cn = b  C  
                       b  

Отсюда 
                                                в • с 

п = -------  (2) 
                             а  

По условию задачи любая из этих букв может быть переменной, но не 

более одной. 

Задача 2. 

Посев семян хлопчатника производится по отдельным, квадратикам. 

Если в 1 кв.м, высаживаются 12 растений, то: 

а) сколько растений в 1 га ? 

б) сколько в 10 га ? 

в) сколько в 60 га ? 

Для таких типов задач можно составить такие формулы: 

              ( П =  4 , 5 , 6 , . . . )  
А 1 0

n 
к  = т   (3)   ( к  =  1,2,....) где 

a - количество кустов хлопчатника в 1 кв.м. 
m  -  количество кустов хлопчатника в К га. 

Если дано ( a и т  можно найти a значение к  в гектарах. Если дано к  и 

m  можно найти a ,  - количество растений в одном квадратном метре.  

Задача 3. 

Работник в сутки поливает 2,5 га хлопкового поля. Через каждые 10 

дней он 2 дня отдыхает. Сколько га поливает работник в один месяц? Если в 

месяце считать 30 дней. 

Для решения задачи в общем виде составляем выражение: 
. ' (30-(30:(10+2))-2)-2,5=



 

 

п  =Р 

nq 

Колхозник в сутки поливает X га хлопкового поля. Через каждые т п  

дней он дней отдыхает. Сколько га поливает колхозник в один месяц? Если в 

месяце считать 30 дней. 
(30-(30 : ( m  + в ) ) в  ) а  (4) 

Выражение можно записать и так: 
                                         30 

(30 = ---------------в) • в (5) 
                             m  + в  

 
Выражение 30/m+bb обозначает количество дней отдыха колхозника в один 
месяц. 

Задача 4. 

В каждом растении хлопчатника в среднем содержится 40 коробочек. 

Если в каждой коробочке содержится по 2,5 г хлопка - сырца, то из скольки 

растений хлопчатника можно собрать 1 кг сырья ? 

Решение: 

40-2,5 = 100 г 

1 : 100 =10 хлопчатника /1 кг = 1000 г/; 
Ответ: 10 

Если решить задачу в общем виде, т.е. количество коробочек 

обозначим через n  , массу сырья в каждой коробочке через m  в граммах, 

количество хлопчатника через q  и массу всего собранного хлопка через р  , то 

получим 

Р : ( n m  ) =  q (6) 
Р  = n m q  

                              (7) количество собранного хлопка ва кг. 

(8) количество коробочек 

m q  
(9) /г/ масса хлопка сырца в каждой коробочек. 

•• ч 
Цш постных трех величинах, легко найти четвертую величину. 

м час очищает 12 м арыка и через каждый час отдыхает 15 
минут. Cl па— 1ИЧИ11И щ метров арыка очищает работник за рабочий день, 

если продол—гни» м.рабочего дня работника 8 часов? 
сврестическим методом, предложив учащимся 
работник 1 час работает и 15 минут отдыхает, восьмичасового рабочего дня? 

4 4 работай работник?



 

 

2
. 
3. 

Т (10) 

в килограммах, то получим такую 

(П) 

(13), где (14), 

общее 

о 1 
1
 /г 2 

8:1 — =6 - час 
4 5 

в) сколько всего времени работник отдыхал? 
8-6-―1 - час 

5 5 . 
г) сколько всего метров арыка очистит работник 

12 6—=76,8 м 
5 

Ответ: 76,8м. 
Задача 6. 

За 4 сек. предовой сборщик собирает 20 г хлопка. Сколько времени 
потребуется сборщику на сбор 126 кг хлопка сырца? 

Решение: 126 кг = 126000 г 1. Нам надо узнать сколько раз число 20 
содержится в числе 126000 , 126,000:20=6300 

4 сек х 6300=25200 сек 

Ученикам надо объяснить, как можно секунды перевести на часы. 

, 25200:3600=7 часов Ответ: 7 часов. 

Решим задачу в общем виде. Для этого время в секундах 

обозначается 
через 1 9  массу хлопка в граммах через ш  , количество собранного хлопка 

через М  и общее время, израсходованное 
на весь сбор в бень через Т . Тогда 
получим формулу: 

((М:ш) 0:3600 = 
Если t  измерено в часах и т п  формулу: 

(М: Ш ) '  Г=Т отсюда, Mt = mT 
тТ 
М = 
количество собранного хлопка в килограммах, 

М  t  
m

 ~  ~— (15) масса хлопка в граммах собранного за 
секунду. 
Задача 7. 

На 1га земли растет 120000 растений хлопчатника. При недостаточно 

тщательной сборе хлопка с 24 растений хлопчатника, патери хлопка 

составляют 12г. Каковы потери хлопка-сырца на 1 га? 

Эта задача имеет воспитательный характер. Можно ее раскрыт шире. 

Задача 8. 

На 1 кв.м, асфальтированной площадки можно осущить 4 кг хлопка - 

сырца. Какая нужна площадь для сущки 3 тонн хлопка-сырца? 

Эту задачу можно записать в общем виде: 



 

 

На 1 кв.м, асфальтированной площадки можно сущить d  кг хлопка- 

сырца. Какая нужна площадь для сушки Р тонн хлопка-сырца? ’ 

Общая формула решения этой задачи имеет вид; 

Р : а  = S (16) 

S - площадь площади, 

а  - количество хлопка в 1 кв.м. 

р - количество всего хлопка на площадке 
Выражение (16) можно записать так: S = — 
, - а  

отсюда, P = S @  (17) 

Задача 9. 

Ученики за первый день собрали несколько кг хлопка-сырца. За 

второй день собрали в 2 раза больше, чем в первый день, а в третий собрали 

половину хлопка, собранного за первый день. Вычислите ежедневный сбор, 

есяи общий сбор хлопка 105 кг? 

Эту задачу решаем с помощью составления линейного уравнения с 

одной переменной. 
В VII классе полезно решать эту задачу еврестическим методом. 
 

f 
1 1

 ■ ' Вопросы учащимся ? Ответы учащихся 

10. Какую величину удобно   
  обозначить через X ? 
; 2. Тогда какие и как величины 

можно вырезитъ через Х  ? 

3. Сколько кг хлопка собрали в 3-ий 

 день? 

Количество хлопка собранного 

учениками за 1-ыйдень X  кг. 

Количество хлопка собранного за 2- 

ой день будет 2х кг  

Количество хлопка собранного за 3- 

4.   Сколько   кг   хлопка  было 

собрано учениками за 3 дня? 

5. Чему равно общее 

количество собранного хлопка 

6. Как называется поледнее 

равенство? 

7. Как можно решить данное 

уравнение 

8. Как найти Х ? 

9. Ответ за 1—день 

10. Ответ за 2-день 

11. Ответ за 3-день 

  
х/2 кг 
 
(х + 2 х + х / 2 )кг 
 
х + 2х + х/2= 105  
 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

Обе части уравнения можно 

умножить на 2  

 

2х + 4х + х = 210 

 

Все неизвестные складиываем и 

правую часть делим на коэффициент 

| при х 

 

7х = 210    



 

 

 х + 210 :7 = 30кг 

 х = 30 кг 

 30х2 — 60 кг 

 30:2  =  15 кг 

Задача 10. 
Ученики школ № 1 и № 2 во время сбора хлопка соревнуются между 

собой. В день сбора хлопка из школы № 1 вышло на уборку на 2 ученика 

меньше, чем школы № 2. Каждая школа собрала хлопка по 2024 кг. В итоге 

соревнования выяснилось, что каждый ученик школы № 1 собрал хлопка на 

2кг больше, чем ученик второй школы. 

Определите, сколько кг хлопка в день собрал ученик каждой из школ? 

По условию этой задачи составляется квадратное уравнение. В VIII 

классе поиск уравнение полезно организовать методом эврестической 

беседы. 
Решение задачи: 
 

Вопрос Ответ 

1.Какую величину удобно 

обозначить через X ? 

2. Сколько учеников из школы  

№ 1 вышли на поле 

3. Сколько хлопка кг в день  

собрала каждая школа? 

4. Сколько кг хлопка собрал 

каждый ученик школы № 1? 

5. Сколько кг хлопка собрал 

каждый ученик школы № 2? 

6. На сколько кг хлопка больше 

собрал ученик школы № 2 и как 

можно записать разность? 

7. Как можно упрастить 

выражение? 

 

8.Как называется полученное 

уравнение? 

9. Какую формулу мы испоьзуем 

для решения данного 

Количество учеников школы № 2 

которые вышли в поле обозначим 

через X  . 

(Х-2 )  учеников 

2024 кг 2024 

 -------  кг 

х - 2  

2024 

 -------  КГ 

X  

          2024  2024 « 

2 кг и ------------ = 2 

       х - 2    х  

Обе части выражения умнажаем на 

X (х  - 2) и получаем  

2024х-2024х+4048 = 2х
2
-4х или 

2х
2
 -4х-4048 = 0 

Квадратное уравнение 

Используем формулы:  

ах
2
 + вх + с = 0 

 



 

 

 

уравнения? 

10. Найдите корни уравнения? 

11. Ответ к пункту / 1 / ? 

Ответ к пункту / 2 / ? 

 
-в±л1в

2
 -4ас 

*1/2 ~ 
2а 
х

2
 -2х-2024 = 0 

*1/2 ― 1 ± л/l + 2024 = 1 ± л/2025 = 

= 1 ±45 
46 учеников 
44 учеников 

1. Ответ к пункту 121 ? 

2. Ответ к пунту / 4 / ? 

3. Ответ к пункту / 5 / ? 

46 учеников  

44 учеников 

 2024 : 44 = 46 кг  

2024 : 46 = 44 кг. 

 

В данной работе составлено 10 задач. Некоторые из этих решены 
эврестическими методами. Кроме того, отмечена, что в VII классе поиск 
решения квадратного уравнения полезно организовать методом эврестической 
беседы. 
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РОҶЕЪ БА САМТИ АМАЛИИ ҲИСОБКУНЙ ДАР МАКТАБ 
 
Дар мақолаи мазкур роҳҳо ва самтҳои амалии ҳисобкуниҳо дар 

мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ нишон дода шудааст. Мақола инчунин бо 10 

масъалаи мушаххас тавсиф гардидааст. 
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ABOUT THE PRACTICAL CALCULATION IN THE SECONDARY 

SCHOOL 
 

The article shows the ways and directions of the practical calculation in the 

secondary schools. The article is also explained by 10 detailed sums. 

 

 

 



 

 

Саидова Г.Ш 
. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАЩИХСЯ - ОСОБЫЙ ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Повышение качества деятельности и еѐ результаты в школе имеет 

большое значение в совершенствовании процессов воспитания и обучения , в 

углубленной разработке педагогической науки проблем обучения. 

Результаты нашего исследования показали что: 

- проблема развивающего обучения, под углом зрения которой 

организованно и по содержанию пересмотренное обучение в школе, 

выявленные возможности развивающего обучения на уроках, в организации 

деятельности  учащихся, в методах и приѐмах деятельности учителя, в способах 

работы школьников; 

 - фбрмирование   активной,   творческой   личности,   еѐ  самостоятельности в 

школьные годы стало предметом многих педагогических исследований; 

- в современной дидактике особое внимание обращено на вопросы 

внутренней перестройки познания, освоения учащимся ведущих идей в учебных  

курсах,  межпредметных  связей, формирования на их мировоззрения; 

Труды психологов обращены к тому, чтобы школа развивала у учеников 

высокие виды обобщения, содействовала бы развитию продуктивного 

мышления, выводила и на дорогу творческой деятельности в овладении 

знаниями и умениями. 

Педагоги   испробовали   множество  путей, чтобы достичь более эффекта 

обучения. Жѐсткие предписания к решению задач соперничали с требованиями 

проблемного обучения, развивающего самостоятельный поиск; фронтальные 

познавательные задачи, рассчитанные на обучение всех логических мышлений, 

сменялись дифференцированными заданиями, обращенными к развитию 

индивидуальностей. 

Исследования в области психологии и педагогики, бесспорно, 

содействовали поступательному движению практики. Реальным 

доказательством этого явилось перенесение учебного материала на более 

ранние сроки обучения, обучение деТей с шестилетнего возраста, сокращение 

сроков обучения в школе. Повысился удельный вес самостоятельности 

учащихся на уроках. 

Однако было бы большой ошибкой переоценивать результаты этих 

усилий, утверждать, что совершенствование учебного процесса достигло 

высокого уровня. С сожалением следует признать, что многие исследования 

науки не проникают в практику, не получают своего внедрения в учебный 

процесс,  так  же как и ценные находки ряда учителей не становятся достоянием 

массового опыта. 

Среди- многих идей, направленных на совершенствование учебного 

процесса,  обогащающих  практику, опыт учителя определенное место занимает 

идея  формирования в учебном процессе познавательных интересов учащихся, 

позволяющая целенаправленно использовать, объективные и субъективные  



 

 

ценности  обучения  и  учения.  Эта идея служит отысканию таких средств, 

которые привлекали бы к себе ученика, располагали бы его учение, а 

обучающая деятельность учителя, опираясь на опыт и интересы учащихся,  на 

их ценные устремления и запросы, приобретала бы значительный эффект в 

совершенствовании учебного процесса. 

Центральный вопрос, изучаемый дидактикой в проблеме познавательного 

интереса учащихся - это вопрос о его месте в учебном процессе,  его источниках 

и приѐмах стимуляции, о взаимообусловленности его как мотива учения со 

способами познавательной деятельности, о влиянии на интерес различных 

подходов к обучению. 

Выделение  источников побуждения познавательного интереса в учебном 

процессе и приѐмов его стимуляции позволило увидеть, как взаимодействуют 

между собой объективно-субъективные основания в интересах,  как  

содержание,  объективно значимое для появления интереса, при помощи 

специальной стимуляции становится близким личности. Одновременно  с  этим, 

являясь субъектом деятельности, школьник получает от процесса деятельности 

особое удовлетворение, переживает интеллектуальную радость, укрепляющую 

интерес к познанию. 

Исследования в области формирования познавательных интересов 

вскрывают также единство познавательной и социальной их стимуляции, 

показывают, что интерес к учению (как, впрочем, и к любой деятельности) 

крепнет и развивается под влиянием общения, в котором происходит обмен 

информацией,  осуществляется  содружество, поддержка начинаний участников 

деятельности, создаѐтся благоприятный тонус отношений. 

Общеизвестно и то, что формирование познавательных интересов 

учащихся на уроках, в учебном процессе в целом содействует активности 

учащихся. И в учебном процессе происходит взаимодействие познавательной 

активности и интереса, поддерживающих и укрепляющих друг друга. 

Разработка вопросов стимуляции познавательных интересов учащихся в 

обучении  предлагает  пути эффективности не только воспитанию интересов, но 

и учебному процессу в целом. Особо значима в этом проблема методов 

обучения, исследуемая под углом зрения использования внутренних ресурсов 

деятельности школьников. В этой связи весьма значимым вопросом 

современной дидактики является взаимообусловленность мотивационной и 

операционной сторон деятельности школьника. В области познавательных 

интересов в наших исследованиях показано, что интерес к учению формируется 

под влиянием обобщенных умений, а процесс овладения необходимыми 

умениями испытывает на себе влияние познавательного интереса., эта тесная 

связь побуждений и умений и создаѐт возможности успеха, ободряющего 

школьника в его притязаниях. Значительная роль познавательного интереса в 

проблемном обучении. Именно здесь, доказано, что с одной стороны, 

актуализация и укрепление познавательного интереса, поскольку  кульминацией  

проблемы  является обострение противоречий между знаемым и непознанным, 

мобилизующим прошлый опыт и установку 

на приобретение .новых знаний и способов; с другой - активнее процессы, 



 

 

составляющие психологическую структуру познавательного интереса, 

способствуют решению поставленных проблем, выявляют зависимости и 

существенные связи. 

Таким  образом,  подтверждают наши выводы о том, что эффект обучения  

не достигается единственным подходом к обучению. Главный фактор - это 

варьирование различными методами обучения, использование многообразных 

подходов к организации учебной деятельности учащихся в большей мере 

активизируют внешние действия и внутренние процессы школьников, 

побуждают их самостоятельность в учении и положительно влияют на 

познавательный интерес. 

В учебном процессе познавательный интерес проникает во все его 

функции. Он содействует готовности школьника к познанию, воспитанию и 

развитию. 
  

Саидова Г.Ш. 
 

РАҒБЛТИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН - ОМИЛИ МАХСУСИ 

ХУДТАКМИЛДИҲИИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ 

 
Дар мақола роҷеъ ба роҳҳои махсуси худтакмилдиҳии хонандагон 

будани таълим дар шароити муосир сухан рафтааст. Муаллиф собит 
намудааст, ки ҳавасмандкунии майлу рагбати хонандагон омили асосии 
худтакмилдиҳии онҳо ба шумор меравад. 

 

Saidova G.Sh. 

 

EDUCATIONAL DESIRE OF SCHOOLCHILDREN - THE SPECIAL TOOL OF 

THE EDUCATIONAL MODERN SELF-DEVELOPMENT 
 

The article is devoted to the special ways of schoolchildren self-development 

and education in modem conditions. The author proved that encouragement of 

schoolchildren educational desire is the main tool of their self-improvement. 

 

 

Абдуллоева С. 

 

О ПРИРОДЕ УМСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Умственная активность — сложное психическое образование. Она 

свойственная любому человеку и направлена на преобразование 

окружающего мира. Пытливость, любознательность, стремление познать 
ы
 

действительность, чтобы адекватно ориентироваться в ней, - важные 

качества личности. Познание всегда опосредуется практикой, прошлым 

опытом, зафиксированным в знаниях, умениях, навыках. Оно определяется 

потребностями человека - целями, мотивами, интересами (жизненными, 

профессиональными). Поэтому познание всегда имеет активный, 

избирательный характер. 



 

 

Следует различать поэтому два очень распространѐнных (но часто 

смешиваемых) термина: «обучение» и «учение». 

Обучение есть система дидактических воздействий, определяемая 

содержанием, методами и формами предъявления учебного материала в целях его 

усвоения. Обучением задаѐтся своеобразный эталон усвоения, обязательный для 

всех учащихся. В качестве этого эталона выступает система знаний, умений в их 

предметном содержании, которой ученик с помощью учителя (учебника) должен 

овладеть его. В программе по любому учебному предмету чѐтко определено, что 

должен знать и уметь ученик данного возраста по соответствующему разделу, 

теме. Обучением достигается усвоение знаний в специально организуемых 

условиях. «Подлинное усвоение знаний - это в принципе то же процесс познания в 

пециальных его облегчающих условиях, созданных дидактикой, методикой, 

[едагогом».3 
( Умбние - процесс трансформации педагогических воздействий рым учеником, 

своеобразное преломление «внешних условий через енние» (C.JI. Рубинштейн), 

личностное «присвоение знаний, умений» .Н. Леонтьев), при котором задаваемое 

содержание знаний преобразуется ерез индивидуальный опыт ученика, через его 

потребностно- тивационную сферу. Характеризуя это процесс, Л.С. Выгодский 

писал: .. Вещи действительно образовывают его (ребѐнка. И.Я.) ум. Вещи - ачит 

действительность, но действительность не пассивно отражаемая в сприятиях 

ребѐнка, не познаваемая им с отвлечѐнной точки зрения, а йствительно, с которой 

он сталкивается в процессе своей практики».4 

Обучением задаются научное содержание знаний и общественно аботанные 

эталоны его усвоения (правила, приѐмы, методы, образцы, едписания). В научных 

знаниях (понятиях, определениях, описаниях) исталлизуется» общественно-

исторический опыт познания. Будучи в этом еле всеобщим (родовым), он 

выступает как объект усвоения - в езличенном» виде. 

Учение как субъективная деятельность превращает общественно чимое 

содержание знаний, общее для всех, в личностное образование, то 

«персонифицирует» знания, которые в процессе их усвоения становятся оянием 

каждого ученика как субъекта учения. 

Такое превращение общественно значимого содержания знаний в видуальные 

знания, имеющие личностный смысл, не совершается матически. В этом процессе 

происходит своеобразная встреча того, что ѐтся, и того, что привносит сам 

ученик, исходя из уже имеющегося у опыта обучения, накопленного в 

организованных условиях или ийно. 

Усвоение знаний есть процесс активной переработки учеником ественно-

исторического опыта, содержание и формы которого должны 
 



 

 

Каюмова Х.А. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ МЕТРОЛОГИИ 
В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

С 30-х годов XX века начинается освоение Вахшской долины на юге 
Таджикистана. Тысячи человек со всех уголков Таджикистана были 
переселены в неосвоенные земли1.Первыми переселенцами были таджики 
ганской долины и северных областей, Каратегина, Куляба, Дарваза. 
Врой поток переселенцев приходится на 40-50 годах XX века, после 
етрясений в Гарме и в Хаите2. 

Индустриально-урбанизационные процессы XX века и особенно 
иалистические преобразования жизни в советское время изменили тип 
йства горных таджиков. В результате культурного строительства и ития 
систем массовой информации, постоянным фактором жизни стало 
пространение научных знаний, доминирующей в сознании людей стала 
ная картина мира. Появление механических часов для измерения 
времени, григорианский календарь, метрическая система и ее единицы 
ерения получили массовое применение. 

По происшествию времени, изменении уклада жизни, смены места 
жительства и др. факторов, многие элементы народной метрологии 
пенно были забыты. 

Однако  это не означает полного исчезновения принципов 
традиционнойметрологии, ее реалии сохранились в единичном масштабе 
в домашнем хозяйстве, отдельных видах ремесел, в тех областях, где 
измерение без особой точности производилось для себя. 

Но в то же время в повседневной жизни заметно использование 
принципов традиционной метрологии. Можно отметить использование 
длянеточного измерения сравнения с величинами фабричных и заводских 
предметов, заменяющих традиционные. Старшее поколение до сих пор 
помнить, и переедет будущему поколению необходимые элементы 
народной метрологии, но круг мер, называемых при этом, невелик. 

Нами были собраны воспоминания старшего поколения и собственные 
годения по использованию народной метрологии горцев в современном 
быту, которые используем в своих занятиях со студентами. Также были 
проведены опросы коренных жителей исследуемого региона из числа 
студентов, учителей и научных работников, проживающих  в  Вахшской 
долине по выявлению сохранения реалий народной метрологии. 
Результаты наблюдений и исследований приведены ниже. 

Установлено, что из мер веса и объема сыпучих тел в быту больше 
зуются   мешок   (джувол,  коп,  лингча),  различная  посуда  и  утварь , 
(пиѐла,    чини,    коса,    табак,    табакча),   некоторые   элементы   одежды - 
                     

1 М. Хамроев. Таърихи обѐрии водии Вахш. Душанбе: Ирфон, 2003. - С. 100-10.6.  
2Дж. Ниязов. История развития сейсмологии и сейсмостойкого строительства в Таджикистане в XX в. . канд. 

дис-ии. Душанбе, 2005. 
 



 

 

тюбетейка (токи), горсть из одной (мушт) и двух (хамб, мут) рук 
Традиционная утварь заменена на фабричную и заводскую, имеющую 
емкость. Старым традициям объема соответствуют система емкостей -
стакан, стеклянные банки в 0,5, 1, 2 литров. 

В измерении расстояний наряду с метрическими единицами (метр) 
километр) сохраняется измерение по времени пути, но в расчете на 
скорость современных транспортных средств, например, якрузарох 
(«однодневный путь»), як соата рох («один час езды»). Малые расстояния 
глаз, до какого нибудь предмета или ориентира, например, то вай 
дарахт («до того дерева»), то вай харсанг («до той скалы») и т.п. 

Сохранение элементов традиционного хозяйства, отдельных видов 
народных промыслов законсервировало некоторые старые меры-ширину 
пальца (ангугит, чилик, лик), ладонь или кулак (мушт), пядь (ваджаб)-в 
обработке почвы, кустарном изготовлении орудий труда (соха, борона) 
черенкилопат,кетмень),шитьеодежды,ваяниевойлоков, плетении циновок 
(буре) и корзин (сабад). 

В сенокошении и жатве зерновых культур сохранилисьнародные меры 
объема и площади - дарза («охапка»), як руза дарав («однодневная жатва»)  
як руи дос («один серп»), а в пахоте земли - як руза джуфт  («однодневная 
вспашка»). 

В строительства сельских домов, хозяйственных построек  (амбор, 
огил), ирригационных сооружений (канал, докуй, арик), хозяйственного 
инвентаря (лопата, кетмень, выли) население до сих пользуются 
дедовскими мерами, как: кадам (шаг), пай (ступня), ваджаб (пядь). В 
старинных домах горцев на балке (синдж) имеются отметки народной 
меры длины - чуб-газ (от 270 до 275 см). 

Эти же меры длины широко используются в настоящее время и в 
детских играх „ чиллик-дангал (игра в чижа), бучилбозї (игра в ачишки), 
сакочабози (игра в шарики) и чормагзбози (игра в орехи). 

Из старинных календарей до сих пор используется некторые 
элементы мусульманского лунного календаря (хисоби камари) солнечннего 
календаря (шамси), по знакам Зодиака (бурджи), тюрко-монгольского 
календаря по двенадцатилетнему животному циклу (мулчар, мурча) и 
других народных календарей. 

Так, по мусульманскому календарю население определяет 
мусульманские праздники Рамазан и Курбан, священные месяцы Сафар, 
Раджаб и Шабон.Посолнечномукалендарюнаселениеопределяет праздник 
Новогогода-Навруз,которыйприходится на первые дни солнечнего месяца 
Хамал, а также начало весенне-полевых работ. Население до сих пор 
пользуютсятюрко-монгольскимкалендарем для определения счастливого 
урожайногогодапохарактеруиповадкамтогоили иного животного, в честь 
которого назван год. 

Из старинного счета по частям человеческого тела (хисоби мард) 
сохранилисьтакиепериоды,как чиллаи зимистон («зимнняя сорокодневка») 
и ее составляющие: чиллаи калон («большая чилля», с 23.12 по 31.01. и чиллаи 



 

 

хур («малая чилля», с 01.02 по 19.02), чиллаи бахор («весенняя 
рокодневка»), чиллаи тобистон («летняя сорокодневка»), чиллаи тирамох 
осеняя сорокодневка»). 

В некоторых старинных домах и мечетях сохранились календарные 
метки народного счета хисоби мард и движения Солнца в определенные 
мена года (нишонхо). 

Население до сих пор по фенологическим признакам определяют 
тупление весны и Нового года „ Навруз. Старики наблюдают появлению 
трех ярких звезд на Западе над приметными местами (горы, хребты), 
ываемыми наврузгах (место наблюдения за наступлением Навруз) или 
нишоначогох (место отметок). Если звезды видны, считают, что уже 
наступилавесна,аеслинет,топродолжаютнаблюдать.Когдазвезды хорошо, 
считается, что наступил праздник Навруз. 

До  сих  пор холодные периоды в горных местностях называются 
хаждахи бузкуш (21.02 - 10.03) и дувоздахи кавги рае (11.03-22.03), которые 
являются остатками одной из разновидностей народного календаря, 
селение некоторых местностей до сих пор используют фенологические 
ваний старинных таджикских месяцев: хингмох («серый, некрасивый 
месяц», приблизительно соответствовал второй половине мая и первой 
половине апреля), сабзмох («зеленый месяц», соответствовал 
иблизительно второй половине апреля и первой половине мая), бурмох 
"урый месяц», соответствовал приблизительно второй половине мая и 
вой “ половине июня), хомпаз («полусозревший», соответствовал 
ульманскому солнечному месяцу Саратон, т.е. второй половине июня и 
вой половине июля, когда все поспевает), сангтасп («накаляющий 
камень»,соответствовалвторойполовинеиюля и первой половине августа, 
т.е. солнечному месяцу Асад, обхез («подъем реки, воды»). 
Старики до сих пор по прилету птиц, появлению насекомых и растений 
еделяют наступление времен года. Так, например, наступление весны 
еделяется первым появлением трясогузки, называемой в местном 
произношении  сангодавак  или  саъба  и считавшейся обладающей 
одатью, а также маленького жучка - говак. Кроме того, наступление 
весны определялось первым появлением подснежника - гули чогузак, и 
прилетом маленькой птички - шохник. В разгар пахоты и посева пшеницы 
прилетает птица удод - муллояк, муллобутбутак или худ-худ, также 
почитавшийся как обладающий благодатью. В конце сева пшеницы и в 
лле сева ячменя прилетает кукушка - капук. Ее прилет указывает на время 
ала пахоты земли под поливные посевы. В это же время в горах 
расцветает дикий миндаль - бодом. 

Когда впервые прилетает дикий голубь - фохтак или харкафтпар 
близительно  15-20  июня),  считается,  что  уже  весна  кончилась, и 
наступило лето. В это же время появляются кроты-курмуш, которые 
чистят норы, выбрасывая землю на поверхность. 

В последнем месяце лета прилетают мелкие птицы, называемые джив  
или  чиви  чавхур. Время  прилета  этих  птип совпадает с цветением в горах  



 

 

эремуруса - севчики кози. После этого дни становятся жаркими, а вечера 
холодными.В конце лета прилетает кобчик-боша и сокол-джунвар. С их 
появлением начинается период осенних дождей. 

Кроме того,времянаступленияосени определяется первым прилетом 
в горных местностях ласточки - досак или достак и филина - бум, а также 
пролетомчерезэту местность осенью с востока на запад журавлей-турна. 
Впоследний месяц осени в воздухе летают сухие семена одуванчиков-коку 
другие. 

До сих пор населением время суток определяется по времея чтения 
пятиразовой молитвы. Некоторые старые названия времени суток 
сохранились в разговорной речи и примерного определения времени у 
горных таджиков. Например, мургфайрод или авсари (крик петуха или 
предрассветное время), субхдам или бомдод (рассвет) ” первая утренняя 
молитва, пешин (время после полудня, когда совершается вторая дневная 
молитва), аср (время третьей молитвы), шом (время четвертоймолитвы) и 
хуфтан (время последней молитвы перед сном).Полдень также определяют 
по отсутствии тени от тюбетейки. 
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ИСТИФОДАИ МЕТРОЛОГИЯИ ХАЛЌЇ ДАР 

ТАРБИЯИ ДОНИШЉЎЁН 

 

Дар маќола ќайд мешавад, ки солњои 30-юми асри ХХ азхудкунии 
водии Вахш оѓоз меѐбад ва аз навоњии шимол ва кўњистони Тољикистон 
ањолї ба водии Вахш мухољират мекунанд. Онњо бо худ на танњо расму 
ойин, лањљаву маданияти кўњистониро, балки метрологияи ачдодии 
худро низ ба водї оварданд. 

Дар маќола нишон дода шудааст, ки ањолии водии вахш то њол аз 
метрологияи халќї ” мушт, тоќї, љувол, ќоп, линга, пиѐла, чинї, коса, 
табаќ, табаќча, дарза васеъ истифода мебаранд. Аз ченакњои дарозї ва 
масофа ” ангушт, чилик, лик, мушт, ваљаб, пай, ќадам, якрўза роњ ва ѓайра 
истифода мекунанд. Аз ченакњои масоњати замин ” як рўи дос, якрўза 
дарав, якрўза љуфт истифода мешавад. 

Ањолї  њоло њам барои муайян кардани ваќту сана аз ваќти 
хондани намоз, аз таќвимњои њиљрї-ќамарї, шамсї, бурљї, мучал васеъ 
истифода мекунанд. Инчунин барои муайян намудани фаслњои сол ва 
фарорасии мавсиси корњои кишоварзї аз мушоњидањои табиат 
(фенологї) истифода мекунанд. 

Муаллиф метрологияи аљдодиро барои тарбияи донишљўѐн дар 
дарсњои худ васеъ истифода мекунад. 

 
 



 

 

Kayumova Kh.H. 
 

USE OF FOLK METROLOGY IN EDUCATION OF STUDENTS 

 

In the article it is noted that in 30-ies of 20th century the reclamation of 
ish valley started in the south of Tajikistan. For this puprose, the population 
of rth and mountainous districts was moved there. They arrived to the south 
and ught not only their traditions, customs, language and culture, but also 
folk ology. 

The article contains some measurements of folk metrology, which are still 
by the population. 

The author uses folk metrology in her lessons with an aim to educate 
dents. 

 

И. Шарифов 
 

УСТОДИ БУЗУРГИ ИЛМ ВАҚТ ACT 
 

‚Дар  одам  ҳеҷ  чиз,  ғайр аз материяи ҳаракаткунанда вуҷуд 
наорад, - навиштааст В.И. Ленин, - ва материли ҳаракаткунанда дигар 
ҳам ҳаракат карда наметавонад, чи гунае ки дар фазо ва вақт‛.1 

Дар ҳисобкуниҳои назариявй символи ‚вақти пешраванда‛ 
истифода карда мешавад, аммо дар протсессҳои материалӣ (воқей) вақт 
як тараф ҳаракат менамояд - аз гузашта ба оянда.  
Буљети вақт (‚буҷет‛ - калимаи франсавй буда, маънои  
1)ченак, 2) микдор) - ро дорад. 

Буҷети вақт ба  а) вакти корӣ (вақти кории ҳақиқӣ, вақти ба 
амалиѐти гайри истеҳсолӣ сарф мешуда, танаффус ҳангоми кор, вақти 
алиш кардани сменаи корй ва ғайра; б) вакти гайри корй (ба ҷои кор 
рафтану аз он ҷо баргаштан, вақти барои ба зиндагии хона сарф 
мешудагӣ, монанди: хоб, хӯрок, истироҳат, дараҷаи маълумотӣ худро 
баланд бардоштан ва ғайра) ҷудо мешавад. Агар меҳнати фикрй ва 
љисмонй шартҳои зарурии тараққиѐти иқтисодй ва маънавии ҷамъият 
анд, пас вақти корӣ - ченаки ягонаи ин меҳнат мебошад.  

Тавсифи вақт дар баргарданда набудани он аст,вайбапешба сӯи оянда 
кат мекунад. Баргарданда набудани вақт, ҳаракати он ба оянда 
протсесси диалектикии тараққиѐти материяро инъикос карда, аз байн 
ани кӯҳна, ба амал омадани чизи навро эътироф менамояд. Чӣ тавре 
материя донисташаванда аст, ба ҳамин монанд фазо ва вақт ҳам 
донисташавандаанд. Донишҳои мо дойр ба фазою вақт характери 
њаќиќии объективй доранд. Дониш дар бораи фазо ва вақт якбора ба 
намеоянд.   Омӯхтани   фазо   ва  вақт ” ин   протсесси    мураккаб   буда, 
дар бораи онҳо оҳиста - оҳиста такмил меѐбанд. 

Аз нуқтаи назари диалектикаи материалиста яке аз хусусиятҳои 
фарќкунандаи фазо ва вақт дар бефосилагии онҳост. 

                     
1
 Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 118. 



 

 

 
Бефосилагии  вақт  чунин  маъно  дорад, ки ҳаѐт ва тараќиѐти олами 
материалӣ ибтидо ва интиҳо надорад. Бефосилагии фазо ва ва ваќт худ аз 
ҷаҳонбинии материалисте мебароянд, ки он дар асоси њамаи ҳодисаҳои 
табиат ва ҷамъият материяро мегузорад.  

Ҳарчанд, ки мувофиқи қонуниятҳои диалектикаи материалистї ваќт 
шакли объективии абадияти ҳастии материалӣ мебошад, дар мазмуни 
иқтисодй  он  ченаки  ягонае  ҳисоб  мешавад, ки дуруст муносибат 
карданро таъмин мееозад. Бо суханони К. Маркс, capфи ваќт сарчашмаи 
асосии дигар сарфакориҳо шуда метавонад, дар назди одам барои 
инкишофу такмил ѐфтани ӯ шароит фароҳам меоварад. 

Дар байни халқҳои гуногун аз қадимулайѐм суханњои њикматнок 
(зарбулмасал,  чистон ва ғайра) дойр ба  қимати  вақт  дар  њаѐти  љамъиятї 
ва шахсӣ гуфта шудааст. Ба вақт муносибати дуруст кардан шарти 
зарурии ҳаѐти имрӯза мебошад. Бузургони гузаштаи њар давру замон дар 
асарҳои  худ  исбот  кардаанд, ки боигарии аз ҳама ќимат барои шахс ваќт 
аст,  онро  эҳтиѐт  бояд  кард,  ки  вай гузаранда асту онро ќафо 
баргардондан   мумкин   намегардад.  Онҳо  одамонро  даъват  кардаанд, ки 
аз  ҳар  як  лаҳзаи  вақт  самаранок  истифода  бурдан шарти зарурии  
зиндагй аст. Онро эҳтиѐт бояд кард. 

Дар асарҳои мутафаккирони гузаштаю имрӯза ба бисѐр њикматњои 
мароқангезе  дучор шудан мумкин аст, ки онњо маънои философии 
вақтро ҳаматарафа чуқур тахдил кардаанд. 

Олимони  барҷастаи  соҳаҳои  гуногуни  илму фан ба ваќт бањои 
баланд  дода, худ аз он самаранок исгифодабурдаанд. Масалан, 
академик Т.Н. Қорӣ Ниѐзов дар бораи худ қайд кардааст: «Ман 
тавонистам, ки мустақилона предметҳои асосиро дар њаљми барномањои 
мактаби  миѐна ѐ худ гимназия омӯзам. Боварї дорам, ки њар як одами  
солим аз ӯҳдаи чунин кор баромада метавонад. Шарти асосї ин дуруст 
истифода бурдани вақт мебошад. Ба таври дигар, мењнати эљодии 
системаноки ҳаррӯзаи шахе лозим асту бас‛.2 

Дар шароити инқилоби илмй-техникӣ ва инкишофи иљтимої- 
иқтисодии ҷамъият ченаки вақт ҳамчун муносибати миќдорї боќї 
мемонад, вале аҳамияти сифатан нав ба худ ќабул менамояд, чунки 
инсоният торафт аз ҳодисаҳои фавқутабиӣ халос мегардад, ќувваи 
мустақил пайдо менамояд, ба табиат ва ҳодисањои атроф бо чашми  
хирад менигарад, техникаи имрӯзаро такмил дода, технологияи 
истеҳсолиро пурзӯртар ва сарфаю сариштакориро асоси кори худ ќарор 
медиҳад. 

Мутафаккирони гузашта нишон додаанд, ки дар љамъияти 
муттараққӣ ба таври оқилона истифода бурдани ваќт барои бемайлон 
мустаҳкам намудани иқтисодиѐт, пешрафти ҳамаи соњањои хољагии халќ, 
барои  инкишофи  ҳаматарафа ва гармоникии шахс ба ањамияти калон 
молик мебошад.3 

                     
2 Т.Н. Кары - Ниязов. Школа жизни. Ташкент, Изд.-во ‚Фан‛, 1970, стр. 149-154. 
3 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ьба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон. ” Душанбе, 25 апрели соли 2008. 

 



 

 

Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон ҳама вақт дар бораи самаранок 
истифода бурдани вақт, дар бораи ҳарчй бештар зиѐд намудани миқдори 
вақти холӣ ва дуруст истифода бурдани он аз тарафи меҳнаткашон 
гамхорй зоҳир менамояд. 

Дар навбати худ шахсе, ки дараҷаи баланди шуурнокӣ дошта, 
фаъолияти баланди сиѐсӣ дорад, ҳамчун қоида, ба ҳар як дақиқаи вақти 
корй бо масъулияти хос менигарад, ҳама вақт дар кӯшиши он аст, ки дар 
мӯҳлати муқаррар гардида ҳар чй зиѐдтар ва сифатноктар маҳсулот 
барорад, ба азнавсозии протсессҳои истеҳсолй, илму фан, фарҳанг ва 
гайра ҳам суръату ҳам самараи кор физояд. Биѐед ба як мисол диққат 
андозем. 
Бигузор ихтисосманде 1 5 - 2 0  сол пеш аз ин мактаби олиро хатм карда 
бошаду, дар болои худ дойр ба инкишоф додани дониши худ аз ҳисоби 
самаранок истифода бурдани вақт кор накарда бошад. Дар шароити 
нави  азнавсозии  ҳамаи  соҳаҳои  хоҷагии халқи ватан чунин шахсро 
шахси дониши нокифоя дошта, шахси дар корҳои истеҳсолй ва ҷамъиятй 
сиѐсй ҳарҷиҳата ташаккул наѐфта номидан мумкин аст. 

Гуфтаҳои боло ба кори маорифи халқ, аз ҷумла дар соҳаи мактаби 
олй низ тааллуқ доранд. Маълум, ки мактаби олй вазифадор аст, ки 
барои ҳамаи соҳаҳои зарурии хоҷагии халқи ватанамон мутахассисони 
варрзида тайѐр намояд. Мактабҳои олй аз иҷрои ин вазифаи муҳим 
ръало баромада метавонанд, ба шарте ки протсесси таълиму тарбияро 
паѐпай  такмил диҳанд, ба ҳамаи он ҳодисаҳое, ки боиси харҷи беҳудаи 
вақт мегарданд, сари вақт чораҷӯй намоянд, дар донишҷӯѐн малакаҳои 
рфакорона истифода бурдани вақти аудиторй ва беруназаудиториро 
тарбия намоянд, онро барои ба таври максималй истифода бурдану 
чуқур омӯхтани донишҳои назариявй ва инкишоф додани маҳорати 
амалй истифода намоянд. Маълум, ки ҳайати асосии дохилшавандагони 
мактабҳои  олиро  тамомкунандагони  мактабҳои миѐна ташкил 
намоянд, вале дар ин гурӯҳи дохилшавандагон аз вақт самаранок 
ифодабарй басо кам мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ, аз рӯзҳои аввал 
диќқатро ҳарчй бештар ба сарфаю сариштакорона истифода бурдани 
ваќт додан лозим аст. 

Дар қатори бисѐр проблемаҳои муҳими мактаби олй, ки онҳо дар 
ќарорҳои мушовараи ВМ ҶТ роҳҳои ҳалли минбаъдаи худро ѐфта 
истодаанд, масъалаи сарфаю сариштакорона истифода бурдани вақт чй 
дар машғулиятҳои аудиторй ва чй берун аз аудиторй аз масъалаҳои 
њалталаби   рӯз   мебошад.   Барои мисол, вақти барои кори 
беруназаудиторй ҷудо шударо дуруст истифода бурдан, маънои онро 
дорад, ки донишҷӯ ҳамаи супоришҳои ба ӯ додашударо мустақилона ва 
сифати баланд иҷро менамояд, ин бошад нишонаи он аст, ки дониши 
гирифтаи ӯ мустаҳкам ва устувор аст. Ин ба донишҷӯ имконият медиҳад, 
ки ба предметҳои таълимӣ бо дасту дили гарм муносибат намояд. Ба ин 
васила дар донишҷӯ сифатҳои меҳнатдӯстӣ, эҳтиром кардани меҳнати 
таълимӣ ва умуман касбу кори муаллимӣ пайдо мешавад, ки бе ин, чї



 

 

тавре ки маълум аст, муаллими ҳақиқии ояндаро тасаввур кардан мањол 
аст. 

Бе он ки буҷети вақти донишҷӯ чуқур омӯхта нашавад, бе он ки 
сарфа кардани вақт одати муқаррарӣ ва қонуни ҳаѐту фаъолияти 
муаллиму донишҷӯ нагардад, самаранокии таълиму тарбияро дар 
мактаби  олӣ  таъмин намудан аз имкон берун аст. Маълум аст, ки ба 
таври илмй ҳаматарафа омӯхтану сохтани ҷадвали дарсњо, ки ба 
талаботҳои нақшаҳои таълимй ва барномаҳо ҷавоб дода тавонад њам, 
муаллимон ва ҳам донишҷӯѐнро интизомнок мекунад, дар онњо 
масъулиятшиносию бошуурона амал карданро тарбия месозад, нисбат ба 
вақт ҳисси масъулиятшиносиро пайдо мекунонад. Он гоҳ машѓулиятњои 
аудиторӣ сермаҳсул мегарданд, ва аз ин ҷо кори мустаќилонаи 
донишҷӯѐн низ характери  маҳсулнокро  қабул  менамояд.  Њамаи ин дар 
он вақт самараи мусбат мебахшад, ки харҷи беҳудаи вақт то минимум 
паст фароварда шавад. 

Барои муайян кардани захираи вақт дар протсесси таълим ва 
муайян кардани роҳҳои самараноктари истифодабарии он, бо маќсади 
баланд бардоштани маҳсулнокии машгулиятҳои таълимй зарур аст, 
бидонем, ки ҳар як донишҷӯ вақти беруназаудитории якрўза, њафтаина 
ва нимсолаю солонаи худро чӣ тавр истифода мебарад.  

Бо  роҳи  аз  захираи календарии вақт баровардани рўзњои 
истироҳатӣ ва идҳо захираи номиналии вақти кории донишљў ташкил 
меѐбад.  Агар аз ҳисоби рӯзҳои кории соли таълим рўзњои таътил, 
рӯзҳоеро, ки донишҷӯ бо сабабҳои объективӣ ба дарс наомадааст ва 
вақтеро,  ки барои иҷрои корҳои ҷамъиятй сарф мешавад гирифта 
партоем, он гоҳ захираи вақти кории донишҷӯро, ки барои самаранок 
истифода бурдани он зарур аст, ҳосил менамоем. Ва ҳар чанд, ки бучети  
умумии  вақт (дар 5 соли таҳсил) гӯѐ барои донишҷӯ аз будаш зиѐд 
кифоягй  мекунад,  зарурияти  омӯзиши материалҳоеро, ки наќшаи 
таълимй пешниҳод менамояд, аз онҳо талаб менамояд, ки ба сарфаю 
сариштакорона истифодабарии вақт диққати махсус диҳанд. 

Чӣ  хеле,  ки  мушоҳидаҳо  нишон  медиҳанд, дар мактаби олї 
одатан соатҳои ба даре наомадаи донишҷӯѐн ба назари эътибор гирифта  
намешаванд  (қафо  мондан,  ба дарс тамоман иштирок накардан ва 
ғайра). Роҳбарон ва деканҳои баъзе мактабҳои олӣ чунин асоснок карда 
фаҳмониданї мешаванд, ки гӯѐ дар ҳуҷҷатҳои махсус доир бо ба њисоб 
гирифтани нишондиҳандаҳои  иштирок ба дарс чизе гуфта нашудааст. 
Дар ҳуҷҷатҳо ба ҳисоб гирифтани ҳатмии азхудкунии донишљўѐн талаб 
карда мешавад; назорат ба иштироки донишҷӯѐн ин кори дохилии њар як  
мактаби олист. 

Ба фикри мо, ба чунин ҳолат ҳеҷ розӣ шудан мумкин нест. Бинед 
агар ҳар як донишҷӯи факултаи математика (500 нафар) њар рўз як 
дақиқагй ба дарс дер оянд, он гоҳ дар факулта харҷи ваќт дар њафта 50 
соатро ташкил менамояд. Мубориза барои харҷи беҳудаи ваќт (бигузор 
он  якчанд дақиқаро ташкил созад), ҷустуҷӯ ва оќилона истифода 
бурдани  он  барои  баланд  бардоштани  самараи машғулиятњо, аз љумла  
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кори мустақилонаи донишҷӯѐн аз фоида холӣ нест. Бояд қайд кард, ки 
самаранок истифода бурдани вақт ҷй дар даре ва чй ҳангоми кори 
мустақилонаи беруназаудиторй, пеш аз ҳама ба базаи таълимию моддии 
мактаби олй, дараҷаи илмии мутахассисони он (ҳайати профессорону 
муаллимон), дараҷаи таъминоти донишҷӯѐн бо китобҳои дарсию 
адабиѐтҳои илмй-методй, кори кабинету китобхона ва толорҳои хониши 
он, аз дуруст истифода бурдани метод, шакл ва принсипҳои таълим, аз 
дуруст ва самаранок истифодабарии ВТТ ва воситаҳои аѐнии таълим 
воаста мебошад. , 

Бояд қайд кард, ки ба проблемаи ба таври ратсионалй истифода 
бурдани вақти кории донишҷӯѐн баъзе меъѐрҳои дигар аз нуқтаи назари 
ТИМ бояд бевосита таъсир расонанд. Ба инҳо дохил кардан мумкин аст: 
ѓамхории доимй дар бораи шароити моддии донишҷӯѐн, шароити 
зиндагонии  онҳо, чорабиниҳо дар бораи муҳофизат ва мустаҳкам 
кардани саломатии онҳо, ташкили истироҳати бофароғати онҳо ва 
ѓайра. Инро ба назар гирифта ҳанӯз дар моҳи октябри соли 2001 қарори 
Њукумати Ҷумҳурї ‚Дар бораи чораҳои минбаъд беҳтар кардани 
шароитҳои маданї-маишї ва зиндагии донишҷӯѐни мактабҳои олї ва 
хонандагони мактабҳои миѐнаи махсус‛ баромад. Дар ин қарор ғамхорӣ 
бораи  ба  амал  баровардани  шароитҳое  дар  назар  дошта мешуд, ки 
онњо бевосита барои чуқур аз худ кардани предметҳои таълимӣ ва тайѐр 
эдани мутахассисони аз ҳар ҷиҳат обутобѐфта мусоидат менамоянд. 
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